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Sarrera
Behin baino gehiagotan esan izan dugu 
historia irabazleek kontatu dutela; gizon, 
zuri eta aberatsek. Munduaren zentrua 
gizonezkoek erabaki eta ardaztu dute, 
jakina, emakumeen errealitatea bazterrean 
utzi ez ezik, erabat zapaltzeraino. 
Lupa behar da emakumeen bizipenak 
ezagutzeko, emakumeeen historia 
eraikitzeko. Lupa eta begirada aldaketa, 
begiratzeko modua bera oinarrizkoa 
baita, begirada eratu egiten dela dio 
John Bergek adituak, eta mundu ikuskera 
baldintzatzen du: “Gauzak ikusteko dugun 
eran, dakigunak edota sinesten dugunak 
dute eragina”. Hori horrela izanik, begira 
dagoena eta begiratua dena, biak aztertu 
eta ulertu beharko genituzke. 
Ikerketa feministek azken urteotan egindako 
ekarpenek agerian utzi dute emakumeen 
testigantza eta bizipenak historiatik kanpo 
utzi direla, eta ez daudela oraintsu arteko 

ikerketa sozialetan. Ondorioz, urrundu edota 
baztertu egin dira ikerketetan subjektu 
izatetik. Alabaina, ustezko egi unibertsal 
hori iraultzeko garaia da, eta hain zuzen 
ere, hori da ondorengo orriotan aurkeztera 
gatozen lanaren xedea; begirada feminista 
ardatz hartuta emakumeen istorioak jaso eta 
historia eraikitzea. 
Zumaiako merkataritzaren eta ostalaritzaren 
historia emakumeen erraietatik aztertu eta 
herriari egindako ekarpena ezagutarazi nahi 
dugu. Gizonek eraikitako edota kontaturiko 
egia ez delako objektiboa, ez delako 
kontakizun bat eta bakarra. 
Ikuspegi feminista duen lan honek aitortza 
izan nahi du, urte luzeetan isilean egon 
diren emakume langileei egindakoaren 
eskertza ariketa da. Ikerketaren helburua 
ez da emakume zehatz batzuen bibliografia 
eraikitzea, baizik eta Zumaiako emakume 
oro edota gehienen egunerokoa nolakoa 
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izan den berreskuratzea, baina, batez 
ere, merkataritzan jardun dutenena. 
Uste baitugu emakume horietxek izan 
direla Zumaiako ekonomiaren sostengua 
urte luzez, beharrezkoa izan dela euren 
jarduna, bereziki, herriko harreman sarean. 
Horretarako euren gorputzean sartu, 
hamaika istorio jaso eta herriari zabaltzeko 
ariketa egin nahi dugu. Kontatu ez dena 
kontatzeko garaia da.

Testuingurua / 
Gaiarekiko hurbilpena 
Herri bizia izan da Zumaia historikoki. XIX 
eta XX. mendeetako industrializazioak pisu 
nabarmena izan dute, eta orain arteko 
atzera begiradek burdinari, ontziolei eta 
fabrikako bizipenei eman izan die ahotsa. 
Halaber, egunerokotasuna eraiki eta 
kaleak aberastasunez bete izan dituzten 
merkatariak eta ostalariak albo batean 
geratu dira, ez interes gutxiagoko arloak 
izan direlako, behar adina erreparatu ez 
zaiolako, akaso; emakumezkeen lanbideak 
izan dira, eta ez dugu uste kasualitatea 
denik orain arte oihartzunik gabe geratu 
izana. 
Asko aldatu dira herriaren demografia eta 
eguneroko bizitza estiloa azken mende 
erdian. Alde zaharrean kokatzen ziren gure 
gurasoen haurtzaroko oroitzapenak: hango 
dendek, dendariek eta bizilagunek kaleak 
bizirik mantentzen zituzten astelehenetik 
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igandera: San Juan iturriko Sorazu janari-
dendan hasten ziren errekaduak. Handik 
Harategi kaleko Elenaren mertzeriara sartu-
irtena, eta inguruko baserritarrek jaitsitako 
barazki freskoen bila geldialdia azokan. 
Halaxe elkartzen ziren Erribera, San Telmo 
eta San Jose kaleetako emakumeak; 
topaleku inprobisatua eta babesleku goxoa.
Gauzak horrela, gure ikerketa San Jose 
kalean hasi eta Mari kalerainoko perimetroan 
oinarrituko da, egungo Erribera kalea, 
Foruen plaza, Idazkari kalea, Eusebio 
Gurrutxaga plaza eta Harategi kalea 
barnebilduz, besteak beste. Egun kale 
horiek ez dute orduko bizitza, ahozko 
transmisioari esker zumaiarrek badakite 
kale horietan errotuta egon zela herriaren 
egunerokotasuna hainbat urtez, baina, gaur 
gaurkoz errealitatea bestelakoa da: bakanak 

dira bertan topatu daitezkeen komertzioak. 
Zerrendatu daitezke berau gertatu izanaren 
arrazoiak, baina bi baino ez ditugu aipatuko: 
batetik, hiper-merkatu handien eraginez, 
herritarrek komertzio ohiturak beste leku 
batzuetara leku aldatu dituztelako (herrian 
nahiz herritik kanpo). Bestetik, herriko 
baserritarren azoka izan zena pisua galtzen 
joan da, askotariko arrazoiak tarteko, izan 
errelebo falta edo berau bizirik mantentzeko 
estrategia gabeziagatik, eta azkenik, 
bertako biztanleriaren dentsitatea murriztu 
egin da, herria zabaldu izanak baldintzatuta. 
Ikerketa antzua litzake Zumaiako alde 
zaharreko historiaren bilakaera emakumeak 
bazterrean utzita egingo balitz. Ahoz aho 
jasotako transmisioak erakutsi baitigu, 
mostradoreen atzean nahiz kanpoan, 
maiz, emakumeak egon ohi zirela: 
saltzaile moduan, langile moduan, etxeko 
negozioan laguntzen eta erosle gisa. Hau 
da, egunerokotasuna emakumeek errotu 
izan dute hainbat urtez, eta dokumentu 
ofizialetan euren izenak ukatu edo isilean 
egon arren, berauen presentzia eta lana 
oinarrizkoak izan dira herriko ekonomian eta 
sozializazioan. 
Horiek horrela, herriko komertzio txikiak 
emakumeen ahotsetatik ezagutzea da 
asmoa, emakumeek herriko jarduera 
sozioekonomikoan zuten pisua mahai 
gainean jarri eta herriko ekonomiaren 
aberastasunean izan duten eragina zein 
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izan den aztertuko da. Testuinguru honetan, 
saltzaile eta erosleen arteko hartu emanak 
aztertu, eta jakina, begirada feminista 
aplikatuta urteetan erreproduzitutako 
genero-harremanak identifikatu dira. 
Jakitun gara urte horietan guztietan 
emakume eredugarriaren figura aldatzen 
joan dela, garaiko testuinguru politiko, 
sozioekonomiko eta erlijiosoak baldintzatuta. 
Hauek zehaztea funtsezkoa dela deritzogu, 

genero-rolak belaunaldiz belaunaldi aldatu 
direlako. Nahiz eta, oinarrian emakume 
zaintzaile eta lehialaren betebeharra ardaztu 
behar izan. 
Orain arteko errelatoa irauli eta historia 
berreskuratzeko ahalegin honek, Zumaiako 
emakumeen historia ezagutzeko ez ezik, 
Euskal Herriko historia berridatzi eta 
zabaltzeko tresna gisa balio dezakeela uste 
dugu. Horretarako, ikerketa honen fokua bi 
ardatz nagusitan banatuko dugu:

1. Merkatariak
2. Ostalariak

Bi esparruok bereiztea garrantzitsua 
delakoan gaude, euren artean harreman 
zuzena izan arren, bakoitzak bere ezaugarri 
jakinak dituela uste baitugu, hargatik 
modu independentean aztertzearen alde 
egin dugu; ez baitzituzten testuinguru eta 
baldintza berak Harategi Kaleko dendariek 
edo Erribera Kaleko tabernariek.
Nagusiki testigantzetan oinarrituko den 
lana denez, 1940tik 2020ra bitarteko urteak 
aztertuko ditugu. Arrazoia sinplea da: 
errelatoa lehen pertsonan eraiki nahi izan 
dugu, horregatik, gertukoenengana jo dugu.
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Helburuak eta 
hipotesiak
Arestian aipatu bezala, ikerketa hau 
Zumaian kokatu da, Zumaiako ekonomian 
emakumeen jarduna izan duten presentzia 
eta garrantzia balioan jartzea izan da 
helburua nagusia. Dena den, ikerketa 
honetan jaso duguna Euskal Herriko 
gainerako hainbat herritan bizi izandakoaren 
isla ere badela deritzogu. 
Ondorengo lerroetan ikergai honen 
helburuak zerrendatuko ditugu:
• Zumaiako emakume merkatariak eta 

ostalariak identifikatu, zehazki 1940etik 
2000ra, euren jarduna eta egunerokoa 
ezagutzeko. 

• Emakume horiek herriari egindako 
ekarpena jaso, herriaren memoria 
historikoa berreraikitzeko testigantzak 
bildu, eta emakume horiei aitortza egin.

• Egungo herritarrei emakume haien berri 
eman.

• Transmisiorako baliabideak sortu eta 
egungo herria ulertzeko gakoak aurkitzea.

• Komertzio txikietan emakume saltzaile eta 
erosleen artean garatu ziren harremanak 
aztertzea.

Hipotesiak
• Zumaiako (1940-2020) merkataritzan 

emakumeek berebiziko garrantzia izan 
dute.

• Emakumeak etxean egon izan 
direnaren ustea zalantzan jarri, 
lan erreproduktiboetan ez ezik, 
lan produktiboetan izan duten rola 
nabarmenduz.
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• Mostradore atzean egon diren 
emakumeek produktuak saltzetik haratago 
egin duten lana: Emakumeen arteko 
topagune izan dira dendak. Etxetik 
erostera ateratzen zen emakume horren 
konplize bilakatu zitekeen saltzailea 
bera. Sostengu emozionala (elkar 
entzutea, elkarren kezkak konpartitzea…) 
ematetik hasi eta trukea errekurtso gisa 
erabiltzeraino (erosleak dirurik ez zuen 
uneetan, konfiantza premisa gisa jarriz).

• Emakumeak behin ezkonduta kaletik 
desagertzen ziren.

• Alde zaharreko bilakeran demografiaren 
aldaketak eta kapitalismoaren eraginak 
eduki duen zeresana. Industrializazioaren 
ondorioz, alde zaharrak demografiaren 
galera izan du (1960-1975), eta egungo 
kapitalismoaren joerek ere zerikusi zuzena 
dute (hiper merkatuen sorrera, interneta, 
erosketak egiteko ohitura aldaketak…)

• Emakumeak, halabeharrez, izan dira 
komertzioetako langileak: familia arteko 
negozioak izan dira asko, eta horiek 
aurrera ateratzera “behartu” dira, euren 
erabaki propioz lanean hasi ordez. 
Erabakitzeko eskubidea ukatu zaie.
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Metodologia
Aurrez azaldutako hipotesi eta helburuei 
erantzuteko orotariko profilak topatu eta 
horiek aztertzeko ahalegina egin dugu, 
1940tik hasi eta gaur egun arte herriko 
emakumeek merkataritzan egindako lanen 
bereizgarriak identifikatu eta emakume 
eredu aipagarrienak azpimarratzeko. 
Horretarako, testuinguru historiko bakoitzean 
izan diren emakumeengana jo dugu, eta 
euren testigantzetatik historia zati bat 
berreraiki dugu. Era berean, historikoki urtez 
urte mantendu diren zapalkuntzak agerian 
utzi eta azaleratu ditugu. 
Antropologian erabili ohi den gisan metodo 
kuantitatiboa eta kualitatiboa erabiliko 
ditugu. Kuantitatiboa garai jakin horretan 
herrian izandako denden kopuru zehatza 
ateratzeko baliatuko genuke. Eta kualitatiboa 
emakume langile horien bizipenak, 
testigantzak, harremanak, eta praktikak 
jasotzeko. Horretarako, lehen aipatu 

bezala, elkarrizketak egin ditugu emakume 
horiek lehen pertsonan elkarrizketatuta 
izan banaka edota taldeka. Saltzaileeak ez 
ezik, erosleengana ere jo dugu bien arteko 
harremana zein izan den egoki jasotzeko 
eta errealitatearen argazki osatuagoa 
ateratzeko. 

