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G E L A  
I N F O R M A Z I O A  





Hemen aurkezten den material didaktikoa, Arrantzaleen Museoa 

beren kabuz bisitatu nahi duten taldeek, museoan aurkituko dituzten 

gaiak etorri aurretik ezagutzeko sortu da.  

 

Museoko lehenengo hiru solairuetan erakusketa egonkorra aurkitzen 

da eta azken solairuan aldi-baterako erakusketa gela.  

 

Material honen bitartez, erakusketa egonkorra solairuz solairu azter 

daiteke, arrantzaren munduarekin erlazionatutako gai ezberdinak 

aurkituz. Ondoren, solairu bakoitzaren planoa eta leku bakoitzaren 

deskribapena agertzen dira.  

Gela Informazioa 
Arrantzaleen Museoa 
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HITZAURREA 

Monumentu Nazional izendatua eta 1948. urtetik aurrera Arrantzaleen Museoaren 

gelak bere barne hartzen dituelarik, Bermeoko Portu Zaharraren gainean altxatzen 

da Ertzilla Dorrea.  

Honako hau dugu munduan zehar, bisitariei arrantzaleen eremua, bizitza, lana eta 

arrantzari buruzko oro erakusten dien museo bakarrenetarikoa. Museoan, 

arrantzale eta beraien familien bizitza eta ohiturekin erlazionaturiko gaiak aztertu 

ahal dira, eta baita beraien gremio erakundeak, itsasontziak eta urteetan zehar 

arrantzan aritzeko eta arraina komertzializatzeko erabili dituzten teknikak.  

Honetaz gain, Euzkadiko Gudontzidiaren historia ezagutu ahal dugu, zeinen 

bizkarrezurra euskal arrantzaleez osatua egon zen.  

Arrantzaleen Museoa Ertzilla Dorrean kokatzen da, Bermeon egon ei ziren 30 

dorretxeetatik hirigunean dirauen bakarra.  

Gela Informazioa 
Arrantzaleen Museoa 





BEHEKO SOLAIRUA : 
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1   Ertzilla familiaren Dorre-etxea 

2   Preshow (ikus-entzunezkoa) 

3   Bermeoko Hiribildua 

4   Etnografia 

5   Arrantzalearen figura (ikus-entzunezkoa) 

6   Arrantzaleen Kofradiak 

7   Lanbide osagarriak 

8   Arrantzaren merkaturatzea 

Beheko solairua, Museoaren aurkezpena baitan hartzen duen harrera, informazio 

eta  gune komertziala da.  Solairu honetan, Arrantzaleen Museoari buruzko 

informazio baliagarriaz gain, eraikinari buruzko historia aurkitu daiteke.  

Ikus-entzunezko baten bidez, bisitaria arrantzaleen munduan murgiltzen da. Geletan 

barrena, Bermeoko hiribilduaren historia, etnografia, arrantzaleen bizitza, lanbide 

osagarriak eta arrantzaren komertzializazioa ezagutu daitezke, aipatutako oro 

audiobisual, maketa, objektu original, itsasontzi eta testuen bidez. 

Gela Informazioa 
Arrantzaleen Museoa 
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BEHEKO SOLAIRUA: 

1 Ertzilla familiaren dorre-etxea 
 
Dorre-etxeak defentsa-eraikinik hedatuenak ziren Bizkaian, Erdi Aroan. Leinuen 
boterearen benetako ikurrak ziren, eta estrategikoki kokatuta zeuden; eta ez baserri 
giroan bakarrik, zenbait kasutan, hiri esparruetan ere lekutu ziren, bizitegi kutsu 
handiagoarekin.   
Erdi Aroan, Bermeo merkataritza gune garrantzitsua zen; izan ere, XIII. mendean hiribildu 
estatusa jaso zuenetik aurrera, Gaztelako merkatariak portua erabiltzen hasi ziren  euren 
produktuak Europa iparraldera bidaltzeko.  
Gailurra jo zuen garai hartan, hogeita hamarren bat dorre-etxe eraiki ziren. Gaur egun, 
Ertzilla Dorre-etxea bakarrik mantentzen da zutik.   
Alde Zaharreko perimetroan dago estrategikoki kokatua, Bermeoko portu historikoa 
azpian hartzen duen itsaslabar baten gainean. Ertzilla Dorre-etxearen jatorria ez dago 
zehatz jakiterik. Dirudienez,  XV. mendean zehar eraiki zuten eraikin exentu gisa, lau 
alderditako dorre gotikoarekin;  defentsa-izaera zuen, erabat. 
Hala ere, Bermeon 1504an gertaturiko sutearen ondoren, dorrea jauregitxo errenazentista 
bihurtu zuten, sei aldeko plantarekin. Erabilera militarra izatetik bizitzeko eta 
merkataritzarako erabilera izatera igaro zen.   
Hiri eraikin batean aurkitzen gara, portuko ontziratze kaietatik hurbilen dagoen 
sarbidearen eremuan kokatuta. Beheko solairuan lonja handi bat du, Ertzilla familiaren 
merkataritza erabileretarako egokituta. 
Lonja-bodega horretan eraikinaren arkitektura alderdirik nabarienetakoa aurkitzen dugu: 
sekzio oktogonala duten lau zutabe isabeldar, basa zirkularrak eta goladun  kapitelak 
dituztenak. Zutabeen altuera handiari esker,  garapen bertikal nabarmena lortzen da, eta 
espazio hori eraikineko bikainena bihurtzen du.    
Ez da jasota geratu zein garaitan utzi zioten Ertzillatarrek beren oinetxean bizitzeari, baina, 
XIX. mendetik aurrera, familia xumeak hasi ziren Dorre-etxean bizitzen, alokairuan. 
1855ean itxi eta desinfektatu egin behar izan zuten, Bermeoko herritarren gehiengoak 
jasan zuen morbo kolera epidemiaren infekzio-fokuetako bat baitzen.    
1944an, Monumentu Nazional izendatu zuten, eta barne-egokitze sakon bati ekin zioten, 
Arrantzaleen Museoa bertan lekutzeko.  
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Ertzilla familia 
  
Ertzillatarrak oinaztarren bandokoak ziren, Bermeoko beste familia batzuekin batera; hala 
nola,  Areiltza, Apioza edo Arreskuenaga. Leinu horretakoak ziren, besteak beste,  
Ertzillako Fortún García, Nafarroako epaile gorena, Carlos enperadorearen aholkularia eta 
haren semearen irakaslea; edo bere seme Alonso Ertzillakoa, “La Araucana” poema epiko 
ospetsuaren egilea.  
  
