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 Getariatik irtenda, itsasertzeko Santiago bideak ondo 
kontserbatutako galtzada-zati batetik egiten du gora, eta txakolin-
mahastien artetik ere igarotzen da. Galtzada hau berehala elkartzen 
da Askizu eta San Prudentziorantz doan errepidearekin. Errepide 
horretatik jarraituko dugu pixka batez, bidegurutze batera iritsi arte; 
hortik saihesbide txiki bat hartuta laster izango gara San Prudentzio 
ermitan, ehunka metro batzuk aurrerago. San Prudentzio ermita, arabar 
lurraldeetatik datorkion izenarekin, sendakuntza-errituekin lotutako 
gune garrantzitsua izan da mende luzez eskualdeko erromesentzat; 
izan ere, santutegi txiki honetara etortzen ziren buruko minen eta 
tumoreen oinazeak sufritzen zituzten pertsonak. Ermitaren barruan, 

Askizun Tourseko San Martin landa-elizak egiten dio harrera bisitariari. 
Santu hau estuki lotuta dago Donejakueko erromesaldiekin, eta 
aurreko etapetan ere behin baino gehiagotan agertu zaigu. Eliza hau 
da Gipuzkoako landa-eremuko gotikoaren altxor nagusia, baita gaur 
egun arte lurralde osoan iraun duen estilo honen agerpenik zaharrena 
ere, eraikinaren zati batzuk XIII. mendekotzat jotzen baitira. Tenplu
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Sokorruko Ama Birjinaren eskultura gotikoaren azpian, errekarri bat 
aurkitzen da, hareharri-harlanduzko zoruan egindako zulo batean 
sartuta. Errekarria zoruaren aurka igurtziz ateratzen den hautsa 
buruko minak sendatzeko eta saihesteko erabiltzen da. Olioz betetako 
edukiontzi bat ere badago, garatxoak eta tumoreak sendatzeko.

Getariatik Zumaiarako ibilbidean aurrera egiteko, atzean utziko dugu 
San Prudentzio ermita, eta bidegurutzetik ermitara etortzeko hartu 
dugun bide beretik bide nagusira itzuliko gara. Hemendik, bideak 
ehunka metro batzuetan jarraitzen du Askizuko errepidetik, harik 
eta Azti baserriaren ondora iristean errepidearen ezkerrean galtzada 
zaharrarekin elkartzen den arte; galtzada zaharrak denbora gutxian 
eramango gaitu Askizu auzoraino. 
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Ermita honen inguruko albisterik zaharrenak XV. mende hasierakoak 
dira. Bai ermita, bai hareatzak, bai inguruko lurrak, Ignacio Zuloaga 
margolari eibartar ospetsuak erosi zituen XX. mendearen hasieran, 
eta bertan udako etxe bat eraikitzeaz gain, ermita eta erromesen 
ostatu zaharra ere zaharberritu zituen. 1921. urtean, Zuloagak bere 
izena daraman arte-museoa ireki zuen, non bere arte-bilduma eta 
bere lanaren zati bat ikus daitezkeen.

N-634 errepidearen ertzeko espaloitik jarraituz, Urola ibaia zeharkatuko 
dugu, XIX. mendean errepidearen zerbitzurako eraikitako burdinazko 
zubi zaharretik. Berehala barneratuko gara antzinako merkataritza-
portuan, eta Zumaian merkantzia-trafiko handia mugitzen zen garaia 
etorriko zaigu gogora. Merkantzia-trafiko hori, bereziki burdinan eta 
zementuan oinarritua, oso indartsua izan zen XX. mendearen bigarren 
erdira arte, nahiz eta gerora gainbeheran hasi eta azkenerako erabat 
itzali zen. Gure ibilbidean aurrera jarraitzeko, Narrondo errekaren 
gaineko oinezkoentzako zubia zeharkatuko dugu, horrela Zumaiaren 
Erdi Aroko herrigunera iristeko azken oztopo naturala gaindituz.
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honetan egindako indusketa arkeologikoek, gainera, garai zaharra-
goetako aztarnak ere topatu dituzte, eta Goi Erdi Aroan eliza jada 
bertan zegoela erakutsi dute. Elizaren aurrean, plazaren beste 
muturrean, Benta baserria aurkitzen da, antzina bide honetatik 
igarotzen ziren kinkilari, merkatari, ibiltari eta erromesei ostatu 
ematen zien benta edo azpiegitura. Alabaina, itsasertzeko errepidea 
eraiki zutenetik, bazterrean geratu da landa-eremuko gune txiki eta 
atsegin hau, baina aldi berean horrexeri esker mantendu ahal izan 
du bere izaera.

