
PIRINIOETAKO BAKEAREN (1659-2009)

 OROIMENEKO TOKIEN GIDA.

KOKALEKU NAGUSIA.

Hitzarmen honekin “Laurogeita hamar urtetako guda” izeneko gatazka luzea 
amaitu zen. Felipe II.aren garaian hasi zen guztia, 1568an Flandesko 
jabegoetan erlijio askatasuna onartzeari uko egin zionean.

Hitzarmena sinatu zen egunean arrazoi hark garrantzi txikia zuen ordea. 
Bata bestea bezain katolikoak ziren bi potentziek lortu nahi zuten gauza 
bakarra, guda berriz piztu ahal izateko beharrezko indarrak berritzeko 
behin-behineko tregoa bat ezartzea zen, hori guztia helburu politiko bakar 
batekin: Europan eta bere kolonietan nagusitza nork izango zuen erabakitzea.

1863 urtera arte luzatu zen prozesu hau. Gida hau osatzen duten orrietan 
gaur egun bisitagarri diren eta gatazka garai hartako eszenatoki izan ziren 
tokien deskribapena dago, baita drama historiko honen protagonista izan 
ziren pertsonaia nagusien biografiak ere. Toki hauen gida, Pirinioetako 
Hitzarmenarekin izaniko loturaren eta kokaguneen  arabera, hiru 
eszenatokitan antolatu da:

Eszenatoki nagusia: Hondarribia, Irun, Faisaien Uhartea, Nazioarteko Zubia, 
Urtubiako Gaztelua eta Hendaia.
Bigarren eszenatokia: Donostia, Lasarte, Donibane Lohizune, Ziburu eta 
Larrun.
Hirugarren eszenatokia: Zarautz, Tolosa, Miarritze, Baiona, Dantxarinea eta 
Bidaxune.

1659ko azaroaren 7an 
Frantziako lehen ministroak, 

Julio Mazarino kardinalak eta  
Espainiako eta Indietako 

Erregea zen Felipe IV.aren 
enbaxadore ahalguztidunak, 
Luis de Haro jaunak alegia, 
Hondarribiko jabegoa eta 
jurisdikzioa zen Faisaien 

Uhartean bake hitzarmen bat 
sinatu zuten, “Pirinioetako 

Bake Hitzarmena” hain zuzen 
ere.



GERTAKARIETAKO PROTAGONISTAK 

Julio Mazarino kardinala (1602-1661). Garaiko politiko 
eredu nagusienetakoa. Azkarra eta ausarta, Richelieu 
kardinalaren pentsamendu eskolan hezitua, bere 
betebehar nagusia Luis XIV.a adin txikikoa zen 
bitartean, nobleen handinahikeriaren ondorioz  estatu 
frantziarra ez desegitea izan zen. 1659ko Itunaren bidez, 
Espainiaren aurrean eta frantziar tronuaren barne 
zeuden etsaien aurrean, monarkaren posizioa sendotzen 
saiatu zen. Negoziazioen emaitza ordea, bere nahien 
azpitik geratu zen.

Luis Méndez de Haro  (1598-1661). Felipe IV.aren 
ministroa. Erregea arlo militarrean -oso zorte txarrez 
frente portugaldarrean- eta arlo diplomatikoan 
zerbitzatu zuen. Pirinieotako Itunaren negoziazioetan 
garatu zuen politika oztopatzaileak -gaur egun 
gutxiesten denak-, bi potentziek bertan eskuratutako 
irabazien eta galeren arteko oreka eragin zuen, 
Mazarino kardinalak negoziaketan zituen helburuak 
murriztuz.

