
Aspalditik ezaguna da Pekin izena gure
errian; lengo egun batean “ERRENTERIAKO
HISTORIA irakurtzen ari nintzala non ikus-

ten det José Cruz Mundetek bertan azaltzen  duela
Errenteriari buruzko XVI. mendeko azalpen bat.

Banco Vizcayaren jabetzakoa den mural
batean, azaltzen da 1542 eta 1638 tartean Errente-
riako panoramika zabala.

Agerpen orretan beste batzuen artean Gaz-
taño gaineko zubia, Madalenaren ermita eta Pekin
ibai gaineko zubia azaltzen du..

Au ikusitakoan eta Pekin izena aintzinatik
datorrela ikusirik arduratu egin nintzan eta jakin
nai bat sortu zitzaidan izen ori nondik norakoa
zan  jakin naiaz Udal Artxibora jo nuan eta berta-
rako egin dan Toponimiako Azterketatik datu
ugari jaso nituan eta neronek dakizkitenarekin
aurtengo “Oarso”rako nere lantxo au egitea aur-
sarditu naiz. Ikusiko dezutenez, Toponimiako iker-
tzaileak Pekin eta Pequin erabiltzen dituzte urte
buru desberdiñetan.

PEKIN ERRENTERIAN
Xabier Olaskoaga
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URTEA DEITURA DATUAREN ITURRIA

1542 PEKIN IBAI GAINEKO ZUBIA Jose Cruz Mundeten datuak

1760 PEKIÑERROTA Udal artxiboa

1794 PEQUIN (Abringo Alderdia) etxea Udal artxiboa

1819 PEQUIN (Baserria) Udal artxiboa

1840 PEQUIN Udal artxiboa

1857 PEQUINECHE (Etxea) Neronek arkitutakoa

Udal Artxiboan zerbait arkitu naiean nabillela ona nor arkitzen detan 1857urteko
erriko biztanleen erroldan Pequin baserriaren izena bertan azaltzen diralarik urte
artan bizi ziraden biztanleen izenak maiatzaren 21ean bertan gaua igaro izanik:

• Ana Ayestaran Uranga (alarguna eta sendiko buru)
• Maria Eladia Garaño  Ayestaran
• Agustina, Josefa, Catalina, Gabriel eta  Juan Jose seme-alabak.
• Celedonia eta Gregoria aizpak.

1859 PEQUIN (Baserria) Udal artxiboa

1869 PEQUIN (Jolasetarako Etxea) Udal artxiboa

1869 PEQUIN (Oial fabrika) Udal artxiboa

1869 PEQUINERROTA (Irin errota) Udal artxiboa

1871 PEQUINECHE Udal artxiboa

1882 PEQUINZARRA (Muga) Udal artxiboa

1908 PEKINECHE (Baserria) Udal artxiboa



1898an Pekin baserriaren aldedietan G.Eche-
verria y Cia ereikitzen da izen onekin. Bañan,
1924an G. Echeverria y Cia S en C. jarraituaz, Euz-
karia izenarekin fabrika bat sortu zan 1898an
sagardo eta ardo apardunak egiteko. Berau, ordea,
aguro desagertu zan. Baleike  lantegia  Pekin alda-
menetan egotea eta, argaitik, gero G. Echeverria
fabrikak Pekin deitura erabiltzea

1929an, nik amaika urte nitualarik Tolaberri-
ko eskolara joaten nintzan eta gogoan daukat G.
Echeverria fabrikaren ondoan (bertatik igaro bearra
izaten bai nuen eskolara joateko) etxe zar bat zego-
ela eta sarrera ate gaiñean plaka bat zegoela. Ez
dakit Pequin edo Pekin izena zeukan bañan seguru
nago bietako bat zala.

Fabrikak bulego baten bearra izanik, etxe zar
ura bota eta bertan bulego berri bat egin zuten ber-
tatik fabrikara pasabide bat egiñik. Pentsatzen det
orduan desagertu zala Pekin etxe zarraren azken
urratza.

Ura Errepublika garaian egin zan (1931-1936),
bañan ez zan jendea izen arrekin aztu zergaitik naiz
fabrikak G.Echeverria izena izan , erritarrak, errikota-

sunez beterik beti, Pekingo Fabrika eta Pekingo lan-
gilleak bezela ezagunak izandu dira.

G. Echeverria y Cia S en C fabrikak izen one-
kin jarraitu zuan 1984 bitarteraiño. Ondoren, berta-
ko langilleak GECOTOR S.A. Laboral izenarekin
beste aldakuntza bat  1995ean egin zuten  arte.
Ordutik onera erriko Udaltzainak daukate beren
bulegoa eta leku orretan, gutxi gora bera, zegoen
PEKIN etxe zarra. Eraikin ori eta aldamenetakoa
Pekiñen lurraldetan dagoztenak dira.

Azkeneko datuak azaltzen dira Pekin izenare-
kin 1941 urtean eta diote PEKIN – Alderdiak eta
PEKIN gaiñean.

Eta izen onekin jarraituaz ona emen beste
azalpen bat. 1930. urtera arte, orain Maria de Lezo
izena duen kaleak, CALLE CAMINO DE PEKIN zeu-
kan izena. Udalak aldakuntza asko egin zituan erri-
ko kaleen artean eta orduko kaleari Maria de Lezo
izena jarri zion. Maria au ospetsua izandu zan,
XVIII. mendeko Enrique ingles erregearen emazte
zan Catalinaren gelazain izandu zan eta berau bere
errirako oso ongillea izandu zan eta onela esker-
tzen dio erriak berak egindakoari.
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Pekin etxearen arrastoak gaiditu ondoren jo
dezagun 1542. urtean azaltzen dan PEKIN GAINE-
KO ZUBIA, gero, urte askoren ondoren, REGATA DE
PEKIN deiturarekin jarraitu  duana eta guk orrela
ezagutu duguna.

