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Aurkezpena
Azken bi hamarkadetan, Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoan, gure udalerriaren inguruko datuen hurbilketa lana burutzen ari da Zumarragako Udal Artxiboa. Probintziako artxibo historiko honetan azken mendera arteko eskribauen eta notarioen
liburuak daude gordeta.
1862ra arte eskribautzat ziren ezagunak, nahiz eurek sarri notariotzat ere izendatu
beren burua. Urte hartaz geroztik, dagoeneko izendapen berriarekin, haiek ziren zumarragarren beharrak idatziz ematen zituztenak.
Eskribau zein notario moduan edozein agiri publiko nahiz pribatu idazten zuten.
Udalerri ororen historiarentzat oso informazio baliagarria da, bertan ageri baita nolako
harremanak izan ohi zituzten, bai elkarren artean eta baita udal instituzioekin edota
Elizarekin, auzitegiekin eta abarrekin ere.
Datuok argigarri dira, gainera, garaiko kontzejuak -egungo udalak- izaten zituen
jokabideak ezagutzeko ere: barne antolamendua nolakoa zen, udalkideak aukeratzeko urteroko hauteskundeak nola burutzen ziren, nola jarduten zuten herrira oinarrizko
elikagaiak ekartzeko orduan (haragia, olioa, ardo desberdinak, arraina, etab.) edota
justiziaren antolamendua nolakoa zen (alkatetik hasi eta monarkia espainiarraren goi
magistraturaraino).
Nolanahi ere, Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoaren garrantzia, nagusiki, eskribau eta notarioek idazten zituzten dokumentu pribatuen baitan dago: obligazio-eskriturak, ordainketa-gutunak, ezkontza-hitzarmenak, testamentuak, errekerimenduak
etab., garai hartako dokumentu mota andanaren lagin bat baino ez dira.
Artxibo hau oinarrizkoa da antzinako zumarragarrak nolakoak ziren ezagutzeko,
egungo biztanleak haiengandik baikatoz. Ezagutza horren bitartez daukagu gaur egun
herriak duen izaeraren muina ezagutzeko modua, hala jakin baitezakegu zergatik garen
gaur egun garen bezalakoak.
Udal Artxiboan, orain dela bi urtera arte XVII. mende amaieratik XX. mende hasierara
egindako notarioen izkribuak laburtzen jardun genuen. Behin lan hori burututa, probintziako artxiboaren zuzendariarekin harremanetan jarri ginen eta erabaki genuen,
XVI. mendeko dokumentuak banan-banan aztertzea. Azken hauek zailagoak dira

10 ZUMARRAGA XVI. MENDEAN

irakurtzeko eskribauek erabiltzen zuten grafiagatik, haiek ez baitzuten arau zehatzik
jarraitzen. Ondoren, XVII. mendekoekin jarraitzea deliberatu genuen, harik eta lehenago
aztertutakoekin (XVII. mende bukaerakoekin) bat egin arte.
1862ra arte jardun zuten eskribauen kasuan, beharrezkoa iruditzen zaigu azaltzea
asko direla lehenengo hurbilketan sortutako zailtasunak: ez da erraza grafia ulertzea, zerikusi handia duelako garaian garaiko eskribauen trebakuntza mailarekin. Prestakuntza
nahikoa anarkikoa izan ohi zen. XVIII. mende hasieran, Espainiako Errege Akademiaren
(Real Academia de la Lengua) agerpenak galga jarri zion idazketa aniztasunari. Arau
arruntak ezarri ziren eta desagertu egin zen, nolabait, eskribauen sormen ahalmena.
Dena den, eskribau bakoitzaren kaligrafiak zailtasunak sorrarazten dizkio oraindik ere
idazketa molde hori ezezagun zaion aztertzaileari.
Ezaugarri horiek kontuan izanda, dokumentuak aztertzeari ekin genion. Duela ia hogei urte betetzen hasi ginen datu-basean dokumentu bakoitzari zegozkion ezaugarriak
sartu genituen eta berehala konturatu ginen erraza zela, XVI. mendeko fitxetan bilaketa
tematikoa egiten bagenuen, ia jarraian, historia bat burutzea. Alkatearekin hitz egin
genuen eta bera ere ideia horri tira egiteko gogoz agertu zen. Behin erabakia hartuta,
lana garai hartako hizkera egungora moldatuz burutu dugu.
Hala eta guztiz ere, kontsultatutako oinarrizko dokumentazioa aipatutako Artxibokoa
izanagatik, beste artxibo batzuetako datuak ere bildu ditugula esan beharrean gaude.
Lana borobiltzeko helburuarekin, udal-artxiboa, artxibo orokorrak, bai gipuzkoarrak
eta baita estatukoak ere zein elizbarrutiko historikoa ere kontsultatu ditugu. Gainera,
gai bakoitzari buruz eskuragarri dagoen bibliografia ere erabili dugu, Luis Miguel Díez
de Salazar eta Rosa Ayerbek 1550 eta 1650 arteko foru aldundi eta batzordeetako aktak
jasoz egindako lana nabarmenduz. Iruditzen zaigu bildumak merezi duela, eta beste
udalerri batzuentzat adibide egokia izan daitekeela.
Zumarragarrentzat bereziki gogorra izan zen mende bati buruzkoa da ikerketa hau.
Garai hartako biztanleek hainbat frontetan borrokatu behar izan zuten, jarraian azalduko dugun adibidea zailtasun horien ikusgarri. Lazkaoko Jauntxoak herriko parrokia
bere erabilera pribatura mugatzeko mehatxua egin zuenean, gure arbasoek monarkiako instantzia judizial guztietan egin zioten aurre. Hainbestekoa izan zen ekina, ezen
udaleko ogasuna kaltetu zuela eta ez hori bakarrik, urte asko joan ziren gure arbasoek
saiakera hark sortutako zorrak berdintzea lortu zuten arte.
Udal ogasunak hamarkada luzez izandako zailtasun ekonomikoek leuntzera egin zuten Probintziako Batzar Nagusiek biztanleei ahalbidetu zizkien diru banaketen bitartez.
Horrela lortu zuten Lazkaoko Jauntxoaren atzaparretatik ihes egiteko eta askatasuna
lortzeko egindako saiakerak eragin zien zulo ekonomikotik irtetea. Nahiz eta Bandoen
Gerra dagoeneko amaituta zegoen, Jauntxoak oraindik ere gure elizaren bitarteko
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batzuen jabegoa zuen. Herritarrek batzarrean burutu zuten herriko elizaren defentsan
eliz-aginpideak egin ez zuena. Ekonomikoki behea jo bazuten ere, eliza libratzea lortu
zuten. Ez zitzaien galera gehiegi inporta, erronkak merezi baitzuen.
Lan hau ez da, guztiarekin, arbaso zumarragarrek jasan zituzten sufrikarioei buruzkoa,
askoz ere gehiago da, biztanle haien bizitzak jasotzen ditu; arazoei tinko nola aurre egin
zieten kontatuz. Iruditzen zaigu interesgarria dela XVI. mendeko bizilagun haien ingurukoak ezagutzea, azken batean, Ruiz de Santayana parafraseatuz (George Santayana
bezala ezagunagoa dena) uste dugu “Historia ezagutzen ez dutenak, hura errepikatzera
kondenatuta daudela”, are gehiago, esango genuke gure arbasoei pasatakoetatik ikasiz,
gaur egun nola jokatu jakiteko argibideak izango ditugula, etorkizunerako oinarriak
jarriz.
Amaitzeko, ohartxo bat: testu osoa, oin-oharrak barne, gaztelerako atalean dago.
Euskarazko itzulpena testu nagusitik egin da.

1

Sarrera

Las actividades económicas 13

Sarrera 15

G

aur egun gure udal barrutia kokatzen den eremuan finkatuta bizi
zirenen komunitatea ezaguna zen Juan I.ak 1383ko urriaren 3an Segovian Villarreal de Urrechua sortu zuenerako.

Zumarragarrek izan zuten, ezinbestean, sorrera honen berri, baita
izendatzean protagonismorik ere. Estuasunak pasa behar izan zituzten Enrique II.a erregeak 1366. urteko maiatzaren 12an, artean bere tronua Gaztelako Gerra Zibilean jokoan
zela, Zumarragako monasterioa Lazkaoko Jauntxoari eman izanagatik (hura zen herriak
garai hartan zuen egundo izandako lehenengo eliza). Donazio honek zailtasunak ekarri
zizkien Zumarragako biztanleei.
Behin puntu honetara iritsita, hitz-tarte labur batez azaldu nahiko genuke zergatik
Enrique II.aren kantzilergoak bere ondasuntzat zeukan aipatu dugun Zumarragako monasterioa, herriko komunitate parrokialaren sorburua zena. Garai hartan, esan genezake,
erregea bera zela Gipuzkoako lurren jabe, baita lur horien baitan zegoen ororen jabe
ere. Azken mendeetan izandako errege-lurren oinordekotzak aukera ematen zien hiribilduak sortzeko, bai eurek hala erabakita, baita herrietako biztanleek hala eskatuta ere.
Bien kasuan, hiribilduak haiei zegozkien aldiri eta inguruko lursailekin etorri ohi ziren,
garaiko biztanleei bizibide bat eskaintzen zielarik.
Finean, zenbat eta hiribildu gehiago sortu, orduan eta murritzagoak ziren erregearen
landa-lurrak. Gaur egun Gipuzkoak osatzen duen eremuan, Nafarroako eta Gaztelako
errege-erreginek sortutako hogei bat hiribilduen ondoren, benetan txikia zen eremu
hauetatik kanpo libre zegoen lursaila. Hau, aurrerago ikusiko dugun bezala, XIV. mende
amaierako hiru udalerriren mende gelditu zen: Areria, Sayaz eta Aiztondoren mende,
hain zuzen.
Testuinguru honetan, Zumarragako garaiko biztanleen egoera larria zen, besteak
beste, Lazkaoko Jauntxoak etsipenera arte estutzen zituelako. Aipatu dugun donazioak
areagotu zuen mendekotasuna salatze aldera, hainbat herritarrek errege berriarengana
jo zuten arazoa nolabait zuzentzeko asmoz. Ekintza honi esker ezagutzen ditugu garai
hartako hogeitik gora biztanleren izenak.
Horrela gorpuztu zen, beraz, herritar hauen subjektu aktibo aitortza, beti, ezinbestean, alboan izango zituzten bizilagun urretxuarrekin harreman estuan. Esan gabe doa
1383ko urritik aurrera Urretxuko herrian eraiki ziren lehenengo etxe haietan biziko zirenak aintzinako zumarragarrak eta inguruko zonaldeetakoak ere izango zirela.
Herri berri honek ez zuen lehenago sortutako hainbatek bezainbesteko lursailik, horregatik, baserrian bizi ziren zumarragarrak herri berriaren eremutik kanpo gelditu ziren.
Hauek ere izate juridiko propioa eta independientea zuen hiribilduaren sorrera beraien
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onerako, eta bide batez, Lazkaoko Jauntxoaren kalterako, baliatzea erabaki zuten. Hala,
urte hartako abenduaren 11n, Zumarragako lurretan bizi, eta oraindik Urretxuko biztanle ez ziren hogeita hamar bat lagunek herri berrian izen ematea erabaki zuten. 1384.
urteko martxoaren 9rako jarri zuten bizilagun berri hauen baldintzak finkatzeko data.
Ekintza hau, susma dezakegunez, ez zen Lazkaoko Jauntxoaren erantzunik gabe geratu. Ez hark, ezta garaiko gainerako jauntxo feudalek ere, ezin zuten Gipuzkoako herrien
gaineko eskumena hain erraz galtzea onartu. Ondorengo hamarkadetan Zumarraga
bezalako herrien aurka egin zuten, baina ez hori bakarrik, ahal izan zutenetan, sorreraz
errege-hiribilduak zirenen kontra ere jokatu zuten. Testuinguru honetan uler daiteke
1390. urteko abuztuaren 12an Zumarraga eta Urretxun burutu izana Gipuzkoako herrien
bilkura, hautesleek gobernu kideak aukeratzerakoan izandako liskarretan epaile-lanak
egitea helburu zuena. Azpimarragarria da bildu zirenen artean Areriako Alkatetza Nagusiak parte hartu izana.
Urteek aurrera egin ahala, Gerrako Jauntxo edo Ahaide Nagusiek hiribilduei eragiten
zieten presioa eta jazarpena areagotu egin zen.
Guztiarekin, Zumarragak eta baita Urretxuk ere bat egin zuten inguruko zenbait herrirekin independentziaren alde borroka egiteko, baina Lazkaoko Jauntxoaren eremuan
erortzea eragozteko, hiribildu garrantzitsuago baten laguntza behar zuten. Orellaren
hitzetan, Segurak eta Villafrancak lehian jardun zuten, egungo Ordiziak, Lazkao, Zumarraga, Urretxu eta Ezkio nork bereganatu. Azkenean Zumarraga, Urretxu eta Ezkiok
Seguraren babesa izan zuten 1405tik aurrera. Honek agerian uzten du Segurak hamarkada haietan Gipuzkoan izan zuen izaera inperialista: batetik, bere mende garrantzia
gutxiagoko herriak izateko aukera ematen ziolako, bestetik, Ahaide Nagusien politika
oldarkorraren aurka indar gehiagoren batura zekarrelako, batik bat, Lazkaoko Jauntxoaren eremuan.
Nolanahi ere, Segura eta Urretxuk bultzatuta, lehenengoaren babespean gelditu
ziren Zumarraga eta Urretxu 1405ean Ochoa Martínez de Cibisquiza, Iñigo Sánchez
de Aguirre eta Pedro de Arizti alde batetik eta Segurako Gizon Onen kontzejuak eta
alkateak bestetik emandako hautazko epaian. Zumarragari eta Urretxuri segurtasunean
aurrerapena zekarkien Segurarekiko harreman berriak, baina, era berean, autonomia
politikoa galdu zuten Seguraren mende geldituz. Segurako kontzejuan jurado deituriko
ordezkari bakar bat zeukaten eta bertako alkatearen eraginpean zeuden, hura baitzen
lehen instantziako epaile.
Instantzia zibilean hala bazen, Elizari zegokionean Santa Maria elizak ez zion urte
haietan, hau da, 1366. urtetik aurrera, Lazkaoko Jauntxoaren eskumenpean egoteari
utzi. Jauntxoaren mendetasuna agerikoa zen bi adierazpenetan: hasteko, hura zen hamarrenak jasotzen zituena, gainera, bere esku zegoen elizgizon zein apaizen aukeraketa
(1862. urtera arte Iruñeko Gotzainak hautatzen zuen, urte hartan sortu baitzen euskal
diozesia Gasteizen).
Alor zibilari dagokionez, 1411ko martxoaren 26an Zumarraga eta Urretxu banatu
egin ziren urte hartara arte Segurak eskaini zien babesetik, aurrerantzean era inde-
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pendientean jarraitzeko asmoz. Hori bai, Urretxuk estatus juridiko pribilegiatua zuen
artean, erregearen eragin zuzen edo zeharkakoan, Zumarragak bakardadeak eragiten
zizkion zailtasunak sufritu behar izan zituen liskar egoera batean. Ondorioa aurreikusten erraza izan zen, behin Seguraren babespetik salbu, urte gutxiren buruan Lazkaoko
Jauntxoaren baitako Areriako Alkatetza Nagusian sartu zen. Nahiz ez dugun esplizituki
gaiari buruzko iturri-dokumentalik, agerikoa da Lazkaoko Jauntxoak izan zuela zeresanik Zumarragak Seguraren babesa utzi izanarekin, bera izan baitzen operazio honekin
irabazteko gehien zuena.
Dena den, kanpo-harreman liskartsu hauetatik haratago, interesgarria da jakitea nola
jokatzen zuten garaiko biztanleek eguneroko barne erabakiak hartzerakoan. Haien komunitateari buruzkoak bakarrik zirenean, organizazio garrantzitsuagoren baten baitako
edozein herri txikiren eran, batzar edo biltzarretan hartzen zituzten erabakiak. Jabetzak
zituzten bizilagunek bakarrik izan ohi zuten botoa emateko baimena eta hala izan zen,
aldaketa txikiren batekin, hiribildu izaera lortu zuen arte, XVII. mende erdialdera arte,
hain zuzen.
Barruti gipuzkoar eta euskaldunaren kasuan, sorreratik hiribilduak ziren udalerrietan
batzar ireki horrek denborarekin bereiztera jo zuten eta ia era naturalean kontzeju itxi
bihurtu ziren. Hauetan kargu jakin bat zuten hautetsiek hartzen zuten parte: alkate,
jurado, errejidore... Batzarretan transmisio hizkuntza euskara izan ohi zen eta kontzeju
itxietan, berriz, gaztelera.
Gure herrian bizi zirenengana itzuliz, gertaeren bilakaera naturalarekin jarraituz,
Areriako Alkatetza Nagusia zer zen azaltzeari ekingo diogu lehendabizi, garaia testuinguruan jartzeko asmoz.

