
PIRINIOETAKO BAKEAREN (1659-2009).

 OROIMENEKO TOKIEN GIDA.

HIRUGARREN ESZENATOKIA.

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.



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.

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). 



ZARAUTZ

  

1659ko enbaxada ez zen Zarauzko hiribilduan gertakari izan. Dena den, Faisaien 
Uharteko batzarretan, on Luis de Haro-ren jarraigoko partaideetako bat Zarauz 
sendi nobleko kidea izan zen, zehazki on Martín de Zarauz jauna.

Zarautz, Larrun edo Miarritze bezala, Espainiako goi mailakoen udaleku 
nagusienetako bat izan zen, Isabel II.aren gortearen ohiturak jarraitzen 
zituztelarik. Napoleon III.a edo Eugenia de Montijoren antzera, erregina, 1859. 
urtean, bakearen bigarren mendeurreneko ospakizunez baino herri honetako 
itsas-bainuez gehiago arduratzen zen. Bakearen mendeurrena, oroitzea merezi 
zuen gertakari bat baino, bi estatuen arteko gatazka diplomatiko gogaikarri bat 
bezala ikusten zuten.  

Narros jauregia, Zarauz sendiaren sortetxea, diotenez, sorginduta dagoena. On 
Martín de Zarauz, on Luis de Haro-ren jarraigoko partaide zena, etxe boteretsu 

honetako jauna zen.



TOLOSA

Zarautzekin gertatu antzera, Tolosa Gipuzkoa barnealdeko hiribildu 
nagusienetakoa izanik , ez zen bakearen negoziaketen eskenatoki zuzena izan. 
Anekdota gisa zera aipa daiteke: Hondarribiko alkatea zen Martín de 
Anbulodik eta Pedro de Zuloagak, 1659ko uztailaren 20an sinatutako eta 
Hondarribiko udalbatzari zuzendutako eskutitza Tolosatik bidali zuten. Gutun 
horretan zera adierazten zuten: Setio Handian egindako erresistentziaren 
omenez, on Luis de Haro-k Hondarribian hartuko zuela ostatu. Bestalde, 
gertakarien zenbait bertsiok diotenez, Britainia Handiko errege-gaia, gerora 
Karlos II.a Estuardo izan zena, bertatik pasa zen Zaragoza eta Hondarribia 
arteko postan. Azken hiri horretan on Luis de Haro-rekin bildu zen, nahiz eta 
bidaiaren helburu bat bera ere ez zuen lortu. 

Honez gain, bertako sendi noble nagusienetako zenbait kide on Luis de Haro-
ren jarraigoko partaide izan ziren. Honen lekuko Idiakez sendia aipa daiteke. 
Bere hiru kide, on Pedro, on Francisco eta on Cristóbal de Idiakez,  Felipe 
IV.aren enbaxada taldeko partaide izan ziren, talde hori Mazarino 
Kardinalaren aurrean sendo agertzeko helburuarekin.

Idiakez jauregia, on Luis de Haro-ren segizioko kide ziren on Pedro, on 
Francisco eta on Cristóbal de Idiakezen etxe nagusia.



MIARRITZE

                                                         

Miarritzeko Hôtel du Palais. Jatorriz “Villa Eugenia” izenekoa, Napoleon 
III.ak euskal kostaldean udaldiak igarotzeko eraikitako jauregia.

Bigarren Inperioan zehar, kostaldeko herrixka hau korteak ezarritako 
modaren jarraitzaileak ziren klase dirudunen udaleku nagusienetakoa izan 
zen. Zarautzen edo Larrunen gertatzen zen bezala, bertako itsas pasealekuak, 
joko etxeek, hotel handiek, festek eta napoleondar inperioko goi mailako 
gizartearen gainontzeko ekitaldi  sozialek, bi potentzien arteko mugari 
buruzko gatazka politikoek  baino garrantzi gehiago zutela zirudien. Dena den, 
1863an “Mugen Ituna” sinatu aurreko garaian, azpikeria politikoak ere ez 
ziren udaldi goxo horietatik at gelditu. Adibidez, garai horretan (1863-1865) 
estatu esklabisten eta abolizionisten gerra zibilaren ondorioz bananduak 
zeuden Ipar Ameriketako Estatu Batuen korrespondentzia diplomatikoak 
azaltzen duenez, Estatu Konfederatuen ordezkari diplomatikoak 
enperadorearekin igarotzen zituen udaldiak, Gobernu Unionistarentzat oso 
kezkagarria gertatzen zelarik.



BAIONA

 

Lapurdiko hiribildu eta hiri nagusiak, 1659ko uztailean egin zion harrera 
Mazarino kardinalari, bertsio batzuek diotenaren arabera hilaren 22an eta 
beste batzuen arabera 24an. Dena den, harrera handitsua egin zioten, agintari 
eta herritarren txalo eta harresietatik jaurtikitako kanoikaden artean.  

Hala ere, Julio Mazarino ez zen denbora luzez geratu bertan. Bost egun eskas 
besterik ez ziren izan, hezuerialdiek areagotutako bidaiaren nekea arintzeko eta 
zenbait bisita jasotzeko beharrezkoak zirenak alegia. Bisita horien artean 
Condé-ko printzearen ordezkariarena aipatu behar da, negoziaketak hasi 
aurretik bere jaunarentzat nolabaiteko abantailak lortu nahi zituelarik. 

