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IZENA

IZENA
Gipuzkoako lurralde historikoko izenaren aipamenik antzinakoenak XI. mendekoak
dira. Horietatik esanguratsuenak ondokoak dira:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1025. urtea
1027. urtea
1048. urtea
1056. urtea
1066. urtea
1085. urtea
1048. urtea
Ipuzcua.
1119. urtea
1135. urtea

Ipuscua: Olazabaleko San Salbador Monasterioaren dohaintza.
Ipuzcoa: Iruñeko Sedea berreraikitzearen dokumentua.
Ipuçcha: Gaila andrearen dohaintza.
Ipuzka: S. Fortuniones eta Blaskita andrearen dohaintza.
Ipuzcoa: Antso IV.ak Leireri egindako dohaintza.
Ipizcoa: Leireko Kartularioa, 266, 267.
Ipuzcua: Iratxeko dok.: "Lope Enneconis in Vizcaya, et Alava et
Yspucia: Konpostelako historia.
Ipuça: Iratxeko Kartularioa.

Ipuzcoa izena Fernán González-ek San Millan-i igorritako botoetako dokumentu
apokrifoan ere agertzen da eta Pusico faltsua den beste dokumentu batean, Arisusen gutun ezagunean. Aro modernoan (Garibay, adib.) Lepuzcoa edo Lipuzcoa irakur
daiteke.

Bernado Estornés Lasa
Estornes Lasa-k Orígenes de los vascos (IV. alea, 80. zk) obran, gipuzkoarrei buruz
mintzatzeko aldaera ezberdinak jasotzen ditu, horrela bizkaitarrek gipuzkoarrei
euskaraz giputx, kiputx deitzen diete. Oñatikoek, Gipuzkoan berandu sartu zirenek,
gipuzkoarrei kiputxak deitzen diete baina gainerako gipuzkoarrek ez diote bere
buruari giputxak sekula deitzen.
Toponimo historikoek ere baieztatzen dituzte aldaera horiek ahozko euskara
islatzen den dokumentuetan:
•
•
•
•
•
•

Lip.uskoa: Garibay, Fez. de Enciso, J. de Valdés, etab.
Gip.uzkoa: Euskaraz eta gaztelaniaz erabili ohi dena.
Gip.utxa: Oñatin erabiltzen dena.
Kip.utxa: Bizkaieraz erabiltzen dena.
Ip.uzcua: Latinez dauden euskal dokumentuak.
Ip.uzkua: Latinez dauden euskal dokumentuak.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ip.uçcha: Latinez dauden euskal dokumentuak.
Ipp.uska: Latinez dauden euskal dokumentuak.
Isp.ucia: Konpostelako dok.
Lepuz-ain: Orbako ibarra, Naf., 1265. urtea.
Lipus-arana: Ojacastro-ko toponimoa, Errioxa, 1487. urtekoa.
Lepuz-cano: Nafarroako abizena, 1550. urtean.
Gipuza-uri: Herramelluri-ko toponimoa, Errioxa.
Gipu-larre: Altzaniako mendilerroko toponimoa.
Gipuz-aire: Lapurdiko abizena.
Ipus-arana: Ojacastro-ko toponimoa, Errioxa, 1487. urtean.
Ipuz: Tolosako abizena, 1346. urtean.
Ibus-ti: Lapurdiko abizena.
Puz-arana: Ojacastro-ko toponimoa, Errioxa, 1487. urtean.
Putch-uri: Herramelluri-ko toponimoa, Errioxa.

Auñamendi Entziklopedia
Auñamendi Entziklopedian jasotzen denaren arabera Giputz-en etimologia zaila da.
Bere ip- erroa oso hiztegi mugatuan soilik aurki daiteke. Garrantzitsuenak,
zalantzarik gabe, ondokoak dira : ipar, ipurdi eta ipuin (literalki atzekoa,
iraganekoa). Horren arabera, Ipuzko delakoak orientazio zentzu bat izan lezake,
"iparrekoa", "ondorengoa" adierazi nahirik, baina beti gipuzkoarren ahotan eta
hiztunari buruz. Gipuzkoa eta "guipuzcoano"-k nolabaiteko antza dute Aeuzko eta
aezkoano-rekin, izan ere, gainera, bi kasuetan bere biztanleei, guiputza eta aetza
esaten zaie, hurrenez hurren, euskaraz mintzatzean. Bestalde, -oa bukaera Zuberoa, Amezk-oa, Aezk-oa, Ondarr-oa, Naparr-oa izenetan aurki dezakegu, "leku"
zentzuarekin. Dena den, oso ezaguna da bokalarteko n-a galtzea, esaterako,
Lazkano eta Lazkao-ren kasuan eta beste askotan.
Gipuzkoako hasierako G-ak profetikoa dirudi. Caro Baroja-ren ustez izen pertson
bat dago Ipuz erroan eta -ko atzizki ezaguna -koa bukaeran. Arocenak (Arocena,
1948) beste etimologia bat proposatzen du: ipuru, eta hortik ipular (zelaien
ertzetan landu gabe geratzen den lurra). Ipuzkoa beraz, "Ertzetakoa" izango
litzateke. Gaztelaniaz "Extremadura" esango genuke, Nafarroako Bardeak deitzen
diren bezala, kasu horretan, Vardulia eta Ipuzkoa gauza bera izango lirateke, izan
ere, Bardena-k (euskaraz Bardea) eta Varduli-k erro bera dute, Bar-, muga, ertza,
muga-marka kasu honetan. Bardulia hitza VIII. mendean Gaztela nuklearrari
buruzko Alfontso III.aren Kronikan azaltzen da.
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ARMARRIA ETA BANDERA
Gipuzkoak egungoaren ezberdina zen armarri bat izan zuen. Egungoa 1979an hartu
zen eta 1466tik blasoi gisa erabili zen armarri historikoa aldatzen zuen, Gipuzkoako
Hermandade Nagusiak, egungo Gipuzkoako Batzar Nagusien enbrioiak, beretzat
hartu zuena.

Gipuzkoako armarri zaharra, erregearen eta kainoien irudiak dituena
Serapio Mugica-k, 1915ean Gipuzkoako blasoiaren bilakaera historikoari buruz
azterketa klasiko bat burutu zuenak, honela deskribatzen du: faxaz zatitutako bi
kantoiz osatua; goikoan eserita dagoen errege bat agertzen da eskuineko eskuan
ezpata bat duela, behean hiru zuhaitz daude (segur aski haginak edo ezkiak)
itsasoko olatuen gainean.Tronuan eserita dagoen Gaztela eta Leongo koroatutako
erregea suposatzen da Gaztelako Alfontso VIII.a izan daitekeela, Gipuzkoa eta
Nafarroa 1200. urte inguruan konkistatu zuena, edo Enrike IV.a, 1466an
gobernatzen zuena.
Gaztelako Joana erreginak 1513ko otsailaren 28an Gipuzkoari armarrian 12
frantziar kanoi gehitzeko pribilegioa eman zion, bere aitarekin 1512an Belate eta
Elizondoko guduetan tropa nafarren aurka borrokatu zuten tropa gipuzkoarrek
konkistatutakoak irudikatzen zituztenak.
Beraz, 1513 eta 1979 bitartean, Gipuzkoako armarria hiru sekziotan banatuta egon
zen, goi-ezkerraldean jatorri ezezaguneko erregea, goi-eskuinaldean urre koloreko
12 frantziar kanoiak fondo gorri baten gainean, eta behean, hiru hagin itsas olatu
zuri eta urdinen gainean.
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Gaur egungo Gipuzkoako armarria
Hainbat saiakeraren ondoren kanoiak kendu egin ziren 1979an, ezarri berri ziren
Batzar Nagusien bigarren bilkuraren ondoren, Oiartzunen 1979ko uztailaren 2an,
aho batez onartu baitzen Jose Antonio Ayestaran Lecuona batzarkideak
aurkeztutako mozioa.
Mozioa, kanoiak kentzeko egindako saiakerak laburbiltzen dituena, ondokoa izan
zen:
Gipuzkoako armarriaren mozioa. Guztiok dakigun bezala, egun indarrean
dagoen Gipuzkoako Probintziako armarriak hamabi kanoi ditu. Oso antzinatik eta,
1696ko Foruen Bilduma Berriaren arabera, armarri honek "goiko kantoian errege
bat zuen, eserleku batean eserita, errege-soinekoekin eta buruan Koroa zuela,
ezpata erakutsiz, punta altxatuta, eskuineko eskuan, eta azpiko kantoian, hiru
hagin berde itsasertzean landaturik, guztia koloretako eremu batean. Armarri eta
blasoi hori etengabe erabili zen 1513. urtera arte. Orduan, adieraziko den
arrazoiarengatik, goiko zatiaren ezkerraldean artilleriazko hamabi pieza gehitu
ziren". Foruak aipatzen duen gertaera Belateko gudua da. Bertan Gipuzkoako
probintziaren zati bat, Jauna zerbitzatzeko asmoz, abizen orokorraren arabera,
armekin altxatu eta indar franko-nafarren atzealdeari eraso egin zion (hauek
Fernando Katolikoen tropak inbaditutako erresuma berreskuratzeko ari ziren
borrokan), kanoi ezagunak kenduz (bitxikeria moduan esan behar da gertaera ez
zela borroka heroikoa izan eta lanskenete alemaniarrak kanoiak amu gisa utzi
zituztela euren ihesa errazteko). Guri interesatzen zaiguna da Joana erreginak -"por
la gracia de Dios reina de Castilla, de León, de Granada, de Toledo, de Galicia, de
Sevilla, de Córdoba, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas
Canarias, de las islas, Indias y tierra firme del Mar Océano, Princesa de Aragón, de
las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, Archiduquesa de Austria, Duquesa de
Borgoña y de Bravante, Condesa de Flandes y del Tirol, Señora de Vizcaya y
Molina" titulua zuenak-, dokumentuak berak dioen bezala, emandako pribilegioak
Belateko ihesa ez ezik horrek eragin zuen gerran Gipuzkoarrek armekin egindakoa,
azkeneko emaitza gisa, Nafarroaren behin betiko konkista eta erresuma
independente gisa horren amaiera ekarri zuena. Hori gaur egunera iritsi den
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garrantzi historiko eta pisu politiko handia izan zuen egintza bat izan zen. Horren
lehenengo alderdia Nafarroaren subiranotasunari egindako erasoa da. Bigarrena,
Europako historian Estatu Nazionalen protagonismoak eragindako garaia, sarraski
eta iskanbilaz betetako garaia, zorionez gaur egun gainbehera etorri dena. Garai
eta fenomeno politiko hori, gure esparru historiko-geografikoan zehazki,
Nafarroaren konkistarekin hasi zen eta Frantziako "nazioaren" izenean foraltasuna
kenduz amaitu zen. Foraltasunaren berreskurapena eta zehazki gaurko egintza
erabaki sinboliko batekin hasi behar da, Batzar hauei proposatzera ausartu garena:
1. Belateko kanoiak Gipuzkoako armarritik kentzea.
2. Anaitasun-mezu bat igorri Nafarroako Foru Parlamentuari egintza hori
jakinaraziz.
Eta ekimen hau ez da berria. Azpeitian, 1931ko ekainaren 14an Lizarran ospatu zen
Udalerrien Batzarra prestatzeko bilera gisa ospatu zen Gipuzkoako batzarrak
kanoiak kentzea adostu zuen. Eta aipatu udalerrien batzarrean, Gernikako alkate
eta euskaltzain zen Severo de Altube-k, Gipuzkoarekiko esker-boto bat proposatu
zuen Nafarroarekiko izan zuen anaitasun-keinuarengatik; proposamen hori aho
batez onartu zen. Egintza horiek ez ziren gertatuko urte asko lehenago
errenazimendu politiko euskaldunak, Arana Goiri-ren jardueren fruitu izan zenak,
bere ikur eta banderei zegokienez erabaki hori hartu izan ez balu. Era berean,
1936ko Estatututik jaiotako Eusko Jaurlaritzak ere adostu zuen bere armarri
ofizialetik kanoiak kentzea. Gaur egun, frankismoaren zama astuna pixka bat
altxatu bezain laster, probintziako diputatua izan zen, Manuel Olaizola jauna, gauza
bera proposatu zuena, 1976an, Gipuzkoako Aldundiko Hezkuntza batzordean. Eta
urte hartako uztailaren 21ean, aparteko bilkuran, probintziako erakundeak,
foruetara itzultzea aldarrikatzen zuen hein berean, ondokoa adostu zuen: "baterako
historiaren lotura estutik adierazpen heraldikoa mantentzea eta sustatzea". Hau da,
batzarkideok, ohorez egiten dudan proposamena zuek kontuan har dezazuen.
Proposamena.
1. Gipuzkoako armarriaren ezkerraldean agertzen diren kanoiak kentzea.
2. 1936ko Estatututik jaiotako Eusko Jaurlaritzak adostutako armarria hartzea
berriz ere..
3. Anaitasun-mezu bat igortzea Nafarroako Foru Parlamentuari egintza hori
jakinaraziz.
Eusko Jaurlaritzak 1936ko urriaren 19ko dekretuan adostutako armarria honela
osatzen zen: "Araba, Bizkaya, Gipuzkoa eta Nabarrako armak, beren berezko
koloreetan, horietatik erakunde monarkikoko edo euskaldunen arteko borroka
fratiziden ezaugarriak kenduz, beren askatasun primitiboaren sinboloak gehituz...".
Gipuzkoako armarria aldatzetik eratorritako azken deskribapena, Oiartzunen
1979ko uztailaren 2an ospatutako Batzar Nagusiaren edo Ohikoaren bilkuran
onartutakoa, ondokoa izan zen:
Kantoi bakarreko armarria, urrezko zelai baten gainean hiru hagin berde dituena,
bat erdian eta beste biak alde bakoitzean, proportzio berean, eta zuhaitz horien
oinetan urezko olatuak, zilarrezkoak eta urdinak, eta armarri hori besarkatuz
basagizon bana alde bakoitzean eta behean ondoko legenda: "FIDELISSIMA
BARDULIA NUNQUAM SUPERATA".
Gipuzkoako Foru Aldundiak geroago burutu zituen jarduera batzuek adierazitako
erabaki horren edukiari arau-maila handiena eman zioten eta osatu ere egin zuten
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Gipuzkoako armarriaren erabilera zenbait alderditan arautuz. Gipuzkoako nortasunzeinuen jarduera-esparruaren beste ordena batean arau-maila eman zion bandera
tradizionalari eta era berean Lurraldearen izendapen ofiziala gauzatu zen,
Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko azaroaren 24ko 10/1982 Legeko 10.
artikuluaren arabera. Bertan Lurralde Historikoaren toponimo ofiziala ezartzen da
bere jatorri euskalduna errespetatuz eta dagokion idazkera akademikoarekin,
Euskaltzaindiak zehaztutakoaren arabera.
La Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Izatasunezko Ezaugarriei buruzko martxoaren
27ko 6/1990 FORU ARAUA-k (G.A.O. 70. zk; 10-4; 2181. orr.), egun indarrean
dagoenak, alderdi horien maila handienean arautzen ditu.
Ezartzen du Lurralde Historikoaren izendapen ofiziala "GIPUZKOA" euskal hitza dela
eta Gipuzkoako bandera kolore zuriko tradizionala izango dela, erdian Lurralde
Historikoko armarria agertuko delarik, lehen deskribatu dugun bezala.
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HIZKUNTZA. EUSKARA
Gipuzkoan, Euskal Autonomi Erkidego osoan bezala, hizkuntza gisa euskararen
ofizialtasun osoa ezartzen da gaztelaniarekin batera.
Euskara ez dago antzina Asiatik iritsitko herrien hizkuntzen taldearen barruan.
Horregatik, hizkuntzalariek euskarari leku berezia gordetzen diote Europako
hizkuntzen artean. Ez da ezagutzen, inguruan behintzat, ahaidetutako hizkuntzarik.
Europan dauden hizkuntzak bi familietakoak dira: indoeuropar familia eta uralikoa;
baina euskara genetikoki bietatik kanpo dago.
Euskararen eta beste hizkuntza batzuen artean, jatorri komun bat bilatzen
saiatzeko, egin diren alderaketa guztietatik bi izan dira nagusiak: lehendabizikoak
euskara eta antzinako iberiera ahaideak izateko aukera planteatzen du eta pasa
den mendearen erdialdera arte iritzi komuna izan zen. Egungo euskararen
euskalkiak antzinako iberieraren arrastoak zirela ere suposatzen zen. Teoria hori
bertan behera utzi zen iberierazko hainbat testu irakurri ahal izan zirenean (hala
ere, iberieraren hitz batzuk egungo euskerazko zenbaiten forma bera dute: ur, argi,
bios...). Ildo horretan bertan kokatzen da euskara Afrikako iparreko hizkuntzekin
erlazionatzen saiatzen den teoria. Bigarren teoriak, bestalde, Kaukasoko
hizkuntzekin erlazionatuko luke. Nahiz eta asko eta garrantzitsuak izan diren teoria
hori defendatu duten ikertzaileak, euskara eta kaukasiarraren alderaketetan
erabilitako metodoak kritikak jaso ditu eta bere ondorioen balioa zalantzan jarri da.
Orokorrean, baieztatu daiteke euskarak beste hizkuntza batzuekiko dituen
ahaidetasun-erlazioak, gaur egun, zehazteke daudela.
Gipuzkoan euskararen ofizialtasunak esan nahi du hiztunak eskubidea duela
euskara baliozkotasun eta eraginkortasun juridiko osoz erabiltzeko eta inork ezin
dio exijitu bere aukerako hizkuntza ofiziala ez den beste bat erabiltzeko. Halaber,
eskubidea du erantzuna aukeratu duen hizkuntzan jasotzeko solaskidea erakunde
publiko bat denean. Horrenbestez, Euskal Autonomi Erkidegoan dauden botere
publiko guztiak behartuta daude euskaraz artatzea hala nahi duten hiritarrak,
euskararen ofizialtasun erregimenari atxikita baitaude.
Gipuzkoako herritarrek euren harreman publiko eta pribatuetan euskara libreki
aukeratzeko eskubidearen oinarriak ondokoak dira: aipatu ofizialtasuna,
berdintasunerako eskubidea eta hitz egiteko euskara aukeratzeagatik baztertuak ez
izateko eskubidea; botere publiko guztiek 1978ko Espainiako Konstituzioan
onartutako eskubide eta askatasun guztiekiko duten lotura, horien artean
dagoelarik berdintasunerako eskubidea; eta herritarrek eta botere publikoek
indarrean dagoen antolamendu juridikoarekiko duten atxikipena.
Euskadin eta bizikiago Gipuzkoan, azken hamarkadetan lehendabizikoz,
biztanleriaren gehiengoa zuzenean euskararen berreskurapen eta mantentze
prozesuan murgilduta dago. Adibidez, 2001. urtean euskal herritarren erdiak baino
gehiagok adierazi zuen ezagutzaren bat zuela; 1981ean, aldiz, soilik hirutik batek
adierazi zuen hori. Gipuzkoan 2001. urtean biztanleriaren erdiak baino gehiagok
adierazi zuen ondo ulertzen eta hitz egiten zuela euskaraz -euskaldunak-, eta ia
%20k zailtasunez ulertzen zuela edota hitz egien zuela -ia euskaldunak-.
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Grafikoak euskararen bilakaera azaltzen du: 1981etik 2001era, EAEn eta probintzia
bakoitzean
Hala eta guztiz ere, portzentaje hori jaitsi egiten da euskararen erabilerari
dagokionez, soilik gipuzkoarren %37k erabiltzen baitu etxean hitz egindako
hizkuntza gisa.
ETXEAN EGITEN DUTEN HIZKUNTZA
2001

Biztanle
guztiak

Euskara Gaztelania

Euskara eta
Gaztelania

Besteren
bat

Euskal
.A.E.

2.082.587

20,0

74,1

4,2

1,8

Araba

286.387

3,6

92,1

2,3

1,9

Bizkaia

1.122.637

13,4

81,3

3,5

1,8

Gipuzkoa

673.563

37,8

54,4

6,1

1,7

AMA-HIZKUNTZA
2001

Biztanle
guztiak

Euskara Gaztelania

Euskara eta
Gaztelania

Besteren
bat

Euskal
.A.E.

2.082.587

13,6

77,2

8,4

0,7

Araba

286.387

1,9

93,6

3,5

1,0

Bizkaia

1.122.637

8,6

84,4

6,3

0,7

Gipuzkoa

673.563

27,0

58,3

14,0

0,6
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Kokapena eta mugak
Gipuzkoa Euskal Autonomi Erkidegoa osatzen duten lurralde historikoetatik txikiena
da. Iparrean Kantauri itsasoarekin egiten du muga, hegoaldean, Araba eta
Nafarroarekin, mendebaldean, Bizkaia eta Arabarekin eta ekialdean, Nafarroarekin
eta Pyrénées Atlantiques departamentu frantsesarekin, non Lapurdiko lurralde
historikoa dagoen. Bidasoa ibaia kilometro batzuetan zehar frantziar estatuarekiko
muga da.
KOORDENADA GEOGRAFIKOAK
Latitudea
• Iparraldea 43º 24' N
• Hegoaldea 42º 54' N
Longitudea
• Ekialdea 1º 44' W
• Mendebaldea 2º 36' W
Iturria: Institutu Geografiko Nazionala

Gipuzkoaren mapa fisikoa
Bere kokapen latitudinala, eremu epelean bete-betean, eta itsasoari irekita egotea
bere ingurune fisikoa baloratzerakoan faktore erabakigarriak dira eta horrek
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Gipuzkoa gehienbat ozeanikoa den lurralde bilakatzen du, ipar-mendebaldeko
Europaren antz handiagoa izanik penintsulako lurren gehiengoarena baino.
Bere azalera 1.980 Km²-koa da eta biztanleria 688.708 pertsonakoa (2005.
urtean); horrek esan nahi du biztanle-dentsitatea 359 biztanle kilometro karratukoa
dela 88 udalerritan.
Bere mugek 306 km-ko luzera dute, horietatik 212 Km lurra dira eta 94 km kosta.
(Iturria: Institutu Geografiko Nazionala)

Ingurune fisikoa
Gipuzkoako ingurune fisikoa oso anitza da. Forma topografikoek -erliebea- eta
ezaugarri klimatikoek, nolabait Bizkaiaren antzekoak, Gipuzkoako espazioa
antolatzen lagundu dute eta kontuan izan behar dira bai kokapen moduak baita
bizimoduak eta paisaiak azaltzerakoan.
Hiru gune geologiko bereiz daitezke: Ipar-ekialdea, gai paleozoikoak (arbela,
kuartzita eta Aiako Harriko batolito granitikoa) nagusi direlarik; kosta, gai
tertziarioekin (hareharria, kareharria, marga, arbela eta buztina) eta lurraldearen
gainerakoan nagusi dira gai mesozoikoak, bereziki Kretazeokoak, kareharri eta
margazko egiturekin. Askotariko litologia honetan "flysch" egiturak nabarmentzen
dira, geruza gogorrak eta bigunak, liburu baten orrien antza dutenak, tartekatuz,
Bigarren eta Hirugarren aroetakoak eta gaur izugarri eder agertzen direnak kostako
labar
malkartsuetan
eta
itsas
urradurazko
plataformetan
(adibiderik
adierazgarrienetako bat Deba eta Zumaia bitartean dago).
Gaien trinkotasun ezberdinak eta higadura diferentziak 500 m. eta 1.544 m.
bitarteko altuerak dituen erliebea eratu dute, ondoko banaketa duena:
•
•
•
•

Itsasertzeko katea,
Itsasertz aurreko korridorea,
Beren artean paraleloak diren haranak eta zeharka egitura-lerrokadurak
mozten dituztenak eta
Barneko katea.

Gipuzkoako tektonikan nagusi dira tolesturak -failak, saxoi motakoak, mendebaldeekialde norabidea dutenak, antiklinaletan, sinklinaletan eta aldapetan oinarrituz
garatutako hainbat tolestura-ardatzekin, orogenesi alpetarrak eraginda. Emaitza
populaketa baldintzatu duten luzetarako haranak eta egitura motako lorratzak
dituen lauki moduko bat da, hiri-kokaleku gehienak kostan kokatzen direlarik ibaiharanak jarraituz, gainerako lurraldea populaketa sakabanatu batez zipriztinduta
geratuz
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Gipuzkoaren mapa tektonikoa

Gipuzkoak oso topografia malkartsua eskaintzen du, non etengabe mendiak,
mendilerroak, muinoak, eta haranak tartekatzen diren, lautadetarako lekurik utzi
gabe. Soilik kostako sektore oso zehatz batzuetan eta mendilerro banatzaileen
behealdean aurki daitezke nolabaiteko garrantzia duten sakonuneak. Gipuzkoako
azaleraren hamarren batek soilik eskaintzen du %15tik beherako malda. Hala ere
ez dira lur altuak, altimetriak datu esanguratsuak eskaintzen ditu:
•
•
•
•

< 200 m. 506 km²
201 m-tik 600 m-ra 1.137 km²
601 m-tik 1.000 m-ra 283 km²
1.001 m eta 1.544 m biartean (Aketegi, Aizkorri mendilerroan) 54 km²

Lurraldearen %26 200 metrotik behera kokatzen den bitartean, oso adierazgarria
da Gipuzkoaren %83 600 metrotik behera egotea. Soilik %3 dago 1.000 metroko
altitudea baino gorago.
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Gipuzkoako itsasertza

Zumaiako flyscha
Kostaren gehiengoa higadura-erliebez osatua dago;
horiek itsasoraino iristen diren labarrak eratzen
dituzte. Kosta honek itsas higadurarekiko duen
sentikortasuna prezipitazio kopuru handiagatik
(arbelak sakabanatzen dituzte eta hareharrizko eta
kareharrizko geruzak desegiten dituzte), olatu
handiengatik, txandakako geruza gogor eta bigunen
egiturarengatik ("flysch") eta geruzen jarrera
subertikalarengatik da. Itxura erregularreko kosta
bat da, urradurari esker sortutako formak dira nagusi; gune malkartsua da eta
hondartza gutxi izan arren oso pintoreskoak dira. Hondartzak gune babestuetan
kokatzen dira, esaterako, estuarioetan, itsasadarretan, badietan, senadietan; beren
jatorria tektonikoa da eta kosta osoaren %10 soilik hartzen dute.
Oro har arku bat deskribatzen du, ahurtasuna iparrerantz begira duena, ibaiibilerek mozten dutena. Ibai horien bokaleetan itsasadar-estuario txikiak eratu dira,
hein batean flandriar ondoko sedimentuek butxatuak, Deba edo Zumaiakoetan
bezala, Deba eta Urola ibaietan. Kostaren erregularizazio prozesua ere ikusgai dago
flysch-aren gainean labarren atzerakadarengatik eratutako urradura-zabalgune edo
-plataformetan, argi ikus daitezke erdiko kosta-sektorean -Zumaiako zabalguneaurradura-zoko batzuk geratuz uhartetxo batzuk bailiran, harantzago kostarekin
tumulu batek elkartuak, San Anton uhartea bezala, Getariako sagua, Juan
Sebastian Elkano munduari bira eman ondoren iritsi zen portuko aterpea.

Gipuzkoako kostaren mapa
Ekialderago, Zarauzko zabalguneak eten egiten du kosta malkartsu hori; bertan
Gipuzkoako hondartzarik zabalena eratu da. Gero, Orioko itsasadarraren ondoren
Donostiako Kontxako badia ederra irekitzen da, albo banatara Igeldo eta Ulia
mendiak dituena eta Urgull kostarekin batzen duen tonboloak bitan zatitzen dena,
Urumeak berekin ekarritako alubioiek osatutakoa; horren gainean kokatzen da
hiriko alderdi zaharra.
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Ekialdeko sektorean kostaren izaera zuzen eta malkartsuak jarraitzen du eta soilik
Oiartzun ibaiaren itsasadar-estuarioan kokatutako Pasaiako portuari bidea ematen
dion irekiguneak soilik eteten du. Kostako azken gorabehera Higer lurmuturra da,
Bidasoa itsasoratzen den badia ixten duena, hori ere estuario gisa, lohiz betetzeko
prozesuan bete-betean eta Gipuzkoako eta alboko herrialdearen arteko mugamarra egiten duena.

Gipuzkoaren mapa topografikoa

Ibaiak
Gipuzkoako itsasertzean isurtzen duen arroak Araba, Bizkaia eta Nafarroako
lurraldeak hartzen ditu; beraz, azalera guztira 2.763 km²-koa da.
Gipuzkoako ibaiek kostarekiko eta tolestura-ardatzekiko norabide perpendikularra
hartzen dute eta horrekin batera, uren banalerroaren eta itsasoaren artean duen
gertutasunak argitzen du dituen ibilbide laburrak eta prezipitazioekin alderatuta
daraman emari txikia.
Ibaietako maldak handiak dira, goiko tarteetan 25 milako desnibelak izan
ditzakete, beraz, higadura-lan handia dute.
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Prezipitazio-erregimenaren ondorioz, bere emariak ez dira handiak baina bai
etengabeak. Euri-elur erregimenaren agerpen txiki batzuk alde batera utzita
(Pirinioetan sortzen direnetan), nagusiki plubial ozeanikoa da.

Gipuzkoako ibaien eta ibarren mapa

Prezipitazioen garrantzia kontuan hartuta, hidrografia-sarea oso trinkoa da. Ibai
garrantzitsuenen ertzetan, sare angeluar bat antzematen da, non adarrak gutxi
gorabehera angelu zuzenean sartzen diren; hori azaltzeko horren egitura
geomorfologikoa eta bertan dauden failak aztertu behar dira.
Oro har, Gipuzkoako ibai-sarea dendritikoa, zuhaitz-formakoa edo zuhaizkara dela
esan daiteke.
Ibairik garrantzitsuenak, bere luzera eta emaria kontuan izanik, ondokoak dira:
Oria, Deba, Urola eta Uru
Oria. Emaritsuena eta luzeena (66 km) da. Aizkorri eta Santa Barbara mendietatik
jaisten diren errekek bat egitean jaiotzen da. Orientazioa SW.NE. da Zegamatik
Lasarteraino, hemen mendebalderantz desbideratzen da Orion itsasoratzeko.
Beasaindik Tolosara bitartean egiten duen ibilbidean Aralar mendikatetik datozen
urak jasotzen ditu adarren bitartez: Agauntza, Amundarain, Amezketa eta Araxes;
Andoainen Leitzaran batzen da. Soilik hasierako tartean eta Beasaineraino, desnibel
esanguratsuan ditu; Usurbildik aurrera, poliki-poliki doa bihurgune zabalak osatuz.
© Gipuzkoako Batzar Nagusiak. 2006. Eusko Ikaskuntza
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Deba. Bere luzera 54 km-koa da eta bere ibilbidea Gipuzkoako mendebaldean
kokatzen da; hegoaldetik iparralderantz egiten du. Arabarekiko mugan jaiotzen da,
Arlaban mendatean. Bi ertzetatik jasotzen dituen adarrei esker, batez ere
Arantzazuri, bere emaria asko handitzen da. Ibai horrekin bat egiten duenetik,
haran estu batean sartzen da eta Bergaran berriro ere ireki egiten da. Debara iritsi
eta bertan itsasoratu baino lehen, ibaia berriro ere mendi garaien artean sartzen
da.
Urola. Bere arroa 343 km² -koa da eta bere luzera, 55 km-koa. Aizkorriko
iparreko isurialdean jaiotzen da, hainbat ubide eta erreken bat-egitetik. Legazpi,
Zumarraga, Urretxu eta Arratia zeharkatzen ditu, Azpeititik aurrera lasai doa eta
bere emaria Urrestilla eta Errezil jasotzean handitzen da. Zestoatik igarotzean
meandro handietan zabaltzen da eta Zumaiako itsasadarrean itsasoratzen da.
Urumea. Bere emaria txikia da, 299 km²-koa eta luzera, 40 km-koa. Bere adarrak,
nahiz eta garrantzi gutxikoak, oso erregulagarriak dira eta Aribeko urtegia
eraikitzea ahalbidetu dute. Urumea Nafarroan jaiotzen da, Ezkurra mendatean, eta
haran estu eta sakon batetik jaisten da Goizuetaraino. Añarbe jasotzean azkar
jaisten da malda batetik behera Artikutzatik aurrera. Fagoaga eta Pikoaga nukleoak
zeharkatzen ditu Hernanira iritsi eta azkenik Donostian itsasoratzeko.

Bidasoa ibaia
Bidasoa. Bere arroa 705 km² -koa da eta bere ibilbidea, 66 km-koa. Baztanen
jaiotzen da -Nafarroan eta Elizondo, Santesteban, Sunbila eta Bera zeharkatzen
ditu Gipuzkoan sartuz Endarlatzatik; azkar eta estu doa Behobiaraino eta
Txingudiko badia zabalean itsasoratzen da.
Oiartzun. Nahiz eta bere arroa txikia den, 74 km², ezin dugu Oiartzun ibaia
isilarazi. Oso laburra da eta ibilbide txikia du, 16 km soilik. Aiako Harritik datozen
ubide batzuen bat-egitetik jaiotzen da. Jarraian Oiartzungo haranean zehar doa
poliki-poliki, lurraren aldapa txikiarengatik. Bere garrantzia Pasaiako portuan
itsasoratzean datza, portu hori Kantauri isurialdeko garrantzitsuenetako bat baita,
eta zulo bat irekitzen du, Jaizkibel eta Ulia mendiak bereizten dituena.
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Gipuzkoako ibaien mapa

GIPUZKOAKO IBAIAK
•
•
•
•

•
•

Bidasoa, 30 (700) km² Azalera
o Adarrak:
 Endara, 20 km² Azalera
Jaizubia, 30 km² Azalera
Oiartzun, 72 km² Azalera
o Adarrak:
 Sarobe, 18 km² Azalera
Urumea, 103 (278) km² Azalera
o Adarrak:
 Añarbe, 65 km² Azalera
 Urruzuno, 13 km² Azalera
Añorga, 18 km² Azalera
Oria, 889 km² Azalera
o Adarrak:
 Leizaran, 122 km² Azalera
 Zelai, 34 km² Azalera
 Araxes, 106 km² Azalera
 Basabe, 12 km² Azalera
 Amezketa, 60 km² Azalera
 Badaio, 17 km² Azalera
 Ibiur, 12 km² Azalera
 Amundarain, 40 km² Azalera
 Urtxubi, 14 km² Azalera
 Agauntza, 84 km² Azalera
© Gipuzkoako Batzar Nagusiak. 2006. Eusko Ikaskuntza
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•
•

•
•

•

•

 Ursuaran, 20 km² Azalera
 Artxodi, 12 km² Azalera
 Santio, 27 km² Azalera
 Asteasu, 29 km² Azalera
 Albiztur, 28 km² Azalera
 Berostegi, 11 km² Azalera
 Mutiloa, 16 km² Azalera
 Estanda, 55 km² Azalera
o Adaxkak:
 Arriaran, 12 km² Azalera
 Sta. Luzi, 24 km² Azalera
Iñurritza, 20 km² Azalera
Urola, 336 km² Azalera
o Adarrak:
 Goltzibar, 13 km² Azalera
 Katuin, 13 km² Azalera
 Altzolaras, 29 km² Azalera
 Ibaieder, 101 km² Azalera
o Adaxkak:
 Errezil, 30 km² Azalera
 Aratz, 19 km² Azalera
Narrondo, 21 km² Azalera
Deba, 512 km² Azalera
o Adarrak:
 Kilimon, 14 km² Azalera
 S. Lorenzo, 11 km² Azalera
 Antzuola, 25 km² Azalera
 Ubera, 15 km² Azalera
 Angiozar, 13 km² Azalera
 Aramaio, 42 km² Azalera
 Oñati, 130 km² Azalera
o Adaxkak:
 Urkulu, 28 km² Azalera
 Arantzazu, 56 km² Azalera
Ego, 56 km² Azalera
o Adaxkak:
 Aixola, 14 km² Azalera
 Mallabia, 13 km² Azalera
Saturraran, 18 km² Azalera
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Klima
Tenperaturak
Klima ozeaniko motakoa da, epela-freskoa, tenperatura moderatuekin, urteko
oszilazio termiko txikiarekin eta prezipitazio ugariekin, nahiz eta urtean zehar ondo
sakabanatzen diren, udako hilabeteetan urriagoak diren arren.
Igeldoko meteorologia-behatokian jasotako datuak erreferentzia gisa hartuz,
itsasertzean erregimen termikoak urtean 11º C baino gutxiagoko oszilazioa
erakusten du, izan ere, hilabete hotzenaren batezbesteko tenperatura 9,1 gradukoa
da urtarrilean eta abuztukoa 20,3 gradutan kokatzen da. Soilik urtarrilean,
otsailean eta abenduan jasotzen dira 10ºC-tik beherako batezbesteko tenperaturak
eta soilik uztailean, abuztuan eta irailean gainditzen dituzte 18º.

URTEKO BATEZBESTEKO TENPERATURA
Urteko batezbestekoa Urt. Ots. Mar. Api. Mai. Eka. Uzt. Abuz. Ira. Ur. Aza. Abe.
1997

14,6

8,7

12,0 12,0 12,3 16,2 16,9 17,8 20,9

19,2 17,5 12,4 9,4

1998

13,7

9,9

11,1 11,1 11,0 14,6 17,1 18,4 19,8

18,4 14,0 9,9

8,9

1999

13,6

9,3

6,9

10,4 12,1 16,1 16,4 19,3 20,2

19,7 15,8 8,9

8,6

2000

13,8

6,8

10,2 9,3

2001

13,7

10,0 8,7

2002

14,0

11,0 10,2 11,6 11,3 13,9 16,0 17,5 17,8

17,8 16,0 12,6 11,8

2003

14,5

7,5

7,5

13,0 13,4 14,7 20,0 19,5 22,7

19,1 13,8 12,9 9,7

2004

13,6

9,2

8,1

8,7

1997-2004 13,9

9,1

9,3

11,2 11,7 14,9 17,5 18,5 20,3

11,9 15,6 17,7 18,7 19,5

13,6 10,9 14,6 16,9 18,2 20,5

11,0 13,8 18,7 18,5 20,7

18,4 14,2 11,0 15,2
17,0 18,7 8,7

18,8 16,6 9,9

6,5

8,7

18,6 15,8 10,8 9,5

Batezbesteko tenperatura, 1997-2004

Batez besteko tenperaturen grafika, hilabeteka
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Gipuzkoa barnealdean oszilazio termikoa zerbait handitzen da 17º edo 18ºC-tara
iritsi arte

Gipuzkoako tenperaturen mapa

Eguneko tenperatura maximoak orokorrean egunaren erdiko orduetan jasotzen
dira, eta tenperatura minimoak, gauaren azken orduetan. Horrenbestez,
tenperatura maximoek batezbestekoek baino argiago adierazten dituzte eguneko
tenperaturak, eta era berean, gauza bera gertatzen da tenperatura minimoekin
gauari dagokionean.
Jasotzen diren tenperatura maximo eta minimo absolutuen balioak 38ºC-tik
gorakoak eta 12ºC-tik beherakoak izan daitezke, hurrenez hurren, batezbesteko
balioetatik nabarmen aldenduz, eta argi uzten dute eguraldia oso beroa -orokorrean
hego-haizearekin- edo oso hotza -haizea iparrekoa edo ipar-ekialdekoa deneanizan daitekeela, nahiz eta hori une jakin batzuetan eta ez oso sarri gertatzen den.
Izozte-egunen kopurua, hau da, tenperaturak uneren batean 0ºC-tik jaisten
direnena, interes handiko parametro klimatologikoa da, izan ere, uraren izoztetenperatura hori muga kritikoa da landare askoren bizitzan.
Izozterik gabeko sasoia 280 egun ingurukoa da Donostian eta martxoaren 2tik
abenduaren 7ra bitartean irauten du
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Barnealderantz, balio termikoak muturretarantz doaz, itsasoaren eragin
moderatzailea ahulduz doalako edo altitudea handituz doalako; horrela, Legazpik
urtarrilean 6º-ko batezbesteko tenperatura jasotzen du eta uztailean, berriz, 20ºkoa; izozterik gabeko sasoia murriztu egiten da.
Duen izaera ozeaniko orokorrarengatik eta itsasoaren inertzia termikoaren
ondorioz, askotan otsaila da, ez urtarrila, urteko hilabeterik hotzena; eta arrazoi
berarengatik, abuztua uztaila baino beroagoa izan daiteke.
Prezipitazioak
Euskalmet-ek Euskadiko klimatologia aztertzean adierazten duen bezala, euskal
autonomi erkidego osoan ematen den plubiositate handiaren eta prezipitazioen
intentsitate biziaren arrazoia funtsean orografian datza. Mendikateen mendebaldeekialde orientazioa eta euskal mendiak Kantauri mendikatearen mendiak
mendebaldera eta Pirinioetakoak ekialdera baino baxuagoak izatea, mendebaldeko
Mediterraneoko eskualde ziklo genetikoak sortutako aire-xurgatzearen efektuarekin
batera, dira sarritan mendebaldeko fluxu orokorra mediterraneorantz okertzearen
arrazoia, EAE osoan zehar.
Klima honen plubiositate kopurua ez du soilik prezipitazioen kopuruak zehazten,
baita horren iraupenak ere. Nahiz eta euririk ez dagoen denboraldiak izan, baita
lehorteak eta uholde-euriak bezalako fenomeno arraroak ere, ohikoena den
prezipitazio mota zirimiria da. Gipuzkoan garrantzi handiago du euria ari duen
denborak eroritako euri kopuruak baino.
Gipuzkoan, prezipitazioak guztira 1.051 mm. eta 1.734 mm. bitartekoak dira
urteko, 190 mm. gutxi gorabehera euria eta elurra direlarik. Donostian
prezipitazioen urteko batezbestekoa 1.474 mm.-koa da; kopuru garrantzitsua da
tenperaturak moderatuak direla kontuan hartzen bada. Euri-kopurua urtean zehar
modu erregularrean banatzen da, baina hilabete batzuetan une jakin batzuetan 5060 mm. baino maila txikiagoak jasotzen dira, hilabeteko batezbestekoak 90-120
mm. bitarteko balioak mantentzen ditu euri gutxien egiten duen hilabeteetan eta
140-175 mm. bitartean hilabete euritsuenetan.
URTEKO BATEZ BESTEKO EURIA
PREZIPITAZIOA
GUZTIRA, mm

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

19972004

Urtarrila

141,0

64,6

127,9

19.4

146,8

31,0

174,0

214,0

114,8

Otsaila

18,4

46,9

135,1

111,3

77,8

145,9

111,0

95,7

92,8

Martxoa

32,9

57,8

167,5

131,3

126,9

44,0

88,2

115,1

95,5

Apirila

70,1

229,4

109,7

197,9

108,4

109,1

49,4

95,0

121,1

Maiatza

263,3

93,2

140,8

92,3

63,5

243,1

123,2

95,5

139,4

Ekaina

256,9

85,0

54,2

67,9

66,2

119,1

57,3

52,9

94,9

Uztaila

187,7

89,2

53,2

171,5

138,6

83,3

38,6

48,5

101,3

Abuztua

134,8

74,0

66,2

116,5

67,5

280,4

62,6

134,5

117,1

Iraila

108,6

128,6

139,3

82,1

69,9

36,9

139,3

104,6

101,2

Urria

67,4

386,9

49,9

290,1

56,3

176,4

214,3

176,6

177,2

Azaroa

276,4

191,4

185,6

216,2

94,0

154,8

134,0

149,8

175,3

Abendua

176,0

90,3

198,9

86,0

35,5

252,9

157,0

149,0

143,3

Urtekoa guztira

1.734,0 1.537,3 1.428,3 1.582,5 1.051,4 1.676,9 1.348,9 1.431,9 1.473,9
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Grafikoa: hileko batez besteko euria
Gipuzkoarako urteko batezbesteko lurrinketa-transpirazio potentziala 709 mm.-koa
da, landarediaren beharren gaineko gehiegizko ura 810 mm.-koa den bitartean,
izan ere, urteko prezipitazioa guztira lurrinketa-transpirazioaz galtzen denaren
bikoitza da. Horrek nolabait azaltzen du ibai-emarien garrantzia, izan ere, lurzorua
gehiegizko uraren zati bat soilik hartzeko gai da, eta gainontzekoa isurketaren
bidez galtzen da.