Lana herriratzeko 
metodologia
Azpimarratzekoa da ez garela 
antropologoak, kazetari eta ikus-
entzunezkoeko adituak eta arituak gara, 
eta beraz, txostenean bilduko den ikerketa 
egiteaz gain, uste dugu euskarri digitalen 
erabilera sustatzea behar-beharrezkoa dela 
ikerketak bilduko dituen testigantza eta 
abarrak ondoren jarraipena izan dezaten.  
Izan ere, argi dago sare sozialen eta 
eduki digital berrien garaiotan gizarteak 
kontsumitzeko moduak aldatu egin dituela, 
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eta beldur gara ikerketa txostena egin 
ostean, honek zabalpen urria izatea, nahiz 
eta berez, herritarren intereseko izan; alegia, 
edukia interesgarria izan arren, txosten 
hutsa izateak erakargarritasuna galtzen 
duela uste dugu. 
a. Behin ikerketa eginda, inbentario bat 

osatu dugu urte horietan alde zaharrean 
egondako merkatariekin, ostalariekin 
eta establezimentuekin. Identifikatutako 
saltoki eta ostalaritza establezimentuak 
Zumaiako historiaren parte dira, eta ahal 
izatera irekitze data eta bertako jabeak 
zerrendatuko ditugu.
Lan hori burutzeko honako baliabideak 
erabili ditugu: 
• Zumaiako udal artxiboa.

 - Hirigintza saila (Irekiera eta Obra 
baimenen erregistroa)

• Zumaiari buruz aurrez egindako hainbat 
ikerketa lan:
 - Oraindik atzo, Joseba Esnal (2016)
 - Zumaia 1936-1945 Giza eskubideen 

urraketa eta errepresioa Gerra 
Zibilean eta Lehen Frankismoan, 
Eneko Sanz (2019)

 - Zumaia oroituz, Javier Carballo, 
Ismael Manterola (1998)

• Herritarren testigantzak; artxiboan 
hainbat informazio bidean galdu 

zitekeela aurreikusita, ezinbestekotzat 
jo dugu herritarrei lehen pertsonan 
alde zaharrean izandako komentzio eta 
langileen inguruan galdetzea.

• Ikuspegi feminista jarrita historia 
irakurtzeko hainbat ikerketa lan.

• Guk lan zehatz hau egiteko egin 
ditugun elkarrizketez gain, aurrez 
Ahotsak.eus atarian hainbat elkarrizketa 
eginda zirenez eta horietako asko 
dagoeneko gure artean ez daudenez, 
oso aberasgarritzat jo dugu bertan 
jasotako historia ere entzutea eta 
biltzea. 

b. Jasotako tesntigantzekin Podcast-a 
egin dugu. Hainbat elkarrizketa grabatu 
direnez, material hori erabiltzea 
intesgarria delakoan gaude. Historia 
zuzenena euren ahotsetatik ezagutzeko. 
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Marko teorikoa
Zumaiako emakume merkatarien eta 
ostalarien bizipenetara gerturatzeko 
beharrezkoa da begirada orduko garaira 
egokitzea, eta testuinguru politiko eta 
sozialak eurengan izan zuen eragina 
aztertzea. Izan ere, berauen egoera 
sozio-ekonomikoak erabat baldintzatu du 
gizartea eraldatu duten aldaketa politikoek. 
Ondorengo lerroetan, labur bada ere, gako 
esanguratsuenak azpimarratuko ditugu. 
Beti ere arreta jarriz garai bakoitzean 
emakumeen rola zein izan den. 

Zumaian gerra, gerra  
ostea eta frankismoa: 
1936-1975
Ikerketaren hasiera data 1940an kokatu 
dugunez, beharrezkoa iruditu zaigu Gerra 
Zibilaren inguruko zenbait zehaztapen 

ematea. Ez da gure asmoa Gerra Zibilak 
herrian izan zuen eragina eta ondorioak 
aztertzea, halako lanak egin baitira, eta 
gustu duenak eskura ditu. Alabaina, 
funtsezkoa iruditzen zaigu zenbait gertakari 
azpimarratzea, ikerketarekin bat egiteaz 
harago, balio erantsia gehitzen baitie.
Errepresio ekonomikoak bi etapa oso 
desberdin izan zituen. Lehenengoan, 
Gerra Zibilaren garaia hartzen duena, 
Ondasunak Konfiskatzeko Batzorde 
Probintziala (OKBP) izan zen protagonista. 
1937ko urtarrilean sortu zuten, eta 
Defentsa Batzorde Nazionalaren 108. 
dekretuaren instituzionalizazioa suposatu 
zuen. Dekretu horrek agintzen zuen 
altxamenduaren aurkakotzat jotzen ziren 
pertsonen eta alderdien ondasun guztiak 
konfiskatu egin behar zirela. Horrela, 1937 
eta 1939 bitartean, Zumaian 82 herritarri 
(Gipuzkoako kopururik handienetakoa) 
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espedientea egin zien OKBPk, gehienak 
frankisten aginteko lehenengo urtean. Era 
berean, 49 herritarri 179 jabetza konfiskatu 
zitzaizkien (Gipuzkoako udalerri bakar 
batean konfiskatutako jabetza gehiena) 
eta, soilik 1939an, estatu frankistaren diru-
kutxara ia gaur egungo (2018ko) 1.000.000 
euroren balioko irabaziak eman zituzten; 
izan ere, konfiskatutako jabetzen etekina 
Estatuarengana baitzihoan.

“Sirenak jotze zunian, handixa izan 
ezkeo etzun ezertako baliyoko, baina 

tira, jotze zunian Xixteroneko 
dendakuak bodega bat zekaen, eta 

hara jute ginan, refujiyo modura. Horrek 
jotze zunian hara jute ginan”.

“Hori oso gorra izan zan. Gure amak 
esatezun nola alkatia ta bikariyua 

parrez nola eontzian beaiek kamioietan 
sartzen ai zian bitartian”.

Gerra Zibilean herritik kanporatutako 
emakumeek atal propioa merezi dutelakoan 
gaude. Guztira 252 herritar izan ziren, 
horietatik gehienak emakumezkoak. 
Senideren bat Errepublikaren aldeko 
bandoan edo ihes eginda izateagatik bidali 
zituzten Zumaiatik. Kanporatuak Euskal 
Herriko 19 herritan izan ziren, 1937ko 
otsailaren 8an hasi eta martxoaren 13a 
bitarte. Errepresalien beldurrez, gutxi izan 
ziren neurri horren aurka azaldu zirenak.  

Itzulera ez zen ihesaldia baino xamurragoa 
izan. Askok etxeko atea zabalik aurkitu 
zuten, eta barrua hutsik. Beste kasu 
batzuetan, herritik kanpo ihes eginda eta 
errefuxiatuta zeudela hasi zen errepresioa. 
Herriaren jabe egin zirenek makina ondasun 
eureganatu zituzten, boterea eta inpunitatea 
erabiliz. 

“Itzuli zianian askok etxia utzik topatu 
zuen, utzik e”

“Zumaira sartu ginaina, ixil ixilikan, 
etxian ere ez ginan atrebitzen sartzen. 

Emakume bat bazan Zumaian 
esatezuna, ‘Jesuus! Hiltzea bialdu 
gitxitinenan eta gu baino harruo 

bueltatuittun!’ Hori aitu inber zan e!”

Une hartan Zumaiara itzuli zirenek aurkitu 
zuten egoera behartuta joan zirenean utzi 
zutenaren zeharo ezberdina zen, Gerra 
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Zibilak larriki zauritu baitzuen herriko 
jarduera ekonomikoa. Ostalaritza-sektorea 
desagertzeari gehitu behar zaio, gatazkan 
zehar itsasontzigintza izugarri murriztu 
zela, nahiz eta jarraitu. Horrela, 1936an 
440 tonelada eraiki baziren, 1937 eta 1939 
urteen artean sei arrantza-ontzi soilik eraiki 
ziren, guztira 282 tonelada.

“Eta gero buelta ba zeozer behar, eta 
horrela hasi zan ama arraia saltzen. Eta 
ni 13 urtekin hasi nintzan, eskola laga 

eta berekin hasi nintzan arraia saltzen. 
Besteik etzeolako, eta beharra zeolako. 

Dendak hola sortu zian. Generalian  
etzian batak bestiai lokala erosi edo 
alkilatutakua. Bakoitzak beria zekan, 

etxebarrupekuak. horreatik eongo zian 
hainbeste”.

“Lehen negoziyua familikua zan, jendia 
bizi zan bertan. Bajuan denda eta 
atzian txokon bat eta etxia, hemen 

goiko plazan gehienak hala izan dia”.

Frankismoa: 1940-1975 
Behin Gerra Zibila amaituta, asko aldatu 
zen herritarren egunerokotasuna. Gosea, 
eskasia eta diru beharra ohikoak bilakatu 
ziren. Hezkuntza sistema generoaren 
baitan bereizi zen, eta horrek, arestian 
aipatutako faktoreei batuz, makurragoa 
bilakatu zuen nesken ikasketa prozesua. 
Ohikoa bilakatu zen oso gaztetatik etxetik 
joatea, etxe barneko negozioan maiztasunez 
lan egitea edo eguneroko ordu gehienak 
etxeko zereginetara bideratzea. Gainera, 
emakumeek ezin zuten negozio propiorik 
zabaldu, senarraren baimenik ez bazuten. 
Francok kontu korronte propioa debekatu 
zieten emakumeei, abortoa ilegalizatu 
zuen eta Hezkuntza Lege berria ezarri 
zuen, nesken eta mutilen arteko eskolak 
debekatuz.

“Gaur komuniyua in, ba bihar bezelako 
egun baten etorri nintzan Zumaira, 
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amak lagunduta. Echave IVa neskame 
etorri nintzan. Bazan lana orduan… 

Umiak zaintzia zala, txipiroiak garbitzia, 
erropak garbitzia, plantxa itia…”.

Maila baxuko familietan ohikoa bilakatu zen 
kideetako bat etxetik kanpo lanera bidaltzea. 
Testigantzetan jaso ahal izan dugunez, 
emakumeen kasuan behintzat, gehienetan 
soldatarik gabeko edo ordainketa baxuko 
lanak ziren, ordutegi gabekoak eta zaintza 
lanetara bideratuak. 

“Oporrak? Zer dia oporrak? Ordun 
etzeon halakoik! Lana, lana ta lana 

besteik ez!”.

Moral kristaua eta Francoren erregimenak 
nabarmen baldintzatu zuen emakumezkoen 
bizia: Fuero del Trabajo delakoa ezarri zen 
1938an. Legearen arabera, emakumeek 
lana utzi behar zuten, “estatuak 
ezkondutako emakumea tailer eta fabrikatik 
askatzen” zituelako. Hala, emakumearen 
gaineko doktrina indarra hartzen hasi 
zen, eta emakume etxeko-andrearen 
rola indartu zen: sukaldean aritzea, ama 
izatea, senarraren nahietara egotea, josten 
ikastea… Dendariak, jostunak, maistrak eta 
emaginak ziren legea salbuetsi zezaketen 
bakarrak. (Arrazola, Garai: 34.orria). 

“Zuk eztakizu irakasleak zernolako 
karta idatzi zion gure attai esanez 

pena zala nik eskola uztia, oso ikasle 
ona nintzala… Nik orduako banezkan 
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lagunak eskola utzita zekaenak, 11-
12 urtekin, emakumeak gehienak. 

Emakumiak eskolik ez izatia normala 
zan! Gauza asko orduan ite zianak ez 
ziren zalantzan jartzen, hala behar zun 
eta listo. Gure bilobei esateiet: erdizka 

suertia izan genun, ez genitun planteatu 
ere iten gauza asko: komuniyoa, 

ezkondu, pareja… dana inda zegoen”.

1961an Francoren erregimenak legea 
aldatu zuen, eta ezkonduta egon arren 
lanean jarraitzeko baimena ematen 
zien emakumeei, “Ley sobre Derechos 
politicos, profesionales y laborales de la 
mujer” sortuz.  Halaber, ezkondu ostean 
lana uztea gizartean ezarritako praktika 
zenez, emakumezko askok joera jarraitu 
zuten eta lana utzi zuten ezkondu bezain 
bizkor. Negozio familiarren kasuan, berriz, 
emakumezkoek bertan jarraitu behar izaten 
zuten lanean, beste aukerarik ez zutelako.

“Behin ezkonduta askok lana uzten 
zuen, bai. Baina negozio asko 

familiarrak zirenez, hoiek, jabeek lanean 
jarraitzen zuten ezkondu ostian ere, 
euren negoziyua bazan, enpleauak 

aldiz ez”. 

Hori izan da belaunaldiz belaunaldi dendari 
askori gertatu izan zaiona: etxebizitza eta 
negozioa leku fisiko berean edo, maiz, 
oso gertu izan dituztenez, nahasi egin da 
etxekoandre-dendari rola, eta gizartearen 

ikuspuntutik oharkabean pasa da urte luzez 
egindako lana. Ezkongabe edo alargunen 
kasuan, berriz, ez zegoen halako estigma 
sozialik, malgutasun handiagoz hartzen zen 
euren jarduna. 

“Amandria, Joxepa, han ezautu gendun 
guk, 86 urtekin hil arte han eon zan. 

Eote zian Amandria eta gero Tia 
Asuntxion eta Tia Margarita, solterak 

biyak. Ultramarinua zan. Garbantzuak 
eta ez zian eoten paketetan, danak eote 

zian sueltuan, pisura emate zan”.