Dorre-etxe hau Ertzilla familiarena zen. Bermeoko familia horretako lehen kide ezaguna, 
Ertzillako Juan Perez izan zen. Arteaga eta Muxika-Butroiko Maria Alonsorekin, Bermeoko 
Arteaga etxeko jaunaren alabarekin, ezkondu zen. 
  
Semea, Ertzillako Martin Ruiz, Ermendurua eta Arostegiko Maria Fernandezekin ezkondua, 
Hiriko  Alkate eta Errejidore izateaz gain, sarritan agertzen zaigu Batzar Nagusietan 
Bermeoko ordezkari legez. Bermeon 1493an eratu zen Armadaren Eskribau Nagusi 
izendatu zuten, Granadako errege Muley Boabdil eta bere segizioa Afrikara eramateko.  
  
Haren bigarren mailako seme bat, Ertzillako Fortun Garcia, Bermeoko eta Jaurerriko  
gizonik ospetsuenetarikoa izatera heldu zen. 1494an jaioa,  Legelari gisa jardun zuen, eta 
Eskubide Kanonikoan eta Zibilean Doktorea zen. Bolonian lortutako meritu eta ikasketei 
esker, Pisako Unibertsitatean katedra bat betetzea eskaini zioten, baina ezezkoa eman 
zuen, Leon X. aita santuak egoitza Erroman finkatzeko egin zion eskaintzari eman zion 
moduan.   Carlos V. enperadoreak deituta, metropolira itzuli zen, eta Nafarroako Goi 
Epaile izendatu zuten. Ordenen Kontseilura eta Errege Kontseilura ere heldu zen. 
Enperadorearen beharrezko aholkularia izan zen, eta haren seme Feliperen irakasle, eta 
Santiagoko Zaldun izendatu zuten. Leonor Zuñiga eta Zamudiokoarekin ezkondu zen, eta 
ezkontza horretatik, besteak beste, Alonso Ertzillakoa eta Zuñiga jaio zen.    
  
Alonso Ertzillakoa  Madrilen jaio zen, 1533an, eta jauregian hazi zen etorkizuneko Felipe 
II.aren morroi gisa. Abenturetarako grinaren eraginez, garai hartan Ameriketara abiatu zen 
armadan alistatu zen Alonso, Caupolican-ek gidatutako araukaniarren matxinada  
menderatzeko xedez. Ameriketako egonaldian hartutako apunte eta oharrei esker, 
itzuleran La Araucana poema epikoa idatzi zuen, Txileko poema nazionaltzat jotzen dena; 
izan ere, araukaniarren balentria eta noblezia goraipatzen ditu une oro.  

Gela Informazioa 
Arrantzaleen Museoa 
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Ertzillatarren dorre-etxearen egungo itxura 
  

 
Egungo itxura XX. mendean zehar burututako lau berriztatzeen ondorioa da:   
 

1948    
Jatorrizko itxura eman zitzaion, 
mendeetan zehar etxe erabilera izan 
ondoren, eta Arrantzaleen Museo 
izateko egokitu zuten.  
 
1985    
Estaldura konpondu eta espazioak 
berrantolatu ziren.   
 
1995    
Fatxadak zaharberritu ziren. 
 
2014   
Eraikina finkatu zen, eta berregituratze 
museografikoa egin zen.   
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B E H E K O  S O L A I R U A :  

2 Preshow  

(ikus-entzunezkoa) 

Bost minutuko iraupena duen ikus-entzunezko honetan, Marik bisitaria 
arrantzaleen munduan murgiltzen du. Era atseginean, Arrantzaleen 
Museoko geletan zehar jorratzen diren gai gehienak aipatzen ditu: 
Euskaldunak eta itsasoa; Bermeoko hiribildua; emakumearen papera 
kostaldeko herrietan; San Pedro arrantzaleen kofradia; harrapatutako 
espezieak; sineskeriak; etab.  

Gela Informazioa 
Arrantzaleen Museoa 
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B E H E K O  S O L A I R U A :  

3   Bermeoko hiribildua 

1236an sortua, Bermeoko Hiribilduak «Bizkaiko Burua» titulua izan zuen XV. mendearen 
hasieratik XVII. mendearen hastapenetaraino. Bizkaiko Jaurerriaren herri nagusia zen 
Bermeo, eta, horren eraginez, zenbait pribilegio zituen. Itsas tradizioa erabat sustraituta 
duen hiribildua izanik, Bermeoko ekonomiak arrantza eta kontserba jardueretan izan du 
oinarria, nagusiki. 
  
 

Bermeoren  sorrera 
  
Bermeoren gaineko berriren bat agertzen duten idazki zaharrenak  XI. mendekoak dira 
(1051 eta 1053). Sasoi hartan, Bizkaiko lehen Jaunak, On Iñigo Lopezek, eta bere emazte 
Toda Andereak zenbait dohaintza egin zizkioten San Juan de la Peñako monasterioari, 
eta «Vermeio» izenez aipatzen zuten herria. 
1082 urtera arte itxaron behar izan zen Bermeoko portuari buruzko aipamen bat  
irakurri ahal izateko: «Sancti Micaelis arcangeli in portu de Vermelio» elizak dohaintza 
bat egin zion San Millán de la Cogollako monasterioari, Bizkaiko bigarren Jaun On Lope 
Iñiguezek eta bere emazte Tecla Andereak aginduta. 
Bermeori dagokionez,  XII mendean zehar ez da berri gehiagorik gordetako agirietan.  
XIII. mendean jada, Bizkaiko Jaun Haroko Lope Diaz II.ak  Bermeo («Bermejo»)  sortu 
zuen, Logroñoko Forua eta Hiribildu titulua eskainita. Sorreraren data zehatzik izan ez 
arren, 1234 eta 1239 urteen artean behar zuen izan, eta litekeena da 1236  urtekoa 
izatea. 
Ondoren, hurrengo Bizkaiko jaunek hedatu eta hobetu egin zituzten Bermeori 
zegozkion terminoak, Haroko On Lope Diaz (1285) eta On Telloren (1366) ekarpenak  
nabarmentzen direlarik. 
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Bermeo, «Bizkaiko Burua» 

