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SARRERA 

Gipuzkoako Foru Diputazioko Untzi Museoak egoki iritzi zion monografía bat argita
ratzeari Oria ibaiaren historiaren hainbat alderdi ezagutzera emateko. Nahiko ezezagunak 
diren alderdi horiek behe Oriak Euskal Herriko untzigintza-gune gisa izan zuen garrantziari 
buruzkoak dira, batez ere. Monografía ikertzaile espezializatuentzat baliagarria izateaz gain, 
publiko zabalago baten interesa ere erakartzeko modukoa izan zedin nahi zuen Untzi 
Museoak. lrakurle potentzial horien artean zeuden, bistan denez, behe Oriako herrietako 
biztanleak. 

Orioko Udala berehala jabetu zen horrelako lan bat argitaratzearen interesaz eta bal
dintzarik gabe eman dio laguntza proiektuari, lagungarri izan baitaiteke herriko oroimen 
historikoa berreskuratu eta garatzeko, alde batetik, eta, bestetik, topiko zaharrak -iraga
na arrauneko garaipen ospetsuetara eta arrantza-tradiziora mugatzen dutenak- gainditze
ko. 

Helburuak ikerkuntzaren eta dibulgazioaren artean jartzen dituenez, obra honek ez du 
izan nahi zonako untzigintzari buruzko ikerketa exhaustiboa, baizik eta euskal historiaren 
kapitulu garrantzitsu horri buruzko ezagutzari erantsitako beste kate-maila apal bat. 

Obra honek Selma Huxley, Romana Enparan, Lourdes Odriozola eta Cruz Apeztegiren 
lan desinteresatuari esker biltzen dituen testu monografíkoez gain, nabarmentzekoa da 
Alberto Santanak egin duela Orioko hainbat fatxadatako harrian landutako erliebe eta gra
batuen datazioa. Alberto Santana historialariak gai horri buruzko ikerketa zehatzago bat 
du egina, Donostiako Untzi Museoak argitara emango duena, laister publikatu nahi duen 
Euskal Herriko itsasoko ikerketei buruzko aldizkariaren lehen zenbakian. 

Salio handikoa izan da, baita ere, Jesus Mari Peronaren laguntza, berak adierazi baitigu 
non zeuden Oria ibaiko untziolak eta, horretaz gain, informazioa eman baitigu horietako 
batzuek XX. mendean izandako aktibitateari buruz. 

Esan behar da, era berean, Romana Enparanek egindako sarrera historikoa lan zabalago 
baten kontestuan egin dela. Aranzadi Elkarteko Arkeologia Historikoko Departamentuko 
talde bat -tartean Romana Enparan ikerlea bera- "Euskadiko Portuen /kerketa Historikoa"

izeneko proiektuan ari da lanean. Proiektu hori Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Obra 
Publikoetako Departamentuko Portuetako eta ltsas Arazoetako Zuzendaritzak agindu 
zion Aranzadiri eta Zuzendaritza horrek fínantziatzen du. 

l 994ko urtarrilean lñaki Sagarzazu, Gipuzkoako Foru Diputazioko Kultura 
Departamentuko arkeologoak, horma-pintura batzuk aurkitu zituen Orioko Bikarioetxean.

Horma-pintura horien datazioari buruzko azterketa zehatza oraindik egin gabe badago 
ere, kontsultatu ditugun espezialistek XVIII. mendearen lehen erdikoak direla esaten dute. 
Kronologiarena aparte utzita, Orioko herriaren itsas tradizio handiaren testigantza garbia 
ematen digute pintura horiek eta, bestalde, zera ohartarazten digute: zenbaterainoko kon
tuz egin behar diren interbentzio arkitektonikoak edifizio zaharretan, gure ondare histori
koa benetan gorde nahi baldin badugu. 

Jase Maria Unsain 
(Airu Zerbitzu Kulturalak) 

Donostiako Untzi Museoko teknikaria 
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XVI. mendearen bukaeran eraikitako Orioko etxe baten ataburuan (Ka/e Nagusiko 6. zenbakian) agertzen den naoa. 

XV. eta XVI. mendeetan Euskal Herrian egiten ziren naoek aspe handia lortu zuten Europan. Nao haiek bokailao- eta 

balea-arrantzarako eta merkataritzarako erabiltzen ziren. 
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ONDARE HISTORIKOA 

Orio eta bere ibaiaren historia ge>goratzen ari garenean eta untzigintzak eta merkata
ritzak herriaren hazkunde ekonomikoan jokatu zuten paperari buruzko interesa sortzen 
ari den honetan, tristea da aipatu behar izatea herriaren historiaren alderdi bat, guztiz 
ahaztua dirudiena. 

Orain dela hogei urte, Oriora lehen aldiz iritsi eta San Martín ermitarainoko errege-bi
dea ibili nuenean, zirrara eragin zidan ikusteak nola eutsi zien Oriok, 70eko hamarkada ar
te, bere etxe historiko gehienei. Etxe horiek XVI. mendeaz geroztik -eta, beharbada, le
henagotik ere bai- itsas gizonek okupatu zituzten: erriberako arotzak, kapitain eta arma
doreak, balea- eta bakailao-arrantzaleak, baxurakoak ... 

Orain, zoritxarrez, egoera aldatu egin da. Azken bi edo hiru urteetan hiru etxe histori
ko desagertu dira gutxienez. Baten armarrian 1513. urtea agertzen zen, besteek leiho goti
koak zituzten eta baita grabatu sinboliko bat ere, arpoilaria, txalupa eta balea bat agertzen 
zituena. 

Orion errukirik gabe gertatzen ari den suntsipen bera �gin da hilabete honetan Deba 
ibaiaren bokalean: Urazandi dorretxea zegoen lekuan bostehun urteko historia ezabatu da. 
Orioko XVI. mendeko etxeak modu berean ari dira desagertzen. 

Ez da nahikoa gure iragan historikoari buruzko interes teoriko hutsa izatea, gure he
rriaren benetazko historia inguruan ditugun harri eta teiletan baitago. 

Oriora ez da turistarik etorriko edifizio modernoak ikustera. Herri zoragarri honetara 
datorren edozein turista zentzudunek ikusi nahiko duena, Orioko hainbeste itsasuntziri 
izena e man dion San Nikolas elizaz gain, herriko marinel ausart haien etxeak dira., 

Orio izan zen 1530-1540 urteetan Ternuara untziak bidali zituzten euskal portuetatik 
lehenengoetakoa. Orioko untziek XVI. eta XVII. mendeetako merkatal bidaia handietan 
parte hartu zuten. Zergatik ez dituzte gaur egungo oriotarrek behar adina preziatzen be
ren aurrekoen lan eta balentriak eta ez dute gehiago zaintzen herri ausart honen gune his
torikoa? 

Selma Huxley Barkham 

Donostia, l 993ko maiatza 
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Orioko portua 1925. urte inguruan. Badirudi argazkian ageri den "Carmen" goleta Aginagako Mapileko untziolan egin zela. 

(/. Ojangurenen argazkia. Gipuzkoako Artxibo Nagusia). 
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ORIOKO SAN NIKOLAS ERREGE HIRIBILDUA. 

SARRERA HISTORIKOA 

Romana Enparan Muñoz 

HIRIBILDUAREN FUNDAZIOA ETA ERREGE PRIBILEGIOAK 

Orioren kokapen geografikoak eta inguruneak garrantzi handia izan dute herriaren ga
rapen sozioekonomikoan. Garapen horren erro historikoak herriaren fundazioaren aurre
tikoak dira eta lotura estua dute portuaren aktibitatearekin. 

Donostia Nafarroako Antso Jakitunaren erregetzapean ( 1 150-1 192) fundatu zen, 
oraindik guztiz zehaztu ez den datan -nahiz eta jakin badakigun 1 180a baino lehen izan 
zela- eta Oria ibaia -itsasoratzen den punturaino- Donostiako jurisdikziopean izan 
zen hiria fundatu zenetik. 

Donostiako foruak merkatal izaera nabarmena zuen eta etengabe aipatzen zuen zona
ko siderurgia. Horrela, badakigu -dokumentutan ageri da-eta- Orioko portua 
Probintziako burdin esportatzaile gisa nabarmentzen zela l 293an. Hori berresten duen 
beste datu bat ere badugu: burdinari aduana-kontrolak ezartzen zitzaizkiola. 

Garai hartan, populazio txiki bat zegoen Oria ibaiaren bokalean kokatua, San Nikolas 
elizaren inguruan. Gehienbat Aiako lurretatik etorritako jendea zen. Populatzaile haiek be
ren interes ekonomikoak ziurtatu behar zituzten, eskualdean eskas zen janaria lortuz eta 
beste zenbait gai eta produktu eskuratuz. Burdina erabili zuten trukerako produktu gisa 
eta horri esker sortu zuten komertzioak Bizkaiko itsasoz gaindiko hedadura lortu zuen. 

Hartara, populatzaileak berak izan ziren Erregeari Hiri Gutuna ematea eskatu ziotenak, 
aipatutako arrazoi ekonomikoak oinarrian hartuz. lniziatiba hura zela-eta, Erregeak babesa 
eman zien .. . 

" ( ... ) por facer bien y merced a vos los parroquianos de la iglesia de San Nicolás 
de Orio, que me lo enviastes pedir por merced, e porque entiendo que es mio 
servicio y pro y poblamiento de vos los dichos parroquianos, porque seades mejor 
guardados e amparados vos e vuestros bienes e los otros mercaderes viandantes 
que van e vienen por la tierra e por el mar en la dicha tierra e comarca 
e collación( ... )" 1 

befentsa- eta segurtasun-baldintza horiek monarkiaren politika hedatzailearen mese
derako ziren. Politika horren arabera, bai Orio eta bai gainerako itsas portuak Gaztelaren 
eta penintsulaz kanpoko beste erresumen arteko elkartrukerako lekuak ziren. 

Hiri Gutuna Gaztelako Joan l.ak eman zuen Burgosko Gorteetan l 379ko uztailaren 

(1) Orioko Udal Artxiboa: Hiri Gutuna.
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l 2an, biztanleei Donostiako forua ezarriz. Herriari Vil/a Real de San Nicolás de Orio titulua 
eman zion eta, eman zizkion, baita ere, Orioren merkatal izaera berresten zuten 
Pribilegioak. Hitzez hiu, honela zioen: 

" ( . . .  ) e que sea en la dicha villa de Villarreal de San Nicolás de Orio la carga e des
carga de los navios que en la dicha canal e brac;:o de mar aportaren". 2 

Erregeak burdinaren eta horren pisuaren gaineko errege-zergak Orion kobratuko zire-
la ezarri zuen ... 

"( ... ) E otrosí que sea y en la dicha villa el peso e renteria del fierro que en las 
ferrerías desas comarcas se ficiere e labrare y esto por razon que sobre el dicho 
brac;:o de mar de Orio non hay otra villa poblada, porque seades mejor guardadas 
e recabdadas y en la dicha villa todas las rentas y pechos e derechos que a 
mi pertenecen en las dichas comarcas para mi servicio". 3

Jende haren eskariari berriz erantzunez, Joan l.ak berretsi egin zuen Hiri Gutun hura 
l 379ko irailaren 28an, eta bere seme eta oinordekoak, Enrike 111.ak, gauza bera egin zuen 
Madrilgo Gorteetan l 393ko abenduaren I Sean. 

Mende bat geroago, l 499ko abuztuaren 26an Errege Katolikoek berretsi zuten 
Granadan eta l 560ko abuztuaren 9an, berriz, Felipe 11.ak Toledon. 