Diruaren kudeaketari dagokionez, 
gizonekiko menpekotasuna ia erabatekoa 
zen: gazte garaiten (12-18 urte bitartean) 
lanean eskuratutako soldata aitari eman 
behar izaten zieten. Behin ezkonduta, aldiz, 
senarra izaten zen etxera dirua ekartzen 
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zuena, emakumeek gehienek ez baitzuten 
soldatapeko lanik. Botere ekonomikoa 
gizonen esku egon da urte luzez. Datu 
esanguratsu bat ematearren, 1992. urtean, 
oraindik ere, emakumeen %50ak ez zuen 
inolako diru-sarrerarik. (Astigarraga, 
1992:5). 

“Zeoze ber bagenun hartzen genun, 
baina ez genun ezer behar eta ez 

genun hartzen. Ez genun kajatik ezer 
hartzen. Gure amak eramatezun dana, 
eta beti esaten zigun: “horko dirua ez 
pentsa guria danik eh! Hor don dirua 

den ardua patzeko, zerbeza patzeko… 
eta geatzen dana guria!” Hark patze 

hori etzitzakon bate gustatzen”.
“Yo me sorprendí cuando muchas 

esteticistas tiraban del sueldo de su 
marido. Pero esteticistas, peluqueras…

lo mismo en mi casa, por que 
economicamente…hacía falta para 

esto, buum, hacía falta para esto…no 
había un control. Se mezclaba gastos 

de casa con gastos del negocio”.

Francoren erregimenak iraun bitartean 80 
establezimendu zabaldu ziren Zumaiako 
alde zaharra deritzogunean, hainbat 
jardueretakoak; horietatik 23 denda 
emakumezkoek eskatu zuten irekiera 
lizentzia. Nabarmentzekoa da 1980-1990 
hamarkadaren baitan emakumezkoek 
zabaldu zituzten denda kopuru bera 

dela. Hau da, 40 urtetan 10 urtetan adina 
negozio jarri zituzten martxan emakumeek, 
diktaduraren eta aro berri baten islada 
zalantzarik gabe.

“San Pedro bezperan iriki genun.  
Lenuo iriki ber genuen, baña osaba bat 
hiltzan San Pelaio egunian, ta azkenian 

San Pedro bezperan iriki genuen, 
1958an. Nik ordurako 11 urte nitun. Nire 
ama haurdun zeon, eta hantxe, jolasian 
eta lanian. Goikon, aurrena, ardua zeon, 

porroietan. Txikiteuan ardua jarretan 
zerbitzen genun. Bokadillo hotzak e bai. 

Eta gerora, handik urte batzue ta, lau 
bat urtera edo kafiakin hasi ginan, baña 

zerotik hasita”.

Emakume ereduak  
urteen arabera
Emakumeen rola nabarmen aldatu da 
aztergai ditugun urteetan. Horretarako 
garrantzizkotzat jotzen dugu historikoki 
feminismotik emakumeen rolen inguruan 
egin diren ikerketen begiradak txertatzea. 
Ondorengo lerroetan rol bakoitzaren 
ezaugarriak azalduko ditugu:

XX. Emakume modernoa
Lehen Mundu Gerran emakumearen rol 
eta irudian aldaketa esanguratsuak izan 
ziren. Izan ere, gizonezko ugarik fronteetara 
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joan behar izan zuten eta euren faltan, 
emakumeak lan merkatuan txertatzen 
hasi ziren; tailer, bulego eta fabriketan… 
Lanbide gehiagotan hasi ziren lanean, 
baina gehienak lanbide liberaletan, alegia, 
jostun, dendari, moja, maistra, zerbitzari… 
eta ondorioz, ez dira ingongo erregistro 
ofizialetan azaltzen (Lasa Astola, 2011: 83).
Susperraldi ekonomikoaren eta 
industrializazioaren ondorioz, kontsumoak 
gora egin zuen, eta horrek komentzio txikien 
gorakada ekarri zuen. Denda horiek familia-
negozioak izan ohi ziren, eta ondorengoek 
ezinbestean egin behar izan zuten bertan 
lan, beste ezer egiteko aukerarik izan gabe. 
Are gehiago, askotan etxearen beheko 
solairuan kokatzen zen saltokia, eta hor 
esfera publiko-pribatu arteko dikotomia 
sortzen zen. “El espacio social de la casa, 
el espacio doméstico (junto con todas 
las actividades que se desarrollen en su 
interior) se tildará de privado al definirse 
desde el yo masculino” (Montón, 2002: 46).
Lehen Mundu Gerraren ostean ez ezik, 
ondorengo urte luzeetan familia-negozioei 
eutsi zitzaien nagusiki, baita Zumaian ere.
Halabeharrez, emakumeak sektore 
batzuetako lanbideetan sartu izanak 
emakume eredu berria hedatu zuen hiri 
handienetan: etxeko aingeruaren irudiaz 
gain, emakume modernoarena zabaldu zen. 
Alabaina, itxurazko aldaketa izan zen, inolaz 
ere ez errotikako aldaketa. Emakumearen 

funtzio erreproduzitzailea (ama izatea) zen 
helburu eta betebehar bakarra (Arrazola eta 
Garai, 2019: 29).
Orduko hartan identifikatu gabe zegoen 
zapalkuntza horri Patriarkatu izena jarri 
zioten besteak beste, Simone de Beauvoir, 
Angela Davis, Kate Millett, Shulamith 
Firestone eta Juliet Mitchell. Hau da, 
familia, generoa eta emakumearen funtzio 
erreproduzitzailea haurrak izatea denaren 
betebeharra eraikuntza sozial eta kulturalak 
zirela adierazi zuten pentsalariak.
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XX.mende haseran emakumeak eskubideen 
alde antolatzen hasi ziren eta horren fruitu 
izan zen, esaterako, ondorengo talden 
sorrera: Asociación de Mujeres Españolas 
(1918), La Unión de Mujeres de España 
(1920), Emakume Abertzale Batza (1922. 
20.000 ide zituen erakunde honek etxetik 
kanpo lan egiteko aukera eman zien hainbat 
emakumeri),  El Lyceum Club (1926), 
sufragioaren aldeko aldarrikapena egin 
zuten taldeen sorrera.

II. Errepublika emakumeen 
eskubideetan aurrerapausoak
Emakumeen eskubideei dagokienez, 
hainbat urrats eman ziren II. errepublika 
garaian bereziki egoera juridikoan. 
Emakumeak politikan parte hartzea 
funtsezkoa izan zen, 1931ko Espainiako 
Konstituzioak adinez nagusiak ziren 
emakumeei sufragio unibertsalaren 
eskubidea bermatu zien, hots, emakumeen 
boto eskubidea. Clara Campoamor, 
Victoria Kent eta Margarita Nelken eragin 
erabakigarria izan zuten espainiako 
kongresuko eztabaida luzean.  Eta hala, 
emakumeen bozkatzeko eskubidea izan 
zuten 1933-1936 urte arteko hauteskunde 
guztietan. Are gehiago, bozka emateaz 
gain, emakume hautagaiak ere izan ziren 
hauteskunde zerrendetan.
Politikaz harago, baina izan ziren aldaketa 
gehiago ere; 1932ko martxoan dibortzioaren 

legea onartu zen, eta bikotekideen artean 
adostasunik egon ezean, kide bakarrak 
soilik eskaturiko dibortzioa legeztatu zen. 
Halaber, ezkontza zibila ere onartu zen. 
Aitzitik, arlo legegilean emandako urratsez 
gain, eguneroko bizitzan nekez antzeman 
zitekeen gizonen eta emakaumeen arteko 
berdintasuna. Eliza katolikoaren ikusmolde 
kontserbadoreak eta jendartean erabat 
errotuta zegoen hezkuntzak zein ideologiak 
pisu handia zuen eta nekez iraul zitekeen 
generoen arteko arrakala. Are gehiago, 
elizak gogor egin zuen emakumeen 
eskubideen kontra.

Emakume eredua: ezkondua
1939. urtean Francoren tropek guda 
irabazi ostean, erregimenaren esku-hartzea 
erabatekoa izan zen. II. Errepublikak 
emakumearen eskubide eta ereduan 
jarritako aurrerapauso guztiak bertan behera 
utzi zituen frankismoak.
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Berriz ere, 1889ko Kode Zibila ezarri 
zen; testuinguru honetan, eskola mistoa 
desagerrarazi zen, emakumeei Bigarren 
Hezkuntzara joatea oztopatu zitzaien, baita 
gauez lan egitea ere, eta ezkondutako 
emakumeak tailer eta fabriketatik “liberatu” 
zituzten. (Moraga, 2008:232). Horrez 
gain, emakumeen ezin zuten negoziorik 
zabaldu senararren baimenik izan ezean, 
ez eta kontu korronte propiorik ere. Eta 
1938an Fuero del Trabajo legedia ezarri 
zuen emakumeen familia “babestu” nahian 
esparru pribatura itzultzera behartu zituen, 
hots, emakume ezkonduek enplegua 
utzi behar izan zuten. Are gehiago, oso 
gazte ezkondu behar izaten zuten, datuen 
arabera, XX.mende hasieran emakumeen 
%70 16 eta 25 urte artean ezkondu zen.

 “Behin ezkonduta lana uzten genun, 
ezkondu eta umiak eukitzea”.

Bestalde, 1963 urte artean, senarrek 
emaztearen ohelagunak hiltzea ere 
baimendu zen  (Arrazola eta Garai, 2019: 
33). 
Laburbilduz, erregimen berriak errepublikan 
onartutako aurrerapasoak hutsean geratu 
ziren eta egitura hierarkiko, erlijioso eta 
balore patriarkal zurrunetan oinarritutako 
familia eratzea zen helburu nagusia, jakina, 
abortoa ilegalizatu zen. Ama izatea zen 
garapen pertsonalerako bide bakarra 
(Nash, 2012: 167). Ildo beretik, etxearen 

ardura emakume ezkonduarena zen, horrek 
zekarren senarra pozik izatea, etxea garbi 
mantendu, eta gurasoak zaintzeak, besteak 
beste.

“Emakumia etxian eote zan, etxian 
zaharren bat baldin bazeon e 

emakumiak zaintzen zun, zaintza 
emakumeen ardura zan, bueno orain 

ebai”.

Emakume ezkondu idealaren ideia horretan 
eragin handian izan zuen “Sección 
Femenina” (1934) emakume franksiten 
erakundeak. Emakumearen tokia etxea zela 
argi defendatzen zuen eta emakume ideala 
izateko senarra eta haurrak zaintzearen 
garrantzia argi azpimarratu zuen. Dena 
den, bazen bereizketarik, ez zen begi 
honez ikusten ezkongabeek haurrak izatea, 
gizartetik kanporatzen ziren, baita Zumaian 
bertan ere.
Gauzak horrela, emakumeek zaintza lan 
ez aitortuetara mugatzen zuten euren 
egunerokoa eta oso nekez egiten zuten lan 
etxetik kanpo. Horren ageriko da, 1940an 
emakumeen artean biztanleria aktiboa 
%16,3 soilik zela.

Emakume eredua: hiritarra  
Frankismoaren bigarren etapan (1959-1975) 
poliki-poliki emakumeen egoera “hobetzen” 
joan zen, debekuak arindu eta etxetik kanpo 
lan egiten hasi ziren emakumeen kopuruak 
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gora egin zuen.  Izan ere, arlo politikoa 
industrializazioaren garapenean oinarrituta 
eta zentratuta zegoen, ildo horretan gizon 
langileak ez ziren nahikoa eta emakume 
langileen beharra oinarrizko bilakatu 
zen. Hori horrela izanik, haurtzaindegiak 
eta zahar etxeak eraikitzen hasi ziren 
emakumeak lanean hasteko. 
Hezkuntza alorrean ere, 1960.hamarkadatik 
aurrera geroz eta gehiago ziren unibertsitate 
ikasketak eta ondorioz horri loturiko lanetan 
hasi ziren emakumeak. Beti ere, gizon 
langileek kobratzen zutena baino nabarmen 
gutxiago kobratzen gizonen kapitalarekin ez 
parekatuz. 
Dena den, enpleguratu bai, baina etxearen 
ardura ez alboratzea oinarrizko premisa 
izan zen. Hau da, emakumeentzako 
lanaldi bikoitza ezarri zen, eta genero-
ezberdintasunaren eredu modernoari 
hasiera eman zitzaion. (Arrazola eta Garai, 
2019: 43) 

Era berean, desberdinatsunak ugaritu 
egin ziren etxetik kanpo lan egiten zuten 
emakumeen eta soldatapeko lanik ez 
zutenen artean. 
Testuinguru honetan, apurka bada ere 
bestelako emakume eredua nagusitu zen 
Euskal Herrian: hiritarra. Libre izateko desioa 
zuten, eskubideak bermatuta zituzten 
emakume hiritarrak izan nahi zuten. Libre 
janzteko, libre hazteko… desio horretan 
eragina izan zuen, jakina, propagandak.  
Emazte eta ama ona izateaz gain, bestelako 
gaiak lantzen hasi ziren, moda, edertasuna 
eta lanbideak, besteak beste. Horrek, jakina, 
kalean oihartzuna izan zuen, eta hainbat 
ohiko eskema apurtu ziren, hala nola, 
hainbat emakume estreinakoz tabernetan 
sartzen hasi ziren.