Bermeoren garrantzia hazi egin zen;  hori dela eta, Bizkaiko zenbait jaun herrira etorri 
ziren, Bizkaiko Foru Zaharra eta Hiribilduko Foruak zin egiteko, Eufemia Deuna elizan: 
Enrike III.a (1393), Enrique IV.a (1457), Fernando Katolikoa (1476) eta Alonso de Quintanilla 
izan ziren jaun horiek, azken hori Isabel Katolikoaren izenean (1481). 
Bizkaiko hiribilduen esparruan, Bermeok nolabaiteko lidergoa zuen gainerakoekiko. 
Horrela, 1476ko bisitan, Fernando Katolikoak  «Bizkaiko Burua»  izeneko titulua eman zion. 
Titulu horri esker lortzen zituen pribilegioak Bizkaiko Batzar Nagusietan lehen jesarlekua 
eta botoa ziren, besteak beste. Horrez gain, Bermeoko prokuradoreek hitz egiten 
zutenean, gainerakoek zutik eta burua estali gabe entzun behar zituzten, errespetua 
erakutsiz.  
Hala ere, Batzar Nagusiek ez zuten inoiz begi onez ikusi erregearen dohaintza hori, eta, 
askotan, horren kontra egin zuten. Honela bada, 1602an, kendu egin zioten aipatu titulua 
Bermeori, Bizkaiko infantzoien ohorearen aurkakoa zelako. 
 

 
 

Bermeo, portu nagusi eta merkataritza gune 

XIV. mendean zehar, Bermeo Jaurerriko portu nagusia eta merkataritza gune garrantzitsua 
izan zen.  
Bermeo Gaztelako Itsas Armadaren Hiribilduen Ermandadeak Kantauriko portuetan zituen  
kideetariko bat  izan zen, 1296tik aurrera, eta 1494ra arte jardunean jarraitu zuen.  
Garai horretakoak dira San Pedro Marinelen Kofradiako ordenantzak (1353), Hiribilduko 
harresiak (1337), eta Frantzisko Deunaren komentua (1357). 

  
 
 

Bandokideen borrokak 

XV. mendean zehar, leinu ezberdinen arteko bando-kideen borrokek lurralde osoa hartu 
zuten, eta Bermeon ere nabarmendu ziren.  
Borroka horien oinarrian, bando bi zeuden aurrez aurre. Bando bakoitzak elkartasun eta 
ahaidetasun loturak zituen,  eta «senide nagusiak» buruzagi aritzen ziren. Bizkaian 
Butroiko senide nagusia oinaztarren bandoko buru zen, eta Abendañokoa ganboatarren 
bandokoa. Biek ala biek   «gehiago izatea» zuten xede. 
Bermeon, hasiera batean Azuagarrak eta Apiotzarrak aritu ziren elkarren kontra. Baina 
Azuagarren leinua hiru adarretan banatu zen: Ermendurua, Areiltza eta Arostegi. 
Azkenean, lau leinu horiek Hiribildua banatzeko akordioa adostu zuten.   

Gela Informazioa 
Arrantzaleen Museoa 
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Arrantza-industriaren sorrera 
  
XVII. mendeaz geroztik jardun zuen Bermeok beren-beregi arrantzaren sektorean, 
merkataritzako jarduera bigarren plano batean lagata.   
  
Espezializazio horrek eragin nabaria izan zuen Bermeoko arkitekturan,  eta arrantza-
jardueraren industria laguntzaileentzako kaiak eta eraikinak eraiki ziren: eskabetxe eta 
gazitzeak, ontziolak, etab.  
  
Espezializazio horretan mantendu zen Bermeo hurrengo mendeetan. Horrela, XIX. mende 
amaieran, arrain-harrapaketa garrantzitsuei eta gorantz zihoan egoera ekonomikoari 
esker, azpiegitura eta arkitektura lan garrantzitsuak burutu ziren.    
  
Arrantzaren sektoreko aurrerakuntza teknologikoak XX. mendean zehar finkatu ahala, 
artisau-jarduera hori industria eraginkor bihurtu zuten, baina izaera  tradizionala baztertu 
gabe. Horri esker, Bermeok baxurako eta altuera handiko flota garrantzitsuak ditu gaur 
egun, eta mundu mailako abangoardian kokatzen gaituen erreferentea da.  
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B E H E K O  S O L A I R U A :  

4   Etnografia 

Bizkaiko itsas ospakizunen izaera alaia eta jai giroa erreferente bat izan da turismoa 
erakartzeko, horrela, hauen ospeak mugak gainditzen ditu. 
  
Bermeoko gizarteak lotura estuak ditu itsasoarekin. Bermeo eta itsasoaren arteko lotura 
hori antzinatik dator eta nabaria da eguneroko bizitzaren alderdi guztietan, erlijiotasuna 
eta jai herrikoiak barne.   
  
Arrantzalearen eta bere familiaren bizitza latzak aisialdirako uneak aurkitzen  ditu  itsas 
kostaldeko herrietan, egutegia betetzen duten zaindarien jai eta erromeria ugarietan.   
  
Gainerakoen gainetik nabarmentzen dira itsasoarekin zuzenean lotutakoak, hala nola,  
Donibane jaia, Madalena Eguna eta zaindariaren jai ospetsuak, Andra Mariak izenarekin 
ezagunak. Beste adibide ezagun batzuk dira, adibidez, Lekeitioko San Pedro Jaiak, 
kaxarranka dantza ezagunarekin. Edo Karmengo Amaren, itsasoko jendearen patroiaren, 
ospakizunak. Bertan ematen zaizkio usadiozko eskaintzak itsasoan, kostaldeko herri 
ezberdinen eskutik. 
 