ORIAKO ITSASADARREN JURISDIKZIOA 

Oria ibaia interes ekonomiko handiko garraiobidea zen eta, hori dela-eta, zenbait auzi 
izan ziren Orio eta Aiako herrien artean. Hainbat eskubide (kanalaren adjudikazioa, erri
berako garraio eta nabigazioa, karga eta deskarga eta abar) auzitan emandako epai bidez 
erabaki ziren. Lehenbiziko epaia l 473koa da eta han aipatzen dira dagoeneko honako kar
galekuak: Oribar, Arratola, Geleta, Aiako bi lonjak eta Segurola familiarena, Aiako lurretan 
hura ere. 

l 484ko maiatzaren 22an Errege Katolikoek honako Pribilegioa eman zioten 
Valladoliden Orioko hiribilduari: ibaia alderik alde pasatzeko bi txalupa izatea. Pribilegio 
horrekin bacera zerbitzu hori erabiltzeagatik ordaindu beharreko eskubideak arautzen zi
tuen arantzela ere erantsi zuten. 

1500. urtean Donostiako Kontzejuak honako betebeharra ezarri zuen: ibaian barrena 
mugitzen zen burdinak Orioko fiel ari ordaindu behar zizkiola errege-eskubideak. Horrez 
gain, bi parteei, Orio eta Aiari, beren pisuak izateko ahalmena eman zien. 

161 Oean oriotarrek, Kontzejuan bilduta, Valladolideko Kantzelaritzara pertsona bat bi-
daltzea erabaki zuten ... 

"( ... ) para tratar de solventar un pleito que esta dicha villa tiene con la tierra de 
Aia y en razón de jurisdicción y límites de Arratola y Sudugaray y sobre otras 

cosas y casos que están expresados en un poder que esta dicha villa tiene 
otorgado por presencia de Miguel de Olazabal, escribano del Reino y número 
de la villa de Cestona". 4 

---

(2) Ibídem 

(3) Ibídem 

(4) Orioko Udal Artxiboa: C-5 dokumentua 
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Valladolideko Kantzelaritzaren 1621 eko urriaren 1 1 ko Errege Ejekutoria batek aurre
ragoko hainbat auziren aipamena egiten du. Auzi horietan maiz agertzen dira Bergara, 
Mutriku eta Zestoako Junta Probintzialetan aurkeztutako salaketak, eskubide eta antzeko
ak kobratzerakoan egindako gehiegikeriak zirela-eta. lrregulartasun horiek gora-behera, 
epaia Orioren aldekoa izan zen. Epaiak, hitzez hitz, honela zioen: 

"( ... ) correspondía privativamente a esta villa la jurisdicción civil, criminal, 
mero y mixto imperio en la ría, canal y brazo de mar que entra por la barra 
de su puerto hasta donde inundan, suben y crecen las mayores aguas vivas 
en pleamar a la parte de Aia".5 

lbaiaren alde batetik bestera pasatzeko txalupak izateko Pribilegioa Arratola eta 
Sudugaraiko txalupek bete zuten lau mendetan zehar, errenta-sistema baten bidez. 
Errentamendu hori bi edo hiru urtez behin jartzen zen enkante publikoan. 

Oria ibaia pasatzeko zubi gutxi zegoenez, zerbitzu erregular horrek komunikazioa 
erraztu zuen bi ibaiertzen artean, ibiltari, erromes, merkatari, zaldi eta abarrentzat. 
Erriberetan portuak, lonjak eta almazenak jartzea erraztu zuen eta, baita ere, Orion eta 
beste herritan azoka eta feriak antolatzea. 

Begi bistakoa da komunikabide haren interes ekonomikoa, Oriako eskualdea barneal
deko nekazal guneekin lotzen baitzuen eta horrek aukera ematen baitzien erriberako biz
tanleei oinarrizko hainbat produktu lortzeko, zerealak batez ere. 

Orioko artxiboko udal-aktetan agertzen denez, Diputazioak kendu zion Oriori Errege 
Pribilegio hura, armadak bere tropentzat l 873an txalupak erabiliz egindako zubia eraiki 
ondoren. 

(5) Arozamena, A.: Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Hiztegia, 34. liburua, Auñamendi, 

Donostia, 1992 

Zur-garraioa Oria ibaian (XIX. mendearen bukaera edo XX.aren hasiera). Mende askotan 

behe Oriako bi erriberen arteko komunikazioa eta garraioa txalupa bidez egin zen. 
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1513. urtean eraiki eta orain dela gutxi bota 

den etxe bateko portadako giltzarria. Pieza 

hori etxe berri bateko elementu dekoratzaile 

soila da gaur egun. Erliebean IHS ljesus 

Gizonen Salbatzailea) monograma ageri da 

eta, baita ere, txalupa bat, seguru asko itsa

soarekin /otutako lanbidea adierazten zuena. 

Diputazioak kendu zion Oriori Errege Pribilegio hura, armadak bere tropentzat 

l 873an txalupak erabiliz egindako zubia eraiki ondoren. 

Udalak indemnizazio bat eskatu zuen herriak eraikitako bi arranpla eta txalupengatik. 

l 882an, burdinazko zubi berria egokitu zenean, bukatu zen barcaje historiko hura. 

Orduan, Diputazioak urteko 825 PT Ako indemnizazioa eman zion Orioko Udalari honako 

baldintzarekin: ibaiertzetako bi arranplak Euskal Herriko fruitu, arrain eta bestelako pro

duktuak untziratzeko erabiltzea. 

PORTUAREN BILAKAERA. 

LEHEN ERREIBINDIKAZIO-ALDIA: 1533-1612 

Erdi Aroari buruz dugun informazioa eskasa da eta, beraz, ezer gutxi dakigu Orioko 

portuak mende haietan zuen egoerari buruz. 

Portuaren aktibitateari erreparatzen badiogu, badirudi ez zela aparteko arazorik sor

tzen barra eta itsasadarrean barrena nabigatzeko. 

lbaiaren bokalean, antzeko beste bokale guztietan bezala, beti pilatu izan da hondarra: 

uholdeek, mareek eta hondartzaren mugimenduek eragiten dute_hori. 

Barrako lehen obrak l 533an egin ziren. Esan liteke barrak orduan zuen egoera txarra 

lehendik zetorrela eta pixkana-pixkana gehiago hondatzen joan zela. Seguru asko, lehenago 

konpondu ez bazen arrazoi ekonomikoengatik izan zen. 
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Orioko herriak egindako eskari batí erantzuna emanez, Junta Nagusiek 

-Hernanin bilduta, 1533an- 200 dukateko laguntza ematea erabaki zuten Orioko barran 

zenbait lan egiteko. Korregidoreak, Errege Zedula betez, emaitzen berri eman zuen, hona

koa adieraziz:

"( ... ) con lo comenzado se mejoró mucho la dicha barra porque donde va y está 

echada la piedra se ahondó la entrada y salida".6

Berrogei urtez kanalaren sakonera nahikoa izan zen nabigazioa ziurtatzeko. Bokalean bi 

metroko hondoa ornen zuen marea beheran eta zabalera nahikoa garai hartan erabiltzen 
ziren untzietarako. Gero, pixkanaka hondatzen joan zen eta derrigorrezkoa egin zen 

1533an hasitako lanei segida ematea. l 574an Erregeak, Probisio baten bidez, baimena 

eman zuen zerga bat kobratzeko. Zerga horren arantzela honako hauei aplikatzen zitzaien: 

"( ... ) a cada pinaza chalupa o baxel de cuatro toneles por abaxo que sea de 

nuevo astillero que saliere o entrare por la dicha barra un real y a cada 

ala o galuxa otro real".7 

Orioko Kontzejuak Miguel Gonzalez de Segurolari l 578an emandako botere-gutun ba-

tek berretsi egiten zuen portua egoera txarrean zegoela: 

"( ... ) como es publico e notorio esta villa es puerto de mar y en la entrada 

tiene una barra a donde con dificultad entran las naos y pina<;as y zabras y 

entrando dentro de la canal pueden estar mas de mili nabios en la canal 

adentro y qualquier armada de navíos e fustas que su magestad mandase 

juntar en la mar de poniente".8

Dokumentu hartan herriak zituen errenta eskasen aipamena egiten zen eta aipatzen 

zen, baita ere, barrako obren ejekuziorako aurrekontu bat, 12.000 dukatetik gorakoa, har
gin ofizialek eta barra-maisuek egina. Hori dela-eta, honako eskaera egiten zitzaion 

Erregeari: 

"( ... )Emos determinado de suplicar a su magestad nos aga merced de nos dar algun 
socorro para facer esta dicha barra pues será en muy gran servicio suyo ... "9

Eskariak ez zuen, itxuraz, erantzunik jaso, zeren eta 1583an ez ziren 50 dukat baizik 

erabili, zergaren aplikazioa zela-eta lortutako diru-sarreretatik. Diru hura honako honetan 
erabili zen: "en echar piedra en la barra y obra de los cimientos della". !O

1592an Hiribilduaren Kontzejuak baimena eman zien Miguel Gonzalez de Segurola, 

Joan Beltran de Segura, Domingo de Miranda eta Miguel de Hurrezmendiri Azkoitian bil
duko zen Junta Nagusira joateko Kontzejuaren izenean. Han honakoa eskatu behar zuten: 
"favorecer el mejorar del puerto y entrada desde Orio".11

l 607ko irailaren 6an Orioko Hiribilduko aitonen semeak kontzeju publiko nagusian bil
du ziren Udal Ordenantzak egiteko. Ordenantza horiek Erregeak onetsi zituen gero ... 

(6) CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: Los puertos marítimos del País Vasco, 140. or.
(7) CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: Op. ci� 140. or.
(8) Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoa: Orio, leg. 1804.
(9) Ibídem

(10) CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: Op. ci� 140. or.
( 11) Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoa: Orio, leg. 1812.
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"( ... ) porque por experiencia se ha visto los daños e inconvenientes que en 
esta dicha villa en los años pasados han habido por no tener las dichas 
ordenanzas como convenía para su gobierno, utilidad e provecho ... "12 

Barra hobetzeko XVI. mendearen bukaeran egindako obren emaitza kaskarra ikusita, 
honakoa erabaki zen: Ordenantzen 49. eta SO. kapituluetan ezarritakoa ez betetzeagatik 
bildutako diruaren erdia barrako gastuetara dedikatzea eta beste erdia, berriz, Erregearen 
Ganbarari ematea. 

49. kapituluak honako agindua ematen zuen:

"( ... )ningún francés, inglés o flamenco ni otro extranjero destos reinos de
la corona de Castilla que venga a esta villa pueda residir ni resida en ella
más de 6 meses, so pena de 15.000 maravedís para la cámara de su
magestad y gastos de la barra deste puerto ... "13

SO. kapitulua, berriz, untziratzeko eta untzitik ateratzeko lizentziari buruzkoa zen. 
Lizentzia hori honako hauei eskatzen zitzaien: "a los navíos, bajeles e chalupas de diversas 
partes con bastimentos, pescado, vino y otras cosas ... so pena de 1 0.000 maravedíes". 14 

Neurri horiek hartu ziren arren eta nahiz eta herriak bestelako diru-sarrerarik ere ba
zuen (lehen aipatutako zerga, bestelako sarrerak, zenbait lurren salmenta -"unas tierras 
estériles y valdías de valor de trescientos ducados que la dicha villa tiene para plantíos y 
árboles" 15 -), obrek ez zuten aurrera egiten. 

l 609an Gabriel Hoak, Orioko semea eta Felipe 111.aren lndietako Bulegoko estatu-idaz
karia, bere herriaren egoera larriarekin oso sentibera zena, barra lehenbailehen hobetze
ko premia azaldu zion Erregeari. Arrazoitzat honakoak eman zizkion: ainguraleku oso ego
kia zela, batetik, eta, bestalde, Oria ibaiko untzioletan egindako nao eta bestelako untzien 
irteera errazteko oso onuragarria izango zela. 