“Idoian ya antzeman genun emakumiak 
tabernan ibiltzen ziala. Nik banekin 
hala zala, gauzak aldatzen ai ziala, 
baña halare asko harritzen nintzan: 
arratsalde guztixan bertan pasatze 

zuen emakumiak bazian, umiak saltoka 
ta brinkoka ta nik esatenun, eneee! Hau 

al da panorama!?”. 

Franco hil ostean aldarrikapen politiko, 
euskaltzale eta feministak nagusitu ziren 
Euskal Herrian. “Demokraziarantz zihoan 
aldi honetan lehen ahots feministen 
eraginez emakumeen erakundeak sortzen 
hasi ziren. Kide gutxiko kolektiboak ziren 
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eta euren artean harremanetan hasi ziren 
denen artean hausnarketak egiteko eta 
eztabaidatzeko”, Emakunde. 
1975etik aurrera mugimendu feminista 
antolatzen hasi zen eta emakumeen 
eskubideen alde asanbladak sortzen joan 
ziren.  1977an egin ziren EAEko lehenbiziko 
Topaketa Feministak. Eta urtebete geroago, 
1978an ezarri zen Konstituzio demokratikoa, 
konstituzio honekin eskuratu zuten 
emakumeek hainbat urtez ukatuta izan zuten 
boto eskubidea.
Hala, emakumeak etxetik kanpo lanean hasi 
izanak lanaldi bikoitza ekarri zien. Alabaina, 
horri irtenbidea eman nahian, ekonomikoki 
baliabideak zituzten familiak, etxeko zantza-
lanak egiteko beste emakume batzuen 
laguntza behar izan zuten eta etxerako 
langilea hartzen hasi ziren. Gaur egun ere 
behar hori izaten jarraitzen dute.

“Yo no he tenido problema, pero 
tampoco me he complicado más. Yo 

cogía a una persona que me ayudara, 
que llevará a la niña, y traía a mediodía 

y a la tarde en la escuela igual. Le 
recogía, jugaban y me traía”.

“Garai batian akordatzen naiz alaba 
etortzen zala honea eta Mariprek honea 

etorri aurretik eskola eramaten zula”. 

Emakume eredua: 
ardura hirukoitza
Etxeko ardura eramateaz gain, emakumeak 
soldatapeko lana izatearen presioa du, 
baina kontziliaziorako neurri eskasekin. 
Lanaldi bikoitz fenomenotzat jotzen dena,  
Second shift (Hochschild eta Machung, 
2003). Iraultza sozialistak emakumeen parte 
hartzea lan merkatuan sustatu du, eta aldi 
berean, gizonen inplikazioa etxeko eta 
zaintza lanetan ez da hainbeste sustatu, 
hortan emakumeek lanaldi bikoitza dute 
gaur egun. 
Alabaina, lanaldi bikoitz horrekin nahikoa 
ez, eta arlo publikoan ere parte hartzera 
bultzatzen da, eta ondorioz, emakumeen 
bizkar presioak gora egin du. Ama ona 
izateaz gain, lan alorrean profesionak 
bikainak izan behar dute, eta noski 
espera publikoan ere aktibo izan behar 
dute; kirolariak, kulturzaleak, kritikoak, 
jantziak, inguruarekiko arduratsuak… 
Marina Sagastizabal soziologoak, “hiruki 
gatazkatsu” gisa definitzen du.  Hain zuzen 
ere, ardura hirukoitz hori sostenga ezina 
da sarritan. Emakumeen sozializazioak 
eta haien egunerokoa taxutzen duten 
praktikek, lana eta familia barne, parte 
hartze kultural eta politikoa murrizten dute, 
eta horrek eragin zuzena du emakumeen 
botere ekonomiko eskasean, hala nola 
diru sarreretan, baina baita haiek duten 
kapital sozial, kultural, politiko eta sinboliko 



23

debaluatuan ere. Emakumeen parte hartzea 
lan merkatuan sustatu da baina, aldi berean, 
gizonen inplikazioa etxean ez da handitu. 
(Sagastizabal, 2020:36).

“Zinea ere umiakin beti emakumiak, 
gizonak sekula ez. Gizona zan jornala 
ekartzeko, eta diru probleman bat edo 

bazeon, ba hoixe, andriak fabriketa jute 
zian zeoze laguntzeko, edo etxez etxe 
garbitzen ibiltze zian… baina bestela 
ez. [...] Normala ikuste zan gainea, 

andria etxian eta gizona kanpuan lanian 
ikustia”.

Edertasuna
Baina diktaduraren bigarren fase 
batean, 1960ko hamarkadan, garrantzia 
berreskuratuko du emakumeen 
edertasunak, gorputzaren zaintzak eta 
lirain egoteak. Oraingoz, senarrarentzat 
egin beharreko esfortzu gisa ulertuko 
da: sukaldatu, garbitu, zaindu eta lirain 
egon. Salduko den eredua da etxeko 
teknologiarekin pozik bizi den emakumea, 
dinamikoa, modernoa eta trebea. Hortzetako 
eskuilak, makilajea, lurrinak, koloretako 
soinekoak, gona laburragoak eta kolorea, 
kolore asko azalduko dira. “Para lucir hay 
que sufrir!” esaerak oso ondo adierazten 
du garai hartan emakumeen edertasuna 
ulertzeko modua. 1970eko hamarkadako 
gazteak erakartzen dituena, aldiz, 
prakak, tabakoa eta tabernak izango dira: 
sozializazio mistoak bi generoak hurbildu 

zituela dirudi. Baina, emakume lirainaren 
ereduak nagusi izaten jarraitu zuen: horren 
adibide da ileapaindegi eta estetika 
zentroen gorakada. Era berean emakume 
zein gizon gazteak kirola egiten hasi ziren: 
mendizaletasun handia sortu zen.

Sozializazioa eta saretzea
Aurreko atalean aipatu dugu nolakoa 
izan den emakume ereduaren bilakaera. 
Molde ezberdinak antzeman ditugun arren, 
nabarmentzekoa da zernolako eragina izan 
duten kontsigna katolikoek eta Francoren 
erregimenak ezarritako jarraibideek: oro har, 
emakumeak etxeko jardunera eta familiaren 
zerbitzupean egotera mugatu zituzten. 
Hori horrela izanik, eguneroko erosketek 
eta dendariekin izaten zituzten solasaldiek 
garrantzi handia dute, urte luzez herriko 
harremanen oinarriak izan baitira.

“Dendaz aparte, zan herri guztiko 
ardatza. Norbaitek zerbait ber bazun 
eta ez baldin bazekiyen ze in, hara 
jute zian. Gure tia margarita, zan 

relaciones publicas. Danai laguntzen. 
Jute zan astian behin listakin, 

residentziyan zeuden gaixuak eta gaixo 
bakoitzantzat goxoki paketiakin juten 
zan. Bai erdaldunak baldin bazian, 

bai euskaldunak baldin bazian, berdin 
zitzaion”.

Gaur egungo denbora librearen kontzepturik 
ez zen orduan, ez behintzat emakumeentzat. 
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Eskuz egin beharreko lanak askoz gehiago 
ziren (arropak garbitu, plantxatu, lurra 
fregatu…), eta ia gehienak emakumeek 
egiten zituzten. Hala, etxera joandako 
esne-saltzailearekin, mostradore atzeko 
dendariarekin nahiz azokako baserritarrekin 
izaten zituzten berriketek balio handia zuten, 
elkar-zaintzeaz gain, lagun-sare informalen 
garrantzia nabarmentzen baita. Dendek 
topagune izaera handia izan dute beti. 
Elkarrekiko zaintza, entzutea eta laguntza-
harremanak sortu dira herriko dendetan.

“Komunik ez zeon, eta etortze zian 
baserritarrak komunea (...) Axun, 

komuneko larriya zakanak…eta aiba 
zan giltza, kafetera han dakan eta hartu 

zan kafia”.
AI nekauta natxion eta han eote zian 
berriketan. Near in bihar bazuen ze 

pasatze zitzakon gure tia asuntxionek 
danak aitze zizkon”.

Izan ere, gizonek egin ez bezala, 1940-
1970 urte bitartetan emakumeak ez 
ziren tabernetan elkartzen. Eguneroko 
beharren bueltan sortzen ziren tertulia eta 
momentu lasaiak aprobetxatzen zituzten 
emakueek. Urte horietan nabarmena da 
lan-erreproduktiboak aurrera ateratzeko 
emakumeek zuten zama: gizonezkoak 
erosketak egiten edo umeak zaintzen 
ikustea ia pentsaezina zen, emakume 
koadrila bat txikiteoan ikustean bezainbeste. 

“Bazeben gizonak, orduan, eztet danak 
esango, baina asko, lanea jun, lanetik 
atea 12:00tan pare bat baxo erdi hartu 

ta etxea. Handik gutxira berriro azaltzen 
zian, ta esate nien aber eskopetakin 

ematen zien eo. Kafe konpletua: kafe, 
kopa ta purua. Berriz lanea. Handik 
atea eta kriston txikiteua. Iluntzian 

bakarren batek berriro hartuko zun kafia 
igual. Eta dirutza bertzan eh! Umiak 
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hazten askok etzitun eta ikusire. Baina 
hoixe, normala zan! Gizonak txikteo 

hori iten, emakumia etxian… normala 
zan! Gaur egun asko hitzeitea zaintzaz, 

baina ordune bazan, kontua da 
emakumiak zaintze zitula etxian zeben 
aiton-amona danak eta normala zala! 
Gauza batzuk ez zian dudan jartzen, 

eta gaur egun esatezu: jesussss! 
Jendiak esateizu: “eran otros tiempos”, 

una mierda! Danak nei tokatu 
altzaizkit ba!”.

Saretzeari dagokionez, merkatarien arteko 
harremana funtsezkoa izan da bakoitzaren 
biziraupenerako. Dendariak izateaz gain 
ondoko establezimenduko erosleak ere izan 
dira asko, eta hala izaten jarraitzen dute 
gaur egun ere. 

“Gu dendariok gea beste dendetako 
erosle, bertan erosi eta kontsumitzen 

degu. Harreman ona dakau gure 
artian”.

Halaber, bezeroek garai baten zuten 
fideltasunaren falta somatzen dute egungo 
merkatariek. Konfiantza zen dendariaren 
eta eroslearen arteko muinetako bat; bi 
aldeek zekiten hurrengo egunean ikusiko 
zutela berriz elkar, dendariek  salgaiak 
ordaindu gabe eramateko prestutasuna 
izaten zuten eta bien arteko harremana 
gertuagokoa izaten zen. Jendea egunean 
bizi zen, egunean egunekoa erosten zuen, 

eta ohitura handia zegoen gizonek soldata 
jasotzen zutenean ordaintzekoa. Egun, 
asko aldatu da panorama: dendariek ez 
dute bezeroengandik halako esklusibitaterik 
sentitzen, konfiantza jada ez da 
salerosketaren funtsezko premisetako bat, 
eta erosteko modu berrien lehiakortasuna 
zaildu baino ez diete egiten merkatari txikiei.

“Bai, lehen dana suelto saltzen zan. 
Libra bat, 100 gramo… dana pala 
batekin hartzen zan. Sorazunian 

(Zueltzunian) papelakin biltzen zitun, 
estratasko papelakin. Eta bai, tratuan 

laguntzen zun gauzak hola izatiak. Geo 
egiya da gure aitak arduan bodega 
zekala, ta guk denda hoieta eramate 
genien, gure bezeruak zian, ta noski, 
bezeruekin kunplitu inber an. Berdinai 
erosi baino gehio zan zuk nei ardua 

erosi diazu ordun nik zuri ber detena. 
Gaur egun ezta holakoik iten, komeni 

zakun tokira bakarrik jute gea”
“Nere ustez asko aldatu da, lehen 

bezeroa askoz fidelagoa zen, eta orain 
ez. Oain jendiai igual zaio ze erosi, 

nun… Lehen jendia juten zan ba beti 
karnizero hotan edo panadei horta, 
baña hori jende gaztiakin ya ezta. 

Bateze jende gaztiak, gehixo igertzen 
da. Eztaka fideltasun hori”.
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Merkatzaritza txikiaren 
bilakaera
XXI. mendea
Ikerketa honen muina iraganeko nahiz 
oraintsu arteko denda nahiz tabernen 
bilduma egitea da, bertan jardun duten 
emakumeen testigantzak lehen eskutik 
jasoz. Halaber, ezin da egungo errealitatea 
irudikatu bidean eman diren aldaketek 
panorama zenbateraino aldatu duten 
aipatu gabe. Argi dago gizartean jaso diren 
aldaketa handiek eragin zuzena izan dutela 
komertzio txikian: aldatu da ekonomia, 
erosteko ahalmena, aldatu dira gustuak, 
modak, harremanak, sozializatzeko erak, 
garraioa… eta horrek guztiak erosteko 
moduan eragin du.
Ez dugu oso sakon azalduko bilakaera 
honen zergatia, ez baita ikerketaren xedea 
egungo errealitatearen kausak argitzea. 
Halaber, ukaezina zaigu zenbait faktore 
aipatzea.
Komertzio handien agerpenak eragin 
zuzena izan du komertzio txikiengan, 
besteak beste, bien arteko baliabideak 
eta eragiteko gaitasunak konparaezinak 
baitira, Bestetik, internet bidez produktuak 
erosteko joeraren gorakadak zuzenean 
eragin die merkatari txikiei, azkartasuna, 
berehalakotasuna eta unean uneko desirak 
asetzeko beharrek bigarren mailan utzi 
baituzte orain arte lehentasunezko irizpideak 

zirenetako batzuek, adibidez, konfidantza, 
lehialtasuna eta gertutasuna. Egungo 
sistema kapitalistak margen txikia uzten die 
mostradore atzean jarduten duten dendariei; 
lehia oso gogorra da, eta fokua erosleen 
kontzientzietan jarri ezean etorkizun gordina 
aurreikusten dute gehienek. Horren ageriko 
da azkenaldian egin diren zenbait ikerketek 
erakutsi dutena, esaterako  EITB DATAren 
azken hau: 2022an, Hego Euskal Herriko 
biztanleen % 57k egin ditu erosketak online 
gutxienez hiru hilean behin.

