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Andoaingo Historiari buruzko ikerketa aldizkari honetan eranskinak jasotzea 
izan da ohitura, eta ale honi bukaera ematen dion eranskinari, Andoaingo argazki-
laritza eta argazkilariei eskeintzea legezkoa iruditu zaigu.

1. ARGAZKIGINTZA: ZALETASUNATIK OGIBIDERA

Argazkigintza sortu zenetik gizakia bere burua erretratatzen edo inguru iru-
dikatzen saiatu da, ez gaur egun ezagutzen dugun modura, noski, baina bai 
beti jarrera horrerako miresmena eta errespetua sortu du ogibide edo zaleta-
sun horrek. “Memoria berreskutatu, une txiki batean denbora zati bat koka-
tuz, presentzia berretsi, izandakoa lekukotza eman. Unearen konkistara”1,. Bere 
sorreran magia zirudien, errealitatea papera inprimatuta erakutsiz betirako gera 
zedin.

1.1. Azelain eta Laborde

Argazkigintza zaletasuna izan da batzuentzat eta ogibidea besteentzat. 
Lehenengoetan, ordezkari zaharrena, Azelaingo Juan Bautista Larreta dugu zen-
bait instantanea betirako utzi zizkiguna halaber, bere etxekoak, baserrienak, ohi-
turenak... Andoainen kamara bat eduki zuen lehenengotarikoa izango zelakoan 
gaude.

1 BARTHES, Roland: La cámara lúcida, Barcelona, Ediciones Paidós, 1980, 149 or.
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Ildo berean, Enrique eta Manuel Laborde Werlinden, Andoaingo Laborde 
enpresa garrantzitsuaren bi nagusiek argazkigintza gustuko zuten beste ordezkari 
ditugu. Bertan laborategia zuten eta Langile Eskola martxan jarri zutenetik argazkiak 
ateratzen hasi ziren, bai haiek baita irakasleek, ikasleek eta langileek ere (argazkilari 
profesionalak izango diren Truchuelo anaiak, adibidez). Laborde enpresak argazkila-
ritzarekiko zuen interesaren lekuko ditugu garai hartako kamara aurreratuenak, bai 
irudiak hartzeko balio zuenak baita zinea eta mikrofilmakin lotutakoak ere. Honez 
gain, argazkiak batzutzan enkarguaz egiten ziren, Federico Scheneidoffer eta Foto 
Marín argazkilariekin kasu.

Laborde enpresak 1995. urtean Udalaren esku utzi zuen bere funtsa argazki 
kopuru handia barne; guztira, Udal Artxiboak antolatu eta gorde duen Labordek 
sortutako ia 4.000 irudi ditugu: bere fabrikari buruzkoak, lan prozesuarenak, langi-
leenak, bertan ospatzen ziren San Martin jaietakoak.... 50. hamarkadako Andoain 
ezagutzeko ezinbestekoa funtsa bihurtu dena.

Enrique Laborde Iparragirre Aretoan ikuskizun bat grabatzen (1954). AUA, FL, 2193XX01, 
© Enrique Laborde.

Cross lasterketa Andoainen. AUA, 6704XX01 (1919/05/25) © Juan Bautista Larreta Azelain.
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1.2. Andoaingo argazkilariak

 Atal honetan beste argazkilari mota 
jaso nahi izan dugu, argazkilaritza bere 
bizimodua egin duenarena hain zuzen ere. 
Tamalez, ez dira hainbeste., Hasiera batean 
argazkilaria “ambulantzia”n ibiltzen zela 
susmoa dugu, herriz herri, bere makinaz, 
argazkiak atera eta saldu egiten, eta horri 
buruz informazio gutxi dugu.

Datozen lerrotan Secundino Etxe-
berria, Emilio eta Ramón Truchuelo eta 
Moisés San José, argazkilarietaz arituko 
gara, batzuek lehenago, besteek gero, 
baina denak 1956-1965 urteen artean 
Andoainen argazki munduan batera aritu 
zirenak.

Secundinoren erretratua.

Ildo berean, Enrique eta Manuel Laborde Werlinden, Andoaingo Laborde 
enpresa garrantzitsuaren bi nagusiek argazkigintza gustuko zuten beste ordezkari 
ditugu. Bertan laborategia zuten eta Langile Eskola martxan jarri zutenetik argazkiak 
ateratzen hasi ziren, bai haiek baita irakasleek, ikasleek eta langileek ere (argazkilari 
profesionalak izango diren Truchuelo anaiak, adibidez). Laborde enpresak argazkila-
ritzarekiko zuen interesaren lekuko ditugu garai hartako kamara aurreratuenak, bai 
irudiak hartzeko balio zuenak baita zinea eta mikrofilmakin lotutakoak ere. Honez 
gain, argazkiak batzutzan enkarguaz egiten ziren, Federico Scheneidoffer eta Foto 
Marín argazkilariekin kasu.

