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LABURPENA: Gaur egun turismo produktu «berdintsua» saltzen
badute ere, turismoak jatorri ezberdina du aztergai ditugun kostaldeko bi herri hauen kasuan. Patua, ordea, antzekoa.

ABSTRACT: Even if currently they sell a similar product, tourism
has a different origin in each of the cases that we study. Fate,
however, is the same for both.
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Bai Bakio eta bai Zarautz, aski ezagunak ditugu gaur egun,
batez ere haien hondartza luzeak direla-eta. Bata eta bestea,
Bizkaiko eta Gipuzkoako luzeenak hurrenez hurren. Herri
hauek turismo «produktu» berdintsua eskaintzen dute.
Mediterraneo aldeko herriek saltzen duten eguzki+hondartza
tandemetik haratago, beste osagarri batzuk eskaintzen dituen
«kalitatezko» turismoa da hauena, edo hori irakurri dezakegu
edozein panfleto turistikotan: alde batetik surfa dugu, eta haren
inguruan sortutako turismo modua eta aisia-estiloa, eta bestetik kostako herriek ere izan baduten nekazari-jatorriarekiko lotura eta landa-produktuen eskaintza, txakolina, adibide garbia
kasu bietan. Baina egiazkoa al da saltzen den «kalitatezko»
produktua, eta horrek mantentzen duen oreka herrien berezko
izaerarekin eta bizimoduarekin? Turismoa modu eta momentu
ezberdinetan hasi zen batean eta bestean, eta horrek markatu
izan ditu bata eta bestearen herri-izaera eta turismoa bizitzeko
modua ere.
XIX. mendeko tesi higienista eta terapeutikoei lotuta sortu
zen urari lotutako turismoa klase dirudunen artean. Tendentzia hori modu berantiarrean iritsi zen Euskal Herrira,
Europako gainontzeko herrialdeekin alderatuz, baina iritsi eta
berehala izan zuen arrakasta, gaur egunera arte iraun duena.
Hasieran, barnealdeko bainuetxeei lotutako turismoa izan
bazen ere, uraren ezaugarri osasungarriei lotuta zegoena, laster
zabalduko ziren itsasoko olatu-bainuen onurak nabarmentzen
zituen tesien korronteak ere. Betiere, klase altuen artean,
jakina. Eta hementxe kostaldeko turismoaren jatorria gurean.
Berez osasunarekin zerikusia zuen turismo mota hau, garaiko
klase dirudunen aisialdi-estilo bihurtu zen, harreman zuzena
zuena beraien mentalitate eta bizimoduarekin. Euskal kostaldea oso egokia suertatu zen turismo mota hau jasotzeko;
izan ere, klase altuen artean azal zuria izatea zen modan.
Hemengo eguzkiak ez du hegoaldean bezain gogor jotzen, eta
tenperatura uda partean freskoagoa da.
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Urte asko, eta tartean gerra zibila ere pasatu behar izan zen,
turismoa modu demokratizatuan gertatu zen arte, olatu-bainuen onurari lotutako turismoak eguzkiari lotutako turismoari
bide eman zion arte, alegia. Eta edozeinek eta edozein modutan
kostari lotutako turismoa bizi ahal izan zuen arte. Lehen
aipatu bezala, Zarautz eta Bakioko kasuetan, momentu ezberdinetan du jatorria turismoak.
Kosta-lerroan izate hutsak ez dio arrantzarako gaitasuna
ematen leku bati. Berez Zarautz izan bazen garai batean
arrantzale-herri txikia, balea-arrantzalea izan ere. Portu xumea
ere bazuen. Baina ez zituen, antza denez, baldintza egokienak.
Kantauri itsasoaren ausardiak arrantzaleei arreta bereziak
hartzea eskatzen zien beren sartu-irtenetan, zakarraldi-egunetan bereziki, beren bizitzak arriskuan jartzen baitzituzten eta
alditan galdu ere bai (Ciriquian-Gaitarro, 1951). 1878. urtean
azken balea arrantzatu zen Bizkaiko kostaldean, eta ordurako
aspaldi ziren itxiak Zarautzeko ontziolak. Portu txikiaren
aldamenean topatu zuen Zarautzek ordea, aurrera egiteko
aukera: hondartzan.
Zarautzeko hondartzaren ospea, euskal kostaldeko hainbat
kasutan bezala, emakume baten eskutik etorri zen. Erregefamilia bateko emakume baten eskutik, izan ere. Biarritzek
Eugenia enperatriza izan zuen, Donostiak Maria Kristina erregina, Lekeitiok Zita enperatriza… eta Zarautzek Isabel II.a
erregina. Donostia eta Madril lotu zituen trenbidea inauguratu eta urtebetera (1865) aukeratu zuen Isabel Borboikoak,
Alfontso XIII.aren amak, Zarautz bere azaleko arazoentzat
onuragarriak izango ziren olatu-bainuak hartzeko leku. Erreginaren segizioaren etorrera gertaera harrigarria izan zen
Zarautz moduko herri batentzat, eta berehala erakarri zituen
aristokraziako beste familia ospetsu eta entzutetsuak. Aipamen moduan, Alfontso XIII.ak eta Maria Kristinak inauguratu
zuten 1916. urtean estatuko laugarren golf-zelai antzinakoena
Zarautzen.
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Oina: Bakioko nekazaritza--lur produktiboen garapena, baso-lurren
bilakaeraren eta hiri-lurren presioaren arteko emaitza moduan (1965,
1990 eta 2011). Laranja kolorean baso-masaren bilakaera, urdinez
lurzoru hiritartuaren garapena.
Egilea: Anartz Ormaza

