
PIRINIOETAKO BAKEAREN (1659-2009)

 OROITZAPENEKO TOKIEN GIDA.

BIGARREN 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.

e

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). 



DONOSTIA

  

Hondarribia, Hendaia, Donibane Lohitzune edota Irun bezala, Donostia ere bi 
enbaxadetako bigarren mailako kide batzuen batza-gunea izan zen. 

Denborarekin Gipuzkoako probintziako hiriburua izango zenak, negoziazioei  
eta, batez ere, 1660an ospatutako Luis XIV.a eta María Teresa infantaren arteko 
ezkontzari esker, 1662an hiri izendapena eskuratu zuen –Hondarribiak lortu 
ondoren, bigarrena izanik probintzian-. Honi esker Donostiak bultzada 
esanguratsua lortu zuen. Arlo administratiboan izandako gorapen honi esker, 
orduko indarrean zeuden hirigintza eta ekonomiaren handitzea finkatu egin 
ziren.

Donostiako harresiaren eta kaiaren ondoko Koruko Andre Mariaren kaleko 
etxeak. Lord Wellington-en gudarosteak 1813an eragindako sutearen aurreko 

hiri egituraren aztarna bakanak dira. 1659ko uda eta udazkenean espainiar eta 
frantziar enbaxaden joan-etorriak ezagutu zituen hiriak honelako eraikuntzak 

zituen.



LASARTE-ORIA

     
                                                                                                      

Donostiatik gertu dagoen herri txiki hau Okendo sendiaren kokaleku 
nagusienetako bat izan zen. Brijiden komentua Miguel de Okendo jeneralaren 
laguntzari esker eraikia izan zen. Patronatu hau oroitzen duen plakak honela 
dio: “A honra i gloria de Dios, enpeçose este convento de recoletas de Santa 
Brigida en 18 de M de 1671 i se acabo en 24 de julio de 1674, fallecieron el general 
don Miguel de Oquendo y doña Teresa de San Millan su mujer. Rueguen a Dios 
por ellos”.

Miguel de Okendo jenerala, Pirinioetako Hitzarmenaren negoziaketetan on Luis 
de Haro espainiar enbaxadorearen jarraigoko kideetako bat izan zen.

Okendo han egotea oso deigarria zen,  Britainiar Errepublikako ordezkaria zen 
sir  William Lockhart de Lee eta Britainia Handian hutsik zegoen tronua 
eskuratu nahi zuen Karlos Estuardo ere bertan baitzeuden. Izan ere, azken bi 
pertsonaia horiek une hartan britainiarren porrota islatzen zuten Miguel de 
Okendoren aurrean. Honek, 1666an argitaratutako “El héroe cántabro” 
izenburua zuen biografian (bere aita Antonio de Okendo almirantearen 
biografia), besteak beste, ederki bildu zuen britainiar protektoratuaren indar 
militarren eta itsas armadaren ahultasuna. Ahultasun hori 1659ko 
negoziaketetan Britainia Handia baztertua geratu zenean antzeman zen.

Lasarteko Brijiden 
komentua, herri honetan 
Okendotarrek izandako 

garrantziaren azken 
lekukoa.

On Miguel de Okendoren 
patronatuarekin egindako 

Brijiden komentuaren  
oroitarria.



DONIBANE LOHIZUNE

     
                                                                                                      

                                                   

Alturako arrantzan eta merkataritzan aritzen zen portu aberats hau Mazarino 
kardinalaren jarraigoaren kokaleku nagusia izan zen. Bertatik, bere 
hezuerialdi ugariek aukera ematen  ziotenetan Faisaien Uhartera joaten zen 
Itunaren negoziaketa gogorrak bideratzeko.

Nahiz eta haserrealdiren batean Julio Mazarinok bertako haizeak kaltegarriak 
zirela esan, Donibane Lohitzuneko hondartza behin baino gehiagotan 
kardinalaren otordu ondorengo ibilaldien lekuko izan zen. 