Areriako Alkatetza Nagusia
Zaila da jakiten Erromatarrengandik bizirik irten zuen Gipuzkoa hartako biztanleak nola
bizi ziren Kristo ondorengo lehen milurtekoan. Lausoa da, ezbairik gabe, ondorengo
urteetako egoera ere. Ez da erraza bizitzako esparru desberdinak nola egituratuta zeuden ezagutzea. Hainbat autoreren iritziz, badirudi klan-etan banatutako gizartea zela,
jentilizio-harremanetan antolaturik zegoena. Jakina denez, bazen harreman sozialik eta
bazegoen nolabaiteko taldebururik ere ahaide-multzo txiki edo handiago haietan.
Garai hori landu duten autoreek gaitasun deduktibo handiarekin jardun dute. Izan
ere, ez daukagu XI. mende aurreko benetako izkriburik eta zantzu urri zein ahulekin lan
egin behar izan dute. Eskura izan dugun bibliografia urri honek tokian-tokiko taldeetan
banatutako jendartea zela aditzera ematen digu. Gehienbat abeltzaintzan jarduten zuten ingurune menditsuetan eta kostaldean. Apenas daukagu Kristo ondorengo bigarren
milurtekoaren hasieran giza-talde horien eboluzioari buruzko informaziorik.
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Milurteko berri honen hasieran, gaur egungo Gipuzkoa Antxo VI.a Jakitunaren ondoren, XII. mendeko bigarren herenean, Iruñeko Erresuma bezala ezaguna izango zenaren
barnean zegoen. Ordura arte, artean Erresumaren parte, badugu 1025. urteko lekukotasun bat, García Aznárez teniente nafarrak eta haren emazte Gailak Aragoiko San Juan
de la Peñako monastegiari Altzoko San Salvador de Olazabal monastegia dohaintzan
ematen ziola jasotzen zuen dokumentua. Horren ondorengo lekukotasunek 1199. urteko
Gipuzkoaren berri ematen digute; batzuetan errege nafarren eskutan zegoela erakutsiz ( Antxo VI.a Jakitunak sortu zuen Donostia 1180an) eta bestetan Gaztelako nahiz
Aragoi-Iruñeko erresumen babespean, azken honen lekuko Alfontso I.a Nafarroakoa,
Alfontso Borrokalaria bezala ezaguna zena. 1200. urtetik aurrera Gipuzkoako lurrak Gaztelako erresumaren parte izatera pasa ziren. Urte hartan pasa zenak eztabaida ekarri du
Erdi Aroko historialari euskaldun eta gaztelarren artean, hipotesi desberdinak daude
Nafarroan zegoen Gasteizko setioaren ondoren gertatutakoak azaltzeko garaian.
Batetik, gipuzkoarrak Gaztelako erregeari entregatu zitzaizkiola azaltzen duen teoria
klasikoa dago, hark, borrokarik gabe, bertako ohiturak errespetatuko zituela adierazi
ondoren. Beste teoria batzuek ezbaian jartzen dute emate hura borondatezkoa izan
zen ala ez.
Kontua da teoria horiek hainbat adostasun eta desadostasun badituzte ere, finean,
bat egiten dutela ematea biolentziarik gabekoa izan zela esaterakoan. Desberdintasunak partehartzaileak nortzuk izan ziren baieztatzeko garaian topa ditzakegu. Nolanahi
ere, gertatutakoa hobeto ulertze aldera, egokia iruditzen zaigu Gaztela eta Nafarroako
1179. urteko bake-ituna gogora ekartzea, bertan Gaztelak Errioxa eta Bizkaia bereganatu baitzituen eta Nafarroa Gipuzkoa, Araba eta Durangaldeaz jabetu baitzen. Status
Quo horrek 1195. urtera arte iraun zuen, Alfontso VIII.ak almohadenen aurka galdu zuen
arte, hain zuzen. Hiru urte beranduago, 1198ko maiatzaren 2an, Gaztelak eta Aragoik
Nafarroako erresuma bien artean banatzen zuen Catalayudeko Ituna sinatu zuten.
Gauzak horrela, 1199an, erregearen baimenarekin operazio militarrak abiarazi zituzten Araba inguruan, ekainaren hasieran Gasteiz setiatuz, 1200. urteko urtarrilean amore
eman zuen arte. Ondoren, Gipuzkoako noblezia edo aristokraziaren dei bati buruz dihardute hainbat adituk, burujabetza aldaketa bat nahi zutela esanaz, Nafarroako parte
izatetik Gaztelako parte izatera pasatzea hobetsiz.
Gaur egun, azalpen gehiagoren faltan, Gipuzkoako historiaren une garrantzitsu hori
ilun dago oraindik, historiografiak oraino argitu ez dituen hainbat galderekin: egon ote
zen emate hartan hitzarmenik, ala ez?
Behin Gaztelako erresumaren baitan, Gipuzkoaren historia askoz ere ezagunagoa da.
Donostiaren fundazioaren atzetik hogeitik gora herri sortu ziren Gaztelako erregeen eskutik, hala nola Hondarribia 1203an eta Urretxu 1383ko urrian. Hiribildu berriak sortzen
ari ziren eran, gutxiagotu egiten ziren ordura arte probintziako lursailak zirenak, hau
da, lur lau (tierra llana delakoa) bezala ezagun direnak: antzina bertako nobleen esku
zeuden lur horiek, erabilera eta eskubide zaharrek ezarri bezala funtzionatzen zuten.
Hiribilduen sorrerarekin (kontuan izan behar da hiri bakoitzak lanerako lursailak ere
bazituela, aldirietan) nobleen indarra gutxiagotu egiten zen.
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Ziurrenik horren ondorioz, denborak aurrera egin ahala, bandoen arteko borrokak
jazo ziren: Ahaide Nagusiak lur eta hiriak bereganatzen saiatu ziren. Hiribilduen kasuan
zailtasun gehiago izan zituzten, horiek, erregearen babespean, estatutu juridiko propioa baitzuten. Herri horiez eta unibertsitate bezala ezagunak zirenez gain (Zumarraga,
Ezkio, Gabiria, Andoain, Antzuola, Irun etab.) baziren Alkatetza Nagusiak ere, XIII eta XIV.
mendeetan lehenagoko errege-lur zaharren aztarnak zirenak. Dakigunez, hiribilduak
sortzeko politika berriak errege-lur zahar horien gutxitzea ekarri zuen.
Alkatetza Nagusiak, zeinak historiografia gipuzkoarrean kontu mamitsua den ezbairik
gabe, hiru ziren behe Erdi Aroan, Mercedes Achucarroren hitzetan “Alkatetza Nagusiak
udal distritu orokor baten mendeko herriak ziren, zeinak erregearen erabakiz izendatutako Alkate Nagusia izango zen, biziarteko epean, jurisdikzio orokorra ezartzeko eskumena izango zuena”. Gaur egun, alkatetza haiek konfederaziotzat hartuko genituzke.
Alkatetza hauen barruan kokatzen ziren herriek askatasun gehiago izan ohi zuten hiribilduen baitan zeudenak baino.
José Luis Orellak azaltzen duenez, errege-lurren afera argiagoa zen alkatetza nagusietan erregea bera zelako alkate nagusia izendatzen zuena. Dena den, Areriaren kasuan,
alkate kargua patrimonializatu egin zen (berezkoa balitz bezala, era esklusiboan) 1461.
urtera arte Lazkaoko Jauntxoen esku egon zen eta. Nolanahi ere, patrimonializazio horrek ez du zertan esan nahi Lazkaotarren esku egingo zela zuzenean kargua, zeharka
eurek aukeratutako pertsonen bidez ere manten baitzezaketen boterea, azken horiek
hautetsiak izan ala ez. Kasu honen adibide da Fortuño de Anunzibay alkatearen kasua,
zeina Areriako alkate nagusi izan zen XV. mendearen erdialdean. Lazkaoko jauntxoek
azken urteetan izandako politikarekin bat ez zetorrenez, dimisioa eman zuen eta bere
ordezko alkate izendatu zuten Pedro López de Aguirre (Lazkao, Zumarraga, Gabiria,
Itsaso, Arriaran eta Ezkioko kontzejuei dagokienez). Hark dimisioa aurkeztu zuen 1460.
eko irailaren 5ean, Enrique IV.ak 1461.eko martxoaren 21ean berretsi zuelarik.
Patrimonializazioaren existentziak ez zuen, argi denez, erregetzan zuen partaidetza
alboratzen. Lazkaotar haiek, dirudienez, ahaztu egin zuten premisa hura eta erregeak
kargugabetu egin zituen, Martín de Nunciabayri emanda, aipatu dugun azken datan,
kargua. Hala ere, kargugabetzeak ez zien Lazkaoko Jauntxoei kontrol galerarik ekarri,
alkatearen makilak palazioan jarraitu baitzuten urte luzez.
Azkeneko aldaketa horiekin, alkatetza landako errege-lur izatetik hiri errege-lur izatera pasa zen Donostiako forupean. Beste horrenbeste gertatu zen Aiztondo eta Sayazeko alkatetzekin, erregeak izendatutako alkateak eduki zituzten hasiera batean eta
instituzio gipuzkoarretan hiri-erregetza bailitzan zegoen ordezkatuta. Alkatetza horiek,
banaketa eta segregazio desberdinak jasan ondoren, landa lur-erregetza eremu izatetik
hiri lur-erregetza izatera pasa ziren.
Nolanahi ere, Areriako alkatetza nagusiko barne antolaketan gertatu ziren aldaketarekin batera, eta Segurak 1411. urtean eskainitako babesa utzi eta gero, Zumarragako
herria Lazkaoko Jauntxoaren sareetan erori zen beste behin, Areriako Alkatetza Nagusiaren baitan.
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Ezin izan dugu zehazki jakin noiz jausi zen Zumarraga sare horretan, baina 1454an
Juan II. erregeak Martín López de Lazcanori, Juan López de Lazcano Jauntxoaren semeari, eskutitza igorri zionean, gure herria dagoeneko alkatetzaren barruan zegoen.
Eskutitz horretan erregeak jakinarazi zion hilarteko Areriako alkate nagusi izendatzen
zuela bere aitaren ordez, hark erregeari bere dimisioa aurkeztu baitzion aurretik, bere
seme ordezkotzat proposatuz.
Eskutitz horren bitartez, Juan II.ak alkatetza nagusi horren barnean zeuden biztanleei
Martín López de Lazcano alkate nagusitzat onar zezaten agintzen zien. Dokumentu
hori eskuetan zuela, 1454. urteko otsailaren 26an Martín Lópezek Areriaren baitako
herrietako bizilagunei jakinarazi zien berria. Hala ere, esanguratsua da Zumarraga ez
zela ofizialki Areriako alkatetza nagusiko parte izan 1470.eko martxoaren 21era arte,
eta ez ziola kide izateari utzi, XVI. mendeko saiakerak saiakera, 1660. urteko abuztuaren
30era arte, egun hartako errege aginduan ikus daitekeen bezala.

Gure herriaren hastapenak:
sorreratik hasi eta unibertsitate, bailara eta
lehenengo estratifikazio sozialera artekoak
Hiribildu zeritzenez gain, erregeekin harremanik ez zuten beste hainbat hirigune ere sortu
ziren Gipuzkoako lurretan era naturalean, sortzaileei egoki iruditu zaitzaien lekuan. Libre
zeuden lur onenak aukeratu zituzten, ezaugarri geografiko aproposenak zituztenak.
Bistan denez, herrigune horien hastapenetan kontuan izan zuten uraren gertutasuna,
normalean ibai edota errekaren baten hurbiltasuna, baina ez zuten etxerik eraiki edo
baratzarik erein ubideetatik gertu, garai hartan handia baitzen uholdeak egoteko aukera
(gogora dezagun, herrigunearen sorrera garaian herritarrek ez zituztela oraindik guztiz menderatzen ura bideratzeko moduak, horregatik, erreka inguruak uholde, potzu,
intsektu eta gaixotasun iturri izan ohi ziren). Etxeak eraikitzeko erdi mailako mendiak
aukeratu zituzten eta inguruko landa guneak aprobetxatzen zituzten nekazaritzarako.
Baserri haiek, hortaz, bizileku izateaz gain jarduera ekonomikoak aurrera eramateko
lekuak ere baziren.
Badakigu gaur egun gure udalerria kokatzen den eremuan jendea bizi izan dela historiaurretik. Lurperatzeak izan diren sei leku daude gutxienez katalogatuta: bai hilobi-tumuluetan, baita eraikuntza megalotikoetan ere (dolmen bat). Jakin ezin duguna
da ohiko kokalekuak ziren ala joan-etorriko guneak, nahiz ziurrenik azken aukera horren
alde egingo genukeen, garai hartan nomadismoa ohiko ezaugarria zelako. Lurperatze
erromatar baten berri ere badugu, gure herri ingurua ohiko bisitalekua izanaren lekuko.
Ezaugarri guzti horiekin, zaila da jakiten Zumarragako erdi mailako mendietan bizilagunak baserrietan finkatzen hasi ziren garairako jendarte kristautua zen ala ez. Gai
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honi buruz jaso ditugun lehenengo berriak 1366. urtekoak dira, orduan aurki daiteke
lehenengo monastegiaren aipamena, Zumarragako Santa Maria elizarena hain zuzen.
Ez dakigu zehazki zein urtetan eraiki zuten, nor izan zen arkitektua eta nork lagundu
zuen eliza egiterakoan. Nolanahi ere, elementu arkitektonikoak aztertuta esan genezake
erromanikoaren eta gotikoaren arteko trantsizio garaikoa dela. Euskal Herriaren kasuan,
berrikuntza artistikoak berankorrak izan ziren, alderatzen baditugu Gaztela, Aragoi eta
Europa mendebaldearekin.
Dakiguna zera da, behin herriko biztanleak kristau eginda, 1366an Enrike II.a erregeak
Francisco Lopez de Lazcano jauntxoari dohaintzan eman ziola Zumarragako eliza.
Horrela agertzen zaigu lehen aldiz Zumarragako herria. Baina azpimarratu nahi
genuke 1383-1384 urteetako dokumentuek kolazio –hau da, eliza bati dagokion lurralde- baten berri ematen badigute ere, elizaren inguruan bildutako sinestun multzo
bat baino gehiago zela. Zumarragarrak ez ziren eliztarrak soilik, giza-talde antolatua zen,
lehenagotik bertan finkatuak Urola ibaiaren bi aldeetan, baita inguruko baserrietan ere.
Bistakoa da Urretxuren sorreraren aurretik ere gure herrigunea hazten ari zela, lehenengo mendialdean, larre eremuetan, bertan elikatu ahal izateko besteko uzta jaso
baitzezaketen. Haatik, denborak aurrera egin ahala biztanle kopuruak ere gora egin
zuenez, mendebaldeko beste hainbat lekutan gertatu bezala, mendialdeko lurrak ere
-kalitate okerragokoak- okupatu behar izan zituzten, bai baitakigu Erdi Aroko biztanleak
ez zirela, artean, errekaren ur-korronteak menderatzeko gai.
Lekukotasunetan ikusi ahal izan dugunez, XV. mende amaierarako herriguneko lehenengo asentamentua Eitza inguruan sortzen hasia zela esateko moduan gaude. Bizilagunek baserri inguruetatik herrigunerako bidea egin zuten ibaitik gertuagoko lur
eremua kolonizatzeko beharrak eraginda. Dena den, informazio iturri faltagatik, ezin
dugu baztertu errekatik are gertuago ere etxebizitzarik egon zitekeenik.
Guztiarekin, esan dezakegu garai hartatik aurrera herriko lehen biztanleek, edo euren
ondorengoek, beherago kokatzeko hautua egin zutela behin betiko eta han, Eitzan,
etxe berriak eraiki zituztela. Etxe horiekin batera, beren behar intimoenak betetzeko
eraikin erlijioso bat ere sortu zuten. Parrokorik behar ez zuten ekintzak Santa Engracia
ermitan burutzen zituzten. XVI. mendetik aurrera San Gregorio izena ere jarri zitzaion
eta bolada batean herritarrek bi izen horiekin ezagutzen zuten.
XVI. mendeko lehenengo herena bete zenerako, herriko biztanleak baserrietatik
herrigunera jaitsiak ziren. Zehatzago esateko, badaude erreka ertzean, Zufiaurre (edo
Zubiaurre) izeneko kalean, etxebizitzen aztarnak. Kale horretan zegoen, gainera, Zumarraga errekaren beste aldearekin, Urretxurekin, lotzen zuen zubia. Villarreal de Urrechuak
1383. urteko etxebizitza gehienak mantentzen zituen, zeinak hein handi batean erreka-maila baina gorago kokatuta zeuden, eta XVI. mendeko iturriek ezagutara ematen
dutenez, kale nagusiek Suso eta Yuso izena zuten.
Garai hartarako Zumarragako herritarren komunitatea unibertsitate bezala izendatuta agertzen da. Hitz hau lur lauetako lehen biztanleen eboluzioaren azken egoera
azaltzeko erabili ohi zen. Normalean herrixka txikietan finkatu ohi ziren, Gipuzkoa eta
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Bizkaian errebal izena ematen zitzaien bizilekuetan, hain ziren txikiak ez zutela herri
moduan izendatzeko besteko ezaugarririk batzen. Horregatik hartu zuten, denborarekin, unibertsitate izena.
Herri-komunitate horietako batzuk batu zirenean, bailarak sortu ziren, herri hauek
ardatz nagusi batzuen baitan antolatuz. Unibertsitate horiek “antolamentu eta funtzionamentu bakarra zuten, batik bat basoa eta larre soroen erabilerarako, eta azpiegituren mantentze lanak banatzeko. Unibertsitate horietako bakoitzak eliza edo baseliza
propioa zuen, herriaren erdigunea izan ohi zena. Unibertsitatea hauetako batzuetatik
herriak sortu ziren, edota kolazio bezala jarraitu zuten, hau da, nolabaiteko auzo bezala.
Orella eta Estevezen hitzetan, bailara: “euskalki, ondasun higiezin, interes eta betebehar geohistoriko berak zituzten herrixka eta lurretan bizi ziren biztanleek osatzen
zuten”. Gainera, ohitura juridiko, harreman sozial eta egitura politikoa ere izaten zuten
batzan bailara ardatz hartuta antolatutako komunitateek. Minor eta maior-etan estratifikatuta egon ohi ziren, leinu bakarraren kontrolpean. Bailara osatzen zuten Jauntxo
desberdinek, landa eremuko komunitate buruek, bailara minorrak menderatu ohi zituzten. Bailara maiorrak, berriz, haraneko batzar orokorraren buru zen errege-tenente
edo tenente seniorrak zuzentzen zituen. Hori erregeak berak zuzenean aukeratua izan
ohi zen. Bi kasuetan odolkidetasunaren eta mendekotasun pertsonalaren loturen artean zerikusia egon ohi zen, baita instituzio familiarren, errealen eta udal barrutikoen
artean ere.
Orain arte ikusi ditugun talde sozialak apurka indarra galtzen joan ziren, jentilizio taldea bera ere desagertzera iritsi arte. Herri erdigune berrien sorrerarako oinarriak jartzen
ari ziren. Harreman sozialen baitan antolatutako sistema berri horietan lurrenganako
pribilegioak zituzten herritarrak egongo ziren erdigunean, esaterako jauntxoak. Garrantzi handiko noble horiek, pribilegio desberdinak zituzten herritarren bizikide ziren,
besteen artean kapareak (horiek ere garrantzia maila desberdinetan zeuden banatuak:
oinetxekoak, abadearenak eta behetriako jaurgokoak izan zitezkeen). Pribilegiodun
bi giza-talde horiek “Gipuzkoako jaurgo moduko bat osatzen zuten (...) leinu buru
garrantzitsuenek betetzen zuten jaurgo talde horren buruzagitza, ermandade edo
batzordeetan bilduta”. Horiez gain, bazen pribilegiorik gabeko talde minoritario bat
ere, morador-eak. Horrela ezarri ziren Erdi Aro klasikoan, eta berantiarrean, gure herria osatuko zuten bi taldeko egituraren oinarriak: vecino-ak (eskubidedunak: jauntxo,
kapare) eta morador-eak (eskubiderik gabeak), zeinak bereziki banatuta agertuko diren
Antzinako Erregimenaren garaian.
Mendeetan aurrera egin ahala, Erdi Arotik kanpo dagoeneko, argitara emandako
bibliografiak pribilegiotasuna oinordekoei zabaldu zien, lur euskaldunetan bizi ziren
herritar guztiei, haiei ere kapare deitzea ahalbideratuta: euskaldunon kaparetasun
unibertsalaren afera. Hala eta guztiz ere, ikusten ari garen moduan, ez ziren biztanle
guztiak leku berean kokatzen eskala sozialean eta bere horretan jarraituko zuen horrek
ere aurrerantzean. Kapareez gain (horiek, printzipioz, ez zuten zergarik ordaintzen), moradoreak (ez ziren eskubide berdinen jabe eta pobrezia, txirotasun eta eskaletasunetik
hurbilago bizi ziren) eta mendeko nekazariak.
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Nolanahi ere, egoera sozialaren ikuspuntutik orain arte ikusitakoa laburbilduz, esan
bizitalde haiek arbasoetatik jaso zituztela gizartean bizi izateko zituzten berezitasunak,
zeinak gordetzen saiatu ziren, kosta ala kosta, Iruñeko zein Gaztelako erreinuen mende
zeudenean.
Ezbairik gabe nahasia izan zena Gipuzkoa Gaztelako koroaren parte izatera pasa zeneko prozesua izan zen. Bai bertako biztanleek, baita dagoeneko koroaren parte zirenek
ere, beren nahi eta asmoak bete nahi izan zituzten. Antzekoak ziren denen desirak, eta
lotura zuen Gaztelako koroak denentzat proiektu komun eta uniforme bat, zentralizatu
bat, inposatzeko adinako botererik ez izatearekin.
Hori dela eta, Gaztelako erresuman beste hainbat lekutan gertatu zen moduan, handia zen Gipuzkoan erregeari ordura arte funtzionamenduan izan ziren instituzio eta sistema politikoa ezagutara emateko interesa. Erregeak hasiera batean onartu egin behar
izan zuen proposatu zitzaiona, ezin zuelako oraindik errege absolutu bezala izenpetu
bere burua eta, egoera hartan, oso zaila zelako herrialde desberdinetako taldeak komunitate handiago baten azpian integratzea. Saiatu izan balitz, handia izango zen disfuntzio larriak izateko aukera.