Gela Informazioa 
Arrantzaleen Museoa 
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B E H E K O  S O L A I R U A :  

5 Arrantzalearen figura 

Ikus-entzunezkoa  

Hiru minutuko iraupena duen ikus-entzunezko honetan, arrantzale familia 
baten bizitza edesten da. Antton, Mari eta semea izango dira beraien 
egunerokoak kontatzen dituztenak. Antton-ek itsasontziko bizitzaz hitz 
egiten du eta Marik emakumearen paperaren garrantziaz. Arrantzale 
familien auzo eta etxeak deskribatzen dituzte.   
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B E H E K O  S O L A I R U A :  

6 Arrantzaleen Kofradiak 

Irabazi-asmorik gabeko gremio-elkartea bazkideen interesak ordezkatzea duena 
helburutzat.  Elkarte hauek, itsas arrantza eta arrantza sektorearen antolaketaren aholku 
eta laguntza organo bezala jokatzen dute.    
 
Erdi Aroan sorturik, denborarekin desagertzen joan den izaera erlijioso garbia izan zuten. 
 
Erdi Aroko kofradietatik gaur egunekoetara, bai helburu eta jarduera eremu zehatzetan 
eta baita barne antolakuntzan aldaketa garrantzitsuak jasan dituzte, baina beti ere 
hasieratik izan duten zentzu korporatibo eta mutualista mantenduz.  
 

Gela Informazioa 
Arrantzaleen Museoa 
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B E H E K O  S O L A I R U A :  

7 Lanbide osagarriak 

Arrantzak Bermeon sorrarazi zuen jarduerak itsas munduarekin lotutako tresnak egitera 
bideratutako zenbait industria laguntzaileren beharra zuen, jarduera burutu ahal izateko.  
  
Sokagileak, amugileak eta saregileak behar-beharrezkoak ziren itsasgizonek eta 
arrantzaleek erabiliko zituzten sareak eta aparailuak egiteko; halaber, upelgileek eta 
saskigileek merkantzia garraiatzeko tresnak eskaintzen zituzten.  
  
Artisau-ogibide gehienak desagertu egin dira, era industrialean egiten baitira egun.  
 

Eremu honetan, 9 minutu inguruko ikus-entzunezko bat dago ikusgai, 
non sareginen ezinbesteko lana aurkezten den.  
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B E H E K O  S O L A I R U A :  

8 Arrantza merkaturatzea 

Arrantza jardueraren eta bere aparailu-mota ezberdinen atzean tradizio handiko beste 
errealitate bat zegoen, arrantza beraren osagarri eta bai gizonezkoek bai emakumezkoek 
hartzen zuten parte: arrainaren merkaturatzea eta eraldaketa.   
  
  

Enkantea eta merkaturatzea  
  
Arrantzatutakoa portura heltzen denean, saltzeko unea da. Bermeoko portuan, 
harrapatutako espezieak baxurako arrantzan Arrantzaleen Kofradiak jartzen ditu 
enkantean.   
  
Enkantetik igaro ondoren, arrainak bide ezberdinak hartuko ditu, eroslearen arabera:   
  
Handizkariak: hiriburuetako azoka zentraletara eramaten dute produktua.   
Txikizkariak: arrandegietan banatzen dute produktua. 
Kontserbagileak: euren fabriketan lantzen dituzte beraien produktuak.   
Gainerakoak: kalitate baxuagoko arrainak pentsu, irin eta lur ongarri bihurtuko dira.   

Pantaila arrantzaren 
merkaturatzeari buruzko 
joku interaktiboarekin. 

Gela Informazioa 
Arrantzaleen Museoa 
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Garraioa 
 
Bermeoko portura heltzen zen arraina garraiatzeko sistemak asko aldatu dira.  
 
Antzina, emakumezko arrain-saltzaileek buru gaineko otzaretan eramaten zuten produktu 
freskoa azoka mugakideetara.  Baina Gaztela, Errioxa edo Aragoiko barneko tokiak 
hornitzeko mandazainak erabiltzen ziren eta euren gurdi handiak edo mando-ilarak.    
 
Egun, egoera guztiz bestelakoa da: kamioi-hozkailu handiei esker eguneko arraina ordu 
gutxiren buruan dastatu daiteke deskargatutako lekuetatik urrun aurkitzen diren 
puntuetan.   

 
  

Arrain-kontserbak 
 
Arraina kontserbatzeko prozesuak arrantza bera baino zaharragoak dira Bermeon. 
Jatorrietan, arrain freskoa zenbait kontserbazio prozesuetatik igarotzen zen barnealdeko 
azoketara garraiatu ahal izateko.   
 
Tradizionalki gazitzea, prentsatua eta eskabetxatua nabarmendu daitezke. Egun sistema 
modernoagoekin uztartzen dira, hala nola, olio-begetalean egiten diren kontserbak eta 
erdi-kontserbak.  
 
Kontserbaren industriak funtsezko oinarria jarri du Bermeoko ekonomian duela zenbait 
belaunaldi, baina egun ere beste garai batzuetako artisautzaren izaera mantentzen du.   
 
Honez gain, nabarmendu behar da, duela mendeetatik gaur egun arte, Bermeon 
emakumeek bakarrik egiten duten lanbidea dela. 

 



SOLAIRU ARTEAN : 
Solairu artean estropaden mundua aurkitzen dugu. Pasabide honetatik 

museoaren beheko solairu osoa ikusten da. Igarobide honetara, “arrantzaren 

merkaturatzea” gunearen ondoko eskaileretatik heltzen da. Espazio honetan 

sabaitik eskegitako traineru bat ikus daiteke eta baita 2010. Urtean “Urdaibai” 

taldeak irabazitako Kontxako Bandera ere. Kirol honen arauak azaltzen dituen 

interaktibo batek osatzen du solairuarte hau.  

  Estropadak 
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S O L A I R U  A R T E A N : 

ESTROPADAK 
 
Mende askotan zehar arrantzaleek haizearen indarra behar izan zuten nabigatu ahal 
izateko.  Haizerik ez zebilenean, besoen indarra besterik ez zuten arraunen bidez txalupari 
abiada emateko.   
  
Kantauriar kostaldean hain ospetsuak diren traineruen estropadek arrantza-txalupen 
arteko lehiak dituzte jatorri, inor baino lehen arrantza tokira heltzeko eta portura salmenta 
ona egitera itzultzeko egiten ziren lehiak hain zuzen ere.    