Borbon-go Luis II.a, Condé-ko Printzea  (1621-1688). 
“Heroia” edo Condé Handia izenez ezagutua, Rocroi-ko 
batailako (1643) garaipenaren ondorioz. Luis XIV.aren 
lehengusua, eta noblezia frantziarren “adar” 
boteretsuenetako baten ordezkaria. “Printzeen Fronda” 
(1652) deritzon gerra zibil frantziarraren garaian, 
erregearen alderdia utzi zuen. Traizio honen ondorioz, 
errege espainiarraren zerbitzuan aurkitu zuen babesa. 
Ituna sinatu ondoren Frantziara itzultzea izan zen  
diplomazia espainiarraren helburu nagusia. Mazarino 
kardinalak eragindako erresistentzia handia izan zen 
bakearen sinadura atzeratu zuen arrazoi nagusia. 
Frantziako tronuaren etsai nagusiaren itzulera oztopatu 
nahi zuen, nahiz eta azkenean bere helburua ez lortu.



Napoleon III.a (1808-1873), Napoleon Bonaparteren iloba. 
1848ko iraultzaren ondoren Frantziako Bigarren 
Errepublikako lehendakari izendatu zuten. 1851. urtean 
Frantzian Bigarren Inperioa ezarri zuen. Napoleon III.ak 
osabak Espainiaren aurkako gerran izandako porrota ez 
zuen errepikatu nahi. Beldur honek, Isabel II.aren 
monarkiarekin harreman politiko onak izatera bultzatu 
zuen, aliantza militar sendoa sortu zutelarik (Pirinioetako 
Itunaren sinaduraren bigarren mendeurren apal eta 
berdintasunezkoan islatzen den moduan). 

Britainia Handiko Karlos II.a (1630-1685). Bakea sinatu 
zenean, 1642ko iraultzak destronatutako printze bat 
besterik ez zen, iraultza honek bere aita exekutatu 
baitzuen. Horren guztiaren eragilea Oliver Cromwell-ek 
gidatutako Parlamentua izan zen; honek diktadura militar 
gogor bat ezarri zuen, 1660an erbesteratutako printzearen 
berrezarkuntza gauzatu arte luzatu zena.

Sir  William Lockhart de Lee (c. 1621-1675). Ofizial militar 
britainiarra. Gerra zibil ingelesaren garaian Karlos I.aren 
alderdia utzi eta ezkontza bidez Oliver Cromwell-en alderdiari 
batu zitzaion, Parisen enbaxadore lanak burutu zituelarik. 
Han, oreka militarra Espainiaren aurkakoa izatea bideratu 
zuen, Frantzia eta diktadura britainiarraren arteko akordioa 
lortuz. Gauzak horrela, Espainiak gatazkaren konponbidea 
diplomaziaren bidez egitea bultzatu zuen, Pirinioetako 
Hitzarmenean gauzatu zena. Dena den, gainbeheran zegoen 
diktadurak eta Bidasoako ibaiertzean hura ordezkatzen zuen 
Lockhart-ek, etorkizunean Britainia Handiko errege izango zen 
Karlos Estuardo printzeak bezain onura txikiak eskuratu 
zituzten Hitzarmenean.

Isabel II.a (1830-1904). Bere erreinualdi 
zalapartatsuan, monarkia parlamentario 
espainiarraren hasiera gauzatu zenean, mugen 
arazoa konpontzen saiatu ziren, 1659. urtean 
Pirinioetako Bakeak lortzerik izan ez zuena. 
1850eko hamarkadan Isabel II.a eta  enperadore 
frantziarraren artean hasitako negoziaketak 1863. 
urtea arte luzatu ziren, Pirinioetako 
Hitzarmenaren bigarren mendeurrena lehenengoa 
bezain isilik igaro zedila eraginez.



HONDARRIBIA

  

Luis de Harok hala erabakita 1638ko udan Condé-ren gudarosteen kontra 
erakutsitako erresistentzia goraipatzeko,  Hondarribia 1659ko ekintza nagusien 
gune izateko hautatu zuten. Bertatik egin zituen Faisaien Uhartean burutu ziren 
24 batzarretara joan-etorriak. 1659ko abuztuaren 16tik azaroaren 7a bitartean 
egin ziren bilera haietan, Bake Hitzarmenak ebatzita utzi nahi zituen bi Koroen 
arteko zenbait auzi konpondu zituzten.