Gainera, zenbait espainiar diplomatiko ere bertaratu ziren Donibanen, zenbait 
bilera egiterakoan kardinalak uharteraino zeuden bi legoak egin ez zitzan

Bertatik hurbil –oraingo honetan ere bi legoatara-, Ingalaterrako Karlos 
printzeak gaua igaro omen zuen Hondarribira iritsi baino lehen. Berak ere 
bakearen negoziaketetan onuraren bat lortu nahi zuten gainontzekoek 
bezalaxe onuraren bat lortu nahi omen zuen.  

Lorenako dukea ere helburu berdinekin hurbildu zen herri honetara Mazarino 
kardinala bisitatzera.

Donibane Lohizuneko 
portuaren ikuspegi 

orokorra.

Donibane Lohizuneko 
Mazarin Kalea, bertan 

1659an Mazarino kardinalak 
egindako egonaldia 
gogoratzen duena.



ZIBURU

Ziburuko kale nagusia. Donibane Lohitzuneren aldamenean dagoen herri hau 
ere 1659ko uda eta udazken zalapartatsu haietan bake negoziaketan zebiltzan 

zenbait pertsonaren joan-etorrien lekuko izan zen.

Hitzarmenaren negoziaketak garatu ziren hil luze eta nekagarrietan, Faisaien 
Uhartean bildutako jarraigoetako kideen artean zurrumurru bat zabaldu zen: 
bakea balea batek ekarriko zuela .

1659ko azaroaren 7an, azken batzarra ospatu eta bakea sinatu zen egunean, 
hain zuzen, Ziburuko biztanleek balea bat harrapatu zuten.

Gertakari hau Mazarino kardinalaren jarraigoko zerbitzari batek eskutitz 
batean bildu zuen. Honelako igarpenak aintzat hartzen ziren pentsaera barroko 
hartan, baina gertakaria ironiaz beterik aipatu zuen hark. Dena den, pasadizo 
harrigarri honen aurrean sinesten zuelako zantzua ere ageri zaio.



LARRUN

 

Larrungo gaina, Lapurdiko garaienetakoa, XIX. mende erdi eta amaieratik 
aurrera lehen mailako erakarpen turistiko izatera iritsi zena. Gaur egun ere 
berdin jarraitzen du Europa osoan dabilen kremailera-tren bakarrenetarikoari 
esker, Belle-Epoque izenekoaren aztarna berau. 

Napoleon IIIak eta bere emaztea zen Eugenia de Montijo Enperatriz 
espainiarrak inguru haietan uda ematen zutelarik bertan udaldi dotorea maila 
altuko jendearen artean  sustatu  zuten,  eta  tontorraren ustiapen turistikoa 
horren ondorioa ere bada, Eugenia de Montijo zalea baitzen oso gailur horrena. 
 

1659.urtean hasi eta amaigabe zeuden negoziaketa desatseginak ahaztu eta 
lurralde honetako egonaldiaz gozatzea izan zen bikote inperialaren ardura 
bakarra. 

Eugenia de Montijo enperatrizaren bisita oroitzen duen monolitoa. Honela dio 
bere idazkiak: “Souvenir de l’ascension de sa Majesté l’impératrice Eugénie le 30 

7re 1859”.



BIGARREN IBILIBIDEKO LEKUETARA ERREPIDEZ IRISTEKO

Hondarribitik  Donostiara  doan  N-I  errepidea  hartu,  Madrid/Vitoria-Gasteiz 
norabidean  jarraituz  Lasarte-Oriara  heldu  arte.  Lasarte-Oriatik  errepide 
berdinetik  itzuli  Irun/Frantzia  norabidea  jarraituz.  Donostiako  saihesbidea 
igarota,  norabide  berdina  jarraituz,  N-I  errepidea  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 
Lohizunen S.N.C.F.-ren tren-geltokia igaro eta lehenengo bidegurutzean D-918 
errepidea  hartu  Azkain  aldera.  Azkainen  Sarako  leizeetarako  norabidean 
jarraitu  Tren  Txikiaren  geltokira  iritsi  arte.  Antzinako  kremailera-tren  hau 
Larrungo gailurreraino igotzen da. 
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