Gure zonaldeko
garaiko eskribauak
Gipuzkoa probintzia bihurtu zenetik, 1459-1463 urteetan, ez Zumarragak, ez bere inguru hurbilak (hiribilduak salbu) ez du eskribaurik izan (ez era batekorik ez bestekorik).
Monarkiaren kasuan, ekintza eta negozio juridikoak publikoki dokumentuetan jasotzen dituzten langileek leku garrantzitsua izan dute, lanbide hori izateko aurretik
ahalmena badutela erakutsi izan behar baitute sarrera froga desberdinak gaindituta.
Eskribauen helburu behinena fede edo konfiantza publikoa helaraztea zen, zehazki
esanda, “la presunción legal de veracidad respecto a ciertos funcionarios a quienes la
ley reconoce como probos y verdaderos facultándolos para darla a los hechos y convenciones que pasan ante los ciudadanos” (sic). Dena dela, ez ziren eskribauak fede
publikoa helarazten bakarrak, kantzilergoetako idazkariek, justizia administrazioko
hartzaileek, merkataritza operazioetako agenteek, eskribauaren lekua kasu batzuetan
har zezaketen fielek (fiel de fechos bezala ezagunak), elizaren eskumenetan notario
apostolikoek, zein, kasu berezietan, elizgizon, parroko nahiz sakristauek ere betebehar
hori izan zezaketen.
Eskribauek fede publikoa eskaintzen zuten bizitza pribatuan eta udal zein justizia
administrazioetan. Lehenengoari eskriturari funtzioa esaten zitzaion eta bigarrenari
aktuarioa. XIX. mende erdialdera arte eskribauak fede publiko administratiboa, judiziala,
erregistrala eta notariala emateko gaituta zeuden eta eskribautza jakin bati esleituta
egoteak mugatzen zuen euren jarduna.
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Historikoki, eskribauen hastapenetako funtzioak Soriako Foruan, Gaztelan lehenengoz, ageri dira. Hasiera batean scriptoreak lanetan zihardutenak elizgizonak ziren. Luze
gabe, kontzejuetan ematen ari ziren aldaketa sozio-ekonomikoen eskutik lortzen ari
ziren autonomiak burubidetu zuen laikoak ezartzea fede publikoa helarazteko karguan,
hots, dokumentuen zinezkotasuna egiztatzen, idazten eta berresten hasi ziren. Elizari
zegozkion gaiak notario apostolikoek lantzen zituzten oraindik ere.
Partidak izan ziren eskribauak bi taldetan banatu zituena: errege-eskribauak, izenak
dioen moduan erregeei zegozkien dokumentuetan zihardutenak, eta publikoak, lana
hiri eta herrietan egiten zutenak, azken horiek azpisailkatuta zeuden: kontzeju-eskribauak, zenbaki-eskribauak etab.
Herri bakoitzean izandako eskribau kopuruaren hazkundeak eraginda, herriek erregeari kopuru bat ezartzeko eskatu zioten. Erantzuna jaso zutenean zenbaki-eskribauak
sortu ziren, gaur egungo notariotzen aitzindariak. Horiez gain errege-eskribauak zeuden, erresumakoak, zenbaki-eskribaurik ez zegoenetan erreinuko edozein lekutan lan
egiteko ahalmena zutenak.
Gaztelako erreinuan, zenbaki-eskribau izateko beharrezkoa zen adin nagusikoa izatea.
Lanpostua lortzeko aukera titularrak bere postuari uko egiten bazion izaten zen, hark
ez bazuen ondorengorik hautatu edota delitu baten ondorioz utzi bazuen bere ofizioa.
Lanpostu hutsen bat suertatzen bazen, errejidoreak zuen eskribaua izendatzeko ardura.
Uko kasuak ohikoak izaten ziren eta halakoetan kontzejuak izendatu ohi zuen eskribautza. Norbait proposatzen zuten aurrekoaren ordez arrazoi orokorrak argudiatuz,
eskribau ohiari lanbidea burutzeko aukera eragotziz. Uko egiteak eta ondorengoen
izendatzeak erraz onartzen zituen kontzejuak, betiere proposatutakoa herrikoa bazen
eta gutxieneko gaitasunak bazituen. Batzuetan lanpostu salmentak izan zirelako ustea
zabaldu zenean, eskribauek ondorengoak izendatzeko zuten eskubidea bertan behera utzi zuten; horregatik, hilarteko epean jardun behar izaten zuten lanean. Lanpostu
hutsak zeudenean, kontzejua izaten zen betetzeko ardura zuena.
Behin zenbaki-eskribauak lanpostu berriari ekiten zionean, 1502ko uztailaren 12an
Toledon Pragmatikaren aldarrikapenaren ondoren, aurreko eskribauak egindako dokumentazioa behar izaten zuen lanean hasteko. Ordura arte dokumentazioa aurreko eskribauaren familiaren baitan gelditu ohi zen, non aparteko hainbat gertaera jazotzen
ziren, dokumentu desagerpenak adibidez.
Oro har, herri jakin batean hainbat zenbaki-eskribau bazeuden, udal errejidoreak horietako bat aukeratu ohi zuten kontzejuko eskribau izan zedin hilarteko epean.
Gure inguruan eta probintzian eskribau publikoak izan ziren, etorkizunean azpi-izen
desberdinak izango bazituzten ere, edozein eskritura bere gain hartzen zituztenak. Sarri ardura handiagokoak zirenak eta beste leku batzuetan eskribau garrantzitsuagoek
burutzen zituztenak ere hartzen zituzten bere gain, esaterako kontzejuko eskribauenak.
Errege-eskribautzako titularrak monarkiak izendatzen zituen. Errege Katolikoek,
1480an, eskribaugaiek Consejo Realaren aurrean azterketa bat egin beharko zutela
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proposatu zuten. Behin hau gaindituta, errege-eskribau izendapena jasotzen zuten,
zenbaki-eskribautza ere ahalbideratzen zuena. Horregatik eskribauek, kasu askotan,
beren izena errege-eskribau eta zenbaki-eskribau bezala izendatzen zuten.
XVI. mendean ikus dezakegu, lehenengoz, zenbaki-eskribauen eta errege-eskribauen
bizikidetza. Bi eskribau klase horien arteko haserraldiak ere izan ziren, horren lekuko
Areriako Juan Martin Aristizabal zenbaki-eskribauaren kasua. Horrek 1502eko abuztuaren 20an Errege Katolikoek probintziako korrejidoreari zenbaki-eskribau bat zegoen
lekuan eskribau publikoek ezin zutela jardun berrestea lortu zuen.
Espainiako gainontzeko erreinuetako zenbaki-eskribauen moduan, 1513. urtera arteko ezkribau gipuzkoarrak ere Gaztelako kortean izendatzen ziren. Urte hartan Juana
erreginari jakinarazi zitzaion kanpoko eskribauak izendatzeak arazo dezente sortzen
zituela Gipuzkoan. Orduan erreginak -artean gogoan zuela frantsesak 1512ko azaroan
indarrez sartu zirenean Gipuzkoarrek defentsarako erakutsitako adorea- 1513. urteko
abuztuaren 13an Valladoliden izenpetutako errege-pribilejioaren bitartez, erabaki zuen,
aurrerantzean, herri gipuzkoarrek izango zutela, zenbaki-euskribau posturen bat hutsik
bazegoen, hura hautatzeko erantzunkizuna. Hautagaia azkarra eta herrikoa, edo behinik
behin ingurukoa, izango zen. Aukeraketarako kontzejuan edota udaletxean elkartuko
ziren alkatea, bi fiel-ak eta lau gizon prestu (edo alkate, errejidore eta juradoak, gutxienez
7 pertsona guztira), eta aho batez, edo gehiengoz, hautatuko zuten hautagai egokiena. Hautatuek 18 urtez gorakoak, lana burutzea zail zezakeen gaixotasunik gabekoak,
fama onekoak, prestuak, laikoak, egoera ekonomiko onekoak, bizilagunak eta bizilekua
lanean jarduten zuten herrian zutenak izan behar zuten. Horrez gain, lana burutzeko
beharrezkoak ziren hainbat ezagutza tekniko ere bete behar zituen.
Hautatua suertatzen zenak hogei eguneko epea izango zuen (Gortea mendatearen alde honetan bazegoen; aldiz, berrogei mendatearen beste aldean zegoenetan)
Gorteari baieztapena eskatu eta tituluarekin batera konfirmazioa jasotzeko. Epearen
barruan tramiteak burutzerik ez bazuten, plaza hori erregeak beteko zuen. Esan gabe
doa erreginak ordura arteko zenbaki-eskribauen lanpostuak berretsi zituela.
Zumarragako zenbaki-eskribauak Areriako Alkatetza Nagusiarenak ziren. Lehenago
jaso dugun 1513. urteko abuztuaren 13ko pribilejioaren ondoren, bete gabeko lanposturen bat bazegoen kontzeju bakoitzeko arduradunen 7 botuak behar izaten zituen
hautatua izateko. Zumarragako kontzejuaren funtzionamendua aztertzen dugunean
ikusiko dugun eran, kargu korporatiboetako bat eskribau ahalduna izaten zen eta hura
izan ohi zen kasu horietan botoa ematen zuena. Alkatetza Nagusiko batzarrean boto
kopuru handiena jasotzen zuena izango zen izendatua. Normalean, lanpostu eskaintza
zuen herriak proposatutako hautagaia irteten zen aukeratua.
Alkatetza Nagusian aukeratuta beraz, gure herrian eskribau bakarra egon zitekeen,
baita bat baino gehiago ere. XVI. mende hasieran Zumarragan bizitako Areriako zenbaki-eskribau bakarraren lekukotasunak dauzkagu, baina mende amaierarako gehiago
ziren gure herrian bizi ziren eskribauak.
Nolanahi ere, Areriako Alkatetza Nagusiko Zumarragan erresidentzia zuten eskribauak aztertu ondoren, ikusi ahal izan dugu haiek egiten zituzten eskritura gehienak ez
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zirela zumarragarrenak, inguruko herrietakoak baizik. Urretxuren kasua, berriz, oso bestelakoa zen, bertan udaleko eskribauek idatzi baitzituzten herritarren idatzi gehienak.
Zumarragan bizilekua zuten eskribauen lan egiteko modua aztertua, ikus dezakegu
urteko lehenengo dokumentazio lana dokumentu-sail orokor eta zehatzak egiteko erabiltzen zutela: obligazioko eskriturak, ordainketa gutunak, lagatzeak eta intsuldaketak
(edo traspasoak). Urteko bigarren liburukiak izan ohi ziren, normalean, testamentuak,
udal izkribuak, prokuradoretzak eta ahalordeak eta abarrak jasotzen zituztenak. Lan
egiteko era oso zehatza zela esango genuke, dokumentazioak tematikoki sailkatzen
zituztelako kronologikoki egin beharrean.
Zumarragan lanean jardun zuten eskribauetan lehen kasu ezaguna Juan Martinez de
Legazpi izan zen, Casa Solar de Legazpi etxeko Jauntxo eta familia ugariko aita. Areriako
Alkatetza Nagusiko eskribau izendatu zuten Valladoliden 1488. urteko azaroaren 26an.
Legazpi etxeko seme hau, nolanahi ere, 1480ko irailaren 20an izendatu zuten ganbara
eta notaritzako eskribau, hortik ondorioztatu dezakegu bera lehenagotik eskribau bazela, baina ez zeukala ordura arte lanpostu finkorik.
Bere semeen artean, bi zaharrenak bereziki ezagunak izan ziren Zumarragako historian. Pero Lopez de Legazpi familia garrantzitsu hartako Jauntxo eta jabe izan zen aita
hil ondoren, herriko pertsona erabakigarrienetako bat hortaz, ez bakarrik bere baliabide ekonomikoengatik, bere ahalmen soziala zelako, batik bat, munta berezia ematen
ziona. Miguel Lopez, semeetan bigarrena, errege-eskribaua izateko aztertua izan zen,
Sebastián de Insaustik halakorik ez badio ere.
XVI. mendean Zumarragan bizilekua zuten Areriako Alkatetza Nagusiko ondorengo
eskribauak Juan de Zabalo (1537-1562 artean), bere seme Juan Martinez de Zabalo
(1549-1573), Domingo de Altuna (1560-1585), Domingo de Aramburu (1582-1594) eta
Pedro de Cortaverria, zaharrena, (1581-1619) izan ziren, parentesi artean jaso dugun
urteetan lana burutu zutenak.
Guzti horien eskrituren erregistroak gorde dira. Horiek Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoan daude gaur egun, Oñatin, eta duela gutxi Probintziako Artxibo Historikoa
dagoen eraikin berera lekualdatu dituzte.
Aipatu ditugun eskribauez gain, zeharkako lekukotasunen bitartez badakigu bizileku egonkorra herrian izan zuen beste eskribauren bat ere bazela. Zoritxarrez ez dugu
gizon honen eskriturarik eskuragarri: Jacobe de Ondarra zumarragarra zen, izen bereko
baserriaren jaun eta jabe, XVI. mende amaieran eskribau jardun zuena.
XVI. mendeko lekukotasunetatik ondoriozta dezakegu izan zela mende hartan, ziurrenik lehenengo hamarkadetan, kontserbatu ez den izkriburik. Ez dugu eskribauen
izenik, eta beraz, ezta izkriburik ere ezagutzen. Huts horiek nola hala osatzeko saiakeran,
Urretxuko garai hartako eskribauaren lanera jo dugu, Martin Ochoa de Irigoyen zenarenera. 1526 eta 1541 artean hark jasotako errejistroetan zumarragar askoren dokumentuak jasotzen dira, nahiz gehienak urretxuarrenak eta haien tratuenak diren.
Zumarragan behar adina eskribau egon zirenean, bat baina gehiagok burutu zuen
zeregina aldi berean, kasuan-kasuan hiru izatera ere heldu ziren. 1560-1561 urteetan bik
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jardun zuten eskribau herrian, Juan de Zabalo eta Domingo de Altunak. XVI. mendeko
azken hamarkadan, Domingo de Aramburu, Pedro de Cortaberria, zaharrena, eta dagoeneko ezagun zaigun Jacobe de Ondarra izan ziren Zumarragako zenbaki-eskribauak.
Domingo de Arambururen kasuan bi liburuki handi gorde dira Oñatiko aipatu artxiboan,
1/4014 eta 1/4015 hain zuzen. Pedro de Cortaberriarenak ere asko dira, ia urtean bat,
gorde diren liburukiak. Jacobe de Ondarrak burututako dokumenturik, berriz, ez da
kontserbatu.
Horrez gain, gaur egun gertatzen den moduan, garai hartan ere beste herri batzuetako eskribauak etorri ohi ziren Zumarragara izkriburen bat gauzatzera. Beste hainbatetan Zumarragako eskribauak ere joan ohi ziren beste edonora lanen bat burutzera,
Areriako Alkatetza Nagusiaren barruan eta baita bertatik kanpo ere.
Zumarragako biztanleek ere eskribaua aukeratzeko posibilitatea zeukaten, horregatik, sarri, inguruko herrietara joaten ziren idazkiak burutzera.
Azkenik, Zumarragan XVI. mendean zehar jazotako gertakari kurioso bati heldu nahi
diogu. Probintziako alcalde de sacas (kontrabandoa ekiditzeko) postu instituzional garrantzitsua zena, bere agintaldirako konfiantzazko eskribau bat aukeratu behar izan
zuen. Zumarragar bat izan zen lan hori burutzea egokitu zitzaiona, sei hilabete luzez
1563. urteko maiatzetik abendurako tartean, Domingo de Altuna eskribaua, zeina izendapenaren tarte honetan Irun Uranzu unibertsitateko eskribau izateko aukera izan zuen.
Gauza bera gertatu zitzaion 1591. urteko bigarren seihilabetekoan Pedro de Cortaberria
zumarragarrari. Honek ere, probintziako alcalde de sacas izan zen bitartean, beste kargu
garrantzitsu bat bete zuen, Irun Uranzuko eskribau izendatua izan baitzen.
Orain arte aipatu dugun oro gazteleraz idatzia izan zen. Esan gabe doa gure inguruan garai hartan euskara zela biztanleen gehiengoak hitz egiten eta ezagutzen zuen
hizkuntza bakarra. Bitxia da lege-aginduz idatziak gazteleraz jasotzen zirela. Paradoxa
dirudien arren, sarri eskribauarengana erosketa, salmenta eta abarrak idatziz jartzera
joaten zen herritarrak ez zuen ekintza hori jasotzen zuen dokumentuaren hizkuntza
ezagutu ere egiten.
Epigrafea ixte aldera, azpimarratzekoa iruditzen zaigu azaltzea garai hartako eskribau
ertain batek izan zitzakeen diru-sarrerak ez zirela neurriz kanpokoak. Zumarragarrek,
baita ingurukoek ere, beste mota batzuetako negozioak izan ohi zituzten diru gehiago
batu ahal izateko.
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Dokumentu motak
Ez dugu lan honetan historiako dokumentu motak (publiko edo pribatuak, norbanako edo ofizina mota desberdinek burututakoak) azaltzerako orduan historialariek
egindako definizio proposamenen gehigarri izan nahi. Konplexua eta luzea izango litzateke, hau bezalako historia lan batentzat desaproposa izateaz gain, artxibo-teoriari
baitagokio analisi hori.
Lan honetan, alabaina, Areriako Alkatetza Nagusiarentzat lan egiten zuten, eta Zumarragan bizi ziren, zenbaki-eskribauek burutzen zituzten idatzi motak arin azaltzen
saiatuko gara. Horretarako, XVI. mendean zehar Alkatetza Nagusi honetako langileek
egindako izkribu mota garrantzitsuenen definizio labur bat jasoko dugu hurrengo lerroetan.
Izkribu desberdinak sailkatzeko saiakeran, eskribauen negozio juridikoetan ageri
diren protokolo desberdinak erabiliko ditugu sistematizatzeko; lehenengo eta behin,
erakunde publikoei (batik bat kontzejuari) dagozkienak ikusiko ditugu. Horietako gehienek ogasunarekin zuten zerikusia (asko lursail salmentak ziren, diru horrekin Zumarragako eliza-erakundearen eta herri-ondasunaren defentsak sortzen zituen gastuak
ordaintzeko erabiltzen ziren). Beste izkribu batzuk lan administratiboak izan ohi ziren,
asko probintziako egituraren baitakoak ziren eta bazen nazionalik ere.
Ez dugu ahaztu behar, kontzejuaz gain bazela aipatu dugun bigarren erakunde bat:
eliza. Garai hartako bere funtzionamendua publiko eta pribatuaren artean zebilen. Gaur
egungo teoriari kasu egiten badiogu, erakunde pribatu bezala ulertu beharko genuke.
Elizaren funtzionamenduan bi alderdi ikus daitezke; batetik espirituala, erakunde
publikoek, administraziokoek, ez zuten zeresanik eremu horretan; bestetik alderdi
materiala, ondasunekin zerikusia zuen oro. Bigarren kasu honetan bazuen kontzejuak
esatekorik, kontzejutik baitzetozen hirutik bi kide nagusi, elizako ogasunaren nahiz
ondasunen ugazaba zirenak. Alkate, apaiz eta mayordomo sekularra, azken hau zen
ogasuna administratzeko ardura zuena.
Eremu publikoko idatzi guzti horiez gain, baziren esparru pribatuko beste asko ere,
gehienak partikularrek egindakoak ziren, nolakotasun desberdinekoak, eta aukera ematen diguten garai hartako gizartea ezagutzeko.
Norbanako horiek burututako izkribuak, zerikusia izan zezaketen, nolabait, eremu publikoarekin ere. Sailkapen hau proposatuko genuke: a) norbanakoei buruzko dokumentuak, b) ezkontza-hitzarmen dokumentuak, c) ondasun, jabetza eta eskubide errealari
dagozkien dokumentuak, d) obligazio eta mailegu dokumentuak, e) ondorengotza
dokumentuak.
Areriako Alkatetza Nagusiaren baitan lanean jardun eta erresidentzia Zumarragan
zuten eskribauek XVI. mendean burututako zortzi milatik gorako izkribuetan (hemen
kontuan izango ditugu Martin Ochoa de Irigoyen urretxuarraren idatziak) ikus dezakegu
gehienek aipatu dugun sailkapeneko laugarren puntuari egiten diotela erreferentzia,
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hots, ogasunaren ingurukoari. Hori partikularren kasuan betiere, asko baitira obligazio-dokumentuak, ordainketa-gutunak, lagatzeak eta itsuldaketak etab. Bakanago ageri
dira, kuantitatiboki, gainontzeko orotariko dokumentu motak.
Aztergai dugun mendeko lehenengo bi herenetan gutxi dira, esaterako, testamentu, kodizilio edo ezkontza-hitzarmenak, zeinak garaiko biztanleei buruzko ikuspegi
sozialago bat eskainiko ziguketen. Ezin esan gabe utzi, gainera, oso mamitsuak direla
prestakuntza hitzarmenak, etxe edo lurrik oinordetzan jasoko ez zuten semeei bikotea
bilatzeko egiten zirenak. Zumarragan eta inguruetan indarrean zegoen orduan maiorazkoa, ondasun guztien heren bat eta bosten bat semeetako bati, normalean seme
zaharrenari, uzteko ohitura.
Era apal eta didaktikoan honela defini genitzake, kualitatiboki nahiz kuantitatiboki,
dokumentu mota desberdinak:
Obligazio-izkribua pertsona batek zor bat ordainduko duela zin ematen duen dokumentuari deritzo. Zor hori dirutan (arruntena), edo gauzaz ordain zitekeen eta lan zerbitzu baten ordainketa izan ohi zen, epe eta baldintza batzuk betez. Dirua ez zenean,
burdina, ikatza edota egurra izan ohi zen ordaintzeko modua.
Ordainketa gutuna pertsona batek beste batengandik zerbait jaso izana aitortzen
duen dokumentua da, dirua izan daiteke (arruntena), baina baita gauza ere.
Lagatze eta itsuldaketa izkribua norbanakoak zor baten eginbeharreko ordainketa
(dirutan edo gauzaz) beste bati pasatzen diola azaltzen duen dokumentua da. Normalean zordunak hartzekodunari esaten dio bere zorra beste norbaitek ordainduko duela
eta azken hau, normalean, lehenengoarekin egoten da zorretan.
Mailegu salmenta edo ezarpen izkribua pertsona batek beste bati diru kopuru jakin
bat utzi eta hartzaileak, urteen buruan jasotako diru kopurua ordainduko duen arte,
urtean interes batzuk ordainduko dizkiola agertzen duen idazkia da. Obligazio-izkribuak baina hertsatzaileagoak dira, azken hauek ez baitute dirua itzuli arteko ondasunen hipotekarik eskatzen, mailegu-izkribuek bai. Normalean, erosle eta saltzailearekin
batera (mailegatzaile eta mailegu-hartzaile, hurrenez hurren) ordainketa nagusiaren
eta interesen bermatzaileak edo fidatzaileak agertzen dira.
Indemnidad izkribua: mailegu-hartzaileak kantitate bat saltzen duenean, askatasuna
ematen dio fidatzaileari, ordaintzen ez badu, mailegatzaileak fidatzailearen aurka ezin
dezan egin. Normalean izkribu mota hau ez da egiten mailegu-hartzaileak maileguan
jasotako kantitatea ordaindu ahalko duen ez dakienean.
Testamentua norbanakoak bere orotariko hil ondorengo desioak helarazten dituen
dokumentua da. Garai hartan, bereziki, sinatzailearen hilobiratzea nola eta non egin
behar zen eta zein erritu burutu behar ziren azaltzen zuen. Esan gabe doa hildakoaren
ondasunak, bazituenak eta izan zitzakeenak, nola banatu behar ziren eta testamentugilearen betebeharrei nork eta nola egin behar zizkion aurre ere bertan adierazten zela.
Ondasunen onartze izkribua, normalean inbentario-onuraren arabera, pertsona
batek beste bigarren batek herentzian utzi diona onartzen duela jasotzen duen doku-
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mentua da. Inbentario-onuraren arabera diogunean, hartzaileak oinordetzaren alde
positibo eta negatiboak ikusita onartzea erabakitzen duela diogu.
Ezkontza-hitzarmenak ezkontzera doazen edo ezkondu direnen esku jartzen diren
ondasunak adierazten dituen dokumentua da. Sinatzaileak ezkongairen baten edo bien
gurasoak izaten dira. Praktikoki, etorkizuneko senar-emazteek zer nolako bizitza izango
duten islatzen du, sozial eta ekonomikoki, baita bikotea biziko den etxeko guraso eta
anai-arrebekiko zein erantzunkizun hartzen duten ere.
Prestakuntza hitzarmenek, maiz, gurasoek eta bere semeetako batek hirugarren
pertsona batekin, lanbide propioa duen batekin, hartzen dituen eginkizunak islatzen
dituzte. Aipatutako semea hirugarren pertsona honen morroi izango da, bere etxean
biziz eta bere mendeko izanez, etorkizunean izango duen lanbidea ikasten duen bitaertean. Praktikan, lanbide heziketa moduko bat dela esan genezake, irakaslearekiko
betebehar eta eskubide batzuk hartzen dituelako, azken horrek lanbidea behar bezala
erakusteko erantzunkizuna hartzen duen bitartean. Beste kasu batzuetan, prestakuntza
hitzarmenek lanbidea duen eta dagoeneko lan hori burutzeko prestatuta dagoen bigarren pertsona baten arteko konpromisoa jasotzen dute, bigarren horrek, ordainketa
baten truke (normalean dirua eta mantenua) lehenengoarenean lan egiten du, bien
artean hitz eman bezala.
Irabazi eta galera ertaineko kontratuak. Gure inguruan bi lagun edo gehiagoren arteko hitzarmen ekonomikoei egiten diete erreferentzia. Kasu gehienetan diru edo ganadu
maileguak izan ohi dira. Diru maileguetan, mailegatzaileak diru kopuru bat uzten du,
denbora jakin batean, bigarren batek, mailegu-hartzaileak salerosketak egin ditzan,
normalean Espainiako monarkiaren lurretan. Hitzartutako denbora pasatakoan, aurrez
utzitako dirua bueltatzeaz gain, irabazi eta galerak ere kitatuko dira, nomalean irabaziak,
bien artean banatuz. Ganaduaren kasuan, pertsona batek abere bat edo gehiago uzten
dizkio beste bati (normalean behiak). Klase askotakoak izan daitezke. Behin hitzartutako epea pasatakoan, animalia horiek mailegatzaileari bueltatzen zaizkio, irabazien
erdiarekin batera, etekin mamitsuak izaten dira. Animaliaren bat hila suertatuz gero,
heriotza naturala bada, galera hori bien artean banatuko da, mailegu-hartzailearen
arduragabekeriaren bategatik izan bada, berriz, bere gain hartuko du galera guztia.
Ahalorde edo botere izkribua instituzio edo norbanako batek bigarren bati bere
izenean ekintza batzuk egitea ahalbideratzen duela adierazten duen dokumentua da.
Normalean, partikularren artekoa denetan, botere emailerari zor zaion dirua errekuperatzeko erabiltzen dira; arruntak dira, baita ere, botere emailea erakunde judizialetan
errepresentatzeko baimena emateko erabilitakoak.
Erremate izkribuak kontzejuak, elizak eta, gutxi batzuetan, partikularrek egindako
dokumentuak dira. Lehenengoen kasuan herritarrentzat edari, jaki, ikatz eta sutarako
egurra prezio hobean lortu nahi dutenean erabiltzen dira. Elizak bere zergak biltzeko
lana errentan uzteko erabiltzen zituen, bereziki hamarren eta primiziak. Partikularren
ondasun eta objetuen kasuan, auzitegi judizialak hala eskatuta edo borondatez, partikularren zorrak ordaintzeko ondasunen enkantea egiten da. Bi egoera hauetan errematearen helburua ondasunengatik ahalik eta diru gehien biltzea da.
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Alokairu izkribuak ondasun baten alokairua islatzen du, baserri, etxe edo lursailak
normalean, prezio eta denbora jakin batean. Prezioa ez da beti dirua izaten, produktu
edo gauzekin, edo biekin ere ordain baitaiteke.
Salmenta izkribuak erakunde edo herritar batek ondasun edo eskubide erreal bat
(beste pertsona batengan duen zerbait) saltzen edo inorentzen duenean erabiltzen da.
Salmenta diruz edo gauzaz egin daiteke.
Itzulketa salmenta (retroventa) izkribua ondasun jakin baten salmenta jasotzen duen
dokumentua da. Kasu hauetan saltzaileak erosleari jasotako dirua bueltatzen badio,
bueltatu egingo zaio saldutako ondasuna.
Trukatze izkribuetan norbanako edo erakunde batek ondasun bat beste baten
trukean jasotzen dueneko ekintza islatzen da.
Epai arbitrala, pertsona batek edo batzuek konfliktuaren beste aldearekin judizioz
kanpoko auzi bat burutzen dutenean ematen da. Erabakia hartzen dutenei arbitro edo
gizon on deritze.
Argibide izkribua lehenagoko beste idazki bat argitzeko erabiltzen da, zaharrak zalantzak sortzen dituenetan.
Zaintza izkribuarekin, adin txikiko baten ordezkariak aginpide judizialari (normalean
alkateari) eskatzen dio herritar bat izendatzeko (normalean ama alarguna) adin txikikoa
zaindu eta bere interesak defenda ditzan. Idazki hori betetzeko prozesu judiziala abiarazten da eta epaimahaian erabakitzen da, epailearen onespenarekin, nor izango den
adin txikikoaren zaintza beteko duena.
Dokumentuen lekualdatze eskaeren bitartez, aginte judizialak edo administratiboak
(alkatea edo bere ordekoak) dokumentu baten lekualdatzea edo kopia eskatzen du,
kasu askotan izkribua beste eskribau batek idatzitakoa denean, sarri hau hil ondoren,
eta beraz, eskubideren baten galera jazotakoan. Aginpideak momentuko eskribauari
eskatzen zion lehenagokoak egindako dokumentuak errepasatzeko originala topatu
arte. Behin eskribauak idazkia aurkitu eta aginte kideei erakutsitakoan, lekukoen aurrean, testuaren egiazkotasuna azter zezan eskatzen zion. Egiaztatutakoan, diru kopuru
baten truke, kopia bat egiten zion eskatzaileari. Mailegu izkribua bazen, eskatzaileak
urtero diru kopuru bat jaso behar izaten zuen eta beraz, sorrerako izkribua galdu bazen,
originalaren kopia bat eskatzen zuten urteroko interesak behar bezala erdiesten jarraitu
ahal izateko.
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X