Urteko isohieten mapa (Gipuzkoa)
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Uholde-euriak
Euskal Herriko kantauri isurialde osoan sarritan ematen da garrantzi ekonomiko
handia duen uholde-eurien fenomenoa, uholde garesti eta larriak eragiten dituena.
Gipuzkoan, uholde-eurien aldien ondoren, uholdeek etxebizitzak, soroak eta bideak
galtzea eragin dute.
Azkenaldiko uholde garrantzitsuena 1983ko abuztuaren azken egunetan gertatu
zen, bereziki 26 eta 27an, eta bereziki Bizkaian izan zuen eragina eta neurri
txikiagoan Gipuzkoan.
Ondorio larrian izan zituen uholde-eurien beste gertaera bat handik urte gutxira
eman zen, udan hori ere, eta Gipuzkoako lurraldearen heren batean izan zuen
eragina. Altuerako tanta hotz batek, 1988ko uztailaren 19an, azaleko airegeruzaren hezetasun eta beroarekin kontrastean, bereziki Deba eta Urolako
arroetan eragina izan zuten euri-erauntsiak piztu zituen.

Haizea
Eskualde geografiko baten klima gehienbat bertan eragiten duten haizeen ondorioa
da.
Gipuzkoan zehar mendebaldeko haize orokorrak dabiltza. Baina, alisioak ez bezala,
modu nahiko erregularrean dabiltzanak, mendebaldeko haizeak meandro handiak
deskribatzen dituzte eta hegoaldeko edo iparraldeko aire-korronteak, baita
ekialdeko kontrakorronteak ere, denbora batez latitude horietan eragina izan
dezakete.
Neguan, zorrotada-korrontea, "jet stream" delakoa, latitude baxuetatik dabilenean,
20 eta 40 gradu bitartean, Gipuzkoak mendebaldeko zirkulazioaren eta depresioen
eta beren fronte hodeitsuen eragina jasaten du. Udazkenean eta udaberrian, airefluxu horrek indarra galtzen du eta askoz ere uhinduagoa bihurtzen da eta
eguraldia aldakorragoa bilakatzen da; aste batzuetan hegoaldeko korronte beroak
dira nagusi eta jarraian iparraldeko haize heze eta freskoak nagusi diren beste
batzuk datoz.
Udan, mendebaldeko haizeen fluxu orokorra iparralderantz doa eta ahuldu egiten
da. Orokorrean, Europako hegoalde osoan ipar-mendebalderantz hedatzen den
Azoreetako antizikloiak eragindako baretasuna eta eguraldi ona dira nagusi.
Gipuzkoan ipar-mendebaldeko, iparraldeko eta hegoaldeko norabideko haizeak
nagusitzen dira; gainerako norabideek bigarren mailako balioa dute eta ez dute
100eko 10a gainditzen. Iparraldeko eta ipar-mendebaldeko haizean udako
seihilekoan dira nagusi, apiriletik irailera bitartean; neguko seihilekoan, urritik
martxora bitartean, hegoaldeko haizean dira nagusi eta horien ondoren
garrantzitsuenak iparraldeko eta ipar-mendebaldeko norabidea dutenak dira. Garai
honetan garrantzitsuak dira mendebaldeko haizean, batez ere, azaroan eta
abenduan. Ipar-mendebaldeko eta mendebaldeko haizeek hezetasuna ekartzen
dute eta hotzak edo epelak izan daitezke; iparraldeko norabidea dutenak, berriz,
oso hotzak dira. Neguko egoera hotzenak Mesetan kokatutako antizikloi© Gipuzkoako Batzar Nagusiak. 2006. Eusko Ikaskuntza
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sektorearen nagusitasunak edo Erdialdeko Europan dagoen antizikloietik datozen
haize hotzek eragiten dituzte.
Enbata
Enbatak bereziki Kantauri hego-ekialdeko kostan eragiten duten haize tipikoak dira.
Funtsean bat-batean sartzen den itsas airea da, 8 eta 9 indarreko bolada eta 60 eta
85 km/orduko abiadura hartzen duena. Bat-batean eta zakarki agertzen da.
Denbora gutxian itsasoa gaiztotu egiten da eta kaietan itsasontziek amarrak puska
ditzakete. Berehala ezinezkoa da 1.000 metrotik haratago ikustea, eta estratu
baxuak sartzen dira lehorrera.
Enbatak martxotik urrira bitartean gerta daitezke, baina sarriago gertatzen dira
udako hilabeteetan, batez beste hilean bi. Orduari dagokionez, arratsaldean gertatu
ohi dira, baina gaueko galernak ere izan daitezke.
Hodeitza
Hodeitza parametro klimatikoa den arren, sarritan ez da aintzat, izan ere, behaketa
oso era subjektiboan egiten da eta behatzaile bat da, eguneko une jakin batzuetan
estalita, hodeitsu edo oskarbi dagoen zehazten duena.

Argazkia: hodeiak zeruan
Zerua oskarbi dagoela esaten da hodeiek zeruaren 2 zortziren baino gutxiago
estaltzen dutenean; hodeitsu, 2 eta 6 zortziren bitartean estaltzen dituztenean; eta
estalita, hodeiek zeruaren 6 zortziren baino gehiago estaltzen badute.
Erreferentzia gisa Donostiako Igeldo meteorologia-estazioa hartuz, hodeiestalduraren datuek adierazten dute soilik egunen %9 direla egun oskarbiak, %48
egun hodeitsuak izango lirateke, ohikoena, eta %43 egun estaliak.
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HODEITZA GIPUZKOAN
Hodeitza

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1997-2004

Egun oskarbiak

35

42

29

30

33

24

33

26

32

Egun hodeitsuak 185

176

165

181

169

190

165

180

176

Egun estaliak

147

171

154

163

151

167

159

157

145

Lurzoruak
Lurraldearen aniztasun litologikoa gorabehera, Gipuzkoako lurzoruek nolabaiteko
homogeneotasuna dute. Hori hala da prezipitazio kopurua handia delako eta
lurzoruak garbitzen dituztelako, azaleretan bereziki azidoa den horizonte bat utziz.
Bestalde, hostozabalen basoak dakarren materia organikoak ezberdintasunak
ezabatzen laguntzen du.
Lurzoru gazteak dira, gutxi garatutako profilak eta ondo ezberdintzen ez diren
horizonteak dituztenak, izan ere, lurrak aldapa handiak ditu eta horrek eragindako
urradurak ez du behar bezain eraketa-prozesu luzerik ahalbidetzen. Erregolitoarraste bat dago eta lurzoruak hegalaren metaketan amaitzen dira,
meteorizatutako harkaitzaren eta lurzoruaren nahasketa, nekazaritza-ustiapenerako
interes handikoa.
Oro har, lurzoruetan lau multzo edo mota handi bereiz ditzakegu: Lurzoru Arre
Hezea, Lurzoru Iluna, Lurzoru Arre Kareharrizkoa eta Lurzoru Alubialak zein
Kolubialak.
Lurzoru Arre Hezea material silizeoen edo karbonato gutxiko harrien gainean
garatu da (Kostaldeko Lerro Tertziarioa, Aiako Harria, Bortziriak, Irimo...), eta AC
edo AR motako lurzoruak izatea du ezaugarri (sakontasun gutxikoak), eta horiek
humus azidoa dute, eta baseetan asegabetuta daude, dela garbiketagatik, dela
jatorrizko ama-harriaren azidotasunagatik.
Hala ere, probintziaren erdialdeko marga-kareharrizko materialen gainean Lurzoru
Iluneko
orban
zabal
bat
garatu
da,
baina
barnealdeko
kareharri
supraurgoniarretan eta urgoniarretan lurralde hezeetako Lurzoru Arre
Kareharrizkoa eta Arre Podsolizatua da nagusi, inguru horretako malda handiek
lurzoruaren garbiketa bizia eragiten dutelako (ez dezagun ahantz hor daudela
probintziako lekurik garaienak), baita A eta B profileko material humiferoen
higadura handia ere. Maldak oso handiak diren lekuetan, baliteke higadurak
lurzorua desegin izana, eta litosolak edo arroka biluzia ere baino ez dira agertzen.
Azkenik, Koaternarioko materialak dituzten inguruetan lurzoru alubialak eta
kolubialak baino ez daude, eta horiek sakontasun gutxikoak dira, eta A-C
profilekoak.
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Gipuzkoaren mapa: landaretza motak

Landaretza
Gipuzkoako klima da, epela-ozeanikoa, prezipitazio ugariekin eta tenperatura
moderatuekin, baso misto hostogalkorren eremua. Besteak beste ondoko espezieak
aurki ditzakegu: haritza, kandudun -Quercus robur- eta ametza -Q. Pyrenaicamotak, edota pago arrunta -Fagus silvática-. Horiek guztiek baso-egitura
uniformeak osatzen dituzte. Nahiz eta zuhaitz horiek izan nagusi, bestelako
espeziak ere ageri dira, esaterako, lizarra, haltza, makala, urkia, gaztainondoa,
etab., lehen adierazitakoekin nahastuta.
Ingurune hau haritzarentzako egokia da oso; zuhaitz honek hezetasun handia
behar du, ondo jasaten ditu lurzoru azidoak eta tenperatura baxuak ez ditu ondo
jasaten; berezko eremua itsasoaren eta 500 edo 600 metroren artean dago.
Altitude horretatik aurrera pagoak ordezkatu ohi du, tenperatura baxuak hobe
jasaten baititu, baina honek ere hezetasun handia behar izaten du. Gaur egun
pagadia da Gipuzkoako berezko baso-egiturarik garrantzitsuena, nahiz eta soilik
11.500 hektarea baino pixka bat gehiago besterik ez duen estaltzen. Baso
itzaltsuak eta oihanperik gabekoak osatzen ditu, izan ere, hostoak horizontalean
dituenez eguzki-argia ez da ia lurzorura iristen. Zuhaitz-espezie hauen degradazio
gisa otalur atlantikoa agertzen da, sastraka eta belar-landareek osatua. Horien
artean nabarmentzen dira txilarra (Erica), ote zuria (Ulex europaeus), ote zuria
(Ulex sp.), elorri-triska eta garoa.
Etengabeko ekintza antropiko biziak modu nabarmenean eraldatu ditu egitura
horiek, eremu txiki batera mugatuz. Hariztiak atzera egin zuten sistematikoki
nekazal-ustiapenen, baserrien kopurua handitzen zihoan neurrian eta isurialde eta
hegalen arabera garatu ziren edota larre bilakatu ziren ganaduetarako erabiltzeko.
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XIX. mendetik eta bereziki 70 eta 80. hamarkadetan, asko garatu dira koniferoak
eta bereziki intsinis pinua (Pinus radiata), eta lurraldean eremu handiena estaltzen
duten zuhaitz-espeziea bihurtu dira, antzina lantzeko ziren lurrak ere estaliz.
Birpopulaketetarako erabili izan den zuhaitza da, bai erakundeen aldetik baita
partikularren aldetik ere, azkar hazten delako eta behar bezala girotzen delako.

Gipuzkoaren mapa: landaretza motak
Baso-azalerak 2003. urtean %65 gainditzen zuen eta %24 zelaiak eta larreak ziren
eta soilik Gipuzkoako azaleraren %2 laborantza-lurretarako erabiltzen zen.
Baso-azalera
Zuhaiztutako baso-azalera etengabe handitu egin da 2005ean Gipuzkoan %62ra
iritsi arte. EAEren kasuan, azalera osoaren %54ra iritsi zen, Estatu espainiarraren
%28ra eta Europar Batasunaren %33ra.
Euskadiko Baso-Inbentarioa 1972, 1986 eta 1996ean egin da eta basoko landaretza
eta landaketa motei buruzko datuak lortu dira. Lehenengoa eta azkenekoa hurrenez
hurren estatuko lehenengo eta bigarren inbentario nazionalean kokatu dira.
Bestalde, 1986ko inbentarioa Euskadikoa da soil-soilik.
ZUHAIZTUTAKO BASO-AZALERA (Ha)
Lurraldea 1972

1986

1996

Araba

108.040 143.502 143.506

Bizkaia

126.230 143.502 128.244

Gipuzkoa 118.85
Euskadi

122.411 118.255

353.120 384.750 390.005

Iturria: "Euskadiko basoen egoera, Europako baso-kudeaketa iraunkorraren irizpide
eta adierazleen arabera. IKT. 20"
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Espezieen banaketa
Gizakiak zuhaitz eta espezie berri asko sartu ditu, batez ere azken mende honetan,
horrela, Euskadin gehitu egin dira baso-motak. Euskadin jada zeuden koniferoak
(pinu gorria, Aleppo pinua, itsas pinua), Europa erdialdekoak (alertzea, izeia) edo
amerikarrak (Douglas izeia, Lawson altzifrea) erabiliz, hostozabal batzuez gain
(haritz amerikarra, gereziondo japoniarra) espezie produktiboen kopurua
handitzeko aukera handia sortu da.
Koniferoek betetzen duten azalera hostozabalek okupatzen dutena baino handiagoa
da. Baso-masen konposaketan aldaketa kualitatibo handia gertatu da denboran
zehar Euskadiren kasuan, eta hostozabalen eta koniferoen azalera, hurrenez
hurren, %34 eta %66tik (1972ko inbentarioan), %42 eta %58ra igaro zen (1986ko
inbentarioan).
Zuhaiztutako azalera
1. Baso-inbentarioa
Ha
Euskadi

%

353.120 47

Gipuzkoa 118.850 60

2. Baso-inbentarioa
Ha
Euskadi

%

384.750 51

Gipuzkoa 118.837 60

Hostozabalak
1. Baso-inbentarioa
%
Euskadi

34

Gipuzkoa

28

2. Baso-inbentarioa
%
Euskadi

43

Gipuzkoa

29

Gipuzkoan ordena kualitatiboan espezieen aniztasuna handitzeak eta Gipuzkoako
mendietan espezie anitz horien presentzia orekatua izateak, espezie hostozabalak,
1986ko baso-inbentarioan 34.000 hektarea okupatzen zituztenak, 2005eko
inbentarioan 54.000 hektarea okupatzera iristea lortu dute.
Gipuzkoako arte, pago eta haritzen basoek 1996ko inbentarioan ondoko
portzentajeak zituzten: pagoa, %14; haritza eta artea, %11. Pinus radiata-ren
landaketak oso garrantzitsuan dira Gipuzkoan eta pinu horren portzentajea
zuhaiztutako azaleraren %40 izatera iristen da.
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Gaur egun etekin ekonomiko garrantzitsua duten koniferoen 70.000 hektarea
daude, gehiengoa mendi pribatuetan, kontuan izanik partikularrek Gipuzkoako
zuhaiztutako azaleraren %80 dutela.

Izakinak
handien Hazkuntza
m³

Bolumena
m³

Espeziea

Oin
kopurua

Espezieak guztira

52.287.007

795.819

14.737.216

Koniferoak

24.085.021

631.082

10.153.684

Hostozabalak

28.201.986

164.737

4.583.532

Pinus sylvestris

271.550

4.213

75.246

Pinus nigra

3.327.288

44.986

745.235

Pinus insignis

15.192.034

505.236

8.171.239

Pseudotsuga menziesii

1.041.022

8.876

101.294

Larix

2.913.288

45.642

789.861

Chamaecyoarus Lawsoniana 1.062.056

13.139

143.880

Eucalyptus

0

0

0

7.064.129

40.710

2.027.572

5.496.389

34.825

932.630

Fagus sylvatica
Quercus
petrea

robur

+

Quercus

Iturria: EAEko Baso-inbentarioa. 1996

Natur guneak eta paisaiak
Euskal Autonomi Erkidegoko lehenengo babestutako natur gune babestua
Laurgaingo baso-parketa eta ehiza-aterpea izan zen, 1982an, Gipuzkoako Foru
Aldundiaren aginduz. Ondoren Altzola lursailarekin zabaldu zen eta gaur egun
Pagoetako Parkea deritzoguna sortu zen.
Natur guneetarako legeak ezarritako babes-mailak ondokoak dira: Parke naturalak,
Biotopo babestuak eta Zuhaitz bereziak. Gainera, gune interesgarriak daude, eta
horiek ere kontuan hartu behar dira babes-neurriak planifikatu eta hartzerakoan.
Parke Naturalak
Gipuzkoan Parke Natural gisa 4 gune daude babestuta. Aralarko Parke naturala
(1994), 10.956 hadituena, Enirio-Aralar Mankomunitateari dagozkio eta
Abaltzisketa, Amezketa, Ataun, Lazkao, Tolosa eta Zaldibia udalerriei. Paisaia
karstiko ederrak ditu, pagadiak (Lizarrusti, Maomendi), hariztiak (Errazti,
Lertsundi), monumentu megalitikoak, mendiko fauna (gailurretako uhandrea,
mendi-tuntuna, elur-lursagua) eta artzain-jarduerak.
Aiako Harriko Parke naturala (1995), 6.913 ha dituena, Bidasoatik Urumearaino
doazen ekialdeko lurrak hartzen dituena. Egitura granitiko eta fenomeno
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metamorfikoak ditu, haritzak, pagoak, piriniar aurreko fauna anitza (desman
piriniarra, bisoia, mokolodia bezalako harrapariak, etab.).
Pagoetako Parke naturalak (1998), erdigune gisa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
lursailak ditu, Pagoeta eta Altzola, Manterola eta Almizuri erreken goi-ibarrekin eta
Pagoetako gailurraren inguruko mendiekin batera. Itsasaldearen eta barneko
haranen artean kokatutako gune honek oso erliebe malkartsua dauka, altitudeari
dagokionez tarte handiak dituena. Landaretza ugariena baso naturalak dira.
Jarraian sasiak daude eta gune altuenetan larre garrantzitsuak. Baserrien inguruan
zelaiak daude. Birpopulaketek ere garrantzi handia dute eta nabarmentzekoak dira
Altzolaras errekaren ezkerraldeko ertzean kokatutakoak.
Giro ezberdinak egoteak gunean fauna-aberastasun handia sortzen du.
Nabarmentzekoak dira, halaber, arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Katalogoan
dauden hainbat espezie, esaterako, sai zuria, muxar grisa, beltz handia, zapelatz
liztorjalea eta arrano sugezalea.
Duela urte batzuetatik hona, Foru Aldundiko lursaila Baso-parke bat da eta bertan
natura babesteko hainbat lan burutzen dira, baita ingurumen-hezkuntzazkoak ere.
Hainbat ekipamendu daude; nabarmentzekoak dira Iturrarango harrera etxea,
aterpetxea eta natura-eskola, erlategi didaktiko bat, 1.300 ale baino gehiago dituen
fruta arboladi bat, hainbat jolas-gune eta Agorregiko burdinola.
Aizkorri-Aratz Parke Naturala (2006) Euskal Autonomi Erkidegoko mendigune
menditsudun parke altuena da. Gailur garaiena du, Aitxuri (1.551 metro). Bere
hedadurarekin, 16.000 hektarea inguru, Euskadiko zabalena da Gorbearen atzetik.
Gipuzkoako zazpi udalerriri dagozkion lurrak okupatzen ditu (Zegama, Zerain,
Legazpi, Oñati, Aretxabaleta, Eskoriatza eta Leintz-Gatzaga) baita Arabako hiru
udalerriri dagozkionak ere (Asparrena, Donemiliaga eta Zalduondo). Azaleraren
%80 Gipuzkoari dagokio. Gune horretako funtsezko izaera egitura geologiko
ikusgarriek osatzen dute. Aizkorri-Aratz eta Eginoko kareharrizko aurrealdeak,
Kurutzeberri, Orkatzategi eta Aloñako maldak, Urbia, Degurixa eta Alabitako
depresioak eta Arantzazu eta Jaturabeko arroilak. Basoek bertako hegalen 8.000
hektarea baino gehiago estaltzen dituzte; bereziki pagadiak eta ameztiak dira.
Gipuzkoako mendiko haritz alerik onenak ere aurki daitezke. Larreei dagokienez,
3.000 hektareatik gora estaltzen dituzte eta Urbia, Aloña, Degurixa edota Alabitako
ganadu-etxola garrantzitsu batek aprobetxatzen ditu. Mendigune honen ezaugarri
nagusienetako bat gaztaren ekoizpena da.
Gainera, Gipuzkoak ondoko Biotopo babestuak ditu: Leitzaran ibaiaren harana
(1995) (5.158 hai) eta Inurritza (1997) Zarautzen, padura eta hareatzarekin.
Natur gune interesgarriak
Natur gune interesgarri gisa ondokoak nabarmendu daitezke: Jaizkibel, Txingudi
eta Bidasoako Irlak, Ulia, San Anton, Mendizorrotz, Punta Mendata, Santiago
hondartza (Zumaia), Bedua (Zumaia), Garate-Santa Barbara, Oriaren Itsasadarra,
Mutriku-Saturraran, Udalaitz, Izarraitz, Ernio-Gaztume, Arno-Olatz, Andutz,
Murumendi,
Karakate-Irukurutzeta,
Araxes-Jazkugane,
Aginagako
Urtegia,
Haranerreka-Kilimon, Atxulondo-Abalotz, eta Gorostiaga mendia.
Bereziki Txingudiko Badia eta Bidasoako Irlak eta, Izarraitz eta Murumendiko
sektoreak nabarmendu behar dira.
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Zuhaitz bereziak
Zuhaitz berezitzat jotzen dira ondokoak: Douglas izeia (Albiztur); Magnolia
(Bergara);
Artea
(Beriyo-Donostia);
Artelatza
(Meagas-Getaria);
Artea
(Aizarnazabal); Haritz kanduduna (Igara-Donostia); Hagina (Aia); Ginkgo
(Hernani); Sekuoia (Arrasate); Pagoa (Altzo). Interesgarriak diren beste zuhaitz
batzuk dira: Pagoa (Ataun); Gaztainondoa (Zegama); Urkia (Zegama); Pagoa
(Segura); Intxaurrondoa (Zizurkil); Gaztainondoa (Belauntza); Pagoa (Leaburu);
Pagoa (Amezketa); Pagoa (Astigarraga); Kaliforniako altzifrea (Zumaia); Intsinis
Pinua (Getaria); Pinazi Pinua (Getaria); Likidanbar (Zestoa); Intxaurrondo Beltza
(Zestoa); Ezpela (Azpeitia); Pagoa (Azpeitia); Pagoa (Andoain); Pagoa (Oiartzun);
Pagoa (Olaberria); Artea (Itxasondo); Artea (Mutriku); Zumar Hostozabala (Oñati);
Elorri Zuria (Oñati); Gaztainondoa (Aretxabaleta); Pinua (Aretxabaleta); Haritz
Kanduduna (Irun); Zumar Hostotxikia (Irun); Hagina (Hondarribia); Libanoko
Zedroa (Donostia, Cristina-Enea); Tamarindoak (Donostia, Alderdi-Eder); Ereinotza
(Pasaia); Lawson Altzifrea (Donostia, Aiete); Gaztainondoa (Oiartzun); y Haritz
amerikarra (Usurbil).

Gipuzkoako natura-guneen mapa
Paisaia geografikoak
Merezi du adierazgarritzat jo daitezkeen Gipuzkoako lurraldeko hainbat paisaia
geografiko labur-labur aipatzeak.
Paisaia bakoitzean bisualki adierazten dira ingurune fisikoaren eta gizakiaren arteko
erlazio eta mendekotasunak, benetako sistema bat osatuz. Gipuzkoan hiru paisaiaeremu handi ezberdin ditzakegu: Itsasaldea; Haran eta Mendi Atlantikoak; eta
Atlantiko-Mediterraneoko banalerroko Mendiak. Horietako bakoitza hainbat
sektoretan zatitu daiteke era berean.
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Itsasaldetik hasten bagara, Mutriku-Saturraran sektorea aurkituko dugu, Mutriku
dagoen kubeta eta itsasertzeko flysch-a (hareharriak eta margak), mendien
bizkarrak eta muinoak, nekazaritza eta ganadu jarduerak dituzten baserriekin, eta
baso mistoa, intsinis pinua eta otalurra. Astigarribiako auzo landatarra
nabarmentzen da, Done Jakue Bidearen kostako ibilbidearen puntu garrantzitsua,
San Andres eliza duena.
Itsasaldeko beste sektore bat Punta Mendata-Sakoneta da (Deba eta Zumaia
bitartean), bizkardun mendiak eta labar ikusgarri bat duena, non itsas urraduraren
plataforma ezberdinak marrazten diren. Foru Aldundiak jolaserako parke naturaltzat
jo du eta bertan birpopulaketa-lan handia burutzen ari dira bertako espezieekin.
Itsasaldean jarraitzen badugu, Zumaia-Urolako itsasadarra sektorea daukagu.
Bertan ibaiaren meandroa ikus dezakegu, Santiagoko hondartzaren hareatzak eta
dunak eta padura txikia, itsasertzeko "flysch" ikusgarriarekin batera. Gertu dagoen
puntu interesgarri bat Getariako Sagua da (tonbolo txiki bat).
Logikoki, beharrezkoa da Zarautz-Orio-Aia, Donostia eta Txingudiko badiako
sektoreak aipatzea. Zarauzko sakonunean, hondartza eta hareatza, duna eta
paduren sektore txikiak nabarmendu behar dira, herriaren atzean geratuz, itsasertz
aurreko muino eta bizkarrak, larre, konifero, harizti eta otalurrez estaliak.
Aipatzekoa da, halaber, Santa Klaran dagoen artadi-artelatz baso txikia. Atentzioa
ematen dute, era berean, Oria ibaiaren meandroek eta bere bokaleak, "flysch"
geruzekin, hareharri eta margazkoak, alde bietara.
Itsasertz aurreko sakonuneari jarraituz, Donostiara iritsiko gara. Bertan ditugu
Ondarreta, Kontxa eta Zurriola hondartzak, Santa Klara uhartea, Igeldo eta Ulia
mendiak, Urumearen bokalea eta Urgulleko tonboloa, eta Añorgako eta Urumeako
ibarrak. Hemendik gertu ditugu Pasaiako badia eta Oiartzungo harana.
Txingudiko badia estuario eta paduren ekosistema gisa nabarmentzen da eta
hareatzak, ubideak, irlak, etab. ditu. Hemendik gertu dauzkagu Jaizkibel mendia
eta Higer lurmuturra, baita Aiako Harria parke naturala eta Bortzirietako
Mendigunea ere.
Itsasertz aurreko erliebe eta haranetan, Urola haranean, Iraetako meandroa eta
ibaiertzeko basoa nabarmen daitezke; Itziarko mendatea; Lasturko harana, jatorri
karstikoa duena; Zestoa eta Pagoetako parkea.
Haran eta mendi atlantikoetan, bitarteko erliebeak eta barnealdeko haranak aurki
ditzakegu: Urko, Elgeta, Murumendi, Arrolamenti, Gabiria, Deba Erdia, Deba
Garaia(Arrasate), Urola (Urrestila harana, Izarraitz, Azpeitia, Loiola, Azkoitia,
Errezilgo harana), Oria (Goierriko lurrak, Agauntzako harana, Leitzarango harana,
Berastegikoa, Orexa eta Araxeskoa), konifero, pagadi, harizti, zelai eta larre
handiekin, oso gizatiartutako paisaia batzuen erdian.
Azkenik, hego eta hego-ekialdeko zerrenda menditsuan, Aizkorri, kareharrizko
murutzar izugarria, zeinu karstiko nabarmenekin, eta Aralar mendilerroak daude.
Aizkorrin, bere gailur esanguratsuenez gain, Aitxuri (1551 m.) adibidez, Arantzazu
eta gertu dagoen Oñati herria nabarmendu behar dira. Aralarren nabarmentzekoak
dira Larraitz sektorea, harizti ederra, Bedaio basoa (hostozabal eta zelai ugariak),
Aritzaga harana, glaziar eta ibai modelatuarekin, eta Txindoki mendia, forma
karstikoekin.
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Banaketa tradizionalaren arabera, Gipuzkoako lurraldea hiru sektoretan bereiz
daiteke: itsasbazterra, erdialdea eta goialdea. Itsasbazterreko sektorea etenak
dituen sakonunea da. Bertako erliebeak itsasoraino heltzen dira, eta pixka bat
okerturiko urradurazko zabalgune edo plataforma lerratuei ematen diete bide;
labarren bidez itsasoraino iristen direnak. Itsasadar, badia eta arrantza-portu
txikiak ere badira, merkataritza- industria- eta turismo-jarduerei loturikoak.
Erdialdeko sektorea Deba, Urola eta Oria ibaietako haranen zati handi bat hartzen
duena da. Aipaturikoa hainbat industria-hiriren kokaleku da; ibai-haranen inguruan
hiri bakarra osatuz bezala lerratzen direnak. Haranen arteko komunikazioa errazten
dutenak, berriz, zeharka kokaturiko bi sakonune natural dira. Aipaturiko
sakonuneak Tolosa-Elgoibar bitartekoa, Azpeitia eta Azkoitian barrena igaroz, eta
Beasaindik Bergara eta Eibar bitartekoa dira.
Goialdeko sektorean industria-sektorea gutxitzen ari da, eta nekazaritza-, baso- eta
artzain-ustiapenak ari dira ugaltzen. Arantzazuko Santutegia da hemen
nabarmentzekoa, baita Aralar eta Aizkorri mendi-multzoak ere.
Banaketa tradizional honetaz gain, geografiaren ikuspuntuaren arabera, ondoko
eskualdeak ere aipa daitezke: Bidasoa, Donostialdea, Deba Behea, Deba Garaia,
Urola-Kosta, Goierri eta Tolosaldea.
ESKUALDEEN BANAKETA
1. Bidasoa Behea (Bidasoa) Hondarribia, Irun
2. Donostialdea
1. Oiartzunaldea: Errenteria, Lezo, Oiartzun, Pasaia
2. Donostia: Donostia-San Sebastian, Astigarraga
3. Hernanialdea: Andoain, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta, Usurbil
3. Urola Kosta
1. Zarautzaldea: Aia, Getaria, Orio, Zarautz
2. Zumaialdea: Aizarnazabal, Zestoa, Zumaia
3. Iraurgi: Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Errezil
4. Deba Behea
1. Debaldea: Deba, Mutriku
2. Elgoibar: Elgoibar, Mendaro
3. Eibar Ego: Eibar, Soraluze
5. Deba Garaia
1. Bergaraldea: Antzuola, Bergara, Elgeta
2. Leintz: Aretxabaleta, Eskoriatza, Leitz-Gatzaga, Arrasate
3. Oñati: Oñati
6. Goierri
1. Urola Garaia: Ezkio-Itsaso, Legazpi, Urretxu, Zumárraga
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2. Oria Garaia: Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Zerain, Gaintza,
Gabiria, Idiazábal, Itsasondo, Lazkao, Mutiloa, Olaberria, Ordizia,
Ormaiztegi, Segura, Zaldibia, Zegama
7. Tolosaldea
1. Zumebatzarrea: Abaltzizketa, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo,
Amezketa, Anoeta, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi,
Bidegoian, Elduain, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Leaburu,
Gaztelu, Legorreta, Lizartza, Orexa, Orendain, Tolosa
2. Herniobea: Aduna, Asteasu, Larraul, Billabona, Zizurkil
Iturria: Gipuzkoako Bazkundea