Gabriel Hoaren esku hartzeari esker 14.000 dukat lortu ziren, dikeko zatirik zailenak 
egiteko erabili zirenak. 

1611 n Orioko Udalak, obra hura bukatzeko zuen interesa eta premia zela-eta, hona
koa eskatu zion Erregeari Korregidorearen bitartez: itsasadarretik irteten zen burdinari 
eta bertara sartzen zen burdin harriari zerga batzuk aplikatzeko baimena ematea. 
Abuztuaren 6ko Errege Aginduak ezetza eman zion eskariari. 

Urtebete beranduago, ekainaren 16an emandako Errege Zedula baten bidez, Erregeak 
baimena eman zion Orioko Hiribilduari hamar urtetan zehar zergetan bildutako dukateta
tik 200 erabiltzeko barraren hobekuntza-lanetan. Adierazten zenez, porturako sarrera ho
betuz gero, Oriako untzioletako untzigintza hazi egingo zen. 

Zerga haien eta untzi eta merkatal gaien gaineko arantzelen errentabilitate eskasak, or
dea, egoera kritikoa eragin zuten eta egoera hori larriagoa egin zen Gabriel Hoa hil zene
an. 

Horiek horrela, dirulaguntzarik ez zegoenez, barrako obrak geldirik egon ziren ia hiru 
mendez. Portuak, geroztik, patatxeak eta lantxak baizik ez zituen biltzen bere baitan. 

(12) Orioko Udal Artxiboa: Udal Ordenantzak. 
(13) Ibídem 

(14) Ibídem 

(15) CIRIQUIAIN-GAIZT�RRO, M.: Op. cit, 141. or. 
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AKTIBITATE EKONOMIKOA 

Arrantza eta Merkataritza 

Arrantza -bai itsasokoa eta bai ibaikoa- aktibitate garrantzizkoa izan zen Goiz Erdi 
Aroan eta hazkunde progresiboa izan zuen XVI. mendeko azken laurdenera arte. 

Aktibitate horrek ez zuen zergarik ordaintzen ... 

"( ... )eceto la pesca de salmones en la dicha villa [que] se arrienda por el Concejo 
della como suyo propio porque tiene previlegios de los señores Reyes 
pasados confirmado por los sucesores".16

ltsasadarraren edo kanalaren errentamenduak, Orioko udal-artxiboan ondo dokumen
tatua dagoena, erremate publiko sistema baten bidez funtzionatu zuen l 867ra arte, karlis
tada zela-eta kendu zen arte, alegia. 

1879. urtean Orioko arrantzaleek honakoa adierazi zioten Udalari, aintzina ("en tiem
pos inmemoriales", idatziaren arabera) emandako Errege Pribilegioa oinarrian hartuz: 
arrantzaren industriara dedikatzeko asmoa zutela, beti ere, -esaten zutenez- "con la 
competente autorización de la Diputación". Planteamendu haren arabera, arrantzaleek us
te zuten aurreko errentamendu-baldintzek errematatzaileari baizik ez ziotela mesede egi
ten. 

(16) IMAZ, J. M.: La industria pesquera en Guipuzcoa al final del siglo XVI., Donostia, 1944, 48. or.

XVI. mendearen hasierako leiho bikoitz baten gaineko marrazkia, harria zulatuz egina. Leihoa Oa kaleko etxe batean ze

goen ( 1 O. zenbakian) eta orain toki berean egindako edifizio berrian jarri dute astera. Marrazkiak untzi bat, hiru arrain 
eta arpoi bat erakusten ditu. 
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Arrantzale Kofradia edo Anaiarteari buruzko lehen aipamena auzi bat dela-eta ager

tzen zaigu dokumentatua, l 520an. Kofradiak elizari ematen ornen zion ... "de ciento uno de 

la sardina e otras cosas que pescaren ... "; Arrantzaleek uko egin zioten ordainketa egiteari 

eta horren ordez zera nahi zuten: elizari ematen zitzaion parte hori berek nahi bezala ba

natzea, beti ere karitatezko obratan. Epaia elizaren aldekoa izan zen . . .  " ... pues la dicha 

iglesia de San Nicolás, es iglesia parroquial e los dichos pescadores viven y moran en la di

cha parroquia donde oyen los oficios divinos e toman e reciben los sacramentos".18

l 599an, Gipuzkoako Korregidorearen errekerimenduz, Josepo de Etxaniz, Orioko ma-

rine! eta arrantzaleak honakoa adierazi zuen: 

"( ... )en la dicha villa de Orio hay una cofradía que llaman de Señor San Pedro 

de los pescadores e mareantes e que sus antepasados fundaron e que para 

fundalla tuvieron previlegio e título de sus magestades".19

Sardina zen espezie preziatuenetako bat eta freskoan saldu eta kontsumitzen bazen 

ere, gazitu ere egiten zen. Horrela ageri da dokumentatua 1581 eko uztailaren 9ko agiri 

batean; agiri horrek arrantzaleek eta San Pedro Jaunaren Kofradiak adostutako bi mayordo

moen aukeraketaren berri ematen du: Joanes de Etxaniz eta Domingo de Etxaniz de 

Arriaga. Hitzez hitz, honela dio: 

(17) IMAZ,J. M.: Op. ci� 147. or. eta ondokoak.
(18) IMAZ, J. M.: Op. ci� 152-153 or.
(19) IMAZ,J. M.: Op. ci� 49. or.

"Luis Esperanza" arrantzarako baporearen uretaratzea. Pablo Ti/lacen marrazkia ( 1930. urte ingurukoa). 
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"( ... ) Primeramento hordenaron y pusieron por condición que los dichos 
pescadores cofrades toda la sardina que tomaren y mataren en todo este 
dicho año ellos y cada uno dellos sean tenidos y obligados de salar la dicha 

sardina con buena sal bien y suficientemente poniendo como se suele poner 
en los cestos según la costumbre de asta agora las cuales dichas sardinas se 
ayan de bender y bendan por mano de los mayordomos al precio que a ellos 
vien visto les fuere ( .. .)".20

Gorakada ekonomikoa: alturako arrantza 

XV. mendearen erdialdetik XVI.aren azken laurdena arte Oriok susperraldi ekonomi
ko garrantzitsua izan zuen: ohizko merkataritzari eutsi egin zion eta, horrez gain, alturako 
arrantza inoiz baino gehiago garatu zen. 

Euskaldunak 1530. inguruan hasi ziren balea-arrantzan Ternua eta Labradorren. Lehen 
bidaien helburua, hala ere, bakailao-arrantza zen; balea-arrantzan beranduago hasi ziren. 

Dokumentatua dago oriotarrek parte hartu zutela bakailao- eta balea-arrantzan. Selma 
Huxley ikerleak bildutako datuek berretsi eta sakondu egin dute oriotarren parte hartze 

(20) Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoa: Orio, leg. 1824, 60-62 fol.

_ ............... _ 
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horri buruz genekiena. Horrela, XVI. mendearen bigarren erdiko dokumentu bati esker, 

badakigu T ernuan Orioko marine! gehiago zegoela euskal kostako beste portuetakoak bai

no. Kontutan hartzen badugu Orion beste portu askotan baino biztanle gutxiago zegoela, 

oso adierazgarria da datu hori. 

Balio dokumental handikoak dira, baita ere, Ternuan egindako Juan Martinez de 

Larrume eta Joanes de Etxaniz oriotarren testamentuak. Lehenbizikoa, Juan Martinez de 

Larrumerena, Butes-en (Red Bay) idatzi zen l 577ko ekainaren 22an eta bigarrena, berriz, 

Joanes de Etxanizena, Port Bretonen (Carro! Cove), l 584ko Gabon-gauean. 

Arrantza-kanpaina handiak hainbat portutatik irteten ziren arren, guztientzat -baita 

Lapurdiko untzientzat ere- euskal kostako porturik seguruena Pasaiakoa zen. 

Jabe oriotarra zuten untziei dagokienez, San Nicolas izeneko hiru untzi uretaratu ziren 

Oriako itsasadarrean 1553 eta 1564 artean, ondoren Ternuara joateko, bakailao-arrantza

ra. Orioko jabe eta maestreen untziak (besteak beste, La Maria, Santesteban, La Magdalena, 

La Conceción, Santa Catalina eta abar) Gipuzkoako hainbat portutatik atera ziren bakailao

eta balea-arrantzara: batzuk Donostiatik, eta besteak -gehiago- Getaria eta Pasaiatik. 

Arrantza kanpainetatik sortutako merkataritzak eragin handia izan zuen itsas ekono

miaren gorakadan. Bakailao gazituaren komertzioa eta, batez ere, balea-gantza edo olioa

rena Frantzia, lngalaterra eta Flandesekin harremanak zituzten merkatal flotena baino in

portanteagoa izan zen. 

XVI. mendeko 40ko eta 50eko hamarkadetan balea-gantza eramaten zen Kanadatik

Flandes edo lngalaterrara; ondoren, untziek gantza-barrikak eramaten zituzten Euskal 

Herriko portuetara eta handik ipar aldera eramaten ziren untzi txikiagotan. 

l 570etik aurrera, untziak Portugaleko Aveiro eta Setubalen eta Cadiz eta Sevillako 

portuetan geratzen ziren Ternuarako bidean. Portu horietan burdina saltzen zuten -garai 

hartako esportazio-produktu nagusia Euskal Herrian- eta gatza erosi, nahitanahiezkoa 

baitzuten bakailaoaren industriarako. 

Balea-arrantza Bizkaiko itsasoan 

Eubalaena Glacia/is baleak -"Euskal balea" izenez ezagutzen dena- Bizkaiko itsasoko 

kostara jotzen zuen udazkenean, !par Atlantikotik Hegoaldera zetorrela bertan negua pa

satzera. Erdi Arokoak dira horri buruz ditugun lehen berriak. Euskal arrantzaleek pinazak 

eta txalupak erabiltzen zituzten baleak harrapatzeko eta teknika horretan oriotarrek era

kusten zuten trebetasunak historia egin du. 

Balea-haragiaren komertzializazioa -fresko jateko edo gatzunetan kontserbatzeko

eta gainerako produktu deribatuena (gantza, olioa eta abar) garrantzi handikoa izan zen, 

bistan denez, Orioren garapen ekonomikorako XVI. mendea aurretik. 

Kanadan egindako kanpainekin txandatuz, euskal arrantzaleek Bizkaiko itsasoan ere 

egiten zituzten balea-arrantzako kanpainak. Orioko arrantzaleak Galiziako kostaraino iris

ten ziren Goiz Erdi Aroan balearen bila. 

XVI. mendean euskal baleazaleak sarri jotzen zuten Asturiasko Lastres eta Llanesko

portuetara eta Galiziako Cayon eta Bareskoetara. Portu horiek erabiltzeko ordaindu egin 
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Orion harrapatutako ozken balea ( I 90 I ). 
Harrapaketa harekin bukatu zen behin-betiko balea-arrantza Orioko herriarentzat 

behar izaten zuten, ezarria zegoen errentamendu-sistema baten arabera: arrantzatutakoa-
ren ehuneko jakin bat emanez edo beste moduren batez. 

Euskal arrantzaleek balea harrapatzen segitu zuten XVII. mendean baina, XVlll.ean 
arrantza-mota horrek behera egin zuen. 1901 eko maiatzaren l 4an Orioko bost traineruk 
balea handi bat harrapatu zuten ibaiaren bokalean. Bost traineru haietan 55 marinel zihoa-
zen bost patroi oriotar hauen agindura: G. Manterola, M. Loidi, E. Atxaga, M. Olaizola eta 
C. Uranga.