VI. mendeko egunsentia oso ilun iritsi zen Zumarragara. Herritarren
etorkizunak gogorra zirudien Areriako Alkatetza Nagusiaren baitan,
nahi ez bazuten ere, eta Lazkaoko Jauntxoaren itzalean azpiratuta.
Jauntxoak, dagoeneko ezagun dugun Enrique II.aren donazioaren ondoren, elizako hamarrenen zati handiena bereganatzen zuen, herriko familiek, nekazari
edota abeltzain zirenak, Elizari eman behar izaten ziotenaren kopuru nabarmena zena.
Hura ez zen, nolanahi ere, zumarragarrek Lazkaoko Jauntxoaren aurka izan zezaketen kexa bakarra, oinaztarren buru, eta beraz, espoliatzaile ere izan baitzen gizon hura,
batzuetan ganboatarrekin gipuzkoarren aurka jokatutakoa. Gainera, noble garrantzitsu horrek, aipatutako donazioarekin, elizako apaizak aukeratzeko (edo inposatzeko)
eskubidea zuen.
Ondorio logiko eta praktikoa zera izan zen, apaiz haiek Lazkaoko Jauntxoaren mendekoak zirenez, berak aukeratutakoak, eta laguntza espirituala emateaz gain herrian
irakurtzen eta idazten zekiten bakarrenetakoak izanda, nahikoa erraza zen Jauntxoarentzat herritarrengan eragin zuzena izatea.
Hala eta guztiz ere ez zen dena horren iluna, argi izpiren bat agertu zen mende bukaeran, Arabako Contrasta herrian Lazkaoko Jauntxoa zendu zenean. Une hartan Lazkaoko
etxeak ahultasun tarte bat bizi izan zuen oinordekoa artean gazteegia zelako, adin txikikoa. Hori ikusita, zumarragarrak Errege Katolikoen gortera jo zuten beren egoera zaila
jakinaraztera: hamarrenekin arreta espirituala izateko laguntza ematen bazuten ere, ez
zuten trukean halakorik jasotzen edo ez ziren, behintzat, zoriontsu jasotako tratuarekin. Lazkaoko Jauntxoak diru kopuruaren zati handiena bereganatzen zuen eta apaiz
bakarra zegoen elizatiar guztien – zortziehun edo bederatziehun bat guztira - beharrei
erantzuna emateko. Hori gutxi balitz, herritarrak sakabanatuta bizi ziren, apaizaren lana
zailduaz.
Esandakoarekin kezkatuta, errege-erreginek ikertzaile bat bidali zuten herrira, teologian lizentziatua zen Diego Beltrán de Yaguas. Honek bertako herritarrekin hitz egin
zuen, arrazoi zutela ondorioztatuz: zumarragarrek laguntza espiritualaren truke ordaindutako hamarrenak Lazkaoko Jauntxoak bereganatzen zituen trukean baliabiderik eskaini gabe. Apaizari ematen zion diru kopurua urriegia zen lana egoki burutzeko. Are
gehiago, berak ere beste zeregin batzuetan pasa behar izaten zuen denbora bizimodua
aurrera ateratzeko, gutxieneko bitarteko ekonomikoak biltzeko, eta beraz, herritarrei
zerbitzu espiritualak eskaintzeko denbora askoz ere gutxiago zeukan.
Yanguasek Errege Katolikoei helarazitako txostena oso garrantzitsua izan zen
Lazkaoko Jauntxoaren eta zumarragarren arteko harremanean: elizgizon bakarra zuz-

36 ZUMARRAGA XVI. MENDEAN

kitzetik lau jartzera behartu zuten Jauntxoa. Gainera, lau horiei ordaintzeko bildutako
hamarrenen heren bat erabili beharko zuen.
Asebetetze txiki bat izan zen herriko bizilagunentzat: batetik arreta espiritual hobea
izango zuten aurrerantzean, baina bestetik, ez zen Lazkaoko Jauntxoak elizarekiko, eta
elizatiarrekiko, zuen mendekotasuna gehiegi aldatzen. Azken batean, txostenak zekarrena Jauntxoak zumarragarrengandik diru apur bat gutxiago jasoko zuela zen.
Guztiarekin, deskriba dezagun orain, labur eta zehatz bada ere, nolakoa zen herrigunea eta zein ziren garai hartako bizilagunen izen-abizenak. Ondoren, horietako
bakoitzari tarte luzeago bat eskainiko diogu iturri dokumentaletan, gehienak garaiko
eskribauek idatziz jarri zituztelako jaso eta bildu ahal izan ditugu.
Azterketarekin hasterakoan, lehenengo eta behin XVI. mendeko lehenengo urte
haietan Zumarraga unibertsitate bezala aurki dezakegu. Itsasoranzko bidea erreferentzia bezala hartuta, Urola errekaren ekialdean kokatzen zen eta batik bat baserrietan
bizi zen jendea.
Baserri horiek ziren herriko lehenengo eraikinak eta bertako biztanleek inguruko
soroak landuz atera ohi zuten etekina. Mendi magalean barreiatuta zeuden etxe haiek,
geografikoki lau azpi-zonaldetan banatuta, lehenago zozkera moduan eta ondoren
kuartel bezala ezagun diren eremuetan hain zuzen. Baserri auzo tradizionalak ziren,
biztanle kopuru handienetik txikienera ordenean, hurrenez hurren: Soraiz, Leturia, Aramburu eta Elgarresta.
XVI. mendean Soraiz deritzon zonalde populatuenean eraiki zen eliza. Eraikin hau ez
zen arreta espiritualerako bakarrik erabili, elkargune ere bazen. Historiografian kontzeju
ireki bezala ezagutzen diren antzinako batzarretatik hasi -honetan bizilagun gehienek
har zezaketen parte- eta ondoren etorriko ziren kontzeju itxiak ere elizan jazo ohi ziren.
Denborarekin bizilagun kopuruak gora egin zuen eta status bat zutenek nahiago izan
zuten desberdintasun sozial hori batzarreetan islatzea, horregatik eta arazoei irtenbidea
errazago topatzeko aitzakiarekin, itxi egin ziren kontzejuak. Kontzeju itxi horiek dira
udaletxeen sorburuak. Mende batzuen buruan ageri dira Zumarragako dokumentuetan
Udaletxe nagusi eta partikularra, antzinako kontzeju ireki eta itxien isla.
Herritarrak, esan bezala, lau zonaldetan bizi ziren, puntu kardinalak kontuan hartuta
eta geografikoki kokatzeko saiakeran, ipar, hego, eki eta mendebaldea banatuko ditugu;
bizilagun kopuruaren arabera garrantzitsuenak, handienetik txikienera, ekialdekoa eta
iparraldekoa ziren.
Dokumentu-iturrietan jasotakoarekin zonalde horietako bakoitzak bertako baserriren baten izena hartu zuela esateko moduan gaude. Hala, ekialdekoa Soraitz zen, garaian Belaoqui bezala ezagun zen mendiaren magalean zegoen eremua. Handik iparraldera joz Aramburu eta are iparralderago, Azkoitiatik hurbil, Leturia. Azkenik, hegoaldean
zegoena, hegoekialdean zuzenago esate aldera, zonaldeetan txikiena zen: Elgarresta.
Baserriez aparte, Eizaga auzoan zonalde hiritar bat ari zen hazten. Bere lehenengo
zabalkundea izan zen, menditik kanpo lehenengo kolonizazioa. Dakigunez, mendearen
hirugarren hamarkadarako haranean behera hazia zen auzo hau, erreka bazterreraino,
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Legazpiako ur edo erreka nagusi bezala ezagutzen zen errekaraino. Hortaz, kale-herri bat
sortu zen Eizagatik hasi eta Zufiaurre auzoraino (gaur egungo Kalebarren).
Dokumentuetan ageri denez, kale-herri hori ere zonalde desberdinetan zegoen banatuta. Zonalde horren izenak ere orotarikoak ziren: Eizaga, dagoeneko lan honetan
jaso duguna, auzo edo kale bezala ageri da eta bere plaza zeukan, baita Zufiaurrek ere,
auzo edo kale bezala jaso da eta plaza ere bazeukan. Horiez gain, berriagoa zen Necolalde auzoa. Bertatik ez oso urruti, gaur Txurruka, Elkano eta Okendo (lehenago Urtubia
eran ezaguna zena) kaleak dauden lekuan Curuce auzo edo kalea zegoen, etxe zenbait
zituena. Bertan hasten zen bidexka jarraituz, Gurruchaga baserrietara eta elizara igo
zitekeen, ondoren Santa Maria baseliza izango zenera.
Kale-herriak beste kale bat ere bazuen Eleiça Calea (Elizkale). Bertatik eta Necolaldetik
hurbil (gaurko Piedad) Miranda auzoa zegoen.
Behin hiri-ingurua itxuratuta, herrigune honetan bizi izatea erabaki zuten familiak
txikiagoak ziren baserrietakoak baino. Baserritarrek familia zabalagoak izan ohi zituzten
(senarra, emaztea eta seme-alabak, eta senarraren guraso zein anai-arreba ezkongabeak); familia kaletarra, atzera, senar-emazte eta seme-alabek osatzen zuten eta etxe
txikiagoetan bizi ziren, baratzatxo bat izan ohi bazuten ere.
Baserri eta herriguneak banatu ditugun arren, ikus daiteke bazela bi modeloen batuketa moduko bat Legazpi etxean. 1584. urteko ekainaren 19ko kodiziloan (hau da,
testamentuaren eranskinean) Juan Martinez de Arriaranek bere oinordekoa behartzen
zuen, Zumarraga edo Urretxun zegoenean, etxe nagusian bizi izatera. Etxe horretan
bizi izan zen Juan Martinez bera. Urte bereko ekainaren 30eko obligazio izkribu baten
bitartez Domingo de Zabalo legazpiarrak hitz ematen zuen Juan de Arabaolaza zumarragarrari, Legazpi etxeko baserrian baserritar, zilarrezko berrogeita sei erreal emango
zizkiola gabon egunean, beragandik urdai gatzatu eta onduak jaso izanagatik.
Garai hartako herritarren abizen ia gehienak toponimoren batetik eratorriak ziren,
Espainiako probintziaren batean gertatu bezala, baserri izenak izaten ziren, arraroa da
kontrako kasuren batekin topo egitea. Abizen hauek Aramburu, Leturia, Iburreta, Oraa,
Landaburu, Gurruchaga, Alzola, Soraiz etab. dira. Abizen ezagunena, Legazpi(a) delakoa
ere toponimo batetik dator, ziurrenik ondoko herriaren izenari dagokio, nahiz ez den
baztertzekoa ere lehenagoko baserriren baten izena jaso izana.
Abizenak errepikatzen zirenetan, dokumentu-iturrietan ikusi dugunez, izkribuak
egiterakoan zehazki zein baserritatik zetozen argitzeko xehetasunak ematen zituzten;
esaterako, Martín de Leturia Suso, Martín de Leturia Yuso, Martín de Leturia de Medio
eta Martín de Leturia Barrena izenak ikusi ahal izan ditugu.
Horrez gain, XVIII. mende bukaera eta XIX. mende hasierara arte egon zen abizen
sorkuntzaren inguruko anarkia ere kontuan hartu beharrekoa da (XVI. mendean bizilagunek aitaren edo amaren abizena har zezaketen edo dokumentuetan emaztearen
abizenarekin ager zitezkeen. Abizen propioa erabiltzea ere zilegi zen, emaztearena
bigarren lekuan jarriz. Azken kasu hori ohikoagoa zen senarra emaztearenean bizi zenetan). Seme-alabak zituztenean, horiek aitaren edo amaren abizena izan zezaketen
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lehenengo lekuan. Aita amarenera bizi izatera joan bazen, ohikoa zen semeak amaren
abizena jasotzea. Azkenik, esan abizen ordenaren aldaketa ere posible zela, hori eginda
irabaztekorik bazuen; esaterako, bere ondasunak errazago ulertuko baziren abizena
aldatuta. Jakina, aldaera guzti horiez gain, kasuistika gaztelarrak are aukera gehiago
eskaintzen zizkien garai hartako herritarrei.
Patronimikoari buruz, Behe Erdi Arotik dator, eta XVIII. menderarte iristen da. Penintsulako iparraldean gaztelau eta kristau zahar izatearekin zerikusia du. Hori, denboraren poderioz, kaparetasunarekin lotu zen. “De” proposizioa gehitzen zitzaion, jatorri toponimo baten adierazle bezala. Dena dela, zonalde honek berezitasunak zituen.
Gaur egun esango genuke Miguel Lopez de Legazpi aski ezagunaren abizena “Lopez de
Legazpi” dela, eta horregatik, izena Miguel dela. Garai hartan, ordea, desberdina zen;
izena “Miguel Lopez” zen eta abizena “Legazpi”. Izatez Miguel Lopez de Legazpiren aita
Juan Martinez de Legazpi bezala zen ezagutzen zuten herrian eta badakigu jakin ere
Miguelen semeek “Legazpi” abizena zutela. Ikusten denez, “Miguel Lopez” eta “Juan Martinez” izenak baino ez dira eta beraz, aldagarriak. Aldatzen ez dena “Legazpi” da, abizena.
Adibide horretan “Martinez” eta “Lopez” patronimikoak dira, izenarekin bakarrik dute
zerikusia, ez abizenarekin. Hori zen Gipuzkoan gutxienez XVI. mendean herritarrak izendatzeko erabiliena zen sistema, Gaztelan garai hartan zerabiltenaren oso bestelakoa.
Abizen hispanikoetan aurrekari komun bat izaten zuten eta Gipuzkoako kasuan ez
zeukan zertan aurrekari berdinik izan. Gainera, aipagarria da bai Zumarragan eta baita
Gipuzkoako leku desberdinetan ere, senar-emazteen seme-alabek abizen bera izan
zezaketela, batzuk patronimikoa mantenduz eta beste batzuk mantendu gabe: Amador
de Arriaranen seme-alabak, emazte desberdinarekin; Juan de Arriaran, bolada baten
ondoren “Juan Martinez de Arriaran” izena hartu zuena, Maria de Arriaran, Maria Lopez
de Arriaran, Maria Perez de Arriaran, Gregorio de Arriaran eta Ana de Arriaran.
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kusi dugun moduan, ez dakigu zehazki noiz gertatu ziren komunitatearen intereseko gaiei buruzko erabakiak hartzeko herritarren lehenengo elkartzeak.
Iruditzen zaigu gure herriaren sorrera bat-batekoa izan zenez, erakunde administratiborik egon aurretik nahikoa era autonomoan antolaturiko komunitatea
zela. Ez dakigu non elkartzen ziren hasiera batean, baina ziurrenik ez zen era arautuan
izango, eta ahozko bilerak izango ziren. Idatzirik ezean garai iluna da guretzat, informaziorik gabekoa, ziurrenik kristautasuna etorri aurrekoa. Gogoan izan badirela inguruan
gutxienez Historiaurreko sei hilobi, Beloki mendiaren bueltan ehorzleku erromatar bat
etab.
Behe Erdi Aroan ere, XIV. eta XV. mendeetan, uste dugu bilera horiek izan bazirela, hau
da, herritarrak biltzen jarraitu zutela. Elkartze horietan familia bakoitzeko burua joatean
zela eta han, denen artean, batzan zituzten kontu kezkagarriei buruz eztabaidatzen
zutelakoan gaude. Beste kontu bat da erabakiak nola hartzen zituzten, posible da herritar batek, denen buruzagi zenak, edota talde mugatu batek (zaharren edo jaun-andre
gorenen batzarra, adibidez) botere eredugarria izatea.
Inguruan hiribilduak sortzen ziren eran, Zumarragan ere arautzera joko zen ziurrenik,
ereduari jarraituz, eta kontzeju irekiak aztertu dituzten historialariek ezagun dituzten
batzarre zaharrak sortuko ziren.
XVI. mendean kontzeju irekiek, garai hartarako hazten ari zen biztanle kopuruak baldintzatuta bazen ere, funtzionamenduan zirauten. Era orokorrean jazo bezala, populazioaren hazkundeak aldaketak ekarri zituen: kontzejuak argitu behar izaten zituen arazo
nahaspilari erantzuna emateko ardura handiagoko talde bat sortu zen. Honek funtzio
jakin batzuk izango zituen, epaile eta gobernukoak: alkate, errejidore (lehenengo urte
eta hamarkadetan Fiel bezala ezagutzen zena), juradoa, mayordomoak (parrokiakoa,
baselizetakoak, erietxekoak etab.), basozainak, diputatuak, etab.
Zerrendako lehenengoek aukeratzen zituzten gainontzekoak eta denek elkarrekin
kontzeju itxia osatzen zuten, erregimendu bezala ere ezaguna. Nolanahi ere, aginte-urtearen ondoren (irailaren 29tik hurrengo urteko irailaren 29rako tartean) kontzeju irekiko partaideak berriro elkartzen ziren hurrengo agintaldiko karguak aukeratzeko. Jakina
denez, kontu larri eta garrantzitsuen kasuan, egunerokotasunetik kanpokoak zirenak
eta batik bat ogasunarekin zerikusia zutenak (mailegu eskaerak, zorpetzeak etab.), erabakia hartu ohi zuen erakundea kontzeju irekia izaten zen (horren baitan zegoen erregimendua ere, epaile zeregina zuena). Horregatik, azken bilera horiek Kontzeju, Justizia
eta Erregimendu izendatzen zituzten.
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Kontzeju irekiak eta erregimenduak (kontzeju itxia) betetzen zuen zeregin nagusia
udaleko zuzendaritza zen. Horretarako autonomia izan ohi zuten, bereziki gobernu eta
kontu ekonomikoen kasuan, baina ezin dugu ahaztu erakunde handiago baten baitan
zegoela, Areriako Alkatetza Nagusiarenean hain zuzen. Gainontzeko herrietan bezala,
Gipuzkoako hiri eta Alkatetza Nagusietan ere herri-mailatik gaindiko kontuak erakunde
probintzialek (Batzar Nagusiek eta Aldundiak, beren azpikargu eta funtzionari guztiekin)
edota monarkia zentralak erabakitzen zituzten.
Herri-mailako administrazioan garrantzia izan zuten, batik bat juridikoa, gai desberdinei buruz egindako ordenantzak; esaterako, hauteskundeak, mendi eta lurren ustiapenerako erregimenak etab. Horiek, Lourdes Soriak dion bezala, “funtsezko iturri dira
udal-aurautegia ezagutzeko”.
Alkate edo erregimenduak izan zezakeen zeregin judiziala alde batera utzita, aparte
utziko dugu lan honetan atal bereizi bat izango duelako, interesgarria iruditzen zaigu
une honetan, praktikan ekintza politiko edo gobernatze jarduna nolakoa zen azaltzea,
nola kontzeju irekikoena hala funtzio propioa zuten hautetsiena.
Agintari orok, zeinahi zela bere agintaldia, izan zezakeen diru kopuruari baldintzatuta bizi zen. Ikerketa honetan ikusiko dugu zer nolako garrantzia izan zuen udalaren
jardunean zumarragarren eliza-eskubideak defendatzeko (Lazkaoko Jauntxoaren esku-sartzearen aurka) erabili zen diru andanak. Horren aurrean, Zumarragako herritarrek ez zioten lursailekiko zuten eskubide eta akzioak saltzeari muzin egin, horretarako
erakunde probintzialen baimena behar bazuten ere.
Probintziako erakunde nagusi hauetara jo behar izan zutenean, ziurtasun osoz egin
behar izaten zuten, hark dokumentu egoki faltagatik eskaera atzera bota ez zezan. Kontzejua egoera latzgarri honetara iristen zenean, erregidoreak zorrak azaltzeko eskatzen
zuen (bai partikularren aldekoak, baita kontzejuaren kontura lortutako maileguetakoak
ere) premiazko gastuei aurre egiteko. Behin informazioa jasotakoan, alkateak bere boterea erabiltzen zuen Probintziako Batzar Nagusiari zorpetze baimena erregutzeko.
Eskaera eskribau baten bitartez helarazten zitzaion erakunde probintzialari.
Zama astun honez gain, baziren burutu beharreko beste zenbait ekintza ere: barne
gaiei zegozkienak, urtean zehar udal karguak izango zituzten herritarren hautatzea.
Monarkiaren instantzia zentralek, behin legealdia bukatutakoan eta epe jakin baten barruan, ordura arte hautetsi moduan jardun zutenak kontu ematera behartzen zituzten.
Legealdian hartutako erabakien gainean edozein erantzunkizun lepora ziezaieketen.
Era berean, txanda egokitzen zenean, Zumarragako kontzeju irekiako kideek Areriako
Alkatetza Nagusiko ordezkariak hautatzen zituzten (XVI. mendea hasitakoan, berrogeita
bi urtetik bederatzi urtetan zegokion Zumarragari alkate nagusia, alkateorde nagusia
eta beste hainbat kargu izendatzea). Hautetsi bakoitzari fidatzaile bat ere bazegokion,
nork, hala suertatzen bazen, lehenengoaren kudeaketa txarraren aurrean erantzun behar zuen. Zumarragari ordezkariak aukeratzea egokitu zitzaion bakoitzean, alkatetza
nagusiko eskribauak Zumarraga izan behar zuen bizileku.