“Zenbat pakete jasotzen deun, korreosa 
ematen du gure dendak”. “Jende danak 

erosten du internetetikan eta ez dao 
etxian, eta azkenen pandaexan edo 

estankuan usten due rekadistak”. 
“Jende gaztiak eztaka ohitura edo 
lanetik berandu irtetealako ez daka 
ohitura karnizerixa haragixa erosi, 

arrandeixan arraia…ez, jende gaztiak 
nahixo du centro handi batea jun eta 

dena bertan erosi”. 
“Zaila da merkatari txikientzako garai 

hau, ze danak ai gea pentsatzen 
ze gehio eman, ze gehio eskaini. Ia 

dendari danak gea pertsonekin tratuan 
egotea gustatzen zaigunak, gustatze 
zaigu gure zerbitzua ondo eskaintzia 
eta pixkat pelota jarri ber da erosle 
bezela; kontsumitzaile bezela joera 

gehio hartzen ai naiz herrian erosteko. 
Denbora gutxiokin gabiltza baña…

zaindu behar gea”.
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Ondorioak
“Mostradore atzean: Zumaiako emakume 
merkatarien eta ostalarien historia 
azaleratzeko azterlana  (1940-2020)” 
ikerketak zenbait ondorio utzi dizkigu. Gure 
helburua herriko harreman sarea ikusarazi 
eta bertan emakumeek historikoki izan 
duten rola azaleraztea izan da, garai bateko 
Zumaiaren erradiografia onduz, merkataritza 
nahiz ostalaritza zerbitzuen inbentario bat 
eginez eta orduko zein egungo emakume 
protagonisten ahotsak bilduz. 
Ondorioen atala bi zatitan banatu dugu, 
inbentariotik ateratako datu objetiboak 
batetik, elkarrizketek utzitako mamitik 
bestetik. Lehenengoari erreparatuz datuak 
argiak dira:  1940tik 2020ra, gure ikerketa 
eremuan, 204 irekiera lizentzia topatu ditugu 
udal artxiboan. Horietatik 80 emakumeek 
zabaldutako establezimenduak dira, 107 
gizonezkoen izenean daude eta 17 elkarte, 
enpresa edo jabetza ezezagunekoak dira. 
Beste modu batera esanda, Zumaiako 

alde zaharra deritzogun espazioan denda 
nahiz tabernen % 39,2 emakumezkoen 
jabetzapekoak izan dira edo izaten jarraitzen 
dute. % 52,5 gizonezkoen izenez agertzen 
dira eta gainontzekoak % 8,3 dira. 
Datu motei dagokionez, ia ileapaindegi 
guztiak emakumeek zabaldu dituzte 
aztertu dugun urteak kontuan hartuz gero. 
Emakumezko bakar batek ere ez du sekula 
elektrodomestiko, mekanika, iturgintza edo 
antzeko ofizioekin zerikusia duen jarduerarik 
ireki. Halaber, mertzeria ia guztiak 
emakumezkoek zabaldu dituzte. Bitxia da 
baita janari denden kasuan jabetzen %38a 
baino ez dela izan emakumezkoena, nahiz 
eta jasotako testigantzek adierazi halako 
establezimenduetan atea ireki orduko 
emakume batekin egin ohi zutela topo. 
Tabernen kasua berezia da: emakumezkoak 
10 kasutatik 3tan baino ez dira negozioaren 
ugazabak. 
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Kontuan eduki behar da emakumeek euren 
negozio propioa izateko izan dituzten 
zailtasunek erabat baldintzatu dituztela 
datuok.  Irekiera lizentziak hamarkadaz 
hamarkada aztertu ditugu eta bi ondorio 
nagusi atera ditugu: 1980-1990 urte 
arteetan merkataritzaren “loraldi” moduko 
bat bizi izan zela herrian, nabarmen hazi 
baitzen establezimenduen kopurua, baita 
euren jabetzen atzean zeudenen generoa: 
23 emakumek negozio berriei ekin zieten. 
Aurrreko hamarkadan, 1970-1980, 4 
emakumek baino ez zuten eskatu irekiera 
lizentzia. 

Irekiera datuak 
hamarkadaka
1940tik 1950era 
9 emakumek zabaldu zuten jarduera 
3 janari-denda, 3 mertzeria, burdindegia, 
zapateria, ile-apaindegia eta drogeria

1950etik 1960ra 
3 emakumek bakarrik 
Taberna 1 (lehenbizikoa) eta 2 ile-apaindegi

1960tik 1970 era 
8 emakumek zabaldu zuten jarduera 
3 ile-apaindegi, lurrindegia, hotela, 
zapateria, janari-denda eta garbitegia

1970etik 1980ra 
4 emakumek zabaldu zuten 
Ezezaguna, harategia, taberna eta estetika 
zentroa

1980tik 1990 era 
23 emakumek zabaldu zuten 
3 janari-denda, 3 arropa-denda, 3 taberna, 
3 okindegi, 2 paper-denda, 2 opari-denda, 
aholkularitza, oihal-denda, drogeria, 
gozotegia, eskulatenarako materiala, liburu-
denda eta argazki-denda 

1990 etik 2000ra 
14 emakumek zabaldu zuten 
4 taberna, 3 janari-denda, 2 mertzeria, 
liburudenda, lurrindegia, goxoki-denda, 
oinetako konpontzailea eta bordatuak

2000tik 2010era 
10 emakumek zabaldu zuten 
2 arropa-denda, 2 zapategia, eskulan-
jarduerak, paper-denda, ostatua, taberna, 
altzariak, eta opari-denda

2010etik 2020ra 
9 emakumek zabaldu zuten 
2 janari-denda, 2 arropa-denda, loteria, 
papertegia, ile-apaindegia eta manikura eta 
estetika zentroa.

Ikerketari esker ondorioztatu ahal izan 
dugu emakumeen partehartzea erabatekoa 
izan dela herriko merkataritzan. Paper 
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eta dokumentu ofizialetan euren izenen 
agerpena gizonezkoena baino apalagoa 
den arren, aurrez aurre egin ditugun 
elkarrizketek bestelakoa erakusten dute; 
establezimenduen jabetza gizonezkoena 
izan ohi zen, (garaiak aldatu ahala 
emakumezko jabedun gehiago agertu dira) 
baina mostradore atzeko dendariak nahiz 
zerbitzariak emakumezkoak izaten diren, ia 
kasu guztietan. 

“Guk beti hórrela ikusi degu, hemen beti 
ikusi degu arrandeixan, baserritarrak, 
beti emakumiak”. Karnizeruak beti izn 
dia matrimonixuak, gizona jabetzan 

eta emakumia aldamenian. Negoziyua 
baserritarrakin txahala zenbatea erosi 

eta hori gizonekuak iten zun. Tela 
denda ere emakumia, jandari dendak 

ere denak emakumiak”.

Emakumeen presentzia horren handia 
izateak baditu hainbat arrazoi: sektore 
honek etxeko lanak eta dendako lanak 
uztartzeko aukera eskaini izan du historikoki. 
Negozio gehienak familia etxearen 
azpian, atzean edo oso gertu kokatzen 
ziren. Gertutasun horrek ahalbideratu die 
emakume dendariei dendako lana eta 
etxeko lanak uztartzea. 
Halaber, emakumeentzat dendan lan 
egiteak ez zuen esan nahi ekonomikoki 
indenpendenteak zirenik. Frankoren 
erregimenak iraun zuen urteetan emakume 
gehienek ez ziren euren soldataren jabe 

egiten: gaztetan etxerako izaten zen, eta 
behin ezkonduta, lana uztea izaten zen 
ohiko joera, gizonarekiko menpekotasun 
ekonomikoa areagotuz. Familia negozioen 
kasuetan sarri etxeko eta dendako 
ekonomiak nahasi egiten ziren: dirua kaxoi 
batean gordetzen zen eta familiako kideek 
ez zuen bere lanagatik soldatarik jasotzen. 
Jabeak, aldiz, gizonezkoak gehienetan, 
kotizatu izan dute, eta kasu gehienetan 
familia-eta negozio-buruak kudeatzen zuen 
etxeko guztien ekonomia. 
1970eko hamarkadan negozioaren 
ardura erreleboz hartu zuten emakume 
askok. Denda eta negozioen ekonomia 
beste modu batera kudeatzeko modu 
berriak proposatzen hasi ziren, etxeko 
ekonomiari ez hain lotuak, eta horrek 
senide eta langileen arteko muga gero 
eta lausoagoa izatea ekarri zuen. Hau da, 
belaunaldi berriek pixkanaka lan egiteko 
moduak aldatu zituzten, langile bakoitzari 
zegokion soldata eskainiz, zenbait kasutan 
ordutegiak jarriz eta familiakoa izateagatik 
bertan lan egin beharraren betebeharra 
ezabatuz; ordurako emakumeak jada euren 
independentzia ekonomikoa baloratzen 
hasiko dira, eta hasiera batean negozio 
berria gizonak etxeratzen zuen soldataren 
osagarri gisa izan arren, euren askatasuna 
lortzeko bide bezala irudikatzen hasiko dira. 
Ekarpen ekonomikoari dagokionez, uste 
dugu herriko sozioekonomiari hainbat 
ekarpen egin dizkiola komertzio txikiak. 



30

Hala ere, egunerokotasunean ematen 
ziren tratuetan zentratu nahi izan dugu. 
Apuntatzea edo zorretan uztea komertzio 
txikien identitate sinbolo handiena bilakatu 
da. Momentuan dirurik ez zuenak ere 
kontsumitu ahal izateko aukera eman izan 
da eta familia askorentzat aurrera egiteko 
ezinbestekoa izan da. 
Ekarpen sozioemozionalari erreparatuta, 
dendarien eta erosleen arteko harremanetan 
arakatzean testigantzek erakutsi dute 
honako hau: dendak emakumeen 
sozializazioa eta elkar babesteko sareak 
osatzeko espazioak izan dira. Zentzu 
horretan herriari, baina bereziki emakumeei, 
egindako ekarpena oso garrantzitsua 
eta kontuan edukitzekoa da. Etxeko 
isolamenduari, lagun-sarearen gabeziari 
edo bizitzaren eguneroko kezkei aurre 
egiteko sostengua izan dira. 
Azkenik, aipatzeko da elkarrizketatzaile 
guztiek aipatu dutela denda eta komertzio 
txikiek zernolako ekarpena egiten dieten 
herriari, zernolako ekarpena egin izan 
dioten Zumaiako alde zaharrari, gehiago 
zehazte aldera. Egun egoera bestelakoa 
da: denda gutxi geratzen dira, errelebo 
faltagatik itxi dituzte gehienak, negozio 
eredua iraungi delako beste batzuek 
(tela denden kasua, esaterako) eta 
erretiroagatik behin betiko jetsi dute 
persiana beste hainbestek. Herriaren 
eraldaketa demografikoa funtsezkoa izan 

da kaleok jasan duten jardueraren galera 
ulertzeko. Goiko plaza jada ez da herriaren 
erdigunea. Jada ez dago azokarik, nahiz 
eta baserritar bakan batzuek postua jartzen 
jarraitzen duten. Kontsumo ereduak ere 
herritik kanpo kontsumitzeko joera handitu 
du, merkataritza eremu handietara edo 
internetera. Denboraren balioa aldatu da eta 
erosketak egiteko orduan erosotasuna eta 
azkartasuna bilatzen dituzte, erosle gazteek 
nahiz helduek. 



31

Bibliografia
Arrazola Maiztegi, J. eta Garai Aldekoa, I. (2019). Oñatiko emakumiak errekadutan: XX.mendeko komertzio   
 txikiaren etnografia feminista bat (1.a ed.). Oñatiko Udala.

Berger, J. (1972). Ways of Seeing. Penguin books London. 

Hernandez, J., Esteban, M. eta Bullen, M. (2016). Feminismoa, euskal antropologiaren akuilu eta elikagai: 30   
 urteko ibilbide oparoa.

Holchschild, Arlie R. eta Machung, A. (2003). The second shift: Working Families and the Revolution at Home.   
 Londres. Penguin Books.