Gipuzkoaren mapa: herriak eta ibaiak

Bidasoako eskualdea
Lur eremu txikiena hartzen duen eskualdea da (71,6 km²), hori horrela delarik,
eskualde osoa dena batera begi bistan eduki daiteke, bertan diren talaia
zoragarriren batetik. Gipuzkoako ekialdean dago, eta hauek ditu mugak:
iparraldean Bizkaiko itsasoa, ekialdean Frantzia, hegoaldean Nafarroa, eta
mendebaldean Donostialdeko eskualdea.
Bidasoa ibaia da eskualde honetan Gipuzkoa eta Frantziaren arteko muga naturala.
Txingudiko badian itsasoratzen da 66 km-ko bidea egin ondoren, batez ere nafar
lurretan barna. Badiara bertara heldu aurretik, padurak sortzen ditu itsasoko
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urarekin nahasirik, nahiz eta azken urteotan padura horien luze-zabalera asko
urritu den. Eskualdearen barruan Bidasoa ibaiaren adar garrantzitsuenak
Errolasarko etaJaizubia dira.
Bidasoa Beherean bi udal bakarrik daude: Irun (55.241 biztanle), Gipuzkoako
bigarren herririk handiena, eta Hondarribia (14.818 biztanle). Lehendabizikoa
eskualdearen barnealdean dago eta bigarrena, berriz, badiaren alboan. Bi udal
horien herriguneak elkarturik daude gaur egun, eta elkargune hori Donostiaren
eraginpean dagoen azpimultzo baten buru gertatzen da.
Frantziako mugakide izanik, ekonomia jardueraren zati handi bat aduanaren
burokraziaren ingurukoa izan da, baita eskualdea zeharkatzen duten bide
azpiegituren ingurukoa ere: A-8 autobidea (Bilbao-Behobia) eta N-I errepidea
(Madril-Irun), gero Pariseko bidea hartzen dutenak. N -121 eskualdeko errepideak
Bidasoa Beherea Nafarroarekin lotzen du; errepide horri esker eskualde honek
harreman estuak ditu ipar-ekialdeko nafar herriekin.
Trenbide komunikazioetarako geltoki handi bat dago Irunen mugaren bestaldean,
Hendaian, jarraipena duena. Bada bide estuko trenbide bat, Eusko Tren,
enpresaren mendekoa, Donostia eta Hendaia lotzen dituena. Topo. izenez ezaguna
da. Bi trenbide horiei, baliteke agian denbora gutxi barru Abiadura Handiko Trena
ere gehitzea.
Garraiobideen azpiegituraren barnan, azkenik, Hondarribia ondoan berrogeita
hamargarren hamarkadaren amaieran eraikitako aireportua dago. Pista bakarrekoa
da, txikia, eta handitzea, bestalde, ia ezinezkoa da, lehendik ere itsasoari
kendutako lurren gainean baitago egina. Jasaten duen trafikoa -urteko 125.000
bidaiari inguru- Madril eta Bartzelonaren arteko hegaldi erregularretara mugatzen
da.
Hondarribiak turismorako bokazioa dauka. Bere gauza ikusgarrien artean,
nabarmentzekoak dira antzinako plaza militarra izatetik gelditu zaizkion eraikinak,
herrigune zaharra eta hondartza. Udan bisitari asko hartzen ditu eta bai turistentzat
baita alboko eskualdeetako biztanleentzat ere derrigorrezko bisita-leku bihurtzen
da. Azpimarratu behar da, baita ere, bigarren etxe asko direla herrian.
Irunen inguruan antolatzen da aldameneko nafar herrien merkataritza. Diru-trukea
aldekoa denean, Iruneko merkataritza-eskaintza mugaz bestaldeko biztanleentzat
oso erakargarria da. Alderantziz denean, gipuzkoar asko joan ohi da Hendaia,
Donibane Lohitzune, Baiona edo Miarritzeko saltokietara. Irun epai barrutiko burua
da; lehen instantzia eta instrukziokolau epaitegi ditu. Osasunaren alorrean,
eskualdeko ospitalea dago bertan.
Hondarribiko portua -badiaren barruan, Jaizkibelgo magalaren babeseanGipuzkoako nagusia da baxurako portuen artean eta euskal itsasaldeko bigarrena Ondarroakoaren atzetik-. Guztira. 58 itsasontzi ditu, 500 bat arrantzale, eta urtean
9.500 t. arrain harrapatzen dira. Itsasontzi horietarik erdia gutxi gorabehera
arrantza teknika tradizionaletan aritzen da, pintxoa edo kanabera erabiliz, CapBretongo fosaren inguruan.
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Donostiako eskualdea (Donostialdea)
Gipuzkoako ipar-ekialdean dago. Iparraldean itsasoa du muga eta ekialdean,
Bidasoa Beherea eta Nafarroa. Hegoaldean, Nafarroa eta Tolosaldea ditu mugakide;
mendebaldean, Urola-Kostaldea eta Tolosaldea. Guztira 305.2 km²ditu.
Klima ozeanikoa da. Batezbesteko, urteko euri kopurua Donostiako 1.500 mm eta
Oiartzungo 2.200 mm bitartean dago; udazkena da euritsuena, uda berriz idorrena.
Halako
eremu
txikiko
eskualdean
gorabehera
handiak
daude
urteko
prezipitazioetan, bistan denez Oiartzun inguruan mendi hegalak NE aldera begira
daude. Itsasaldeko haizeari eragozpena jarriko dion erlieberik ez dagoenez, maiz
itsasoko lainoa mendi hegal horietara bildu eta euria ekartzen du bertara.
Tenperaturak leunak dira. Igeldoko behatokian batezbesteko tenperaturarik
hotzena otsailean izaten da (8 °) eta beroena berriz abuztuan (19,5 °). Urteko
batezbesteko tenperatura 13,2 ° da.
Oiartzun, Urumea eta Oria ibaiek jasotzen dituzte eskualdeko urak; erliebea
perpendikularki zatikatzen dutelarik, airetik ikusita koadrikula itxura ematen diote.
Oiartzun ibaia Aiako Harrian sortzen da; 15 km-ko bide laburra egin ondoren,
Arditurri eta Sarobe erreken urak jasota, itsasoratzean Pasaiako itsasadarra
osatzen du.
Urumea Nafarroan sortzen da; Hernani eta Donostia zeharkatu ondoren, Zurriolan
itsasoratzen da 40 km-ko bidea egin eta gero; bidean Landarbaso eta
Añarbeerreken urak biltzen ditu. .
Oria ibaia Gipuzkoako ibairik luzeena (66 km), ugariena (26,3-m³ segundoko) eta
arro zabalenekoa (871 km²)da. Eskualde honetan, Andoain, Urnieta, Donostia eta
Usurbil zeharkatzen ditu, eta Leizaran eta Abaloz erreken ura jasotzen du. Badirudi
Oria ibaiak hartzen duen joera ikusita Donostian itsasoratu beharko lukeela, baina
Zubietan 90 °C-ko jira egin, eta bihurgune zabaletan barna, eskualde honetatik
irten eta Orion itsasoratzen da.
Donostialdea da Gipuzkoako eskualdeetan biztanleriarik handienekoa. Hamaika udal
dira: Donostia, Pasaia, Lezo, Errenteria, Oiartzun, Astigarraga, Hernani, Urnieta,
Andoain, Lasarte-Oria eta Usurbil. Udal barrutirik handienak Donostiakoa (61,5
km²) eta Oiartzun (60 km²)dira.
Nabarmentzekoa da 1900. urtean 64.000 biztanle zirela eskualde honetan,
horietatik 41.000 Donostian. Mendearen erdian, eskualdean 164.000 biztanle
zeuden eta 1975ean, 312.000 biztanle erroldatu ziren. Eskualdeko biztanleria,
1991n, 315.758 lagunek osatzen zuen (Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleria
osoaren %14,8, eta Gipuzkoako %46,2). Bilboko eskualdearen atzetik,
Donostialdea da Euskal Autonomia Erkidegoan biztanleria handieneko eskualdea
(1,032 biztanle /Km²). Hiriburuak eskualdeko 180.265 biztanle ditu (%60) eta
Errenteriak 38.802 biztanle, (%13). Hernani, Lasarte-Oria eta Pasaia biztanleriaz
antzekoak dira: 18.000 biztanle (%5,7).
Eskualde hau izaera metropolitanoa hartzen ari da pixkana-pixkana, baina prozesu
hori Bilbon baino astiroago doa oraindik. Bidasoa Behereko eskualdearekin
harreman hain estuak direnez, esan daiteke bi eskualdeok area funtzional bakarra
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osatzen dutela, Donostiaren eraginpean; Irun-Hondarribia da eskualdeko bigarren
burua.
Donostiaren eragina eskualdeaz haratago doala esan behar da. Orio oso lotua dago
Donostiarekin, nahiz hurbilago duen Zarautzek lotzen duen oraingoz. Beste
muturrean, Billabonak eta Zizurkilek badute loturarik Donostiarekin, nahiz
Tolosaren
eragin
eremuan
bizi.
Hala
ere,
azken
horren
garrantzia
Donostiarenarengatik gutxitzen doa poliki-poliki.
Errepideko komunikabideetan, A-8 autobidea (Bilbao-Behobia) aipatu behar da
lehen-lehenik; ekialdera, Bidasoa Behereko eskualdearekin lotzen du, eta
mendebalera, berriz, Zarautz, Eibar eta Bizkaiarekin. N-I errepidea (Madril-Irun)
autobiabihurtzen da Beasain-Donostia tartean; bertatik abiatzen da A-15
Nafarroako autobia, Iruñearekin eta Ebroko arroarekin lotzeko. Itsasaldeko N-634
errepide bihurriak kostako herriak lotzen ditu, Eibar eta Bilbo aldera jotzeko.
Trenbideetan Madril-Irun burdinbide zabala nabarmendu behar da alde batetik,
RENFEk ustiatzen duena, eta Donostia-Hendaia (Topoa) nahiz Bilborainoko bide
estukoak bestetik. Bilbora doan azken trenbide horrek nekez egin diezaioke lehia
errepide gaineko garraioari, joan-etorri laburretan ez bada. Abiadura handiko
trenaren proiektuak eskualdea zeharkatzeko asmoa dauka, baina erabaki gabe
dago Donostiarekin nola lotuko ote den.
Itsas garraioa Pasaiako portuaren bitartez egiten da. Oiartzun ibaiak itsasoratzean
sortzen duen itsasadarra hartzen du portuak, Donostia, Pasaia eta Lezoko udal
barrutietan. Merkataritzaz gainera, arrantzako itsasontzi asko du portuak, eta
badira kirol jardueretarako nasa edo eremu berri bat egokitzeko proiektuak.
Merkataritzaren aldetik, Pasaiako portuak 4.200.000 t salgai higiarazten ditu
urtean, batez ere txatarra, autoak eta petroliotik eratorritako gai finduak. Baditu
bere eragozpenak: sarrera zaila dauka, hondoak (10-12 m) muga jartzen die
itsasontzi handiei, eta, batez ere, lehia handia egiten dio Bilboko portuak, egoera
fisiko eta tekniko hobea baitauka.
Ekonomiaren aldetik ikusita, eskualde hau Euskal Autonomia Erkidegoko bigarren
gunea da. Lanean ari den biztanleria 106.793 lagunek osatzen dute; gehienak
hirugarren sektorean ari dira -ehuneko hirurogei inguru-; portzentaje hori,
Donostiaren kasuan, ehuneko hirurogeita hamar da.
Donostian
administrazio-jarduera
handia
dago:
bertan
daude
Estatuko
administrazioaren ordezkaritzak eta Eusko Jaurlaritzako sailen ordezkaritzak. Horiez
gain, Lurralde Historikoko administrazioa bera, hau da, Foru Aldundia eta Batzar
Nagusiak, eta Udalarena ere Donostian daude.
Justizia-administrazioak Donostian dauka Probintziako Auzitegia eta gainerako
epaitegiak (6 instantziakoak, 5 instrukziokoak eta penalekoak, eta 4 sozialekoak).
Andoain ez dago Donostiako epai barrutiaren barnean, Tolosakoan baizik.
Osakidetzaren Osasun etxe eta ospitaleak Zorroaga inguruan kokatzen dira. Bertan
dagoen Gipuzkoako Ospitaleen gunea ondoko osasun etxeek osatzen dute:
Arantzazuko Ama Ospitalea, Gipuzkoako sareko burua da; Gipuzkoako Ospitalea,
eskualdeko zerbitzu gisa diharduena; Ama-haurren Ospitalea, Arantzazuko
Ospitalearen alboan dagoena eta Amarako Ospitalea, egonaldi ertain eta luzeetan
espezializatua. Osasun etxeen sarea Ospitale Onkologikoak, Gipuzkoako
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Poliklinikoak, Matia Fundazioko Ospitale Geriatrikoak eta bestelako klinika
txikiagoek osatzen dute. Bestalde, anitz dira anbulatorio, erietxe eta gisakoak.
Euskal Herriko Unibertsitateko fakultate eta goi mailako eskola tekniko asko dago
Donostiako campusean (Zientzia Kimikoak, Informatika, Zuzenbidea, Filosofia Eta
Hezkuntza Zientziak, Enpresa Zientziak, eta Arkitektura). Horiez gainera, Deustuko
Unibertsitateko fakultate batzuk (Enpresa Zientziak, Filosofia eta Letrak) eta
Nafarroako Unibertsitateko bat (Ingeniaritza) daude. Halaber, unibertsitate eskolak
(Irakasletza, Ingeniaritza Teknikoa, Erizaintza, eta Turismoa) eta Musika
Kontserbatorio Nagusia daude Donostian.
Euskal Telebistak programak ekoizteko zentroa dauka Miramonen, Euskadiko
Orkestraren aldamenean. Irrati publiko nahiz pribatu askok dituzte estudioak eta
ekipoak eskualde honetan, batez ere Donostian. Egunkarietan, El Diario Vasco
egunkariak bere erredakzioa eta makineria hiriburuan dauzka, baita Gara, Diario de
Gipuzkoa eta Berria egunkariek ere.
Turismoari lotutako jarduerek tradizio handia daukate eskualde honetan XIX.
mendearen amaieraz geroztik; hiriburuan batez ere, sektore garrantzitsua da gaur
egun turismoa. Hoteletan 1.500 bat gela daude -3.000 pertsona ingururentzako
lekua-, eta horietatik erdia lau edo bost izarretako hoteletan dira. Ez dira, noski,
kopuru handiak, baina oro har hotelen eskaintza ondo orekatua dagoela esan
daiteke, turismoa urtaro jakinetan etortzen baita.
Biltzarrak eta bestelako kultura jarduerak sustatzen badira, eta turismoa
erakartzeko zailtasunak ipintzen dituzten bestelako faktore sozialak desagertzen
badira, ez da zaila hotelen kalitatezko eskaria urte osoan zehar banatzea, eta ez
bakarrik urtaro jakin batzuetan. Oporretarako bigarren etxebizitzak bost mila
inguru dira eskualde honetan; Donostian daukate batez ere garrantzia.
Donostialdean sei mila saltoki txiki inguru daude, gutxi gorabehera erdiak
Donostian bertan. Alde horretatik ikusita, Donostiaren eragina probintzia osoko
herrietara hedatzen da; bakar-bakarrik esan daiteke ipar-mendebaleko bazterra
dagoela eragin horretatik aparte, Bilboko eraginpean baitago, eta hegomendebalekoa, Gasteizeko eraginpean. Nabarmendu beharra dago, baita ere, bi
hipermerkatu edo saltoki handi direla Oiartzunen, eta beste bi daude Donostiako
Intxaurrondo auzoan eta Usurbilen. Donostiak eta Pasaiak arrantza-portu bana
dute. Baxurako arrantzan hogeita hamarna ontzi dira, 145 eta 171 arrantzalerekin
guztira. Donostiako itsasontzi gehienak tretzako arrantza teknika zaharretan daude
espezializaturik; ez da harritzekoa, beraz, donostiarrek urtean 1.600 t arrai
harrapatzen duten bitartean, pasaitarrek 5.500 t harrapatzea.
Pasaiako alturako itsasontziak asko izan ziren hirurogeigarren hamarkadan: 280
ontzi izatera ere heldu ziren. Gaur egun ordea 58 besterik ez dira, horietatik 20
bakailaotarakoak, 9 izozkailuak eta 29 arrastreroak; guztira 1.000 arrantzale
hartzen dituzte.
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Urola-Kosta
Eskualde honen iparreko muga itsasoa da. Ekialdean Donostialdearekin eta
Tolosaldearekin egiten du muga; hegoaldean Goierrirekin; eta mendebaldean Deba
Garai eta Beherearekin. Guztira 327,2 km²-ko lur eremua dauka, hau da,
Gipuzkoakoaren %16,5.
Urola ibaia Aizkorriko mendilerroaren iparraldeko isurialdean -Goierriko eskualdeansortzen da, karst-etako ur jarioen indarrez.Altzolaraz, Ibaieder -urtegia dauka-,
Errezil eta Urrestila erreken urak jasotzen baditu ere, isuria batez beste ez du oso
ugaria, 8,5 m³ segundo bakoitzeko. Ur goienean Urolak S-N orientabidea hartzen
du, baina Zumarraga eta Azkoitia bitartean bihurgune zabal bat egin ondoren, W-E
noranzkoa hartzen du Azpeitiraino; bertan, alubioizko ordoki bat osatzen du
Izarraitz mendiaren oinean Azpeitiko diapiroan barrena. Handik aurrera, S-N bidea
hartzen du ostera Zestoa, Aizarnazabal eta Zumaia zeharkatuz itsasoratzeko,
hondar multzo handiak utzirik, 51,5 km-ko bidea egin eta ur barrenean bihurgune
handiak egin ondoren.
Eskualdeko ipar-ekialdea Oria ibaiak zeharkatzen du. Itsasoratzean alubioizko
ordoki bat osatzen du; oraindik orain, padura txiki batzuk gelditzen dira alderdi
horretan. Moila luze baten babesean Orioko hondartza dago.
Hamaika udalek osatzen dute eskualde hau, guztira 63.693 biztanle dituztela.
Zarautz (19.128 biztanle) eta Azpeitia (13.566) dira hirigunerik garrantzitsuenak.
Zarautzen eraginpean daude itsasaldeko herriak: Aizarnazabal (539 biztanle), Aia
(1.624), Zumaia (8.274), Getaria (2.386) eta Orio (4.248); azken herri hori oso
lotua dago Donostiari. Azpeitiak (13.566 biz.) bere eraginpean ditu barrualdeko
herriak: Azkoitia (10.134 biztanle), Zestoa (3.481), Errezil (639) eta Beizama
(147); azken herri hori bestalde dago Tolosari.
Eskualdeko biztanleriaren bilakaera oro har bide ohetik joan dela esan daiteke.
1950ean guztira 40.000 biztanle ziren; 1975ean, 58.000; eta 1992an, 63.693.
Gehienetan, itsasaldeko herriak dinamikoagoak izan dira 1986-1991 bitartean,
batez ere Zumaia, Zarautz eta Aizarnazabal, baina Orion berriz ez dira biztanleak
gehitu. Tolosaldearekin batera, Gipuzkoako eskualderik euskaldunena da UrolaKostaldea: biztanleriaren %80 mintzatzen da zuzen bi hizkuntzetan.
Zerbitzuen sektorean eta industrian lanean ari diren kopuruak berdintsuak dira %40 inguru-; era berean, eraikuntzan eta lehen sektorean kopuru berdintsuak ari
dira lanean -%8 inguru-.
Lehen sektoreak beste eskualdeetan baino pisu nabarmenagoa dauka hemen;
bereziki herri txiki batzuetan garrantzi handia dauka: Getarian (%36), Aian (%33),
Beizaman (%28), Errezilen (%22) eta Orion (%14).
Getarian eta Orion arrantzak duen pisuak eragin handia izan dezake lehen sektore
horretan hainbeste langile izateko. Eskualde honetan arrantzako 73 itsasontzi dira,
horietatik 41 Getarian, 30 Orion eta 2 Zumaian. Getariako portuan urtean. 7.000 t
arrain lehorreratzen dira.
Komunikazioak, W-E norabidean, errepide hauen bitartez egiten dira: A-8 (BilbaoBehobia) autobidea; N-634 kostaldeko errepidea; eta EIgoibar, Azpeitia, Azkoitia,
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Errezil eta Tolosa lotzen dituen GI-2634 errepidea. Bestalde, norabide berean,
Gipuzkoa eta Bizkaia lotzen dituen bide estuko trenbidea dago. Urolako arroarekin
lotura GI-631 errepidearen bitartez egiten, da (Zumaiatik Zumarragaraino doana),
eta Goierrirekin berriz GI-2635 errepidearen bitartez (Azpeititik Beasaineraino
doana). Urolako trenbidea azken errepide horren alboz albo zihoan, baina urte
luzeen ondoren 80ko hamarkadan zerbitzua kendu eta trenbidea deuseztu zuten.
Azpeitiko geltoki zaharrak Trenbidearen Euskal Museoa gordetzen du egun.
Turismoari lotutako jarduerak garrantzi handikoak dira kostaldean, batez ere
Zarauzko hondartzaren inguruan eta Zestoako bainuetxearen inguruan. Oporretako
bigarren etxeak eta udaldiko alokairuzkoak ugariak dira Zarautzen. Azpeitia epai
barrutiko burua da; barruti horretan eskualdeko herri guztiak, eta orobat ere
Tolosaldeko Bidegoian sartzen dira.

Deba Beherea
Deba Behereko eskualdeak 180,3 km²-ko lur eremua hartzen du Gipuzkoako hegomendebalean. Markina-Ondarroa eta Durangaldea ditu mugakide mendebaletik;
ekialdean, Urola-Kostaldea; hegoaldean, Deba Garaia; eta iparraldean, itsasoa.
Eibar (30.646 biztanle) da eskualde honetako herririk nagusia. Eibarren eraginpean
bizi dira: Elgoibar (10.818 biztanle), Deba (5.039), Soraluze (4.430), Mutriku
(4.697) eta Mendaro (1.395). Bizkaiko Ermua eta Mallabia ere Eibarren eraginpean
sartzen dira guztiz; halaber, Bergarak gisa bereko eragina du Soraluzeri buruz.
Eskualde honetako hondartzarik garrantzitsuenak dira: Mutrikun, Ondarbeltz,
Mutriku, Zazpi Hondartzak eta Saturraran, eta horiei Debako hondartza gehitu
behar zaie.
Deba ibaiak bere ur barrenean bihurgune handiak egiten ditu Altzolara heldu
bitartean; hortik aurrera, Arnoko alderdira sartzen da berriro ere, itsaso aldera jo
aurretik; 58 km egin ondoren, estuario bat sortzen du itsasoratzean.
Deba Beherean industrian ari diren langileak biztanleria aktiboaren erdia dira gutxi
gorabehera; hirugarren sektoreak ehuneko berrogei hartzen du, eraikuntzak
ehuneko bost eta lehen sektoreak ehuneko hiru. Pisurik handiena metalen
transformazioko industriak dauka.
Komunikabide egokiak ditu eskualde honek. A-8 (Bilbao-Behobia) autobideak eta
kostaldeko N-634 errepideak lotzen dituzte herri nagusiak, eta euskal
itsasaldearekin nahiz Donostia edo Bilborekin harreman bideak jartzen dituzte.
Bizkaiko hiriburua hurbil izanik, merkataritzaren aldetik eskualde honetako herri
gehienek Bilbora dute joera, ez Donostiara.
Oinarrizko sareko GI-638 errepideak Mutriku eta Ondarroa Debarekin lotzen ditu.
GI-2634 errepideak Elgoibar Azpeitiarekin lotzen du, eta GI-2636 errepideak
Elgoibar Markinarekin. Eskualdea burdinbide bakarrak zeharkatzen du, Donostiatik
Bilboraino doan bide estukoak; garrantzi handia dauka Elgoibar, Eibar eta Ermua
bitarteko aldiriko zerbitzu gisa.
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Turismoari lotutako jarduerak Deban eta Mutrikun bakarrik dauka pisurik. Debak
176 leku ditu hoteletan (eskualde osoan guztira 320). Mendaron dago eskualdeko
ospitalea, eta Eibarrek eskualde osoko epai barrutiko buru gisa jokatzen du; lehen
instantziako eta lehen instrukzioko bina epaitegi ditu.
Itsasoko arrantza Mutrikun egiten da bakar-bakarrik. Hamahiru itsasontzi ditu, eta
guztira 149 arrantzale. Urtean 2.300 t arrain lehorreratzen dira bertako portuan.

Deba Garaia
Gipuzkoako hego-ekialdeko 348,4 km²-ko lur eremua hartzen du. Iparraldean Deba
Beherea du muga; ekialdean, Goierri; mendebalean, Araba eta Bizkaia; eta
hegoaldean, Arabako lurraldea.
Zortzi udal dira eskualde honetan, Arrasate (25.262 biztanle) buru dutelarik.
Arrasaterekiko mendekotasun urbanoa oso agerikoa da Aretxabaletan (6.042
biztanle), Oñatin (10.320), Eskoriatzan (3.998) eta Leintz-Gatzagan (249).
Bergarak (15.041 biztanle) berriz eskualdeko bigarren buru izateko joera dauka;
Bergararen eraginpean dira Antzuola (1.877 biztanle) eta Elgeta (963), nahiz azken
herri hori nolabait Eibarrekin ere lotua egon. Soraluze (Placencia de las Armas)
Deba Behereko eskualdean egonda ere, Eibar eta Bergararen eraginpean bizi da.
Bilakaera demografikoa goranzkoa izan da 1950-1975 urteetan; egonkorra 19751981 urteetan; eta beheranzkoa berriz 1981-1996 urteetan (63.562 biztanle).
Kontuan hartuta 1991. urtean eskualde honetan lanean ari ziren 23.978 pertsonak,
horietatik %60 industrian ari ziren: Gipuzkoako eskualde guztietan proportziorik
handiena. Horren ondorioz, hirugarren sektoreak ez du indar handiegirik, langileen
heren bat ari baita zerbitzuen sektorean.
Bederatzi langilez goitiko ehun eta berrogeita hamar lantegi inguru dira eskualdean,
guztira hamabost mila langile ingururekin. Lur industriala herri batzuetan eskas
denez, eskualde honetako industria batzuk beren zabalkundea egiteko Arabako
industrialdeetara jo dute.
Industriak eskualde honetan duen pisu nabarmena neurri handi batean
kooperatiben mugimenduari zor dio. Mugimenduaren sorlekua 1941ean Arrasaten
zabaldutako Lanbide Eskolaizan zen; eskolan ari izandako bost ikaslek ULGOR sortu
zuten, lehendabiziko kooperatiba. Kooperatibetan lanean ari ziren langileen behar
sozial eta ekonomikoek eraginda, 1959an kreditu kooperatiba sortu zuten, Lankide
Aurrezki Kutxa , hortik aurrera, kooperatiben mugimenduak urrats handiak egin
zituen, langintza anitzagoetara zabalduz eta Arrasatez kanpora hedatuz. Gaur
egun, Mondragon Korporazioakn berrehun bat kooperatiba elkartzen du industrian,
agro-elikaduran, irakaskuntzan eta zerbitzuetan.
Donostiarekiko komunikabideak kaskarrak direnez, eskualde honetako hegomendebaleko muturra askoz ere gehiago lotzen zaio Arabako hiriburuari.
Deba Garaiko komunikabide nagusiak oinarriko errepide sareko GI-632 (Beasain,
Zumarraga, Bergara eta Durango lotzen dituena) eta GI-627 errepideak dira
(Maltzaga, Bergara, Arrasate eta Gasteiz lotzen dituena); azken errepide hori aurki
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Maltzagatik Urbinarainoko autobideak hobetuko du. Abiadura handiko trenak
eskualdea E-W norabidean zeharkatuko du, Bergararen inguruan, esku artean den
proiektuaren arabera.
Osasun zerbitzuen atalean nabarmentzekoa da Arrasaten dagoela Euskal Herriko
ospitale psikiatrikorik handiena.

Goierri
Gipuzkoako probintziaren hego-ekiaIdean dago; 340,5 km²-ko lur eremua hartzen
du, Urola eta Oria ibaien ur goien eta erdibidean. Iparraldean Urola-Kostaldeko
eskualdea du muga; ipar-ekiaIdean, Tolosaldea; mendebalean, Deba Garaia; eta
hegoaldean, Araba eta Nafarroa.
Urola eta Oria ibaiek jasotzen dituzte eskualdeko urak. Urola ibaia Aizkorriko
mendietan sortzen da, Arbelaitzen (1.513 m) inguruan; Legazpi, Urretxu eta
Zumarraga zeharkatu ondoren, irten egiten da eskualde honetatik. Oria ibaia,
berriz, Otzaurte aldean sortzen da, eta eskualdeko lurretan barrena Itsasondoraino
doa; bidean, Mutiloa, Estanda, Santa Luzia, Arriaran (urtegia dauka), Urtsuaran,
Agauntza (Lareoko urtegia dauka) eta Zaldibia erreken urak biltzen ditu.
Goierriko landaredia batez ere larreek eta pagadiek osatzen dute ur isuraldea
ebakitzen duten mendietan: Aralar, Altzania, Urkila eta Aizkorri; 600 metroz
behera, ordea, hariztiak daude pinu sailekin batera, behe lurretan, pinudiak eta
belardiak dira nagusi.
Naturaren aldetik interesgarriak dira: hegoaldean, Aralar eta Aitzgorri-Aloña-Léniz
Gune Natural Babestuak; iparraldean, Murumendiko Gune Naturala. .
Eskualdeko biztanleria 66.246 biztanlekoa da, hau da, Gipuzkoako biztanleriaren
ehuneko hamar gutxi gorabehera. Beasain (12.558 biztanle) eta Zumarraga
(10.287) dira eskualdeko hiri-geografiaren buru; horiei beste hemeretzi herri
gehitzen zaizkie.
Beasaingo, Ordiziako (9.234 biztanle) eta Lazkaoko (4.990) herriguneek izan duten
zabalkundearen indarrez, hiru udal barruti horiek elkartu egin direla esan daiteke,
eta eskualdearen buru egiten duen konurbazioa sortu. Bere eraginpean bizi dira
Olaberria (1.013 biztanle), Arama (158), Ormaiztegi (1.182), Mutiloa (164), Zerain
(238), Zegama (1.401), Segura (1.275), Idiazabal (2.034), Ataun (1.690), Zaldibia
(1.520), Gaintza (128), Altzaga (95) eta Itsasondo (630). Legorretak, nahiz
Tolosaldearen barruan egon, harreman estuak ditu Goierrirekin.
Urola Garaian ere beste horrenbeste gertatzen da. Zumarraga eta Urretxu (6.149
biztanle) ia elkartu direlarik, halako konurbazio txiki bat sortu dute; esan daiteke
eskualdeko bigarren burua dela hori, eta bere eraginpean bizi direla Legazpi (9.183
biztanle), Gabiria (428) eta Ezkio-Itsaso (515). Baserri giroko alderdi paregabean
diren azken bi herri horiek ere eskualdeko buruaren eragina jasotzen dute.
Legazpi, Zegama eta Idiazabalgo herrien hegoaldean Araba eta Gipuzkoako
Partzuergoa dago. Urbiako ordokia eta Ataungo ekialdean dagoen Enirio-Aralar
hartzen ditu.
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Goierriko biztanleria oso bizkor hazi zen 1950etik 1960ra bitarteko hamarkadan,
baina 1970etik aurrera hazkundea oso moteldu zen. 1981ean egindako erroldan
biztanleriak beheranzko joera hartu zuela ikusten zen, eta handik aurrera joera hori
bizkortu egin dela esan daiteke. Gaur egun, Deba Beherekoekin batera biztanleak
galtzen ari dira Goierriko herri guztiak; hala ikusten da 1985etik 1991ra bitartean
egindako azterketan.
Komunikabideetan, eskualdeko bizkar hezurra N-I (Madril-Irun) errepidea da;
Nafarroa nahiz Alaba aldera (Etxegarateko gaina, 658 m) lotzeko bidea da,
Arsuaran haranean zehar.
Beasaindik GI-120 errepidea abiatzen da, Nafarroarekiko lotura egiteko
(Lizarrustiko gaina, 822 m). Zumarraga eta Deba Garaiarekiko lotura (Deskargako
gaina, 587 m) GI-632 errepidearen bitartez egiten da. Zumarragatik UrolaKostaldera jotzeko GI-631 errepidea erabil daiteke, eta Legazpi edo Deba Garaira
jotzeko (Udanako gaina, 617 m), berriz, GI-2630 errepidea.
Trenbideak ere garrantzi handia izan du eskualdearen bizitza eta egitura
sendotzeko, Oriako haranetik sartzen da Gipuzkoara trenbidea, Urolan barrena
Urretxu eta Zumarragara heltzen da, eta handik ostera Oria aldera jotzen du,
Irungo bidean Beasain eta Ordizia zeharkatuz. Abiadura handiko trenak Goierri E-W
norabidean zeharkatuko du, gutxi gora-behera gaur egungo bidean Urretxuraino;
handik Antzuola eta Elorriora joko du, Gasteizetik eta Bilbotik datozen adarrekin
elkar lotzeko. Ezkio-Itsason bazterbide bat egiteko asmoa dago.
Goierriko ekonomia industriaren gainean dago antolatua; sektore horretan hamaika
mila pertsona ari da lanean (langile guztien %51). Bederatzi langilez gorako
lantegiak ehun baino gehiago dira; guztira, 9.000 langile hartzen dituzte. Gehienak
metalgintzarekin lotutako jardueretan ari dira: Patrizio Etxeberria, Legazpin;
Esteban Orbegozo, Zumarragan; Aristrain, Olaberrian; CAF (Compañía Auxiliar de
Ferrocarril), Beasainen. Lantegi handi horietako batzuk herri barruan daude.
Lantegi nagusi horien inguruan enpresa txikiagoak sortu dira, metalaren
transformazio lanetan espezializatuak: Indar, Estandako Fundizioa eta Ampo,
Beasainen; Jaso, Idiazabalen eta Itsasondon; Irizar, Ormaiztegin; Irimo eta
Sarralde, Urretxun; eta abar.

Tolosaldea
Gipuzkoako ekialdean, 332,7 km²-ko lur eremua hartzen du eskualde honek.
Iparraldean mugakide du Donostialdea; ekialdean, Nafarroa; hegoaldean, Goierri;
eta mendebaldean, Urola-Kostaldea. .
Tolosak (18.034 biztanle) eta Ibarrak (4.273) elkarrekin sortzen duten herrigunea
da eskualdeko buru; bere eraginpean beste 26 herri txiki bizi dira: Abaltzisketa,
Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain,
Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidegoian (Bidania eta Goiatz), Elduain, Gaztelu,
Hernialde, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Legorreta, Lizartza, Orendain eta
Orexa. Billabona (5.345 biztanle) eta Zizurkil (2.758) dira bi mila biztanlez gorako
herri bakarrak. Billabonak eragin handia du bertatik Zarautzeraino doan GI-2631
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errepidean dauden herrietan, Donostiara nahiz Tolosara jotzeko bertatik pasa
beharra dagoenez zenbait zerbitzu bereganatzen baititu.
Herri batzuk Tolosaldeaz kanpoko herriguneen eragina dute: Billabona, Zizurkil eta
Adunak,
Donostiarena;
Legorretak,
Beasain-Ordizia-Lazkao
multzoarena.
Alderantziz, Beizama, nahiz Urola-Kostaldeko herria izan, Tolosak eta Ibarrak
osatzen duten gunearen eraginpean bizi da.
Etxebizitza bakanetan (baserri gisakoetan, alegia) bizi den biztanleriaren
proportzioa Gipuzkoako handiena da: biztanleriaren %15. Herri txikietan -Alkiza,
Belauntza, Gaztelu, Hernialde, Leaburu, Orexa, eta abar- ehuneko hori oraindik
handiagoa da.
Komunikabide sarearen elementurik nagusiak N-I (Madril-Irun) errepidea eta
trenbidea dira. Ibilbide laburretan, trenak garrantzi handia dauka eskualde
honetan. Abiadura handiko trenak oraingo trenbidearen bide berdintsua izango du.
Gaur egun diren proiektuen arabera, Tolosatik adar bat abiatuko da Iruñea,
Zaragoza eta Bartzelona aldera.
Gipuzkoak Nafarroarekin aspaldidanik izan duen lotura zaharra, N-130 errepidea
alegia, guztiz bazterturik utzi du A-15 (Andoain-Irurtzun) autobideak. Horren
eraginez, eskualde honen zentroa ziur aski Tolosatik Andoain alderago joango da
pixkanaka. Beste errepide nagusiak dira: Tolosatik Azpeitiraino doan GI-2634
errepidea (Bidaniko gaina, 532 m); eta Tolosatik Leitzara doan GI-2130 errepidea
(Urtoko gaina, 610 m).
Tolosaldeko langileria 16.048 lagunek osatzen dute; horren %43,8 bigarren
sektorean ari da lanean. Bederatzi langilez gorako lantegiak ehun eta berrogeita
hamar inguru dira; guztira sei mila langile hartzen dituzte.
Tolosaldeko industria gehienak txikiak dira, metalgintzan eta papergintzan ari
direnak. Papergintzako lantegiak teknologia aldetik zaharkiturik gelditu dira oso, eta
horren eraginez enpresa asko itxi eta beste asko berregituratu behar izan dira.
Bestalde, Tolosak eta Billabonak industriagintzarako lurrak prestatzeko arazo larriak
dituztenez, industria berri asko Oriako haraneko beste herrietara joan da (Aduna,
Zizurkil, Anoeta, eta abar).
Zerbitzuen sektorean langileriaren %42,7 ari da. Inguru guztiko herriak oso txikiak
eta biztanle gutxikoak direnez, ez da harritzekoa eskualdeko zerbitzurik gehienak
Tolosan bertan bildurik egotea.
Tolosak epai barrutiko buru gisa jokatzen du; Tolosaldeko herriez gainera
(Bidegoian izan ezik, Azpeitikoan baitago), barruti horretan sartzen da Andoain ere,
eta Goierri, mendebaleko herriak izan ezik -mendebalekoak Bergarako epai
barrutian baitaude-. Lehen instantziako eta instrukzioko hiruna epaitegi ditu.
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Historiaurrea eta protohistoria
Gaur arte aurkitutako hondar arkeologikoei esker jakin dugu Gipuzkoa jada
populatuta zegoela Paleolitiko ertainean. Gipuzkoako historiaurrearen hondar
materialak 1916 eta 1936 bitartean jaso ziren J. M. Barandiaran-en (T. de Aranzadi
eta E. de Eguren-ekin) trikuharri-gune batzuen eta gela-haitzulo paleolitiko batzuen
indusketetan (Ermittia, Urtiaga), eta 1953tik aurrera Barandiaran berak hasieran
eta 1975etik aurrera Aranzadi Sozietateko taldeek trikuharrietan eta hilobitumuluetan nahiz haitzuloetan (Lezetxiki, Aitzbitarte, Marizulo, Altxerri, Ekain,
Amalda, Errailla).
Erromanizazioaren ezagutza handitu egin zen 1970etik aurrera Bidasoa Beherean
egindako prospekzio eta indusketekin (Asturiaga, Junkal, Ama Xantalen...).
Historiaurreko ia aztarna guztiak Aranzadi Sozietateak babesten ditu eta
Donostiako Udal Museoan erakusten dira; bestalde, Probintziako arkeologia
erromatarraren
aztarna
esanguratsuenak
Irungo
Ama
Xantalen
museo
monografikoan biltzen dira.
70.000 - 30.000 K.a.: Paleolitiko Ertaina. Gizaki mota bereizgarria: Neanderthal.
Lezetxikiko aztarnategiak Arrasaten (Mondragon), eta Amaldakoak Aizarnan.
Musterienseko kulturako lanabes eta armak, Aitzbitarteko aztarnategia Errenterian.
Lehen lurperatzeak gertatzen dira.
33.000 - 9000 K.a.: Goi Paleolitikoa. Klima hozteak lekuz aldatzen du gizakiaren
habitata Kantauri isurialdera. Giza aztarnategia, Urtiagako haitzuloa Deban, Cromagnon motakoa. Ñabardurekin esan daiteke euskal etnia Cro-magnon arrazatik
abiatuta sortu zela. Lezetxikiko aztarnategiak Arrasaten (Mondragon), Aitzbitarte
IVkoak Errenterian, Ermittia, Urtiaga eta Ekaingoak Deban, eta Altxerrikoak Orion.
Arte parietala Ekain eta Altxerrin.
9000 - 4000 K.a.: Mesolitikoa. Tenperaturen igoera. Haitzuloak utzi eta ibaien
haranetara hurbiltzea. Herrialdea basoz estaltzen da. Mikrolitoak Marizulon
(Urnietan).
3500 K.a.: Neolitikoa, ahula eta berantiarra. Abelazkuntzarako joera. Aztarnategi
urriak. Hainbat adituk diote balitekeela neolitikoan euskal biztanleriaren hizkuntza
euskara izatea.
2000 K.a.: Kobre Aroa. Transhumantziak aldaketak sortuko ditu autoktonoen
bizitzeko moduan. Lurperatzeak hilobi-haitzuloetan eta trikuharrietan. Jaizkibel,
Landarbaso, Aizkorri, Altzania eta Ataunen. Kobre Aroko aztarnategiak ondokoak
dira: Jentiletxe, Mutrikun; Urtiaga, Deban; eta Marizulo, Urnietan.
900 - 500 K.a.: Zeltak izango dira burdinaren metalurgiaren garraiatzaileak.
Gipuzkoa, zeltarren hondar urriengatik, zeltiartze horretatik aparte geratu zela esan
daiteke. Lurperatzeko beste modu bat sortzen da: cromlech-ak, Jaizkibelen,
Oiartzun mendietan eta Adanan.
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K.a.I. - K.o. IV.: Euskal Herriari zegokion lurraldea baskoi, barduliar, karistiar eta
autrigoiez populatua zegoen. Barduliarren tribua gaur eguneko Gipuzkoan zegoen
kokaturik. Bere elikaduraren oinarri ezkurra zen. Nekazaritza urria zen,
abelazkuntza, aldiz, garrantzitsua.
25 K.a. - K.o. 150.: Erromatarrak Irunen. Oiartzun (Arditurriko meatzeak) eta
Hondarribia (ontziratze-portua). Gipuzkoa, erromanizazio prozesuaz aparte
geratzen da.
Paleolitikoa
Gipuzkoan gizakiaren presentzia erakusten duten aztarna zaharrenak 50.000 urte
baino gehiago dituzte, Paleolitiko Ertainekoak dira. P. Ertaineko eta Goi
Paleolitikoko kulturak egungoa baino hotz eta lehortasun handiagoko egoeran
garatu ziren. Azken glaziazio horretan gizaki-taldeek itsasertzetik gertu zeuden
babes-lekuak eta haitzuloak okupatu zituzten, altitude moderatuetan zeudenak.
Lezetxiki haitzuloko (Garagartza - Arrasate) 10 m. baino gehiagoko potentzia duen
estratigrafiak Musteriensean (K.a. 60.000 - 30.000) izan zituen okupatzaileen
gordetegi garrantzitsu bat mantendu du: gizaki haiek, Neanderthal motakoa
(horietatik emakumezko baten humeroa eta hainbat hortz-pieza berreskuratu dira),
beren harrizko tresnak haitzuloan bertan lantzen zituzten eta beren ehizaldien
hondarrak lurrean uzten zituzten. Amaldako haitzuloaren (Aizarna-Zestoa) oinarrimaila ere Musteriensekoa da.
Europaren hego-mendebaldeko Goi Paleolitikoan Cro-Magnon gizakia agertu eta
garatu zen. Berari dagozkio hainbat kultur-berrikuntza interesgarri, bai teknikari
dagokionez (makil eta hezurren, eta lanabes litikoen lantze zaindua) baita
espresioari dagokionez ere (labar-artea). Halaber, bizimoduan ere berrikuntzak
sustatu zituzten (ehizarako lurralde finkoak, barnealdean pixkanakako kokapena,
...). Gizaki mota haren hondar fisikoak Gipuzkoako aztarnategi batean soilik aurkitu
dira (Urtiagan, Madeleine aldi aurreratuan); baina bere jarduera eta egonaldiaren
hondarrak ugariak direla esan daiteke. Goi Paleolitikoko lehenengo erdialdeari
(Aurignac eta Perigord aldiei) dagozkio Lezetxiki, Aitzbitarte (Errenteria), Amalda
eta Usategi (Ataun) haitzuloetako maila arkeologiko batzuk. Solutre aldian bereziki
garatu ziren silex harria lantzeko teknikak, modu espezifikoetako gezi-puntak
eginez: horren frogak Amaldan eta, batez ere, Aitzbitarte eta Ermittian (Sasiola,
Deba) aurkitu dira. Goi Paleolitikoaren azken zatian, Madeleine aldiko (K.a. 15000 8500) kulturarekin oreinaren (edo, eremu malkartsuetan, sarrioaren eta basahuntz
piriniarraren) ehizan espezializatutako taldeek kantauriar aurrealde osoa okupatu
zuten. Hezur-substantziazko tresna sofistikatuak egiten zituzten eta, gainera, labarartearen "santutegi" interesgarrienen egile ditugu. Gipuzkoako Madeleine aldian,
Lezetxiki, Ermittia, Aitzbitarte, Urtiaga (Itziar-Deba), Errailla (Zestoa) eta Ekain
(Deba) haitzuloak dezente okupatu ziren. Arte eramangarriaren erakusgai zoragarri
bat aurkitu zen (hegazti baten hezur bat, sei animalia-buru eta gizaki-buru baten
grabatu zehatzekin hornitua) Torre-n (Oiartzun) eta nabarmentzekoak dira,
halaber, Ekain eta Altxerri (Aia) haitzuloetako grabatu eta labar-margoen bi multzo
bikainak.
Haitzulo gehienek Epipaleolitikoan (edo Mesolitikoan) ehiztarien babes izaten
jarraituko dute eta hauek tresna litiko txikiagoak landuko dituzte, pixkanaka
itsasertzeko, ibaietako eta basoetako elikadura-baliabideak aprobetxatuz eta labarartearen espresio-moduak erabat baztertuz. Azil alditik aurrera, glaziar-ondoko
hobekuntza klimatikoak itsasertzetik urrunago dauden lurretara zabaltzea
ahalbidetzen du, altitude handiagoko kotetara: horren adibide argi bat da Pikandita
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haitzuloarena (Ataun). Marizulo haitzuloaren (Urnieta) estratigrafiak, bere 2,5 m-ko
lodieran, aldaketa klimatiko eta kulturalaren prozesua erakusten du, oinarrimailetan okupatu zutenen eta, geroago, Neolitikoaren berrikuntza batzuk onartzen
dituztenen artean emandakoak.
Neolitikoa eta Brontze Aroa
Gipuzkoako Neolitikoak Brontze Aroarekin bat egiten duela esan daiteke, ezaugarri
komunak dituen garai bat sortuz, K.a. 4000 eta 1000 bitartean. Aldaketa
garrantzitsuak gertatu ziren: izaera sozialekoak (hazkunde demografikoa, artzainkultura bizia, habitata kanpora zabaltzea,...), teknikokoak (harriaren leunketa,
zeramika, metalurgia,...) eta fedearen ingurukoak (gorputegi kolektiboak, gurtza
astralak agian...).
Hondarrak probintzia osoan zehar daude: kanpoan egindako tailer edo txabolak
(Higer, Jaizkibel), gela-haitzuloak (Jentiletxeeta Mutrikun, Agarre Elgoibarren,
Olatzaspi Asteasun, Zabalaitz Urbian, Paleolitikoan okupatutako beste asko bezala),
gorputegiak ziren haitzulo eta babes-lekuak (Sorginzulo Belauntzan-Tolosa, Txispiri
Gaztelun...). Oso interesgarriak dira ehun eta berrogeita hamarretik gorako hilobimonumentuak (ganbera megalitikoak edo dolmenak; edo harri eta lurrezko
tumuluak), taldekako ehorzpenen gordetegi gisa erabiltzen direnak, eskaintza gisa
arreoak erabiliz.
Dolmenak, nahiko gune trinkotuetan pilatua, eremu menditsuetan eta larreetan
kokatzen dira eta askotan tumulu-egiturekin partekatu izan dute lekua. Gipuzkoako
dolmen gehienak gerra zibila baino lehen aurkitu eta induskatu zituzten Aranzadi,
Barandiaran eta Eguren-ek (horrela, Elosua-Soraluze, Aizkorri-Urbia, Altzania,
Ataun-Borunda, Aralar...); horiei ikerketa berriagoko taldeak gehitu behar zaizkie
(Iboin-Akola, Andatza-Ernio, Adarra-Mandoegi, Elgea-Artia, Udala-Intxorta,
Otsabio-Zarate...). Tumuluen artean, azken hamabost urteotan identifikatutakoak,
Satui-Arrolamendi-koak nabarmentzen dira (20 metro inguruko diametroak eta
ondo zehaztutako "arkitektura" dutenak), Elgea-Artia, Andatza-Ernio eta
Murumendi. Elgea-Artia-n, gainera, harrizko bi mugarri handi adierazi dira
(horietako bat, Mugarriaundi-koa, 5 m-tik gorakoa), "menhir" estilokoak.
Protohistoria eta Erromanizazioa
Burdin Aroarekin, K.a. 1000. urtetik aurrera, Pirinioez bestaldeko gizaki-taldeek
penintsula inbaditzeko hainbat saiakera egin zituzten: dirudienez ez zuten
Gipuzkoan eragin handirik izan, nahiko lurralde marjinala zelako. Lehenagoko
trikuharri eta tumuluetako batzuk erabiltzen jarraitu zuten baina, orokorrean,
gorpuak errausteko erritu berriaren ondorioz neurri txikiagoko tumulu-pilaketak edo
harrizko zirkuluak (baratzak, "cromlech" erara) eraikitzen hasi ziren eta horien
erdian hildakoaren errautsak kokatzen zituzten. Deigarria da monumentu horiek
Gipuzkoako ekialdeko zerrendako mendi-tontorretan kontzentratzea, Nafarroarekin
mugan.
Plutarko eta Estrabon geografo eta historialarien eskutik sartu zen Gipuzkoa
historian K.a. I. mendearen amaieran. Idatzizko erreferentzia erabilgarrienak
Estrabon-en Geografian aurki daitezke, Ponponio Mela-ren Korografian, Plinio
Zaharraren Historia Naturalean, eta Ptolomeo-ren taula geografikoetan. Haien
deskribapenen
arabera,
gizarte
pobre,
gerrazale
eta
tribu-antolaketa
nabarmenekoa zen.
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Horien arabera, Aro aldaketaren urteetan Gipuzkoa gehiena Barduliarrek okupatzen
zuten eta horien lurraldearen mugak Debako arroa (mendebaldean Karistiarrak
zeuden) eta Oiartzungoa (Ekialdean, Baskoiak) ziren. Gipuzkoan aipatzen diren
biztanleria-gune nagusiak ez dira zehazki identifikatu; mendebaldetik ekialdera
itsasaldean aurkitu dira eta Tritium Tuboricum (Debaren bokalea), Menosca (Urola
eta Oria bitartean?), Morogi (Urumea inguruan) eta Oiasson dira. Toponimo horrek
(Oiartzun eta agian Bidasoan irauten duena) hiru entitate geografiko ezberdin
biltzen ditu: Baskoien hiri bat, kostako gailur edo lurmutur bat eta igarobide bat,
irekia, Iberia eta Akitaniaren arteko mugan.
Gipuzkoako ipar-ekialdean (Oiartzun eta Bidasoa ibaien arro baxuetan) biltzen dira
erromatarren presentziaren hondar esanguratsu bakarrak: Arditurriko (Oiartzun)
meatze-ustiapenak, Junkaleko (Irun) hiri-kokapena (I. mendea), Ama Xantalengo
(Irun) kutxen nekropolia eta agian tenplua (lehenengoa I eta II. mendekoa eta
bigarrena, akaso, IV. mendekoa), Asturiagako (Hondarribia) ainguratokiko
urperatutako hondarrak (K.a. I eta K.o. I. mendekoak), Irun, Oiartzun, Pasaia eta
abarretan aurkitutako txanponak, edo Oiartzungo Andrearriagako hilobi-lorratza,
Valerius Beltesonis bati eskainia.
Dirudienez erromatarrek eragin txikia izan zuten, inperioaren lehenengo bi
mendeetan ekialdeko itsasertzean bakarrik egon ziren: ziur aski berun eta
burdinaren ustiapenarengatik, itsasoaren bidez lortzen dena.