Kontzejuaren funtzionatzeko era 43

Batzar Nagusi edo Probintziako Batzarretara alkatetza nagusiaren izenean joan behar izaten ziren ahaldunak Zumarragak aukeratzen zituen berari zegokionean Areriako
Alkatetza Nagusiko kideen hautaketa. Horregatik, sarri, zumarragarrak izan ohi ziren
aukeratuetako bat edo bi. Areriako kontzejuak kontrakoa esaten ez bazuen, zeina gertatuz gero salbuespena zatekeen, Batzar Nagusietako ordezkariek haiek nahi bezala
jokatzeko, botoa emateko, eskubide osoa zeukaten.
Aipatu ditugun azken hauteskunde hauetan izan zen Areriako alkatetza nagusiari
probintziako alcalde de sacas hautatzea egokitu zitzaion abagunerik. 1591. urtean, artean alkate nagusi Pedro de Cortaberria eskribau zumarragarra zela, gure kontzejuari
suertatu zitzaion probintziako kargu hori nork beteko zuen erabakitzea. Zumarragak
Pedro de Cortaberria proposatu zuen eta probintziako Batzar Nagusiak ontzat eman
zuen. Bere lana Frantziako mugatik gertu bete behar zuen, eta beraz, Juan de Elgarresta
zen, alkateorde nagusia, Cortaberria ordezkatu behar zuena. Elgarresta herritik kanpo
zegoenez, salbuespen bezala, 1591ko maiatzean, Zumarragako kontzeju irekiak alkate
nagusi berri bat aukeratu behar izan zuen Areriarako, lan hori irailaren 29ra arte beteko
zuena. Hauteskunde prozesua hasieratik burutu behar izan zuten eta Juan de Echeverria izan zen hauteslea, alkate nagusi bezala Martin de Leturia aukeratu zuena. Honen
fidatzailea Juan de Izuzquiza izan zen.
Esan gabe doa administrazioaren betebehar bakarra ez zela hautetsiak aukeratzea.
Gobernu zeregina zuenez, horrez gain, herritarren eskaera guztiei erantzuna eman behar zieten, zerbitzuak eskaini behar zituzten (normalean zuzenean kontratatuak) eta
egunerokoan hainbat ekintza bideratu; esaterako, bide konponketak (harriztatzaile bat
kontratatzen zuten bidea egokitu edota konpon zezan). Beste kasu batzuetan, komunitateko kideei, eta baita kanpotik zetozenei ere, hainbat zerbitzu emateko errematearen
figura erabiltzen zen.
Azken horren bitartez prestatu eta burutzen zen bertan produzitu ezin ziren elikagaien salmenta zuzena (arraina, olioa, ardoa etab.) eta baita inguruko hainbat produkturen komertzializazioa ere (orotariko animalien haragia). Horretarako taula baliatzen
zen, errematea lortu zuten herritarren erabilerarako egokitutako lokala (ikus jarduera
ekonomikoei buruzko atala).
Kontzejuak elizaren interes orokorrei ere ematen zien erantzun, baita haren ondasun
gainekoei ere, bai baitzekien haren aurkako eraso bat herritarren aurkakoa ere bazela.
Gauzak horrela, kontzejua zen, behin eta berriz Lazkaoko Jauntxoaren aurka auzitan
jarduten zuena; ez bakarrik berak ezarritako mendekotasunaz askatzeko helburuarekin,
baita elizgizonen aurkako gehiegikeriak salatzeko edo Zumarragako elizbarrutiaren
egituraren kontra ere. Hamarkadaz hamarkada kontzejuaren ondaretasuna defendatu
zuen, Zumarragan kargua izango zuten apaizak aukeratzeko gaitasuna eta zilegitasuna. Argi denez, kontzejua izan zen elizaren eskubide mundutarrak defenditu zituen
erakundea, horretarako diru andana xahutuz. Diru hori lortzeko lursailekiko zituzten
eskubideak galdu, maileguak eskatu eta zorpetu egin ziren. Bien bitartean elizaren
egoera ekonomikoa zorionekoa zen, primiziekin (kontuan izan mailegu kopurua hazten
ari zela), emandako maileguekin eta beste hainbat diru-sarrerekin (adibide bat ema-
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tearren: norbanakoek testamenduetan utzitako ondasunak) geroz eta indartsuagoa
ari zen egiten.
Bistan denez, kontzejua zen herriko ondasun bakanak administratzeko arduraduna:
irin-errotaren (kontzejuak zuen Igaraberriako -Errotaberria bezala ezaguna- bi herenen
eskumena), mantendu eta alokatu egiten zuen. Hau izan zen urteetan zehar diru-iturri
garrantzitsuena.
Era berean, beharrezkoa bazen, guztien onerako izan zitezkeen ondasunak erosten
zituen. Orotarikoak izan zitezkeen, esaterako, herriko antolamentu urbanistikoa hobetzeko. Kontzejuak, halaber, bere baitan zuen dirua ere kudeatzen zuen, banaketetatik
edo beste hainbat ezohizko iturrietatik jasotzen zuena (alkateak ezarritako isunak, edo
elizari nahiz partikularrei eskatutako maileguak).
Probintziako edota estatuko egitura administratiboak herritarrei helarazteko erakundea ere kontzejua zen. Bera zen goi erakundeak herritarrekin lotzen zituen haria, bai
gerra garaian, baita bake garaietan ere.
Hain zuzen ere Espainiako monarkiaren gerra gertakari baten karietara, badugu Probintziak gure herriaren eta gainontzeko inguruko herrientzat prestatutako protokolo
modukoa nolakoa izan zen azaltzen duen lekukotasun bat. Bertan gerra gertaera baten
ondoren Zumarragako udalak zer nolako lanak bete behar zituen agertzen da: ezagun
ditugun alardeez gain (gazte, gizon eta armamendua prest izateko, defentsa aktiborako, entseguak), baziren soldadutzarako deiak ere. Areriako Alkatetza Nagusiaren barnean, herriko gazteei zuzendutako soldadutzarako deiak izaten ziren, Foru-tertzioen
batailoiak osatzeko hain zuzen ere (hauek probintziako egituraren baitakoak ziren). Goi
autoritateek egindako deia izaten zen, gizon gipuzkoarrek (batzutan kontratatutako
mertzenarioak ere izan zitezkeen) monarkiaren ejerzito erregularrarekin elkarlanean
jardun zezaten.
Errekrutatze sistema honekin joaten ziren zumarragarrak goi autoritate militarren
deiari erantzunez, nola zentralaren hala probintzialaren, kapitain baten mende. Konpainia haiek nolabaiteko gutxieneko egitura militarra izan ohi zuten. Zumarragarrek, normalean, tropa osatzen zuten (soldadu, kabo, goi-kabo eta kasuren batean ofizialorde
edo ofizial).
Zumarragak ez zien monarkiaren beharrizan belikoei gazteak bidaliz bakarrik erantzuten, armak ere bidali behar izaten zituzten. Kasu haietan, nahikoa izaten zen korrejidorearen, edo beste edozein autoritateren, agindu bat jasotzea lanari behar bezala
ekiteko.
Kontzejuak ere, norbanakoen gisan, bazituen eskubide eta betebeharrak. Zereginetako bat zorrak ordaintzea zen, zumarragarrek justizia epaitegietara jo zezaketen udaletxeak zorretan zuena ordain ziezaieten lortzeko. Era berean, edozein herritarren kasuan
bezalaxe, kontzejuari ere arau berberak ezartzen zitzaizkion salmenta zein emandako
ondasunen lagatze izkribuetan, horregatik, zilegi zen kontzejuari ere zigorrak ezartzea.
Kontzeju bilerak Zumarragako Santa Maria elizan burutzen ziren hasiera batean (Antion): eguraldi okerra egiten zuenean barruan, hobea zenean kanpoan.
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Parrokia mendialdetik haranera mugitu zenean, elkartzeko lekua ere aldatu egin
zen. Beti tenpluaren inguruan izaten ziren: batzuetan hilerrian, eliza berriaren eraikinari atxikita zegoena, besteetan eliza arkupean. Kasuren batean Juan de Zabaloren
etxean, zeina eliza ondoan zegoen, edo Santuru de Ariztirenean ere burutu zituzten
bilerak. Izan zen bada Ormaechearen etxean edota Maria de Oraa alargunarenean ere
egindako bilkurarik.
Azken etxe hura biltzarretarako egokia iruditu zitzaien. Hori dela eta, Mariarekin adostu ondoren, 1595. urteko maiatzaren 7an zortzi urtetarako alokatzea erabaki zuten,
barruan zeuden altzari eta osagarri guztiekin, bi baratze eta etxe-atzeko sagarrondiarekin. Alokairua bost dukat eta erdikoa zen urtean. Hau izan zen zumarragarrentzat
lehenengo udaletxea.
Dena den, etxea, bileretarako bakarrik, handiegia egin zitzaien. Orduan eraikinaren zati bat azpi-alokatzea erabaki zuten, etxe-atzeko baratzeekin. 1595eko ekainaren
4an egin zuten tratua Juan de Mancholarekin. Hark lau urtetarako azpi-alokatu zuen
hiru dukaten trukean. Maria de Oraari zuzenean eman beharko zizkion hiru dukatak.
Kontzejuak bilerak etxearen goiko aldean zein behekoan egiteko eskubidea zuen eta
ganberetako bat presoak gordetzeko utzi zuten. Mancholaren fidatzailea Pedro de Ibarguren bizilaguna izan zen.