Untzigintza 

Oria ibaiko untzigintza XVI.  mendean sendotu zen. Dokumentuetan ageri denez, 
Usurbil eta Orioko jurisdikzioetako untzioletan tamaina askotako untziak eraiki ziren, ai-
patutako aktibitateetan erabiltzeko. Untzi batzuk Erregearen armada eta floten zerbitzura-
ko izaten ziren, Erregeak beretzat hartzen baitzituen, batzutan, beste zereginetarako egin-
da zeuden untziak. Erregeak, untziak eraikitzeko eman ohi zituen laguntzetan oinarrituz, 
enbargatu egiten zituen maiz untzi batzuk. 

Herriko hainbat arotzek egin zituzten untzi haietako batzuk; untziak herriko hondartza 
eta untziolan egiten ziren ("en ei arenal y astillero de la Villa" dio garai hartako testu ba-
tek). 
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Untziak kontratuan ezarritako baldintzen arabera hornitzen ziren. Aldez aurretik ze
hazten ziren gilak-eta egiterakoan erabili beharreko zur eta oholak, batetik, eta burdinaz
ko piezak, bestetik. Oria ibaiko burdinolek espezializazio-maila altua lortu zuten untzieta
rako burdinazko piezak egiten. Eraikuntza-kontratuetan aipatzen dira, besteak beste, iltze
ak, lemarako burdinak, artileriako materiala eta aingurak. 

XVI. mendearen erditik aurrerako zenbait dokumentutan honako izenak agertzen dira: 
Jorge de Zelaiandia, Usurbilgo maisu errementaria eta Orioko bi maisu ainguragile: 
Domingo de Urresti eta Domingo de Etxaniz. l 559an Urrestik ehun kintale aingura txiki 
landu zituen, kintalea 29 errealetan salduz. Aingurak egiteko burdina Aiako Arrazubia bur
dinolako Joanes de Aranburuk saldu zion. 

Ainguragintzak gora egin zuen XVIII. mendera arte. Espezialistarik handiena 
Arrazubiako Juan Fermin de Gilisasti izan zen. Hark egindako tamaina handiko aingurak 
oso ospetsuak izan ziren. 

l 549an Domingo eta Joan de Mirandak untzi baten gila eraiki zuten eta, urtebete be
randuago, Miguel de Urrezmendi eta Domingo de lrigoien ados jarri ziren Joan de 
Mirandarekin beste untzi baten arotzeria-lanak egiteko. 

l 560an Anton de Yerobik beste untzi haietako bat egin zuen Zarauzko Joan Miguel de 
Olasorentzat, Orioko untziola batean. 

l 567ko maiatzaren 21 eko dokumentu batek Joanes de lllunbe kapitainaren aipamena 
egiten du eta esaten du hura zela . . .  

"( ... ) dueño y señor de una nao nueba questaba en el hestillero desta dicha villa 
enbasada para la echar e botar a la mar." " ... a la qual le ponía por nombre San 
Nicolas. Y hera de porte de coatro r;:ientas toneladas ( .. .)"21 

l 572an Anton de Yerobi maisua ados jarri zen Joanes de Urdaiderekin untzi bat egite
ko. 

Domingo de Mutiozabal, Usurbilgo arotz-maisuak konpromezua hartu zuen Orioko 
untziolan untzi bat egiteko Juan de Lasalde, Erregearen altxorzainarentzat. Untzi hori 
l 579ko martxoaren bukaeran entregatu zen. 

1581 ean Francisco de Elorriaga ados jarri zen Usurbilgo Martin de Aialderekin untzi 
bat egiteko Orion, "que podía ser de asta quinientas toneladas ... "22 

80ko hamarkadatik aurrera gero eta tona gehiagoko untziak egiten ziren. Garai harta
ko untzirik adierazgarriena galeoia zen; galeoiaren urrezko aroa XVII. mendearen erdialde
tik bukaera artekoa izan zen. 

l 606ko dokumentu batean agertzen denez, Domingo de ldiakez koronela zen garai 
hartan Aginagako Mapileko untziolako galeoigintzaren arduraduna. 23 

(21) Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoa: Orio, leg. 1793, 28-v. fol. 

(22) Ibídem: Orio, leg. 1824, 16-19 fol. 

(23) Ibídem: Orio, leg. 1823. 
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l 609an Gabriel Hoak barra hobetzeko premiaren berri eman zion Erregeari. Horrela 
errazago aterako ziren armadako nabio eta fragatak eta herrian egiten ziren merkurioa ga-
rraiatzeko galeoiak. 

Galeoi haiek lndietako Karreran erabiltzen ziren mineral hori garraiatzeko. Merkurioa 
Almadeneko meatzetatik atera eta Sevillan untziratzen zen, lndietara eraman eta hango zi-
lar-meatzetan erabiltzeko. Galeoiak ezin hobeak ziren zilarra bueltako bidean ekartzeko 
eta, era berean, piraten erasoei aurre egiteko. 

Oria ibaiko untziolen aktibitatea ez zen gelditu XVIII. mendearen bukaera arte. Orioko 
Erriberako untziolan Erregearen armada eta flotetarako untzi handiak egiteaz gain, parti-
kularrentzako untziak ere egiten ziren. Tomas de Miranda eta Simon de Zelarain kapitai-
nek - o s p e  handiko untzigileak b i a k - partikularrentzako untziak egin zituzten untziola 
hartan. Lourdes Odriozolak dioenez, Orioko Udalaren untziola, Oria ibaiko untzigintza-
gune nagusia izaten segitzen zuen 1748 eta 1755 artean. 

ORIA IBAIAREN NABIGAGARRITASUNA 

Oriaren sakonera nahiko berdintsua zenez, hondo zapaleko untziak 
-gabarrak, aiak edo galuxak- Usurbileraino iristen ziren ibaian gora. Horrek posible 
egiten zuen Somorrostroko burdin harria zekarten Muskizko edo Bizkaiko beste portuta-
ko untziak Txorkoako porturaino iristea; handik minerala lehorretik eramaten zen, gurdiz 
edo zaldiz, Oria Erdiko burdinoletara. Aita Larramendik zioenez, berriz, Oria ibaia 
Andoaineraino nabigagarria zen XVIII. mendera arte. 

Dokumentutan ageri denez, Tolosako partidu judizialean Bizkaiko burdin harriarekin 
lan egiten zen eta hango produkzioa merkatal tradizio handiko lonja-herrietara eramaten 
zen: besteak beste, Orio eta Aiara. Hori horrela, Tolosaldearen garapen industrialak gora 
egiten zuen neurrian, 1596 eta 1852 artean hainbat proiektu aurkeztu ziren Oria ibaia 
Tolosaraino nabigagarria egiteko. Hori lortzeko oztoporik nagusiena 
- n a h i z  beste batzuk ere baziren- ibaiaren sarrera ezin txarrago hura zen. 

Behin eta berriz aipatu dugu zenbaterainoko zailtasunak zituen Orioko portuak barra-
ko sarrera txarra zela-eta. Miragarria da, benetan, oriotarrek, arazo larri hori izan arren, 
egindako guztia: Saria, Arrazubia, eta gainerako burdinoletan egindako produktuen ko-
mertzializazioa; Oria ibaiko untzioletan egindako untziak txalupen bidez atoian beste por-
tutara eramatea; zur eta oholak barran barrena garraiatzea; arrantzuntzien sartu-aterak 
eta abar. 

Barrako sarrera hori zaila baldin bazen oriotarrentzat, zer esanik ez kanpotarrentzat. 
Hainbatetan, dokumentutan agertzen denez, burdin harria edo beste salgairen bat zekar-
ten untziek herriko txalupen laguntza behar izaten zuten barrako muturra onik pasa ahal 
izateko. 

21 



l 9 l 4ko ekainaren 20an, Antonio Mutiozabal, Orioko alkateak gutuna idatzi zion 
Espainiako Sustaketa Ministroari. Horrela zioen, hitzez hitz, gutunaren hasierak: 

"( ... )Que la peligrosfsima barra del rfo Oria, remora constante para ei desarrollo 
y florecimiento de esta villa, la que siempre tropieza para su desenvolvimiento 

con este escollo, salvado gracias al esfuerzo tenaz de sus hijos, reputados 
todos ellos desde tiempos antiguos, no solo como marineros y pescadores 
mas avezados en sus tareas , sino como especialistas en obras hidraulicas 
y en construcciones navales y de anclas, obligan a esta Corporaci6n a 
llamar la atenci6n de Vd. sobre la necesidad imprescindible que existe de 
que en este puerto se acometan las obras de mejoramiento de dicha barra( .. .)"24 

(24) Orioko Udal Arociboa. (Sailkatu gabea). 3. karpeta. portua, 1914. urtea.
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Untzi baten eraikuntza, XVI. mendeko grabatu baten arabera (B,y, America, 4. zatia, xehetasuna). 

Oria ibaiko untzigintzak garrantzi handia zuen XVI. mendearen bukaerarako. 
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ORIA IBAIKO UNTZIGINTZAREN 
BILAKAERA HISTORIKOA 
Lourdes Odriozola Oiarbide 

Jakina da Oria ibaiaren historiak, neurri handi batean, bi ardatz izan dituela: ibaian izan-
dako merkatal aktibitate inportantea eta bertako jendearen marinel-bokazio handia. Oria 
ibaiaren garrantzi ekonomikoa aspaldikoa da. Horri buruz jaso dugun lehen aipamena 
l 293koa da: urte hartan Orioko portua Probintziako burdin esportatzaile inportantea 
omen zen. 

Orioko portuaren merkatal aktibitatearen gorakadak eragina izan zuen Oria ibaiaren 
ekonomiaren beste zenbait ataletan ere. Ondorio positiboenetako bat honakoa izan zen: 
Usurbilen eta Orion - e t a ,  baita, neurri txikiagoan, Aian e r e - untzigintza-industria ga-
rrantzitsua hedatu zela. 

Oria ibaiaren erriberak Gipuzkoako probintziako eta, baita, zenbait momentutan, pe-
nintsula osoko untzigintza-gune nagusietakoak izan ziren, gutxienez XIX. mendera arte. 
Ibaiertzetako untzioletan -garrantzi handikoak batzuk, txikiagokoak besteak- alor des-
berdinetarako untziak egin ziren: alturako zein baxurako arrantzarako, merkataritzarako 
-kabotajerako eta lndietako Karrerarako-, burdin harriaren garraiorako eta Errege 
Armadarako.

Oria ibaiko untzigintza-industriak aldeko hainbat faktore izan zituen, hedatzeko lagun-
garri: a) Oria arroaren ezaugarri topografiko bereziek erraza egiten zuten bertan gradak 
instalatzea. b) Inguruko mendietan zur ugari zegoen eta oso kalitate onekoa zen untzigin-
tzarako. c) Erraza zen materialak eta tresnak untziak egiten ziren gradetaraino garraiatzea. 
d) Langile espezializatu ugari zegoen, efikazak eta kualifikatuak. e) Oria ibarrean burdinolak 
zeuden eta han egiten ziren untzigintzarako erabiltzen ziren metalezko gaietako batzuk. 

Oria ibaiko untzioletan egindako untziei buruz artxibotan azaltzen diren lehen berriak 
XVI. mendearen bigarren erdikoak dira. Hala ere, baliteke zenbait untzi eginak izatea au-
rretik ere. Itxuraz, XVI. mendearen bukaeraz geroztik untziolen produkzio-erritmoa az-
kartu egin zen eta 1600. urterako, untzigintza zen zonako lanbide inportanteenetako bat. 