Laborde enpresak 1995. urtean Udalaren esku utzi zuen bere funtsa argazki 
kopuru handia barne; guztira, Udal Artxiboak antolatu eta gorde duen Labordek 
sortutako ia 4.000 irudi ditugu: bere fabrikari buruzkoak, lan prozesuarenak, langi-
leenak, bertan ospatzen ziren San Martin jaietakoak.... 50. hamarkadako Andoain 
ezagutzeko ezinbestekoa funtsa bihurtu dena.

Enrique Laborde Iparragirre Aretoan ikuskizun bat grabatzen (1954). AUA, FL, 2193XX01, 
© Enrique Laborde.
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1.2.1. Secundino Etxeberria Fernández

Gure lehenengo argazkilaria, ezaguna, finkatuta, Secundino Etxeberria Fernández 
izan zen. Secundino Andoainen jaio zen 1894ko maiatzaren 21ean. Ditugun aipame-
nen arabera argazkilari bezala “sin galería” lan egin zuen 1951tik 1965ra arte, egoi-
tza bere etxebizitza Zumea kalea 12an zuela. Enkarguak jasoko zituela uste dugu eta 
berak egindako hainbat irudi ditugu artxiboan, desagertutako baserri batzuena altxorra 
bihurtu direnak. Bere lana sakabanatuta dago familiaren artean eta bere obra bildu eta 
ikerketa merezi duela uste dugu. Secundino 1970ko abuztuaren 27an zendu zen.

1.2.2. Truchuelo anaiak

Hurrengo argazkilariak Truchuelo anaiak ditugu. Emilio (1928, ekainak 13) eta 
Ramón (1934, martxoak 22) Truchuelo Palomero Andoaingo langile-familia baten 
altzoan hazi ziren. Bere lan-ibilbidea Laborde anaien lantegian hasi eta bertan 
emango zituzten lehenengo urratsak argazkigintzan. 1953. urtean izan ziren uholde 
handien ezbeharrarekin batera, ordura arteko euren zaletasuna ogibide bihurtzea 
erabaki zuten eta, horrela, “argazkilari ibiltari” bezala ekin zioten hurrengo urtean, 
Larramendi kaleko familiaren etxean lan egin eta erakusleihoa izanik. Hasierako urte 
haietan familiaren kide guztiek laguntzen zuten lana aurrera ateratzen.

Denboraren poderioz, jarduera sendotu ahala, 1962an argazki-denda ireki zuten 
Kale Nagusian, eta urte batzuk geroago, 1970an, beste bat Villabonan. 1984an 
Ramonek Villabonako saltokian kargu hartu zuen eta Emiliok Andoaingo denda-
rekin jarraitu zuen 1999. urtera arte, orduantxe itxi baitzuen. 46 urtez Andoaingo 
gertakari, ospakizun edo jai nabarmen eta nagusienak Truchuelo anaien argazki-
makinen jomuga izan ziren, eta andoaindar asko hurbiltzen ziren beraiengana une 
garrantzitsuak  irudi bihurtzeko (erretratu, jaun-hartze, ezkontza…).

Juani Truchuelo arrebaren laguntza paregabekoa izan zuten anaiek.
Aldameneko irudian, Emilio lanean. AUA, FT, 6985XX01, 6954XX14, © Truchuelo.
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Truchuelo argazkigintzak hainbat urtetan (1980-1986 urteen artean) argazki 
lehiaketak antolatu zituzten ere, herritarren artean zaletasuna pizteko.

Truchuelo anaiak Andoaingo bizitzaren garapenaren aparteko lekuko izan dira 
eta horren guztiaren aitorleak utzi dituzte. Ia mende erdi luzez argazkigintzan 
Andoaingo ibilbidearen irudien kronika idatzi zuten, eta kronika hori, gaur, 
Andoaingo herriaren kultura-ondarea da.

Andoainen ospatzen ziren ekitaldi gehienetan zeuden Truchuelo anaien kamarak, 
Rikardo Arregi sari banaketa VII. edizio honetan bezala (1995). AUA, 3768XX12, © Truchuelo.