Bakiok turismoa, geroago deskubritu zuen, ordea. Hondartzari
bizkarra ematen jaio eta hazi zen Bakioko herria. Kasu honetan ere, portua izateko desegokiak ziren hango kostaldeko
baldintzak. Iparraldera parez pare duen hondartzak ez zuen
batere errazten itsasontzien sarrera edo irteera (Aguirre, 1871).
Mendeetan burdinola eta errotak izan ziren Bakioko herritarren
biziraupena bermatu zutenak, betiere nekazaritza, basogintza
eta abeltzaintzarekin batera, jakina. Eta horrela izan zen XX.
mendearen erdialdera arte.
XIX. mendearen bukaeran, eta batez ere XX. mendearen
hasieran hasi ziren Bilbo aldeko lehen familia aberatsak Bakiora etortzen, uda pasatzera. Familia indianoak, eta Bilboko
burgesia berriko familia dirudunak. Baina tantaka eta oso modu
patxadatsuan gertatu zen fenomeno hau, eta herriko berezko
bizimoduarekin ez zuen inolako talkarik sortu, herria berez,
barnealdean baitzegoen. XIX. mendearen bukaerako testu
batzuen arabera, Bakioko haranak honako irudia eskaintzen zion
ibiltariari : «Nekazarien lurra, lasaia eta emankorra». Hondartzari
dagokionez, ordea, zera zioen: «Ondoen duen hondartzak ez du
herriaren izaeran akzidente huts moduan baino eragiten».
40ko hamarkadara arte, apenas zegoen dozena erdi etxe hondartza parean eraikita, oraindik ere basatia zen hondartzan
zehar. 1957. urtean suma zitekeen hondartzatik gertu herrigune
txiki bat, etxe sakabanatu batzuek eratutakoa, barrualdeko betiko
herrigunearen alternatiba moduan. Baina 50eko hamarkadako
gune txiki hark hurrengo 20 urteetan jasan zuen boom urbanistikoak ordena eta oreka gabeko herrigune dentso bihurtu zuen,
turismoaren egarriak irudikatutako herri berria.
Turismoaren demokratizazioak eguzki-hondartza tandemaren
alde egin zuen, Bakioko herriak ordena eta plangintza gabeko
hazkunde basatia pairatu zuelarik. 60ko eta 70eko hamarkadetan egindako astakeriekin damututa, edo lotsatuta, hurrengo
hamarkada bietan eraikuntzak geldiunea izan zuen. Baina berriro
ere martxan jarri zen eraikuntzaren makina turismoaren aitzakiarekin . Aurreko hamarkadetako etxetzar garai eta dentsoen
aldean, «kalitatezko» turismoa ahalbidetuko zuen eraikuntzaplangintza egituratu zen 90ko hamarkadatik aurrera, etxe bakar
eta dentsitate txikiko urbanizazioetan oinarrituta. Herriaren lurzoruaren hiritartze masiboa ekarri duena, landa-lurren kalterako,
jakina. «Kalitatezko» etxebizitzak izateak jendea bertan bizitzen
geratzea erraztu zuen, eta Bakioko biztanleria erroldatua 20
urtetan bikoiztera iritsi da (1).
(1) 1996. urtean 1.389 biztanle zituen Bakiok erroldatuta, 2012. urtean, ordea,
2.619 biztanle. Iturria: Eustat
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Goian eskuinaldean:
Bakioko ikuspegia, XX. mendearen hasieran.
Iturria: www.bakio.org, Alberto Barrenetxeak
utzita.
Behean ezkerraldean eta eskuinaldean:
Bakioko ikuspegia, 60ko hamarkadaren hasieran
eta 80ko hamarkadan.
Iturria: www.bakio.org, Itziar Uriartek, eta
Fernando Ortega eta Begoña Azpitartek utzita.