Dena dela, Oria ibaiko untzigintza-sektorearen bilakaera ez da, historian zehar, etenga-
bea eta beti goranzkoa izan; gora-beherak izan ditu, bai produkzio-bolumenari dagokionez, 
bai eskualdeko ekonomian sortutako eragin biderkatzaileari dagokionez (merkataritza; 
zur-garraioa; aingura, iltze, barrika eta abarren produkzioa ... ) eta baita Oriaren bokaleko 
bizilagunei sortutako irabaziei dagokienez ere. Nolanahi ere, esan daiteke, orokorrean, 
sektore horrek Orioko herriaren aktibitate ekonomiko adierazgarrienetako bat izaten se-
gitu zuela XIX. mendearen bukaera arte. 
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UNTZIOLAK 

Hainbat mendetan Oria ibaia eta Pasaiako portua izan ziren Probintziako untzigintza-
ren gune nagusiak, bai instalatutako grada-kopuruagatik eta bai produkzio-bolumenagatik. 
Oria ibaiko untziolek izan zuten ospe handiak bi arrazoi nagusi zituen: alde batetik, Errege 
Armada eta Flotarako eta lndietako Karrerarako untzi handiak egiten espezializatu zirela 
eta, bestetik, lantegi haietan egindako untziak nabigaziorako oso onak zirela eta emaitza 
onak izan ohi zituztela. 

XVI. eta XIX. mende artean Oria ibaiaren ertzetan gutxienez sei untziola ziren. 
Usurbilgo mugen barnean honakoak zeuden: Mapil, Aginaga (edo Zakoeta), Rutarte eta 
Urdaiaga (edo Urdazaga). Orion, Erriberako untziola. Eta Aiako jurisdikzioan Altxerri (do-
kumentuetan A/chirri izenez agertzen dena) eta Arratolako gradak. 

Untziola haiek, Mapilekoa eta Orioko Erriberakoa izan ezik, ez zuten azalera handirik 
okupatzen eta ez zuten izan, ezta ere, untziola handien azpiegiturarik. Leku haietan gradak 
zeuden instalatuak eta han biltzen ziren langileak eta materialak untziak eraiki edo kon-
pontzeko behar zen denboran. Mapileko eta Orioko untziolak, berriz, tona askotako unt-
ziak egiten espezializatu ziren eta, hortaz, instalazioen artean bazituzten, baita ere, maes-
trantzarentzako eta haren familientzako etxebizitzak, biltegiak, hainbat grada, txabolak, ba-
ratzak eta abar. 

Oria ibaiko estuarioko untziolak (XVI.-XX.) 
ljesus Mari Peronaren laguntzaz egindako kokapena). 

1. Orioko erribera (udalarena, XVII-XVIII m.) 6. Uriberri-Mapil (XVI-XX m.) 
2. Aiako Altxerri (XVII m.) 
3. Aiako Arratoia (XVIII m.) 

Mutiozabal (XIX m.) 
Ostolaza (XX  m.) 

4. Oria (XVIII m.) 
5. Ortzaika (XX  m.) 

26 

7. Zakoeta (Zakuta, XVI-XIX m.) 
8. Urdaiagako San Esteban (XVI-XVII m.) 

J:; Arrazubiako burdinola
_ _  634 Errepide Nazionala 
____  Herrien arteko mugak 

(gutxi gora-beherakoak) 
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Oria ibaiako estuarioko untzio/ak (XVI.-XX.) 
ljesus Mari Peronaren laguntzaz egindako kokapena). 

1. Orioko erribera (udalarena, XVI/-XVl/1 m.) 5. Ostolaza (XX m. Txonko-Korrobollo) 
2. Altxerri (XV/1 m.) 
3. Arratoia (XV/11 m.) 
4. Mutiozobol (XIX m.) 

Mapileko untziola 

6. Arin y Embil (XX m.) 
7-8. Orio ( 1918, bi grodo) 

Portu-Ondo (XV/1 m.) 

Usurbilgo handiena eta fama gehien izan zuena zen. Aginagako komunitatean zegoen 
eta haren gradetako produkzioak, batez ere, Gaztelako Erregeen untzi-eskaerari erantzu-
ten zion. Ozeano Itsasoko Armadarako eta lndietako Karrerarako untziak egin izan zituen. 
Erregeen eskari handi horren ondorioz, untziolak tona askotako untziak egiten zituen ba-
tez ere; inoiz, ia 1.300 tonako kapazitatea zuten untziak egin izan zituen. 

Urdaiaga edo Urdazagako untziola 

Usurbilen zegoen baita ere. l 590etik aurrera Maria de Gebara Urdaiaga andreak fun-
datutako lotura- eta maiorazko-ondasunen parte izatera pasa zen. Nabarmentzekoa da 
XVII. mendearen bukaeran maiorazko hori Ignacio de Soroa jaunaren jabetzapera pasa ze-
la. Ignacio de Soroa kapitaina Errege Lantegien maisu ospetsua izan zen. Urdaiagako un-
tziolak tamaina txiki eta ertaineko untziak egiten zituen eta, itxura denez, XVIII. mendean 
gelditu zen. 

Rutarteko untziola 

Rutarteko untziolari buruzko berriak bakanak eta oso puntualak dira. Dakigun bakarra 
honakoa da: 1675 eta 1680 artean haren gradetan hiru galeoi eta patatxe bat egin zirela 
lndietako Karrerako flotetarako. 
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Aginagako edo Zakoetako untziola 

Aginagako komunitatean zegoen. Dirudienez, hiru mende luzez funtzionatu zuen. 
Produkzio txikia izan zuen baina era askotakoa, tonaje handiko, ertaineko eta txikiko un-
tziak egin baitzituen. 

Orioko Erriberako untziola 

Harrizko iturriaren parean zegoen eta Orioko Udalarena zen. XVII. mendean eta 
XVIII. mendearen lehen laurdenean Errege Flota eta Armadetarako eta lndietako
Karrerarako tona askotako untziak egiten espezializatu zen. Momentu hartatik aurrera
untziolaren aktibitatea dibertsifikatu egin zen eta merkataritza eta arrantzarako untziak 
egin zituen, tamaina txiki eta ertainekoak. Untziolaren produkzioa handia izan zen eta, 
bestalde, bertan lan egin zuten ospe handiko hainbat maisu untzigilek; bi arrazoi horiek
bihurtu zuten Orio Euskal Herriko - e t a  are, zenbait momentutan, penintsulako- untzi-
gintzaren gune nagusietako bat. 

1785. urte inguruan oriotarra eta maisu untzigilea zen Jose Vizente de Segura jaunak 
beste untziola bat eraikitzeari ekin zion kostua bere gain hartuz. Untziola hark 60 besoko 
giladun untziak karenatzeko dikea izan behar zuen; dike hura Erregeak Ferroi eta 
Cartagenako Errege Artsenaletan zituenen irudira egin behar zen. 

Azkenik, Aiako lurretan, bi untziola txiki izan ziren: Altxerri eta Arratoia. 
Lehenbizikoa Altxerriko portuaren eta Arratoia etxearen inguruan zegoen eta bigarrena 
Arratolako etxearen eta burdinolaren kontra; biak, beraz, Oria ibaiaren bokalean zeuden. 
Itxura denez, bi grada horietako produkzioa txikia izan zen, untzigileek arazoak baitzituz-
ten untziak egiteko beharrezko material eta tresnak gradetara garraiatzeko; Orioko 
Hiribilduak eskubide osoa zuen Oria ibaiaren bokalean barrena pasatzen ziren pertsonen 

i A 
Fragata baten eraikuntza XVl/1. mendean. (Victoriako Markesaren Albuma, 1719-1756. Untzi Museoa, Madril). 
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XVl/1. mendearen lehen erdiko untzia. 
Gipuzkoako Foru Diputazioko Kultura 
Depar tamenduko tekn ikar i  batek, 
"Bikarioetxeko" (San Nikolas kafeko 9. 
zenbakia) lehen pisuan 1994ko urtarri-
lean aurkitutako hiru untzi-irudietako 
bat. (Gipuzkoako Foru Diputazioaren 
Zaharberritze Tailerraren argazkia). 

eta edozein motatako merkatal gaien gainean eta, beraz, bi untziola haien aktibitateak beti 
izan zuen muga bat: Orioko Udalak emandako baimen eta lizentzien arabera aritu beharra. 
Kapazitate ertaineko untziak egin zituzten, kabotajeko merkataritzarako eta burdin harria-
ren eta inguruko burdinolek egindako produktuen garraiorako. 

X X .  mendean untziola haietako batzuk desagertu egin ziren, nahiz eta berriak ere erai-
ki. Orion, esate baterako, Ostolaza, Ortzaika, Oria, lkazeta eta Amilibia untziolak sortu zi-
ren.* 

Ostolaza untziola 

Antza denez, Ostolaza untziolak besteren bat izango zuen jatorrizko izena, hasiera ba-
tean Miguel Antonio de Mutiozabal untzigile ospetsuaren semearena baitzen, Paulino 
Mutiozabalena. Arratolako untziralekuaren aldamenean zegoen, herriko plazaren parean. 
Ondoren, Miguel de Ostolazak hartu zuen errentan, 50 tonarainoko arrantzuntziak egite-
ko baimena zuela. l 954tik aurrera, Ostolazarekin batera, untziolaren ardura izan zuten 
baita ere Francisco Carrerak - T x a n k a - eta Agustin Gozategik -Karrabal/o-.  Urtebete 
beranduago handitu egin zuten untziolaren grada arrantzuntzi handiagoak egin ahal izate-
ko. Untziolaren bilakaera bikaina l 980an eten zen, material sintetikoz egindako untziek 
zurez egindakoak ordezkatu zituztenean. 

Ortzaika untziola 

Ortzaika untziola, Elizondo familiarena, 20ko hamarkadan sortu zen. Manuel Elizondo 
Ortzaika handia oriotarra eta Pedro Manuel de Egafia untzigile mutrikuarra izan ziren sor-

* Eskerrak eman nahi dizkiot Jesus Mari  Peronari, Orioko mende honetako untziolen aktibitateari eta produkzioari 

buruz eman dizkidan datu eta informazioagatik. Bere laguntzarik gabe, nire lan honek ezingo zuen "portu onera" iritsi. 
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tzaileak. Bi sozio horiek Joaquin Cortes herriko Alkate eta untzi-proiektistaren laguntza 
izan zuten. Hasiera hartan, Mutrikuko Astigarribia untziola partikularrarekin koordinatuta 
egin zuen lana, han erabiltzen ziren linea eta modeloen arabera. Tamaina ertaineko untziak 
egiten zituzten, komertziorako eta arrantzarako. Aro hori 60ko hamarkadaren bukaeran 
amaitu zen, Mater Inmaculada ( 1964-65) eta beste bi arrastuntzi egin zituztenean. 

Gaur egun Manuel Elizondo zenaren semeak, Bixentikok, zuzentzen du untziola eta, ba-
tez ere, arraunketarako untziak konpontzen dira bertan: traineruak, trainerilak eta bate-
lak. 

Oriako untziola 

Oriako untziola mende hasieran sortu zen baina oso berri gutxi jaso dugu haren aktibi-
tateari buruz. Dakiguna honako hau da: untziola haren instalazioetan merkatal flotarako 
eta kabotajerako belauntziak egin zirela. 

Azkenik, lkazeta untziola eta Amilibia untziola kirol untziak eta traineruak egiten espe-
zializatuta daude, !kazetak zurez eta Amilibiak fibra sintetikoz. 