Kontzejuko kargu hautaketak
eta erritualak
Irailaren 29ro – San Migel eguna- kontzeju irekiko partaideek udal karguak izango zituzten herritarrak aukeratzen zituzten. Horretarako, leku jakin batean bilera horretan
egoteko eskubidea zuen oro elkartzen zen. Kargu horiek hiru ezaugarri bete behar
zituzten: kapare izatea, herrian gutxienez urte eta erdiko epean bizi izatea eta karguak
dituen eginkizunak betetzeko beste diru (edo milako) izatea. Bistan denez, beti gerta
zitekeen hautagai eta hautesleren bat ez bertaratzea, kontzejuko lanen bat burutzen
kanpoan zebilelako adibidez. Kasu horietan, hautagai izan zitekeen baina ezin zuen
hautesle izan.
Bilerako parte-hartzaileren batek ez bazituen hiru baldintza horiek betetzen, batzarra
utzi behar izaten zuen.
Oraindik indarrean zegoen alkatea zen arau horien betearazlea, alkate berriak ezin
zuelako agitaldia hasi karguaren zina egin aurretik. Horren adibide 1591. urteko irailaren
29an burutu behar zen bilera: Pedro de Cortaberria Areriako Alkatetza Nagusiko zumarragarrak adierazi zuen ezin zela bilera horretan betebeharreko baldintza legalak biltzen
ez zituen inor egon, eta beraz, inor balego, hura ezingo zela ez hautesle ez hautagai izan.
Egun hartan Pedro de Manchola herritarrari eskatu zion Zumarragan zituen ondasunak erakusteko, ez baitziren ezagunak. Bat bera ere bermatu ezin izan zuenez, Corta-
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berriak bileratik irteteko eskatu zion. Gauza bera egin zuen Teodoro de Sagastiberriarekin, hari ere ondasunak erakusteko esanaz. Sagastiberriak bizi zen etxea eta honekin
batera erositako ondasunak zituela erantzun zuen, eta Cortaberriak hari aipatutako
ondasunak semearenak zirela eta ez bereak, salerosketa-izkribuan agertzen zenez. Orduan Teodorok arrazoitu zuen ondasunak semeak erosi zituela baina bera izan zela
ordaindu zituena. Alkateak erantzun zion ondasun horiekiko kredituren bat bazuen
erreklamatzeko aukera zuela, baina jabetza ez zela berea eta beraz, ezingo zuela ez
hautagai ez hautesle izan bilera hartan. Hori onartuta, Teodorok adierazi zuen nahiago zuela bertan gelditu. Alkateak, bere aldetik, Sagastiberriari hautatzeko aukerarik ez
emateko eta Domingo Arambururi, bertan zegoen eskribauari, gertatzen ari zenaren
fede emateko eskatu zion.
Behin jazo zitezkeen arazoei irtenbidea bilatuta, karguak izendatzen hasteko garaia
zen. Logikoki alkatea zen zinegotzi nagusia gainontzekoen gainetik, eta lehenago argitu
dugun bezala, bera zen udalerrian zeregin judizialak bete zitzakeen bakarra. Gainerako
zinegotziek gobernu zereginak bakarrik burutu zitzaketen. Lehenago esan dugun bezala, erregimenduak, bere osotasunean, epaile zeregin desberdinak ere bazituen.
Udal kargu garrantzitsuenek ordezko bat izan ohi zuten; hala ez bazen, kasuren batean ordezkatzeko modua izan zezakeen norbait bilatzen zuten. Hautetsiek mandatua
onartu behar izaten zuten eta frogatutako salbuespenik ez bazen, fidatzaile bat izendatzeko betekizuna zuten, zeinak hautetsiak agintaldian egin zitzakeen hutsei erantzun
beharko zien.
Behin karguaren zina emanda, jardunean ari zirela, posible zen arrazoiak arrazoi postua utzi behar izatea. Horretarako kontzejuari eskaera bidali behar zitzaion eta hark, arrazoiak aztertuta salbuespena onartzen bazuen, ordezko bat izendatzeari ekiten zitzaion.
Agintaldian hiltzen ziren alkateen kasua bestelakoa zen. Mende hasierako urteetan ez
zuten zumarragarrek halako arazorik izan, baina 1580an Pedro de Anduezu hil zen alkate
kargua betetzen ari zen bitartean. Egoera horren aurrean, herritar batzuk salbuespen
bezala kontzeju irekian elkartu eta alkate zein alkateorde berriak aukeratzea aukera
ona zela zeritzoten. Beste batzuk uste zuten, bereziki alkateorde zen Baltasar de Oraak,
alkateordea bera izan beharko zatekeela agintaldi amaierara arte alkate kargua beteko
zukeena, eta beraz, kontzejua alkateorde berri bat izendatzeko bakarrik bildu beharko
litzatekeela. Tira-birak egon ziren, zalantzak eta kalapitak. 1581eko irailaren 29an bildu
ziren arazoa konpontzeko asmoz eta kontzeju irekian eta erabaki zuten hurrengo ordenantza baten bitartez, aurrerantzean alkateren bat karguan zela hiltzen bazen legealdia
bukatu aurretik, hurrengo igande edo jaiegunean kontzejua elkartuko zela alkate eta
alkateorde berri bat izendatzeko. Aurreko legealdiko alkateordea ez bazen hauteskunde
berrian alkateorde bezala hautatua irtetzen, ez zen alkateordea izango. Hala izango zen
aurrerantzean kargudunen baten legealdian hiltzen bazen.
Alkate eta alkateorde hauteskundeei dagokienez, kontzejuak erabaki zuen alkatea
kaletarra zenean, bere ordezkoak baserritarra izan beharko zuela. Arau hori luzaroan
errespetatu zen harik eta 1590. urteko irailaren 29an bi karguetarako kaletarrak hautatu
ziren arte. Horren aurrean, egun hartan bertan, artean kontzeju irekian zeudela, Martin
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de Leturiak bere batzarkideei helarazi zien alkateorde bezala Domingo de Ibarguren
hautesleak baserritar bat aukeratu behar zuela. Gaiari buruz eztabaidatu ondoren, alkatea zein izango zen erabakitzerako orduan zonaldea (herritarra ala baserritarra) kontuan
ez izatea erabaki zuten. Martin de Leturiak eskribauari dena idatziz jartzeko eskatu zion,
ez baitzetorren bat adostutakoarekin.
Hauteskunde-egunaren erritualari buruz, aurretik kontzeju-kideak meza nagusira
joaten ziren. Bukatutakoan, aurrez erabakitako lekuan biltzen ziren eta bertaratutako
bakoitzari txartel bat ematen zitzaion. Txartel hori lapiko, sonbrero edota horretarako
balio zezakeen edozein objektutan sartzen zuten. Herritar inpartzial batek, gazteren bat
izaten zen sarri, banan-banan izendun txartelak ateratzen zituen. Txartel bakoitza hautesle bati zegokion. Ateratako lehenengo txartelean jartzen zuen hautesleak, alkatea
aukeratzen zuen; bigarrenak, erregidore fiela; hirugarrena juradoa, laugarrena elizako
mayordomoa eta hala segitzen zuten, hurrenez hurren, kargu bezainbeste hautesle izan
arte. Aipatu ditugun karguez gain, Areriako fiel-hartzailea ere bazegoen (horrek bigarren
erregidorearen botoa zeukan eskribauen hauteskundeetan; eskribauen diputatu bezala
zen ezaguna, hori baitzen Alkatetza Nagusian eskribau plazaren bat libre zegoenean
berriaren aukeraketan hitza zuena), ospitaleko mayordomoa, alkabala zerga-biltzailea,
Erruki kaxa-ren etxezaina, lau basozainak (baserriguneko zonaldeko bana), San Blas
eguneko luminaria eta Andre Maria eguneko luminaria.
Behin botoak batutakoan, alkateak hautesle bakoitzaren zina jasotzen zuen. Zin-hitzak eskribauak eskuetan izan ohi zituen meza liburuko Gurutze Santuaren eta Ebanjelioaren gainean burutzen ziren eta hautesleak egokitu zitzaion kargurako, afizio eta
pasiorik gabe, egokiena zeritzon pertsona aukeratuko zuela zin ematen zuen.
Ondoren kargu bakoitzerako herritar bat aukeratzeari ekiten zioten. Behin hautetsiak
izendatutakoan, alkate eta alkateordetik hasita, “bai, zin dagit” hitzak errepikatuz egiten
zuten zin, kasu honetan ere Gurutze Santuaren eta Ebanjelioaren gainean. Bertan agintzen zuen lanak ahal bezain ondo burutuko zituela, legeak eta zuzenbideak agintzen
duen eran jokatuko zuela agintaldiak iraun bitartean, eta oker egindakoengatik ordainduko zuela, hala suertatuz gero, epaileak hala erabakitzen bazuen. Behin lehenengo bi
hautetsiek kargua hartu zutenean, haiek ziren gainontzekoei formula bera jarraituz (beti
Jainkoaren eta erregearen alde, eta unibertsitatearen onerako, betebeharrekoak zuzen
burutuko zituztela) juramentua hartzen zietena. Alkate ohiak alkate-makila ematen
zion alkate berriari eta, ondoren, hautetsietako bakoitzak fidatzaile bat aurkezten zuen,
normalean bere hauteslea zena. Fidatzaile bakoitzak ere zin egiten zuen izan zitzakeen
betebeharrak ahal bezain ondoen beteko zituela.
Azpimarragarria da fidatzaileek ez zutela sekula trabarik jarri aukeratuak suertatu
zirenean. Denek onartu zuten kargua begi onez. Horrek, ziurrenik, arriskua oso txikia
zela adierazten du, inoiz inork ez zuela berme hori emanagatik ezer galdu. Ziurrenik
proposaturiko fidatzaile bakoitza aurrez hitz emandakoa zen, hau da, fidatzaileak bazekien hautetsiak bera proposatuko zuela kargu horretarako.
Kargu garrantzitsuenak, argi eta garbi, alkatearena, erregidorearena eta juradoarena ziren. Arreta berezia izaten zuten bete beharreko eginkizun erabakigarriengatik.
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Haien zin emateak, bereziki alkaterarenak, jakinmin berezia pizten zuen: bere lana ondo
burutuko zuela adierazteaz gain, justizia txiroengan nahiz gainontzekoengan neurriz
erabiliko zuela esaten zuen. Erregidoreak adierazten zuen, herri-hornidura behar bezala
mantenduko zuela, alkateak, epaile gisa, eskatutako oro beteko zuela (adibidez, kaparetasun auziak etab.), administratutako kapitalei buruzko informazio zuzen eta leiala
helaraziko ziela eta kontzejuak bere erruz jasandako galerak ahal bezala ordainduko
zituela. Juradoak (jurado betearazlea bezala ere ezaguna), kontzejuak banatzeko eduki zezakeenaren kontu, beti, kontzejuari, alkateari eta erregidoreari emango ziola eta
gainera alkateak edota alkateordeak bidalitako presoak esku onetan eta ondo gordeta
izango zituela jakinarazten zuen.
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X

VI. mendeko Zumarragako eta Gipuzkoako gizarteak zituen mila alderdietatik garrantzitsuenak aletzen saiatuko gara lan honetan. Herritarrak ulertzeko modu egokia iruditzen zaigu garai hartan biztanleek
elkartzeko eran zituzten balore eta ezaugarriak ezagutzea.

Balore horiek nolakotasun bezala ulertuko ditugu, berezkotasun positibo bezala,
era argi eta garbian pilatzen zituzten tasun bezala. Horiekin batera ezaugarri zibilak ere
ikusiko ditugu, arruntagoak zirenak eta perfekziorako bidea bilatzen zutenak.
Baloreen kasuan, Eliza zen komunitatearen jokaeraren bitartekari eta mugatzailea:
katolizismoa gizon eta emakume haien jokabidea bideratzen saiatzen zen helburua
lortu arte. Horrekin batera existentziaren alde praktikoena ere bazegoen, taldeko gainontzeko kideekin nola jokatu argitzen zuena, ez horren erlijiosoa eta beraz zibilagoa,
antolamendu politikoa zekarrena.
Baloreei helduz, alderdi erlijiosoa funtsezkoa zen, izan ere, zentzu honetan, garai
hartako gizartea nahikoa sakralizatua zegoen. Horren lekuko egutegi arruntarekin batera Jaiotzaren edo Natibitatearen Kronologia erabiltzen zuten, hau da, Urte Berri eguna
abenduaren 25ean izaten zen, eta urtea egun horretan hasten zen.
Izaera erlijiosoaren beste adibide bat izkribuetan ageri diren datak dira. Zeinahi zela
gaia edo eragilea, datak ez ziren egun eta hilabetetan adierazten, santu edo jaiegun
erlijiosoetan baizik: obligazio izkribu, zentsu izkribu (mailegu), ezkontza hitzarmen eta
abarretan berdin zen zein idazki mota izan, data jartzerakoan jaiegun erlijiosoak hartzen ziren kontuan: Jasokunde eguna, Domu Santu eguna, Gabon eguna, Errege eguna...
Gai honi dagokion beste puntu nagusi bat komunitateari bere osotasunean zegozkion betebeharrak ziren. Kontzejuak betetzen zuen komunitatearen ordezkaritza. Dakigunez, zumarragarrek udaletxe erabilera izango zuen lehenengo eraikina izan zuten
arte, elizan biltzen ziren kargu korporatiboak (normalean barruan, eguraldi txarra egiten
zuenean eta kanpoan eguraldia horretarako aproposa zenean). Horrez gain, elkarbizitzaren urteroko sinbiosia San Migel jaiegunez izaten zen, irailaren 29an, hurrengo
urteko kontzeju kideak aukeratzen zituztelako. Ekintza horiek administratiboak baino
ez ziratekeen, baldin eta Elizak baldintzatuko ez balitu. Erakunde hori izan ohi zen, meza
herrikoian (Meza Nagusia bezala ezagutzen duguna), Eskaintzen unean, egin beharreko
enkanteen berri ematen zuena; haragi, ardo, olio eta abarren hornikuntza eskaerak garaiz egin ahal izateko. Une hori ahalbideratzen zuten hura zelako astean zehar eliztarrak,
baserritarrak barne, elkartzeko abagune bakarra. Herri-zerbitzu horrez gain, pulpitutik
kontu partikularrak ere jakinarazi ziren; esaterako baserriren bat alokatzeko beharra.
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Jakinarazpen horiek apaizen bitartez burutzea, XVI. mendean zehar, Elizak borondatez eginiko ekintza bazen, 1575. urtetik aurrera aldatu egin zen egoera. Elizari enbarazu
egiten zion meza garaian kontu zibil desberdinei buruz aritzeak (hornikuntzak, herritarrengan eragina izan zezakeen edozein aldaketa edo erakunde zibilak jakinarazi nahi
zuen informazio oro).
Elizarentzat, ordea, begi bistakoa zen Eskaintza tarte hau apaizak buru zezakeela,
behin une espirituala amaituta, mezaren amaieran eta herritarrak elizarik irten aurretik, ahozko prentsa esatari bezala. Jakinarazpen horiek (kontu zibil eta partikularrenak)
euskaraz egiten ziren, hura baitzen herritar orok zekien hizkuntza. Kontu horrek gogaitu
egin zuen erakunde erlijiosoa, probintziako elizgizonek protesta egin zuten interes zibilak elizan muturra sartzeagatik, 1710eko lekukotasunetan ikus ahal izan dugun bezala.
Zumarragako nahiz Gipuzkoako giza-antolamenduaren elementu erlijiosoenak ikusita, alde zibila, laikoa, aztertzeari ekingo diogu. Gizarte egitura hori ia piramidala zen,
zerga gehien ordaintzen zituztenek zuten kargu garrantzitsuenak betetzeko aukera.
Oro har, ez zen nahikoa herrian bertan jaioa izatea bertako erabakietan parte hartu ahal izateko: beharrezkoa zen jatorri eta aurrekariak ere izatea jendarte hartan. Era
horretan bermaturik geratzen zen herritarrak gutxieneko baldintzak betetzen zituela,
baina ez zen nahikoa, hala eta guztiz ere, erabakietan parte hartzeko. Ezinbestekoa zen
ahalmen ekonomikoa izatea. Erresidentzia eta jatorriarekin batera, baliabide ekonomikoak ziren Gipuzkoan desberdintasun sozialak azpimarratzen zituen ezaugarria. Hura
zen herritartasuna lortzeko bide bakarra, bai Zumarragan, baita inguruko hiribildu edo
herrietan ere.
Gainera, monarkiako legediak ere hala eusten zion ideiari: 1476. urteko erreformak
probintzian jarri zituen antolamendu sozialaren oinarriak, Errege-Erregina Katolikoen
gidaritzapean, zergadun garrantzitsuenek bakarrik izango zuten, bai udalean bai probintzia mailan, eskumen osoa.
Oinarri honi ezaugarri txiki bat falta zitzaion egitura perfektua izan zedin: euskal
kaparetasun unibertsala. XVI. mendean ez zen erdietsi halako lorpenik, baina bai oso
antzekoa zen zerbait: 1527. urteko uztailaren 13an Carlos V.a enperadorearen partetik, hau jaso zuen ordenantza probintzialak: “que no sea admitido ninguno que no sea