Etxe berriak bete dira hein batean, baina aurretik neguan hutsik
zeuden etxeek hutsik diraute oraindik ere. Antzeko lekutik
abiatu ziren bi herriak, Kantauri ertzetik, hondartza luze baten
atzetik, babesetik; bide ezberdinak garatu dituzte urteetan,
garai hauetara antzeko egoerara iristeko: hondartza bati begira
nekazaritza eta abeltzaintzarako lurzoru aberatsak hormigoi
pean itoz.
XXI. mendearen hasiera honetan % 5 eta % 0,5 inguruan dago,
hurrenez hurren, Bakio eta Zarauzko lehen sektoreko jarduera (2). Biak ala biak nekazaritza-lur emankorrean finkatutako
herriak; hasieran haiez inguratuta, aberats, haien gainean gaur
egun. Erritmo ezberdinetan jan dituzte euren sostengurako
etxean bertan zituzten baliabideak. Lurzoruaren aprobetxamenduak lur emankorrak ahitu ditu, abiada handiko kontsumo
garaikideak itota. Etekina unean unekoa bakarrik bailitzan,
Brundtland Agirian duela 26 urte «etorkizuneko belaunaldiek
beren beharrak asetzeko duten gaitasuna baldintzatu gabe orainaldiko beharrak asetzen dituen garapena» iradoki zuenik ere
entzun barik (Tolstói, 2011).
(2) Tellechea Idigoras, J.I. (1987): “Zarautz orain dela berrehun urte”, HAINBAT
IDAZLE, Zarauzko gorabeherak historian zehar, III. lib., Zarautz.
Artikulu zientifikoa: Arrantzarako baldintza egokirik ez zuten kostaldeko herrien patua

Baina, beti geratuko zaigu txakolina. Nekazaritzarako zein
eraikuntzarako hain egokiak ez diren maldak mahats-itsaso
batek hartu ditu. Lurrarekin genuen loturaren harira izandako
mozkorraldiak amaierarik izan ez dezan. Lev Tolstoi-k parabola
ederrez erantzun zion «Zenbat lur behar ditu gizon batek
bizitzeko?» galderari. Amaiera adierazgarria du ipuinak, nahi
beste lur eskuratzeko aukera duen jaunak, aseezintasunak jota,
direnak eta ez direnak galtzen ditu azkenean (Jacobs, 2007).
Kostako bi herri hauek mugaraino eramandakoa, ordea, oso
orokortuta dagoen fenomenoa denik ezin uka; itxuraz, halabeharrak jota, balaztatzen ari den fenomenoa.
Honek guztiak, noski, menpeko egiten ditu herriak. Bakiok
eta Zarautzek egunez egun hondartzara iristen diren olatuak
bailiran, kanpoko lehengaien fluxua beharrezko dute. Kanpotik jasoko dituzte elikagaiak eta urrunetik iritsiko zaizkie ere
jardueretan bizirauteko behar dituzten baliabide eta bisitariak.
Zerbitzuen sektorea jardueren % 70 da mende honen hasieran
bi herrietan (3), Bakion duela urte batzuetako eraikuntzaren
boomak izandako eraginak atzera egin duen honetan. Zerbitzuetara eta gozamenera bideratutako herriak, sarritan lo egitera
(3) Bakion, 2008an, nekazaritza-arrantza sektorea % 4,47; Zarautzen, urte
berean, %0,52. Iturria: Eustat

Aldiri, 2013, I, 14, 4-7, ISSN 1889-7185

14. zenbakia / Homo Turisticus

7

Goian ezkerraldean:
Zarautzeko ikuspegia, XIX. mendearen
bukaeran.
Iturria: Gregorio Izuzquiza Aranak utzita.
Behean eskuinaldean eta ezkerraldean:
Zarautzeko ortoargazkiak. 1954 eta 2011
urteak.
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia. www.
gipuzkoa.net

bideratutako auzune izatera iristeko arriskuan. Ustezko loraldi
batean lo geratzeko arriskuan.
Hondartzako lehen lerroa betetzen duten auzune eta eraikinek
urtean 2-3 hilabeteko okupazioa dute, edo larriago dena, urtean
bederatzi hilabetetan hutsik dauden eremuak dira (4).

Ametsak gabeziak agerian utzi ditu, hondartzari, soilik hareatza
bati lotuta, jauzi egin duten bi herrietan (5) Kantauriko lainoak
hain ugari izanik.
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