Hondarribiak negoziaketa horrekin erlazionaturiko zenbait bisita jaso zituen. 
Lyonne-ko Markesarena besteak beste, zeina Pedro Coloma Espainiar Estatuko 
Idazkariarekin Hondarribian bildu zen eztabaidatzeko, Mazarino eta Luis de 
Haro jaunaren arteko bileren aurretik. Edo gerora Britainia Handiko Karlos 
II.a izan zen Karlos Estuardo britainiar printzea. Azken hau Hitzarmenaren 
negoziaketen azken egunetan onuraren bat lortzen saiatu zen.

Irudian, Hondarribiako gune historikoko erdigunean kokatua den Karlos V.aren 
Gaztelua. 1659ko Hitzarmenaren negoziaketetan zenbait pertsona ospetsuk 

bertan hartu zuten ostatu, tartean Felipe IV.aren enbaxadore ahalguztiduna zen 
Luis de Haro jaunak eta Karlos Estuardok, geroago Britainia Handiko Karlos 

II.a erregea izan zen hark. 1959an administrazio frankistak antolatutako 
Pirinioetako Bakearen hirugarren mendeurrena oroitzeko antolatutako 

erakusketaren egoitza izan zen.
.



IRUN

Hondarribia bezala, garai hartan bere jurisdikziopean zegoen Irungo 
Unibertsitatea ere Bakearen negoziaketekin loturiko zenbait gertakari 
garrantzitsuren eszenatokia izan zen. Aipatzekoak dira, besteak beste Mazarino 
Kardinalaren eta Luis de Haro jaunaren talde diplomatikoen arteko bigarren 
mailako bilerak, negoziaketa nagusien prestaketa zutelarik helburu.

Irundik igaro zen gainera Gramont mariskala Madrileko bidean, Maria Teresa 
infanta Luis XIV. erregearekin ezkon zedin mandatu egitera. Ezkontza huraxe 
izan zen  negoziaketen azken atala. 

Hitzarmenaren negoziaketen garaiko trazatua eta itxura mantentzen duen 
Irungo kale zatia. Honelako kaleetan barrena ibili ziren gertakari haien 

protagonista nagusienetariko batzuk, Gramont-eko mariskala edo Lyonne-ko 
markesa kasu.



FAISAIEN UHARTEA

     

                                             
                                                         

Faisaien Uhartea, 
Bidasoaren erdian 
kokatua. 1659ko 

elkarrizketen eszenatoki 
nagusia.

Hamaika eztabaida izan ondoren, 1659ko uztailaren 31rako, Antonio de 
Pimentel jauna eta Lyonne-ko markesa ados  jarri  eta uharte hau bi 
enbaxaden arteko bilerak burutzeko eszenatoki aukeratu zuten. Epe  baterako 
irla hau erditik zatitzea eta bi urbazterrekin zenbait egurrezko egitura eta 
zubiren bidez komunikatzea erabaki zuten. Lan horiek urte bereko 
abuztuaren 16a arte luzatu ziren. Ondoren hainbat bilera egin zituzten 
kardinalaren eta Luis de Haro jaunaren arteko bileretarako egokitutako gelan 
eta bukatzeko bertan Hitzarmena eta ezkontza-ituna sinatu ziren.