Luminoso zinean proiektatzen zen 
publizitatearen irudia. AUA, FT, 7049XX03.

Kale Nagusian ireki zuten argazki eta oparien denda 
1962an. AUA, FT, 6954XX3, © Truchuelo.
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2017ko apirilaren 26an Emiliok eta Ramonek Tuchuelo Argazki Funtsa doan 
eman zioten Andoaingo herriari, bere ondarea egoki gorde eta zabalduko duen 
hitzarmen baten bidez.

Hurrengo urtean, bere lana omentzeko asmoz, erakusketa bat antolatu zen.

1.2.3. Moisés San José

Era berean, eta garai berean ere, 1956etik aurrera Moisés San José ere izan 
genuen gure bizitzaren lekuko eta notario, akta grafikoa altxatzen... berria non 
argazkilaria han.

Moisés San José Donostiako Gros auzoan jaio zen 1926ko azaroaren 25ean. 14 
urtekin Easo Kalean zegoen Foto Pedrosan hasi zen lanean. Gero Trueba zinearen 
ondoan zegoen Foto Aigüés-en ere lanean jardun zuen.

1956an Andoain bizitzera etorri eta bertan bere jarduera profesionala hasi 
zuen, Kale Nagusiko 5 zenbakiko etxebizitzan denda ireki zuenean. Argazkilari 
lanean 1991 urtera arte aritu zen, jubilatu zen arte. Diario Vascon ere berriemaile 
grafikoaren lanak bete zituen eta San Ferminetako jaietan ordezkari berezia izan 
zen. Andoainen 2006ko abuztuaren 30ean zendu zen.

Truchuelo anaiek Udalari bere argazki funtsaren ematearen dokumentua sinatu zuten egunean. 
AUA, FT, 6691XX03 (2017), © Aiurri.
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Eskubian, Moisés San José, kamara eskutan. Foto Moisés denda, Kale Nagusian, 
AUA, FM, 6086XX19, © Moisés San José.

Garaikoetxea lehendakaria, Ardanza Ahaldun Nagusia eta Idigoras alkatea Zaharren egoitzaren 
inaugurazioaren lekuko, Moisésen kamera bezala. AUA, FT, 3705XX21 (1983).
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Bere familia Moisések sortutako negatiboen funtsa Andoaingo herriari eman 
zion 2011ko azaroaren 25ean sinatu zen hitzarmenaren bidez “ Andoaingo Udalak, 
hogeita hamabost urtez udalerri honetan gizarte-bizitzaren lekuko, kronista eta 
argazkilari hoberenetakoa izan zenen obrak duen kalitatea eta interesa aintzat har-
tuta, behin eta berriz aipatutako argazki funtsa dohaintzan onartzeko interesa 
azaldu du”. 2012an erakusketa bat antolatu zen bere lana eskertzeko.

1.2.4. Beste argazkilari profesionalak

Felisa Alonso Reguerak Kale Nagusia 65an ireki zuen, 1973an, beste argazki 
estudio bat, hirugarrena herrian, Foto Leizaran, 1990 hamarkada arte, jarduera utzi 
zuen arte.

Bestalde, 1985tik orain dela urte gutxira arte, Elizondo plazan 2 Echarri argazki 
denda martxan egon da.

Eta 2019 urte honetan oraindik martxan dauden jarduera profesionalak hauek 
ditugu:

–  Jose Ignazio Unanue, Diario Vascoko kronikaren argazkilari ofiziala dena, 
Juan Bautista Erro 1eko Fotocolor izeneko dendan 1990 hasitako jarduera, 
gaur egun jarraitzen duelarik.

–  Bikoitz argazki denda, 1993an Iñigo Hernáez eta Jose Mari Igerategik sortua, 
egun azkeneko honen gidaritzapean.

–  Oscar Oliva Pozaren “Punto Colorao” jarduera 2010etik martxan dago ere bai.

Askotan Moisések eta Truchuelok bat egiten zuten Andoaingo ekitaldietan, 
argazki honetan ikusten dugun bezala. AUA, FT, 3705XX18 (1983).



ANDOAINGO ARGAZKILARIAK UNEA HARRAPATZEN 383

1.2.5. Argazkilaritzaren zaletasuna

 Argazkilaritzaren zaletasunari heldu dizkioten hurrengoak zerrendatzea hemen 
ezinezkoa litzateke, ugaldu egin dira azken berrogei urtetan, zaletasuna eta ogibi-
dea nahastuz: batzuk liburuetan argitaratuz, J. J. Zatarain bezala; Ibon Lekuonak 
sare sozialen bitartez bultzatutakoa, edo Trentxiki argazki taldearen lana... zenbait 
lan eta ekimen aipatzeagatik, azken finean, teknologi berriak eskura edukitzeak 
denak bihurtu gaitu argazkilari.