Estropadei buruzko 
pantaila interaktiboa.  

Gela Informazioa 
Arrantzaleen Museoa 
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LEHENENGO SOLAIRUA : 
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1  Erriberako arotzeria 

2  Balearen ehiza 

3  Arrantza eta bere modalitateak 

1 

2 

3 

Erriberako arotzeria, balearen ehiza eta arrantza teknika ezberdinak garatzen 

diren solairu irekia. Balearen ehizaren nondik norakoa eta Euskal Herrian izan zuen 

garrantzia islatzen duen ikus-entzunezko ikusgarri batek ematen du solairu 

honetara ongi etorria. Baina solairu honen gehiengoa, euskal arrantzaleek 

erabilitako arrantza teknikak azaltzen dituzten testu, ilustrazio, ikus-entzunezko eta 

maketek osatzen dute.  

Gela Informazioa 
Arrantzaleen Museoa 
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L E H E N E N G O  S O L A I R U A :  

1 Erriberako arotzeria 

Bermeoko ontziolak 
 
 
Europa Iparraldeko ontzigintza teknikak euskal kostaldeko herrietan zehar hedatu ziren, 
XI. eta XII. mendeetan zehar. Haiei esker, orduz geroztik mota askotako ontziak eraiki 
ziren erabilera ezberdinetarako, besteak beste, arrantza. 
   
Tradizionalki, arrantzarako ontziak itsasertzeko ontzioletan eraiki izan dira. Azken 
urteotan ontziolok desagertuz joan dira, ez bakarrik gure lurraldean, Europa osoan baino.  
  
Horrela, usadioz zurarekin egin izan den eraikuntza material berriekin ordezkatu da, hala 
nola, altzairua eta beirazko zuntza; eta, horrez gain, eraikuntza prozesuak mekanizatu 
egin dira.  
  
XX. mendeko bigarren erdian zehar heldu zen itsasertzeko zurgintza bere gailurrera. Izan 
ere, garai hartan eraiki ziren baxurako euskal  flotako ontzi asko eta asko.  Branka pixka 
bat aurreratua, kruzero motako popa eta makurrera apur bat dute ontzi horiek. 
Eraikuntzan, haritzezko armazoia, pinuzko ontzi-gaina eta zur tropikalez estalitako ontzi-
kroskoa erabili ziren. 30 metrorainoko luzera eta 7,5 metroko zabalera zuten, eta 
nabigaziorako eta arrainak hauteman eta kontserbatzeko aurrerakuntza eta laguntza 
tekniko guztiak zituzten. 
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L E H E N E N G O  S O L A I R U A :  

2 Balearen ehiza 

Balearen banaketa: 
 
Bizarrak: Kortseterian eta euritakoen langintzan erabiltzen zen nagusiki, aiztogintzaren 
sektorean ere erabiliak. 
 
Haragia: Gizakien edo animalien kontsumorako.    
 
Koipea: Saina lortzeko,  garai hartan oso balioetsia argiztapenaren erregai gisa, kerik eta 
usainik bota gabe erretzen baitzen.  Kosmetika eta sendagaiak. 
 
Erraiak: Ongarri gisa erabiltzeko. 
 
Mihia eta Gibela: Erlojugintzan olio finak egiteko.  
 
Hezurrak: Eraikuntzarako, altzariak, harribitxiak etab. lantzeko.  

Eremu honetan, euskaldunentzat balearen ehizak izan zuen garrantzia 
islatzen duen 3 minutu inguruko ikus-entzunezko bat proiektatzen da erdi-
etzandako pantaila batean.  

Gela Informazioa 
Arrantzaleen Museoa 
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L E H E N E N G O  S O L A I R U A :  

3 Arrantza eta bere modalitateak 

Bermeoko jarduera nagusia, bere historian zehar, arrantza izan da: antxoa, sardina, 
legatza, bisigua eta hegaluzea, besteak beste, arrantzatu dituzte arrantzale bermeotarrek 
betidanik. Harrapaketa teknikak aldatuz joan dira denboran zehar, baina gaur egunera 
arte iraun izanak itsasoko lan metodo horien balioa erakusten digu.    
 

 
Arrantza motak 
  
Oinarri-portuetatik arrantza lekuetara dagoen distantziak baldintzatzen ditu arrantza 
motak, baita erabilitako arteek ere: arrantza-aparailuak eta sareak erabiltzen dira. 
  
Horrela, faktore guzti horiek uztartuta, sailkapen ezberdinak sortzen dira: 
 

• Artisau-arrantza eta arrantza industriala 
• Baxurako eta alturako arrantza 
• Ur azaleko eta hondoko arrantza 
• etab. 
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KOSTALDEKO ARRANTZA 
 
Kostaldeko arrantza kostaldearen ondoko itsas eremu txiki batean egiten da,  lurretik 
bertatik edo ontzi txikietan.   
Historiaurrean molusku edo krustazeoak bilduz eta lurretik arrainak harrapatuz hasi 
zena, jarduerarik probetxugarrienetakoa bihurtu zen.    
Bere antzinatasuna dela eta, kostaldeko arrantzak artisautza-izaera mantendu du 
nagusiki.  

Itsaski-bilketa:  
Erabiltzen diren tresnak oso anitzak dira: 
arroketara itsatsitako espezieetarako, 
zorroztutako edo punta formako 
ebakitzaileak  erabiltzen dira; harean bizi 
direnak eskuz batzen dira; itsas hondoan 
bizi direnak tranpa- aparailuekin 
harrapatzen dira, hala nola «uztaiak» edo 
baheak eta «otarreak». 
  

Sare finkoak:  
Erabiltzen diren sareak sare-begi finkoak dira: urperatuta mantentzen diren denbora 
osoan kokapen berbera dutelako deitzen dira modu horretan. Errektangelu formakoak 
dira, eta oinarrian lastarekin eta goi-aldean flotagailuekin  largatzen dira itsas hondora. 
Hesi baten forma hartzen dute, horren kontra egiten dute arrainek, eta harrapatuta 
geratzen dira zeharkatu nahi dutenean.  
  