Erdi Aroa
Erdi Aroan Gipuzkoak gorabehera ezberdinak bizi izan zituen Gaztelako, Aragoiko
eta Nafarroako erregeen arteko gatazkak ebazpenen arabera: Nafarroako
erresumaren zati izatetik Gaztelako koroaren mende egotera pasatu zen, geroago
bi erresumen artean zatituta geratu zen, eta azkenik, Gaztelako koroaren barruan
sartu zen.
Halaber, feudalismoak krisia jasango du eta ondorioz, ahaide nagusi eta gazte
izenekoen arteko gerra sortuko da. Aldi berean, hiriak sortzen hasten dira. Horrek
guztiak Gipuzkoako Ermandadea eratzea ekarriko du, batzar nagusien gunea, eta
etorkizuneko Gipuzkoako Aldundiarena. Halaber, antolamendu juridiko berria sortu
zen.
409: Orreagatik sueboak, bandaloak, alanoak eta geroago bisigodoak sartzen dira
penintsulan (415). Bisigodoak heldu ondoren hizkuntza orokortze bat gertatu omen
zen. Baskoiak omen ziren euskaraz hitz egiten zutenak, eta Baskonia zen hartzen
zuten lurraldea.
718: Musulmanek inbaditzen dute penintsula. Gipuzkoa inbasio horretaz aparte
geratzen da.
VIII - X. m: Mende horietan gaur egungo Gipuzkoa, menditsuena, Asturiar
erresumaren zati izango da; gainerakoa Iruñeko erresuma sortu berrian sartuko da
(IX. M).
IX - XI. m: Jabetza kolektiboaren eraldatzea, jentilizio jatorrikoa, jabetza pribatu
bihurtuz, modu feudaleko gizarte baten antolakuntzaren barruan. Famili talde
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ahaltsuak sortzen dira pixkanaka, etorkizuneko "Ahaide Nagusiak", eta horien
eskuetan geratuko da lurren eta ondasunen zatirik handiena. Gune altuetatik
haranetarako jaitsiera. 14.000 biztanle inguruko populazioa. Herrixka edo
auzuneetan taldekatzen dira eta bailara deitzen zaio auzune horien multzoari.
IX - XIII. m: Gipuzkoarrak itsasora irteten hasten dira.
X. m: Gipuzkoaren ebanjelizazio sistematiko eta pixkanakakoa.
XI. m: Gipuzkoa entitate desberdindua, terra deitua. Administrazio-esparru horren
buru erregeek tenente izeneko pertsona bat ezartzen zuten eta haren agintepean
zuzentzen zuen lurraldea.
1025: Gipuzkoaren lehen aipamena agiri batean.
1076: Gipuzkoa Gaztelaren zati izatera pasatzen da.
1109: Gipuzkoa berriz ere Iruñearen mendeko bihurtzen da.
XII. m: Mendearen bigarren erdira arte Gipuzkoako biztanleria soil-soilik landatarra
izan zen.
1180: Urte horretatik, Donostiako hiribildua sortu zenetik, 1383ra arte, Zestoa eta
Urretxu sortu arte, 25 hiribildu eraiki ziren Gipuzkoan.
1200: Gipuzkoa behin-betiko Gaztelari erantsita geldituko da.
XIII. m: Mende horretatik aurrera areagotu egingo dira Gipuzkoan nekazaritza,
baxurako arrantza (balearen arrantza), eta olagintza. Biztanleria landatarra
baserrietan zehar barreiatzen hasiko da. Gremioen artisautzako eta merkataritzako
jarduerak hasiko dira.
1379: Lehen antolamendu juridikoa, idatziz adierazia, Getarian bildutako
Kontzejuen Ermandate Juntak idatzia. Ordura arte zuzentzen zituen araua ahoz
igorritakoa eta ohiturazkoa zen (usadio eta ohiturak).
1400 - 1401: Izurritea, eragin handia gipuzkoarrengan.
XIV - XV. m: Krisialdia Europa osoan. Gipuzkoan liskar sozial gogorrak gertatuko
dira, "Bandoen Gerra" izenarekin historiara igaro direnak, oinaztarrak eta
ganboatarrak.
1457: "Ahaide Nagusien" porrota eta gerra zibil edo familiartekoen bukaera. Eraitsi
egiten dira dorretxeak.
1450: Nekazaritza, industria, merkataritza eta arrantzaren hedapena hasiko da.
1463: Data honetatik aurrera Gipuzkoak probintzia-izaera hartuko du, eta bertan
Ermandatearen Koadernoa promulgatuko da, 1379koa ordezkatuko duena. Batzar
Probintzialak izango dira aginte-organoak, eta Foru Aldundia izango da batzarraren
organismo betearazlea.
1479: Isabel II. Erreginak Trujillotik igortzen du, uztailaren 12ko datarekin,
Gipuzkoako Erresuma titulua.
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Barduliarren tribuaren kokapen geografikoaren arabera Euskal Herri landatarraren
barnean zeuden. III eta IV. mendeetan segurtasun eza eta bidelapurreria
mugimendua eman zen eta agintari erromatarrak neurri egokiak hartzera behartuta
ikusi zuten beren burua. Neurri horiek izan ziren limitaneitropak, mugako
soldaduak, esleitzea, kantabriarrak, batetik, eta gaur Euskadi dena, bestetik,
setiatuz, izan ere, kohorte horiek Juliobriga-n (Kantabria), Veleia-n (Iruña, Araba),
Iluro-n (Oloron) eta Lapurdum-en (Baiona). Gaur Gipuzkoa dena karistiar eta
baskoien arteko gune arriskutsuaren erdian itxita zegoen. Halakoxea zen IV.
mendeko egoera.
Baina, inperioa erortzean, tribuek, izenari dagokionez, garrantzia galdu zuten eta
handik aurrera baskoiak bakarrik aipatu izan dira. Hiri-guneak dituen Baskonia
landatar bat sortu zen inbaditzaileen aurrean. Gipuzkoari berari buruz apenas
ezagutzen da ezer, Baskoniaren barruan zuen testuinguruan ez bada. V eta IX.
mendeen bitartean godo eta frankoen aurkako borrokan parte hartu zuen. Bardulia
beti geratu zen zuzeneko borrokatik kanpo, izan ere, hegoaldetik godoen lurretatik
(geroago musulmanak izango zirenak) oso urrun zegoen eta, ipar-ekialdetik,
Baskonia, Bordel ingururaraino, Garonan, zabaltzen zen.
Fernán González-en olerkiak eta Pasaiako kondairak baskoiak Karlomagnoren
garailetzat jotzen ditu 778. urtean eta bertan egongo ziren gipuzkoarrak ere,
Baskoniaren zati baitziren eta ondorioz, gertaera horietatik oso gertu baitzeuden.
Alfontso III.aren Kronikan jasotzen denaren arabera, IX. mendearen amaieran eta
X.aren hasieran idatzitakoan, Asturias-Leongo Alfontso I.aren erregealdian (730756) hainbat birpopulaketa gertatu zirela, besteak beste, Gaztelarena, Bardulia
izena ere jaso zuena: Eo tempore populantur Asturias, Primorias (...), Bardulies qui
nunc vocitatur Castella... Izenaren berezitasuna kontuan hartuta zaila da argitzea
Gipuzkoako gizakiekin egindako birpopulaketa bat izan zen ala soilik izenezkoa den
fenomenoa den; hala balitz, Bardulia hitza muga, marka edo ertza hitzen baliokidea
izango litzateke.
Gipuzkoa aipatzen duen lehenengo dokumentua, bere egiazkotasunari buruz
inolako zalantzarik gabe, 1025. urtekoa da. Bertan Iruñeko lur gisa agertzen da
Garzia Aznarez-en jaurerriaren mendean.
San Juan de la Peña-ko lau diplometan Garzia Azenariz delako bat aipatzen da
Gipuzkoako jaun gisa, baita bere emazte Gaila andrea (Ipuccha-koa) eta bere alaba
Belaskita andrea eta bere suhia Antso Fortuniones ere. Diploma horietako bat,
garrantzitsuena, San Juan de la Peñari eginiko Olazabaleko San Salbador
monasterioaren dohaintza da, Altzon kokatua, 1063koa, hau da, kristauen 1025.
urtekoa. Dohaintzan emandako ondasunek Gipuzkoako zati handi bat hartzen dute,
Elkanotik, Aiako auzotik, Zarauztik gertu, Aralar-eraino, Tolosatik pasatuz.
Geroago, 1076. urtean Iruñeko euskal erresumaren zatiketa eragin zuen
konspirazioa eman zen eta banaketa horretan Gipuzkoa zatitu zen. Ramon eta
Ermesinda anai-arreben Nafarroako Antso IV.a, beren anaia, erail zuten. Gertaerak
erresuma osoa hunkitu zuen.
Euskaldunek infanteen aurka borrokatzen zuten bitartean, Gaztelako Alfontso
erregearen armadak euskal erresumara iritsi ziren eta aldi berean Aragoiko Antso
erregea militarki sartu zen hiriburuan, Iruñean bertan. Aragoikoak berehala bere
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burua Iruñeko errege izendatu zuen eta foruak eta legeak gordeko zituela zin egin
zuen.
Gaztelako erregeak, Alfontso Borrokatzaileak, liskar baten beldur, Erresumaren
mendebaldeko erdia hartu zuen, non ia Gipuzkoa osoa sartzen zen; une hartatik
aurrera, gune hori Aragoiko Antso Ramirez-i atxikitako ekialdeko erdiaren mugakide
bihurtu zen.
Euskal erresumaren zatiketak 1076tik 1112ra bitartean iraun zuen eta urte
horretan erresumaren batasuna berrezarri zen Gartzia IV.a Ramirez, Berrezarlearen
erresumaren mendean. Garrantzitsuena da finkatu egin zela Aragoiko eta Iruñeko
erresumen mugaketa. Errege berriak erabat euskalduna den lurra gobernatzen du
eta atseginez sinatzen ditu errege-dokumentuak " Errege izanik Iruñean, Araban,
Gipuzkoan eta Gipuzkoako Bizkaian...". Aragoin Ramiro zen errege eta Gaztelan,
berriz, Alfontso VII.a.
1135 eta 1137 bitartean hainbat gerra izan ziren Aragoi, Iruñea eta Gaztelako
erregeen artean eta amaitzean Ladron Iñigez Gebarakoak gobernatzen zituen
Araba, Gipuzkoa, Bizkaia, Aibar eta Legin. Gipuzkoako konde gisa bere azken
aipamenak 1147koak dira.
Antso VI.a Jakitunaren garaietan, Gipuzkoa Nafarroako erresumaren barruan egon
zen. Gipuzkoako konde eta jauna, Ladron Iñigez Gebarakoa, bere seme Bela Ladron
jaunak ordezkatu zuen eta honek 1174. urtera arte gobernatu zuen ez soilik
Gipuzkoako lurretan baita Arabako eta Bizkaikoetan ere.
Geroago, Gaztelako Alfontso VIII.ak Gipuzkoa berreskuratu zuen 1200. urtean eta
adierazi zuen bera errege zela "in tota Castella et in Toleto et in Extremadura et in
Alava et in Bizcaya et in Ypuzqua et in Sancto Sebastiano". (1202-XII-31).
Gipuzkoa lehendabizikoz agertzen da Iruñeko erresumaren barruan; militarki
okupatu zuten 1076ko hilketatik Gaztelak eta Aragoik; 1112tik 1200era arte
erresumaren barruan egon zen eta orduan berriro ere Gaztelak militarki okupatu
zuen.
Alfontso VIII.a hil zenean, oso denbora laburrez bere Enrike semeak ordezkatu
zuen, eta gero, Fernando III.a Santuak. Antso Indartsua, Teobaldo II.a (12531270), Nafarroako Enrike I.a (1270-1274) eta Nafarroako Joana andrea, Frantziako
Felipe Ederrarekin ezkonduta zegoena, euskal lurraldeak Nafarroako erresuman
berrezartzen saiatu ziren baina porrot egin zuten. Gipuzkoak Gaztelari lotuta
jarraitu zuen XIV. mendean zehar, Nafarroako erresumak mendean hartzeko
sekulako ahaleginak egin arren.
XIII. mendetik hasita eta XIV. mendean zehar Gipuzkoan biztanle-gune berriak
eraiki ziren, batez ere hiribilduak eratuz; bertan bizi ziren biztanleek pribilegioak
eta bestelako abantailak zituzten. Askotan leku batzuek elkartasun-idatzi bat egiten
zuten gertuko hiribilduetara atxikiz; bakoitzak bere lurralde-mugaketa mantentzen
zuen baita mendi eta kontzeju partikularrak gozatzeko eskubidea ere.
Antso IV.a Jakitunak Donostia fundatu zuen 1180an eta ondoren beste hiri batzuk
etorri ziren: Hondarribia (1203), Getaria eta Mutriku (1209), Zarautz (1237), Deba
(1343), Zumaia (1347), Orio (1379), etab.

© Gipuzkoako Batzar Nagusiak. 2006. Eusko Ikaskuntza

52

HISTORIA

"Ahaide Nagusi" edo Aundiki delakoen arteko borroken jatorria 1200 baino
lehenagokoa da. Dokumentu bidez frogatu da bi mende baino gehiago iraun zutela
eta horren ondorioz uste da arrazoiak oso sakonak izan zirela eta lehendabizi
Erreinuaren tribu-zatiketarengatik leinu-buruen lehian bilatu behar direla baita
ondoren leinu oso eta fundatu berri ziren hiribilduen talkan. Oinaztar eta
ganboatarren izenak beranduago arte entzun ez izan arren, dirudienez lurraren
jaunen lehia publikoek ez zutela garrantzirik izan Erresuma Gaztela eta Aragoiren
artean banatu arte, 1076an, Peñalengo fratrizidioarengatik, batzuek agintaritzatik
bota zituztelako eta beste batzuek ordezkatu zituztelako.
Orduan, 1200ean bezala, jaun nagusiak bananduta daude, batzuk Nafarroaren alde
daude eta beste batzuk Gaztelaren alde, edo hobe esanda, batzuk boteretik
kendutakoak dira eta beste batzuk horien lekua hartu dutenak. Hori izan zen,
dirudienez, Oinatz eta Ganboa etxeen kasua. Beranduago, hiribildu gisa biztanleria
berrien fundazioak gizarte berri bat sortu zuen aurreko garbiaren ondoren. Bandoen
arteko gerra horren da krudela, luzea eta konponbiderik gabekoa, ezen biziinteresei eta -eskubideei ere eragiten dien. Gizarte zaharra eta berria, maila berriak
eta gizarte jentilizioak talka egiten dute. Oinatz eta Ganboa bandoen arteko
borrokak Arrasate erretzeraino heldu ziren (1448).
Gipuzkoako hiribildu eta lekuek beren Batzarretarako prokuradoreak izendatu
zituzten Ahaide Nagusien eta horien alderdikerien aurka neurriak hartzeko.
Tolosako 1375eko Batzarrean Ermandadeko alkateak izendatzea erabaki zen eta
zigortzeko ahalmena eman zitzaien.
Getariako San Salbador elizako koruan 1397an ospatutako Natzarrean, Gaztelako
koroaren ordezkari gisa, Enrike IV.a errege zelarik, Gonzalo Moro korrejidore
ezaguna lehendakari gisa jardunez, Gipuzkoako Ermandadearen Ordenantzak
adostu ziren. Horietan delituak eta zigor zorrotzak zehazten ziren, ia denak heriotza
zekartenak, bai egilearentzat baita estaltzailearentzat ere. Are gehiago,
Ermandadeko alkateek zigortutako guztiak harrapatzen edo hiltzen zituzten
gipuzkoarrak saritzea erabaki zen. Baina Batzarraren xedapen garrantzitsuena
Ahaide Nagusien dorretxeak indarrez hartu eta suntsitzeko agindua ematea izan
zen.
Ermandadearen Koaderno Berria argitaratu zenean, funtsezko sistema politikoa
eratu zen (1463); probintziako gobernu-organoa Batzar Nagusiek osatzen zuten eta
hauen esku zegoen legegintza, finantza-arloa, arlo exekutiboa eta judiziala. Batzar
Nagusien erabakiak burutzeko erakunde exekutibo iraunkorra Foru Aldundia zen eta
antolamendu juridiko eta politikoa foruek osatzen zuten.

Aro Modernoa
1500: Gipuzkoareko biztanleria 60.000 bat pertsonakoa da.
1510: Debekatu egiten zaio jatorri mairu, judu, agote, ijito, edo ez leinargikoei
Gipuzkoan bizilekua hartzea. Horrenbestez gipuzkoarren leinargitasunari eutsi nahi
zaio.
1525: Carlos I.ak Txit Noble eta Txit Leial titulua ematen dio.
1634: Ingelesek Hondarribia, Oiartzun eta Errenteria inbadituko dituzte.
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XVII. m: Jatorriz amerikarra den artoa sartzea eta hedatzea gipuzkoar landan eta
horrek laiaren erabilpen, karezko tratamendu eta ongarritzeari gehiturik
nekazaritza-egituraren aldaketa sakona ekarriko du.
XVII. m: Industria eta merkataritzaren krisia. Gipuzkoako burdinak lehiakortasuna
galtzen du Europan.
1700 - 1714: Ondorengotza gerra.
1706: Errebolta orokorra Gipuzkoan.
1718: Lehen matxinada.
1764: Euskalerriko Adiskideen Elkartearen sorrera, nekazaritzan eta industrian
aldaketak sartu behar larria zegoelako.
1766: Nekazaritza-krisia. Artoarekin hasitako hedapena mugara iritsiko da.
Ekoizpen handiagoa lortu beharrak lur-lantzeari emango diote hasiera eta horrek
arriskuan jarriko ditu larreak eta ondorioz abelazkuntza. Mendearen amaieran
patata lantzeak arnasaldi berria emango die baserritarrei.
1766: Bigarren matxinada,ari-alearen garestitasun eta prezio handiarengatik.
Azpeitian lehertu zen apirilaren 14an.
1767: Jesuiten kanporatzea.
1771: Euskalerriko Adiskideen Elkarteak (Ilustratuak) irakastegi bat eratuko du,
Bergarako errege Seminarioa, elite landua eta progresuzaleko kideak heziko
zituena.
Nafarroaren errekonkista-saiakera bakoitzean, Gaztelak Araba, Gipuzkoa eta
Bizkaiko foru-miliziak mobilizatzen zituen. Nafarrak aliatu gisa batu ziren indar
frantses garantzitsuekin iristen ziren. Horrela, hainbat saiakera egin ziren XVI.
mendean zehar. Horren adibide da 1522ko ekainaren 30eko San Martzialeko gudua,
non gipuzkoarrek frantziar eta nafarren aurka irabazi zuten. Hondarribiako historiak
bereziki islatzen du bere muga-kokapena eta eraso horien historia, izan ere,
Gaztelako eta Frantziako erresumen arteko gatazka bakoitzean bere defentsa
antolatzen zuen lehendabiziko hiribildua zen.
Ongizate materiala herrialdean zabalduz joan zen, Mundu Berritik etorritako
diruaren babesean. Eta Amerikarekin egiten zen merkataritzak antzina Flandesekin
egiten zena ordezkatu zuen, eta azken hori erabat desagertu zen XVII. Mendearen
hasieran. Ordurako Ternuako sardetan bakailao-arrandegiak sustatu ziren eta
horietatik gipuzkoarrek arrantza-kopuru handiak ekarri zituzten; baina Utrecht-eko
Itunaren ondoren, bizibide hori kendu zieten. Orduan, horren ordez merkataritzakonpainia ospetsu bat eratu zuten, Caracaseko Erret Konpainia Gipuzkoarra. Horrek
Venezuelaren moldaeran izan zuela eragina onartu dute historialariek.
Burdinolek ezbeharra jasan zuten XVIII. mendean zehar Europako berrikuntza
teknologikoei aurre egiteko prest ez zeudelako.
Nazioarteko politikari buruzko arrazoiengatik, Berwick-eko dukeak, frantziar
mariskalak, Gipuzkoa inbaditu zuen 1719ko apirilean. Donostiak amore eman zuen
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abuztuaren 1ean. Berwick-ek foruak gordetzea eskaini zien, euskaldunak
Gaztelarekin zituzten mugen aduanak itsasertzera aldatu berri zituztenez
atsekabetuta zeudela aprobetxatuz. Horretarako negoziaketak hasi zituen hiru
euskal entitateekin. Gipuzkoa, 1719ko abuztuaren 7an Frantziako erregearen
agindupean jarri zen; 18an, Donostia, eta 29an Araba. Abuztuaren 11n, Bizkaiak
diputatu bat bidaltzeko gonbidapena jaso zuen. Berwick-en aurka agertu zen forumilizia 5.000 gizonez osatuta zegoen. Gerra -Arocenaren hitzetan- bi nazioetako
balidoek eragin zuten eta Gipuzkoa Berwick-ekin harremanetan jarri zen, Gipuzkoa
Espainiara itzultzen bazen, Ingalaterra eta Frantziak Gipuzkoaren foraltasuna
errespetatzeko bermea emateko; horrek nazioarteko diplomazian lehendabizikoz
sartzea esan nahi zuen.
Matxinadak ere sortu ziren: batetik, 1718an altxatu zen matxinada, Gaztelaren eta
Hego Euskal Herriaren arteko aduana kendu nahi zuen kontraforuare dekretuaren
aurka. Bestalde, bigarren matxinada hornidura gabeziak eragin zuen, merkatariek
ez zituztelako bilduta zituzten zerealak saldu nahi, beren prezio altua mantentzeko
xedearekin.
Gipuzkoak, 1766 eta lehen karlistaldiaren artean, krisi ekonomiko handia jasan
zuen. Horniduren garestitasunak biztanle gehienentzat eutsiezinezko egoera ekarri
zuen, bereziki nekazarientzat. Egoera horren ondorioz, 1766ko udaberrian,
errebolta edo matxinadak izan ziren; horietatik garrantzitsuena Azpeitikoa izan zen,
eta horren ondoren gainontzekoak etorri ziren, bai Gipuzkoan baita Bizkaian ere.

Aro Garaikidea
1794: Konbentzio-gerra. Armada frantsesak Gipuzkoan sartu ziren, Irun,
Hondarribia, Pasaia, Lezo eta Hernani hartuz. Donostiak borondatez entregatu zuen
bere burua.
1800: Probintziak 106.552 biztanle ditu.
1800 - 1841: Probintziaren beherakada merkataritza eta industriari dagokienez.
1807: Independentzia-gerra. Napoleonen tropak Irundik sartuko dira, Euskal Herria
eta penintsularen gainerakoa okupatuz.
1815 - 1817: Foru Erregimena murriztuko duten xedapenak.
1817: Lehen eskuzko paper-fabrika Tolosan.
1833: Lehen Gerra Karlista hasiko da.
1839: Gerra karlistaren amaiera. Bergarako Hitzarmena Espartero eta Marotok
sinatua. Espainiar Gorteen legeak Foruak berresten ditu, baina aldatzeko aginduz.
Euskal autonomiaren aurkako kolpe latza.
1841 - 1900: Gipuzkoaren industrializazioaren lehen aldiari ekiten zaio.
1842: Estatuko lehen paper-fabrika jarraitua Tolosan
© Gipuzkoako Batzar Nagusiak. 2006. Eusko Ikaskuntza

55

HISTORIA

1845: Oñatiko Jaurgoa Gipuzkoari atxikiko zaio
1846 - 1848tik 1858 - 1860ra: Bigarren Gerra Karlista hainbat alditan.
1860: Biztanleria aktiboaren %53 nekazariak dira.
1861: Beasainen ezarriko da lehen Labe Garaia.
1862: Gasteizko Apezpikutza sortzen da. Gipuzkoa horren mende geratuko da.
1872 - 1876: Hirugarren Gerra Karlista.
1876: Canovas del Castillo-ren lege-proiektuarekin Foru Erregimenaren azken
aztarnak desagertuko dira: autonomia fiskala eta zerbitzu militarrarekiko
salbuespena.
1878: Foruak abolitzeak Kontzertu Ekonomikoak planteatuko ditu (Diputazioen eta
Estatuko Ogasunaren arteko akordioak).
1891: Talde sozialistak Donostian eta Tolosan.
1895: Sabino Aranak Eusko Alderdi Jeltzalea sortzen du.
1900: Probintziak 195.850 biztanle ditu.
1900 -1930: Gipuzkoako industriaren sendotze-aldia.
1916: UGT eta CNT-k deitutako greba orokorra bizitzaren garestitasunaren aurka.
Gipuzkoaren gehiengoak greban parte hartu zuen.
1925: Bosgarren eta azken kontzertu ekonomikoa. Ez zen 1927ra arte indarrean
sartu.
1931: Apirilak 14: Errepublika aldarrikatu zen. Eibarren aldarrikatzen
lehenengoz. Kudeaketa batzordeek ordezkatu zituzten aldundiak.

da

1932: Lehendabiziko Aberri Eguna.
1934: Urriko Iraultza: Greba orokorra Gipuzkoan.
1936: Uztailak 18, Espainiako Gerra Zibila hasi zen. Errepublikako Gorteek
Euskadiko Autonomia Estatutua onartu zuten. Euskadiko lehendabiziko gobernua,
Jose Antonio Agirre lehendakari zuela.
1937: Gipuzkoa eroriko da eta Kontzertu Ekonomikoak abolituko dira, bere
autonomiaren azken aztarnak zirenak.
1939: Gerra zibilaren amaiera.
1959: E.T.A. (Euskadi Ta Askatasuna) eratu zen.
1970: Burgoseko
kiderentzat.

prozesua.

Lehendabiziko

heriotza-zigorra

ETAko
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1974: ETAren zatiketa, ETA militar eta ETA politiko militarrean.
1975: Franco hil zen. Aro politiko berri bat ireki zen.
1976: Erreforma Politikoari buruzko erreferenduma.
Abstentzioa, %54,75 ; bai, %41,40; ez, %1,21.

Gipuzkoako

emaitzak:

1977: Espainiako hauteskunde orokorrak. Gipuzkoa: EAJ, %30,82 ; PSOE, %28,18
; EE, %9,39.
1978: Konstituzioa onartzeko erreferenduma. Gipuzkoa: Abstentzioa, %56,57 ;
bai, %27,71 ; ez, %12,79.
1979: Hauteskunde orokorrak. Gipuzkoa: EAJ, %26,55; PSOE, %18,25; HB,
%17,62.
1979: Udal-hauteskundeak ospatu ziren.
1979: Euskadiko Autonomia Estatutua onartzeko erreferenduma ospatu zen.
Gipuzkoako emaitzak: Bai, %54,91 ; abstentzioa, %40,27; ez, %2,42.
1980: Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak ospatu ziren. Gipuzkoa: EAJ,
%37,35; HB , %17,62; PSOE, %13,80.
Fernando VI.aren eta Karlos III.aren erregealdietan, joera zentralistaren ondorioz,
foruen aurkako erasoak gogortu egin ziren. 1794an, Frantziako Konbentzioaren
ondoren, Napoleonen armadak Bidasoa zeharkatuz Hego Euskal Herrian sartu eta
inbaditu egin zuen. Espainiako koroak aurrera zeraman zentralizazio-prozesua zela
medio, Gipuzkoan haserrea nagusitu zen eta frantsesekin paktatu nahi izan zuten.
Getarian bildutako Batzar Nagusiek Espainiaren menpetik atera ziren, eta
Frantziaren protektoratupean ezarriz, Gipuzkoako Errepublika izendatzea eskatu
zieten frantsesei. Horiek ez zuten onartu eta Gipuzkoa konkistatu egin zuten.
1807an, Napoleonek, Portugal konkistatzeko aitzakiarekin, Espainia konkistatzen du
eta 1808an bere anaia Jose Bonaparte izendatzen du Espainiako errege, Carlos IV.a
kargutik kenduz. Espainiarrek hasieratik ukatu zuten izendapen hori eta
independentzia lortzen saiatu ziren. Espainiako Independentzi Gerrak 1813ra arte
iraun zuen eta ingelesen laguntzari esker burutu ahal izan zuten.
1810eko otsailaren 8an Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiarekin batera, Napoleon I.ak
sortutako Bizkaiko Gobernuaren zati bihurtu zen. Korridore diplomatikoetan eta
Garat anaien egongeletan estatu independente baten plana prestatzen ari dira,
Ebro ibaiaren ezkerraldeko ertzaren goiko zatiarekin, Napoleonen babesarekin.
Bitartean, beste Konstituzio bat eratzen ari da, oraingoan Fernandoren aldeko
liberalen eskutik. Gipuzkoako erbesteratu batek, Miguel Antonio Zumalakarregi-k,
bere burua Gipuzkoako ordezkari izendatu eta Cadiz-en (1812) foruak alde batera
uzten dituen 1812ko Konstituzioa bozkatzen du. Erretiratzean, Napoleonen tropek
azken saioa egingo dute Gasteizko 1813ko ekaineko guduaren ondoren. Bestalde,
dirudienez ez zen aparteko garrantzia zuen ekintzarik gertatu, Ataun, Segura,
Azkoitia eta Azpeitia, Urretxu, Aretxabaleta eta Bergaran jazotako gatazkatxo jakin
batzuk izan ezik.
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Baina Gipuzkoan, Independentziaren gerrako gertaera gorenena Donostian jazo
zen. Hiria, 1813an, frantziarrek okupatuta zeukaten, baita gaztelua ere. Orduan,
Hernanin ezarrita zeuden Wellington-eko tropa aliatuak agertu ziren. Aliatuak
ingeles, espainiar eta portugaldarrak ziren. Graham-ek Urumeari eraso egin zion.
Aliatuak 1813ko abuztuaren 31n sartu ziren Donostian eta hamaika bidegabekeria
burutu zituzten bertako biztanleekin, askatzaile gisa hartu zituztenekin. San Bizente
eta Santa Maria elizek eta beste zenbait etxek besterik ez zuten sutea gainditu.
Hiria arpilatu egin zuten, adin guztietako emakumeak bortxatu zituzten eta hiriari
su eman zioten.
Errealista eta liberalen arteko borrokak, Cadiz-eko Konstituzioak (1812), Riegoren
iraultzak (1822) eta Frantziako armadaren esku-hartzeak, San Luisen Ehun Mila
Semeekin (1823) Gipuzkoan eragin handia izan zuten, herrialdea bi alderdien
artean bereiziz.
Lehen Karlistaldiak (1833-39) gogor jo zuen Gipuzkoa. Maroto jeneral karlistak eta
Espartero jeneral liberalak Bergaran sinatutako bakearen bidez amaitu zen.
Isabel II.a tronutik bota zutenean bigarren Karlistaldia hasi zen (1868); horren
ondoren euskal foruak erabat baztertu ziren (1876). Ordutik, Gipuzkoako Foru
Aldundiaren eta Espainiako Ogasunaren artean kontzertu ekonomikoak sinatu dira.
1908ko maiatzean, Gipuzkoarra astekari abertzalea agertu zen, Gipuzkoako
lehendabiziko afiliatuak biltzeko; apirilean azkenean bildu egin ziren eta lehenengo
Gipuzko Buru Batzarra eratu zuten, Ignazio de Lardizabal lehendakari zuela,
Aniceto de Rezola lehendakariorde eta bokalak Felipe de Zulueta, Conradi de Egaña
eta Isaac Lopez Mendizabal. Elgoibarren urte horretako urrian ospatutako Biltzar
Nazionalean abertzaletasunak 1839. urtea baino lehenagoko gauzen egoera lortzera
zuzendu zuen bere programa.
XX. mendearen hasieran, hazkunde industrial eta demografiko handia izan zen;
industrializazioaren ondorioz, etorkin asko iritsi zen Gipuzkoara.
Francoren diktaduraren mendean kontzertu ekonomikoak kendu egin ziren. Franco
hil ondoren, Gernikako estatutuaren bidez, kontzertu ekonomikoak berrezarri ziren;
baita Batzar Nagusiak eta Foru Aldundia ere (1981). Geroztik, Gipuzkoak, Araba eta
Bizkaiarekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoa osatzen du.
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Gipuzkoako hiriburuaren izendapenak hainbat gorabehera historiko jasan izan ditu
lurralde historikoaren erakunde-egitura foralaren ondorioz.Hiriburuaren izendapena
beti korrejidoreak bizilekutzat zuen hiribilduari lotuta egon da; koroak izendatzen
zuen eta bertan ospatzen ziren Batzar Nagusiak.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako biztanleen bilera asanblearioei buruzko
lehendabiziko berri dokumentatutak XIII. mendeko bigarren erdikoak dira, baina
horrek ez du esan nahi aipamen horiek askoz lehenagoko ospakizunen memoria
jasotzen ez dutenik. Ezagutzen dugun lehendabiziko aipamena Arriagako Kofradia
arabarraz mintzo da eta 1258koa da.
Gipuzkoa 1200. urtean Gaztelako koroari atxiki zitzaion, Alfontso VIII.ak Gasteizko
hiriari egindako setio armatu eta odoltsuaren ondoren, eta hiri honen bizitza ordutik
aurrera Gaztelaren eremuan garatuko da. Gipuzkoako udal-bizitzan eragina izango
du Gaztelako udal-esparruak, bere udal- eta errege-agintariekin. Aldi berean,
Gipuzkoako udalek fundatu zirenetik hartzen duten errealitate foralaren eragina
dute, Jaca-Lizarra-Donostiako forua edo Logroño-Gasteiz-Arrasateko forua.
Nabarmentzekoa da halaber Geografiaren elkarrekintza irudi juridiko eta historikoak
modelatzerakoan. Geografiak zehazten du fundatzekoa den hiribildu gipuzkoarra
foru baten edo bestearen esparruan geratzea. Hiribildu bakoitzaren Geografiak itsas
trafikoaren, lurreko garraioaren, produktuen inportazio edo esportazioaren
ondorioz, udal-erakunde jakin batzuk sortzera behartuko du.
Gipuzkoaren lurralde-egituraketa bere gorenera iritsiko da XIV. mendean,
Gipuzkoako Ermandadea sagaratzean. Ermandadearen Koadernoek Gipuzkoako
ohiturazko zuzenbide publikoaren arauak jaso zituzten. Arocenak dio (Arocena,
1964: 166) lege-prozedurak jatorriz usadioak eta ohiturak izan zirela. Tolosako
Batzarretan 1375ean Ermandadeko alkateak sortu ziren eta idatzizko legeriaren
oinarriak jarri ziren.
Batzarretan, nagusietan nahiz partikularretan, bildutako Gipuzkoako Ermandadeaz
gain, korrejidorearen irudia nabarmentzen da, Koroak izendatutako funtzionarioa.
Korrejidorearen eskumen jurisdikzionalak apelazio zibil eta kriminaleko auzitegi
batenak bezalakoak ziren, eta politikoak, berriz, Batzar Nagusietara erregearen
ordezkari gisa agertzea, horietan koroaren eskubide eta eskumenen aurkako ezer
eztabaidatzen ez zela ziurtatzeko helburu nagusiarekin.
Bere izaera letratua, doktorea edo lizentziatua zen, zaldun edo kapareen leinukoa,
foruaren arabera. "Gasteizko Forua" (II. tit., II. legea). Funtzionario hori Gaztelako
koroaren barruan sartu zen garaikoa da. Korrejidorea Gipuzkoan eta Bizkaian
erregearen ordezkari zuzenena zen. Enrike II, Enrike IV, Fernando Katolikoa eta
Carlos V.a enperadorearen hainbat xedapen eta zeduletan jasotzen da Gipuzkoa
"berak eskatuta eta bere nahia den bitartean, eta ez beste modu batean,
korrejidore eta epaile unibertsal bat izango du, jurisdikzio zibil eta kriminal altu eta
baxua, inperio soila eta mistoa dituena, Erregeak emana"; baina 1480tik aurrera
korrejidorea iraunkorra izan zen eta pertsona bera karguan hiru urtez egon
zitekeen.
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Tolosa, Gipuzkoako hiriburu historikoa
Errege katolikoek Gipuzkoako korrejidorea beti Tolosan bizi zedin agindu zuten,
Gipuzkoako gainontzeko hiriak bisitatzera irteten zenean izan ezik; baina xedapen
hori atzera bota zen beste hiribildu batzuk hala eskatuta, Toro-n 1505eko
urtarrilaren 8an kontseiluaren "real provisión" delakoaren arabera. Hala ere,
korrejidoreak Tolosan ahalik eta denbora luzeena eman zezan agintzen zuten eta
zehaztapen hori Segovian bermatu zen urte bereko maiatzaren 18an.
Bestalde, 1472ko irailaren 26an (Segovia), Gaztelako Enrike IV.ak hiribildu
batzarkideak zeintzuk izan behar ziren adierazi zuen eta Batzar Nagusiak ospatzeko
zein ordena zegokien: Segura, Azpeitia, Zarautz, Ordizia, Azkoitia, Zumaia,
Hondarribia, Bergara, Mutriku, Tolosa, Arrasate, Donostia, Hernani, Elgoibar, Deba,
Errenteria, Getaria eta Zestoa, E. A.-ren bitartez txandakako prozedura bat sortuz
(Erref.: Cartulario Real de Enrique IV a la provincia de Gipuzkoa, Eusko Ikaskuntza,
1983).
Ordizian 1799. urtean ospatutako Batzar Nagusiek, korrejidorearen kargua eta
probintziako aldundia herri berean finkatzea komeni zela adierazi ondoren, Tolosako
hiribildua aukeratu zuten eta erabaki hori erregeak onartu zuen, hori hala izateko
zegokion errege-zedula igorri zuelarik Aranjuez-etik 1800eko maiatzaren 25ean.
Horren arabera, hiribldu horretan aipatutako bi aginte probintzialak ezarri ziren,
beren bulego guztiekin. Horrela, beste herri batzuk eskatuta, neurri honek kaltetu
egiten zituela uste zutelako, txandakako sistema berrezarri zen "real provisión"
delako baten bidez; eta korrejidorea eta aldundia 1802an Azpeitiara joan ziren.
Gipuzkoan, korrejidorea eta bere auzitegia txandaka Donostian, Tolosan, Azpeitian
eta Azkoitian bizi ziren; bai berak baita bere tenienteek eta merioek ere egoitzafidantza ematen zuten karguan hasi aurretik, eta ez zegoenean edo gaixo
zegoenean bera ordezkatuko zuen tenientea pertsona egokia izan behar zen,
komeni zena negozioak ondo bideratu eta zuzentzeko. Korrejidorearen egoitza
alternatibo horri dagokionez, ez zuen beti denbora bera igarotzen txandatzesistemaren herri guztietan.
Gipuzkoaren hiriburutza Tolosan ezartzea xedatu zuen 1844ko urtarrilaren 19ko
Errege Dekretuan adierazten da "tokiko gobernuak edo aldundiak era alternatiboan
lehendabizi hitu hilabete eta gero sei igarotzen zituela Donostia, Tolosa, Azpeitia
eta Azkoitia herrietako bakoitzean"; "1679an erabaki zela herri horietako
bakoitzean egonaldia urtebetekoa izan zedila, eta 1746. urtean hiru urtera luzatu
zen".
1834ko Batzar Nagusiek ere korrejidorea eta aldundia betirako Tolosan geratzea
dekretatu zuten eta hori onar zezan eskatu zioten erreginari; baina gaia eten egin
zen gerra zibilaren gorabeherengatik. Gerra Zibila amaitu zenean, ordea, hainbat
herrik gaiari heldu zioten berriro eta 1844ko urtarrilaren 19ko errege dekretuaren
bitartez Tolosa Gipuzkoako hiriburu izendatu zuten.
Tolosan egon behar zuen bere elizan, bere babesean, epistolaren zatian,
probintziako paper zahar eta moderno guztien Artxibo Orokorrak. Hiribilduaren
harresi-barruan biltegi bat ere bazegoen. Bertan gordetzen ziren probintziako
jendeak gerretan erabili behar zituen munizioak. Etxe Erreal bat ere bazegoen eta
bertan defentsarako armak eta bolborarik behar ez zuten erasorako armak, era
guztietakoak, egiten ziren. Bertan horren gobernuaz eta mantentzeaz arduratzen
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ziren pertsona batzuk zeuden baita erregearen esanetan bulego eta eginkizun
ezberdinetan "Espainiako Erresuma guztietako" errege-armadak hornitzeko lan
egiten zuten ofizial asko ere. Hiribildu honek Probintziako Batzar Nagusietan zuen
eserlekua korrejidorearen ezkerraldeko lehenengoa zen eta XIX. mendean 155 su
eta erdirekin bozkatzen zuen, horien artean bere jurisdikzioari atxikitako leku edo
herrixkak zeuden eta Billabonako partikularrak. [Gipuzkoako Forua, IX. Tit., I eta
II. Kap.].