2. ANDOAINGO ARGAZKIEN HEDAPENA

2.1. Argazki liburuak

1990. urtean Andoain hiribildu titulua, hau da, herria aske bezala izandakoa-
ren 375 urteurrena ospatu zuen, eta hainbat ospakizunen artean argazki liburu 
bat argitaratu zen Donostiako Aurrezki Munizipalaren “ARGAZKIAK” bilduma-
ren barne. Liburu horretan hainbat irudi bildu ziren, partikularrak emandakoak, 
aipatutako argazkilariek egindakoak, etab. “Argazkiak Andoain Fotografías” 
izenburupean.

2015-n Andoainek berriro ospatu zuen bere urteurrena, 400ekoa, eta orduan 
ere, Artxiboko Fototekan aberastu zen funtsei esker beste argazki liburu oroigarri 
bezala kaleratu zen: “Andoain eta andoaindarrak 400 iruditan”.

Liburuak gure herriko geografian zehar egindako ibilaldia lekuetan garai ezber-
dinetan burututako ekintzen edo gertakizunen argazkiak jasotzen ditu.

2.2. Erakusketak

1994an Laborde enpresak Andoaingo Udalari bere funtsa dokumentala eta 
grafikoa eman zion eta 1996an jardunaldi batzuk antolatu ziren enpresari buruzko 
historia ezagutarazteko. Bertan Udal Artxiboak erakusketa ere antolatu zuen eta 
dokumentu eta objetuez gain, hainbat argazki erakutsi egin ziren. “Laborde, 70 urte 
Andoainen” izenburua zuen.

Atal honetan ezin dugu ARGAZKIALDIA aipatu gabe utzi. Tren Triki taldeak 
antolaturiko argazkigintzari buruzko ekitaldiak, erakusketak bai kalean – formato 
handitan– bai ohizko eremutan, rally fotografikoak, hitzaldiak... Ekitaldi hauek 
2013n eta 2015ean antolatu ziren.
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Baina aipatu dugun bezala, bi izan 
dira Artxiboak antolatu dituen argazki 
erakusketak, Moisés eta Truchuelo fun-
tsetan oinarrituta:

–  “Orain dela 56 urte... berrogeita 
hamarreko Andoaingo herriari 
begiratua” Moises San José 
argazkilariaren lana omenduz, 
400 argazki inguru erakutsiz, eta 
2012ko maiatzaren 12tik ekai-
naren 23 arte zabaldu zena.

–  “Andoain Truchuelo Anaien ob-
jektiboan” izeneko erakusketa 
antolatu zuen, Truchuelo fun-
tsaren 1.000 argazki inguru era-
kusten, 2018ko azaroak 24tik 
2019ko urtarrilak 5arte irekita 
egon zena.

2.3.  Argazki lehiaketa: urteko 
egutegia

Abendua helduta ohitura bilakatu da Andoaingo argazkiak edo herri-zioa 
urteko egutegia eskuratzea. Hainbat urtez Udalak Artxibora jo izan ohi du lan 
hau betetzeko eta 2017an erabaki zen, parte hartzearen filosofiari eutsiz, urteko 
egutegia herritarren partaidetzarekin osatzea, lehiaketa baten bidez aukeratuak 
ateratzen ziren 12 argazkiekin. Ekimena oso erantzun ona lortu zuenez, aurten, 
2019an, hirugarren edizioa beteko da, kalitatea eta partaidetza urtetik urtera 
hobetzen, eta Andoaingo argazkigintzaren osasuna baieztatzen.

3. ARGAZKI-ERAKUSKETEN IRUDIEN BILDUMA

Argazkiak ikustea gustoko dugu andoaindarrok. Hori berritsi zuten antolatu-
tako bi erakusketa nagusien arrakasta, hau da, Moisés eta Truchuelorenak. Hainbat 
pertsonak ezin izan zuten ikusi eta beste batzuek berriro ikusiko lukete.

Guztiontzat aldizkari honetan eranskin modura bi erakusketen irudi guztiak 
biltzen duen DVD-an argitaratzea pentsatu dugu, beraz, hemen dituzu, Moisés eta 
Truchuelo erakusketan ikusgai egon ziren mila laurehun (inguru) argazki.

Goza ezazu!