PRODUKZIOAREN EBOLUZIOA 

Oria ibaiko untziolen produkzioaren eboluzioari buruzko berriak nahiko bakanak dira, 
baina oso adierazgarriak. Artxibo probintzialetan aurkitutako erreferentziek adierazten 
dutenez, XVI. mendearen bukaerarako Oria ibaian untzigintza-sektore indartsua zegoen. 

Ainguragintza XV/11. mendean (Diderot eta D'Alamberten Entziklopedia). XVl/1. mendean Gipuzkoa penintsulako ainguragintzaren 
gune nagusia zen. Neurri handi batean, Arrazubia burdinolako (Aiako San Estebanen) Juan Fermin Gilisasti maisu ainguragileak 
egindako lanari zor zaio nagusitasun hori. Hark egindako aingurak oso kalitate onekoak ziren eta ospe handia lortu zuten, bai 
Euskal Herrian eta baita atzerrian ere. 
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Ramon Santos de Gaztanagak Orion egindako "Todos /os Santos" merkatal fragataren planoa ( I 803). 
Planoa Miguel Jose de Eraunseta eta Francisco Xabier de Etxeberria donostiarren aginduz egin zen. 

Urte haietan Usurbil, Aginaga, Urdazaga (edo Urdaiaga) eta Or ioko gradetan hainbat ga-
leoi eta nao egin ziren, kapazitate desberdinetakoak: San Esteban naoa izan zen txikiena 
(310 tona) eta handiena, berriz, Aginagako untziolan egindako 1.200 tonako untzia. 
Ordurako somatzen zen, bestalde, gerora Oria ibaiko untzigintzaren ezaugarri nagusia 
izango zena: grada nagusiak espezializatu egin ziren Errege Armada eta Flotarako tona as-
kotako untziak egiten. 

LEHEN TAULA: XIV. MENDEKO PRODUKZIOA 

URTEA UNTZIOLA TIPOLOGIA TONAK UNTZIGILEA 

1559 Usurbil Naoa 310 Juan Soroa 
1572 Orio Naoa 400 Juan de lturribe 
1579 Aginaga Naoa Domingo de Arriola 
1580 Usurbil 360 Juan Soroa 
1585 Urdaiaga Nao handia Domingo de Uriarte 
1586 Aginaga 1200 
1593 Orio Almirantea 700 Fco. de Elorriaga 
1594 Urdaiaga Nabioa Domingo de Arrillaga 
1595 Usurbil 400 Beltran Urrizmendi 

Iturriak: Gipuzkoako Protokoloen Artx ibo Historikoa eta 
Seoane eta Ferrer: Navegantes guipuzcoanos. 

l 595etik aurrera, ordea, sektoreak erabateko aldaketa izan zuen. Merkataritzaren 
gainbeherak eta Koroaren etengabeko gerrek eragina izan zuten euskal untzioletan eta, 
konkretuago, Oria ibaikoetan. 1595 eta 1659 artean, beraz, untziolen aktibitatea oso geldi-
tua egon zen, ez armadoreek eta ezta Koroak ere ez baitzuten untzir ik eskatzen. 
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"Nuevo Carmencita", Juan de Aristegieta armadore donostiarrarentzat 1851 n egindako bergantina. ljose Campionen 

akuarela ( 1854), Donostiako Untzi Museoko bilduma). 

Artxiboetan honako untzi hauen eraikuntzaren berri baizik ez da aurkitu: bi galeoi, nao 

bat, zabra bat eta 600 tonako untzi bat. 

Zoritxarreko urte haien ondoren, Oria ibaiko untzigintza-sektorearen aktibitatea sus
pertzen hasi zen, pixkana-pixkana. Susperraldiak XVIII. mendearen bukaera arte iraun 

zuen. 

Susperraldiaren lehen zantzuak XVII. mendeko 60ko hamarkadan hasi ziren nabaritzen, 

Koroaren armada eta flotetarako untziak berriro egiten hasi zirenean. Momentu hartatik 

aurrera, Estatua bihurtu zen berriro Oria ibaiko untziolen bezero nagusietako bat, etenga

be eskatzen baitzituen untziak. Hori dela-eta, esan daiteke 60ko hamarkadak beste hedaldi 
baten hasiera markatu zuela ibaiko untzigintza-gunearentzat. 

Aro berri hartan, Errege Armada eta Flotetako ia untzi guztiak egiteko erabili zen meto
doa, asientoena izan zen. Asientoak kontratu batzuk ziren; haien bitartez partikular batek, 
edo partikular-talde batek, konpromezua hartzen zuen ezaugarri jakineko untziak egiteko, 
jakineko epe batean eta prezio finkoan. 

Bestalde, aldi hartan, aldaketa adierazgarria gertatu zen Oria ibaiko untziolen bilakae

ran. Ozeano ltsasoko Armadetarako galeoien eraikuntza bigarren mailan geratzen hasi zen 

hainbeste urteren ondoren, lndietako Karrerarako untzien produkzioaren mesedetan. 
Horrek zera esan nahi du, l 66Setik aurrera hasi zirela somatzen Oria ibaiko gradetan 
lndietako merkataritzak urte haietan izan zuen susperraldi txikiaren lehen ondorioak. 

l 662an Ignacio de Soroa jaunak, Errege Lantegien maisua, Buen Jesús izeneko 600 tona
ko nabioa eraiki zuen Usurbilgo gradetan. Bi urte beranduago, grada haiexetatik atera zen 
Nuestra Señora de Roncesvalles galeoia (571 t). 

Bi untzi haiek lehenak izan ziren, baina haien ondoren, Oria ibaiko untzioletan 

lndietako Karrerarako armada eta flotentzat tona askotako untzi ugari egin zen. Bi galeoi 
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haien eraikuntza bukatu zenean, Erregeak beste hainbat asiento izenpetu zituen partikula-
rrekin Or ia  ibaiko untzioletan nabioak eraikitzeko. l 665ean asiento bat onartu zen 
Domingo Grillo eta Ambrosio Lomelinekin Usurbilgo untzioletan lndietako Karrerarako 
bi galeoi eraikitzeko: Nuestra Seriora de/ Rosario y Santo Domingo eta San Vicente Ferrer. Biak 
oso handiak zirenez - 5 0 0  tona inguru bako i t zak - ,  atoian eraman behar izan ziren 
Pasaiako porturaino, han mastatu eta aparejatzeko. 60ko hamarkadaren bukaera bitartean, 
beste lau galeoi eraiki ziren: hiru Erregearentzat eta bat Pedro de Etxaniz kapitainarentzat. 

Urte haietan, beraz, Oria ibaiko untzigintza-industria, eta bereziki Usurbilgoa, sendotu 
egin zen. 70eko hamarkadan, berriz, nabarmenago egin zen Usurbilgo untziolen nagusita-
suna, denbora-tarte hartan, Ascensio Arbestainek Orion egindako galeoia ez beste unui 
guztiak Mapil eta Rutarteko Usurbilgo gradetan egin baitziren. Untziak Miguel de 
Aristegieta, Ignacio de Soroa eta Mariana Perez asentisten kargura egin ziren. 

80ko hamarkadan Oria ibaiko untziolek beheraldi labur bat izan zuten. Ezin izan da bi 
untziren eraikuntza baizik konstatatu: patatxe bat Rutarten, lndietako Karrerako 
Erregearen flotetarako; eta minerala eramateko untzi txikia Orion, Agustin de Bidasora 
untzigileak egina, Juan Elordi eta Domingo de Yarena plaentziarrentzat . 

"Conchita" korbeta Donostiako portuan (X/X. mendearen bukaera). Aginagan egindako belauntzi hau 
juan de Aristegieta armadorearena zen eta Donostia eta La Habana arteko itsas ibilbidea egiten zuen karga eta 
bidaiariak eramanez. ("Conchita" untzia liburuaren azalean ere agertzen da). 
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Urte txar haien ondoren, 1691 tik aurrera, Oria ibaiko gradek XVII. mendearen biga-
rren erdiko urterik onenak bizi zituzten. Esan daiteke, mendearen azken hamarkada har-
tan, Gipuzkoako untzi-produkzioa, ia osorik, Oria ibaitik sortu zela. Aktibitate handiko ur-
te haietan, Oriako untziola ia guztiak aritu ziren lanean, batzuk merkataritzarako eta bur-
din harriaren garraiorako tamaina txiki eta ertaineko untziak egiten, eta beste batzuk 
Koroaren armada eta flotetarako kapazitate handiko galeoiak eraikitzen. 

BIGARREN TAULA: XVII. MENDEAREN BIGARREN ERDIKO PRODUKZIOA 

URTEA UNTZIOLA TIPOLOGIA TONAK UNTZIGILEA/ASENTISTA 

1660 Usurbil Galeoia 571 Pascual de Atotxa 
1662 Usurbil Galeoia 600 Ignacio de Soroa 
1664 Usurbil Galeoiak (2) 
1665 Usurbil Galeoia 812 D. Grillo-A. Lomelin
1665 Usurbil Galeoia 803 D. Grillo-A. Lomelin
1665 Orio Galeoia Blasco de Etxebeste
1667 Mapil Galeoiak (2) Ignacio de Soroa
1668 Usurbil Galeoia 822 Ignacio de Soroa
1669 Orio Galeoia Asencio de Arbestain
1670 Orio, Galeoia Asencio de Arbestain
1673 Mapil Galeoia 1293 Ignacio de Soroa
1675 Usurbil Galeoia 840 Miguel Aristegieta
1675 Rutarte Galeoia 700 Ignacio de Soroa
1676 Rutarte Galeoia 761 Ignacio de Soroa
1678 Rutarte Galeoia 900 Mariana Perez
1680 Rutarte Patatxea 335 Mariana Perez
1688 Orio Untzi txikia Agustin de Bidasoro
1691 Usurbil Patatxea Juan de Zugasti
1691 Arrazubia Bergantina Nicolas de Hoa
1695 Usurbil Nabioa 
1695 Orio Untzi txikia Agustin de Bidasoro 
1695 Mapil Galeoia Miguel de Etxebeste 
1696 Orio Nabioa Agustin de Bidasoro 
1697 Mapil Galeoiak (2) Pedro de Arostegi 
1697 Altxerri Piiiaza Antonio Gonzalorena 
1698 Altxerri Nabioa Antonio Gonzalorena 
1698 Usurbil Nabioa Geronimo de Etxebeste 

Iturriak: Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoa; Gipuzkoako Artxibo Nagusia; 
Madrilgo Untzi Museoa; lndietako Artxibo Nagusia; Seoane eta Ferrer: op. cit; eta 
F. Serrano Mangas: Los galeones de la Carrera de lndias, 1650-1700.

XYIII. mendearen hasierak dinastia-aldaketa eta Erregetzarako Gerra ( 1700-1713) eka-
rri zituen. Garai hartan, Utrech-eko bakea izenpetu zen arte, untzigintza, diru publikoz 
egindakoa behintzat, ia erabat geldirik egon zen penintsula osoan. Estatuak, untziak behar 
zituenean -gerrarako,  garraiorako edo komunikaziorako-, partikularrei erosten ziz-
kien, edo atzerriko merkatuetan eskuratzen zituen. Hortaz, Gipuzkoako untzioletan 
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- e t a ,  beraz, Oria iba ikoetan- ez zen apenas untzirik egin Koroarentzat. Hamahiru urte
haietan bi galeoi baizik ez ziren egin: untzi kapitain bat eta untzi almirante bat, lndietako
Karrerako galeoi-flotarako. Biak Mapileko untziolan egin ziren eta bakoitza 1.200 tonakoa
zen.