Donostia, Gipuzkoako hiriburua
1823an San Luisen Ehun Mila Semeen inbasioarekin erregimen absolutista ezarriko
da eta horren ondorioz, Gipuzkoako hiriburutza Tolosara aldatuko da. 1854an
erresuma berrogeita hamabi probintziatan banatuko da eta Gipuzkoako hiriburutza
Donostian ezarri zen. Aduanak Ebrora atzeratzea erabaki zen eta neurri hori
probintziaren
mesederako
izan
zen.
Halaber,
Donostia
Amerikarekin
merkataritzarako egokitutako portu gisa itxi egin zen.
Donostiari buruz idatzitako lehendabiziko berriek monasterio bat aipatzen dute,
gaur egun oraindik Antiguo deitzen zaion auzoan kokatuta zegoena. Leku hori
antzina, historialari batzuen arabera, Izurum bezala zen ezaguna.
Donostia etimologikoki Donebastian hitzaren bilakaeratik dator (Done=Santu, eta
Sebastian).
Bere fundazioaren berririk izan ez arren, lehendabiziko datua Nafarroako Antso
Handiaren 1014. urteko dokumentu faltsu batek ematen du. Horren arabera,
Donostiako monasterioa Leyre abadearen eta Iruñeko apezpikuaren eskutan jarri
zen. Dokumentu hori, 1101ean baieztatu zuen Pedro Ramirez erregeak (Pedro
Sanchez I.a, Nafarroa eta Aragoiko erregea).
XI eta XII. Mendeetan Donostiako Antiguo monasterioa gune espirituala izateaz
gain eremu horretako biztanleen bizitza sozial eta administratibo jaio berriaren
gune ere bazen. Mugak sendotzeko eta antzinako amets bat egi bihurtzeko,
Nafarroako eta Aragoiko artilea salerosteko eta ustiatzeko portu bat eraikitzearena,
alegia, eta kontuan izanik portu horrek burgu harresitu batez babestuta egon
beharko lukeela, Nafarroako Antso VI.a erregeak erabaki zuen Donostiari, 1180
inguruan, Jaca (1135) eta Lizarra (1164) birpopulatzeko era eraginkorrean erabili
zuen foru bera aplikatzea Horrela, hiriaren erdigunea, Antiguon eratzen ari zirena,
Urgull mendiaren behealdera aldatu zen aipatu foruarengatik.
Baiona denbora luzean Nafarroaren portu izan zen eta XI. mendean inolako baliorik
gabeko portu bat zuen, landetako hareak itsutua. Gertakizun hauek eta foru
berriaren abantailek, gaskoien (Baionako armadore eta merkatari burgesak)
emigrazio garrantzitsu bat eragin zuten. Hauek azkar okupatu eta zuzendu zuten
antzinako Izurum erromatarra, harresien babesean, orduan jada Donostiako
hiribildu gisa ezaguna zena.
Donostiako hiribildua Nafarroaren portu izateko jaio zen eta hasieran eginkizun hori
bete zuen. Baina ez ziren urte asko igaro, 1194an, Nafarroako Antso Indartsua
tronura iritsi zenean, honen eta Donostiaren arteko krisia planteatu zen arte.
Gipuzkoa, 1200. urtetik aurrera Gaztelako Alfontso VIII.aren mende jarri zen, Antso
Indartsuaren etsaia.
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Donostiako merkatarientzat aldaketa hori positiboa izan zen, izan ere, Frantziako
dinastiaren mende erortzera zihoan gainbehera zegoen estatu txiki baten
(Nafarroa) portu izatetik, monarkia baten itsasorako irteera izatera pasatu zen,
Gaztelakoarena, alegia, askoz handiagoa eta aberatsagoa zena eta hedatzen ari
zena.
Gaztelako Erregeek 1248an lehendabizikoz Donostiako itsasontzi-indarrak izango
dituzte, mairuen ontzidia eta Trianako zubia ezdeus bihurtu dituztenak. Gertakizun
horien ondorioa Sevilla hiriaren amore ematea izan zen.
Alfontso VIII.ak foruei zin egin eta Donostiari emandako pribilegio asko emango
dizkio, batzuk Nafarroako trafikoa bizirik mantentzera zuzenduak eta besteak,
merkatari donostiarrak Gaztelako merkatuan egoera pribilegiatua izatera
zuzenduak.
Bere ondorengoek, Fernando III.ak eta, 1256an, Alfontso X.a Jakitunak, hiribildu
berriak fundatuko dituzte eta horien helburua, besteak beste, segurtasuna
bermatzea eta Araba eta Gipuzkoa zeharkatuz Gaztela Donostiako portuarekin
batzen duen bideari azpiegitura bat ematea da. Horrek Gaztelatik zetorren merkatal
trafikoa handiagoa eta arinagoa izatea ahalbidetu zuen eta hori, Nafarroarenarekin
batera, Donostiaren oparotasunaren oinarri izango dira.
Oparotasun hori izango da 1266tik aurrera jasango dituen hainbat sutetatik
berpiztu araziko duena. Sute horiek medio, bi mende eta laurdenetan sei aldiz erre
zen erabat.
Antagonismo anglo-frantsesak Ehun Urteko Gerra eragingo du. Bi indarrek
Gaztelaren aliantza lortu nahiko dute, honek duen itsas indarrarengatik. Alfontso
XI.a argi eta garbi frantziarren alde agertuko da (1336ko ituna eta geroago
1345ekoa). Baina hori guztia, ingelesekin harremanik hautsi gabe, horrela Akitania,
ingelesena, eta Gipuzkoaren arteko merkataritza-harremanak mantenduz.
Pedro Ankerra eta Enrike Trastamarakoa erregen arteko borroka fratizidak
Gipuzkoan probintzia Donostiaren, Mutriku eta Getariaren aurka jartzea ekarri
zuen. Gipuzkoak, "Ahaide Nagusiek" zuzendutako Ermandade bat zuenak, Enrikeren
alde egingo du, Donostiak, aldiz, biztanleria burgesa, leinu oligarkikorik gabea eta
"Ahaide Nagusien" aurka jarrera aktiboa hartu duenak, Pedro I.aren alde.
Pedro hil zenean, 1369an, bere anaiorde Enrike Trastamarakoak eraila, eta Enrike
sasikoa tronura igo zenean, Gaztelako Koroak aliantza bat egingo du Frantziako
monarkarekin. Erabaki horrek Akitania ingelesarekin tentsio-muga bat eragin zuen
eta arrazoi horregatik, asko kaltetu ziren Akitania eta Donostiaren arteko
merkataritza-harremanak.
Bestalde, Trastamarakoen aldia Gipuzkoarentzat sekulako nahas-mahasa izan zen
Bandoen Gerraren barruan; oinaztarrak eta ganboatarrak euren lehia tragikoaren
mendean erortzeak donostiarrentzako barne-merkataritzan zailtasunak eragingo
ditu.
Beste elementu negatibo bat gehituko zaie bi horiei; izan ere, Nafarroak,
Donostiako portuaren merkataritzaren zati nagusi eta aberatsak, arrazoi
dinastikoak medio frantziar norabidea hartuko du.
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Hiru arrazoi horiek Donostiara, XIV. mendearen bigarren erdialdean, ondorio larri
bat ekarri zuten: trafikoaren linea nagusiak Bilborantz aldatzea, Donostia
merkataritza-trafikoaren garrantzi-gune gisa ordezkatuz.
Aldi luze horretan, probintzia osoa Bandoen Gerraren ondorioz odoleztatuta dago
eta hiribilduak elkartzen saiatzen dira horiei aurre egiteko. Bitartean, Donostia
bakean dagoen gotorlekua da. Bere harresien barruan Donostiako burgesak lasai
bizi dira, baina horietatik eta bere inguruetatik kanpo, "Ahaide Nagusien"
gailentasun dinastiko eta ekonomikoa, beren boterea jaio berria zen burdinaren
industriatik lortzen zuten oligarkia, Donostiaren kanpoaldea ahulduz doa, udalerria
murriztuz. Lehendabizi Hondarribia, geroago Oiartzun, gero Hernani, Andoain, Orio,
Usurbil,... etab. izango dira bata bestearen atzetik Donostiatik bereiziko diren
herriak.
1489ko urtarrilean sute batek errauts bihurtu zuen hiribildua. Zoritxarreko
gertakizun horrek neurri gisa hiribildua harriz eraikitzea ekarri zuen. Sute hori
Donostiako erdi aroko garaiko azkena izan zen. Erabateko erreketarik ez da
gertatuko 1813. urtera arte.
1489ko zoritxarraren ondoren, hiribildua eraikitzeari baino donostiarrek bizimodu
berri bati ekin zioten. Donostia, XV. mendearen azken laurdenetik aurrera,
merkataritza-gune izatetik, bere kokapen estrategikoarengatik, toki militarra
izatera pasatuko da; eta bere portu nagusia, Pasaia, erabat merkatala izatetik,
Kantauriko Ontzidiaren itsasontzi-basearen eginkizunak betetzera pasatuko da.
Kantauriko Ontzidia mendeetan zehar (XIX.era arte) Frantziako, Holandako eta
Britainiako ontzidien aurka borroka egingo duen itsas indarra da.
Donostiak gotorleku gisa duen eginkizun berri horrek, frantziarren erasoak
geldiaraztearen ardura besteak beste, hiribildua norabide berriak hartzera
bideratuko du; horiengatik jaso zituen Noble eta Leial tituluak.
Errege Katolikoen eta Felipe V.aren arteko aldian, hirurehun urte gutxi gorabehera,
hiribilduak setio ugari biziko ditu.
Etengabeko gerra-egoera horrek Donostiaren ekonomia larriki hondatzea ekarriko
du, sendotzeko egindako gastuengatik, soldaduak mantentzeagatik eta itsas
merkataritza etengabe erortzeagatik; hori, 1573tik aurrera are gehiago larrituko
da, izan ere, Sevillak Amerikarekiko transakzioen monopolioa eskuratuko du.
Bere eginkizun belikoa bi mendez heroikoki bete ondoren, Felipe IV.ak, 1662an,
Hiriaren titulua eman zion.
Errege horrekin berarekin, Felipe IV.arekin, 1659an Frantziarekin bakea lortuko da,
"Pirinioetakoa" izenekoa eta horregatik Donostiako buru ziren mailak antzinako
merkataritza-eginkizunetarako prestatzen dira. Horrela, 1682an Kontsulatua eta
Kontratazio Etxea fundatu zen, Gipuzkoako merkataritzari eta nabigazioari zerbitzu
onak eskainiko dizkiona.
Baina guztia irudikeria bat izan da, izan ere, gerrak aurrera darrai eta hiria sendotu
egin behar da. Horrela, eztabaida sakona sortzen da harresiak defentsa-elementu
gisa mantentzearen aldekoen eta defentsaren gunetzat gaztelua hartzearen
aldekoen artean.
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Eztabaida horretan murgildurik, 1719. urtean lehendabizikoz Donostia Berwick
dukea buru duen frantziar armada batek hartzen du. Aurkitu zutena gotorleku
ahulak zituen hiri bat izan zen eta elikagai eta munizio urriko goarnizio txiki bat.
Hiria 2.000 soldadu frantsesez osatutako talde batek okupatu zuen, 1721eko
abuztuaren 25era arte. Orduan Hagako Bakearen ondorioz alde egin zuten.
Hurrengo hirurogeita hamar urteak baketsuak izan ziren; 1728an Caracaseko
Gipuzkoar Konpainia fundatu zen eta 1788an Amerikarekin merkataritza librea
berrezarri zen. Urte horietan ekonomia indarberrituko da. Fundazio horretan
Estatuaren interesak daude, merkataritza amerikarra kontrolatu nahi baitu berriro,
baita Donostiako merkatari-taldearenak ere, bere merkataritza egurtuari irtenbide
bat bilatzen ari baitira, Gaztelako (Bilboren monopolioa) eta Nafarroako (Baionara
desbideratua) artilearen trafikoa galdu ostean.
Aldi berean, hiriko defentsak alde batera uzten doaz, geroz eta zaharkituago eta
erabilgaitzagoak baitira. Biztanleria hazten doa eta harresien barruan leku-arazo
serioa sortzen da. Lehen zabaltze bat planteatu zen baina ez zen gauzatu XIX.
mendera arte.
Beste behin, eta Konbentzio Frantsesaren aurkako gerra zela eta, baliorik gabeko
harresi haiek behar bezala defendatu ez zutenez, eta gobernadore militarra zen
Molina jeneralak defendatzeko inolako ahaleginik egin ez zuenez, frantziarrek
Donostia hartu zuten 1794ko abuztuaren 4an. Konbentzioaren tropek gillotina ale
bat utzi zuten, geroago Plaza Berrian (gaur Konstituzioarena) ezarri zena eta
desertore batzuekin erabili zena.
Napoleonen tropek 1808an Donostia okupatu zuten eta Jose I.a (Jose Bonaparte)
Espainiako subirano izendatu zuten. Donostian sartu zen ekainaren 9an, Narrika
kalea zeharkatuz; kale horretako leiho guztiak itxita zeuden.
Napoleonen armadaren gehiengoa bazihoanean, 1813ko ekainaren 22an,
Emmanuel Rey frantziar jeneralak lekuaren agintea hartu zuen 2.600 soldadurekin.
Aliatuak, tropa anglo-portugaldarrak, Sir Thomas Graham-en zuzeneko agintearen
mendean eta jeneraltzat Wellington-eko dukea zutela, tropa eta armekin indartsu
ekin zioten setioari eta hiria isolatuta utzi zuten.
Une hartatik eta abuztuaren 31n hiria hartu arte, bi alderdiek borrokaren aurreko
mugimendu taktikoak egin zituzten. Frantziarrek Donostian ostatu hartu zuten
milaka frantsestu irtenarazi zituzten bitartean, biztanleei hiria uzteko gomendatu
zieten, San Bartolome komentua hartu eta kanpoaldeko etxeei su eman zieten.
Tropa anglo-portugaldarrak setioa itxiz doaz eta bateria guztiak beren lekuetan
jarriz.
Hiriari egindako lehenengo erasoa uztailaren 25ean izan zen, behin jaurtitako
jaurtigaiek zulo handia ireki zutela uste zutenean. Frantziarrek ez zuten eraso hori
onartu; galera handiak eragin zizkieten tropa anglo-portugaldarrei.
Abuztuaren 4an setioa burutu aurretik Donostiatik irten ahal izan zuten hogeita bat
bizilagunek, Wellington-go dukeari setioaren ondorioz hiriaren egoera agertzen
zuen adierazpen bat igorri zioten eta beren bizilagunen eta hiriaren beraren alde
egin zuten. Ohar hori ez zen sekula jeneral ingelesaren eskuetara iritsi, izan ere,
Alava espainiar jeneralak ez zuen egokitzat jo.
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Bonbardaketa biziko hainbat egunen ondoren, 1813ko abuztuaren 31n goizaldean,
zuloa (1719an Frantziako tropak zeharkatu zuten bera) handiagotzea lortu
zutenean, "etsitakoak" izeneko boluntario batzuk osatutako eraso-eragiketari ekin
zitzaion. Hauek, harresian irekitako zuloaren goialdera iritsi zirenean ezusteko bat
izan zuten. Haren barnealdeko lurzorutik lau metrora zeudela konturatu ziren eta
frantziarrak harridura horretaz baliatu ziren zalantzarik gabe balaz josteko.
Egokiena beste behin atzera egitea zela zirudienean ustekabeko sute bat gertatu
zen eta frantziarren munizioak eztanda egin zuen, bando honetan nahastea sortuz.
Erasotzaileak gertakizun horretaz baliatzen dira eta Frantziako tropak gaztelurantz
atzera egitera behartzen dituzte. Hauek irailaren 8an amore emango dute.
Denbora aldi horretan tropa aliatuak suteak sortu, arpilatu, bortxatu eta erail egin
zuen. Arpilatzeak sei egun eta erdi iraun zuen eta sutetik bi parrokiak eta hogeita
hamabost etxe salbatu ziren, Trinitate kalean kokatutakoak. Arrazoi hori dela eta
gaur Abuztuaren 31 izena du. Etxe horiei ez zieten su eman ofizial britainiar eta
portugaldarren ostatu zirelako gazteluari eraso egiten zioten bitartean.
Biztanleen errolda, setioaren aurretik 5.500ekoa zena, 2.600era jaitsi zen.
Gertakari tamalgarri harengatik bi hilarri jarri ziren, bat San Jeronimo kalearen
sarreran; bertan aliatuei egozten zaie errua argi eta garbi. Bestea, Erresuma
Batuko enbaxadoreak aurkitu zuen gazteluko arma patioan, 1963ko abuztuaren
31n.
Bizilagun esanguratsuenak
berreraikitzea erabaki zuten.

kanpoaldean

bildu

ziren,

Zubietan,

eta

hiria

Nabarmengarria da, berreraikitze-lan horietan, Pedro Manuel de Ugartemendia
arkitektoa. 1816an onartu zen behin-betiko itxura eta liskarrak sortu ziren militar
eta zibilen artean hiria planteatu behar zen moduari buruz. Ez zuten erabaki
harresiak defentsa-elementu gisa mantentzea ala ez komeni zen. Lanak Fernando
VII.aren babesean egingo dira eta honek harresiak mantenduko ditu.
Erresuma berrogeita hamar probintziatan zatitu zen eta Gipuzkoaren hiriburutza
Donostiari eman zitzaion. Ordura arte hiriburutza txandatu egin zen Donostia,
Tolosa, Azpeitia eta Azkoitiaren artean, Batzarren bilerak non egiten ziren eta
korrejidorea (erregearen ordezkaria probintzian) non bizi zen kontuan izanik.
1823an San Luisen Ehun Mila Semeen inbasioarekin erregimen absolutista ezarriko
da eta horren ondorioz, Gipuzkoako hiriburutza Tolosara aldatuko da. 1854an
Donostia probintziaren hiriburu izendatu zen. Aduanak Ebrora atzeratzea erabaki
zen eta neurri hori probintziaren mesederako izan zen. Halaber, Donostia
Amerikarekin merkataritzarako egokitutako portu gisa itxi egin zen.
Probintzian bi bando eratuz doaz, karlistak eta liberalak, azken hauek
Konstituzioaren aldekoak. Biek defendatzen zituzten foruak baina modu
ezberdinetan. Donostiak liberalismorantz joko du Gipuzkoaren gehiengoa landatarra
izanik.
Fernando VII.a hil zenean, 1833ko irailaren 29an tronua bere alaba Isabelek hartu
zuen oinordetzan, hiru urte zituela. Bere anaia hil eta bi egunetara, Karlosek bere
tronurako eskubidea aldarrikatuko du. Donostiako Udala da Isabel Espainiako
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subirano gisa onartzen lehenengoa, eta erregina izendatzen du bere erretratuaren
aurrean, Plaza Berrian (gaur Konstituzioarena) urriaren 2an.
Egoera horren ondorioz Lehen Karlistaldia hasi zen, "Zazpi Urtekoa" deiturikoa.
1835eko abenduaren 6an, karlistak hiriaren ateetan kokatu eta amore emateko
eskatzen dute. Ezezkoaren aurrean bonbardatzen hasiko dira. Donostiak, kausa
liberala defendatzeko 1835eko uztailaren 10etik sir Lacy Evans jeneralen
agintearen mende zegoen legio ingeles bat zuenak, hiria defendatu zuen eta
hildako asko izan zituen. Bere eginkizuna bete ondoren legio ingelesa desegin egin
zen eta bere aberrira itzuli zen 1838an, atzean hildako eta zauritu ugari utziz.
Bere omenez 1924ko irailaren 28an Ingelesen Hilerria izenekoa inauguratu zen,
Urgull mendian kokatu zena. Tropa honen ostatua Ategorrieta izan zen eta hor,
geroago, Notre-Dame eskola eraiki zen eta alboan zegoen plazari Constitution Hill
deitzen zioten. Absolutismo karlistaren aurkako protesta gisa inguruko baserritarrek
"Konstituzioa hil" bezala itzuliko dute.
1839an Bergarako Hitzarmena egin zen Maroto, indar karlisten buruaren eta
Esparteroren artean, gerrari amaiera emanez. Hitzarmenean ezarritakoa betez,
behin Espainiako Goretak bildu zirenean, euskal probintzien foru-erregimena onartu
zuten.
Donostiaren hazkuntza demografikoak, hirigunean 9.000 bizilagun, pilaketa-arazo
larriak eragin zizkien harresien barruan bizi zirenei. Militarrekin kudeaketa eta
liskarrezko zortzi urte igaro ondoren, beraiek harresiak mantendu nahi baitzituzten,
azkenean eta Prim eta Lertxundi jeneralen bitartekotzari esker udal-kabildoak eta
bizilagunek horrenbeste espero zuten berria iritsi zen: harresiak eraisteko agindua.
Agindu hori Eustasio Amilibia alkateak jaso zuen. Bera Antzoki Zaharrean zegoela
Mandasko dukearen telegrama bat jaso zuen. Bertan Gobernuaren erabakia
jakinarazten zitzaion, harresiak eraistea onartzen zuena, alegia.
Espreski gertakizun horretarako sortutako martxa baten akordeei jarraituz, 1863ko
maiatzaren 4an lehenengo harria kendu zen. Zatikatu eta lehenengo ilarako
gonbidatuen artean banatu zen.
Hau historian zehar izandako une garrantzitsuetako bat da, Donostiak norabidea
aldatu baitzuen. Gotorleku gisa bere garaia amaiturik probintziaren hiriburu gisa
jardun zuen eta Antonio Cortazar-ek hiri berrirako egindako planean islatutakoaren
arabera hedatzen hasi zuen. Plan horrek polemika handiak sortuko ditu. Batzuk
antzinako gunea berritik banatzen duen boulevard edo zuhaizti baten aldekoak dira
(boulevaristak) eta beste batzuk horren aurkakoak (antiboulevaristak).
1872an Hirugarren Karlistaldia hasi zen. Mehatxu berri horren aurrean, Donostiak
1873an beste defentsa-murru bat eraiki zuen Santa Katalinatik San
Bartolomeraino, desagertutako harresiak ordezkatuz.
1875ean 5.000 karlista inguru hiria bonbardatzen hasi ziren. Urgull menditik
sutaldiak begiztatzen ziren eta biztanleei hori kanpai baten bidez jakinarazten
zitzaien. Horrek esan nahi zuen hamalau segundo zituztela donostiarrek
jaurtigaietatik babesteko. Horietako bat Antzoki Zaharrean erori zen 1876ko San
Sebastian egunean, atezain gisa Indalezio Bizkarrondo, Bilintxek, zuen bizilekuan.
Bi hankak txikitu zizkion eta horren heriotza eragin zion.
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Azken karlistaldia amaitu zenean, 1876an foru erregimena indargabetu egin zen,
Kontzertu Ekonomiko ezberdinek ordezkatu zuten eta 1936ra arte indarrean egon
ziren.
Alfontso XII.a hil zenean,1885ean bere alarguna, M. Kristina erregeordea uda
guztietan Donostiako gortera joaten zen eta Miramar Jauregian hartzen zuen
ostatu. Donostiako Udalak hiriaren alde egindako lan handiarengatik ohorezko
alkate izendatuko du. Geroago, Cortazar Zabaltzea garatzen ari denean, 1887an
Kasinoa eraikitzean udatiarren kopurua handituko du.
XX. mendearen hasieran Donostiak aurreko mendearen amaierako joera
mantenduko du, udako hiriburu eta probintziako gune administratibo eta politiko
gisa hobetuz. Probintziako udalerriek gorakada demografikoa biziko dute eta
aurrerapen garrantzitsua industrializazioari dagokionez. Urte horietan halaber
bankuak finkatuko dira, banku eta aurrezki kutxa asko eratuz.
Era berean, mendearen hasieran, 1904an, Donostian nazionalismoaren lehenengo
nukleoak sortuko dira.
Gipuzkoako hiriburuan ekimenak burutuko dira esparru ezberdinetan: parkeak eta
aisialdirako guneak (Ulia, Igeldo, Ondarreta hondartza, Urgulleko gotorlekuaren
eskurapena...),
asistentzia-instalazioak,
garraio
publikoa...;
hogeigarren
hamarkadan bere inguruko esparruetan ere esku hartuko du, golf-zelai bat eta
Lasarten automobil-zirkuitu bat eta Zubietan hipodromo bat eraikiz.
Lehen Mundu Gerra hastean, 1914an, Donostia Europak hiririk kosmopolitena
bihurtu zen. Bertako Kasinoan europar bizitzako pertsonaia guztiak agertuko dira,
Mata Hari, Leon Trosky, Ravel, Romanones, Pastora Imperio, toreatzaile ospetsuak,
banku-gizon harroak...; "belle epoque" donostiarraren garaia da eta Donostian
operetaren konpainia frantsesa, errusiar balletak, opera-abeslariak eta beste artista
ospetsu asko aritu zen.
Lehen Mundu Gerraren ondorioz eskualdeko handitzen ari den industrializazioa
finkatzen da eta migrazio-mugimendu garrantzitsu bat eragiten du, proletario-talde
garrantzitsuen oinarria izan zena, eta hortik, hain zuzen, sortzen da langileen
mugimendua. Primo de Riveraren diktaduraren (1923tik 1930era) errepresioaren
aurrean, langile-talde euskaldunek krisialdi bat jasango dute. Esaterako, UGT-k
Donostian zituen bazkideen kopurua 4.000tik 2.700era jaitsiko da.
1925ean jokoa debekatu zen eta Kasinoa itxi zuten. Uda faktorea ere ahulduz doa
Donostiak probintziako hiriburu gisa duen eginkizuna hazten doan bitartean.
Egunetik egunera gehituz doaz administrazio publikoaren eta zerbitzuen egitekoak.
Hamarkada horretan hiriburuak 61.000 biztanle baino gehiago zituen.
1930ean alderdi politiko errepublikar ezberdinen buruak Donostian biltzen dira
fronte eta ideia komunak adosteko. Hori Donostiako Ituna izenez da ezaguna,
monarkia hondatu eta errepublika ekarriko duena.
Gerra Zibila hasi zenean, 1936ko irailaren 13an, Donostia nazionalen eskuetan erori
zen.
Urte kritikoak izan ziren hurrengoak, elikagai eta gasolina eskasia zegoen,
tabakoaren errazionamendua, industrietan material falta, ilarak gai asko
eskuratzeko...
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Gerra amaitu zenean, 1939an Musika Hamabostaldia sortu zen eta horren
hasierako egoitza Kursaal Antzokian ezarri zen. Gero, 1940. urtean Victoria Eugenia
Antzokira aldatu zen. Horren bitartez ikuskizun handiak eskainiko dira eta musika
arloko pertsona garrantzitsuak arituko dira.
Frankismoak Donostia uda-hiriburu gisa mantenduko du. Franco 1940tik 1975era
arte abuztuan Aieteko Jauregian biziko da, Udalak erosi eta Estatuko buruari eskaini
ziona. Garai hartan leku hartan Ministroen Kontseiluak ospatu ziren.
Berrogeigarren hamarkadan eta berrogeita hamargarren hamarkadaren hasieran
hiriaren garapena hasi zen, Egiako auzoaren zabaltze-proiektuarekin eta Amarakoa
eraikitzen hasiz, Urumeako paduretan.
Donostiak, 1950ean 113.776 biztanle zituen eta horrek probintzia osoaren %30
esan nahi du.
Garai honetan euskal artistaren karakterizazio baten ideia eratzen hasten da.
Donostian Gipuzkoako Arte Elkartea sortu zen. Urrezko urteak dira hiriko antzerki
amateurrarentzat; igandero obra berri bat estreinatzen da.
Donostia, 1953an lehenengo Zinemaldiaren ospakizunarekin, "zazpigarren arteko"
jendearen topagunea bihurtu zen. Bertatik igaro ziren Ava Gardner, Vittorio
Gasman, Charlton Heston...
Urte horietan orduan Espainiako printze zenak, Joan Karlos Borboikoak eta bere
anai Alfontso infanteak Miramar Jauregian hartzen zuten ostatu.
Hirurogeigarren hamarkadan hiria zabaltzeko prozesu sendoa hasi zen, etxebizitza
asko eraikiz, industria jaio berria erakartzen zuen inmigrazio-fenomeno bati eta
probintzian jaiotze-tasa handitzeari esker. Hiriak sendotzen jarraitzen du Amarako
zabaltzearen garapenarekin.
Bai Donostia baita bere ingurunea ere migrazio-korronte garrantzitsuen hartzaile
bihurtzen dira; horren %40tik gora Euskaditik kanpokoa da. Altza, Amara, Gros eta
Egia auzoak, bolumen demografiko handiena dutenak, dira emigratzaile portzentaje
handiena jasotzen dutenak.
Migrazio-korronte horrek, hiriaren izaera udatiarrarekin batera, lurzoruaren
demanda handia eragingo du eta ondorioz, higiezinetan inbertitzea diru-sarreren
iturri ziurra bihurtuko da.
1965ean Donostiak mendeko ekaitzik handienetako bat jasango du; 15 metrotik
gorako olatuak Kursaal-eko zubiaren gainetik igaroko dira eta Alde Zaharreko
kaleak urak hartuko ditu itsasgoraren orduan.
Donostiako Udala 1966an mozio bat onartzeko ekimenari batuko zaio. Bertan
Gipuzkoa Kontzertu Ekonomikorik gabe uzten zuen 1937ko dekretua baliogabetzeko
eskatzen da.
Data berean Jazzaldia sortuko da, urte askotan Espainian egon izan den bakarra.
Hirurogeigarren hamarkadan Donostia, euskal kulturaren berpizkundearen eta
mugimendu politiko nazionalistaren gunea, hainbat manifestazioren tokia izango
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da, 1968 eta 1969an izan ezik, dekretuz salbuespen-egoera ezarri baitzen. Egoera
hori luzatu egingo da hirurogeita hamargarren hamarkadan zehar, bereziki,
Frankismoaren garaia amaitzen denean (1975).
Garai horren ostean sortutako erreforma politikoarekin eta Gernikako Estatutuaren
onarpenarekin, Kontzertu Ekonomiko berria ezartzen da 1981ean.
Hiriburuak bere administrazio, kultura, merkataritza eta turismoarekin lotutako
eginkizunak betetzen jarraituko du; bitartean auzo eta eskualdeko herri batzuek
eginkizun industrialak, zerbitzu txikienak eta langileriarentzako egoitzari
dagozkionak bere gain hartuko dituzte.
Udalerriak, 61,05 km²-ko azalerarekin, ondoko koordenatu geografikoak ditu:
Latitudea: 43º 19´ N. eta Longitudea: 2º 3´ W Greenwich meridianotik, edo 1º 41´
30´´ Madrileko meridianoaren ekialdetik. Iparraldean Kantauri itsasoarekin egiten
du muga; hegoaldean, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria eta Andoainekin;
ekialdean, Pasaia eta Errenteriarekin; eta mendebaldean, Orio eta Usurbilekin.
Donostiak 2004. urtean zituen biztanleak 182.644 ziren, hau da, Gipuzkoako
lurralde osoaren %26,6.
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Ondare arkeologikoa
Aiako Harriko, Aizkorriko, Pagoetako eta Aralarko parke naturaletan aurkitzen dira
dolmen, cromlech eta beste motako aztarnategi gehienak. Hala ere, orain arte
aurkitutako balio artistiko handienaren hondakinak Deba Beherean eta Pagoetan
aurkitu dira: Ekaingo eta Altxerriko Leizeetan.
Gipuzkoako historiaurreko geografian Goierriko eskualdeko Ataunen kokaturik
dauden dolmenek eta tumuluek duten posizioa nabarmentzen da. Dolmen eta
tumulu hauek Aralarko eta Aizkorriko mendikateak lotzen dituzten muinoetan
banatuta daude. Era berean, Burdin Arokoak diren Bolibarren (Eskoriatza)
aurkitutako kaiku zeltak, edo Aldaban (Tolosaldea) aurkitutako Intxurreko
defentsarako gaztelua aipatu behar dira euren edertasunagatik.
Ekaingo leizeak: Zestoatik hurbil dagoen Debako Endoia auzoan aurkituko dugu
Gipuzkoako labar-monumenturik garrantzitsuena. Madeleine aldian, duela 14.000
urte, margotutako eta grabatutako 76 irudik osatzen dute historiaurreko erretaula
eder eta paregabe hau. 76 irudietatik 64 margotuak daude eta 6 grabatuak;
guztien artean zaldiaren irudia nabarmenduz. Beste irudiek hartzak, oreinak,
ahuntzak, bisonteak eta izokinak ere erakusten dizkigute. Leizea itxita dago
jendearentzat, babesteko asmoz. Lan handia burutzen hari dira, bai kulturaren
aldetik baita turismoaren aldetik bere balorazioari begira, horren erreplika bat
eraikiz.
Altxerri: Pagoetako Parkeko Aiako Olazko auzoan Gipuzkoan aurkitzen den labarartearen beste santutegi bat topatzen dugu. Altxerriko leizeak Paleolitiko garaiko
grabatu eta pintura bilduma garrantzitsua dauka. Bertara sartzea zaila denez, gaian
adituak direnak bakarrik joaten dira.
Aizpitarteko leizeak: Errenterian, Aiako Harriko parkearen ertzean daude. Bertan
aurkitutako aztarnak Paleolitiko Ertainekoak dira, 25.000 urtetik gorakoak.

Arte zibila
Probintzian zehar zabalduta dagoen arte zibil aberatsak, Oñatiko Unibertsitatean
aurkitzen du erakuslerik nagusiena. Estilo errenazentistako eraikin hau, ia karratua
den bi pisuko patioaren inguruan egin zuten 1548. urtean. Estilo platereskoko
fatxada ederra dauka, bi dorre alboetan eta horma-bular apainduak. Kaperak,
erretaula errenazentista eta kalitate handiko kasetoiz apaindutako mudejarrak
dauzka. Atarian fundatzailearen irudia dago, armarri inperialarekin batera. Gaur
egun, Gipuzkoako Protokoloetako Artxibo garrantzitsua dago bertan.
Berpizkundearen adierazgarririk garbiena, Gipuzkoaren eta Euskadiren barruan,
eraikin hauxe da. Bertan Domingo de Guerra maisu harginak eta Pierres Picart
eskultoreak lan egin zuten. Bere aurrealde ikusgarria, bere klaustro aparta eta
kaperako erretaula aberatsak Oñatiko mezenas handia Rodrigo Saez, Mercado de
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Zuazola jaunaren, Avilako apezpiku eta Nafarroako erregeorde izandakoaren
memoria betikotzen dute. San Migel-eko klaustro gotikoaz gain, Pietatearen kapera
ere bere lan bat da, eliza berean dagoena, bere ehorzketarako prestatu zuena.
Erretaula zoragarri batekin aberastu zuen, Juan de Ayala, Andres de Mendiguren,
Juan de Olazaran euskal eskultoreek landutakoa, Gaspar de Tordesillas
valladolidtarraren trazekin. Bertan aurki daiteke mausoleo handia, Diego de Siloeren obra izan daitekeena, eta hesi eder batzuk.
Gipuzkoako eraikin eta monumentu zibilen zerrenda luzea da eta oso interesgarria.
Eskualdeka egindako azterketa labur batean ondokoak nabarmen daitezke:
BIDASOA:
Hondarribian, San Telmoko eta gaur egun Paradore ederra den Karlos V.aren
Gazteluak nabarmentzen dira eta Santa Mariako Atea harresietan. Era berean,
aipatu behar dira Casadevante, Zuloaga, Ladron de Guevara eta Joana Eroaren
etxeak.
Irunen, Udaletxe ederraz gain, Arbelaitz, Beraun eta Arantzazu etxeak daude,
Gaztelu Zaharra, Olazabal gaineko Gotorlekua eta Ingelesaren Gazteluarekin
batera.
DONOSTIALDEA:
Bertan, XIX. mendean eraikitako Miramar eta Aieteko Jauregi eta Parke eder eta
ondo zainduak aurkitzen dira. Garai berekoa dugu Victoria Eugenia Antzokia,
Nazioarteko Zinemaldiaren egoitza dena. Udaletxea eta Itsas Jauregia ere aipatu
behar dira, biak mende honetakoak.
Oarsoaldea:
• Lezon, Andreone Jauregia, XVIII. mendekoa. Oiartzunen oso berezia den
zortzi aldeko San Esteban izeneko iturria (XII. m) aurkitzen da. Ugarte,
Makutso eta Iturriotz Dorretxeak; azken hau XIV. mendekoa.
• Pasai Donibanen, itsas ingurune paregabean, Errukizko Gurutzetokia,
Orreagako Gudaren oroigarri.
• Errenterian, XVI. mendekoak ere, Zubiaurre Jauregia, eta estilo
errenazentistako Iturritzako eta Urantziko Etxeak, eta estilo gotikoko
Morrontxo Etxea.
Donostialdea:
• Astigarragan Murgia Jauregia ikus daiteke.
• Andoainen, Berrozpe, Sagarmendi etxeak eta Udaletxea, XVIII. mendekoa.
Halaber Urigain Jauregia ere aurki dezakegu.
• Hernanin, Agerdi eta Equino Jauregiak eta Jentilen etxea aipatu behar dira.
• Usurbilen, Altxega Jauregia, XVIII. mendekoa eta Seoane etxea.
UROLA KOSTA:
• Zarautzen, bere edertasun apartagatik Narros Jauregia aipatu beharra dago.
Honek, Dorre Luzearekin batera alde zaharraren edertasuna areagotzen du.
• Orion, alde zaharra bisitatzea gomendatzen da. Bertan, etxeetako
ateburuetan, XVI. mendeko galeoien kopiak ikus daitezke.
• Getaria osoa edertasun handiko monumentua da. Bertako kaleak, egitura,
giroa eta abar.
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•
•

Zumaian, Ubillos Dorretxea eta Olazabal eta Kondekua Etxeak, eta Jesuskoa
Baserria
Aian, XV. mendeko Burdinola eta Agorregiko Errotak.

Urola erdialdean ondokoa nabarmendu behar da:
• Hiri termala den Zestoan, edertasunagatik XVIII. mendeko Herri-sarrerako
antzinako harresiko arkua eta Torilak aipatuko ditugu. Lili Jauregia XV.
mendekoa, eta Portale Etxea XVI. mendekoa. XVIII. mendeko Lau Iturri
artelana ere oso berezia da.
• Beizaman, XVI. mendeko Udaletxean 300 urtetik gorako mahaia dago.
• Azpeitian, XV. mendeko Etxe Santua, Inazio Loiolakoaren sorlekua. Eizagirre
baserria XI. mendekoa. Fatxada ederreko Antxietaren Etxea, eta Enparan
Etxea (XVI. m), bai eta izen bereko zubia ere.
• Historia zabala duen Azkoitian, XII. mendeko Balda Etxea aurkitzen dugu.
Bertan Inazio Loiolakoaren amaren familia bizi izan zen. Idiakez eta
Granadako Dukearen Jauregiak, Floreaga, Isasaga eta Insausti Oinetxeak,
eta Zubieta Dorrea.
Urola Garaian berriz ondokoak nabarmendu behar dira:
• Zumarragan, Legazpiren Dorretxe Jauregia eta Euskadi Plaza ederra
aipatuko genituzke. Bertan, Miguel Lopez de Legazpiren omeneko
monumentu bat aurkitzen da.
• Legazpiko Katabera-Udanan konpontzen ari diren meatze-barruti berezia,
eta Mirandaolako burdinola (XV. m) topatuko ditugu. Burdinola honetan,
garai batean girotutako erakusketak egiten dira. XVII. mendeko Elorregi eta
Bikuña Jauregiak ere aipatzekoak dira.
• Urretxun, hirigune historikoko oinetxe errenazentistak, eta Ipeñarrieta,
Baroikoa eta Areizaga burdinolen ondorengo jauregiak. Areizaga Plaza
ederraren erdian kokatutako Iparragirre euskal musikaria eta olerkariaren
Estatua.
• Ezkio-Itsason, Igartubeitiko XVI. mendeko baserria aipatuko genuke, baita
Salete baserria ere. Halaber, Pikota ere aipagarria da, hau ere XVI.
mendekoa.
DEBA BEHEREA
Jauregiz eta Dorretxeei dagokionez ondare artistiko aberatsa duen eskualdea da.
•
•
•
•
•

Eibarren, Unzueta, Isasitarren eta Aldatze Etxeak, eta bertako Udaletxea
aipatu behar dira.
Soraluzen, Arrequia de Yuso, Jauregi eta Saloquen Etxeak
Deban, Sasiola Dorrea, eta Agirre eta Aldazabal-Murgi Etxeak.
Mendaron, Azpilgoeta, Lasalde Dorretxeak, berant erdi aroko elementu
interesgarriekin, eta Ospaz Dorretxea.
Elgoibarren aipatu Altzolatarren Dorretxea, eta Mutrikun Galdona Jauregia
eta Berriatua Dorrea. Gaztañeta, Zabiel-go eta Olazarra Dorretxeak.

DEBA GARAIA:
• Eskoriatzan, Gaztañaduiz eta Zaldibegoitia Jauregiak.
• Aretxabaletan, Otalora (XVI. m) eta Arratabe Jauregiak, eta Otalora eta
Galartza Dorretxeak.
• Arrasaten, Erdi Aroko hirigunea hiru sarrerekin, eta Monterron-go, Okendo
eta Artazubiaga (Udaletxea, fatxada barroko aberatsekoa) Jauregiak.
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•
•
•
•

Bergaran, Ozaeta Jauregia, Hirigunea, Arostegi, Arrese, Irizar, Egino-Mallea,
Jauregi, eta Agirrebeña etxeak. Seminario zaharra ere aipatu behar da, izan
ere, bertako laborategietan Wolframioa aurkitu zen.
Elgetan, bertako Hirigunea eta Abridio Etxea.
Leintz-Gatzagan, Erdi Aroko Hirigunea, zazpi aterekin, Garro Jauregia eta
Udaletxea. Dorletako Santutegiaren ondoko Gatz Lantegia ahaztu gabe.
Oñatin, Hirigunea, "Sancti Spiritus" Unibertsitatea, kasetoiz apaindutako
mudejarrarekin eta klaustroa. Zumaeltzegi, Garibai, Olakua, Urain,
Zaratekua, Otadui-Jausoro eta Lazarraga Dorretxeak.

GOIERRI:
• Ataunen Zubikaeta Jauregia eta Jentibaratzako Gaztelu mitologikoaren
hondakinak aipatu behar dira.
• Beasainen, Yarza monumentu-taldea: XV. mendeko Jauregia, burdinola,
zurezko presa eta errota.
• Gabiriako Alegi auzoan, Pikotak zutik dirau. Bertan, hondakinak erakusten
zituzten jendeak haiek iraintzeko (XVI. m).
• Gogoratzea merezi duten eraikinak: Idiazabalgo Oria Erroeta Baserria,
Infantadoko Dukeen Jauregia Lazkaon, Santa Kruzen Gurutzetokia
Legorretan eta Fray Andresen Jaiotetxea Ordiziako Oianguren Parkean.
Ordizian ere aurkituko ditugu Zabala, Abaria eta Barrena Jauregiak, eta
Muxika eta Zabale etxeak.
• Seguran Jauregi, Ardizarra, Lardizabal, Balanzegi eta Guevara Oinetxeak
bisita daitezke.
• Zerain herri ederrean, Etnografiako Museoaz gain, gartzela (XVIII. mendea),
Larrondoko zerrategi hidraulikoa, bola-jokoa eta Aizpeako meatzeak ikus
daitezke.
TOLOSALDEA:
• Tolosan aurkituko ditugu: Idiakez Jauregia (bertan, garai batean Samaniego
alegilaria bizi izan zen) eta duela gutxi berritutako, euskal estilo barrokoko
Aranburu Jauregia, Gaztelako Atea (XVIII. eta XIX. mendekoak), garai
batean Diputazioa izandakoa eta gaur egun Kultur Etxea dena, eta agiritegi
probintziala.
• Berrobin, Lapatza Jauregia.
• Orendainen, Albistur, Berastegi eta Ernialdeko udaletxe ederrak aipatu behar
dira.

Arte erlijiosoa
Arte erlijiosoak balio handiko lan arkitektonikoak, eskulturak eta koadroak sortu
dituzte. Guztien artean, derrigorrez bisitatu behar diren hiru lan nagusi daude, 3
tenpluena deritzon ibilbidean:
•
•
•

Zumarragako Antiguako Amaren ermita erromaniko-gotikoa.
Loiolako basilika barrokoa.
Oñatin dagoen Arantzazuko Santutegia.