Ins Esteban, M. eta Hernandez, J. (koord.), Etnografia feministak Euskal Herrian. XXI. Mendera begira dagoen   
 antropologia. UEU-EHU. 

Sagastizabal, M. (2020). Lisipe. Hiruki gatazkatsua. Etxeko eta zaintza lanak, enplegua eta parte hartze   
 soziopolitikoa. Susa.

Sanz Goikoetxea, E. (2019). Zumaia. 1936-1945. Giza eskubideen urraketa eta errepresioa Gerra Zibilean eta Lehen  
 Frankismoan. Aranzadi Zientzia Elkartea.

Sarasua Aranberri, A. (2008). Gerraostean Espainiako Bandera Edo Falangistena Jarri Behar Arropan. Ahotsak.  
 https://ahotsak.eus/zumaia/pasarteak/zum-022-026/

 



32

Eranskinak
Ondorengo lerroetako inbetarioa Zumaiako 
udaleko artxibotik osatu da. Egun Udalak 
ez du artxibozainik, ezta ikerketa honen 
mami izan den merkatarien nahiz ostalarien 
dokumentu ofizialik ere; ez da modu 
“ofizialean” herriko denden zerrendarik 
existitzen. Jasotako informazioa bere 
garaian merkatari nahiz komertzio jabeen 
irekiera espedienteetatik hartutakoa da. 
Badira, baita, udal plenoetako aktetatik 

lortutako obren irekiera baimenak ere. Hau 
da, baliteke informazioa jasotzeko izandako 
arazoak tarteko bakarren batzuk bidean 
ahaztea, izan ere, gaur gaurkoz ez dago 
modu ordenatu eta jakin batean interesekoa 
zitzaigun informazioa bilduta. Dena den, 
udalean dagoen dokumentu ofizialak 
arakatu ditugu, eta, beraz, gorabehera 
batzuk eduki arren, orduko haren argazkia 
ongi bildu dugulakoan gaude. 
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Inbentarioa

Urtea

1942/05/06

1943/10/22

1943/10/22

1943/10/22 

1943/10/22 

1943/03/01 

1943-1944 

1944/03/15

1944/08/18

1944/12/09

1944/12/09 

1945/08/13

1945/08/11

1945/12/05 

1946/02/06 

1946/02/06

1946/09/05

1946/10/04

1947/05/08

Zerbitzua

Bizikleten alkilerra

Haragi salmenta

Fruta-denda eta bestelakoak

Ardo eta likoreen handizkako 
salmenta

Odieta frontoiaren alokairu 
eskera

Argazkilaritza denda 
zabaltzeko baimena

Fruta-dena eta kontserben 
salmentarako baimena 

Haragi salmenta

Drogeria

Fruta-denda

Arrandegia 

Taberna

Taberna

Okindegia 

Okindegia 

Ile-apaindegia

Taberna

Zapata-denda

Haragi freskoa

Jabetza

Jose Ramon Balenciaga Altuna

Jose Echeverria Zaldundegui

Juana Aldamnusu E

Romualdo Arteche Echave 

Ignacio Elosua Echaide 

Jose Garcia Arancues 

Juana Ayastuy Bastesi 

Ezezaguna

Eugenia Urruzuno

Josefa Echave Arakistain

Ignacio Sorazu Ibarbia eta 
Gostanza Otazo Macazaga

Alberto Esnal 

Alberto Esnal Toledo

Bernardo Odriozola Iturzaeta 

Bernardo Odriozola Iturzaeta 

Maria Esnal Uranga

Juan Luis Gonsaga

Josefa Mancisidor Unanue

Jose Ramon Aizpurua Aizpurua

Kokalekua

Ezezaguna

Calle Ignacio Zuloaga, 16

Calle Puerto, 6

Calle San Pedro, 22 

Ezezaguna 

Francisco Gorostidi, 4 

Calle Puerto, 6 

Calle Secretario, 32

Plaza de los Fueros, 5

Calle Carniceria, 25

Ezezaguna 

Calle Puerto, 16

Calle Puerto, 6

Calle Ignacio Zuloaga, planta 
baja

Ignacio de Zuloaga, casa 
numero 12

Calle Mari, 2

Calle Puerto

Calle francisco Gorostidi, 6

Calle Ignacio Zuloaga, 6

1940ko hamarkada
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1947/06/16 
 
 
 

1947/06/18 

1947/10/06

1947/11/03

1947/12/10

1947/12/16

1948/02/12

1948/04/15

1948/06/16

1949/04/12

Urtea

1950/06/21

1950/08/21

1951/04/06

1951/09/28

1952/12/27

1953/03/20

1954/01/06

1954/01/18

1954/01/22 

1954/05/12

1955/05/11

Mertzeria eta paketeria 
 
 
 

Kinkiladenda 

Makinariak

Gailu eta osagarri elektrikoak

Burdindegia

Mertzeria

Mertzeria eta bestelakoak

Botoi salmenta

Lurrindegia eta argazkilaritza

Iturgintza

Zerbitzua

Ardo eta likoreen salmenta

Ikaztegia

Fruta-denda eta bestelakoak

Janari-denda “Ultramarinos”

Janari-denda

Harategia

Taberna

Taberna (Bar Metro)

Gailu elektrikoen salmenta eta 
erreparazioa

Hotel Restaurante

Taberna

Damiana Añorga Añorga 
 
 
 

Daniana Añorga Añorga eta 
Eusegio Yeregi

Raimundo Arteche Echave

Jose Ramon Galdona Aizpurua

Gabina Apestegui Arrese

Angela Arburua Echaniz

Maria Antia Gorriti

Eduardo Zubia Egaña

D.José Gareia Arauces

Jose Agustin Larburu Olaizola

Jabetza

D.Ignacio Azpeitia Zubimendi

Raimundo Tapia Echave

Ramon Irigoien Garate

Ignacio Azpeitia Zubimendi

Raimundo Tapia Echave

Placido Andanondo

Maria Gomez Garin

Maria Gomez Garin

Valentino Manterola Gomez 

Ezezaguna

D.Vicente Espinosa Espinosa

Planta baja de la casa de D. 
Eusebio Yeregui, sita entre 
las Calles de Puerto y Muelle 
Santillana (hoy terminándose 
de construir). 

Calle de puerto y muelle 
artean, zenbaki gabea

Muelle Santillana

Calle del Puerto 

Calle Puerto

Calle Puerto, 5

Ezezaguna

Plaza Eusebio Gurrutxaga, 1

Calle de Puerto, 4

Calle San Jose, 1

Kokapena

San Jose, 3

Calle Zumbillo, 6

Zunbillo, 10

San Jose

Calle Zumbillo, 8

Calle Ignacio Zuloaga, 6

Calle Puerto, 9

Calle Puerto, 18

Calle Carnicería, 25 

Ezezaguna

Calle G.Gurrutxaga, 1

1950eko hamarkada
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1955/05/10 

1956/05/23

1956/08/03

1958/01/22

1958/01/22

1958/06/18

1959/01/09

1959/10/23

1959/10/23

1959/10/27

1959/12/02

Urtea

1960/08/04

1961/02/06

1961/01/25 

1961/02/01

1961/03/07

1961/04/28 

1961/06/07 

1961/09/12

1961/10/03

1961/11/10

1962/03/27

Ardo eta bestelakoen txikizkako 
salmenta (Taberna Epígrafe)

Inprimategia

Arrandegia

Kioskoa

Taberna (Bar Maritxu)

Bar Bodegon

Gaseosa salmenta

Gizonezkoen Ile-apaindegia 

Motozikleten konponketak

Ile-apaindegia

Irrati gailuen salmenta

Zerbitzua

Salerosketa koloniala

Ile-apaindegia

Ardo eta pataten handizkako 
salmentarako biltegia

Ile-apaindegia

Lurrindegia eta erloju-denda

Hotel Zumaya berriz irekitzeko 
baimena

Ile-apaindegia berriz irekitzeko 
baimena

Burdindegiko gailuak

Elikadura denda

Toldoak

Gizonezkoen Ile-apaindegia 

Vicente Espinosa Espinosa 

Joaquin Juaristi Zubimendi

Luis Osa Iraundegi

Jose Gutierrez Valverde

Santiago Uzkudun Beristain

Juan Goikoetxea Zendoia

Pio Gorostiaga Galdos

Eugenia Urruzuno

Pedro Zubia Balenciaga

Maria Victoria Balenciaga Zubia

Jose Gutierrez Valverde

Jabetza

Juan Uribe Echeverria

Bartolome Echave Echave

Pedro Royo Martinez 

Bartolome Echave Echave

Hermanas Astigarraga

Manuela Aizpurua Aizpurua 

Maria Victoria Balenciaga Zubia 

Javier Azpillaga Zubia

Igancio Zubimendi Larrañaga

Sabino Alcibar Eizagirre

Domingo Chinchilla

Plaza Eusebio Gurrutxaga, 2 

Plaza Eusebio Gurrutxaga, 1

Ignacio Zuloaga, 16

Fielatoa

Plaza Eusegio Gurrutxaga, 8

Ezezaguna

Casa Jesusenea

Calle Francisco Gorostidi, 6

Calle Francisco Gorostidi 6

Calle francisco Gorostidi, 6

Calle Francisco Gorostidi, 6

Kokapena

Calle Baltasar Echave, 5

Zunbilo kalea 10, 1. pisua

Calle San Telmo, 17 

Calle Zumbillo, 10

Calle Carniceria, 21

Francisco Gorostidi Kalea 

Francisco Gorostidi Kalea 6 

Bajo de la Casa Parroquial

Calle Ignacio Zuloaga, 4

Calle Ignacio Zuloaga

Calle Carnicería, 17

1960ko hamarkada
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1962/10/16

1964/02/04 

1964/01/01 

1966/03/15

1966/06/21

1966/08/02

1966/08/09

1967/01/31

1968/01/01 

1968/03/26

1968/04/18

1968/05/07

1968/07/02

1969/10/11

Urtea

1970/04/18

1970/10/24

1974/10/06 

1975/04/25

1977/11/11

1978/02/17

1978/05/26

1979/01/27

Ile-apaindegia

Ezezaguna 

Fuel-oil biltegia jartzeko igoka 
espedientea

Marichu jatetxea

Elikadura denda

Harategia

Zapateria

Gailu elektrikoak eta futbolinak

Taberna-jatetxea irekitzeko 
igoka espedineta

Ile-apaindegia

Elikadura denda

Garbitegia

Gozotegia

Etxetresna elektrikoak

Zerbitzua

Ezezaguna

Harategia

Makineria, erreminta eta 
burdindegia industriala

Pinturak eta dekorazioa

Harategia

Janari-denda “Ultramarinos”

Gizonezkoen Ile-apaindegia 

Erkibe taberna

Maria Chinchilla

Jesus eta Margarita Mugica 
Echaniz

San Pedro Apostol Cooperativa 

Ezezaguna

Jose Francisco Unanue Aranberri

Aristondo Basurto

Margarita Uranga Echave

Juan Lertxundi Recondo

Carmelo Agirre Agirre 

Maximina Perez Zembrellin

Domina Orbegozo

Rosa Maria Antia Arano

Ramon Zubia Azcue

Jose Gorriti Arano

Jabetza

Purificación Goikoechea Mugica

Rufina Zubizarreta Zumeta

Romualdo Arteche Echave 

Victor Rubio 

Zeferino Sasiain Urbieta

Ignacio Azpeitia Zubimendi

Rodolfo del Campo Esterez?