Koroaren eskaria desagertzeak kalte handia eragin zien Usurbilgo gradei, bezero nagu-
sia galtzean ia erabat eten baitzen hango aktibitatea XVIII. mendean. Orioko Erriberako 
untziolaren egoera, berriz, guztiz bestelakoa zen. Ez zuen produkzioa eten eta, gainera, au-
r reko mendean baino untzi gehiago egin zituen. Horren arrazoia honakoa izan zen: 
l 706tik aurrera era askotako untziak egiten hasi zen eta, Errege Armadaren eskariak be-
tetzera mugatu gabe, merkatari, arrantzale, armadore eta garraiolarientzako untziak ere 
egiten zituen. 1706 eta 1713 artean gutxienez bost untzi egin ziren partikularrentzat 
Or ioko gradetan. Untzi haietako batzuk, bestalde, hainbat untzigile ospetsuk egin zituzten, 
esate baterako, Tomas de Mirandak eta Simon de Zelarainek. 

Or ioko untzigintzaren birmoldaketa hori zela-eta, Usurbilek Oria ibaiko untzigintza-gu-
ne nagusia izateari utzi zion XVIII. mendean, Orioren mesedetan. 

Behin Utrechteko bakea izenpetu zenean, Or ioko Erriberako untziolan batera egiten 
ziren Errege Armadarako untziak eta partikularrenak. Ondoren hartan, Jose Patiiio, 

"Ugarte n° 2 "  zurezko bapore-untzia, Aginagan egina I 878an. "Ugarteak" izan ziren Euskal Herrian egindako lehen ba-
pore-untziak. ljose Antonio Puertaren modeloa, Donostiako Untzi Museoaren bilduma). 
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Marinako intendente nagusi eta idazkariak, Antonio de Gaztañeta, Kantabriako untziolen 

superintendente nagusi eta untzi-arkitektoarekin elkar lanean, lehen bultzada eman zion 

gerrauntzien eraikuntzari. Horrela, 171 3an onartu zen, Gipuzkoako untzioletan sei ge

rrauntzi egiteko proiektua. Lanak Antonio de Gaztañetaren zuzendaritza eta gainbegirada

pean egin ziren. Sei untzi haietatik hiru, Orioko gradetan egin ziren. Untzi haiek egiteko 

moduari buruz ditugun berriak oso puntualak dira. Badakigu bi asientoren onarpenaren bi

tartez eraiki zirela; asientoetako bat Geronimo de Etxebesterekin egin zen, untzi bat erai

kitzeko, eta bestea Joseph de lriberrirekin, beste biak lantzeko. Oso untzi handiak zirenez, 

atoian eraman behar izan zituzten Pasaiaraino itsutak, mastak eta gainerako tresnak jartze

ko eta aparejatzeko. Pasaiatik l 716an atera ziren hiru untzi haiek, San Luis, San Fernando 

eta San Phelipe el Real izenekin. 

Urte haietan Orion beste hiru untzi ere egin ziren: kabotajeko merkataritzarako bi pa

tatxe eta zura garraiatzeko untzi bat. 

171 Setik l 748ra bitartean Oria ibaiko untziola guztien aktibitatea asko murriztu zen, 

Koroak ez baitzuen eskaririk egiten eta partikularrek ere gutxi. Denbora-tarte horretan, 

lau untziren eraikuntzaren berri baizik ez daga: bi nao, nabio bat eta burdina garraiatzeko 

txalupa bat. Badirudi, beraz, aktibitate-falta izan zela Oria ibaiko graden ezaugarria lau ha

markada haietan. 

'1oven Julián" bergontin goletaren eraikuntza, Orioko Mutiozabal untziolan ( 1888). 

ljose Luis Arin Enbilek utzitako argazkia). 
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"Pepita" goleta-baporearen eraikuntza, Arin Enbil untzio/an / 9 / 9an. (Kutxaren artxiboa). 

Urte txar haien ondoren, Oria ibaiko untzigintza-industria pixkana-pixkana suspertzen 
hasi zen berriro. Koroa eta partikularrak izan ziren, berriz ere, susperraldiaren eragileak; 
Koroak Ferroleko Errege Artsenalean egiten ziren gerrauntzietarako txalupak eta lan-
txoiak eskatzen zituen eta partikularrek, berriz, kabotajeko merkataritzarako eta burdina 
edo zura garraiatzeko tamaina txiki eta ertaineko untziak. 

1748 eta 1755 arteko produkzioa ez zen izan 1706 eta 1715 artekoa bezain handia. 
Nabarmentzekoa da, hala ere, untzi gehienak Or ioko Erriberako untziolan egin zirela, eta 
gutxi batzuk besterik ez Mapilekoan. Horrek agerian uzten du Or ioko Erriberako untziola 
zela, oraindik ere, Oria ibaiko untzigintza-gune nagusia. 

Untzi haiek eraiki eta gero, Oria ibaiko untziolek beste krisialdi bat pasa zuten 70eko 
hamarkadaren hasiera arte, eskaririk batere sortzen ez zelako. Ondoren, aktibitatea poli-
ki-poliki hasi zen berriz Orio, Arratola eta Usurbilgo gradetan, Gipuzkoako probintziako 
eta Bizkaiko jaurerriko partikularrek egindako untzi-eskariari esker. Untziak arrantzarako, 
kabotajeko merkataritzarako eta zonako burdinoletan egindako produktuak eta burdina 
garraiatzeko eraiki ziren. Untzi haien artean, Joseph Nicolas de Aizpurua, Joseph Joaquin 
de Gaztañaga eta Joseph Domingo de Elorriagak eraikitakoak nabarmen daitezke. 
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HIRUGARREN TAULA: XVIII. MENDEKO PRODUKZIOA 

URTEA UNTZIOLA TIPOLOGIA UNTZIGILEA/ASENTISTA 

1700 Mapil Kapitaina eta almirantea Feo. de Nekolalde 
1706 Orio Fragata kortsoa Thomas de Miranda 
1708 Orio Naoa Simon de Zelarain 
1708 Orio Patatxea Thomas de Miranda 
1709 Orio Nabioa Thomas de Miranda 
1709 Orio Txalupa Juan Bauptista Agote 
1713 Orio Bi nabioa Joseph de lriberri* 
1713 Orio Nabioa Geronimo de Etxebeste* 
1714 Orio Patatxea Thomas de Miranda 
1715 Orio Nabioa Thomas de Miranda 
1715 Orio Naoa Ezezaguna 
1721 Orio Naoa Simon de Zelarain 
1726 Orio Txalupa Aseneio de Azpillaga 
1729 Orio Baleatako naoa Ezezaguna 
1738 Orio Nabioa Juan de Arizmendi 
1748 Orio Burdina garraiatzako txalupa Feo. Larragoien 
1750 Orio Lantxoiak (2) Juan de lertxundi 
1750 Orio Untziak (3) Ezezaguna 
1750 Orio Untzia Juan de Arizmendi 
1750 . Mapil Zura garraiatzeko untzia Ezezaguna 
1751 Orio Nabioak (3) Sagarsazu-Aizpurua 
1751 Orio Patatxea Feo. Sagarsazu 
1752 Orio 12 txalupa y 6 lantxoi Juan de Arizmendi 
1752 Mapil Bi lantxoi Manuel de Aizpurua 
1755 Orio Txalupa Feo. Aspillaga 
1771 Orio Merkatal nabioa J. Nieolas Aizpurua
1773 Mapil Fragata Ezezaguna 
1775 Orio Txalupa Feo. Aspillaga 
1775 Orio Nabio-kaskoa J. Joaquín Gaztañaga 
1778 Orio Gabarra Ezezaguna 
1778 Aginaga Gerra-fragatak (2) J. Nieolas Aizpurua
1781 Usurbil Nabioa J. Nicolas Aizpurua
1782 Orio Nabioa J. Joaquín Gaztañaga 
1782 Arratola Nabioa J. Domingo Elorriaga 
1783 Arratola Nabioa J. Antonio Elorriaga 
1787 Orio Bergantina Vizente de Segura 
1788 Arratola Bergantina Ezezaguna 

*Antonio de Gaztañetaren zuzendaritza eta gainbegiradapean egindako nabioak 
lturriak: Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoa; Gipuzkoako Artxibo Nagusia; 

Orioko Udal Artxiboa eta lndietako Artxibo Nagusia. 

XIX. mendearen hasieran Gipuzkoako untziolen aktibitateak, eta baita Euskal Herri
osoko untziolenak ere, beheraldia izan zuen. Beheraldi horrek bi arrazoi nagusi izan zi-
tuen: batetik, Euskal Herriaren urte haietako egoera ekonomiko txarra eta merkataritza· 
ren kr'isia eta, bestetik, gerra napoleondarrak eta Euskal Herrian sortutako barne-liska-
rrak. Hala eta guztiz ere, Oria ibaiko untziolen aktibitatea ez zen erabat gelditu, nahiz eta 
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erritmo makalagoan aritu: 1800 eta 1814 artean sei untziren eraikuntzaren berri baizik ez 
dugu; gehienak kapazitate gutxikoak eta tamaina txikikoak ziren. 

Madrilgo Gorteek 1831 n Orio eta Usurbilgo Hiribilduei egin zien galdeketari emanda-
ko erantzunetan garbi geratzen da l 800ean hasitako joerak segitzen zuela artean. Oriok 
erantzun zuen esanez herriko untziola egoera ezin hobean zegoela eta gai zela urtean 
I SOetik 200era tona arteko bi fragata eta bi bergantin eraikitzeko; hala ere, badirudi 
Orioko gradek ez zutela aktibitate handirik izan ez 1831 n eta ez aurreko urteetan. 
Usurbilek, bestalde, adierazi zuen Mapileko eta Zakoetako untzioletan etengabe egiten zi-
rela untzi txikiak merkatarientzat eta azken hiru urteetan hiru bergantin egin zirela, azkena 
galdeketa egin baino lehentxeago. 

Lehen Karlistadaren ondoren, Oria ibaiko untzigintzak, eta baita Euskal Herri osokoak 
ere, gora egin zuen, paradoxikoki: lurrinez mugitzen ziren burdinazko untziak Atlantikoko 
nabigazioan nagusitzen hasi ziren garaian, arrakasta izan zuten zurezko belauntziak eraiki-
tzen zituzten untziola tradizionalek. Beharbada, honako bi hauek dira portaera bitxi ho-
rren arrazoiak: 

- 1841 ean barnealdetik kostara aldatu ziren aduanak eta, beraz, ordutik aurrera 
Espainiako merkatuak sarbide errazagoa izan zuen. 

- Untzigintzari erregimen protekzionista ezarri zitzaion. 

Horren guztiaren eraginez, Orioko untziolak bere urterik onenak bizi izan zituen XIX.
mendeko 40ko hamarkadan. 1843 eta 1849 artean tamaina guztietako 40 bat untzi egin zi-
ren Orioko gradetan. 

Hedaldia azken Karlistadaren ondoren bukatu zen, bakea izenpetu eta gero. Bake-ga-
raia iritsi zenean, Oria ibaiko untziola tradizionalak ezin izan ziren errekuperatu, ezin bai-
tzuten lehiatu euskal portuetara kopuru handitan sartzen ziren burdinazko untzi ingelese-
kin. 