Zumarragako Antiguako Amaren ermita erromaniko-gotikoari buruz 1.366.
urteko dokumentuetan hitz egiten da. Ezaugarri erromanikoak eta gotikoak ditu
eraikin osoan. Batez ere, barrualde osoan aurkitzen diren zurezko apainketak
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nabarmentzen dira. Apaindura gutxiko kanpoaldeko itxurak ez du ez ataririk ez eta
dorrerik ere. Portada hegoalderantz irekitzen da, ate zistertar interesgarri baten
bidez. Barrualdeko espazioak sortzen du interes handiena, hareharriz egindako sei
pilare zilindrikoren bidez hiru nabetan banatuta baitago. Mirespen handiz ermiten
katedrala deitzen zaio.
Barrokoa, Loiolako Santutegian azaltzen zaigu. Bulego gisa erabiltzen diren
eraikinek osatzen duten laukizuzen handiak oin borobileko eliza inguratzen du,
fatxadatik ateratzen den atari batekin. Tenplua 65 metroko diametroa duen kupulaz
osatzen da. Inazio Loiolakoa jesuitaren etxea izan zen "Etxe Santua" eraikuntzaren
eskuinean dago.
Ibilbidearen azkeneko geldiunea XX. mendeko eraikin bat da. Oñatin kokaturik
dagoen Arantzazuko Santutegi modernoaren egitura, erdi aroko eskemekin
puskatu nahi bazuen ere, tenplu tradizionalaren diseinuaren antzekoa da. Gurutzeformako oina dauka, abside erdizirkular deanbulatorioa, zazpi kapera absidialekin,
gurutzadurarekin eta kapera itsatsiak dituen nabe zabalarekin. Berrikuntza bakarra
erabilitako materiala zen; harria, hormigoia eta zura. Luis Laorga eta Javier Saez de
Oiza arkitektoen obra handi honen egitura-apainketan Jorge Oteizak, Eduardo
Chillidak eta Nestor Basterretxeak egin zuten lan. Gipuzkoarrek debozio handia
diote tenplu honi.
Gipuzkoako arte erlijiosoa beste
Nabarmentzekoak dira ondokoak:

hainbat

lan

garrantzitsurekin

osatzen

da.

Donostian nabarmengarriak dira duten edertasunagatik San Bizente eta San Telmo
elizak (biak XVI. mendekoak), Santa Maria Basilika ( XVIII. m), eta Artzain Onaren
Katedrala (duela ehun urte eraikia).
Bidasoako eskualdean, Irungo Junkaleko Parrokia; eta Guadalupeko Ermita eta
estilo gotikoko Jasokundeko Parrokia Hondarribian.
Oarsoaldean, Lezoko Kristo Basilika. Bertan, balio artistiko handia duen estilo
gotikoko Kristoren irudia gurtzen da. Oiartzunen, San Esteban Parrokia (X. m).
Bertan, erretaula barroko ederra dago. Errenterian, estilo gotikoko Agustindarren
Komentua, XVI. Mendekoa aipatu behar da. Pasai Donibanen, beste zenbait
eraikinen artean, Kristo Ongilearen Basilika.
Urola Kostan, Getariako San Salvador Parrokia nabarmentzen da barrualdeko
eraikin bereziarengatik. Hemen, lurraldeko lehenengo ordenantzak idatzi ziren
1397. urtean. Eibarko San Andres Elizan (XII. m) San Pedroren irudi erromaniko
bat aurkitzen da. Mutrikuko Astigarribia auzoan, San Andres Eliza (XI.m) aurkitzen
da Santiagoko itsasondoko bidean. Elgoibarren, San Bartolome elizak tamaina
handiko Dorre Barrokoa dauka.
Barrualdean, Urola Erdialdean, aipatutako Loiolako Basilikaz gain, San Sebastian
Eliza aurkitzen dugu Azpeitian. Azkoitian, Santa Klarako eta Santa Anako
Monastegiak eta Santa Mariako Eliza Nagusia topatzen ditugu. Zestoan, XVI.
mendeko Santa Ana Eliza eta Jasokundeko Parrokia aurkitzen ditugu.
Deba Garaia eskualdean XVI. mendeko eraikin erlijioso ugari daude. Nagusienak
ondoren aipatuko ditugun hauek dira: Bergarako Santa Marina eta San Pedro
Parrokiak. San Miguel Parrokia eta Bidaurretako Komentua Oñatin. Leintz-Gatzagan
Dorletako Ama Birjinaren taila gotikoa dago. Arrasaten, Aretxabaletan eta
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Antzuolan, bertako Parrokiak aipatu behar dira. Eta Eskoriatzako Apozaga-ko
kanposantu borobila, oso berezia baita.
Urola Garaiko, Goierriko, Tolosaldeko eta Donostialdeko lan arkitektonikoek
Gipuzkoako estilo barrokoa erakusten dute. Nagusienak aipatzekotan hor ditugu:
Hernaniko San Juan Bautista, Andoaingo San Martin de Tours, Tolosako Santa
Maria, Legazpiko Jasokundeko eliza, Ibarrako San Bartolome, edo Segurako
Jasokundeko eliza bere erretaula ezagunarekin.
Zarautzen, Ama Birjinaren elizaz gain, monumentu historiko-artistikotzat jotako
Santa Klarako Komentua nabarmentzen da.
Orion, San Nikolas Eliza (XV. m), eta Zumaian San Pedro Parrokia (XIII. m)
nabarmentzen dira.

Deba Beherean, gotiko gipuzkoarraren beste altxor bat aurkitzen dugu: Debako Santa
Maria Eliza. Bertan, Ataria eta Klaustroa aipatuko genituzke, oso ederrak baitira.

Eskultura
XIX. mendearen amaierako eta XX. mendearen hasierako euskal eskulturaren
testuinguru horretan, bi izen agertuko zaizkigu beste guztien gainetik: Paco Durrio
(1868-1940) eta Mogrobejo (1875-1910). Lehenak, Gauguin-en adiskide minak,
inspirazio modernista nabarmena zuten piezen bidez bere bitxigile-lanari ekiten zion
bitartean, eskulturagile gisa ere jardun zuen, eta esaterako, berak egina da
Arriagaren omenezko Monumentua (Bilbo). Mogrobejok, bestetik, eragin
modernista eta Rodinen aztarna ukaezina bateratuko zituen.
Hortik aurrera, originaltasunak eta produkzioak une larriak biziko dituzte, eta
berrogeita hamarreko hamarraldia etorri arte itxoin beharko dugu, urte horietan
nazioarte mailan garrantzia handia izan zuen mugimendu sortzailea sortu baitzen.
Mugimendu honek, belaunaldi dei diezaiokegun horrek, abstrakzioaren ildoa jarraitu
zuen. Artista handiek osatzen dute talde hau: Ricardo Ugarte, Bruselako Europar
Batasunaren eraikin berrirako hautatua; Nestor Basterretxea, Remigio Mendiburu,
Leon Barrenetxea, Andres Nagel, J. M. Alberdi Urkaregi, Askasibar, Cobreros, Lopez
Carrizo, Elguezua Julio Beobide zumaitarra.
Baina beren garaikideengan eragin handiena izan dutenak Jorge Oteiza eta Eduardo
Chillida izan dira. Euren lanak libreak eta originalak dira, eta lan horiek euren
herrian nahiz beste kontinente batzuetan egin dituzte. Beren materialik gogokoenak
ondokoak dira: burdina, zementua, zura eta harria.
Jorge Oteiza Orion jaio zen 1908an eta Donostian hil 2003. urtean. Oteiza eta
bere lanak XX. mendeko bigarren zatiko abangoardia artistikoan eragina izan dute.
Esperimentuarekin eta arte garaikideak gizartean eduki duen eginkizun
transformatzailearekin konprometituta dagoen artistaren ospea hartu zuen.
1957an São Pauloko IV. Bi Urteko Nazioarteko Sari Nagusia lortu zuen, eta garai
horretan espresionismoa eta figurazioa alde batera uztea erabaki zuen, geometria
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arrazionalean oinarritutako abstrakzioan barneratzeko. 60. hamarkadan eskultura
alde batera uztea erabaki zuen eta artista kolektiboak sortu eta indartzeari ekin
zion, Gaur taldea sortu zuen esaterako.
Euskal kulturarekin duen konpromisoak eraginda, haren defentsaren aldeko
mugimendu eta jardueretan buru izango dugu. Testuinguru horretan mugituko dira
Euskal Eskolako taldeak, probintzia bakoitzean osatuak. Aipatutako Gaur taldea
izan genuen aktiboena, eta horren barruan ditugu Oteiza, Chillida, Basterretxea,
Zumeta edo Balerdi bezalako izen handiak. Aldi berean, beste profesional batzuekin
batera parte hartuko du hainbat hirigintza-proiektutan, hala nola Errenteriako
Foruen Plazan edo Madrilgo Kolon Plazan. 1972. urtean eskultura-lanari ekingo dio
berriro
Oteizaren lanen artean honakoak aurki ditzakegu: monolito monumentalak (Preso
politiko ezezagunaren monumentua), kaxa geometriko eta "hustuak" edo eraikinak
(Kaxa hutsa), erredukzionismoaren eta hutsaren protagonismoaren gailurra
liratekeenak.
Eduardo Chillida (Donostia, 1924-2002) arteari egindako ekarpenagatik eta
utzitako legatuagatik artista unibertsala da. Gauza materialen eta gauza
espiritualen artean oreka sortzen zuen, horretarako, lurrez, burdinez, altzairuz,
granitoz, hormigoiaz eta baita argiaz ere baliatu zen. Horrekin guztiarekin, bere
ingurunera egokitutako espazio intenporalak sortu zituen.
Bere produkzioaren barruan hiru alderdi garrantzitsu nabarmendu genitzake:
espazioaren definizioa, beharbada arkitekto gisa izan zuen heziketaren ondorio, edo
agian, Henry Moore eskulturagileari zion miresmenaren (berak aitortua) eta
harengandik jasotako eraginaren ondorio; primitibismo bortitza, Brancusi-rekin bat
datorrena, eta azkenik, obraren kokapen ezin egokiagoa. Izan ere, 1966. urtetik
aurrera arkitekturaren, eskulturaren eta espazio publikoaren artean biziko da. Beste
artista batzuen aldean, Chillidak obraren barruko parte-hartzaile aktibo gisa ikusten
du espazio publiko hori.
Bere lehendabiziko erakusketa Parisen burutu zuen 1950ean, Pilar Belzunce-rekin
ezkondu zen urte berean.
Chillida-ren obra zabala da, jaso dituen sari kopurua eta mundu osoan zehar egin
dituen erakusketa kopurua bezala. Bere bizitza osoan zehar existitzen diren ia sari
guztiak jaso ditu: Venezioako Bi Urtekoa, Kandinsky saria, Wilhem Lehmbruck
saria, Asturiasko Printzea saria, Kaiserring alemaniarra, Japoniako Sari Inperiala.
Bere lanak mundu osoko hogei museo baino gehiagotan daude eta atzera begirako
erakusketak ospatu dira Houston eta Berlin-en, Madril eta Caracas-en, Londres eta
Palermo-n.
Bere eskulturak itsasoaren aurrean daude, esaterako, Donostian, edota mendian,
Japonen esaterako, baita Washington, Paris, Lund, Munster, Madril, Palma, Gernika
edo Berlin-en ere. Bere obrari buruz idatzi dute arkitekto, matematikari eta
filosofoek, esaterako, Martín Heideggeer eta Emile Cioran-ek, edota Octavio Paz
bezalako olerkariek.
Artearen eta gune publikoaren sinbiosia Donostiako harkaitzetan ikus daiteke, non
1977an Haizearen orraziak ezarri zituzten. Egileak berak obra honi buruz "naturari
irekia dagoela" dio, olatuen eta haizearen ekintzaren bidez natura horrek esku
hartzeko aukera ematen baitu, haren oinarrian irekitako zuloetatik barrena sartzean
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hotsak eginez, eta metalaren jatorrizko egoera eraldatuz. Egileak, hain zuzen ere,
ez du prozesu hori eragozteko inolako asmorik izan, osotasun guztiari
espresibotasun handiagoa ematen diola irizten baitio.
Aipatzekoa da, 2000ko irailean Chillidak Hernanin ireki zuen estalperik gabeko
museo zoragarria, Chillida-Leku, artearen munduan eginiko urteei amaiera ona
emateko.

Pintura
Europan nagusituko diren korronte horietan parte hartuko du bai Gipuzkoako
pinturak baita Euskal Herrikoak ere. Anselmo Guinea eta Segui bezalako
autoreak prerrafaelismo britainiarraren eraginpean erori ziren. Euskal artistek berek
antolatutako arte modernoaren erakusketa horien bidez, Euskal Herri barruko nahiz
kanpoko abangoardietan parte hartzera bultzatzen zuten.
Ignacio Zuloaga da zalantzarik gabe XIX. mendearen amaierako eta XX.
mendearen hasierako euskal margolari garrantzitsuena. Eibarren (Gipuzkoa) jaio
zen 1870ean. Gaztetatik bere aita Placidoren tailerrean lan egin zuen,
damaskinagile bikaina zena. Gero Madril, Erroma eta Parisa joan zen bere ikasketak
osatzera. 1888an bere lehenengo lanak egin zituen: Eibarko Iturria eta Arrateko
itsua, bere jaioterrian. 1890ean Gaugin, Van Gogh, Degas eta Tolouse-Lautrec-ekin
(azken honen lagun mina izan zen) batera egin zituen erakusketak.
Euskal margolaria laster 98. belaunaldiaren artean mito bilakatu zen. "Zuloagak
bere gaietatik adierazpen-gaitasun maximoa ateratzen zuen eta benetako
handitasun artistiko eta gizatiarraren mailaraino goratzen zituen", adierazten du
Lafuente Ferrari historialari eta akademiko bikainak.
1882an Andaluziara joan zen hiru urtetarako eta gai herritarragoak lantzen hasi zen
(Mutil Ijitua, Ipotxa eta Amonaren erretratua). Momentu horretatik aurrera bere
lanek etengabeko arrakasta izan zuten. 1897an Bartzelonan lortu zuen maila
gorena urrezko domina lortu zuenean Zezenketa bezperan lanarekin.
Bere nazioarteko karrera bikaina, oso zaila garai haietan margolari batentzat,
1898an hasi zen. Parisko erakusketan Estatu frantsesak bere mihiseetako bat
eskuratu zuen Luxenburgoko Museorako. Madrilera joan zen margotzera eta udaren
amaieran Segoviara iritsi zen; bertan bere osaba Danielekin zeramika-tailer batean
aritu zen. Handik aurrera hainbat sari eta nazioarteko erakusketa izan zituen.
1936an Gerra Zibila hasi zenean, Zuloaga Zumaiako estudioan isolatu zen bere
lanean murgilduz eta bere erretraturik garrantzitsuenetakoa margotu zuen, bere
lagun on zen Beobide eskultorearena. Urte hartan bertan bere obrak Veneziako Bi
Urtekoan aho bateko aintzatespena izan zuen eta Sari Handia eman zioten.
1945eko urriaren 31n Madrileko Las Vistillas-eko estudioan hil zen eta azkenik,
Donostian ehortzi zuten.
Rafael Ruiz Balerdi (Donostia, 1934- Altea, 1992). Pintore eta artista talde
garrantzitsu bateko partaide izan zen, eta guztiek egoera politiko eta sozial jakin
bat bizi izan zuten. Balerdi, bere garaiko beste artista batzuk bezala, 50.
hamarkadan Parisera joan zen eta han, beste margolari batzuekin erlazionatu zen,
Jose Luis Zumeta (Usurbil, 1939) eta Agustin Ibarrola (Bilbo, 1930) besteak
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beste. Guztiek Pariseko giro berezi eta garaiko mugimendu artistikoetatik eragin
handia jaso zuten, arte abstraktutik batez ere. Balerdik hemen hasi zuen bere obra
abstraktua eta aurrerago keinu-informalismo batekin hasiko da, Pollock-en
eraginpean.
60ko hamarkadan Parisetik itzultzean, nortasun nazionala sortzeko asmotan
artistek (horien artean Balerdi, Zumeta edo Ibarrola pintoreek) taldeak sortu
zituzten: Gaur, Orain, Danok eta Hemen, momentuko euskal artea bultzatzeko.
Talde hauek erakusketak antolatzen zituzten, eta helburutzat, artea ezagutaraztea
zuten eta aurrerago Franco-ren erregimenaren aurkako aldarrikapen politiko eta
kritikoen plataforma bilakatuko dira. Proiektu honek zailtasun eta kanpoko presio
handia izan zuen. Tentsioa areagotu zen heinean, proiektua gelditu egin zen.

Egungo artea Gipuzkoan
Forma eta material berriak obra arkitektoniko berezienen eta ausartenen ikur dira,
gaur egungo euskal artea bere ingurunean integratzen den bitartean, hiritarren
eguneroko bizimoduaren osagai bilakatuta.
Donostiak ere apustu egin du berrikuntzaren alde eta jarrera horren ondorio dugu
Kursaal kongresu-jauregia eta auditorioa, azkenaldi honetan Europan sortutako
arkitekturaren obra abangoardistenetako bat izanik. Rafael Moneok beira
zeharrargizko kubo batzuen bidez gauzatu du kulturaren eta zerbitzuen gune hau,
eta kubo horiek itsasoaren parean hondoratutako bi arrokaren sinbolo dira. Hala,
Moneok hiriak itsasoaren aurrean duen ikuspegia aldatu du, hondartza eta itsas
pasealeku berriaren ondoan eraikin ikusgarri hau gehituz.
Berrikuntzaren kultura ere ikusgai dago euskal teknologia-parkeetan, esaterako,
Gipuzkoan Miramon-goa azpimarra daiteke. Eraikin modernoak barne hartzen
dituzten enpresa abangoardistekin lotuta daude eta horiekin bat egiten dute.

Gipuzkoako museoak
Museoi dagokienez, Gipuzkoan eskaintza zabala eta ugaria dago. Gipuzkoaren
historia bere iragan industrialaren bitartez ezagutzea posible da Agorregiko
burdinola eta erroten multzoa, Legazpiko burdinaren museoa edota Eibarko
makina-erremintsarena edo zementuarena bezalako lekuetan. Artearekin
harremanetan jartzeak Donostiako San Telmo museora garamatza, Zumaiako
Zuloaga museora edota Chillida-Leku bezalako Museo berezira. Lurraldean ditugun
museoek, gai asko lantzen dituztenak, harremanetan jartzen gaituzte Gipuzkoaren
iragan eta orainarekin.
Donostia
• Miramon. Zientziaren Kutxagunea
• Donostiako Elizbarrutiko Museoa
• Untzi Museoa
• San Telmo Museoa
• Museum Cemento Rezola
• Itsas Jauregia - Aquariuma
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Irun
•
•

Munduko Tximeletak Erakusketa Iraunkorra
Ama Xantalengo Ermita-Museoa

Larraul
• Larraulgo Museoa
Aia
•
•

Agorregiko Burdinola eta Errotak
Iturraran Parkea

Azpeitia
• Trenbidearen Euskal Museoa
• Ingurugiro Etxea
Legazpi
• Lenbur
• Lenbur
• Lenbur
• Lenbur

Lurraldea
Lurraldea
Lurraldea
Lurraldea

-

Burdinaren Museoa
Artzaintzaren Ekomuseoa
Igaralde Baserria
Egun bat 50eko hamarkadan. Langileen Ibilbidea

Beasain
• Igartza
Ormaiztegi
• Zumalakarregi Museoa
Elgoibar
• Makina Erremintaren Museoa
Tolosa
• XAXU Konfiteri Museoa
Eskoriatza
• Eskoriatzako Museo Eskola
Urretxu
• Mineralen eta Fosilen Museoa
Ezkio - Itsaso
• Igartubeiti
Zarautz
• Zarauzko Arte eta Historia Museoa
• Photomuseum. Argazkigintzaren Euskal Museoa
Getaria
• Balenciaga Museoa
Zerain
• Zeraingo Parke Kulturala
Hernani
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ARTEA

•

Chillida-Leku Museoa

Zumaia
• Julio Beobideren Museo Lantokia - Kresala
• Zuloaga Museoa
Leintz-Gatzaga
• Gatzaren Ekomuseoa - Leintz-Gatzaga
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DEMOGRAFÍA. BIZTANLERIA
Biztanleriaren bilakaera
Euskal Herriko demografiari buruzko datuak oso urriak izan dira XI. mendera arte
baina XI. mendetik XIV.erako tarteari buruz datu gehiago daude, hiriak sortzeko
prozesuen agiriak idazten zirelako, batez ere. Bi mende hauetan zehar Done Jakue
Bideak garrantzia hartu zuen eta Gipuzkoa eta Bizkaiako kostetan hiri berriak sortu
ziren: Hondarribia, Getaria, Zarautz, Bilbao, etab. Hala ere, kostako eta Gaztelako
hirien arteko merkataritza errazteko beste hiri batzuk sortu ziren Bizkaiko eta
Gipuzkoako barneko eskualdeetan: Tolosa, Bergara, Durango, etab.
XIV. mendean zehar biztanleen hazkuntza ahuldu egin zen eta hiri askotan
biztanle- kopurua jaisten hasi zen. Bestetik, izurriak eta gerrek eragin zuzena izan
zuten heriotza-kopurua izugarri handitzeko bai gaisotasunengatik eta gerrengatik;
gainera, gerren ondorioz elikagaiak murriztu eta gosez hiltzen zirenak ere asko
ziren. XV. mendearen erdialdean Euskal Herriko biztanleen kopurua hazten hasi zen
eta hurrengo mendera arte iraun zuen hazkunde-prozesuak.
Dena den, hazkundeak bere muga izan zuen XVI. mendearen bukaeran. Izan ere,
izurri bubonikoaren ondorioz, biztanle asko hil ziren. Honekin batera, esan behar da
egoera ekonomikoa krisian sartu zela eta honek eragina izan zuela Euskal Herriko
demografian. Oro har, biztanle-kopurua murrizten hasi zen, kostan izan ezik.
Kostan, berriz, hazkundea suspertu egin zen, gizakientzat eta animalientzat artoa
landatzen hasi zelako, bereziki. Dena den, kostako hirien egoera ez zen ona, etxe
asko erortzear zeuden eta administrazioak ez zuen behar zen laguntza eskaintzeko
nahikoa bitartekorik. Honi gehitu behar zaio arrantzaleek geroz eta arazo
handiagoak zituztela beren lana egiteko. Beraz, bi irtenbide zituzten kostako
biztanleek: batetik, Lapurdiko kaietara joatea eta, bestetik, nekazari-lanak egitea.
Garai horretan nekazaritza-arloak aukera berriak sortu zituen, jakiak emateaz gain,
jendearentzako lana ere eskaintzen baitzuen. Horren ondorioz, jende asko hasi zen
nekazaritza-lanetan.
XVII. mendeko demografiaren ezaugarrietako bat biztanleriaren bizi-itxaropenaren
luzapena izan zen, izurria asko murriztu baitzen. Beste ezaugarri bat azpimarratu
behar da, hots, nekazaritzako lurraldeetan eta hirietan jaiotze-tasak desberdinak
zirela, lehenengoan hirietan baino haur gehiago jaiotzen baitziren. Horrela, hiri
barneko biztanle-kopurua jaisten hasi zen. Halaber, mende honetan izurrite
izugarriak izan ziren; larrienak 1626-32koa eta 1652-55ekoa izan ziren.
XVIII. mendean Gipuzkoan biztanle-dentsitatea handia zen; esate baterako,
estatuaren batezbestekoa %20,6koa zen eta Gipuzkoakoa, %59,8koa. Heriotzatasa gainerako euskal lurraldeetakoa baino txikiagoa zen. Haurren heriotza-tasa ere
txikia zen, txertoak erabiltzen hasi zirelako bereziki. Hala ere, Bizkaian eta
Gipuzkoan biztanleria zahartzen ari zen eta ezkongabeen kopurua handia zen. Bi
datu hauen ondorioz, jaiotze-tasa txikia zen oso.
1850etik aurrera demografian aldaketa nabarmenak sumatzen hasi ziren.
Gipuzkoan hazkunde-tasak altuak baziren ere, ez ziren Bizkaian bezain altuak,
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industria-garapen indartsuak bultzatuta, eta biztanleak lurralde osoan zehar
sakabanatu ziren. Etorkinen etorrera Donostian nabaritu zen, baina Gipuzkoako
gainerako eskualdeetan ez zen hauen presentzia sumatu. Dena den, gipuzkoarren
bizi-kalitatea ona zen, industrializazioaren ondorio latzak pairatu ez zituztelako.
Egungo datuak
Gipuzkoan 2005eko populazioa osatzen zuten 688.708 biztanleak, Gipuzkoako Foru
Aldundiak eta Gipuzkoako Bazkundeak eskainitako estatistika-informazioaren
arabera, Euskal Autonomi Erkidegoko multzoaren %32,2 dira, 1.985,4 km² dituen
lurralde batean, osoaren %27,4. Horrenbestez, gutxi gorabehera EAE-ko hiru
bizilagunetik bat Gipuzkoan bizi da.
Maila demografikaon proportzioa pixka bat handiagoa zen 1900. urtean (%32,6):
Mendearen hasieran Gipuzkoako populazioa 196.531 zuzenbidezko biztanlekoa zen,
hiru lurralde historikoena, guztira, 602.204 biztanlekoa. Baina, ondorengo
hamarkadetan zehar Gipuzkoako historia demografikoak hainbat alderditan Europa
mendebaldeko eskualdeekin bat datorren ibilbidea erakusten du, nahiz eta berezko
erritmoa duen; bere gorabehera historikoek eragindako erritmo eta kronologia bat eta espazio-ondorio garrantzitsuak dituena-. Horren ondorioz, mendearen hasieran
zegoen zifra 3,4 bider handiagoa da. Bitartean, Arabarena 2,8 bider handiagoa da
eta Bizkaiarena 3,7 bider handiagoa.

ZUZENBIDEZKO POPULAZIOA
Euskal Autonomia Erkidegoa

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

1900

602.204

98.066

307.607

196.531

1910

672.884

99.399

352.058

221.427

1920

783.125

101.357

421.264

260.504

1930

884.601

105.729

482.603

296.269

1940

948.096

112.503

510.590

325.003

1950

1.039.465

114.139

554.302

371.024

1960

1.358.707

133.742

751.014

473.951

1970

1.867.287

199.777

1.041.461

626.049

1975

2.072.100

237.473

1.154.873

679.754

1981

2.141.809

257.850

1.189.278

694.681

1986

2.136.100

267.728

1.179.150

689.222

1991

2.104.041

272.447

1.155.106

676.488

1996

2.098.055

281.821

1.140.026

676.208

2001

2.082.587

286.387

1.122.637

673.563

IZATEZKO POPULAZIOA
Euskal Autonomia Erkidegoa

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

1900

603.596

96.385

311.361

195.850

1910

673.788

97.181

349.923

226.684

1920

766.775

98.668

409.550

258.557

1930

891.710

104.176

485.205

302.329
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1940

955.764

112.876

511.135

331.753

1950

1.061.240

118.012

569.188

374.040

1960

1.371.654

138.934

754.383

478.337

1970

1.878.636

204.323

1.043.310

631.003

1975

2.072.430

238.233

1.151.680

682.517

1981

2.134.967

260.580

1.181.401

692.986

1986

2.133.002

275.703

1.168.405

688.894

1991

2.109.009

276.457

1.156.245

676.307

1996

2.107.307

291.615

1.135.657

680.035

2001

2.082.587

286.387

1.122.637

673.563

Iturria: EUSTAT. Populazio-erroldak; Biztanleria-erroldak eta Populazio-estatistika
Mendearen hasierako Gipuzkoa Espainiako populazioaren %1,05 da eta egun,
%1,7, bere maila gorenean.

Grafikoa: Euskal Autonomia Erkidegoko eta probintzietako biztanleriaren bilakaera
XX. mendean
Laurogeigarren hamarkadan bere gehiengo historikoa lortu ondoren -694.681
1981ean-, Gipuzkoak dezelerazio-prozesu bat bizi du, egonkortasunerako joera
duena; edo, zehazkiago, atzeratze demografiko bat bizi du, populazioaren galera
efektibo bat hazkuntza natural negatibo baten eta etorrerak gainditzen dituen
emigrazio baten ondorioz.
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Espazio-dimentsioa. Populazioaren banaketa lurraldean.
Populazioaren bilakaera dentsitate-zifren gehikuntza handian ere islatzen da:
mendean zehar Gipuzkoa 98,8 biz./km² -tik 342,3-era igaro da.
Egungo dentsitateak nahiko balio altuak dira; EAE osoarentzat dentsitatea 290
biz/km² -koa da, baina Estatu espainiarrarenarekin alderatuz, 80 biz/ km², aldea
handitu egin da mendean zehar, izan ere, 1900. urtean Espainian azalera-unitate
bakoitzeko 36,8 biztanle zeuden eta %216-ko gehikuntza izan du. Bitartean,
Gipuzkoaren gehikuntza %349-koa izan da.
Espazioari dagokionez eta dentsitate handiarekin batera, erregulartasuna eta oreka
dira Gipuzkoako mapa demografikoaren ezaugarri bereizgarrienetako batzuk,
ezohikoak direlako. Gertatu berri den garapen ekonomikoaren prozesuak beste
lurralde batzuetan gizaki-kopuruak eta egiturak eta ekoizpen-bideak kontzentratzea
ekarri du, oso leku jakinetan gainontzeko lurraldearen bizkar, lurralde-desoreka
handiak eraginez.

BIZTANLERIA
ESKUALDEA

BIZTANLE KOP. KM2

BIZTANLE/KM2

BIDASOA

75.448 - 10,96% 71,6 - 3,7%

1.053,74

DONOSTIALDEA 318.685 - 46,27% 305,2 - 16%

1.044,18

UROLA COSTA

68.736 - 9,98%

325,8 - 17%

210,98

DEBA BEHEA

54.175 - 7,87%

182,4 - 9,5% 297,01

DEBA GARAIA

61.733 - 8,96%

345 - 18%

GOIERRI

64.460 - 9,36%

352,1 - 18,5% 183,07

TOLOSA

45.471 - 6,6%

332,1 - 17%

136,92

GUZTIRA

688.708

1.914,2

359,79

178,94

Gipuzkoako populazioaren dentsitatea eta banaketa, 2005eko datuak. Gipuzkoako
Foru Aldundia
Gipuzkoari dagokion dentsitatearen batezbesteko zifra ez da gutxien populatutako
eskualdeari dagokionaren oso ezberdina (Tolosaldea 136,92 biz/km²), ez behintzat
beste euskal lurraldeek eskaintzen dituzten mailetan.
Datu absolutu nahiz erlatiboei dagokienez, espero zen bezala, Donostiarena da
nabarmengarria. Eskualde horretakoak dira Gipuzkoan 30.000 biztanle baino
gehiago dituzten lau udalerrietako bi. Baina hiriburutza duen eskualdearen
kontzentrazio demografikoa alde batera utzita, aldea ez da horrenbestekoa eta ez
da gainerako euskal lurraldeen dimentsiora iristen. Horrela, Gipuzkoako lehen
eskualde demografikoa autonomi erkidegoko populazio osoaren %15 da.
Gainontzeko eskualdeek populazioaren banaketa orekatua erakusten dute;
Tolosaldea, maila demografikoan txikiena -bai balio absolutu nahiz erlatiboetan-,
multzoaren %6,6 da eta dentsitate handiena duena, Bidasoa, %10,96.
Gipuzkoako populazioaren espazio-banaketan, eta Donostiako eskualdearekin
gertatzen denaz gain, agerikoa da nolabaiteko kontrajarrera itsasertzeko eta
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barneko lurren artean. Gipuzkoako lau biztanletik hiru kostako eskualdeetan bizi
dira, horiek probintziaren azaleraren erdia baino zerbait gutxiago (%48,2) hartu
arren.
Itsasertzaren eta barnealdearen aurkakotasun horrek kontzentrazio eta altitudearen
arteko alderantzizko erlazioa ere adierazten du; baina lurraldearen altitude
moderatuen aurrean binomioaren bi faktore hauen arteko erlazioa ez da hain
zuzena: Gipuzkoan, altitudeak irismen-zailtasunak dakartza, edo beste era batera
esanda, artikulazio baxua komunikazio-ardatz edo -bideei dagokienez eta, ondorioz,
aukera falta Gipuzkoaren duela gutxiko iraganaren ezaugarri izan den garapen
ekonomikoaren espazio-ereduaren eskakizunen aurrean.
Espazioaren birmoldaketa-prozesuan industrializazioaren garaia funtsezkoa izan da:
mendea hastean Donostialdeko eskualdeak ez zuen horrenbeste indarrik, izan ere,
soilik Gipuzkoako biztanleriaren herena bizi baitzen bertan (%32,5) eta, hain zuzen,
hiriburua osoaren %21 zen; gaur egun, berriz, %26,5; bere atzetik garrantzitsuena
Urola Kosta zen, %13,7rekin. Bestalde, Bidasoa Behera soilik %7,2 zen. Horrekin
ondoriozta dezakegu eskualde hau izan dela, Donostiarenarekin batera, proportzioz
gehien handitu dena.
Debea Behereak galera erlatibo moderatua bizi izan du - %9,9tik %8,3ra igaro da;
izatez, demografikoki eragin handiena jasan dutenak barneko eskualdeak izan dira
-Deba Garaia, Goierri eta Tolosako eskualdea-; 1900. urtean %36,3 izatetik
%25,3ra jaitsi baitira. Zentzu horretan, kaltetuena izan dena -beti maila erlatiboan,
izan ere, guztien kopuruak gora egin baitu- Tolosaldea izan da, %11,8tik %6,6ra
jaitsi baita; Goierri eta Deba Garaiak bilakaera paraleloa izan dute: lehenengoa
%12,4 tik 9,36ra pasatu da eta Deba Garaia %12,1etik 8,96ra. Azkenik, Urola
Kosta, 1900. urtean %13,7 izatetik 9,98ra erori da. Nolabait populazio-dinamika
itsasertzerantz eta zehazki kostaren ekialderantz doanaren arau orokorraren
salbuespena dela esan daiteke.
Mugaren eta hiriburuaren artean osatutako hirukia izan da bilakaera
demografikoaren ondorioz etekin gehien atera duena, hiriaren hazkuntza
industrialaren elementu polaritzaile askorengatik: hiritartze maila altua, lurraldeko
hiriburu administratiboa, Europa kontinentalera irekitako muga-espazioa, bere
"itsasbaztertasuna" indartzen duen portu-hornidura, eta horri guztiari ingurumenkalitatearen maila ona eta garrantzi turistikoen faktoreetan hornidura ona gehitu
behar zaio.

Biztanleriaren egitura
Oreka da, printzipioz, Gipuzkoaren biztanleriaren sexukako osaketaren ezaugarri
nabarmenena. G/E ratioa -gizonezko eta emakumezkoen proportzioa-, 2005ean
0,97 zen, hau da, 97 gizonezko eta 100 emakumezko, Estatuari dagokion antzeko
zifra, EAE-ri edo Bizkaiari -95/100- dagokiena baino pixka bat altuagoa, baina
Arabako biztanleriaren 98/100 zifrara iritsi gabe.
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GIPUZKOAKO BIZTANLERIAREN OSAERA SEXUAREN ARABERA
GIZONAK

EMAKUMEZKOAK

GUZTIRA

GUZTIRA:

338.579

350.190

688.769

%

49,16

50,84

2004-12-31ko datuak. Gipuzkoako Foru Aldundia
Sexuen arteko erlazio biologiko horretan gizonezkoen gutxiagotasun txiki hori
Europa mendebaldeko eskualdeen egoera orokorrarekin pareka daiteke eta horren
oinarria bi faktore dira: emakumearen bizi-itxaropen handiagoa, batetik, adin
zaharreko emakumeen pilaketa garbiaren zergatia, eta bestetik, jaiotza-tasa baxua,
gaur egungo errealitatean oso finkatuta dagoen ezaugarri edo bereizgarri
biologikoa. Jaiotza asko daudenean aipatu faktorearen nolabaiteko konpentsazioa
egon daiteke, izan ere, jakina den bezala, mutiko gehiago jaiotzen dira neskak
baino.
Gipuzkoak XXI. mendea biztanleria nagusi eta adinekoen nagusitasuna zuen gizarte
gisa hasi zuen, gazte gutxirekin (12,4 pertsona 65 urtetik gorakoak 10 gazte
bakoitzeko); egoera hori trantsizio demografikoaren prozesua amaitu duten europar
herrialde eta eskualdeen gehiengoarekin pareka daiteke; herrialde horietan
zahartzearen oinarria gehienbat biztanleriak lortu duen bizitza-luzeera da eta, gure
kasuan bezala, modernizazioaren eta gizarte-ongizatean izandako aurrerapenaren
adierazgarri da; baina horiek ez bezala, Gipuzkoa -baita EAE bere osotasunean ereareagoko mailara iritsi da eta era zakarrean gainera, urte gutxitan gizarte gazte bat
izatetik adierazitako zahartze-ezaugarriak edukitzera igaro delako, Europa
mendebaldeko gizartea adinari dagokionez pixkanaka gainbehera zetorren
bitartean.
Hogei urteren buruan, Gipuzkoa munduko herrialderik zaharrenaren parean jarri
da, Italia. Bere biztanleria gaztea ez da osoaren %15 izatera ere iristen.
Gipuzkoako hirugarren adinekoei dagokienez Eskandinaviako herrialdeetatik gertu
dago (%18), hauek dira mundiko maila altuena dutenak; herrialde horien alderik
nagusiena euren zahartzea atzera egiten ari dela da ugalkortasuna berreskuratzen
ari delako azkenaldian, beraz, 15 urtetik beherakoak %19 dira, hau da, Gipuzkoan
baino sei puntu gehiago
Biztanleriaren piramidearen siluetan demografikoki eragin handiena izan duten
gertatera eta faktoreak nabarmentzen dira. Ezaugarri esanguratsu bat da
piramidearen goialdean emakumezko biztanleriak duen indar handiagoa: gizonak
jada ez dira gehiengoa 1940-44 bosturtekoan jaiotako belaunaldietan eta adin
horretatik aurrera, alderanzketa bat gertatzen da G/E ratioan. Irudiaren beste
aldean pixkanakako metaketa bat ematen da, zahartzeak eragindako piramidearen
gailurraren zabaltzea areagotzen duena.
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Grafikoa: emakumezkoen eta gizonezkoen biztanleriaren egitura XX. mendean
Piramidearen profilak oraindik agerian uzten du gerra zibilean jaiotza-tasaren
jaitsierak eragindako estutzea. Estutze horrek antzeko indarrarekin eragiten die
gizonezko eta emakumezkoei eta areagotu egiten da 66-69 urteko belaunaldi
horien eta gerra zibila baino lehenago jaiotakoen artean dagoen aldearen ondorioz,
azken horien jaiotza-tasak altuak direlako. Alde hori ez da horren nabaria gerra
ondoko belaunaldiei dagokienez, izan ere, gerra amaitzean jaiotza-tasaren
berreskurapena ez zen sekulakoa ezta luzea ere izan. Dena den, krisi-garai
horretako demografia urteetan zehar lausotu eginda, bereziki, inmigrazioaren
efektu konpentsatzailearengatik.
Piramide bat baino, irudiak zuhaitz hostotsu bat dirudi -oinarrian oso estua
goialdearen garapena-. Orokorrean bere ezaugarriak zahartutako biztanleriaren
eredu bikainarenak dira eta, berezko ezaugarri gisa, bereziki deigarria den zabaltze
bat du 30 eta 45 urteko belaunaldietan, hirurogeigarren hamarkadako eta
hirurogeita hamargarren hamarkadaren hasierako Baby boom-a, Estatu osoan
gertatu zena.
Geroago, jaiotza-tasa erori zenean, adinkako egiturak zahartu egin ziren, pixkanaka
gazteen kopurua txikitzen zihoalako, A. Sauvy-k "hazi edo zahartu" formularekin
deskribatutako mekanismoaren arabera, piramidean hogei urterekin (1976an
jaiotakoak) sartu zirenek osatutako belaunaldietatik aurrera martxan jarri zena;
hurrengo belaunaldiek, 1987an jaiotakora arte, jaiotza-tasaren gutxiagotzeprozesua adierazten dute, baina hurrengoetan jada jaiotzen kopurua egonkortu
egiten da.
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Estatistikak
Gipuzkoako biztanleriaren datuak jaioterriaren arabera
GIPUZKOAKO BIZTANLERIAREN JAIOTERRIAREN ARABERA
UDALERRIA ESKUALDEA GIPUZKOA EUSKADI GAINERAKOA GUZTIRA
ABALTZISKETA