hijodalgo por vezino della ni tenga domicilio ni naturaleça en la dha provincia, y cada y
quando algunos de fuera parte a la dha Provincia vinieren, los Alcaldes ordinarios, cada
uno en su jurisdicción, tenga cargo de escudriñar y hazer pesquisa a costa de los concejos,
y a los que no fueren hijosdalgo, y no mostrasen su hidalguía, los hechen de la Provincia,
y que los Alcaldes tengan mucha diligencia en lo suso dho, sopena de cada cient mil mrs.
para los gastos de la dha Provincia, y si paresciere que alguno, por falsa ynformacion o
de otra manera que no siendo hijodalgo bive en la Provincia, que luego que constare sea
hechado della, y pierda todos los bienes que en ella tuviere, los quales se aplican la tercia
parte para la Provincia, la otra tercia parte para el acusador, y la otra tercia parte para el juez
que sentenciare y executare”. Azken ohartarazpena 1608-1610 urteetan heldu zen, monarkiak euskal kaparetasun unibertsala egiazkotzat aitortu zuenean. Azken onespena
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Valladolid eta Granadako Errege Kantzelaritzek berretsi zuten 1639 eta 1640 urteetan,
hurrenez hurren.
Aipatu ditugun bi ezaugarri garrantzitsuenekin, aitortutako ohorea eta baliabide
ekonomikoak izanda – ohorea ezinbesteko minimum-a zen, jaiotze eta jatorria nahiz
dirua eta lur jabetza, gainontzekoengandik bereizten zituen tasunak ziren – goi-karguek
eskaintzen zituzten baliabideak aprobetxatzeko aukera zeukaten.
Norbanako bakoitzak zeukan diru kopurua mila marabeditan neurtzen zen (milakotan); horregatik erabiltzen zuten milarista deitura kontzejuetako botere-egituran zeudenen deituratzat.
Herritar hauen garrantzi soziala ez zen kontzejura mugatzen, gutxi baziren ere, batzuek Gipuzkoa mailako goi-karguak ere izan zitzaketen XVI. mendean.
Gipuzkoako herri desberdinetan esan dugun bezala jokatzen bazuten, apur bat desberdinagoa zen Zumarragaren kasua: erresidentzia, jatorria eta baliabide ekonomiko
pertsonalak (milakoak) hartzen ziren oinarritzat; baina herritarrek izan zitzaketen karguak askotarikoak ziren, zabalagoa zen goi-karguak betetzeko aukera-sorta. Botere
gehien zutenek, sozialki eta ekonomikoki, ez zuten zertan goi-kargurik izan.
Pertsona horiek, kontzejukide izanda, udaletik kanpoko karguak izateko, Areriako
Alkate Nagusi edo Areriako Alkatetza Nagusiko prokuradoreak izendatuta, Probintziako
Batzar Nagusietan karguren bat betetzeko aukera zeukaten. Modu horretara, egiaztatu
ahal izan dugunez, zumarragarrei egokitu zitzaien erakunde probintzialen baitako eginkizun garrantzitsuenetako bat: Alcaldía de Sacas delakoa. Erreinurako ardura handikoak
izan zitezkeen diru (urre, zilar), animalia edo salgaien lapurretak eragoztea zen horren
betebeharra. Kontrabandoa galaraztea ere, hau da, probintziara zerga edo tasarik gabe
produktuak sartzea zen alkatetza horren eginkizunetako bat. Bidasoako gabarra bakarra
alkatetza honi zegokion.
Nolabaiteko baliabide ekonomiko eta sozialak zituzten herritarrez gain, baziren maila apalagoko familia eta norbanakoak ere. Gehienak, salbuespenak salbuespen, garai
hartako klase ertainaren bueltakoak ziren: jabetzarik gabeko nekazariak, maizterrak,
bizirauteko eta familia aurrera ateratzeko lan egiten zutenak.
Maila oso apaleko jendea ere egon bazegoen; asko ez baziren ere, kontuan hartzeko
beste bai. Txiroak ziren, euskaldun txiroak, izan ere, kontuan izan gaur egungo Euskal
Herrian kokatutako herrietan ez zutela judutar, mairu, beltz, mulato, agote eta abarrek
bizitzerik.
Maila jakin bateko zumarragarrek esklabuak ere izan zitzaketen, Sevilla edo Argeleko
merkatuetan erosteko aukera baitzegoen.
Azken horiek gutxi batzuk ziren, baina horiez gain txiro gehiago bazeuden. Ez da haiei
buruzko dokumenturik apenas jaso, ez zutelako garaiko izkribuetan agertzeko moduko
ezer egiten: ez ziren salerosketetan, donazioetan eta abarretan agertzen ez zutelako komertzioan jarduteko ezer. Agertzekotan erruki-ekintzetan ager zitezkeen, erlijioaren eta
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ongintzaren arteko erakundeetan, zeinak atal honetan eta aurrerago, Elizari dagokion
atalean, ikusiko dugun bezala, behardunei laguntzeko ekimenak burutzen zituzten.
Guztiarekin, herriari beste puntu batetik begiratuta, garai hartako Zumarragako eskala sozialean familia batek bete zezakeen lekuak urteetan lortutako garrantziarekin
zerikusia zuela esateko moduan gaude.
Garrantzia hori kanpo seinaleetan islatzen zen: zein etxe edo baserritan bizi zen familia, zein lur zituzten, zein ganadu zuten eta abar. Horrez gain, beste zenbait seinale ere
hartzen ziren aintzat, elizan familiak izan ohi zuen jokabidea esaterako. Bi adierazgarri
aipa genitzake: apaizei emandako eskaintzak, familiakideen hilobien egoera edo, behinik behin, familiako hilobi nagusiaren izaera eta kokalekua. Azken bi horiek kontuan
izateko ezaugarriak baziren ere, bakarrera ekar ditzakegu: familiaren garrantzia soziala
elizan islatzen zen (bertan elkartzen ziren herriko gizon-emakumeak astean behin eta
han argitzen ziren herritarren nolakotasunak). Jakina, hilobien kokalekua ere oso garrantzitsua zen, aspaldidanik familiak mantendu zuena, izan ere, hilobiarena zen familiak komunitatean zuen lekua. Horregatik zen oso garrantzitsua, ezinbestean, hilobien
esleipena.
Parrokia sarrera nagusitik aldarera lerro zuzena eginez bitan banatzen badugu, apaizaren eskuinean (eliztarrei begira) Ebanjelioaren alde nagusia kokatzen da eta ezkerrean, Epistolarenean, behe-mailakoa.
Perspektiba horrekin, behin tenpluaren barruan zereginak zituztenak alboratuta
(apaizak eta serora), herriko familia garrantzitsuena aldarearen ondoko lehenengo ilaran kokatzen zen, erdian egin dugun lerrotik gertuen zegoen sepulturan (sepultura
bakoitzaren gainean familia bakoitzeko emakume nagusiak eserleku bat koka zezakeen
meza entzuteko). Bigarren familia inportanteena simetrikoki lerro berean kokatuko
zen, Epistolaren aldean. Hirugarrena berriz, Ebanjelioaren ilaran, bigarren sepulturan
kokatuko zen, lehenengoaren ondoan. Gauza bera laugarrenarekin, Epistolaren aldeko
lehenengo ilarako bigarren sepultura izango zuen kokaleku. Era horretan betetzen zen
eliza, hurrenez hurren, ilaraz ilara.
Sepulturaren gainean leku hori egokitzen zitzaien familiakideak bakarrik eser zitezkeenez, haiek ziren, aipatu dugun ordena jarraituz, apaizari ogia edo argizaria eskaintzeko ardura zutenak. Ezinbestekoa zen ordena mantentzea, izan ere, familiaren
batek betetzen ez bazuen, epaimahaian salaketa jartzeko aukera izaten zuen. Epaileak,
elizbarrutikoa izan ohi zenak, familien ordena kontuan izanda ematen zuen bere epaia.
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Familia:
izaera eta ondasunak
XVI. mendeko jendarte zumarragarrarentzat familia zen helduleku garrantzitsuena.
Gizon eta emakume baten elkartzetik bakarrik sor zitekeen, eta bien arteko baturaren
arrazoia maitasuna izan ala ez, berdin zitzaien. Ezin dugu ahaztu garai haietan, kasu askotan, jendartean zuten nagusitasuna mantentzeko edo areagotzeko estrategia bezala
ere ikusten zituztela ezkontzak.
Behin elkartutakoan, seme-alabak izan ala ez (horrek ere ez zuen maitasunarekin
zerikusirik baina bai erlijio katolikoarekin), senar-emazteak izango ziren familiaren zutabe nagusia.
Ezkontza, beraz, gizarte askoren oinarri nagusia dena, instituzio sozial garrantzitsua zen mendebaldeko behe Erdi Aroko kristauentzat ere. Nolanahi ere, euskaldunen
kasuan izandako historia sozio-erlijiosoaren ezaugarriak kontuan hartzen baditugu,
badirudi baldintza laxoagoak zituela. Teorian ezkontza konpromiso pertsonal eta juridiko handikoa bazen ere (bi lagunek parte hartuko zuten, gaur egun ezagutzen dugun
eran, XVI. mende hasieran, Trentoko Kontzilioaren aurretik), ezin dugu alboratu eremu
batzuetan oraindik ere paganismo zaharreko ohitura batzuk bizirauten zutela. Bazterreko eremu txiki batzuetan ohitura desberdinak erabiltzen zituzten ezkontzerakoan,
uste baitugu Eliza ez zela Behe Erdi Aroan Euskal Herriko txoko guztietara iritsi. Trentoko
Kontzilioaren ondoren egingo zuen bide hori.
Elizaren arazoa zen ezkongaiena baino gehiago. Eliza beti saiatu zen, arrakastaz normalean, norbanakoen jokabide sozialak barrutik menderatzen, herritarren pentsaeran
kontroletik kanpoko ezer egon ez zedin lortu arte. Behin lortutakoan, hainbat kontzeptu
berretsi zituen, horien artean ezkontza. Oro har, kontzeptualki bederen, ezin dugu ukatu
Eliza berariaz saiatu zela ezkontza instituzioaren sintesi bihurtzen. Trentoko Kontzilioan
lortu zuen azkenean. Hala izan ez balitz, ziurrenik, doktrina ofizialetik kanpoko edo
urrunagoko jokaera gehiago izango genituzke.
Zumarragako kasuari helduz, bigamia kasu apurrak albora utziz eta ezkontzatik
kanpo ere gizon eta emakumeen arteko batasun iraunkorra izatea posible zela jakinda
ere, izan ziren kasu bakan batzuk, ez gehiegi, ezkontza aurreko harremanak izan zituzten
neska gazteenak, horren fruitu seme-alabak izan zituztelarik.
Ama izan ziren emakume ezkongabeek komunitatearen mespretxua eta auzo-lotsa sentitu ohi zuten. Kasu batzuetan egoera ezkontzarekin bideratzen saiatzen ziren,
beste batzuetan era pribatuan ardurak banatzen, baziren diskreziorik gabe bilatutako
konponbideak ere.
Ama ezkongabe kasuak bazirenez, jendartea egoera honi aurre egiten saiatzen zen.
Horretarako estuproa baliatzen zuten: gizon batek hamabi eta hemezortzi urte arteko
emakume bat seduzitu eta beregain hartzen zueneko delitua. Adin tartea zabalagoa zen
gure herrian eta kasu batzuetan nagusikeriarik egon ez bazen ere, seme-alabak baziren.
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Iruñeko Elizbarrutiko Artxiboan estupro kasuak egon zirela berretsi ahal izan dugu,
baita ezkon aurreko adin nagusikoen arteko harremanak ere; bietako bat edo biak hogeita bost urtetik gorakoak izan zitezkeen, baita alargunak ere. Horiek ezkontza-promesa bezala jaso ziren, jakin gabe benetan halakorik izan zen ala ez harremanak izan
aurretik. Guztiak harrokeria kasu bezala ezagutzen ziren.
Azkenik, aurrekoarekin segiz, aitaren ondasun-erreklamazioak ere aztertu ditugu,
ama ezkongabeen semeek beren aitari egindakoak. Ziurrenik semeen egoera ekonomikoa ez zen bereziki arrakastatsua izango.
Ezkontzaren bitartez, gaur ezagutzen dugun bezala, familia osatzen zen. Instituzio
honetako burua pater familias izaten zen, aita edo gizon nagusia, gainontzeko kideen
errespetua izango zuena, baita bere emaztearena ere. Nahiz senarra adin txikikoa eta
emazteak hogeita bost urtetik gorakoa izan (adin nagusitasunaren langa garai hartan),
errespetua zor zion gizonari, baita seme-alabek ere.
Senarraren edo emaztearen gurasoak familiarekin bizi baziren, haiek beste familia
bat bailiran hartzen zituzten, nahiz nagusiaren baitakoak izan. Horregatik, senarraren
aitak adibidez, zaharragoa bazen ere, hari zor zion errespetua semearenean bizi zenean,
pater familias-i, hain zuzen.
Amak ere bazuen nolabaiteko gailentasuna, adin nagusitasunak eta senarrarekiko
gertutasunak ematen ziona. Semeen gainetik zegoen hierarkia familiarrean, haiek
adin nagusikoak izan (hogeita bost urte bete) eta familia propioa sortu edota ondasun
propioak izan artean ez zirelako subjektu aktibo kontsideratzen komunitatean. Gutxi
batzuetan adin txikiko batek ekintza juridikoak bete zitzakeen, familia baleuka bezala,
beti gurasoen baimenarekin eta bietako bat bizirik bazegoen. Adin txikiko umezurtzen kasuan, zaintzailerik ere ez bazuen, ia ezinezkoa zen komunitatean aktiboki parte
hartzeko aukera izatea.
Aitarik gabeko umezurtzen kasuan, ia adin nagusiko zirenek, amarengandik edo tutorearengandik jaso zezakeen subjektu aktibo izateko eskubidea.
Emakumeek hogeita bost urte beteta, edota umezurtz edo alargun behar zuten (bestela beti zeuden aitaren, senarraren edo tutoreren baten nagusitasunpean) subjektu
aktibo kontsideratuak izateko. Gizarte hartan emakumea gizonaren mende bizi zen.
Azken horren lekuko, gizona bizi zen artean behinik behin, hura zela familiaren ondasunak zuzenean edo zeharka administratzen zituena (zeharka bazen, senarrak baimena
eman behar izaten zion emazteari). Berdin zen ondasunak senarrarenak ziren ala emaztearen familiak ezkontzara emanak ziren, azken hori, behin ezkondutakoan, ez baitzen
subjektu aktibo. Izkribuetan emaztea lehenengo lekuan agertzen bazen ere, ondasun
haiek bere herentziakoak ziren kasuetan, senarraren baimena eta bermea behar izaten
zuen izkribuan jasotakoa bete zedin. Are gehiago, emakumeen eskubideen aldeko lege
batzuk onartu zirenetan ere, eskribauak sarri lege haiei muzin egiteko eskatzen zien
emazteei, egin ezean izkribuek ez zutelako bermerik izango.
Adin txikikoek, umezurtz baziren, beraien interesak defendatuko zituen norbait behar izaten zuten. Ama bizi bazen, berak izan zezakeen seme-alaben zaintza, eta eskubide
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horrekin, adin txikikoen alde egiteko aukera. Aurkako eta kontrako aldeak aztertuta eta
amaren zaintza izateko gogoaren jakitun, epaileak (normalean alkatea edo alkateordea)
ondasun administrari izenda zezakeen, beti amari fidatzaile bat ezarrita, eta behar izanez gero, abokatuaren aholkua eskatu beharko zuen. Ama adin txikikoaren ondasun
administrari izendatutakoan, inbentarioa egiten zen. Hogeita bost urte betetakoan
konparatu egiten ziren bi inbentarioak, eta diferentzia likidatzen zuen amak.
Adin txikikoek familiakoa ez zen tutore bat behar zutenean (gurasoen heriotza tarteko), epaileari zaintzaile bat izendatzeko eskatzen zitzaion. Epaileak adin txikikoari
galdetzen zion betebehar horretarako norbait ezagutzen ote zuen eta baiezkoa bazen
erantzuna, haren izena esateko eskatzen zion. Pertsona hori egitekoa betetzeko prest
bazegoen, lana ondo burutuko zuela, behar izanez gero abokatuari aholkua eskatuko
ziola, eta zerbait oker egiten bazuen, bere ondasunekin ordainduko zuela zin egitea
eskatzen zitzaion.
Ondasun administraria hiltzen bazen, adin txikikoak artean hogeita bost urte ez zituela, zaintzaile berri bat eska zitekeen behar beste aldiz.
Adin nagusitasunera heldutakoan administrariarekin ondasunen likidazioa egiten zen.
Kontuen likidazioa izaten zen, lehenago egindako inbentarioarekin konparatu eta aldeak
berdintzen ziren. Dirua jasotzea tokatzen zitzaionak ordainketa-gutuna jasotzen zuen.
Jakina, administratzailea familiakoa ala familiatik kanpokoa izan, behin hogeita bost
urte betetakoan administratzaileak egindako lana berrikusteko aukera zeukan, bere
aurkako jokabideren bat sumatuz gero, hura aldatzeko.