 
Amu-aparailuak:  
Arrantza-aparailu hauek amuaren eraginkortasunean oinarritzen dira.  Lerro batean hari 
laburragoak edo «potxerak» lotu daitezke, eta horiei «ezartzen» zaizkie amuak. Arrantza-
aparailua hondoratzeko, pisu zehatz bateko «berun» bat lotzen zaio.  
  
 
Kazako arrantza-aparailuak 
Azaleratik gertu igerian ari diren espezieak harrapatzeko erabiltzen dira. Arrantza-aparailu 
hauetako amuak ontzi batek herrestatzen ditu abiadura neurtuan, eta, horrela, arrainen 
jatuntasuna eragiten da.  
  

Gela Informazioa 
Arrantzaleen Museoa 
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Lientzak:  
Ezagutzen diren arrantza gailurik zaharrenetarikoa da, eta, arrantza-aparailuetan 
selektiboena izanik, kaletakoa bateko faunari kalte gutxien sortzen ziona zen. Lientzak 
luzera handiko kalamu edo tindatu edo bikeztatutako soka bat zuen. Soka horren 
muturrean berunezko lasta finkatzen zen, eta bion bien loturatik abiatzen zen potxera, 
muturrean amu egokia lotuta muturrean. Lientzak desagertuz joan ziren XX. mendean 
zehar, beste arrantza-aparailu modernoagoek batzuk ordezkatu zituzten eta.  
 
Bisigu  sokak:  
Erdi Aroko arrantza-aparailuak dira. 500 brazetarainoko soka luze bat zuten; hari puntako 
bat lotzen zitzaion, eta muturrean lasta-harri bat. Puntakoak 500 bat braza zituen, 300 
amurekin, gutxi gora behera. XIX. mende amaieran tretzek ordezkatu zituzten.    
 
Tretzak: 
Modu horizontalean hedatzen diren arrantza-aparailuak dira. Luzera handiko soka edo 
«ama-lerro» batean finkatzen dira, tartez tarte, lerro finagoak edo «potxerak» eta horietan 
ezartzen dira amuak. Erdi Aroaz geroztik modu ilegalean erabili ziren, debekatuta 
baitzeuden, kaltegarriak zirela iritsita. XIX. mendearen amaieran legeztatu zen haien 
erabilera. Itsas aingira, bisigua, bisigu ahogorria eta legatza harrapatzeko erabili dira.   
 
Sardina-sareak:  
Erdi Aroaz geroztik, bi sare mota erabiltzen dira sardina arrantzatzeko: benaka-sareak eta 
jeitoak edo sare hegalariak. Sareok errektangelu forma dute eta hesi bat sortuz hedatzen 
ziren. Arrainak bertan geratzen ziren harrapatuta.  

ITSASERTZEKO ARRANTZA 
 
Itsasertzeko arrantza euskal itsasertzeko kaletan 
egiten da, eta amu-aparailuak baino ez dira 
erabiltzen. Neurri ertaineko ontzietan 
arrantzatzen da, «lebazaleak» deituak; sei 
lagunetako ontziak dira, eta legatza, bisigua, 
berdela eta beste espezie asko arrantzatzen 
dira.   
  
Arrantzaleek arrantza mota tradizionalak 
erabiltzen jarraitu dute beti, sasoi ezberdinetara 
egokituta. Horrela, kategoria honi  «artisau-
arrantza» deitzen zaio. 

Itsasertzeko arrantza, euskal 
kostaldeko arrantza lekuak eta 
arrantza espeziei buruzko 
pantaila interaktiboa.  
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1- Arrantza beita bizi eta kanaberekin: 1947an Donibane Lohitzuneko  armadoreek 
kanaberak erabiltzen zituen sistema berri bat esperimentatu zuten, emaitza 
onuragarriekin. Beita Amua du oinarri sistema horrek, eta itsasontzietan ezarritako  
«haztegietan» mantentzen da bizirik. Kanaberekin arrantzatzen da, eta arrantza-aparailuak 
aparailuetan haztegietatik hartutako beita biziarekin beitatzen da jartzen da. Istriborreko 
bandatik burutzen da, ; horrela bada, euri-jasa artifizial bat sortzen da arrainek ez ditzaten 
arrantzaleak eta beren kanaberak ikusi. Arrainen batek amua irensten duenean, 
arrantzaleak pultsuan igo beharko du, tunidoen sarda izutu dezakeen kolperik edota 
zarata arrarorik gabe. Horregatik, ale handiak harrapatzen direnean, ontziratze egokia 
errazten duten kizki eta poleen laguntzaz jasotzen dira piezak.   

HEGALUZEA: 
 
Hegaluzea arrantzatzeko («atuneta» euskaraz) bi arrantza mota erabiltzen dira, 
itsasertzeko eta baxurako arrantzaren artekoak.  

Kanaberak erabili baino lehen, beita biziarekin egiten zen tunidoen arrantzan eskuzko 
arrantza-aparailuak erabiltzen ziren azalean, berunik gabe.  Itsasora largatzen ziren 
lerrook beita biziz beitatzen ziren amuarekin. Arrainek haginkatzean, tiralditxo baten 
ostean ontziratu egiten ziren kizki-makilen laguntzaz.  
 
Haietatik eratorrita, egun antzeko arrantza-aparailuak erabiltzen dira, arrainak 
sakabanatuta daudenean, eta ez ontzitik hurbil, ezin direnean kanaberak erabili.   
 

2- «Kazako» arrantza: Hegaluzea  «kazan» 
(gaztelaniaz, «a la caza») edo «xaxian» 
(euskaraz, «korrikan») XVI. mendetik 
erabiltzen zen. Ontzia martxan doala 
erabiltzen da metodo hau, zenbait 
arrantza-aparailu herrestatzen dira, eta 
arrainen jatuntasuna pizten duten apeuekin 
estaltzen dira euretan haietan ezarritako 
amuak.  Apeuak garatuz joan dira garai 
ezberdinetan zehar, eta lumaz, trapuz eta  
artaburuaz egindako apeu primitiboak gaur 
egungo kolorezko plastikoekin egindakoek 
ordezkatu dituzte 

Gela Informazioa 
Arrantzaleen Museoa 
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SAREAK 
 

• Sareak jitoan: 
Antzinako sardina-sareen oinordekoak eta antzekoak diren sare hauek, sardinak 
harrapatzeko erabili ziren, XX. mendeko mendearen hasieratik 1940an 1940ko 
hamarkadan desagertu ziren arte.  