 “Nazioarteko Komisio Mistoa”-k, Baionako udaletxeko areto nagusia aukeratu 
zuen bere batzarrak ospatzeko, eta azaroaren 7ko arratsaldeko ordubietan hasi 
ziren. 1659. urtean mugaren ezarpena finkatu gabe geratu zen. 1853. urteko 
batzar hauetan aldiz, Frantziako Bigarren Inperioak eta Isabel II.aren 
monarkiak mugaren behin betiko kokapena zehaztu zuten.

Baionako gotorlekuen zati bat. 
Bertan egin zioten harrera 1659ko 

udan Mazarino kardinalari.

Baionako Udaletxea. Bertan ospatu 
ziren, 1853ko udazkenetik aurrera, 

Pirinioetako behin-betiko muga 
finkatu zuten batzarrak.



DANTXARINEA

     
                                                                                                      

 

Gaur egun, Napoleon III.a eta bere emazte Eugenia de Montijo enperatrizak 
egindako bisita gogorarazten duen oroitarria bertan dago. Idatziak honela dio: 
“Le 23 septembre 1858 l’empereur Napoléon III et l’impératrice Eugénie sont 
venus dans cette maison pour rendre visite a leur filleule Marie Eugénie Louise 
Elso née le même jour que le prince impérial. Le 16 mars 1856”. Inskripzio honek 
dioenak berriz adierazten digu “Nazioarteko Komisio Mistoa”-k konpondu nahi 
zituen arazoekin baino familia kontuekin arduratuago zeudela Napoleon III.a 
eta bere emaztea.

Leku hau “Enperatrizaren bidea”-ren barruan sartua dago gaur egun. Bi 
mende lehenago konpondu gabe geratu zen muga arazoaren aurrean inguruko 
frantziar eta espainiar subiranoek zuten jarrera arduragabearen lekuko da.

1858an Eugenia de Montijo 
enperatriza eta Napoleon 
III. Dantxarineako etxean 

izan ziren.

Napoleon III.a eta Eugenia 
enperatrizaren visitaren 

oroitarria.



BIDAXUNE

 

Gramont sendiaren etxea herri honetan kokatua dago. XVII. mende erditik 
aurrera Lapurdi eta Nafarroa Beherako errege boterearen ordezkari bakarrak 
izan ziren Gramont-darrak. Horren lekuko, Mazarino kardinalak sendiko 
burua zen Gramont mariskalari mandatalgo diplomatiko garrantzitsua eman 
zion. Madrilera bidali zuen María Teresa infanta berarekin ezkon zedin 
mandatua egiteko negoziaketak egitera

Bidaxunen kokatutako Gramont sortetxe edo gaztelua, Mazarino kardinala 
Bidasoako mugara iritsi aurreko momentuetan izandako zenbait azpikerien 
gunea izan zen. Azpikeria horien helburua hastear zeuden negoziaketetan 
Condé-ko printzearentzat barkamena eskuratzea zen. 

Kardinalak erabat baztertu zuen barkamen eskakizuna, gai horretaz zuen 
iritziak tinko jarraitzen baitzuen artean. Gerora, Faisaien Uhartean on Luis de 
Haro-ren diplomazia lan nekezaren ondorioz iritziz aldatu eta Condé-ko 
printzea barkatu egin zuen.

Gramont-darren gaztelua Bidaxunen. 1659ko negoziaketekin harreman estua 
duen sendi boteretsuaren sortetxea.



HIRUGARREN IBILBIDEKO LEKUETARA ERREPIDEZ IRISTEKO

Hondarribitik  Donostiara  doan N-I  errepidea  hartu  eta  bertako saihesbidea 
igarota,  Zarautz  alderuntz  jarraitu  A-8  autobidetik  edo  N-634  errepidetik 
barrena. Zarauztik Donostia aldera bide berdinetik itzuli N-I errepidera arte 
eta azken honetan Madrid/Vitoria-Gasteiz norabidean jarraitu Tolosara heldu 
arte.  Tolosatik  errepide  berdinetik  itzuli  Irun/Frantzia  norabidea  hartuz. 
Donostiako saihesbidea igarota, norabide berdina jarraituz, N-I errepidetik edo 
A-8 autobidea hartu daitezke Behobiara iristeko. Behobian muga zeharkatu eta 
Ziburu/Donibane  Lohitzune  aldera  joateko  D-811  errepidea  edo  A-63 
autobidea  hartu.  Donibane  Lohitzunen  S.N.C.F.-ren  geltokia  igaro  eta 
lehenengo bidegurutzean D-918 errepidea hartu Azkain aldera. Senpere igaro 
ondoren Amotz alderako D-3 errepidea jarraitu. Amotz zeharkatu ondoren D-4 
errepidetik  Dantxarineara  iritsi.  Dantxarineatik  Donibane Lohitzunera  itzuli 
eta  Miarritze  eta  Baionara  D-810  errepidetik  edo  A-63  autobidetik  helduko 
gara. Baionan Aturri ibaiertzetik zehar doan D-635 errepidea jarraituz A-64 
autobidera  sarrera  ematen  duen  biribilgunera  iristean  Pau/Toulousse 
norabidea hartu behar da. 4. irteeran autobidetik irten eta D-936 errepidetik 
jarraitu dugu Bidaxuneraino. 