Ramona Chapartegi

Calle Carnicería, 17

Francisco Gorostidi, 13 

San Pedro, 4 

Eusebio Gurrutxaga, 6

Calle Zumbillo, 10

Ignacio Zuloaga, 6 

Calle Zumbillo, 4

Eusebio Gurrutxaga

Kresala Enparantza 

San Jose, 31-2

San Jose, 32

Calle Secretario, 11

Plaza 18 de Julio, 13

Calle Secretario, 10

Kokapena

Calle Carniceria, 15

Calle Ignacio Zuloaga, 16 

Muelle de Santillana  

Calle Francisco Gorostidi, 1

Calle Zumbillo, 6

San Jose, 1A-1B

Calle Carniceria, 21

Eusebio Gurrutxaga

1970eko hamarkada
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1979/05/18

1979/07/27

Urtea

1980/09/22

1981/01/19 

1981/01/19

1981/01/01

1981/01/01

1982/01/19 

1982/03/15

1982/05/31

1982/05/31

1982/06/14

1982/10/14

1982/12/13

1982/01/01

1983/02/14

1983/03/07

1983/03/23

1983/04/18

1983/10/17

1983/11/07

1983/12/05

1984/04/12

1984/05/17

Etxetresna elektrikoak

Estetika zentroa

Zerbitzua

Arropa denda

Arropa denda 

Argazki denda

Taberna

Harategia

Merkatalgo eta makineriarik 
gabeko jarduerarako

Kinkiladenda

Taberna

Taberna

Arrandegia

Papertegia

Kirol gaien salmenta

Harategia

Bar-Pub

Haurren arropa denda

Opari-denda

Taberna

Arrandegia

Ibarra Taberna

Liburu-denda

Janari-denda

Taberna

Jesus Agirre Agirrezabalaga

Maria del Coro Prieto Isasti

Jabetza

Maria Soledad Mir Agirre

Inazio eta Karmelo Alberdi 
Izpurua

Maria Mercedes Irureta

Angel Goikoetxea Elustondo

Ignacio Zendoia Iriondo

Bizente Etxeberria Felipe 

Ramon Maria Gurrutxaga

Manuel Narciso Larios

Jose Gonzalez Serrano 

Antonio Iztueta Etxeberria

Maria Cruz Unanue

Jose Luis Elosua Txapartegi

Florian Aranberri Elgeta

Juan Ignazio Amilibia 

Jose Luis Lopez Calzada

Encarnación Bracamonte Garcia

Alfredo Sanchez Camaño

Santiago Aizpurua Zubizarreta

Manuel Eizmendi Uzkuden

Franziska Zubia Balentziaga

Begoña Ostolaza

Luis Martin Urteaga Moro

Calle Carniceria, 21

Calle San Jose

Kokapena

San Telmo 22

Erribera kalea 8 

Erribera kalea 8

Julio Beobide

Ezezaguna

Olazabal Idazkaria 11 

San Jose Kalea 1

Erribera kalea

Erribera kalea

Ezezaguna

Erribera kalea

Erribera Kalea 17

Foruen Enparantza 3, behea

Julio Beobide, 2. blokea

Amaia plaza, manzana A

Kale Nagusia 8

Juan Belmonte 4

Ezezaguna

Ezezaguna

Erribera Kalea 6

Urumea kalea

Bidasoa Kalea, Amaia etxea

1980ko hamarkada
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1984/06/27

1984/07/19

1984/01/01 

1985/01/01

1985/01/17

1985/06/12

1985/09/19

1985/10/10 

1986/01/01

1986/02/06

1986/02/13

1986/04/17

1986/05/22

1986/07/01

1986/07/01

1986/01/01 

1986/07/10

1986/12/10

1987/01/01 

1987/02/10

1987/02/19

1987/03/12 

1987/04/02

1987/08/03

Emakumeen arropa-denda

Farmazia

Janari biltegi eta denda 
irekitzeko igoka espedientea

Pintura-denda

Lore-denda

Taberna

Taberna

Eskulanetarako beharrezko 
gaien salmenta

Elkartea eta Taberna

Okindegia

Barazkiak eta frutak

Harategia

Okindegia

Taberna

Taberna

Pintura eta barniz denda 

Diseinu grafikoa

Taberna

Gozotegia irekitzeko igoka 
espedientea

Taberna

Okindegia

Gozotegia 

Ardo eta likoreak

Opari-denda

Maria Teresa Suarez Losada

Jose Antonio Mutiozabal

Candido Uranga Lizaso 

Juan Jose Aranberri Etxabe

Jesus Martin Aparicio

Juan Antonio Zumeaga

Tomas Goenaga Uzkudun

Luisa Olga Dominguez Aristondo 

Inpernupe S.A

Gurutze Zendoia Irigoien

Carmen Olmedo Cordon

Don Luis Mari Olasagasti

Maria Angeles Bidasoro Uranga

Miguel Aginagalde

Santiago Beristain

Francisco Javier Ruiz Iriarte 

Joseba Cedrada

Doña Aguilina Egaña

Itziar Aizpurua Arrizabalaga 

Eugenia Linazisoro

Maria Dolores Aizpurua Sanchez

Don Juan Carmelo Txapartegi 
Barinaga

D.Jose Manuel Artetxe Eizagirre

Maria Jose Isasti

Baltasar Etxabe

Alai auzategia

Erribera 1 

Bonifacio Etxegarai 2

Ezezaguna

Erribera kalea 8

Eusebio Gurrutxaga 8

Harategi kalea 9 

Mari 2

Harategi kalea 23

San Jose 

San Jose 1

Bonifacio Etxegarai

Ezezaguna

Calle Mayor, 12

Eusebio Gurrutxaga 
Enparantza 12. behea

Juan Belmonte 4

Ezezaguna

Erribera 13, behea 

Ezezaguna

Kale Nagusia 2

Angeles Sorazu kalea 1, 
behea

Ezezaguna

Erribera kalea 5



39

1987/11/19

1987/11/19

1988/01/01 

1988/01/01 

1988/01/01 

1988/01/07 

1988/03/17

1988/07/07 

1988/10/20 

1988/10/27

1988/11/10 

1988/12/15

1988/12/15

1989/01/26 

1989/11/23

Urtea

1990/10/23

1991/01/01 

1991/01/01

Apainketarako denda

Papertegia eta fruta-denda

Lurrindegia irekitzeko igoka 
espedientea

Taberna irekitzeko igoka 
espedientea

Supermerkatua irekitzeko igoka 
espedientea

Aholkularitza fiskalaren 
jarduera

Croissanteria, gozotegia

Parrillen eta plantxen salmenta 

Irrati, telebista eta bideo 
gailuen salmenta 

Kiroletako-denda

Kafetegia -Taberna 

Bidaia agentzia

Gizonezkoen Ile-apaindegia 

Oihalen salmenta 

Izoztutako produktuak

Zerbitzua

Taberna

Okindegia jartzeko igoka 
espedientea

Kaia Taberna

Tomas Lopez

Ramona Elustondo Galarraga

Josefa Madrid Parejo 

Encarnación Bracamonte Garcia 

Eroski Koop. Elk. 

Maria Pilar Esteibar Artabe 

Ezezaguna

Luis Andres Aristondo eta Maria 
Asunción Arancibia

Ezezaguna  

Sonia Eizagirre Legorburu

Lorenzo Cistero Pozo eta Antonio 
Granados Granados

Jose Manuel Sorazu Etxabe

Julio Curiel Fernandez

Ana Maria Atorrasagasti 

Antonia Agirregabiria

Jabetza

Banismo Arrospide

Benantxio Etxabe Zulaika 

Kaia Kafetegia

San Jose kalea 1

Amaia Plaza

Erribera kalea 6, behea 

Erribera kalea 2, behea 

Harategi kalea13 

Foruen Enparantza 1 

Erribera kalea 13 

San Jose Kalea 18 

Erribera kalea 

Bonifacio Etxegarai z/g

Txomin Agirre z/g 

Txomin Agirre z/g

Erribera kalea 2

Erribera kalea, zenbaki 
gabea

Ignacio Zuloaga 1

Kokapena

Ezezaguna

Erribera kalea 2, behea 

Txomin Agirre

1990eko hamarkada
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1991/01/02 

1991/01/03 

1994/01/01 

1995/01/01 

1995/01/01 
 

1995/01/01 

1996/01/01 
 

1996/01/01 

1996/01/01 

1996/01/01 

1996/01/01 

1996/01/01 
 

1996/01/01 

1996/01/01 
 

1996/01/01 

Maria Eugenia Ilarramendi 
Azenarro

Mari Jose Aizpurua Manzisidor 

Maria Rosario Ansola San Martin 

Marivi Aizpurua Irigoien 

Ekin Elektrizitatea S.L.  
 

Lore Garziarena Arrieta 

Angela Garcia De la Fuente 
 

Carlos Arribas Romero 

Jose Murciano Soret 

Maria Consuelo Merino Aizpurua 

Elena Pinacho Iriarte 

Jose Luis Alcantara Lopez 
 

Maria Pilar Egaña Aristi 

Ogi Berri S.L. 
 
 

Igone Balenciaga 
 

Harategia 

Taberna-jatetxea irekitzeko 
igoka espedientea

Sagardotegi-erretegia 
irekitzeko jarduera espedientea

“Titare” kinkiladenda irekitzeko 
jardueraren espedientea

Material elektrikoen espazio eta 
salmentarako denda irekitzeko 
igoka espedientea

Loitz liburudenda irekitzeko 
jarduearen espedientea

Egunkari eta lurrindegiko 
salmentarako denda irekitzeko 
jardueraren espedientea

Izozki denda irekitzeko 
jarduearen espedientea

Oinetako denda irekitzeko 
jardueraren espedientea

Goxoki denda irekitzeko 
jardueraren espedientea

Fruitu denda irekitzeko 
jardueraren espedientea

Tapiztegia eta oihal 
samentarako denda irekitzeko 
jardueraren espedientea

Purtxileria irekitzeko jardueren 
espedientea

Dastapena eta labea izango 
duen ogi salmentarako denda 
irekitzeko igoka espedientea

Goiko Azokako arrain salmenta 
postu finkoen jabetza aldatzeko 
igoka espedientea

Kale Nagusia 16 

San Pedro Kalea 14 behea 
 

San Pedo kalea 4 

Erribera kalea; Martinez 
Kleiser behea

Kale Nagusia 8, behea 
 

Erribera kalea 4 

Erribera kalea 17 
 

Angeles Sorazu kalea 1, 
behea

Erribera kalea 3, behea 

Eusebio Gurrutxaga pkalea 
12, behea

Txomin Agirre 

Erribera kalea 6, behea 
 

Harategiko kalea 6 

Erribera Kalea 4, behea 
 

Goiko plazako azoka 
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1997/01/01 
 

1997/01/01 
 

1997/01/01 
 

1997/01/01 

1997/01/01 

1998/01/01 
 

1998/01/01 

1998/01/01 

1999/01/01 
 

Urtea

2000/01/01 
 

2000/01/01 

2001/01/01 

2002/01/01 

Konpontzeko dauden 
oinetakoak jasotzeko denda 
irekitzeko jarduera espedientea

Extremadurako produktuen 
salmentarako denda irekitzeko 
jarduera

Informatikarako altzariak eta 
aparatuak saltzeko denda 
irekitzeko jarduera espedientea

Erlojutegi-bitxitegi denda 
irekitzeko jarduera espedientea 

Kalari Tabernaren jabetza 
aldatzeko igoka espedientea

Material elektrikoen espazio eta 
salmentarako denda irekitzeko 
igoka espedientea

Bordatu denda eta tailerra 
irekitzeko jarduera espedientea

Taberna legeztatzeko igoka 
espedientea

Txikizkako oihal samentarako 
denda irekitzeko jarduera 

Zerbitzua

Garbitzeko arropa jasotzearen 
jarduera salbuetsiaren 
espedientea

Eskulan Jarduera jartzeko 
espedientea

Charter supermerkatuaren 
igoka espedientea

Paperdenda egokitzeko 
jarduera espedientea

Concepción Jimenez Jimenez 
 

Juan Manuel Bracamonte Garcia 
 

Ertz Informatika 
 

Juan Carlos Zendoia Aizpurua 

Olatz Solaberrieta Lertxundi 

Ekin Elektrizitatea S.L.  
 

Maria Jesus Lisbona Txapartegi 

Maria Pilar Egaña Aristi 

Jose Luis Alcantara Lopez 
 

Jabetza

Julio Perez Davila 
 

Carmen Pulido Blanco 

Eroski Koop. Elk. 

Arantxa Sorozabal Beristain 

Zunbilo kalea 
 

Txomin Agirre kaia 4, behea 
 

Eusebio Gurrutxaga plaza 6, 
behea 

Eusebio Gurrutxaga kalea 6, 
behea

Upela Plaza 8, Erribera kalea 
16

Erribera Kalea 18, behean 
 

Foruen enparantza 13, behea 

Erribera kalea 7-9 

Bonifacio Etxegarai 1; 
San Jose kalea 1 - bis, 
atzekaldea

Kokapena

Erribera kalea 2, behea 
 

San Jose kalea 1 - A 

Foruen Enparantza, Z/G 

Eusebio Gurrutxaga plaza 
12, behea

2000ko hamarkada
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Ostatua jartzeko jarduera 
espedientea

Altzarien salmentarako denda 
jartzeko jarduera espedientes

Natur-House izendapeneko 
produktu dietetikoen jarduera 
salbuetsiaren espedientes

Arropa Salmentaren jarduera 
salbuetsiaren espedientea

Parafarmazia jarduera 
salbuetsiaren espedientea

Taberna-jatetxea legeztatzeko 
igoka espedientea

Arropa eta osagaien 
salmentarako dendaren 
jarduera salbuetsiaren 
espedientea

Oinetakoak eta larruzko gaiak 
konpontzeko eta oasagarriak 
saltzeko jarduera salbuetsiaren 
espedientea

Altzari-dendaren jarduera 
salbuetsiaren espedientea

Opari-denda jarduera

Arropa-denda 

Oinetako-dendaren jarduera 
salbuetsiaren espedientea

Lore-denda jarduera 
salbuetsiaren espedientes

Zerbitzua

Algorri Taberna legeztatzea

Arantza Ibarmia Eizmendi 

German Arozena Etxeberria 

Kiluva Diet S.L.U. 
 

Garate Jantzi Denda S.L.  

Jesus Yecora Azpitarte 

Inmaculada Uzkudun Uranga 

Lourdes de Benito Garcia 
 
 

Maitane Uranga Agirrezabalaga 
 
 

Ainara Azkue Bikendi 

Amaia Esnal Uria

Ainhoa Illarramendi Azkue

Maria Luisa Marcos Gonzalez 

Txingurri S.Coop.  