 
Aintzinako inguru-sare zerradunak:  
XVI. mendean jada sardinak harrapatzeko inguraketa-sareak erabiltzen zituzten 
arrantzaleek. Litekeena da sardina-sareak kostaldeko trainak gisa erabili izana, hau da, 
itsasontzirantz erakarriz, arrain-sardak inguratu ostean. XVII mendean zerradun itxiera 
erantsi zitzaion, arrainek ezin zezaten ihesik egin sare azpitik.  
 
Bolintxak eta trainak:  
XIX. mende amaierarako jada, inguraketa-sare tradizionalak hobetu egin ziren, eta  
«bolintxa» eta «traina» izeneko sareekin ordezkatu zituzten. Antzeko sareak ziren, eta 
oihalen sendotasunagatik bakarrik ezberdintzen ziren.  

• Inguraketa sareak: 
 
Kostaldeko traina:  
Ontzien laguntzaz erabiltzen zen tiratze-
sare hau, lazunak, bogak, urraburuak eta 
antzeko beste espezie batzuk 
arrantzatzeko, eta besteak beste, 
sardinak harrapatzeko, hauek badietan 
edo portuetan sartzen zirenean.  Hala 
ere,  Erdi Aroaz geroztik debekatuta 
zegoen kostaldeko trainaren erabilera 
badiatan badietan eta portuetan 
debekatuta zegoen Erdi Aroaz geroztik 
kostaldeko traina erabiltzea, ontzien 
laguntzaz egiten zenean batez ere; izan 
ere, sardinak sardinek bizirauteko 
kaltegarritzat jotzen baitzen.  
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Inguraketako arrantza motak: 
 
Ardorean:  
Arraina dagoela antzematen da  «ardoragatik», hau da, gauez sardinaren edo antxoaren 
mugimenduak eragiten duen  fosforeszentziagatik. 
 
Arrain-sardan:  
Izurdeen erasoaren ondorioz, sardina edo antxoak sardak azaleratu behar direnean, 
«gorria» deitutako orban gorrixka bat agertzen da ur-azalean. 
 
Argitara:  
Arrantza-ontziaren motor laguntzaileak pizten duen argi indartsuaren eraginez erakartzen 
eta biltzen dira arrainak.  
 
Mazi egiten:  
«Mazi» edo masamorraren bidez erakarri eta biltzen dira arrainak.  
 
Zuritasunak:  
Ur-azalean egunez agertzen diren orban ilunei «zuritasunak» deitzen zaie, eta arrainak 
daudela erakusten adierazten dute.  

• Arrasate-sareak: 
 
Inbutu forma duten sareok arrain-sardetan zehar eramaten dira, atoian haiek barneratu 
eta harrapatuta geratu daitezen. 
 
Antzeko forma duten arren, arraste-sareak ezberdinak dira, atoian eramaten dituzten 
itsasontzi kopuruaren arabera (boua, baka-sarea, biren artekoa) eta jardungo duten 
sakoneraren araberakoak (itsas ondokoak, pelagikoak). 
 
Freskorako arraste-itsasontziek, ontzi-izoztaileek eta bakailao-ontziek erabiltzen dituzte 
sareok. 
  

Espazio honetan, arrantzatzeko 
modalitate ezberdinak ikusten 
diren ikus-entzunezko bat dago.  

Gela Informazioa 
Arrantzaleen Museoa 
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1  Euskal armada 

2  Alonso Ertzillakoa 

1 

2 

Txile aretoa 
Ekitaldi aretoa 

WC 

Erakusketa egonkorrak solairuaren erdia betetzen du, espazioaren beste erdia, 

“Txile Aretoa”-k hartzen duelarik, Ertzilla familiak herrialde honekin izan zuen 

loturaren omenez.  

Erakusketak Euskal Armadaz datza, Matxitxakoko Batailari buruzko ikus-

entzunezko handi bat eta ilustrazio eta testudun mural baten bitartez deskribatua.   

Hala ere, “Txile Areto”-aren sarrera ondoan, Ertzillako Alonso eta “La Araucana” 

deituriko bere literatur lanari dedikatutako gunea aurkitzen dugu.  

Gela Informazioa 
Arrantzaleen Museoa 



B I G A R R E N  S O L A I R U A :  
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Sala Txile 

WC 

1  Euskal armada 

Euzkadi'ko Gudontzidiaren Laguntza’ko Ontzitaldea  

  

Euzkadiko Gudontzidiaren (EG)sorrera  
 
1936ko urriaren 15ean, Jose Antonio Agirre lehendakariak Marina Atala sortu zuen , 
Defentsa Sailaren barnean, Joaquin Egia Untzueta izendatu zuen zuzentzeko, Bizkaiko 
Defentsa Juntako itsas gaietarako aurreko arduraduna.    
 
Errepublikako Itsas Armadako indar laguntzaile bat sortzea zuen xede atal horri 
emandako mandatua, lurraldeko itsasoetan arrantza eta nabigazioa babestea eta euskal 
portuetarako sarbideak oztoporik gabe libre mantentzea zituen eginkizunak.  
 
Hortaz, euskal uretan bigarren mailako eginkizunetatik Kantauriko Itsas Indarraren 
lanak arintzea zuen xede laguntza indar horrek, eta horrela arerioaren unitateen kontra 
eta kostaldetik oso urrun egiten ziren zaintzen kontrako borrokan bakarrik jardun ahal 
izango zuen armada errepublikarrak.   
 
Laguntzako Ontzitaldea ez zegoen Kantauriko Itsas Indarren menpe, baizik eta zuzenean 
hartzen zituen aginduak Defentsa kontseilaritik, eta aldi berean, Eusko Jaurlaritzako 
lehendakaritik.   
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Bou armatuak 
 
Itsas indar horren gune nagusi legez, PYSBEren lau bakailao-ontzi aukeratu zituen 
Egiak, Bizkaiko Itsasoko Armada (BIA=Fuerzas Navales del Cantábrico) artilatzen ari zen 
haiek. Urriaren 30ean, Jose Antonio Agirrek Mistral, Vendaval, Euzkal-Erria eta Hispania 
ontziak konfiskatzeko dekretuak sinatu zituen, Gipuzkoa, Nabarra, Bizkaya eta Araba 
bihurtuz hurrenez hurren. Beste ontzi batzuk gehitu zituzten hurrengo hilabeteetan.  
Euzkadiko Gudontzidian behin sartuta, 101’6 mm-ko bigarren kanoia jarri zieten popan 
bou guztiei, Arabari izan ezik.  
 