Urteak aurrera joan ahala uharteak prozesu honetan izandako garrantzia 
ahantzi egin da, eta aurrerantzean, besterik gabe Hondarribiko beste ondasun 
bat zen iritzia zegoen.  1746an berriz beste egitura bat eraiki zen uhartean, 
kasu honetan Frantziarako bidean ezkontzera zihoan Espainiako beste 
printzesa baten harrerarako. 1853an, 1659ko Hitzarmenak konpondu ez zituen 
arazoak amaitzea helburu zuen Nazioarteko Batzorde Mixtoa garatzen hasi 
zen momentuan, uharte hau ia desegina zegoen ibaiaren korronteen ondorioz. 
Orduan burutu zen uharteak gaur egun duen itxura izateko erreforma 
egitasmoa, baita negoziaketa horien amaiera omentzeko 1863an eraikitako 
monolitoa ere, egun oraindik ikusgai dagoena. 1959an Bakearen Hirugarren 
Mendeurrena gogoratzeko ospakizunean, uharteak berriz ere nolabaiteko 
garrantzia lortu zuen, historia horren oroitzapen gune zen aldetik.

1863an eraikitako monolitoa. 
Bere inskripzioak horrela 
dio: “En memoria de las 

conferencias de MDCLIX por 
las cuales Felipe IV y Luis 
XIV con una feliz alianza 
pusieron término a una 

empeñada guerra entre sus 
dos naciones restauraron esta 

isla Isabel II reina de las 
Españas y Napoleón III 

emperador de los franceses en 
el año MDCCCLXI”.



NAZIOARTEKO ZUBIA

Bidasoaren gaineko lehen 
Nazioarteko Zubia. 
Zutabean Isabel II.a 

erregina irudikatzeko 
koroidun “Y” bat dago.

.

Bidasoaren gaineko lehen 
Nazioarteko Zubia. Zutabean 
Napoleon III.a enperadorea 
irudikatzeko koroidun “N” 

bat dago.

Hamaika eztabaida izan ondoren, 1659ko uztailaren 31rako, Antonio de 
Pimentel jauna eta Lyonne-ko markesa ados  jarri  eta uharte hau bi 
enbaxaden arteko bilerak burutzeko eszenatoki aukeratu zuten. Epe  baterako 
irla hau erditik zatitzea eta bi urbazterrekin zenbait egurrezko egitura eta 
zubiren bidez komunikatzea erabaki zuten. Lan horiek urte bereko 
abuztuaren 16a arte luzatu ziren. Ondoren hainbat bilera egin zituzten 
kardinalaren eta Luis de Haro jaunaren arteko bileretarako egokitutako gelan 
eta bukatzeko bertan Hitzarmena eta ezkontza-ituna sinatu ziren.

Napoleon III.a eta Isabel II.a irudikatzen dituzten koroidun “N” eta “Y” hauek 
bezalako oroigarrizko inskripzio eta monumentuak oraindik ikusgai ditugu 
gaur egun, eta 1659ko batzarrek itxuraz amaitutako bi potentzien arteko 
liskarren amaiera gogorarazten digute. Ez Espainiako Monarkia 
Parlamentarioak ezta Frantziako Bigarren Inperioak ere ez zuten elkarren 
arteko harreman onak zapuztu zitezen nahi. Elkar hartuta, XVII. mendeaz 
geroztik zuten hegemoniazko hedapen gogoa europar kontinentetik kanpo 
gauzatu zuten, Saigon hartu zutenean kasu, edo 1850eko hamarkadaz geroztik 
garatutako eraso guda zenbaiten ondoren Afrikako iparraldearen ixilpeko 
banaketa hartan.



URTUBIAKO GAZTELUA

Urtubiatarrak  Lapurdiko noble sendi nagusienetako batekoak ziren. XVII. 
mende hasieran sendi honek berebiziko eragina zuen bere esku. Horren lekuko, 
Pierre de Lancre epaileak 1609-1610 urteetan zuzendutako sorgin ehiza 
ezaguna, haren eragilea gaztelu honetako jauna izan baitzen. Gauzak aldatu 
egin ziren ordea Richelieu eta Mazarino kardinalak boterera iritsita, Frantziako 
koroaren esanetara erabat makurtu arte murriztu baitzuten haien botere 
eremua, Pio Barojak “Urtubiako dama” kontakizunean literarioki 
deskribatutako garai hura betiko amaitu zelarik.