Jabetza

Zumaiako Udala

Petxatokiko Kalestua 1 

Txomin Agirre kaia Z/G, 
F.lokala

Erribera kalea 7, behea 
 

Erribera kalea 3, behea 

Upela Plaza 9, behea 

Eusebio Gurrutxaga plaza 
10, behea

Txomin Agirre kaia 1, behea 
 
 

Zunbilo Kalea 8, behea 
 
 

Txomin Agirre Kaia 4, behea 

Erribera kalea 18, behea

Erribera kalea 6, behea

Harategi kalea 17, behea 

Erribera Kalea, 1 

Kokapena

Erribera kalea 2, behea

2002/01/01 

2002/01/01 

2004/01/01 
 

2004/01/01 

2005/01/01 

2005/01/01 

2006/01/01 
 
 

2006/02/07 
 
 

2008/01/01 

2008/04/22

2009/09/04

2009/01/01 

2009/01/01 

Urtea

2010/11/24

2010eko hamarkada
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Loteria salmentarako aretoa 
irekitzeko lizentzia

Produktu ekologikoen 
salmentarako dendaren 
jarduera proiektua

Fruta-dendaren jarduera 
egokitzeko proiektuaren bi 
atal aurkezten dira

Urdaitegi eta ontziratutako 
jakiak saltzeko dendaren 
jarduera proiektua

Papertegia

Haurren arropa denda 
egokitzeko jarduera 
sailkatugabearen proiektua

Kirol denda ekoitzeko jarduera 
salbuetsiaren espedientea

Ileapaindegia egokitzeko 
jarduera

Janari denda bat jartzeko 
jarduera proiektua

Arropa denda zabaltzeko 
baimen eskaera

Urdaiazpikoa saltzeko 
dendaren jarduera proiektua

Manikura eta pedikura jarduera 
proiektua aurkeztu

Miren Garbiñe Arrieta  
Mendizabal

Ainitze Aizpurua Barrena 
 

Margarita Murillo Urteaga 
 

Fidel Jesus Merino Pastor 
 

Izaro Arrona Belarbide

Itsaso Granados Garcia 
 

Juan Mari Juez Mancebo 

Maite Elosua Oliden 

Hanif Muahammad 

Itziar Olaizola Osa 

Pedro Rodriguez Rodriguez 

Cristina Barberena Mendioroz

2011/02/15 

2011/03/24 
 

2013/02/14 
 

2013/08/30 
 

2014/07/21

2016/06/13 
 

2016/04/06 

2019/01/10 

2019/04/30 

2019/08/08 

2020/03/16 

2020/12/04

Martines Kleisser 2 

Erribera kalea 18 
 

Harategiko kalea 17 
 

Erribera kalea, behea 
 

Erribera kalea 8

Erribera kalea 17 bis 
 

Erribera kalea 17 

Erribera kalea 7-2. 

Erribera kalea 3 

Erribera kalea 4 

San Pedro kalea 14 

Erribera kalea 18

Oharrak
Izendegiak udal aktetatik bere horretan hartutakoak dira, hortaz, baliteke izen bera hainbat 
modutan jasota egotea.
80ko hamarkadan, Zumaiako Udalak kale izendegia euskaratu eta zenbait kale izenez 
aldatu zituen. Horrek inbentario honetan ere aldaketak eragin ditu.
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Laburpen bisuala

1940tik 2020ra 
Zumaiako Alde Zaharrean 
irekitako komertzioak

emakumeek zabaldutako 
establezimenduak dira

gizonezkoen izenean zabaldutako 
establezimenduak dira

besteak: elkarte eta enpresen izenean 
zabaldutako establezimenduak/ 
Ezezagunak

80
107
17

204
irekiera lizentzia 
topatu dira udal 

artxiboan

% 8,3

% 39,2

% 52,5
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1980-1990
61 komertzio
23 emakumeek 
zabaldutakoak
Okindegia 4
Janari-denda 4
Taberna 3
Arropa-denda 3
Opari-denda 1
Paper-denda 1
Argazki-denda  1
Drogeria 1
Aholkularitza 1
Oihal-denda 1
Eskulanetarako 
materiala 1

1940-1950
29 komertzio
10 emakumeek 
zabaldutakoak
Janari-denda 3
Mertzeria 3
Burdindegia 1
Zapateria  1
Ile-apaindegia  1
Drogeria  1

1960-1970
25 komertzio
8 emakumeek 
zabaldutakoak
Ile-apaindegia 3
Lurrindegia 1
Hotela 1
Zapateria 1
Janari-denda 1
Garbitegia 1

1970-1980
10 komertzio 
4 emakumeek 
zabaldutakoak
Harategia 1
Taberna 1
Estetika 1
zentroa 1
Ezezaguna 1

1990-2000
27 komertzio
14 emakumeek 
zabaldutakoak
Taberna 4
Janari-denda 3
Mertzeria 2
Liburu-denda 1
Lurrindegia 1
Goxoki-denda 1
Bordatuak 1
Oinetako 
konpontzailea 1

2000-2010
17 komertzio
10 emakumeek 
zabaldutakoak
Arropa-denda 2
Zapategia 2
Paper-denda 1
Ostatua 1
Taberna 1
Altzariak 1
Opari-denda 1
Eskulan- 
jarduerak 1

2010-2020
13 komertzio
8 emakumeek 
zabaldutakoak
Janari-denda 2
Arropa-denda 2
Loteria 1
Papertegia 1
Ile-apaindegia 1
Manikura eta 
estetika 
zentroa 1

1950-1960
22 komertzio
3 emakumeek 
zabaldutakoak
Ile-apaindegia 2
Taberna 
(lehenbizikoa) 1

Hamarkadaz 
hamarkada
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1940tik 2020ra 
emakumeek irekitako 
komertzioen 
datuen analisia

Tabernen kasuan, 
emakumezkoak 
10etik 3tan dira 

negozioaren 
jabeak

Ia mertzeria 
guztiak 

emakumeek 
zabaldu
dituzte

Emakume bakar batek ere ez du mekanika, 
elektrodomestiko, iturgintza edo antzeko  
ofizioekin zerikusia duen jarduerarik ireki

Janari denden jabetzen 
% 38a baino ez da izan 

emakumezkoena, 
nahiz eta testigantzek 

dioten emakumeak zirela 
bertan lanean zeudenak

Ia ile-apaindegi 
guztiak 

emakumeek 
zabaldu dituzte
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1980-1990
urteen artean

LORALDIA
Jabetzei begiratuta 
aldaketak generoari 

dagokionez:
23 emakumek negozio 

berriei ekin zieten

Orokorrean
nabarmen hasi zen 
establezimenduen 

kopurua
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Muelle Santillana 

Calle Francisco
Gorostidi

Plaza de los
Fueros

Cuesta 
San Jose

Calle 
Mari

Calle Puerto

Calle 
Carnicería

Eraikin publikoak

Calle Puerto 
Janari-denda 2 
Burdindegia 1 
Mertzeria 1

Entre Calle Puerto y 
Muelle Santillana 
Mertzeria 1

Plaza de los Fueros 
Drogeria 1

Calle Carnicería 
Janari-denda 1

Calle Mari 
Ile-apaindegia 1

Calle Francisco 
Gorostidi 
Zapata-denda 1

Ezezaguna
Mertzeria 1

1940-1950 hamarkadan
29 komertzio
10 emakumeek zabaldutakoak
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Calle Francisco
Gorostidi

Calle Puerto

Eraikin publikoak

Calle Puerto
Taberna 1

Calle Francisco 
Gorostidi
Ile-apaindegia 2

1950-1960 hamarkadan
20 komertzio
3 emakumeek zabaldutakoak
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Calle Francisco
Gorostidi

Calle 
San Jose

Calle 
Carnicería

Calle 
Secretario

Calle 
Zunbillo

Eraikin publikoak

Calle Carnicería
Lurrindegia 1 
Ile-apaindegia 1

Calle Francisco 
Gorostidi
Hotela 1 
Ile-apaindegia 1

Calle Zumbillo
Zapateria 1

San Jose
Ile-apaindegia 1 
Janari-denda 1

Calle Secretario
Garbitegia 1

1960-1970 hamarkadan
25 komertzio
8 emakumeek zabaldutakoak
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Calle 
San Jose

Plaza 
Eusebio 

Gurrutxaga

Calle 
Ignacio 
Zuloaga

Calle 
Carnicería

Eraikin publikoak

Calle Carnicería 
Ezezaguna 1

Calle Ignacio 
Zuloaga 
Harategia 1

Plaza Eusebio 
Gurrutxaga 
Taberna 1 

Calle San Jose 
Estetika Zentroa 1

1970-1980 hamarkadan
10 komertzio
4 emakumeek zabaldutakoak

Calle Puerto
Muelle de Santillana
Plaza de los Fueros
Calle Ignazio Zuloaga
Calle Secretario
Cuesta San Jose
Cuesta de Sorazu

Martinez Kleisser Kalea 
Txomin Agirre Kaia
Foruen Enparantza 
Kale nagusia
Olazabal Idazkaria Kalea
Bonifazio Etxegarai Kalea
Angeles Sorazu Kalea

Calle Francisco Gorostidi eta 
Calle Domingo de Aguirre

 
Erribera Kalea 

1980. urtean kale Zumaiako Udalak kale izendegia euskaratu eta zenbait aldaketa egin zituen:

Harategi Kalea
Mari Kalea
Zunbilo Kalea
San Jose Kalea
San Pedro Kalea

Calle Carnicería
Calle Mari
Calle Zumbillo
Calle San Jose
Calle San Pedro
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Foruen 
Enparantza

San Jose 
Kalea

Bonifazio 
Etxegarai 

Kalea

Eusebio 
Gurrutxaga 

Plaza

Kale 
Nagusia

Amaia 
Plaza

Urumea Kalea
Baltasar Etxabe

San Telmo
Kalea

Harategi 
Kalea

Eraikin publikoak

Erribera Kalea

1980-1990 hamarkadan
61 komertzio
23 emakumeek zabaldutakoak
San Telmo Kalea 
Arropa-denda 1

Erribera Kalea 
Argazki-denda 1 
Paper-denda 1 
Okindegia 1 
Opari-denda 1 
Drogeria 1 
Taberna 1 
Oihal-denda 1

Kale Nagusia 
Opari-denda 1 
Okindegia 1

Urumea Kalea 
Janari-denda 1

Baltasar Etxabe 
Arropa-denda 1

San Jose Kalea 
Janari-denda 1

Harategi Kalea 
Eskulanetarako 
materiala 1 
Okindegia 1

Bonifacio Etxegarai 
Kalea 
Okindegia 1 
Arropa-denda 1

Amaia Plaza 
Janari-denda 1

Foruen Enparantza 
Aholkularitza 1

Ignazio Zuloaga Plaza 
Janari-denda 1

Ezezaguna 
Taberna 2
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Eraikin publikoak

Txomin Agirre Kaia

Erribera Kalea

Foruen 
Enparantza

Eusebio 
Gurrutxaga 

Plaza

Kale 
Nagusia

Harategi 
Kalea

San Pedro 
Kalea

Upela 
Plaza

Zunbilo 
Kalea

Kale Nagusia 
Janari-denda 1

San Pedro Kalea 
Taberna 2

Erribera Kalea 
Mertzeria 1 
Liburu-denda 1 
Lurrindegi 1 
Taberna 1

Eusebio Gurrutxaga 
Plaza 
Goxoki-denda 1 

Txomin Agirre Kalea 
Janari-denda 1

Harategiko Kalea 
Mertzeria 1 

1990-2000 hamarkadan
27 komertzio
14 emakumeek zabaldutakoak

Foruen Enparantza 
Bordatuak 1 
Janari-denda 1

Zunbilo Kalea 
Oinetako 
konpontzailea 1

Upela Plaza 
Taberna 1
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Txomin Agirre Kaia

Erribera Kalea

San Jose 
Kalea

Eusebio 
Gurrutxaga 

Plaza

Harategi 
Kalea

Zunbilo 
Kalea

Eraikin publikoak

San Jose Kalea 
Eskulan 
jarduerak 1

Eusebio Gurrutxaga 
Plaza 
Paper-denda 1 
Taberna 1

Txomin Agirre Kaia 
Arropa-denda 1 
Altzariak 1

Zunbilo Kalea 
Zapategia 1 

Erribera Kalea 
Opari-denda 1 
Arropa-denda 1

Harategi Kalea 
Zapategia 1

Petxatokiko Kalestua 
Ostatua 1

2000-2010 hamarkadan
17 komertzio
10 emakumeek zabaldutakoak
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Erribera Kalea Martinez Kleisser 
Kalea

Harategi 
Kalea

Eraikin publikoak

Martinez Kleisser Kalea 
Loteria 1

Erribera Kalea 
Janari-denda 1 
Papertegia 1 
Arropa-denda 1 
Ile-apaindegia 1 
Arropa-denda 1 
Manikura eta 
estetika zentroa 1

Harategi kalea 
Janari-denda 1

2010-2020 hamarkadan
13 komertzio
8 emakumeek zabaldutakoak
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“Indartsuago egin gaitezen
mostradore atzeko emakumeen

ahotsak zabalduz”

Maitane Subijana Zendoia
Miren Osa Galdona
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