Askizutik, bideak pista artetik jarraitzen du Zumaiarantz, eta 
ibilbidean zehar itsasertzaren ikuspegi zoragarriak eskaintzen 
dizkigu, bereziki Urola ibaiaren gainean kokaleku ezin hobean dagoen 
Zumaia herriarenak; malda leun batean behera eginez iritsiko gara 
herrira. Santiago hondartzaren ondoan itsasertzeko N-634 errepidea 
zeharkatuko dugu, eta Santiago ermitak eta erromesen ostatu 
zaharrak osatzen duten eraikin-multzora iritsiko gara. Gaur egungo 
zubi modernorik ezean, bidaiari, merkatari eta erromesek geldialdia 
egin behar izaten zuten bidearen puntu honetan, ibaiaren beste 
aldera eramango zituen txaluparen zain. Garai bateko moila ermita 
honetatik gertu aurkitzen zen.
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Oso litekeena da historiako uneren batean elizak izena aldatu eta 
itsasoarekin lotura handiagoa zuen santu batena aukeratu izana, 
eta horregatik izatea gaur egun San Pedro eliza. Esan beharra 
dago 1347an Zumaia herria sortu baino mende asko lehenago, 
elizaren patronatua Orreagako kolegiataren esku egon zela. 
Erakunde erlijioso boteretsu horrek, elizaz gain, Zumaiako hainbat 
errota, etxe eta lur ere izan zituen bere esku, eta irabazi handiak 
lortzen zituen haien errentetatik. Deigarria egiten da, beraz, 
Orreagak Zumaian izan duen presentzia hori, herri nafar horretan 
baitago Santiagora doan bide frantsesean aurkitzen den santutegi 
garrantzitsuenetako bat, Pirinioak zeharkatu ondorengo lehen etapan 
bertan. Gainera, Orreagakoek itsasbazterrean kokatzeko zuten 
interes hark itsasoz egiten ziren erromesaldiak gogorarazten ditu.

Zumaian Erdi Aroko hainbat jauregi eta dorretxe aurkituko ditugu, 
besteak beste Ubillos, Goikotorrea eta Zumaia. Guztien artean 
aipagarriena Zumaia dorretxea da, San Pedro parrokiaren ondoan 
kokatua; hain zuzen ere, dorretxearen jabeak, Zumaiako jauntxoak, 
parrokia horren patronatua eskuratzen ahalegindu ziren bere garaian. 
San Pedro parrokiaren eraikin ikusgarria, bere aldetik, Urola ibaiaren 
bokalearen eta Zumaiako portuaren ikuspegi ederrak eskaintzen 
dituen harkaitz handi baten gainean altxatzen da. Eliza gotiko 
zoragarria da, nabe bakarrekoa, gotorleku itxura nabarmenekoa, 
eta estilo gotikoko hainbat taula flandestar gordetzen ditu. Muino 
txiki honen kokapen bikainak eta bertatik ikusta zitekeen Urolako 
paduren ikusmira paregabeak erakarrita, Orreagako Ospitaleko 
Ordenako monje agustindar batzuek Andre Mariaren izena izango 
zuen monasterio bat eratzea erabaki zuten, eta gune horren inguruan 
joan zen sortzen pixkanaka Zumaia herria.
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ZUMAIA

ERROMESEN
ATERPETXEA
Santa Klara aterpetxea
Arritokieta, 2
Tel.: 943 860 531 - 639 879 611
E-maila:  info@santaklara.eu

TURISMO BULEGOA

Kantauri enparantza, 13
20750 Zumaia
Tel.: 943 143 396
E-maila: turismoa@zumaia.net
www.zumaia.net/turismoaZU
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