Faisaien Uhartea bi enbaxaden batzartoki izateko aukeratu aurretiko 
elkarrizketetan, batzar horiek gaztelu honetan egin zitezela iradoki zen. 
Frantziar diplomatikoek XV. mende amaieran Frantziako Luis XI.a eta 
Gaztelako Enrique IV.aren arteko elkarrizketak gaztelu honetan kokatu zirela 
argudiatu zuten aukera horren alde.

Urtubiako gaztelua. Urtubia sendiaren sortetxea, Lapurdi  probintziako noble 
sendi nagusienetakoena zena.



HENDAIA

Hendaiako La Redoute gotorlekuaren aztarnak, Pirinioetako Bake 
Hitzarmenaren ondorengo urteetan Luis XIV.ak hasitako politika gudazalearen 

sinboloa.

1659an Hendaia herri koxkor bat besterik ez zen. Ondorioz, Hendaian 
beharrean Donibane Lohizunen ostatu hartzea erabaki zuten Mazarino 
kardinalak eta bere segizioak, nahiz eta batzarrak egin behar ziren uhartetik 
askoz ere urrutiago zegoen.

Dena den, “Redoute” ezagunaren ibaiertzeko gotorlekuko aztarnek adierazten 
dutenez, ordurarte arrantzale eta merkatari gutxi batzuen etxeak eta 
gainontzeko azpiegiturak besterik biltzen ez zituen herrixka honek, Luis 
XIV.aren helburu politikoetan funtsezkoa bilakatu zen papera izan zuen 
aurrerantzean, izan ere Bidasoaren bi bazterretara hedatzen ziren eskubideei 
uko egiten ez zien Hondarribiaren aurkako erasoen sorgune nagusia izan 
baitzen.

Ibai bazterrean zehar, han eta hemen gotorlekuak eta bateriak jarri ziren 
Hondarribiarekin noiznahi kanoikada leiak mantentzeko, eta dirudienez 1638ko 
Setio Handian frantziar koroak nozitu zuen porrota oraindik oso gogoan zuen 
jazarpen politika honek emaitza bakar hau lortu zuen. . Izan ere, aurrerantzean 
ez baitzen hemen aldikako eraso hauen gaindiko gatazka zabalik gauzatu.



LEHEN IBILBIDEKO LEKUETARA ERREPIDEZ IRISTEKO

Hondarribitik   Irunera  doan  N-I  errepidea  hartu  eta  bertatik  Behobiako 
norabidean  Bidasoaren  ibaiertzean  zehar  jarraitu:  hortxe  dugu  ezkerretara 
Faisaien  Uhartea.  Behobian  muga  zeharkatu  eta  D-810  errepidea  jarraitu 
Urruñaraino,  Urtubiako gazteluaren  ondoan duelarik.  Errepide  berdinetik  itzuli 
Behobiarantz  eta  hau  atzean  utzita  D-811  errepidea  hartu  Hendaiarako  bidean. 
Herri  honen  erdigune  historikora  helduta,  Bidasoaren  ertzean  La  Redoute edo 
Gazteluzar  gotorlekuaren aztarnak  aurkituko ditugu.  Errepide  berdinetik  itzuliz 
Hendaiako S.N.C.F.-ren geltokia igaro eta Irun alderantz jarraitu. Bidasoa Santiago 
zubitik zeharkatu eta Ficoba-ren aldameneko etxe eta denda multzo baten ondoko 
pasealekura iritsiko  gara.  Pasealeku honetatik ibilgailuentzako  Nazioarteko Zubi 
zaharrera  iritsiko  gara,  Napoleon  III.a  eta  Isabel  II.aren  garaian  eraikitako 
trenaren Nazioarteko zubiaren paraleloa den horretara
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