Bakailao-ontzi guztiek zuten irrati-telegrafia estazio oso bat,  eta irrati-telefoniako 
beste bat gehitu zitzaien.   
 
Jendeak «bou armatu» izenaz ezagutzen zituen ontziok. Guzti-guztiak berun-grisez 
pintatu zituzten, branka aldean, beltzez, izenaren lehen hizkia erakusten zuten.  Ikurrina 
brankan jasoa, eta errepublikaren hiru koloreko bandera masta nagusian.  
 
Bilbora zihoazen edo bertatik zetozen merkataritza-ontziak zaintzeko lanak agindu 
zitzaizkien,  horrez gain, lurraldeko uretan arrantzatzen zuten arrantza-ontzien babesa 
eta euskal kostaren eta portuen sarbideen zaintza zituzten eginkizun.  

 
  

Gela Informazioa 
Arrantzaleen Museoa 
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Gudontzidiko langileak 
 
Itsasontzi hauek, eta Euzko Gudontzidiko guztiak, Euzkadiko Gobernuko zerbitzupeko 
pertsonalaz hornitzeko xedez, 1936ko azaroaren 10ean Itsasoko Boluntariotza 
sortzeko dekretua argitaratu zuten.  
 
Itsasoko Boluntariotza  unitate militar bat zen, boluntario zibilez hornitua. Hasieran, 
merkantzia nabigazioan jardundako guztiek eman zezaketen izena, eta altura edo 
baxurako arrantzuan gutxienez sei hilabetez aritutako orok.  
Behin  sartu ondoren,  Itsas Armadaren lege eta foruen mende jarduten zuten, eta 
diziplina militarpean. Langile guztiek hartu zituzten laneko eta paseoko jantziak. 
Lehena lan-jantzi itxurakoa zen, eta bigarrena jaka luzea eta prakak, gris berdexkatik 
itsas urdineranzko tonuez, arrantzale botez eta txapel ilunaz batera. Bakoitzaren gradu 
edo maila ezagutzeko ez zuten erabiltzen bereizgarririk, ezta galoirik ere ez. 
 
Itsasoko Boluntario gehienak euskal kostaldeko herrietakoak ziren, erdia baino 
gehiago bizkaitarrak (% 57),  bermeotarrak nabarmenduz nagusiki (guztien %10 baino 
gehiago); laurdena baino gehiago gipuzkoarrak ziren (%28), arabarrak eta nafarrak oso 
gutxi (bien artean %1 inguru); gainerakoak (%14) Euskal Herritik kanpo jaiotakoak ziren, 
Galiziakoak batez ere (%10).  
 

Gela honen behegainean, itsasontzietariko batean bidaiatzen zuen ume 
batek kontatzen digu Matxitxakoko Batailan gertatutakoa.  



B I G A R R E N  S O L A I R U A :  
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Sala Txile 

WC 

2  Alonso Ertzillakoa eta Txile  

Alonso Ertzillakoak poeta epiko gisa lortu zuen ospea, «La Araucana» bere obrari esker, 
Txileko konkistaren gainean dihardu bertan. Soldadu eta bidaiaria; XVI. mendeko 
benetako aitonsemea eta zalduna. 
 
  

Alonso Ertzillakoaren erroak 
  
Erreinu Kontseiluko jurista Fortún García Ertzillakoaren eta Leonor Zuñigakoa Anderearen 
seme, Alonso Ertzillakoa Madrilen jaio zen 1533ko abuztuaren 7an . 
 
Ez zen inoiz ahaztu bere familiaren erroez, ezta ere, nahiz eta Madrilen jaio, Foruari esker 
onartzen zitzaion Bizkaitartasunaz. Santiagoko Zaldunaren abituak hartzean, Bermeon 
eskatu zuen noblezia  frogaketa. 
 

Mira al poniente a España, y la aspereza 
de la antigua Vizcaya, de do es cierto 
que procede y se extiende la nobleza 
por todo lo que vemos descubierto; 
mira a Bermeo, cercado de maleza, 
cabeza de Vizcaya, y sobre el puerto 
los anchos muros del solar de Ercilla, 

solar fundado antes que la villa. 
 

La Araucana (canto XXVII) 

Gela Informazioa 
Arrantzaleen Museoa 
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 Soldadua eta bidaiaria  
  
Alonso Ertzillakoa alderdi anitzeko pertsonaia izan zen; garai historiko aberats eta bizi 
baten adierazle: Aurkikuntzen Mendea.   
 
Bere garaiko gertaera handietan parte hartu zuen. Asko bidaiatutakoa, leku urrunetara: 
Europa osoan zehar, eta baita Amerika iparraldetik hegoaldera; Panamatik ordura arte 
esploratutako lurren mugaldetaraino: Txileko Chiloé irlak, bera izanik heltzen lehena. 
 
 
  
 

Poeta 
  
Alonso Ertzillakoak poema epiko gisa idatzi zuen «La Araucana», non espainiarren eta 
maputxeen arteko Araukoko Guda narratzen duen. Hiru liburukietan argitaratu zuten 1569 
eta 1589 artean. Testuaren garrantziaz jabetzeko, Amerikaren konkistaren gaineko 
testigantza idazkirik handienetarikotzat jotzen dela nabarmendu behar da. 
 
Txilen, poema epiko nazionaltzat dute poema hori. Gaur egun «Ercilla» izena Txilen 
pertsonaia honen eskutik agertzen da: Araukaniako erregioan dagoen Ertzillako komuna, 
bere ohorez izendatua. 
 
  



TE I LATUPEA : 

Aldibaterako erakusketa gela 

Ertzilla Dorreak, Arrantzaleen Museoa baitan hartzen duenak, aldi baterako 

erakusketetarako erabiltzen den azken solairu bat dauka.  
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