161

54

60

2

8

285

ADUNA

146

86

95

8

17

352

AIA

1.076

253

318

13

91

1.751

AIZARNAZABAL

316

146

85

6

81

634

ALBISTUR

181

59

44

1

13

298

ALEGIA

544

460

425

24

193

1.646

ALKIZA

145

66

72

4

14

301

ALTZAGA

59

56

29

0

10

154

ALTZO

186

97

55

5

16

359

AMEZKETA

574

231

128

5

31

969

ANDOAIN

4.736

3.758

1.280

178

4.045

13.997

ANOETA

549

588

348

16

283

1.784

ANZUOLA

1.143

261

214

60

364

2.042

ARAMA

89

46

21

1

7

164

ARETXABALETA

2.876

1.059

309

638

1.437

6.319

ARRASATE

10.335

1.593

1.217

3.245

6.225

22.615

ASTEASU

649

166

442

8

129

1.394

ASTIGARRAGA

925

2.200

266

60

705

4.156

ATAUN

1.096

193

159

7

76

1.531

AZKOITIA

6.712

865

1.164

182

1.573

10.496

AZPEITIA

8.618

1.852

1.848

210

1.365

13.893

BALIARRAIN

44

34

15

2

3

98

BEASAIN

5.200

2.286

1.788

202

3.108

12.584

BEIZAMA

101

26

33

3

11

174

BELAUNTZA

106

124

37

2

20

289

BERASTEGI

443

187

266

7

90

993

BERGARA

9.115

946

1.347

646

2.828

14.882

BERROBI

228

157

106

1

70

562

BIDEGOIAN

288

48

93

4

28

461

BILLABONA

1.533

1.307

1.797

59

1.051

5.747

DEBA

2.753

821

684

358

659

5.275

DONOSTIA

106.778

6.799

16.277

5.873

47.235

182.962

EIBAR

15.389

1.010

1.795

2.427

7.170

27.791

ELDUAIN

81

69

48

2

12

212

ELGETA

548

88

153

116

121

1.026

ALGOIBAR

5.688

1.030

797

701

2.321

10.537

ERRENTERIA

8.528

15.411

1.267

468

12.200

37.874

ERREZIL

455

60

76

3

13

607

ESKORIATZA

1.778

504

125

562

925

3.894

EZKIO-ITSASO

313

129

78

5

47

572

GABIRIA

256

105

35

7

17

420

GAINTZA

79

17

25

0

1

122

GAZTELU

56

67

25

0

3

151

GETARIA

1.481

330

445

36

255

2.547
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HERNANI

5.908

7.120

1.063

239

4.506

18.836

HERNIALDE

140

89

76

0

21

326

HONDARRIBIA

6.910

1.968

3.547

440

3.090

15.955

IBARRA

1.141

1.453

813

40

858

4.305

IDIAZABAL

1.170

456

257

36

245

2.164

IKAZTEGIETA

170

96

90

5

33

394

IRUN

22.189

1.635

14.007

1.105

20.621

59.557

IRURA

187

358

401

14

152

1.112

ITSASONDO

289

104

89

5

78

565

LARRAUL

93

32

42

2

8

177

LASARTE-ORIA

1.245

8.734

1.144

292

6.232

17.647

LAZKAO

2.040

1.019

677

71

1.302

5.109

108

51

2

21

364

LEABURU-TXARAMA 182
LEGAZPI

4.324

860

895

294

2.309

8.682

LEGORRETA

606

177

331

13

248

1.375

LEINTZ-GATZAGA

116

59

13

41

21

250

LEZO

1.898

2.331

326

80

1.277

5.912

LIZARTZA

326

125

96

4

63

614

MENDARO

513

596

192

118

261

1.680

MUTILOA

95

45

15

4

9

168

MUTRIKU

2.982

392

376

510

492

4.752

OIARTZUN

4.445

3.372

543

92

1.276

9.728

OLABERRIA

286

193

142

14

282

917

OÑATI

7.286

600

761

290

1.774

10.711

ORDIZIA

4.204

1.443

1.213

106

2.057

9.023

ORENDAIN

81

44

35

1

4

165

OREXA

58

17

9

2

3

89

ORIO

2.498

421

1.063

57

604

4.643

ORMAIZTEGI

539

307

173

25

204

1.248

PASAIA

3.871

6.738

537

277

4.681

16.104

SEGURA

743

219

141

13

122

1.238

SORALUCE

2.040

472

361

189

1.083

4.145

TOLOSA

9.208

2.223

3.679

218

2.502

17.830

URNIETA

1.640

2.360

367

92

1.389

5.848

URRETXU

2.734

1.469

798

125

1.595

6.721

USURBIL

2.434

1.496

611

73

1.055

5.669

ZALDIBIA

950

181

164

6

175

1.476

ZARAUTZ

9.581

2.574

5.269

881

3.757

22.062

ZEGAMA

834

169

129

16

156

1.304

ZERAIN

138

66

30

2

8

244

ZESTOA

1.988

431

422

76

307

3.224

ZIZURKIL

800

502

886

17

623

2.828

ZUMAIA

4.546

969

1.409

248

1.572

8.744

ZUMARRAGA

4.123

1.347

1.118

200

3.156

9.944

GUZTIRA:

319.908

101.014

80.252

22.492

165.103

688.769

2004-12-31ko datuak. Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia
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Biztanleria udalerrien neurriaren arabera
2005. urtea
BIZTANLERIA UDALERRIEN NEURRIAREN ARABERA
Udalerrien neurria

Udalerri
zk

Udalerrien
ehunekoa

Biztanleak

Biztanleen
ehunekoa

1.000 biz. arte

33

37,50

12.436

1,81

1.000 eta 5.000 biz. artean

24

27,27

57.246

8,31

5.001 eta 10.000 biz. artean

12

13,64

82.753

12,02

10.001 eta 50.000 biz. artean 17

19,32

293.835

42,66

50.001
artean

1

1,14

59.508

8,64

100.000 biz. baino gehiago

1

1,14

182.930

26,56

GUZTIRA

88

100,00

688.708

100,00

eta

100.000

biz.
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Azalpen historikoa
Itsasoak, burdinak eta zurak, populazio-dentsitate altu eta erliebe zaileko eremu
geografiko batekin batera, osatu dute Gipuzkoako ekonomia ia gaur egunera arte.
Itsasoaren eragina erabakigarria izan da Gipuzkoako ekonomian. Gipuzkoako
portuak itsasoaren bidez zuzenean Europako leku ezberdinetara iritsi izanak,
merkataritza-trafiko bizia bermatu zuen. Herriko burdinezko gaien esportazioari
Gaztelako eta Nafarroako artileak gehitu zitzaizkion. Fluxu horrek Gipuzkoak falta
zitzaizkion produktuei zegokienez egin behar zituen inportazioak konpentsatzeko
balio zuen.
Merkataritza-fluxu horrekin batera, XVI-XVIII. mendeen artean, Gipuzkoako
burdinolak lekuz aldatu ziren, barnealdetik itsasertzetik gertu zeuden guneetara,
euren ekoizpena kanpoko merkatuetara errazago irits zedin.
XVIII. mendean, merkataritza kolonialean sistena berri bat ezarri zen. Enpresa
pribilegiatuak eratzeak oihartzun handia izan zuen Gipuzkoan eta Gipuzkoako
portuek merkataritza-jarduera handiagoa izatea eragin zuen. Hala ere, zuzenean
Amerikarekin merkataritza-harremanak izateko 1778an penintsulako hainbat portu
prestatzeak lehen Gipuzkoatik Andaluziara zuzentzen zen trafikoa desbideratzea
ekarri zuen, Santander, A Coruña, Malaga, Bartzelona eta abarretan itsas
merkataritzari irekitako toki berrietara.
Itsasoa ere Gipuzkoako ekonomiari horrenbesteko ekarpena egin zion arrantzaren
garapenaren oinarria izan zen, batez ere Erregimen Zaharrean zehar eta, neurri
txikiagoan, mende honetan.
Gipuzkoako manufaktura-ekoizpenik esanguratsuena siderurgia eta hortik
eratorritakoak izan ziren eta izaten jarraitzen dute. XVIII. mendearen amaierara
arte, burdinolen ekoizpena zen Gipuzkoako ekoizpenaren sail esportatzaile
adierazgarriena. Baina teknika tradizionalen pean egon zenez, sektore honek krisi
sakona bizi iza zuen XVIII. mendeko 70. hamarkadatik hasita XIX. mendera arte.
XIX. mendeko bigarren erdira arte Gipuzkoako siderometalurgia ez zen eraberritzefase batean sartu; egun Gipuzkoako industria eta bere egitura ekonomikoa hoberen
definitzen duen sektoreetako bat da.
Basoak izan ziren ohiko burdinolei energia -egur-ikatza- hornitu zietenak. Eta
Gipuzkoako basoak ere baliagarri izan ziren ontziolen garapen goiztiarrerako.
Ontzigintza aldi berean bermerik onena zen arrantzaren eta itsas merkataritzaren
garapenerako.
Biztanleria dentsoak, Gipuzkoan etengabeko elementua izan denak, hainbat jarrera
hartzera bultzatu zuen Gipuzkoa: jendea Amerikara joan zen eta beharrezkoa zen
produktuak inportatzea "mantenu" gisa. Amerikarako emigrazioa bereziki
adierazgarria izan zen XVIII eta XIX. Mendeetan. Nekazaritza-ekoizpen urriak, bere
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biztanleriaren eskakizuna asetzeko beti eskasa zenak, Gipuzkoa europako aleen
inportzaile bihurtu zuen.
XIX. mendearen erdialdean Gipuzkoaren ekoizpen-egitura eraberritu egin zen.
Industrializazio-prozesu horren jarraibideak ondokoak izan ziren: inbertsiokapitalaren apaltasuna, bere enpresen txikitasuna eta industria-zentroak lurraldeko
hainbat lekutan kokatu izana. Artisautzak manufaktura-prozesu berriak eragin
zituen fabrika berrietan.
Aldaketa horiek 40. hamarkadan hasi ziren. Esparteroren 1841eko urriaren 20ko
dekretu batek behin betiko barnealdeko aduanak itsasertzera eta mugara aldatu
zituen. Ondorioz, "salbuetsitako" probintziak merkatu espainiarrean sartu ziren.
Merkataritza eta arrantza, burdinolak eta ontzigintza, lurraren baliabide-urritasuna
eta emigrazioa elkartu ziren lurralde txiki honetan, berezko esparru juridiko-fiskal
baten barruan. Gipuzkoak 1841era arte izan zuen "salbuetsitako" probintziaren
izaerak ezinbestekoak ziren merkataritza-fluxuak mantentzen lagundu zion.
Aduanak barnealdean izateak eta ez mugan eta kostan, Europarekiko esportazio eta
inportazioak izaten lagundu zuen. Eta egoera horrek penintsula barneko merkatura
sartzea zaildu zezakeen arren, Gipuzkoako ekonomia Europarantz begira egituratu
zen. Hala ere, aduanak barnealdetik mugaren gunera aldatu zirenean, XIX.
mendearen erdialdean, kanpoaldeko lehia mugatu zen eta Gipuzkoan bere
ekoizpen-egitura modernitzatuko zuen "industria iraultza" hasi zen.
Ordutik aurrera, eta mendearen amierara arte, Gipuzkoan industrializazioprozesuak bi bultzada izan zituen. Lehenengoa 1841-1870 bitartean izan zen eta
bultzada hori izan zuten sektoreak paperarena eta ehunarena izan ziren.
Bigarren karlistaldiak industriaren hedapena eten zuen eta oso garai kaltegarria
izan zen Gipuzkoako ekonomiarentzat. Euskadin borroka bortitzak egon ziren.
Lantegiak gelditu egin behar izan zuten eta horietako batzuk gatazkak suntsitu
zituen. Gerra amaitu zenean soilik eman zen berreskurapen eta hedapen garai berri
bat. Gerra amaitzean, 1876ko uztailean foruak indargabetzeko lege bat eman zen.
Euskal lurraldeei beren erregimen juridiko-administratiboa kendu zitzaien: Foruak.
Baina Ogasun zentralak diru-sarrera handiagoak lortzeko zuen beharrak, eta aldi
berean, euskal sektore ekonomikoen gainean zituen aukerak ez ezagutzeak -ordura
arte indarrean zegoen zerga-sistema ezberdinarengatik-, 1878an, euskal lurraldeek
Estatuari "kupo" edo urteroko ekarpen orokor bat ordaintzea ezartzea ekarri zuten.
Hori izan zen Kontzertu Ekonomikoaren hasiera, garapen-politika bat sustatzeko
balio izan duen ezarpen-sistema.
Eta urte hartatik -1878- aurrera, Gipuzkoako garapen industrialak beste hedapenfase bat ezagutu zuen, XX. mendera arte luzatu zena. Bigarren fase horretan,
paperaren sektoreaz gain sektore siderometalurgikoan (siderurgia-ekoizpena,
erremintak, torlojuak, armak eta abar egiten ziztuzten enpresa txikiak) ere
hazkunde handia izan zen; sektore hau izan zen antzin Gipuzkoako manufakturaekoizpena definitu zuena. Enpresa horiek Gipuzkoako lurraldeko herri askotan
finkatu ziren, kapital mugatu bat izan zuten eta ekoizpen-unitate txikien gainean
egituratu ziren. Horregatik, Gipuzkoan, XX. mendean bete-betean sartu arte, ez zen
espazio-kontzentrazio handirik nabaritu, beste leku batzuetan industrializazioprozesuaren ondorioz gertatu zen bezala.
Paperaren sektorea hazten joan zen fabrika berriekin, nahiz eta kontzentrazioprozesu berezia gertatu zen. Kasu askotan enpresa sozial beraren mendean,
hainbat ekoizpen-unitate zeuden sartuta. XIX. mendeko azken 20 urteetan zehar,
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Gipuzkoako paper-fabriken kapitala hirukoiztu egin zen, enpresen kopurua soilik
%25 hazi zen bitartean. Horrek lantegi berriek zuten neurri handia adierazten du.
Hazkunde horren arrazoiak, besteak beste, ondokoak izan ziren: indar
hidraulikoaren osagarri gisa lurrun-makinak ezartzea, satinatzaile-zilindriko berriak
asmatzea, papera botatzeko makinak hobetzea eta, batez ere, orokorrean
lehenengo gai gisa zurezko eta lastozko oreak erabiltzea.
Ehunaren sektorea ere hedatu zen garai hartan, neurri ertain eta txikiko enpresen
jarraibideak mantenduz. Mendearen amaieran, lehenago jaiotako kotoi-enpresez
gain, artile-enpresa batzuk sortu ziren (Fabril Lanera, Errenterian 1899an; Esteban
Alberdi y Cia., 1890ean; Julian Etxeberria y Cia., etab.). Horrela, XX. mendearen
hasieran, Gipuzkoak kotoi-manufakturen 19 lantegi handi zituen, 6 artilea eta zeta
lantzen zituztenak eta 42 beste espezializazio batzuetan murgildu zirenak.
Beasainen 60. hamarkadan siderurgiak izan zuen eraldaketak beste norabide
batzuk hartu zituen mendearen azken laurdenean. Horrela, 1877an "Goitia y Cia."
izeneko Beasaingo lantegia berriro ere eraiki behar izan zuten, karlistaldiaren
ondorioak jasan baitzituen. Domingo Goitia, "Fábrica de San Martin" izenekoaren
sustatzailea, bere seme Francisco Goitiak ordezkatu zuen. Franciscok orduan
gainditu behar zuen oztopoetako bat eguneratze-teknologikoa zen. Izan ere,
1878an jada abian jarri baitziren kokezko labe garaia eta Bessemer bihurgailua
Bizkaian. Horrela lortutako burdinaren ekoizpenak egur-ikatzezko labe garaiak
kaltetzen zituen eta, beraz, Besaingo instalazio siderurgikoak galtzear zeuden.
Nahiz eta 1882an "Goitia y Cia." enpresak Beasainen latorriaren ekoizpen-instalazio
bat inauguratu zuen -Espainiako lehenengoa-, altzairuaren kostu handiak Goitia,
urte batzuk geroago, Bilboko ekoizle siderurgikoen guneetatik gertu kokatzera
behartu zuten. Horregatik, 80. hamarkadan, Beasaingo instalazioa Sestaora eraman
zen eta "La Iberia" eratu zen. Instalazioarekin batera ordura arte Beasainen lan
egin zuten eta latorria ekoizteko era ondo ezagutzen zuten langile eta teknikariak
ere joan ziren. Aldaketa horien ondoren, Beasainen soilik egur-ikatzezko labe
garaiak zituzten antzinako instalazioak geratu ziren eta "La Maquinista
Guipuzcoana" ezarri zen, era guztietako makina eta transmisioak eraikitzen zituena.
"Sociedad Española de Construcción Metálica" delakoarekin elkartutako enpresa hay
lanteg handi bat bihurtu zen -bagoiak eta orokorrean trenbideko gaiak eraikitzen
zituen Gipuzkoako hiru handienetakoa izan zen (CAF).
Garai berean beste proeiktu batzuk ere sortu ziren. Arrasaten "La Unión Cerrajera"
izeneakoak, 1860an sortutakoak, bere instalazioak handitu zituen eta herritik
kanpora ere atera zen. Zigarrolan, Aretxabaletan eta Bergaran ziuen lantegiak.
Bergaran, hain zuzen, labe garaiak eraiki ziren Arrasateko lantegietarako lehenengo
gaia lortzeko. 1877an, Romualdo Garciak, Bilbon merkataritza-negozioak izan
zituenak, Elgoibarren "Fundiciones San Pedro" lantegia ireki zuen, bere labe
garaietan egur-ikatza erabiliz. Bere ekoizpena nahikoa zen inguruko metalaren
eraldaketari zuzendutako lantegi txikiak hornitzeko. XIX. mendea amaitu baino
lehen, bi enpresa siderurgiko berri kokatu ziren Pasaia eta Hernanin.
Lehendabizikoa jatorriz Lasarten kokatu zen baina Pasaiara aldatu zen "Fundiciones
de Molinao" izenarekin. Bere jabeak Brunet famila eta Mandasko dukea ziren. Eta
industrializazioaren bigarren bultzada horri ere enpresa txiki ugari, siderurgiamanipulazioan, elikagaietan, xaboigintzan eta abarretan ari zirenak, gehitu
zitzaizkion.
XIX. mendearen amaieran, Gipuzkoako industriaren egoera ondokoa zen:

© Gipuzkoako Batzar Nagusiak. 2006. Eusko Ikaskuntza

93

JARDUERA EKONOMIKOA

•

•
•

•
•

Paperaren sektoreak Gipuzkoa Espainiako ekoizlerik handia bihurtu zuen.
Bere enpresa-egituraren ezaugarria neurri ertaineko unitateak ziren.
Enpresa garrantzitsuenek hainbat lantegi zituzten Gipuzkoako leku
ezberdinetan. Paperaren-gunea Tolosa eta bere ingurua zen, nahiz eta
Hernani eta Errenteria aldera ere hedatu zen.
Ehunaren sektorea ondo finkatuta zegoen Gipuzkoan mendearen bigarren
erdian fundatutako enpresei esker. Neurri ertaineko enpresa horiekin batera
alorraren hainbat eragiketa osatzen zituzten enpresa txikiagoak sortu ziren.
Siderurgiaren sektoreak, nahiz eta teknologikoko eraberritu egin zen, ez
zuen Bizkaiko produktuen lehiakortasun maila. Hala ere, Gipuzkoan
kokatutako lantegiek, batez ere, lurraldeko industria metalurgikoak
hornitzeko balio zuten. Horregatik galdategi handi eta txikien lana burdin
bereziak lortzea zen.
Zementuaren sektoreak, 1858an sortutako Rezola lantegia buru zela,
hedapen handia izan zuen. XIX. mendearen amaieran, Gipuzkoa sektore
horren barruan esportatzailea zen lurralde bat zen.
Metalurgian, elikagaietan eta abarretan ari ziren enpresa txiki asko egoteak
Gipuzkoako egitura industrialaren irudia berretsi zuen: enpresa txikiak,
dibertsifikazio handikoak eta lurralde osoan zehar kokatuak.

Garai hartan, halaber, Euskadiko Aurrezki-Kutxa eta Banku nagusiak eratu ziren.
Euskal Herriko lehen kreditu-entitate modernoa 1850ean eratu zen Gasteizko
Aurrezki-Kutxa Munizipala izan zen. Honen xedea gordailutan hartutako fondoak
Gasteizko Udalari mailegatzea zen. Eredu horren arabera sortu ziren 1870ean
Iruñeko Aurrezki-Kutxa, 1878an Donostiakoa, 1896an Gipuzkoako Aurrezki-Kutxa
Probintziala, 1907an Bilboko Aurrezki-Kutxa, 1918an Arabako Aurrezki-Kutxa
Probintziala eta 1921ean Bizkaiko Aurrezki-Kutxa Pribintziala eta Nafarroakoa.
Euskal Herriko zortzi aurrezki-kutxa hauek Federación Vasco-Navarra de Cajas de
Ahorro eratu zuten 1924an. Euskal Herriko lehen banku pribatua 1857an sortutako
Banco de Bilbao izan zen.
XX. mendean zehar Gipuzkoa lurralde industrial gisa finkatu zen baina Gipuzkoako
ekonomiak bizi izan dituen aroak nahiko desberdinak izan dira. Hedapen, krisi eta
birmoldatze industriala nahasi dira mendean zehar, baina orokorrean hedapen-aroa
izan dela esan daiteke. Hiru fase ezberdindu daitezke: XIX. mendeko lehenengo
herenaren hedapen-fasea; 1930-1973 bitarteko garapen industriala 2 krisi
handirekin eta mendearen azken laurdena, ezaugarri nagusi gisa krisi ekonomikoa
eta birmoldatze industriala izan dituena.
Industrializatutako guneen intereserako mesedegarri zen politika protekzionistak,
Kontzertu Ekonomikotik eratorritako abantailak eta Espainiaren neutraltasunak
1914 eta 1918 bitarteko gerran, Gipuzkoa industrialki hazten lagundu zuten.
Hogeigarren hamarkadan, Gipuzkoak birmoldatze industrialaren politikari ekin zion,
hurrengo urteetan oso oparoak izango ziren sektore berrietara zabalduz.
Paperaren, ehunaren eta hein batean, siderometalurgiaren eta zementuaren
sektoreak finkatu ziren eta protagonismo handiagoa lortzen hasi ziren eraldatutako
siderometalurgikoak, etxetresna elektrikoak, elikadura, etab.
Gipuzkoako paperaren sektorea oraindik nagusi zen Espainiako ekoizpenean.
1902an "La Papelera Española" sortu zen, lurraldeko "hiru enpresa nagusietako" bat
(Arrasateko "Unión Cerrajera" eta Beasaingo CAF-ekin batera). Paperaren sektorea
1920an finkatzeari esker, Gipuzkoako paper-fabriketan Espainiako ekoizpenaren
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%60 manufakturatzen zen. Hogeita hamargarren hamarkadaren hasieran,
Gipuzkoak paper arruntaren ekoizpenaren %48 baino gehiago ematen zuen.
Gainera, sektore horretan, 1930ean, industriaren biztanleria aktiboaren %10ak
egiten zuen lan.
Ehunaren industriak Gipuzkoako egoera industrialean garrantzi handia izaten
jarraitzen zuen. 1930ean, Gipuzkoako biztanleria aktiboaren %9ak ehunenpresetan lan egiten zuen eta enpresak, guztira, 47 ziren.
Eraldatu siderometalurgikoen sektorea Gipuzkoako adierazgarriena izan zen,
enpresa kopuruarengatik eta zituen langile kopuruarengatik. 1930ean, industriaren
biztanleria aktiboaren %25ak Gipuzkoan zeuden 535 enpresa metalurgikoetan lan
egiten zuen. Hala ere, azpisektore batzuk eskariaren aldaketa sakonen eragina
jasan zuten.
Horrela, armagintzan eraginak izan zituen armen salmenta eta zirkulazioaren
murrizpenak, Europako gerraren ondoren Frantzia, Belgika eta Alemania bezalako
herrialde lehiakideak ekonomikoki berreskuratzeak eta Espainiako gobernuak ezarri
zuen ordena publikoaren kontrolak. 1824-28 bitartean, armagintzan zebiltzan
enpresa batzuk eraldatu egin ziren eta bizikletak, josteko makinak, burdindegiproduktuak, etxetresna elektrikoak, erremintak eta neurri txikiko nahiz ertaineko
manufaktura metaliko asko fabrikatzeari ekin zioten. "Orbea", "BH", "GAC", "Alfa",
"Solac" bezalako enpresa eibartarrak birmoldaketa horren erakusgarri dira. Beren
produktuak merkatu nazionalera eta nazioartekora zabaldu ziren.
Bestalde, sektoreko bi enpresa nagusiak, Arrasateko "Unión Cerrajera" eta
Beasaingo "Compañía Auxiliar de Ferrocarriles" enpresek hedatzen jarraitu zuten.
1930ean, "Unión Cerrajera"-k 15.000.000 pezetako kapitala zuen, bere produktuak
(gabilak, torlojuak, erremintak, era guztietako burdineria, sarraila finak, etab.)
barneko eta atzerriko merkatuetan zuten irteera, batez ere Hispanoamerikan. Garai
berean, "Compañía Auxiliar de Ferrocarriles"-ek 23.000.000 pezetako kapital
soziala zuen. Beasaingo instalazioez gain, Donostian eta Irunen bi fabrika ireki
ziren.
Beste ekoizpen batzuei dagokienez, nabarmendu behar da elektrizitatearen
sektorea, garapen industrialarentzat oinarrizkoa dena indarrez eta azkar sartu zela.
Elektrifikazio-prozesua ez zen erabat berria Gipuzkoan, izan ere, nahiz eta apalki,
XIX. mendearen azken urteetan ekin baitzitzaion prozesu horri: 1890ean,
Donostian "Compañía Eléctrica de San Sebastián" delakoa eskrituratu zen;
1895ean, "Electra- Vasconia S. A." sortu zen; eta, urte berean, "Compañía Eléctrica
del Urumea S.A." fundatu zen. Hala ere, 1900 inguruan elektrizitatearen sektoreak
jauzi handia izan zuen.
Gipuzkoak erreka eta ibai asko ditu eta, nahiz eta ibilbide laburrekoak eta emari
gutxikoak izan, bere mailen arteko alderarengatik egokiak dira elektrizitatea
sortzeko. Horrela, hogeigarren hamarkadan zehar, instalatutako zentral gehienak
potentzia gutxikoak ziren, baina nahikoa zen industriak bakoitzak berea izateko eta
energiaren ikuspuntutik independenteak izateko. Horregatik, espazioari dagokionez,
zentral hidroelektriko txikiak probintzia osoan zehar barreiatuta zeuden. Egoera
hori 1930. urteari dagozkion datuetan ikus daiteke: ur-jauzien ustiapenean aritzen
diren enpresen kopurua 200etik gorakoa zen. Hala eta guztiz ere, Gipuzkoako
lurraldearen barruan lortutako potentzia ez zen behar guztiak asetzeko adinakoa.
Horregatik, energia inportatzen hasi ziren.
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XX. mendearen lehenengo herenean, "bigarren industria iraultza" delakotik
sortutako sektoreetan bultzada industriala ikusi zen: telefonoa, autoa, hegazkina,
irratia, etab. 1908an, Gipuzkoak hiriarteko telefono-sare probintzial bat jarri zuen.
Donostiako Udalak bere eskutan zuen hiriko telefono-sare propioa. 1921ean
Gipuzkoa Espainiako probintzietako lehena zen mila biztanleko harpidedun
kopuruari zegokionez.
1899an "Banco Guipuzcoano" sortu zen eta bere bulegoak 1900eko urtarrilean ireki
zituen. Urte gutxi barru, Tolosa, Irun, Bergara eta hainbat lekutan ezarri zituen
sukurtsalak, bere hedapenari esker. Entitate honek Gipuzkoako enpresa-proiektu
batzuk
babestu
zituen,
bai
paperaren
sektoreari
zegozkionak
baita
siderometalurgikoari eta beste hainbati zegozkionak ere, eta horrek eskualdeekonomia hazten lagundu zuen. 1909an "Banco de San Sebastián" sortu zen, eta
20. hamarkadan Donostian "Banco de Avila" delakoa ireki zen. Erakunde horiekin
batera esparru nazional eta nazioarteko beste entitate batzuek ere bulego eta
sukurtsal berriak ezarri zituzten, eta gainera, tokiko banku-entitateak ere eratu
ziren, esaterako "Banco de Irún" delakoa, edota Tolosakoa.
Kimikaren, petrolioaren edota elikagaien sektorearekin lotutako enpresak ere sortu
edo finkatu ziren: "Vda. de Londaiz y Sobrinos de Luciano Mercader", "Kutz",
"Louit", "Suchard2, "Lizariturry y Rezola", etab.
Garaiaren amaieran, Gipuzkoako biztanleria aktiboa ondoko eran zegoen banatuta:
%25,9 lehen sektorean; %40,3, bigarrenean; eta %33,8 hirugarrenean. Biztanleria
industrialak sektore anitzeko orientazioa adierazten zuen. Bigarren sektorean
espezializazio-sorta zabala zegoen. Horien artean hiru nabarmendu behar dira, bai
beren gaitasunarengatik baita bere tradizioarengatik ere: metalaren sektorea,
papelarena eta ehunaren industria. Antzina bezala enpresa-ehuna enpresa txiki eta
ertainek osatzen zuten, non kapitala nahiko txikia zen eta eskulana oso gaitua.
Garai industriala, 1939 eta 1973. urteen bitartean 30. hamarkadako depresio
ekonomiko handiaren ondorioen pean hasi zen, eta nazioarteko krisi horretaz gain,
Gipuzkoak II. Errepublikako politika ekonomikoaren aldaketak jasan zituen. Egoera
larriagotzen joan zen 1936. urtean gerra zibilak eztanda egin zuen arte. Gerran
bete-betean, 1927an, bai Gipuzkoari bai Bizkaiari Kontzertu Ekonomikoaren
sistema kendu zitzaien. 1939an, gerra amaitu zenean, Gipuzkoaren egoera
ekonomikoa hamarkadaren hasierakoa baino okerragoa zen.
Estatu espainiarraren politika interbentzionista gauzatu egin zen Industri Institutu
Nazionalaren (INI) sorrerarekin. Erakunde horrek lehenago garatu ziren sektore
batzuen monopolio-izaera hautsi zuen. Sektore horiek, besteak beste, elektrikoa,
siderurgikoa, zementuarena, paperarena eta ontzigintzarena ziren; horietako
batzuk oinarrizkoak ziren Gipuzkoako ekonomiarentzat.
Berrogeigarren hamarkadan zehar, Gipuzkoako enpresa batzuk agertzen hasi ziren
enpresei kupoak ezarri zitzaizkien arren. Berrogeita hamargarren hamarkadatik
aurrera Gipuzkoako ekonomiak hazkunde irregular bat bizi izan zuen; hazkunde
handia izan zen zementuaren ekoizpenean eta Gipuzkoako funtsezko industriak
finkatu egin ziren: siderometalurgikoak, papera eta ehunarenak; nabarmendu
beharra dago makina elektro-mekanikoaren ekoizpenaren hazkundea ere.
Hirurogeigarren hamarkada ere hazkundearen mendean igaro zen. Gipuzkoako
industria funtsean -lehenagoko urteetan bezala- ondoko sektoreek osatzen zuten:
siderometalurgikoak (altzairuak, armak, sarrailak, torlojuak, makina erreminta,
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josteko makinak, bizikletak, ontzigintza eta trenbide-materiala, autoarentzako
osagarriez gain), paperarenak, ehunarenak, zementuarenak eta bestelakoek
(xaboia, elikagaiak-edariak, etab.)
Hirurogeigarren hamarkadaren amaieran zailtasun handiak egon ziren, batzuk ez
zuten irtenbiderik izan eta beste sektore batzuetara birmoldatzea pentsatu zuten.
Hori esanguratsua izan zen armagintzan, josteko makinetan, bizikletetan eta
motozikletetan edota etxetresna elektrikoetan.
Gipuzkoaren garapen ekonomikoaren maila Espainiako batezbestekoaren oso
gainetik zegoen. Gipuzkoako "per capita" errentak berrogeita hamargarren
hamarkadan argi erakusten zuen: 1957an, pce Espainian 9.862 pezetakoa zen;
urte hartan bertan, Gipuzkoa bigarren postuan zegoen, 30.229 pezetarekin,
Bizkaiaren atzetik (30.230 pezeta). Postu hori hirurogeita hamargarren
hamarkadaraino mantendu zen.
1973-76ko krisiak eragin handia izan zuen Gipuzkoako ekonomian, bereziki
paperaren eta zementuaren sektorean. Laurogeigarren hamarkadan langabeziak
Espainiako batezbestekoa gainditzen zuen eta birmoldaketa industriala beharrezkoa
bihurtu zen. Hala ere, egoera horrek sektore ezberdinetan hainbat ibilbide eragin
zituen.
Siderometalurgiaren esparruan, hori osatzen zuten industrien arabera emaitzak
ezberdinak dira. Su-armagintza jada krisian zegoen hirurogeigarren hamarkadan
arma motzetan eta eskopetetara ere iritsi zen. 1983ko birmoldaketa zaila izan zen
sektorearen atomizazioarengatik eta SORESKO eratu zen, 1984an fabrikatzaileen
%70 bildu zituen erakundea. Torlojugintzaren bilakera armagintzarekiko paraleloa
izan zen eta fabrikatzaileen elkarte bat eratu zen -UNITOR- alor horren
birmoldaketari batera aurre egin ahal izateko.
Gipuzkoako ekonomia bizitzen ari zen etenaren erdian etxetresna elektrikoen
enpresak lanaren oasi bat ziren. Esportazioen politikak ekoizpen-tasa altua
mantendu zuen laurogeigarren hamarkadara arte, egoera aldatu zen arte, alegia.
Birmoldaketa nekeza izan zen baina gaur egungo emaitzek izan zuen arrakasta
erakusten dute. Espainiako merkatuaren ordezkariak 4 talde handi direla esan
daiteke: Gipuzkoako Fagor, Bosch-Siemens alemaniarra, Electrolux suediarra eta
Whirlpool (enpresa amerikarrari dagokion enpresa holandarra). Multinazionalen
lehia handia izan arren, 1994an Fagor taldea Espainiako ekoizpenaren %20,6-ko
ekarpena egiten zuen.
Makina erremintaren fabrikazioan eskariak behera egin zuen 1975-1982 artean eta
horrek birmoldaketa handiak eragin zituen. Industria-diseinu berriari esker
Gipuzkoan makina erremintaren ekoizpenak krisia gainditzea lortu du.
Paradigmatikoa da halaber, ehunak, paperak eta xaboiak jarraitutako ibilbidea.
Gipuzkoako fabriketako bat, 150 urtetik gora zituena, Bergarako "Algodonera de
San Antonio", 1975-6 bitartean lanerako arroparako ohiko mahoietik "bakeroetara"
igaro zen; eta produktu horren eskaria ere ahuldu egin zenez 1977-80 bitartean
enpresa-organigrama berria sartu zuen emankortasuna hobetzeko.
Paperaren sektoreak beherakada orokor bat jasan zuen 70-80 bitartean.
Atomizazioa oztopo bat zen goi-teknologia sartzeko eta horrela nazioarte-mailan
lehiatu ahal izateko. Sektoreak zituen arazoen aurrean aplikatu zen neurrietako
bat, 1984-85etik aurrera, espezializazioarena izan zen. Baina gure mugetatik kanpo
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neurri handiagoko paper-fabriken lehiak zaildu egin zuen Gipuzkoako ekoizpenaren
susperraldia.
Bestalde,
probintzian
xaboigintzari
dagokionez,
hirurogeita
hamargarren
hamarkadan indarra galdu zuen "Lizarriturry y Rezola" bezalako tradizio handiko
fabriketan egiten zen xaboiak egiten ziren garbigarri mota guztien aurrean.
Garbigarren eskariak, 1976tik aurrera, ekoizpena haztea ekarri zue laurogeigarren
hamarkadaren erdialderaino.
Krisi ekonomikoaren ondorioz, Euskadik orokorrean, baita Gipuzkoak ere, XX.
mendearen amaieran ez zeuden familiaren diru-sarreretan lehendabiziko postuetan.
Euskal Autonomi Erkidegoa,1995ean, 6. postuan zegoen Balearrak, Katalunia,
Madril, Nafarroa eta Errioxaren atzetik.
Mugimendu kooperatibista Mondragon eredua
Ezin da Gipuzkoako ekonomiaz hitz egin Mondragon mugimendu kooperatibista
aipatu gabe
Arrasaten XX. mendearen erdialdera sortutako mugimendu kooperatibistak mundu
osoan aztertu den eredua eratu du, "Mondragon Eredua" izenez ezaguna dena.
Horren eraginez, gaur egun "Mondragon Corporación Cooperativa" delakoa dugu.
Gaur egun MCC denaren "lehen harria jartzea" eragin zuen egintza erabakigarria,
zalantzarik gabe, Jose Maria Arizmendiarrieta izeneko apaiz bat Arrasatera iristea
izan zen; 1941ean iritsi zen Arrasatera parrokiako gazteez arduratzeko. Iritsi
zenetik lehenengo ekoizpen-enpresa sortu zen arte hamalau urte igaro ziren.
Denbora luze horretan, Ulgor tailerrak sortu ziren arte, gaur "Fagor
Electrodomésticos" dena, Jose Maria jaunak etengabe lan egin zuen gazteekin,
kirol, kultura eta bereziki prestakuntza-jarduera ugari antolatuz.
Arrasatera iritsi eta bi urte geroago, Lanbide-Eskola sortu zuen, denborarekin
Mondragon Unibertsitatea izatera iritsi dena. Eskolak beti izan du lehen mailako
eginkizuna pertsona ugari heziz, izan ere, pertsona horietako askok esanahi handia
eduki zuten garapen kooperatiboan.
Lehenengo hamabost urteetan, 1955 eta 1970 bitartean, dinamismo handia izan
zuten eta berrogeita hamargarren hamarkadako bigarren erdian Espainiako
ekonomiak izan zuen gorakadaz baliatuz, kooperatiba asko sortu ziren 1956an
Fagor abian jarri zenetik, su txikiak eta petroliozko berogailuak fabrikatuz.
Hasierako fase horretako dinamismoa argi ikus daiteke gertaera batean; garai
horren amaieran, 41 kooperatiba zeuden jada, horietako batzuk Fagor-etik
sustatuak, nahiz eta bestelako jatorri batzuk ere izan ziren, esaterako, Lankide
Aurrezki Kutxaren Enpresa-Banaketa, talde autonomoak, sozietate anonimoen
eraldaketak, etab.
Garai hartako ekimenetako batzuk ondokoak izan ziren: Arrasateko Eskola
Politeknikoa; 1959an, Lankide Aurrezki Kutxaren sorrera, aurrezki popularra biltzea
sustatzen duen finantza-entitate bat sortzeko eta baliabide horiek garapen
kooperatiborantz bideratzeko asmoz; 1959an ere Lagun-Aro sortu zen,
kooperatibistei sortu zitzaien arazoa konpontzeko xedearekin, izan ere, gobernuak
ukatu egin zien Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean afiliatzeko eskubidea,
adieraziz jabe-izaera zutela eta ez zutela besteren kontura lan egiten.
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Hirurogeigarren hamarkadaren amaieran, 1969an, Eroski sortu zen. Egia esan,
garai hartan gertaera horrek ez zuen garrantzi handirik izan, baina nabarmendu
beharra dago geroago MCC-ren barruan lortuko duen indarrarengatik. Tokiko
bederatzi kooperatiba txikiren bat-egitetik sortu zen, sektore berri batean sartu
ziren, eraldaketa bat behar zuena, non isolatutako kooperatibek ez zuten inolako
etorkizunik eta, historiak erakutsi izan duen bezala, desagertzeko arriskuan zeuden.
1970 eta 1990 bitarean garai berri bat eman zen, hasiera batean lehenagoko
dinamikaren jarraitutasuna zuena. Horrek salmentak, kooperatiben kopurua eta
enplegua ikaragarri haztea ekarri zuen. Hala ere, laurogeigarren hamarkadan krisi
sakona bizi izan zen eta krisi hori gainditzeko beharrezko politika ekonomikoei ekin
zitzaien. Esaterako: emaitzen kapitalizazioa, egutegia malgutzea, birkokapenak,
ordainketa-politika, finantza-birmoldaketa, etab. Tresna horiek guztiak aplikatzeak,
kudeaketa-tekniken hobekuntzak, plangintza estratgikoa hasteak urteroko
kudeaketa-planen osagarri gisa eta laurogeigarren hamarkadaren bigarren zatian
egoera politikoaren aldaketak kooperatiben jarreran zeinu-aldaketa ahalbidetu
zuten, berriro ere garai onuragarri baten sartuz.
1990ean antolaketa-prozesu berri bat eman zen eta Taldea Korporazio bihurtu zen,
negozioak sektore-kointzidentzien arabera antolatuz, ez kokapen geografikoaren
arabera. Egungo antolamenduan hiru talde daude: industriala, finantzarioa eta
banaketakoa. Enpresen barneratzearekin egungo merkatura egokitzea kooperatiben
ekonomian ez ezik mundu-mailan dagoen erronka da.

Sektore ekonomikoak
Lehen sektorea
Zaila da Gipuzkoan nekazaritza-jarduerak gainerako jarduera motetatik mugatzea
geografiari dagokionez, izan ere espazioaren nahiz soziologiaren ikuspegitik nahasi
eta elkar bizi dira; nekazari askok bere laneguna fabrika eta baserriaren artean
igarotzen
dute
eta
industria-establezimenduak
lurralde
osoan
daude,
nekazaritzarekin nahasiz edo honi lurra kentzen saiatuz. Nekazaritza-aktiboak egun
soilik guztiaren %7,5 dira eta nekazaritza-ustiapenera zuzendutako lurren zifrak ere
oso apalak dira, baso-azalera nagusi baita argi eta garbi, zuhaiztiak horren hiru
laurden hartzen dituelarik.
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Gipuzkoako azaleraren banaketaren grafikoa: nekazaritza, basoa, ez-emankorra...
Gipuzkoak ia 200.000 Ha-ko azalera du eta horren gehiengoak baso-ustiapena du,
ia %65, 130.000 ha inguru. Horietatik, gehiengoa (113.542 ha) mendi zurgaiak
dira, bere neurrian, baina praktikan zurgaitzat soilik hazkunde azkarreko
espezieekin baso-berritutakoak jotzen dira, funtsez intsinis eta larizio pinuenak.
Garrantzi-ordenaren arabera bigarren ustiapena zelaiak eta larreak dira, ia 38.000
ha hartzen dituzte, osoaren %19. Aurreko jarduerarekin batera, baso-jarduerari
esker dauka herrialde honek egungo itxura fisikoa, zelai eta baso konbinazioa, gure
paisaia osatzen duten "berdearen mila tonu" horiek ematen dizkiona. Larreen
ustiapenak azken urteetan hobekuntza handia jasa duen arren, Gipuzkoako larreen
zati bat errendimentu baxukoa da eta erraz gainbeheratzen dira, garo-leku eta
basobera bihurtuz. Azkenik, hirugarren ustiapen garrantzitsuena laborantza lurrena
da, nekazaritza bera. Azalera txikia hartzen du, izan ere, ale-zerealak, lekadunak
eta bazka-laboreak, laboratutako azaleraren zatu handi bat hartzen dutenak,
abeltzaintzari lotutako ustiapen gisa har daitezke, eta bere elikaduraren zati batez
autohornitzeko ahalegin bat dira. Adibide gisa, hori ditugu alpapa edo artaberdea,
belar-onduaren eta belarraren osagarri direnak.
Nekazaritza-ustiapenen kopuruaren eta ustiapen motaren azaleraren arabera ikus
daiteke nekazaritzaren sektorea ustiapen txikian oinarritzen dela. Gipuzkoako 6.877
nekazaritza-ustiapenek, 115.136 ha-ko azalerarekin, ustiapen bakoitzeko 16,74 hako batezbesteko neurria ematen dute. Funtsean behi-esne eta haragirantz
zuzendutako ustiapen horiek azpiegitura landatar eskasa dute, industria
transformatzaile murriztua eta soilik hasiberria den elkartegintza.

Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-ustiapenak eta erabilitako azalera
2003
Ustiapenen kopurura Hektareak
AZALERA OSOA

22.334

430.142

Landutako lurrak

18.717

80.887

Belarkien laborantza

17.174

65.195

Fruta-laborantza

4.207

2.676
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Olibondoak

416

219

Mahastiak

1.648

12.693

Beste batzuk

53

104

Larre iraunkorrak

18.889

160.234

Beste lur batzuk

16.949

189.021

Basoetako zuhaitz-espezieak

12.325

159.734

Beste batzuk

4.624

29.287

Erabilitako nekazaritza-azalera

22.242

241.121

NEKAZARITZA-USTIAPENAK ARABAN ETA ERABILITAKO AZALERA
2003

Ustiapenen kopurura Hektareak

AZALERA OSOA

4.342

186.196

Landutako lurrak

3.667

75.240

Belarkien laborantza

2.830

62.224

Fruta-laborantza

251

449

Olibondoak

416

219

Mahastiak

1.322

12.325

Beste batzuk

21

23

Larre iraunkorrak

1.748

48.953

Beste lur batzuk

2.087

62.002

Basoetako zuhaitz-espezieak 834

43.932

Beste batzuk

1.253

18.070

Erabilitako zuhaitz-azalera

4.318

124.193

NEKAZARITZA-USTIAPENAK BIZKAIAN ETA ERABILITAKO AZALERA
2003

Ustiapenen kopurura Hektareak

AZALERA OSOA

11.114

128.811

Landutako lurrak

8.972

2.896

Belarkien laborantza

8.677

1.591

Fruta-laborantza

1.236

894

Olibondoak

-

-

Mahastiak

307

354

Beste batzuk

8

57

Larre iraunkorrak

10.475

62.349

Beste lur batzuk

8.277

63.566

Basoetako zuhaitz-espezieak 6.350

58.241

Beste batzuk

1.927

5.325

Erabilitako zuhaitz-azalera

11.061

65.245
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NEKAZARITZA-USTIAPENAK GIPUZKOAN ETA ERABILITAKO AZALERA
2003

Ustiapenen kopurura Hektareak

AZALERA OSOA

6.877

115.136

Landutako lurrak

6.078

2.752

Belarkien laborantza

5.647

1.380

Fruta-laborantza

2.720

1.332

Olibondoak

-

-

Mahastiak

19

15

Beste batzuk

23

24

Larre iraunkorrak

6.666

48.931

Beste lur batzuk

6.584

63.453

Basoetako zuhaitz-espezieak 5.140

57.560

Beste batzuk

1.444

5.893

Erabilitako zuhaitz-azalera

6.862

51.683

Abeltzaintza euskal baserrien funtsezko euskarria izan da. Halaber, eraldaketa
gogorrenari aurre egin behar izan dion sektorea ere bada. Azken urteetan behi
kopuruak ez du aldaketa handirik izan; dena den, esnetarakoak gutxitu egin dira
eta haragietarakoak gehitu. Bestalde, behi kopurua mantentzen bada ere
ustiategien kopurua nabarmen gutxitu da. Behien haragia EAEko abeltzaintzako
ekoizpenaren %49,6 da eta Gipuzkoakoaren %80.
Sektorean egun garrantzi handiena duten gaiak ondokoak dira: zeregin horietan
jardungo duen hurrengo belaunaldirik egongo delako kezka, nekazaritzako
ustiatzaile berrien agerpena edo teknologia nahiz ekoizpen-sistema berriak sartzeko
prozesuak.

Grafikoa: abeltzantza-ustiapenak Euskal Autonomia Erkidegoan eta probintziaz
probintzia
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Datu gisa, adierazi 2005ean Nekarazitzako Azken Ekoizpena (laborantza +
abeltzantza+ basoa + beste ekoizpenak) 133,1 milioi euro-koa izan dela, 2004.
urtean zehar lortutako baino %1,2 handiagoa. Nekazaritzako azken ekoizpenean,
laborantza, abeltzaintza eta basoen, eta beste ekoizpenak, azpisektoreetan
xehatutakoan, grafikoan agertzen den bezala, laborantza-ekoizpena nekazaritzako
azken ekoizpenaren %30 da, basoari dagokiona, %15 eta abeltzaintzari dagokiona,
%51.

Grafikoa: Gipuzkoako nekazaritza-ustiapena 2005ean
Arrantza sektoreari dagokionez Europako joera bera eman da: arrantza, edukiera
eta arrantza-ontzidia gutxitzearena, alegia. Azken 10 urteetan EAEn arrantza
%30,9 gutxitu da eta edukiera-tonak ere %30,4 gutxitu dira. EU-25ean eta
Espainian gauza bera gertatu da; azken 10 urteetan arrantza %19,0 eta %18,5
gutxitu da hurrenez hurren bietan. Frantzia eta Lituania dira arrantza gehitu duten
EU-25eko herrialde bakarrak.
Gipuzkoako harrapaketa-kopurua Euskadin harrapatutako tona guztien %50,88 da,
hala ere, horiek Euskadiko arrantzaren balio ekonomikoaren %67,44 dira.
Ezberdintasun hori legatza, antxoa eta hegaluzearen harrapaketen kopurua handitu
izanari zor zaio. Espezieen arabera, txitxarroa, hegaluzea eta legatza dira
Gipuzkoan gehien harrapatzen direnak; hala ere, gehitzen ari da ohikoak ez diren
espezieen arrantza.
ARRANTZA-HARRAPAKETAK EAE-N ETA BALIOA DIRUTAN
2003

Kopurua (tona) Balioa (mila euro)

GUZTIRA

37.627,2

70.662,6

Bokarta

2.780,9

13.072,5

Hegalaburra

467,4

2.666,9

Hegaluzea

6.557,9

19.186,5

Txitxarroa

10.126,1

5.837,9

Legatza

3.257,3

13.531,1

Bisigua

1,6

21,9

Berdela

4.973,9

2.478,4

Beste arrain batzuk 9.462,0

13.867,4
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ARRANTZA-HARRAPAKETAK BIZKAIAN ETA BALIOA DIRUTAN
2003

Kopurua (tona) Balioa (mila euro)

GUZTIRA

18.479,7

23.007,9

Bokarta

1.169,5

5.540,7

Hegalaburra

7,1

21,0

Hegaluzea

2.851,8

8.020,9

Txitxarroa

6.409,0

3.658,6

Legatza

23,7

81,8

Bisigua

0,4

6,7

Berdela

3.897,2

1.948,7

Beste arrain batzuk 4.121,1

3.729,4

ARRANTZA-HARRAPAKETAK GIPUZKOAN ETA BALIOA DIRUTAN
2003

Kopurua (tona) Balioa (mila euro)

GUZTIRA

19.147,6

47.654,7

Bokarta

1.611,5

7.531,7

Hegalaburra

460,4

2.646,0

Hegaluzea

3.706,1

11.165,5

Txitxarroa

3.717,2

2.179,3

Legatza

3.233,6

13.449,2

Bisigua

1,2

15,2

Berdela

1.076,8

529,7

Beste arrain batzuk 5.340,9

10.138,0

Bigarren sektorea
Sektore industrialak hiru jarduera-multzo ezberdin ditu: energiaren sektorea,
erauzketa-indutriak eta manufaktura-industriak. Gipuzkoan, lehenengo biak ez dute
indar handirik; sektore industrialaren giltza manufaktura-industriak dira.
Sektore industrialean enpleguaren bilakaera ondokoa izan da: 1985ean 88.303
pertsonak zuten lana eta 2004an, 86.694 pertsonak, 1995ean gertatutako
beherakada nabarmenaren ondoren, 64.817 pertsona.
Biztanleria aktiboa, 2004. urterako 334.200 pertsonakoa zen eta lanean ari zen
biztanleriaren kopurua 309.400 pertsanakoa; langabeen kopurua, berriz, 24.800
pertsonakoa zen. Horrenbestez, sektore industrialean lana zuten 86.694 pertsonak
Gipuzkoako langile guztien %28 ziren.
Gipuzkoan garrantzi handikoak dira enpresa txikia eta ertaina. Gipuzkoan 1985,
1995 eta 2004. urteetarako langile kopuruaren arabera establezimenduen datuak
aztertu ondoren, enpresa txikia da 100 langile baino gutxiago dituena, ertaina, 100
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eta 499 langile bitartean dituena eta handia, 500 langile edo gehiago dituena;
mikroenpresak 10 langile baino gutxiago dituztenak dira eta nimiñoak 20 langile
baino gutxiago dituztenak.
ESTABLEZIMENDUAK
1985

Langile kopurua %

1-9

1.325

54,5

10-19

445

18,3

20-49

338

13,9

50-99

140

5,8

100-499 155

6,4

>499

27

1,1

GUZTIRA 2.430

100

ESTABLEZIMENDUAK
1995

Langile kopurua %

1-9

2.976

72,8

10-19

547

13,4

20-49

303

7,4

50-99

148

3,6

100-499 104

2,5

>499

0,2

10

GUZTIRA 4.088

100

ESTABLEZIMENDUAK
2004

Langile kopurua %

1-9

4.539

75,8

10-19

710

11,9

20-49

417

7,0

50-99

185

3,1

100-499 124

2,1

>499

11

0,2

GUZTIRA 5.986

100,0

Lehendabizi, antzeman daiteke 100 langile baino gutxiago dituen enpresa txikitzat
jotako establezimenduen kopurua, 1985ean %92,5 izatetik 1995ean %97,2 eta
2004an %97,8 izatera pasatzen dela. Aurrekoa osatzeko bi datu nabarmen
daitezke: lehendabizi, 20 langile baino gutxiago dituzten establezimenduak
1985ean %72,8 direla eta 1995. urtean %86,2raino hazi zirela eta maila hori
mantendu egin zela 2004an, %87,7. Bigarren, 1985an 500 langile baino gehiago
zituzten establezimenduak 27 zirela, 1995ean, 10 eta azkenik, 2004an, 11. Hortik
ondoriozta daiteke Gipuzkoako manufaktura-industria gehienbat neurri txikiko
establezimenduek osatzen dutela, bereziki 20 langile baino gutxiago dituztenek.
Baina enplegua establezimenduaren neurriaren arabera kontuan hartzean neurri
nimiño eta txikiko unitateei dagokien indarra nabarmen murrizten da, nahiz eta oso
garrantzitsuan izaten jarraitzen duten Gipuzkoako ehun industrialean, %50etik
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gorako manufaktura-enpleguarekin; bestalde, establezimendu ertainak eta handiak
manufaktura-enpleguaren %33 eta %15 osatzen dute.
Azpisektoreen arabera industria osoaren enplegu-banaketa aztertzen badugu, ikus
daiteke gai metalikoen fabrikazioan oinarritzen diren lanen kopurua %23,6 dela eta
makinagintzari dagokion ehunekoa berriz %21,57. Bi sektoreek Gipuzkoan sektore
industrialan lanean ari diren langileen ia erdia hartzen dute.
ENPLEGUAREN BANAKETA SEKTOREKA
Maila

Enplegua guztira

Mineral metalikoak eta ez metalikoak

256

Elikadura, edariak eta tabakoa

4.240

Ehunaren, jantzien, larruaren eta oinetakoen industria 1.174
Zuraren industria

1.752

Papera, argitalpena eta grafikoak

5.209

Industria kimikoa

1.478

Kautxua eta plastikoa

4.619

Industria ez metalikoa

2.069

Metalurgia

7.652

Metalezko gaiak

20.454

Makinak

18.697

Gai elektriko, elektroniko eta doitasunezkoak

7.925

Garraio-materiala

5.937

Altzarigintza

3.955

Beste manufaktura-industriak

385

Energia elektrikoa, gasa eta ura

892

INDUSTRIA GUZTIRA

86.694

ERAIKUNTZA

24.200

GUZTIRA

110.894

Hirugarren sektorea
Gipuzkoakoa bezalako ekonomia garatu batentzat, zerbitzuen sektorearen tamaina
eskasa da. Zerbitzu honetan aktiboen %36,6 ari da lanean eta Barne-produktu
gordinaren %42 da; zifra horiek bat datoz Autonomi Erkidegoarenekin -%38 eta
%41,4, hurrenez hurren-. Hala ere, nagusitasuna du hirugarren sektoreko enplegua
izategatik duen balio erantsiari dagokionez; izan ere, Erkidegoaren batezbestekoa
baino handiagoa da, gainerako sektoreetan azkenenko postuan kokatzen baita.
Askotariko zerbitzuan izeneko azpisektorea gailentzen da (zerbitzu pertsonalak eta
aktiboen %24,5 biltzen dituena -guztira aktiboen %9 dira- eta jarraian merkataritza
dago, enpleguaren %24,2 eta produktuaren %19,7rekin. Enpleguari dagokionez,
garrantziaren
arabera
ondoren
irakaskuntzaren
eta
osasun
zerbitzuen
azpisektoreak daude (%13,9), gero garraioa (%13), ostalaritza (%10,7),
administrazio publikoa eta defentsa (%7,5) eta amaitzeko aurrezkia (%5,9).
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Hirugarren sektoreko enpleguak nagusiki hirikoak dira eta Gipuzkoan dagoen hiri
kopuru handia kontuan izanda, oso sakabanatua daude eta sakabanaketa hori
merkataritza-gune horren kokapena jarraituz azter daiteke.
Probintzia osoa Donostiako merkataritza-esparruan sartzen da, merkataritzaenpleguen %27 hartzen duena eta merkataritza-intentsitate eta espezializazio
maila altuena daukana. Hiriburuaren ondoren establezimendu kopuruaren eta
horien barietateen arabera Irun, Errenteria eta Eibar nabarmendu behar dira.
Baina, nolabaiteko espezializazio maila eta udalerriaren esparrutik haratagoko
bezeroak dituzten beste 32 udalerri ere kontuan har daitezke, bai establezimendubarietatearengatik baita azoka eta merkatu-egoitzetan biltzen direlako.
Donostiaren gidari-eginkizuna Bilborekin lehian sartzen da zerbitzu jakin batzuei
dagokienean, esaterako, saltokiak, irakaskuntza, osasuna, bai hornidura hobeagatik
baita gertutasunarengatik; Bilboren eragina bereziki nabarmentzen da Lurraldearen
mendebaldeko sektorean.
Gipuzkoako merkataritza-sektorearen salmentek 2004. urtean aurreko urtearekin
alderatuz %8,0ko hazkunde nominala izan zuen; merkataritza handizkaria %10,4
hazi zen eta txikizkaria, %3,8.
Turismoa
Gipuzkoaren tradizio turistikoa pasa den mendearen azken hamarkadetatik dator.
Mende honetako hogeigarren hamarkadan, Donostia Estatuko hiriburu turistikoa
izatera iritsi zen eta Europako gunerik ospetsuenetako bat. Zarautz, Hondarribia,
Deba eta Zumaiako hondartza txikietara leku askotako jendea joaten da eta
ingurunearen estetika eta harreman sozialak eguraldi ona baino gehiago axola
zaiona.
Udako denboraldian zehar oso interesgarriak diren kultur-jarduerak antolatzen dira:
Zinemaldia, Jazzaldia, zaldi-lasterketak Lasarteko hipodromoan, estropadak eta
leku jakinetan antolatzen diren ospakizunak, euskal folklorearen erakusgai
garrantzitsuak direnak.
Hotel-establezimenduen hornidurari dagokionez bere harrera-gaitasuna ez dator
bat dituen maila eta tradizioarekin, baina onartu beharra dago, denboraldi
turistikoa motza denez, establezimendu horiek ez direla erabat betetzen urtearen
gehiengoan.
Donostian maila goreneko establezimendu bat dago eta 14 lau izar dituztenak,
horietatik 10 hiriburuan. Guztira, hotelek 8.318ko edukiera dute 211
establezimenduetan eta horietatik 3.859 Donostiari dagozkio. Era berean, hotelak
ez diren establezimenduen edukiera ere handia da, 7.018koa, nekazalturismoetan,
apartamentuetan, kanpinetan eta etxe partikularretan. Bereziki nabarmengarria da
Donostiatik kanpo dagoen nezkalturismo eta kanpin eskaintza zabala, Gipuzkoako
natura, paisaia, gastronomia eta kultura eskaintza zabala baloratuz, hiriburuaren
ohikoak baino haratago.
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HOTEL-OSTATUAK 2006AN
Donostia
Mota

Probintzia

Guztira

Establ.
Establ.
Establ.
Edukiera
Edukiera
Edukiera
Kategoria
Kop.
Kop.
Kop.

HOTELAK
5 izar

1

260

-

-

1

260

4 izar

10

2.064

4

159

14

2.223

3 izar

4

344

15

1.732

19

2.076

2 izar

7

370

15

562

22

932

1 izar

4

146

23

991

27

1.137

3 izar

-

-

-

-

0

0

2 izar

-

-

24

465

24

465

1 izar

-

-

34

550

34

550

2 izar

27

423

-

-

27

423

1 izar

43

252

-

-

43

252

Izarrik
gabe

-

-

-

-

0

0

96

3.859

115

4.459

211

8.318

OSTATUAK

PENTSIOAK

GUZTIRA

HOTELAK EZ DIREN OSTATUAK 2006an
Donostia

Probintzia

Guztira

Kategori Establ Edukier Establ Edukier Establ Edukier
. Kop. a
. Kop. a
a
. Kop. a

Mota
NEKAZALTURISMO
A

-

-

4

112

4

112

APARTAMENTUAK

-

-

4

112

4

112

1.ak

1

748

1

712

2

1.460

2.ak

-

-

5

2.175

5

2.175

3.ak

-

-

6

1.566

6

1.566

ETXE
PARTIKULARRAK

10

49

50

493

60

542

GUZTIRA

17

865

164

6.153

181

7.018

KANPINAK

Gipuzkoan, 2005. urtean 727.659 bidaiari sartu dira, hau da, aurreko urtean baino
5.855 gehiago soilik.
Bidaiarien sarrerak %9 handitu dira Bizkaian, %1 Gipuzkoan eta %0,1 Araban.
Gipuzkoan 2005ean egindako gaualdiak 1.439.360 izan dira, hau da, aurreko
urtean baino 35.251 gaualdi gehiago.
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BIDAIARIEN ETORRERA ETA EAE-N IGAROTAKO GAUAK
Bidaiarien etorrera

Igarotako gauak

2001 1.386.928

2.636.110

2002 1.512.081

2.847.751

2003 1.585.221

2.963.193

2004 1.750.434

3.289.658

2005 1.825.043

3.459.802

BIDAIARIEN ETORRERA ETA ARABAN IGAROTAKO GAUAK
Bidaiarien etorrera

Igarotako gauak

2001

264.765

481.070

2002

275.756

473.852

2003

277.127

484.942

2004

288.945

493.110

2005

289.354

521.239

BIDAIARIEN ETORRERA ETA BIZKAIAN IGAROTAKO GAUAK
Bidaiarien etorrera

Igarotako gauak

2001

530.323

1.013.745

2002

585.020

1.134.332

2003

623.887

1.174.865

2004

739.685

1.392.439

2005

808.030

1.499.203

BIDAIARIEN ETORRERA ETA GIPUZKOAN IGAROTAKO GAUAK
Bidaiarien etorrera

Igarotako gauak

2001

591.840

1.141.295

2002

651.305

1.239.567

2003

684.207

1.303.386

2004

721.804

1.404.109

2005

727.659

1.439.360

Batezbesteko egonaldiaren iraupena aurreko urteko 1,88 egunetik 2005ean 1,90era
igo da. Edukieraren araberako okupazio-maila ehuneko puntu bat hobetu da Euskal
A. E.-an, 2004ko %46,86tik 2005ean, %47,63ra igoz. Hobekuntza izan da hiru
lurraldeetan baina intentsitate ezberdinarekin.
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Grafikoa: turisten batez besteko egonaldia EAEn eta probintzietan 2005ean

Industria-politika. Industrialdeak eta parke teknologikoak
Lurzoru eskasia eta bere kostua dira Gipuzkoaren garapen ekonomikoaren oztopo
nagusiak. Ondasun urri hau Administrazio Publikoen kezkarik handienetako bat
bihurtu da. Eskura dagoen lurzoruaren okupazio handiak, horregatik da bere
salneurri garbia hain altua, bere hiritartze-kudeaketa konplexuak eta garapen kostu
handiek, hiritartze garestien ondorio lurzoruen morfologia eta beren kokalekua
(ubideak desbideratu beharra, inausketak, eta abar) medio- Gipuzkoako Lurralde
Historikoaren enpresa-inbertsioa izugarri oztopatu dute. Hori bereziki larria
gertatzen da maila teknologiko jakin bat duten enpresak ezartzeari buruz ari
garenean. Enpresariak dena prest egon dadin nahi izaten du, ahaleginak bere
ekoizpen
edo
zerbitzuen
eskaintza-eginkizunetan
erabat
jartzeko,
eta
"hiritartzearen arazoa" administrazio eskudunak konpondu behar duela uste du.
Egoera hori geroz eta larriagoa da nazioarteko merkatuan Txina agertu baita eta 25
herrialdeko Europaren ondorioz gertatu den eraldaketaren ondorioz, eslabiar
herrialdeen lehia handia eragin baitu enpresa berriak ezartzeari dagokionez.
Gipuzkoak 1982tik Azpiegitura Industrialaren Programa bat du, Gipuzkoako Foru
Aldundiak sustatua, SPRILUR-ekin (Eusko Jaurlaritzaren sozietate publikoa) eta
udalekin batera, Gipuzkoari Lurralde Historikoan enpresak finkatzen laguntzeko
industria-politikaren tresna gisa. Azpiegituretako jarduerak hiru formulen pean
garatu
dira;
lehendabizikoa,
Industrialdearena;
beste
bat,
lurzoruaren
garapenerako sozietateak izenean bildutakoa, lurzoru hiritartua sortzea dakarrena,
kasu batzuetan erabiltzen ez dien eremu industrial bat birsortuz edo inork
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erabiltzen ez dituen aktibo industrialak birgaituz, 1992an hasitako jarduera-bide bat
dena; eta azkenik, Parke Teknologikoen inguruan burututako jarduera, zehazki
"Donostiako Teknologi Elkartegia, S.A.", bertan goi teknologiako enpresak, I+G
zentro eta laborategiak, eta zerbitzu aurreratuetako enpresa eta institutuak hartu
nahi dira, balio erantsiaren sorrera gehitzeko baliabideen kontzentrazioa errazteko.
"Industrialdea Programa" delakoak, non "SPRILUR", S.A. Industri Sustapen, Lurzoru
eta Eraikuntzarako Sozietateak, programaren kudeatzailea denak, Gipuzkoako Foru
Aldundiak eta Udalek parte hartzen baitute, inbertsio industriala bultzatzeko xedea
du. Horretarako, modulu moldeko industriguneak sustatu, eraiki eta kudeatzen
ditu, ondoren enpresa proiektu sortu berriak edo hedatzen ari direnak dituzten
eragileei lagatzeko, finantza eredu malguak ezarriz, merkatuaren prezioarekiko
lehiakorra den salneurrian. Eredu horren arabera, 2006. urtean 37 Industrialdea
eratu dira.
INDUSTRIALDEAK GIPUZKOAN
Udalerria

Industrialdea

Aretxabaleta Basabe, Deba Goieneko Industrialdea, S.A.
Aretxabaleta Bainuetxe, Deba Goieneko Industrialdea, S.A.
Arrasate

Markulete, Deba Goieneko Industrialdea, S.A.

Azkoitia

Ugarte, Urola Erdiko Industrialdea, S.A.

Azkoitia

Juintxiki, Urola Erdiko Industrialdea, S.A.

Azpeitia

Promoción Anardi, Urola Erdiko Industrialdea, S.A.

Azpeitia

Anardi, Urola Erdiko Industrialdea, S.A.

Bergara

Labegaraieta-Industrialdea, Deba Goieneko Industrialdea, S.A.

Donostia

Zuatzu Enpresa Parkea, Zuatzu Enpresa Parkea, S.A.

Eibar

Azitain, Deba Beheko Industrialdea, S.A.

Elgoibar

Ibaitarte, Deba Beheko Industrialdea, S.A.

Elgoibar

Albitxuri, Deba Beheko Industrialdea, S.A.

Errenteria

Txirrita Maleo, Oarsoaldeko Industrialdea, S.A.

Errenteria

Masti Loidi, Oarsoaldeko Industrialdea, S.A.

Hernani

Ibarluze, Hernaniko Industrialdea, S.A.

Hernani

Ibaiondo, Hernaniko Industrialdea, S.A.

Irun

Gabiria-Bentak, Irungo Industrialdea, S.A.

Irun

Ohianzabaleta, Irungo Industrialdea, S.A.

Irun

Arretxe-Ugalde, Irungo Industrialdea, S.A.

Lazkao

Zubierreka, Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

Legazpi

Urola Industrialdea-1. fasea, Urola Garaiko Industrialdea, S.A.

Legazpi

58. Eremua-Lursailak, Urola Garaiko Industrialdea, S.A

Legazpi

Urola Industrialdea-2. fasea, Urola Garaiko Industrialdea, S.A.

Lezo

Sagasti, Oarsoaldeko Industrialdea, S.A.

Mendaro

Mendarozabal, Deba Beheko Industrialdea, S.A.

Mutriku

Mijoa, Deba Beheko Industrialdea, S.A.

Oiartzun

Ugaldetxo, Oarsoaldeko Industrialdea, S.A.

Oiartzun

Lanbarren, Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

Oñati

Berezano, Deba Goieneko Industrialdea, S.A.
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Oñati

Zubillaga, Deba Goieneko Industrialdea, S.A.

Oñati

Oxinurdin, Deba Goieneko Industrialdea, S.A.

Ordizia

Mallutz, Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

Tolosa

Apattaerreka, Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

Zarautz

Iñurritza, Zarauzko Industrialdea, S.A.

Zarautz

Abendaño, Zarauzko Industrialdea, S.A.

Zegama

Intxausti, Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

Zumarraga

Argixao, Urola Garaiko Industrialdea, S.A.

Lan-okupazioa eta -merkatua
Biztanleria aktiboa, 2005. urtean 329.500 pertsonakoa zen eta lanean ari zen
biztanleriaren kopurua 315.500 pertsonakoa; langabeen kopurua, berriz, 14.000
pertsonakoa zen.
LAN MERKATUA EAE-N
2005

Euskal
Autonomia
Araba Bizkaia Gipuzkoa
Erkidegoa

Biztanleria osoa ≥ 16 urte

1.821,7

255,1 985,4

581,2

Biztanle aktiboak

998,2

145,4 523,3

329,5

Lanean daudenak

941,2

141,1 484,7

315,5

Langabezian daudenak

57,0

4,4

38,6

14,0

Lan egin dute

51,8

4,0

34,3

13,5

Lehenengo enpleguaren bila
5,2
dabiltza

0,3

4,3

0,5

Biztanle ez aktiboak

109,6 462,1

823,4

251,7

Landunen kopurua 2005ean 6.100 pertsona gehitu zen 2004. urtarekin alderatuz.

Grafikoa: 2004an eta 2005ean lanean dauden biztanleak EAEko hiru probintzietan
Konparaziozko ikuspuntu batetik, ezberdintasun batzuk ageri dira 2004an Euskal
A.E.-aren eta EU-25en lan-merkatuaren adierazleen artean. Euskadin 16 urteko eta
hortik gorako biztanleriarentzat jarduera tasa Europako batezbestekoa baino
txikiagoa da (%55,4 eta %56,5, hurrenez hurren), baina Gipuzkoakoa handiagoa
da, %57,4.
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JARDUERA-TASA
Urtea Gipuzkoa E.A.E.
2000 54,0

53,4

2001 53,5

52,6

2002 55,4

54,0

2003 57,1

54,7

2004 57,4

55,4

2005 56,5

54,8

LANGABEZIA-TASA
Urtea Gipuzkoa E.A.E.
2000 9,5

13,7

2001 7,2

9,3

2002 6,8

8,3

2003 7,9

8,6

2004 7,4

7,8

2005 4,6

6,0

Jarduera-tasaren bilakaerak nolabaiteko egonkortasuna hartu du 2004an lortutako
gehiengoarekin. 2004ko %57,4tik, 2005ean %56,5era jaitsi da, %0,9, baina
Euskadin beherakada hori %0,6 izan da.
Jarduera-tasa

Grafikoa: jarduera-tasa Gipuzkoan eta EAEn 2000tik 2005era bitartean
Langabezia tasari dagokionez, 2001 eta 2004. urteen artean nolabaiteko
egonkortasuna lortu ondoren, 2005ean nabarmen egin du behera Gipuzkoan.
Euskadin 2005ean langabeen kopurua 21.600 inguru jaitsi zen 2004koarekin
alderatuz, %27,5 gutxiago. Euskadiko langabezia-tasa %6,0 murriztu zen eta
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horren 2004. urtean baino 1,8 ehuneko-puntu gutxiago esan nahi du. Gipuzkoa,
bestalde, %4,6an kokatzen da, %2,8 hobetuz.
Langabezia-tasa

Grafikoa: langabezia-tasa Gipuzkoan eta EAEn 2000tik 2005era bitartean
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FOLKLOREA ETA DANTZA TRADIZIONALAK.
GIPUZKOAKO HERRIKO JAIAK
Euskal folklorearen instrumentu esanguratsuenak (denak ere antzinakoak) txistu
txalaparta, danbolina eta dultzaina dira. Txistua eta txalapartak jatorri euskalduna
dute eta aintzinakoak dira.
Txistu hiru zulodun flauta zuzena da. Antzinean neurri askokoak zeuden, gaur egun
hiru neurrikoak baino ez daude: txistu, silbotea (baxuago afinatua) eta txirula
(zorrotzen afinatua). Txirula zurezkoa eta pieza bakarrekoa da. Beste biak, ordea,
zatika egiten dira. Goiko zatiari beheko aldeak aldatuz tonalitate desberdinak
lortzen dira.
Txistuaren lagunik hoberena danbor txiki eta itxi bat da, hau da, danbolina. txistudanbolina Euskal Herriko musika-bikoterik ezagunena da. Txistu sezkerreko
eskuarekin jotzen den bitartean, beso horretatik zintzilikatzen den danbolina
eskuinarekin jotzen da. Txistu-danbolina bikotearekin jotzen diren erritmo eta
dantza ospetsuenetakoak hauek dira: biribilketa, arin-arin, zortziko, porrusalda edo
ezpata-dantza..
Trikitixa akordeoi txiki diatonikoari deitzen zaio. 1890. urtean Euskal Herrira iritsi
zen eta herri tradizioan sartu zen erromeriekin lotura handia baitu. 90ko
hamarkadan Tapia eta Leturiak trikitixari aire berria eman zioten. Ordutik trikitixa
denetarako erabili da eta hainbat talde aipagarri sortu dira.
Euskal dantzen lehen bilduma Pedro Albenizek burutu zuen 1829an, Iztuetako
euskal dantzen bildumarako. Guridi, Uruñuela eta Sorozabal euskaldun maisuek ere
euskal kantuen altxorra bildu zuten puntu desberdinetan: lo-kantak, amodiozkoak,
eresiak, dantzarako eginak, irri-kantak, haurrentzako eginak eta ospakizunetan
erabiltzen direnak. Dantzari dagokionez aberastasun eta aukera handia dago.

Gipuzkoako dantza-erritual tradizionalak
Gipuzkoako jaien egutegiak dantza-erritual tradizional ugari ditu. ezpata
dantzakdira agian iraun duten zaharrenak. Dantza serioak dira eta normalean
ospakizun zibiko-erlijiosoetan ospatzen dira. Dantzari askok parte hartu ohi dute
(10 eta 24 bitartean). XVII eta XVIII. mendean ehun dantzari izatera ere iritsi zen
ospakizunen batean. Herri askotan derrigorrezko ospakizun bihurtu ziren jende
ospetsuari harrera egiterakoan edota nagusiak goresterakoan.
Ezagunena agian Zumarragako Antiguako Ezpata-dantza da, izen bereko ermitan
uztailaren 2an dantzatzen dena. Zumarragako eta inguruko herrietako bizilagunak
pelegrinazioan igortzen dira Antiguara Ama Birjina ohoratu eta tradiziozko jaiegun
bat bizitzera. Prozesioa, meza, dantzak (Ezpata-dantza eta Aurreskua) eta
amaitzeko bazkari herrikoia, erromeria alai batekin.
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Legazpin, maiatzaren 3an "Octavario" edo "Okravario" izenekoa dantzatzen da.
Bertan nabarmentzekoa da arrosaren eraketa, bertakoek "parrilla" deritzotena.
Kapitainaren lepoaren inguruan ezpata luzeak gurutzatuz burutzen den egitura
horren gainera igotzen da berau ezpata motzeko hiru dantzariek ezartzen duten
konpas bera eramanez. Dantza horren berri XVII. mendearen hasieratik izan dugu.
Amaitzean, Aurresku edo Gizon-dantza dantzatzen dute.
Deban San Roke jaiak direla eta dantzatzen den Ezpata-dantzak ere baditu
nabarmentzekoak diren berezitasunak. Hemen duela asko galdu zituela ezpatak
dantza honek, makil batzuez ordezkatuz. Goizean, entzierroaren ondoren,
dantzariak elizaren aurrean biltzen dira, San Rokeren estatua noiz irtengo zain.
Bertan santuari dantza egiten diote lehendabizi eta gero, elizaren eta San Roke
ermitaren arteko ibilbide luzeari ekiten diote, Aldatz-Goi gainean kokatua dagoena.
Ermitan meza ospatzen da eta jarraian dantza errepikatzen da. Herrira
itzultzerakoan, bidean, dantzariek herriko leku ezberdinetan dantza egiten dute eta
azkenean, plazarantz zuzentzen dira Gizon-dantza dantzatzera.
Tolosan, San Joan egunez, beste aldaera bat aurki dezakegu: Bordon-dantza.
Kondairak dio bere jatorria erdi aroko muga-borroketan datzala, Beotibarko guduan
Gipuzkoako tropek Nafarroakoen gainean garaipen garrantzitsua lortu zutenean.
Dantza honen berezitasuna da bordoi eta alabardekin egiten dela eta horrek
ikusgarritasun eta seriotasun handiagoa ematen diote. Dantzarien kopurua hogeita
lau ingurukoa da. Dantza honen inguruan jai-giro zaratatsua eta kolorista dago:
dantzak, arma-alardea, musikariak, prozesioak, zezenak, etab.
Beasainen, Igokundearen ostegunaren hurrengo astelehenean
Martinen Ezpata-dantza bat eta bandera astintzen dute.

Loinazko

San

Orain arte deskribatutako dantzak Gizon-Dantza edo Aurresku izeneko beste
dantzarekin amaitzen ziren. Hauxe da Gipuzkoako folklorearen dantza soziala, non
gizonezko eta emakumezkoak eskuak batzen dituzten dantza egiteko zapien
bitartez. Lehenengoak, aurreskularia eta azkena, atzeskularia, batera irteten dira
plazara eskuetatik helduta. Zailtasunezko pauso batzuk egiten dituzte eta gero,
emakumeak sokan sartuz, fandangoak, jotak eta abar dantzatzen dituzte. Sokadantza ere deitzen zitzaion eta oso ohikoa izan zen gure herrietako plazetan eta
erromeria herrikoietan.
Aretxabaletan eta Arrasaten soldadutzarako deia jasotzen duten mutilek tradizioa
betetzen dute eta horren osagarri gisa, baserritik baserrira eskean aritzen dira;
halaber, San Joan zuhaitza landatzen dute. Dantza igandero errepikatzen da Santa
Ageda eguneko arratsaldeko zazpietatik aurrera inauterietako igandera arte.
Ordizian, Santa Ana egunean (uztailaren 27an) urte horretan ezkondu diren
bikoteak hartzen dute parte dantza honetan. Udaletxeko geletan biltzen dira eta
bertatik alkatea buru dutela irteten dira. Emakumeek zetazko xal eder batzuk
daramatzate. Erritu honi Santaneroen Esku-dantza deritzo.
Gizon-dantzaz gain Ingurutxoak daude, zirkulu baten inguruan bikoteka egiten
den dantza, Amezketa eta Tolosan dantzatzen dena.
Antzuolak bere jaiak uztailaren hirugarren astean ospatzen ditu. Bere programan
nabarmengarria da ospakizun bitxi bat: Mairuaren Alardea deritzona. Fartsa bat
antzezten da, herriko soldadu-konpainia batek oste moriskoen gainean izandako
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garaipena gogorarazten duena, hauei bandera kendu zietelarik. Egun horren kopia
bat dute. Mairu gisa jantzitako bizilagun batek porrota eta tokiko jeneralaren
mendean erori izana irudikatzen du. Alardearen ondoren lau dantza dantzatzen dira
(arku-dantza, zinta-dantza, makil handiko dantza eta makil txikiko dantza) eta
Trokeo-dantza izenez dira ezagunak.
Oñatin Corpus Christi eguna ikusgarritasun eta edertasunez betetako eguna da.
Lehendabizikoz ikusten dituztenak harritzen dituzten prozesio eta dantzak. Zortzi
edo hamabi dantzari, kapitain batek zuzenduak, etengabeko pausoak ematen
dituzte aurrerantz eta atzerantz prozesioaren ibilbidean zehar. Ohiko jantzi zuriak
gona motz gorri batekin eta kriskitin batzuekin osatzen dira. Dantza hauek 400 urte
baino gehiago dituzte.
Gipuzkoako inauteriak, Tolosan izan ezik, ia galduta zeuden, baina gaur egun
berreskuratzen ari dira. Hiriko inauteri moderno horretaz gain, inauteri landatar eta
mitikoaren aztarnak diraute, esaterako Amezketa eta Abaltzisketan ospatzen
direnak. Bertan Txantxo-dantza dantzatzen dute txantxoek (mozorroturik). Bi
herrietan gazteak goizean goiz elkartzen dira eta ibilbide luze bati ekiten diote
inguruko baserri guztietatik; Amezketaren kasuan bi egun irauten du. Baserri
bakoitzean Makil-dantza bat dantzatzen dute. Koadrila soinujole batek, zortzi edo
hamabi txantxok, zesterue batek (gabonsariak jasotzen dituena) eta buru edo
mozorro baten osatzen dute.
Mota honetako ospakizunak Aretxabaletan ere egiten dira, esaterako, txino-dantza;
Oriako Sorgin-dantza Lasarten, Azeri-dantza Adunan eta Jorrai-dantza Deba edo
Mutrikun.

Gipuzkoako jai interesgarriak
Gipuzkoako jaien egutegia urte osoan zehar zabaltzen da. Gipuzkoan jai asko
ospatzen dira baina ondokoak nabarmentzekoak dira:
Hondarribian, uztailaren 25ean urtero itsasoko abade eta alkatea aukeratzen dira.
Kofradeko kideekin batera bere buruan kutxa bat daraman neska bat doa,
kofradiako egoitzatik parrokiaraino, eta itzuli egiten da. Ibilbidearen amaiera
neskak birak ematen ditu bere buruaren inguruan, kutxa gainean duela, eta horrek
inguruko jendearen alaitasuna dakar.
Getarian, lau urtetik behin, abuztuaren 6an Juan Sebastian Elkanoren etorrera
ospatzen da, Getarian jaio zena eta Magallaesen espedizioan abiatu zena. 1124
egun geroago lehendabiziko bira eman zion munduari. IV. urteurrenetik, 1922tik
ospatzen da.
Donostiako jai-egutegia San Sebastian patroiaren eguneko Danborradaren inguruan
antolatzen da. Urtarrilaren 20ko gauerditik urtarrilaren 21eko gauerdiraino, 24
ordutan zehar, hiriak danborrari askok hiri osoan zehar jotako San Sebastian
martxaren erritmoa jarraituko du. Urtarrilaren 20ko goizean ospatzen den haurren
danborrada gertaera gogoangarria da donostiar guztientzat.
Kaldereroak, eta Iñudes eta Artzaiak konpartsak inauteria iragartzen dute. San
Joan bezpera ez soilik Donostian baizik eta Gipuzkoa osoan ospatzen den jaia da.
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Karmen Amaren egunean, uztailaren 16an, hiriak arrantzaleak omentzen ditu kaian
hainbat joku, herri kirolak, dantzak eta abar antolatuz.
Abuztuan zehar Donostiak Aste Nagusia ospatzen du, probintzia osoaren jai-gune
bihurtuz. Jarduera ugari antolatzen dira: kirolarekin, folklorearekin, musikarekin
lotutakoak, eta nabarmendu beharrekoak dira, jakina, su artifizial ezagunak.
Abuztuaren 31n merezi du gauerdian izen bereko kaletik pasatzea, ikuskizun
paregabea ikusteko aukera dago. Kale osoa kandelek argiztazen dute, 1813. sutea
gogoraraziz.
Irailean hirian Euskal Jaiak ospatzen dira, ospakizunez betetako hamabost egun.
Besteak beste, Kontxako badian estropadak ikus daitezke.
Abenduak 21ean, Konstituzioko plazan Santo Tomaseko azoka ospatzen da,
barazkien lehiaketarekin eta txistorren dastaketarekin. Abenduaren 24an (Eguberri
bezperan) nagusi nahiz gaztetxoen koruak hirian zehar ibiltzen dira Eguberria
iragarriz. Olentzeroren jaia da.
Nagusiki Bidasoa eskualdean ospatzen diren alardeak oso jai adierazgarriak dira
Gipuzkoako jai-egutegian. Arma-alardeak gizonak gerrarako prestatzeko beharretik
sortu ziren. Heziketa militarra, urtean behin, gure probintziako herriek horrela
defentsarako prest zeuden soldadu-konpainiak mantentzeko egiten zuten. Fronte
ezberdinetan tropa horien ekintza, garaipen edo parte-hartzeetatik sortu ziren
Hodnarribian eta Irungo alardeak, egundokoak eta jendetsuak.
Hondarribiak irailaren 8an alarde zaratatsu eta ikusgarri batekin ospatzen du
1639an Guadalupeko Ama Birjinari egindako otoitza ezarritako setioaren gainean
izandako arma-garaipenarengatik eskerrak emanez. Hogei konpainiatan sartutako
hogei partaide kale eta plazetan barrena doaz tiro, danbor, xirula eta abarren
artean. Eguerdi aldera Guadalupeko santutegira igotzen dira, Jaizkibel mendira,
bertan jaia jarraituz eta arratsaldean herrira itzuliko dira, bertan jarraituko dituzte
deskargak. Ikusteko modukoa da Atxeros konpainia, buru gainean ardi-larruz
egindako txano ikusgarriak baitaramatzate.
Irunek bere alardea San Martzial egunean (ekainaren 30ean) ospatzen du eta
Hondarribiakoa bezala jende askok parte hartzen du. Milaka eskopetak aldi berean
egiten dute tiro "Jeneralak" agindua ematen duenean, ikusleei sentipen piloa
biziaraz.
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