Larruazal zentrimeto batzuk
BAINUJANTZIAREN BILAKAERA DONOSTIAN

XIX. MENDEAREN HASIERA
1830. urtean turismoa zabaltzen da europa
atlantikotik eta donostiako hondartzak
bisitariz betetzen dira. Turistek itsasoan
bainuak hartzen zituzten gorputzarako
onuragarria zirela uste zutelako.
Hondartzetan kasetak eraikitzen dira
bainulariek bertan aldatu ahal izateko, eta
gainera espazioa bitan banatzen da, zati
bat emakume eta umeentzako erreserbatuz
eta bestea berriz gizonezkoentzat.
Emakumezkoek bi piezas osaturiko
bainujantziak janzten zituzten, mota
desberdinetakoak zeuden: batzuk
zabalagoak eta luzeak mahukekin eta
beste baztuk berriz motxagoak ziren eta
gorputzera estutu egiten ziren gerriko
baten bidez. Gizonezkoek galtza motzak
erabiltzen zituzten, eta hume eta gazteak
batzuetan biluzik bainatzen ziren. Baina
ohitura hau desagertzen joan zen mendean
pasa ahala.
XIX. MENDEAREN BUKAERA ETA XX. MENDEAREN HASIERA
Mende bukaeran hirira trenaren iritsierak zein Maria Kristina
erreginaren bisitek, donosti elitearen turismo guena bilakatzen dute.
Aisialdi eta kirol zerbitzuak sortzen dira hondartzan eta XX. mendearen
iritsierarekin turismoak gora egingo du. Ala ere emakumeek oraindik
artilezko bi piezetako trajeak jantziko dituzte.

PRIMO DE RIVERAREN DIKTADURA
1923 Primo de Riveraren
diktadura hasten da, hondartza
jada ez da ikusiko talasoterapia
zentro bat bezala, turistek kirola
eta aisialdi jarduerak egingo
dituzte bertan. Gainera, kontuan
izan behar dugu, lehenengo
mundu guerran zehar emakume
europearrak lan desberdineratara
gehitu zirela, honen ondorioz
emakumezkoek askatasun gehiago
lortu zuten eta janzteko orduan
kortseari uko egin eta
erosotasuna bilatzen zuten.
Horregatik, Biarritz bezalako
hirietan emakumeak maillota
erabiltzen hasi ziren, estuagoa
zen pieza bakarreko bainujantzia.
Ala ere estatu espainarrean
emakumeen janzkera askoz
kontrolatuagoa egongo da, horren
ondorioz Donostian zein
Bartzelonan maillota debekatuko
dute.

BIGARREN ERREPUBLIKA
Errepublikaren iritsierarekin
batera turismoa gizarte maila
gehiagotara irekitzen da,
gainera desagertu egingo da
hondartzan zegoen sexuen
arteko bereizketa.
Udatiarrek jarduera berri bat
izango dute: eguzki bainuak ,
hau da eguzkia hartzen zuten
honek propietate terapeutikoak
zituela uste zutelako. Gainera
ohitura honek bainujantzi
geroz eta motxagoak ekarri
zituen.

Emakumeak Kontxko hondartzan, Ricardo Martín 1926.
Argazkia: Kutxateka, Kutxa fundazioa

FRANCOREN DIKTADURA
Diktadura garaian berriz
liberazio guzti hau bukatu
egin zen, “moral
vestimentaria” deiturikoa
defendatzen zuten. Jada ez
dira baimenduko, errepublika
garaian erabilitako bainujantzi
estu eta motzak.
Are gehiago, emakumeak eta
gizonak aldi berean
bainatzea ere gaixki ikusita
zegoen, arriskuxtua zela uste
zuten eta.

Igerilariak Kontxa eta Ondarretako hondartzan
1940 Agustina Zugasti
Argazkia:Kutxateka, Kutxa fundazioa

60., 70. ETA 80. HAMARKADAKO IREKIERA
60. hamarkada iristen da eta berekin askatasun handiagoa. Turista
internazionalek bikinia ekarriko dute beraiekin, eta hau geroz eta
gehiago erabiliko da gure hondartzetan. 70. eta 80. hamarkadetan
toplessa iritsiko da, ala ere praktika hau beti bezela frantziako
hondartzetara lehenago iritsiko da gure hondartzetara baino.