"Hermanos Mantera/a" arrantzuntziaren uretaratzea, Orioko Osto/aza untziolan, 1954. ljesus Mari Peronak utzitako ar-
gazkia) 
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Ostolaza untzio/ako arotzak, "Hermanos Mantero/a" arrantzuntzia uretaratu zenean ( 1954). Argazkiaren erdian: Manuel 
Ostolaza ( I ). Francisco Carrera ''Txanka" (2) eta Agustín Gozategi "Karrabal/o" (3). ljesus Mari Peronak utzitako argazkia) 

Sektoreak zuen irteera bakarra, beraz, berritzea zen. Eta, hain zuzen ere, Oria ibaian 
eman zitzaion lehen bultzada berritzailea Gipuzkoako untzigintzari: 70eko hamarkadaren 
erdialdean Usurbilgo Aginaga untziolan uretaratu zen Gipuzkoan eraikitako lehen bapore-
untzia. Untzia zurezkoa zen baina Laffosey etxeko lurrinezko makina zeraman, Lasarteko 
La Fossey tailerretan egokitutakoa. Garai hartan ez zen ohizkoa halakorik egitea eta untzi 
hark, nolabait, mugarria markatu zuen euskal untzigintzaren historian. 

Momentu hartatik aurrera Aginaga untziolak arrantzarako bapore txikiak eta kabotaje-
ko untziak egiteari ekin zion. Untzi txikiak egiten zituen, inoiz ez 40 tonatik gorakoak. 
Grada haietako produkzio-tekniken modernizazioak, beraz, eraikitako untzien tamaina txi-
kitzea ekarri zuen. 

Gertatuak gertatu, XX.  mendean untzigintzak Or ioko aktibitate inportanteenetako bat 
izaten segitu zuen. Horren adibide garbia da Ostolaza untziola. Haren sustatzaileen gogo 
gartsuak - b a t e z  ere Francisco Carrera, Txankarenak- eta arrantzuntzien trazatu eta 
formatan egin zituzten aldaketek puntako enpresa bihurtu zuten zurezko arrantzuntzien 
eraikuntzan. Ostolaza untziolak, beraz, gora egin zuen 1980. urtera arte, hau da, arran-
tzuntziak eraikitzeko fibra erabiltzea ohizkoa bihurtzen hasi zen arte. 

Nahiz eta gaur egun Oria ibaiko untzigintzak galdua duen garai batean izandako prota-
gonismoa, nabarmentzekoa da Oria ibaiaren arroan ospe gehien izan zuen sektoreetako 
bat izan zela, oso aspaldi ez dela. Untziola haietako untzigileak oso preziatuak izan ziren 
aplikatzen zituzten teknikengatik. Oria ibaiak eskaini zituen langileei zor  zaie, besteak bes-
te, euskal untziek itsasoa trebetasunez zeharkatu izana. 
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Bi/boko Kontsuletxeko 
seilu batean ageri den 

galeoia ( 16 9 3 ). XVII. 
mendean hazi egin zen 

Oria ibaian lndietako 
Karrerarako egindako ga-

/eoi-kopurua. 



TIPOLOGIAREN EBOLUZIOA 
UNTZIGINTZAN 
Cruz Apeztegi 

SARRERA 

Oria ibaiaren arroa Gipuzkoako untz1gmtzaren gune inportanteenetako bat izan da 
XVI. mendearen erdiaz geroztik. Oriaren ibaiertzetan untzi ugari egin da, kapazitate eta ti-
pologia askotakoak. Bost mende daude Bizkaiko itsasoko untzi nagusiak izan ziren nao 
haien eta gaur egungo zur eta fibrazko arrantzuntzien artean. Denbora-tarte hori untzi-
gintzaren bilakaeraren adibide egokia izan liteke.

Lerro hauetan, untzi-tipologia horien eboluzioaren ikuspegi orokorra ematen saiatuko 
gara, alderdi inportanteenak eta adierazgarrienak astiroxeago azalduz. 

LEHEN UNTZI HANDIAK 

XVI. mendean untzi handi gehienak Urola ibaiaren arroan egiten ziren: eraikitako un-
tzien tonajearen % 80 inguru. 

Garai hartan N A O A  zen untzirik adierazgarriena. Naoa hiru mastako untzia zen, bran-
kan eta erdialdean forma nahiko beteak zituena eta auealde zorrotzekoa; horri esker, oso 
egokiak ziren nabigaziorako. Ozeanoarteko garraiorako erabiltzen ziren -Flandesekiko 
artile-salerosketetarako- eta T ernuara balea edo bakailaotara joaten ziren arrantzaleek 
ere erabiltzen zituzten. 

Naoaren proportzioek BAT-BI-HIRU erregela betetzen zuten; hau da, gilaren neurria, 
zabalera-neurriaren bi halako eta luzera-neurriaren hiru halako zen. Untzi haiek puntel bat 
zuten bodegan, zabalera-neurriaren erdia baino gehiagokoa izan ohi zena eta horrek, kar-
ga-kapazitate handia ematen zien. 

Ohizkoa zen artileria-piezaren bat ere izatea kortsarioen kontra defendatzeko eta, 
bestalde, gerrauntzi bihurtzen ziren (nao armatua) aldaketa batzuk eginez eta artileria 
gehituz. 

Gipuzkoan egindakoak ziren estimatuenak lndietako Karrerarako, oso sendoak eta on-
do eginak baitziren. 
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Untzi handien artean, naoaz gain, URKA nabarmen daiteke. Urkak hiru mastako unt-
ziak ziren, naoak baino beteagoak formaz eta hondoa askoz zapalagoa zutenak. Herri han-
seatikoetan zuten jatorria eta egokiak ziren merkatal gaiak garraiatzeko, nahiz eta naoak 
baino motelagoak izan eta maniobratzeko zailagoak. 

Oria ibaiko untzioletan, hainbat nao eta urkaz gain, beste untzi txikiagoak ere eraiki zi-
ren: piñazak, balandrak, lantxak, faluak, patatxeak eta abar. 

X V I I .  M E N D E A .  E R R E G E A R E N T Z A K O  
L E H E N  E R A I K U N T Z A K  

Tipología askotako untziz osatua zegoen Armada Garaitezinaren zorigaiztoko esperien-
tziaren ondoren, Felipe 111.ak irizpide batzuk ezarri zizkien untzigileei, untzi guztiak antzeko 
ezaugarriekin eraiki zitzaten, horrela, behar zenean, armada homogenoak osatu ahal izate-
ko. 

Hori lortzeko, Ordenantzak eman ziren 1607, 1613 eta l 6 l 8an eta presionatzeko neu-
rriak erabili ziren, ezaugarri jakin batzuk betetzen ez zituzten untziei lndietan merkatal tra-
tur ik egitea galaraziz eta untziak eraikitzeko subentzioak ukatuz. Gipuzkoako probintziak 
hainbat auzi tarteratu zituen, besteak beste bi arrazoi hauengatik: bodegetako puntelak al-
tuera jakin batekoak izateko betebeharra ezartzen zelako eta untzian eraman beharreko 
artileria gehitu egiten zelako. 

XVII. mendea GALEOIAren mendea izan zen, nagusiki. Untziak finagoak ziren. Gila, za-
baleraren hiru halako eta luzeraren lau halako zen. Untzien abiadura eta marinel-kualitate-
ak hobeak baziren ere, karga-kapazitatea gutxitu egin zen, merkatarien kalterako. 

Bestalde, trazatu-sistema berria erabiltzen hasi zen, oinarrian erregela-multzo bat zue-
na: erregela horiek, bata bestearen gainean mugituz, sortzen zituzten untzien formak. 

Mendearen erd ia ldera  O r i a  a r r o a r e n  aldi e m a n k o r r e n e t a k o  bat hasi zen, 
Erregearentzat galeoiak asiento bidez eraikitzen hasi zirenean. 

Orion eta Usurbilen 50 eta 60 kanoiko kapazitateko galeoiak - e t a  baita handiagoren 
bat e r e - eraiki ziren lndietako Karrerarako eta Ozeano ltsasoko Armadarako. 

60ko hamarkadan nabarmentzekoak dira, bereziak baitziren, Usurbilen Ambrosio de 
Lomelin eta Domingo Grillo asentistentzat egindako 60 kanoiko bi galeoiak: San Vicente 
Ferrer y San Pedro Márt i r  eta Ntra. Sra. del Rosario y Sto. Domingo, untzi negrero izateko egi-
nak. 

X V I I I .  M E N D E A R E N  H A S I E R A .  A N T O N I O  D E  G A Z T A Ñ E T A

XVIII. mendearen hasierak eta Erregetzarako Gerrak geldialdia ekarri zioten untzigin-
tzari. Mendearen lehen hamarkadan 500 tonatik gorako bi merkataluntzi eraiki ziren 
Orion Andres Martinez de Murgiarentzat eta tamaina ertaineko untzi batzuk ere egin zi-
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Bikarioetxeko (San Nikolas 
kaleko 9. zenbakia) lehen pi-
suan orain dela gutxi aurkitu-
tako tenperako pinturak. Pin-
tura hariek Orioko untziolen 
aktibitateak XVIII. mendean 
izan zuen garrantziaren adie-
razgarri dira. (Gipuzkoaka 
Foru Diputazioaren zaharbe-
rritze Tai/erraren argazkia). 



untzian zeuden 550 pertsonetatik 200 hil ziren eta Gaztañeta bera ere zauritua izan zen, 
bala batek ezkerreko zangoa zulatu baitzion eskubiko orkatilan geratuz. 

Usurbilen eraikitako San Fernandori, berriz, atzetik egin zion eraso, ustekabean, eskoa-
dra ingelesak. Tripulazioak untziari hondoa joarazi eta su eman behar izan zion, ingelesek 
har ez zezaten. 

ETA DENBORA BADOA ... 

Hondamendi haren ostean, eta l 719an Frantziako armadak Gipuzkoako probintziaren 
zati bat indarrez hartu ondoren, berriz ekin zitzaion untzigintzari. 

Gaztañetak l 720an idatzi zuen Proporciones de las medidas más esenciales liburua. 
Bertan erregulatzen zuen nola eraiki behar ziren - b a i  Erregearentzat eta bai partikula-
r r e n t z a t - 1 O kanoitik 80 kanoira arteko untziak. Ezarritako berrikuntza honako hau zen: 
oinarrizko neurria luzera zen, handik gila ateratzen zen (luzera/zabalera = 6/5) eta gilatik, 
berriz, gainerako neurri proportzionatu guztiak. Proportzio-sistema hori izan zen untziak 
eraikitzeko erabili zena XVIII. mendearen erdialdera arte, hau da, Jorge Juanek ingeles-ti-
poko eraikuntza-sistema ezarri zuen arte. 

Proportzio horien arabera egindako untziak sendoak, maniobratzeko errazak eta egon-
korrak ziren. Galeoiekin hainbat desberdintasun zuten: ez zuten traparik boupres-ean, 
gurpilezko lema zuten eta kangreja erabiltzen zuten mesanako antenaren ordez. 

Mendeak aurrera egin ahala, masta-egitura aldatu egin zen eta fokeko txanberga eta es-
taiak hasi ziren erabiltzen. Ordura arte ez bezala, untziaren planoak egiten hasi ziren eta 
txopa ispilu tipokoa izatetik ferra tipokoa izatera pasa zen. Azkenerako, luzera/zabalera 
erlazioa lau izatera iritsi zen. Eraikuntzari dagokionez, berriz, barenga-jenol sistema baz-
tertu eta elkarri lotzen zaizkion zuaker moztuen sistema hasi zen erabiltzen. 

XIX. mendean baporea eta propultsio-sistema berriak agertu ziren. Gipuzkoako lehen 
bapore-untzia Aginagan egin zen. 

Aurrerago, Erregearentzako untziak artsenaletan eraikitzen ziren eta arroetako untzio-
letan merkatari partikularrentzako untziak baizik ez ziren egiten. 

Bukatzeko, komeni da nabarmentzea Oria ibaiaren arroan burdin harria garraiatzeko 
untzi bereziak egin zirela, masta-egitura aldatua zutenak minerala untzira hobeto sartzeko, 
eta egin zirela, baita ere, garraiorako gabarrak eta beste untzi txikiagoak. 
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