Aipatutako kuadroan azaltzen dan zubira
itxasoko urak iristen direla garbi azaltzen da.  Ordu-
tik onera, ordea,  zenbait aldakuntza egin  dituan
gure erriak! Jaungoikoak bakarrik daki. Ordutik
onerako berririk ez dakizkigu. Jarrai dezagun Pekin-
go errekaren inguruan bildu ditugun xeetasunak
azaltzen.

Nik ezagutu nuen urtean 1929.a izango zan
nere eskolako bide bazterretan bazegozten bere
pasalekuak; beste datu batzuek bildurik or dijoaz
berauek.

PEKINGO ERREKAREN SOR LEKUA, diotenez,
San Markos mendiko egaletan arkitzen da. Bertatik
iru errekatxo irtetzen dira: haietako bat Sabaran
jaiotzen zan eta, Isatsetik barrena,  bat egiten zuan
Txirrita  baserriko lurraldean. Andik jarraiturik Telle-
ri Txiki baserri izanera emen bat egiñik Erdiko Etxe
eta Lubera Buru baserrietako egaletan sortzen zira-
nak Sagardi burutik barrena gero Masti, Loidi, Mar-
quezeneko fundizioa, Arramendi, Lanterneta,
Central Eléctrica de Lanterneta, Arditurriko trenbi-
dearen azpitik Pontika baserri ondora iristen zan.
An F. Lanerak urbide baten bitartez bear zuen ura
jasotzen zuan zergaitik esaten zuenez ura garbi eta
berezia zan artilleak bear zuen margo eta kalitate-
rako (Ain ospetsu izan zan F. Lanera 1975eko aben-
duaren 31an itxi zan fabrika bezela). G. Echeverria
fabrika ere baliatzen zan erreka onekin zergaitik
Arramendi baserriko etxe atzetik urbide bat zeukan
bere egintzetarako, bere mendi magalean eta Ardi-
turriko trenbide azpitik pasiaz, fabrikara iristen
zan). Eta Laneran urak utzirik, bere aldamenetik
jarraituaz, Tintoreria sin Rival igaro ondoren, lurpe-
ko bidean, Topoko bidea pasiaz, Esmalteria, Niesse-
nen azpitik azkenik bere urak Oiartzun ibaira.
Oraindik ere, Nortera dijoan zubiaren aldamenean
agertzen da Pekin errekaren bukaera.

Orain Pekingo Errekak jaiotzak eta asiera eta
ibillerak berdiñak ditu Lanterneta baserria igaro
arte. Baserri geienak desagertu dira Poligono indus-
trialak diralako. Telleri Txiki, Masti, Marquezen Fun-
dizioa, Arramendi ez dira erreka bidean batzuetan
erreka estalita eta besteetan agirian. Orain Masti-
Loidi esparruan Hiri mantenimendu Sailaren eraiki-
na, era ortan Lanterneta baserritik aurrera, orain
Arditurri kalearen asiera eta Pontika erriskatik
barrena lurpeko bidean jarraitzen du Oiartzun ibai-
ra iritsi arte. Tximini aundi bat dago oroigarri bezela
ibaiaren bidean arkitzen zalako. Eta bada beste

aipagarri bat: Pekin Erreka aipatzen duen 1928ko
argazki bat azaltzen da Errenteriako Historian eta
Pekin Garbilekua izenarekin ezagutzen zana,  bere
sorreraren berririk ez du ematen bañan bertan azal-
tzen danez Pekingo Errekako urak erabiltzen ziran
garbi leku artan.

Neronek ezagutu nuen zergaitik  nere ama
Brigida garbiketa lanean aritzen zan eta bein baño
geiagotan arropak eramatera laguntzen nion.
Berau zegoen orain Koldo Mitxelena Plaza dagoen
Reina aretotik metro batzuetara eta Esmalteria jar-
diñetan fabrika onek leku orren bearra izandu zuan
fabrikak aundi bearra izanik eta garbi lekuaren
ordez beste berri bat egin zuten orain Topoko albo-
an dagoen kultura eraikiñean. Argaitik PEKIN GAR-
BILEKUA.

Eta ona emen aurtengo “Oarso” aldizkarira-
ko egin detan lantxoa. Ni ez naiz ikertzaile bañan
gogoz eta aldetan ondoen egin ditut ikerketak jaki-
nik akats ugari izango dituela; bañan asmo onena-
rekin egindako lana duzue eta zerbaitetako balio
asmoz agiña.

Nere eskerrik beroenak eman nai dizkiot jaso
duten laguntzarekin berau gabe umezurtz gelditu-
ko bazan nere idazlan au.

Eskerrak, bada, Erri Artxibokoari, Adolfo Lei-
bar, Patxo Martinez eta Niko Aitzkorretari beren
laguntza baliagarriagaitik.

Eta zuri irakurle, datorren urtera arte Jainko-
ak nai badu.

Izen baten sorrera
nai nuben nik jakin
bata bestera jo det
egiñik alegin.
Gauz asko jakin ditut
ikerketa onekin
bañan ez naiz topatu
nai nubenarekin:
Nork ekarri ziñuen
Errenteira “PEKIN”
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