Ezkontza
hitzarmenak
Garai hartan, bikote batek ezkontzea erabakitzen zuenean, senar-emaztegaien familiek
elkarbizitzari ekin ahal izateko ondasunak eskaintzen zizkieten. Normalean bi familiak
eskaintza horiek orekatzen saiatzen ziren: bietako batek ezkonberriak biziko ziren etxebizitza (etxe-tresna, lanabes, ganadu eta abarrekin) lagatzen zuen bitartean, besteak
ondasunak eskaintzen zituen, dirutan normalean, baina baita jantzi, altzari, ganadu,
herriko edo kanpoko negozio nahiz hirugarren norbanako baten gaineko eskubide
ekonomikoak. Ez zen harritzekoa izaten etxe berrira bizi izatera zetorren ezkonberriak
bertan bizi zen familiaren zorrak kitatzeko beste diru ekartzea. Kasu batzuetan senargaiak emaztegaiari zenbait ondasun entregatzen zizkion.
Esan gabe doa ezkongaiek, edozein zelarik ere beteko zuten beharra (garai hartan
Gipuzkoa aldean ohikoena nekazaritza-abeltzantza sektorea zen, nahiz izkribuetan salbuespen andana jaso den) ezkontzerakoan hil arteko eguneroko lana ere eskaini ohi
zutela, gaur egungo hitzetan, lan-bizitza osoa.
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Kide bakoitzak familiari eskaintzen zion lan ahalmena gutxietsi gabe, egia da garai
hartan, eta oro har historian zehar, balio gehiago eman izan zaiola eskulanari, indarrez
egindako lanari. Horregatik hartzen ziren gehiago aintzat gizonek burutzen zituzten
eginbeharrak emakumeenak baino, azken horien jarduna ia ikusezin bihurtuz (nahiz
eta familiari edo jendarteari eskaini).
Jakina denez, mende hartako kale giroa ezagututa, aurrez jaso ditugun ezaugarri
guzti horiek (ondasun, diru eta abarren eskaintzak) kontuan hartzen ziren ezkontza
antolatzerakoan, beti familia bakoitzaren baliabide ekonomikoen arabera.
Ez dugu egiatzat emango bikote berriaren eraketaren muina maitasuna ez zenik,
baina ez da harritzekoa sarri familien arteko paktu baten ondorio izatea, zeinak ez zuen
eragozten senar-emazteak etorkizunean zoriontsu izateko aukera; hori bai, hitzarmena
sinatzerakoan ez zegoen jakiterik. Dokumentu hori erabat praktikoa zen, eskribauaren
aurrean sinatzen zen, eta literaturari tarte gutxi uzten zion.
Nolanahi ere, familiek ezkonberriei egindako eskaintzetara bueltatuz, kasu batzuetan
familia batek besteak baino gehiago promesten zuen. Ohikoena emaztegaiaren familia
izatea zen, fidatzailearekin edo hura gabe, mahaiaren gainean ondasun kopuru bat
jartzen zuena, dote edo ezkonsari bezala ezaguna zena. Familia horrek ezkontzaren
aurretik edo behin ezkondutakoan, hitzartutako epe batean (dokumentu berri bat sina
zitekeen), burutzen zuen promestutakoa.
Bi familiek ezkonsari bezala aurkeztutakoan desoreka kasu asko ikusi ahal izan ditugu, kontu egin, bada ezkontzara bere burua bakarrik eskaintzen zuen senargairik ere,
salbuespena bada ere. Horrelakoetan badirudi ez zela interes materiala izan bikotea
ezkontzera eraman zuena, maitasuna baizik.
Ezkontza hitzarmenean betebeharrak ere jasotzen ziren, ez bakarrik ezkongaienak,
baita dokumentu hartan ageri ziren gainontzeko pertsonek beregain hartutakoak, bai
orainaldirako, bai etorkizuneko eginkizunetarako ere.
Edozein zela ere familiek hitzartutako konpromisoa, ondasun horiek kontuan hartu
beharrekoak ziren baldin eta, heriotza medio, bikotea banatuko bazen. Arau argi eta logikoak jarraituko ziren kasu horietan, ondasunak jatorrizko familiari bueltatzeko seme-alabarik ez bazen tartean. Jarraibide argiak izanda ere, arazo asko egon ohi zen, justizia
epaimahaietara jo behar izaten zuten batzuetan egoera konpontzeko. Beste aukera bat,
salbuespena zena, senar-emazteek adostasunean banatzea erabakitzea zen, dibortzioa
egitea zeritzana. Nolabaiteko ondasun eta gorputz banatze bezala ulertu behar genuke,
ez baitzen ezkontza-loturaren haustea, garaiko Elizak ez zuen halakorik onartzen. Horrelakoetan senar edo emaztearenera bizi izatera joandako ezkongaiari berak eskainitako
ondasunak itzultzen zitzaizkion. Dena den, irtenbide gehiago ere egon zitezkeen.
Edozein modutan, familia baserritar edo maila sozial jakin bateko kaletarren kasuan,
seme-alaben lehenengo ezkontza zenean (zaharrenarena normalean), ezkongaien gurasoek hitzarmen bat sinatzen zuten ezkontza-hitzarmena zeritzana. Izkribu horretan
ez ziren familia bakoitzak ezkonberriei eskaini beharreko ondasunak bakarrik jasotzen,
ezkonberria bere etxean hartuko zuen familiak, kide berri horrekin zer-nolako harre-
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mana izango zuen ere finkatzen zen: ezkongaiaren anai-arrebei gurasoen ondasunen
zein zati zegokien (independiente izan eta familia berri bat sortzeko aukera izan zezaten, zein ondasun jasotzea zen zilegi), nolakoa izango zen gurasoen eta ezkonberrien
arteko harremana, zer gerta zitekeen aita lanerako zahartutakoan, nork izango zuen
familia aurrera ateratzeko erantzukizuna (denak en una mesa y compañía esan ohi den
bezala) bizi ziren bitartean, nolako harremana izango zuketen baldin eta gurasoetako
bat hilko balitz, zer-nolakoak izango ziratekeen hileta-elizkizunak ezkonberrietakoren
bat hildakoan seme-alabak bazituzten, oraindik ez bazituzten eta abar.
Azken batean etorkizuna aurreikusi nahian idatzitako arau multzo bat zen, familiaren
leinutasuna luzatu nahi zuena, edo behinik behin garrantzia hori gutxitu ez zedin lortu
nahi zuena belaunaldiz belaunaldi. Salbuespenen bat ere izan zen, etorkizuna aurreikusteko era bereziren bat ere ikusi ahal izan dugu, ezkongaietako batek atzera egiteko
aukera ezkontza-hitzarmenean jasotzen zuena. Gertatuz gero, alde egin zuenak beste
aldeko familiari kalte-ordainak kitatu beharko zizkion.
Ezkontza-hitzarmenekin batera, seme edo alaba zaharrenari, ezkontzera zihoanari,
familiaren ondasunen portzentaia handi bat esleitzen zitzaion.
Analisi historiko labur bat eginez, Pater familias edo familiako aitaren heriotzak zekarkeen garrantzia galerari aurre egiteko, eta beraz, familiaren prestijioa apaldu ez zedin, Gipuzkoako gizarteak leinu egitura hartu zuen Behe Erdi Aroan. Antolaketa horri
ondare-eitea atxiki zitzaion, transmisio lerroan oinarritua, ondareak denboran iraun
zezan formula juridiko bat behar zuela ikusita. Testuinguru horretan sortu ziren herena
eta bostena, loturak eta maiorazkoak.
Banaketa desorekatua bazen ere, ondarea oinordeko bakar batek jasotzen zuen. Herena ondasunen herenari zegokion, gurasoek seme-alabetako bati emateko aukera zuten, eta bostena, libre xedatzeko, guraso berberek beste seme-alaba edo oinordeko bat
laguntzeko erabil zezaketen. Normalean, ondorengo nagusiak etxea eta bere baitakoak
jasotzen zituen: lurrak, hilobia, elizako eserlekua eta komunitateko eskubideak; finean,
ondare, sustrai eta ohoreak. Gainerako ondorengoek zegokien diru kopuru mugatua
jasotzen zuten, ondare nagusiei muzin eginez.
Geldialdi bat egingo dugu, behin puntu honetara iritsita, ondasunen eta maiorazgoaren arteko lotura juridikoak argitu asmoz. Bi figura juridiko horiek familiako ondasunak gorde eta transmititzea zuten helburu. Azken finean, familia horren batasun ekonomikoa eta garrantzia soziala denboran zehar mantentzen zuten helburu eta, azken
batean, ondasun horiek merkatutik aterata (familia buruaren kudeaketa oso makurra
izanda ere, salbu zen ondarea) belaunaldiz belaunaldi transmititzen ziren seme zaharrenaren bitartez (hortik letorke maiorazko izena).
Familia buruak vinculo bat sortzen zuenean, horretarako egokiak iruditzen zitzaizkion ondasunak beraren baitan gordetzen zituen. Ondoren familiak ezingo
zituen inolaz ere saldu edo galdu era horretara lotutako aberastasunak, familia buruak,
edo aginte judizialak egoeraren batean, jabetza horien frutuak edo errentak bakarrik
jaso zitzaketen. Jakina, ondarea galtzeko ezintasunak ez du kentzen areagotzeko auke-
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ra, erosketa berriak eginda, esaterako. Jokabide horrek familiek komunitatean zuten
garrantzia mantentzeko aukera ugaritzen zuen.
Maiorazkoa eta ondasunen vinculacio hori familia-boterea finkatzeko oinarri sendoenak ziren. Erregimen horretan, Antzinako Erregimenean, formula juridiko horiek beren
onerako erabiltzen zituzten familiek ez zuten interesik izango status quo hori arriskuan
jartzeko, ez baitzitzaien inolako aldaketarik interesatzen.
Erregimen Berrian, Hirurteko Liberalaren ondoren liberalak indarrean zeudela ezarri
zuten erregimenean, 1820ko urriaren 11ko ondasunen desvinculacion legearekin, mugak jarri zitzaizkien formula zaharrei. Ondoren, Hamarkada Gaitzesgarria pasa ondoren,
Maria Cristina boterean zela, berreskuratu ziren desvinculacion legeak, legedia zaharrari
behin betiko amaiera emanez.
XVI. mendeko ezkontza-hitzarmenen harira, kontuan izan behar dugu ezkontzarekin
familiara zetorren senar edo emaztegaiak berarekin zekartzan ondasunak ere pilatzen
zirela, normalean ezkongaiaren guraso, anai edota familiar zein tutoreren batek eskainitakoak. Tutorea bazen aberastasunak ematen zituena, behin adin txikikoa nagusitasunera heltzen zenean, bien arteko kontuak likidatzen ziren. Horretarako dokumentu berriak sinatzeko beharra egoten zen, ordainketa-gutunak, auziak... era askotako izkribuak
izan zitezkeen. Argi denez, ezkongaien ondasun-ordainketa horiek noiz eta zein epetan
gauzatuko ziren ere hitzartzen zen, baita diruz ordaintzen ez bazen zehatz-mehatz zein
ezaugarri izango zituen ere.
Aberastasun berri horiek, kasu askotan, familiako ondarea hazteko lagungarri izaten
ziren; beste askotan zorrak kitatzeko baliatzen zituzten, koinatuen seniparteak ordaintzeko adibidez (senar edo emaztearen gurasoen gainontzeko semeenak).
Ezkonberriek eskaintzen zituzten ondasunak familiarenak izango ziren biak bizirauten zuten artean eta hala ziharduen seme-alabek testamentua egin arte. Senar edo
emaztea hildakoan oinordekorik ez bazuten edo seme-alabak izan bai, baina testamentua egin aurretik hiltzen baziren, aberastasun horiek jatorrian eskaini zituen familiari
itzultzen zitzaizkion, bikoteak bizirik zegoela sortutako irabazi berrien erdiarekin batera
(konkista esaten zitzaion).
Bueltatu beharreko kantitatea gutxiagotu egingo zen proportzioan bizirik zegoen senar edo emazteak bestearen heriotzaren ondoren, arimari laguntzeko, gastatutakoaren
arabera.
Senar-emazteetako bat hiltzen bazen, besteak galdu egiten zituen hildakoak ezkontzan eskainitako ondasunak, aurrez hitzartutako paktuak paktu.
Orain arte aipatu dugunaz gain, beste aukera bat ezkontza-hitzarmenen berreste
izkribu bat sinatu izana da. Berreste izkribua bi ezkongaiek normala zena baino ondasun
edo eskubide askoz ere gehiago ekartzen zituenean erabiltzen zen.
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Testamentuak
Izatez testamentuak testamentugilearen edo testamentugileen azken borondateak era
legalean jasotzen dituen izkribua da. Gaixotasun, ezbehar edo zalantza ekar zezakeen bidaiaren baten aurrean etorkizuna aurreikusi, eta hil ondoren beren nahi eta eskubideak
jarrai zitezen burutzen zuten, hil ondoren ere bizirik mantentzeko. XVI. mende amaiera
baino lehenagoko testamentuak ez dira ondasunak oinordetzan uztera mugatzen, betebehar eta eginkizunak ere transmititzen dira, beti garaiko giro erlijiosoan murgilduta.
Lotura juridikoko baliabideak zirenez, ia kasu guztietan adin nagusikoak izaten ziren egileak, sarri heriotzera eramango zituen gaixotasunen bat zeukatenean, adimena
galdu aurretik. Adin txikikoak baziren testamentugileak, hiltzeko arriskua bazeukaten
eta ondasunen jabe baziren bakarrik gertatzen zen halakorik.
XVI. mendean, gaur egun gertatzen den antzera, klase desberdineko testamentuak
zeuden: testamentu irekiak, beste edozein ezkriburen moduan eskribauaren liburukietan agertzen direnak, inolako berezitasunik gabe; edo testamentu itxiak, epailearen
aginduz (alkatea izan ohi zen) bakarrik ireki zitezkeenak behin interesatuak hala eskatutakoan. Azken horiek ez dira eskribauen liburuetan agertzen idazten ziren eguneko
datarekin, irekitzen zirenekoarekin baizik, zeina urte dezenteren buruan gerta zitekeen.
Harritzekoa bada ere, testamentu itxi horien aldaketa kodizilioak bazeuden era irekian
jaso zitezkeen, eta beraz, aldaketa burututako eguneko datarekin agertzen ziren izkribu
liburuetan.
Testamentuak aztertzen hasita, zati desberdinak identifika daitezke. Lehenengoa
tradizio kristauren barnekoa da: testamentugilea kristaua zelako aitortza, sinesmen
katolikoaren baitan bizi izan zela eta hala hil nahi zuela aldarrikatzen zuen, Jesukristori
eta haren amari arima bide onetik joan zedin laguntza eskatuz.
Ondoren ehorzlekua (garai hartan beti parrokian) jakinarazten zuen, zehazki adieraziz hilobian hilotzak zer eduki behar zuen, baita zenbat meza eskainiko zitzaizkion eta
zenbat hilondoko ohore izango zituen ere bere arimaren onerako. Testamentugilearen
maila sozialaren eta ondasun kopuruaren araberakoa izaten zen, finean eskubideen araberakoa. Zumarragan eskainiko zitzaion meza kopurua, bai hil ondorengo lehenengo
egunetan eta baita lehenengo urtean zehar eta etorkizunean ere.
Segidan testamentugileak bere ondasunak banatzen zituen. Lehenengo, gutxieneko
kopuru bat presoen berrerosketa (askatasuna: redención de cautivos) ordaintzeko gordetzen
zen derrigor. Behin hura beteta, normalean inguruko eliza edo baselizari ematen zitzaion beste apur bat limosna gisa. Ospitaleari, Errosario Santuaren kofradiari edota arimari laguntzeko
buldak erosteko ere baliatzen zituzten ondasunak. Zati handiena, baina, (beste pertsona batzuen gaineko eskubideak barne) seme-alabentzat izaten zen, jendarteko arauei jarraituz.
Horri buruz esan, lurrak eta ondasunak sakabana ez zitezen eta familiaren prestijio
soziala manten zedin, lehenago aipatu dugun formula erabiltzen zela banaketarako.
Seme-alabetako bati, normalean oinordeko nagusiari, herena eta bostena egokitzen
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zitzaion, eta gainontzekoak kopuru txikiago batekin konformatu behar izaten zuten.
Batzuetan presaz eta premiaz, testamentua idaztea azken unerako utzi izanagatik eta
burutzerakoan oinordeko nagusia aukeratzerakoan zalantzak izan zituelako, senar edo
emazteari uzten zitzaion aukeratzeko erantzukizuna. Beste kasu batzuetan, ordea, testamentua egiteko ahalduna beste pertsona bat izan zitekeen, hildakoaren konfiantzazko
norbait, testamentua burutzeko argibideak jasotzen zituena.
Ondasunen heren eta bostenaz gain baziren beste eginkizun eta betebehar batzuk
ere, orotarikoak, sarri izkribu juridiko batean jasotzen zirenak (fundazio elizakoiak adibidez). Testamentuan agertzen ziren testamentugileak zituen zor eta betebeharrak ere.
Azkenik, lehenago aipatu ditugun eginkizunak burutuko zituzten testamentu-betearazleak agertzen ziren izkribuan. Horiek, normalean, onartu egiten zuten betebeharra.
Gainera ondasunak jasoko zituzten oinordekoen izenak ere jasotzen ziren: normalean
seme-alabak, nahiz eta posible zen gurasoak edota beste edozein senide izatea oinordekoa.
Gaur egun gertatzen den moduan, jasaleek testamentuaren klausulak bere horretan
onar zitzaketen, testametugileak idatzi bezala, edo inbentario-onuraren arabera, hau da,
behin ondasunak eta zorrak ezagututa emaitza positiboa bazen, onartu egiten zuen
eskaintza, eta negatiboa bazen, atzera botatzen zuen.
Testamentu-betearazleek agindutako eginkizunak kudeatuko zituzten, ezustekorik
ez bazen, erraz eta berehala. Egiteko zailagoak ere baziren: adibidez, utzitako ondasunetatik dirua errekuperatu behar bazen, esaterako arropa eta jantziak baziren testamentuan utzitako ondasunak eta haiek salduta zentsu ziurrak erosi nahi bazen. Testamentu-betearazleek lanak bukatutakoan, orduan jasotzen zituzten ordainketa-gutunak.
Jakina denez, posible zen bizitzan zehar testamentu bat baino gehiago egitea, baina
azkenak izango zuen beti balioa. Aldatu ere egin zitekeen, horretarako zegokion kodizilioa erabilita. Hori testamentua idatzi zuen eskribauak egin zezakeen ala ez. Gainera,
itxitako testamentuko klausula bat atzera botatzeko aukera zuen, testamentugilea hildakoan, beste testamentugile batek.
Testamentua irakurri ondoren era askotako kudeaketak egin zitezkeen testamentugilearen ondasunak bereganatzeko edo zorretan zeudenen dirua errekuperatzeko.
Testamenturik egin gabeko heriotzetan gertuko familiakideek jasotzen zituzten ondasunak. Kontua zaildu egiten zen hildakoa behin baino gehiagotan ezkondu bazen,
bigarren edo hirugarren ezteietan, eta seme-alabak izan bazituen lehenengo ezkontzetan. Hala zenetan, litigio luze eta korapilatsuak jazotzen ziren, irtenbide desberdinak
bilatzen zituztelarik.
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Amador de Arriaranen testamentua
Testamentu izkribuak bereziki garrantzitsuak eta aberatsak dira garai hartako gure
inguruko gizartearen ezaugarri berezienak islatzen dituztelako. Amador (Lopez) de
Arriaranen testamentua lortu eta aztertu ahal izan dugu xehetasunez, Legazpi Etxeko
jaun eta jabea, bertan bizi zena 1545eko urtarrilaren 28an Francisca de Legazpirekin
ezkondu zenetik. Bera zen Zumarraga hartan sona gehien zuen herritarra, XV. mende
erdialdean eragin bizia izan zuten etxeen (Lazkao eta Legazpi) adierazle. XVI. mendean,
Ahaide Nagusiak Bando Gerra XV. mendean galdu eta gero, Amador de Arriaranek herrian zuen eragina erabili zuen udal eta probintzia mailako erakundeetan bere pertsona
nabarmentzeko, bera izan baitzen Areriako alkate nagusi, Alférez Mayor de la Gente de
Gerra de las Islas Filipinas (sic) bezala izendatua izatearen ohorearen jabe, eta Gipuzkoako
Batzar Nagusietan prokuradore garrantzitsu, alkatetza nagusiaren ordezkaritzan.
Bere azken borodatea 1578ko otsailaren 22an izkiratu zuen Legazpi Etxean Domingo de Altuna eskribau eta bizilagunak. Dokumentuaren irakurketatik balio handiko
datuak atera ahal izan ditugu, ez bakarrik gizarteari dagozkionak, baita eremu urbanistikokoak ere. Zumarragako parrokia nagusiaren eboluzio eta bilakaeraren berri izan
dugu, bereziki eraiki zen garaikoak, egoitza herrira jaitsi zenetik urte eta erdi baino pasa
ez zenekoak. Urte hartan oraindik, behin-behinean, Domingo de Leturia zapatariari
erositako espazioa, bi etxeen arteko tabikea botatakoan sortu zena, erabiltzen zuten
tenplu moduan.
Hain zen behin-behinekoa tenpluaren izaera 1578ko otsailean, ezen ez zuten hildakoek hilobiratzeko espaziorik ere. Testamentugileak bere gorpua bertan lurpera zedin
eskatu zuen, behin-behinean, bikariotza zegoen lekuan; behin eliza prest zegoenean
hilobia bere barnean izateko eta hobiratzeko kokalekuak herritarren artean behar bezala banatu ondoren, bere seme Juan de Arriaran izango zen hilotza Legazpi Etxeari
zegokion lekuan lurperatuko zuena, tenplu berrian mezak burutzen hasi eta urtebeteko
epean. Ordura arte otoitz, eskari eta mezak eskainiko zitzaizkion hileta egunean, bederatziurrena bitartean, bederatzigarren egunean eta urteurrenean, baita etorkizuneko
urtemugetan ere.
Dena utzi zuen pentsatuta, ez zegoen ausazko ezer: heriotza egunean edo hurrengoan lehenago posible ez bazen, labur-labur bost meza ospatuko ziren Jesu Kristorengatik (Llagas de Cristo); hiru, Hirutasun Santuagatik; zazpi, Ama Birjinarentzat (Gozos
de Nuestra Señora); eta, hamabi apostoluei eskainiak. Meza bakoitza emango zuen
apaizari erreal bat ordainduko zitzaion. Baina ez hori bakarrik, era berean, hildakoaren
arimarentzat eta bere emazte nahiz arbasoentzat ere berrogei meza ospatuko ziren
Arantzazun, hogei San Pedroko elizan, Arriaranen, beste hogei Urretxuko San Martin
elizan, guztiak ahal bezain labur eta apaiz bakoitzari erreal bat ordainduta.
Elizkizun eskariak, alabaina, gehiago ziren: hil ondorengo bederatzigarren egunean,
bederatzigarrenaren amaieran, testamentugileak inguruko apaiz dezente deitu zituen,
haien otoitz eta sakrifizioek hildakoaren arimari lagun ziezaioten. Eskari mota hori ez
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dugu gainerako testamentuetan ikusi, hori dela eta, pertsona berezi baten aurrean gaudela esan daiteke. Agindu horiek nabarmen adierazten dute herritar garrantzitsua zela.
Testamentugileak azken lan hori behar bezala ordain zedin eskatu zuen, inguruko
apaiz eta elizgizon bakoitzak bi erreal jaso zituen sari bezala eta urrunagotik, hots, Legazpia, Arriaran, Astigarreta, Ormaiztegi eta bertaratu ziren gainontzeko apaizek, berriz,
hiru, joan-etorriak berdintzeko. Egun hartan Legazpi Etxean elizgizon eta apaizei jaten
ematea ere agindu zuen testamentuan.
Kontu mundutiarragoei helduz, hasita zituen negozioetako zorrak kita zitezen ere
agindu zuen Arriaranek, bereziki Catalina de Encisori, Arriaran Etxeko Andrea zena garai
hartan, zor zizkion hogeita hemeretzi dukatak. Kopuru hori Amador eta bere arreba
Magdalenak Juan López de Arriaranen, etxe horretako aurreko Jaunaren, aurka segitako
auziari zegokion, bi aldeak adostasun batera heldu baitziren.
Gainera, Adelantado Legazpik egindako bisitarako Legazpi Etxera ekartzeko eskatutako bi ehunak (oihal heraldikoak) itzultzeko eskatu zuen. Horietako bat Arriarandarren
Etxean zegoen armekin atonduta, etxe horretako Jauntxo ohiak, Juan Lopez de Arriaranek ekarrita, eta bigarrena Juan de Tavera gotzainaren etxean zegoen, Juan Lopezek
zerbitzua egin zuen lekuan.
Horrez gain, berarekin zorrak zituztenen izenak jaso zituen, bere ondorengoari kobratzeko eskatuz. Horietariko asko testamentugileak Legazpia Etxearen ondoan zeukan
burdindegiari zegozkion: herriko lantegi nagusienetakoa zen, zati bat Juan de Sasietari
alokatuta zion.
Beste zordun batzuk egindako ordainketak, eta beraz, zorrak dagoeneko kitatuak
zituztenak, ere idatzi zituen testamentuan. Horren atzetik, parrokia eta baselizei ere
utzi zien diru kopuru bat, eta baita eskeko ordenei eta gatibuen erredentzioari ekiten
zioten fraideei.
Aipamen berezia egin zien urtero hirurogeita hamazortzi erreal ematen zizkienei,
zentsu baten interes gisa. Diru horrekin zer egin azaltzeko argibide zehatzak utzi zituen
idatzita: betiereko kapilautza bat sor zedin eskatu zuen. Kapilautza horrek igandero
Meza Nagusia baino bi ordu lehenago Zumarragako parrokian meza errezatu bat eskainiko zion bere alaba Francisca de Arriarani, bere arimaren eskaintzari, hura hila baitzen
dagoeneko. Mezaren aurretik kanpaiak joko ziren eta ospakizuna amaitu aurretik eliza
berriko hilobien aurrean, Fransciscaren eta bere etxekoen hilotzak egongo ziren lekuan,
errespontso bat errezatuko zitzaion. Zordun nagusiek diru hura jaregin nahi bazuten,
bere oinordekoari, alkateari eta errejidoreari, baita elizgizon zumarragarrei ere, diru
hori zentsu berrietan inposatzeko eskatzen zien. Era honetan, bere alabaren, eta bere
arimaren memorian eliz-ekitaldiak ospatuko ziren. Hala izan zedin, etorkizunean ere
mezek iraun zezaten, apezpikuari jakinarazi behar zitzaion.
Gizon garrantzitsu hori ez zen herriko txiroez ahaztu: bere oinordeko nagusiari (bere
seme Juani), alkateari, errejidoreari eta Zumarragako apaizei urtero parrokiako hamabi behartsuenen artean hemeretzi dukat banatzeko eskatu zuen. Txiroetatik lau bere
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oinordekoak aukeratuko zituen eta gainontzeko zortziak hautatzeko erantzukizuna
alkate, errejidore eta eliz-kabildoarena izango zen.
Hemeretzi dukat horiek urtean bitan banatuko ziren: bederatzi eta erdi aldi bakoitzean. Lehenengoa Gabonetan, Errege eguna baino lehen eta bigarrena Aste Santuan.
Txiroak pertsona desberdinak izan zitezkeen. Lehenengo ordainketa lehen Gabonen
ondorengo hirugarren hilabetean izango zen.
Agindu hori betetzeko erabili beharreko dirua ez zen Legazpi Etxeko ondasunetatik
irtengo, testamentugileari zor zitzaizkion zentsuetatik baizik: batetik Martin de Mendizabal eta Maria Juan de Barrenecheak urtero irabazkinetatik zor zituzten hamalau
dukatetatik eta Juan de Murua eta Mendiaraz Suso eta haren emazteak zorretan zituzten
bost dukatetatik.
Zordunek zentsu horiek jaregin nahi bazituzten, dirua ez zen oinordekoarentzat izango, alkate eta errejidorearentzat baizik. Haiek burutu beharko zuten zentsu berri bat haren irabazkinekin txiroei laguntzen segi ahal izateko. Testamentugileak agintzen zuen,
alkateak eta errejidoreak ez bazuten urteren batean eskatutakoa betetzen, Urretxuko
alkateak eta errejidoreak burutu beharko zutela, dirua bi parrokietan banatuz. Zumarragarrek urte gehiagotan ez bazuten agindutako lana betetzen, betierekotasunez pasako
zitzaien urretxuarrei betebeharra. Dena den, diruaren erdia Zumarragako txiroen artean
banatuko zen hala ere, bere oinordeko, alkate eta Zumarragako erregidoreak izango
zutelarik diruaren erdia herriko txiroen artean banatzeko ardura.
Bere oindordeko Juani adierazi zion Magdalenak, Amadorren arrebak, zerbait zor
bazion, diru hura ez jasotzeko, berarekin bizi izan zelako urte luzez Legazpi Etxean, eta
beraz, mesede asko egin zizkiolako eta ondo zaindu zuelako. Ez zeukan harenganako
kexarik, guztiz kontrakoa.
Ondoren, hartzekodun kopuru guztiak azaldutakoan, bere oinordekoari agintzen
zion kontu-liburu eta dokumentuak aztertu ondoren, diru hura guztia jasotzeko.
Jarraian maite zituenei buruz jardungo zuen, baina hauek izendatzeari ekin aurretik,
kontu batzuk argitu nahi genituzke. Amadorrek ez ditu seme eta alabak era berean
tratatuko; nahiz emaztearekin izandakoak ziren ala ez, alabek ezkontzea deliberatzen
zutenean, aukeratutako senargaiak familia-buruen oniritzia izan beharko zuen: Juan de
Arriaranena, testamentugilearen arreba Magdalenarena, Esteban de Zabalorena, Legazpiako parrokian apaiz, bikario eta batxiler zena, edo artean bizirik zegoen edozein familia-bururena. Familiarentzat desegokia izan zitekeen ezkontza bat eragotzi beharrekoa
zen. Semeen kasuan ez zegoen halako agindurik. Bigarren puntuak jasotzen zuen alabei
diru-kopuru handiagoa emango ziela semeei baino, haiek ezkontzeko aukera gehiago
izango baitzuten era horretan. Hirugarrena seme edo alabaren bat ondorengorik gabe
hiltzen bazen ondasunak familiaren oinordeko nagusiarentzat, Juan de Arriaranentzat
izango zirela adierazten zuen klausula zen. Laugarrenean aipatzen zuen semeak hogeita lau urte betetakoan hasiko zirela ondasunen jabe izaten, nagusitasunera heltzerakoan prest egon zitezen. Bosgarrenean Amador Franciscaren, bere alaba zenduaren,
testamentu-betearazlea zela, zeinak ondasunak dirutan bere anai-arrebaordekoei utzi
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zizkien. Ikus dezakegu, hortaz, Franciscaren eta bere anai-arrebaordekoen harremana
ona zela.
Amadorren pertsona kuttunak aipatzeari ekinez, lehenengo eta behin bere neskame Maria de Bidaurreta jaso zuen testamentuan, urte luzez zerbitzu ona eman ziona.
Testamentugileak agintzen zuen lan horretan manten zezaten bizitza osoan eta zahartzaroan, gaixo egonagatik lana eta bizilekua utzi nahi bazuen, berrogeita hamar dukat
eman ziezaioten, hamar urtero bost urteko epean. Gainera, argi uzten zuen hil ondoren
Zumarragako parrokian behar bezalako meza eta errezuak eskaintzea nahi zuela.
Ondoren Ana de Arriarani buruz jardun zuen, bere alaba naturala, Magdalena de
Calterainekin izandakoa. Hari bere ahizpa ordeak testamentuan utzitako hirurogei
dukatak eta Amadorrek berak beste ehun eta laurogeita hamar dukat eta zilarrezko
taza bat emateko eskatzen zuen. Lehenengo ehun dukatak urte hartako Gabonetarako
emango zitzaizkion, beste ehun hurrengo gabonetan eta azken berrogeita hamarrak
urte bete ondoren. Dena den, baldintza bat jartzen zion Anari: lehenago aipatu ditugun
hiru pertsonen onespenik gabe ezkontzen bazen, ehun eta laurogeita hamar dukat
eta zilarrezko taza jasotzeko aukerari muzin egingo zion. Ondasun horiek oinordeko
nagusiarentzat izango ziren. Jakina, Ana ondorengorik gabe hilko bazen, ondasunak
oinordeko nagusiarentzat izango ziren, erlijiodun edo serora izatea deliberatzen bazuen, herentzia osoa jasoko zuen.
Bere seme naturaletako bati, Juan Lopez de Arriarani, hura ere Magdalena de Calterainekin izandakoa, ehun eta berrogeita hamar dukat egokitu zitzaizkion; berrogeita hamar berehala jasoko zituen eta gainontzeko ehun dukatak hogeita lau urte betetakoan
(ehun eta berrogeita hamar horietan Franciscak emandako hogeita hamarrak zeuden).
Juan Lopez ehun eta berrogeita hamarrak jaso aurretik hiltzen bazen, ordaindu gabekoa
bere anaiorde Juanentzat izango zen.
Bere alaba natural Magdalenari, Maria de Bidaurretarekin izandakoa, laurehun dukat
eta zilarrezko taza bat utzi zion, era egokian ezkon zedin. Lehenengo ehun dukatak
lehenengo Gabonetan jasoko zituen eta handik aurrera beste ehun urtean, laurehunak
jaso arte. Hurrengo urtean, ezkondutakoan, taza emango zitzaion. Laurehun horietan
Francisca ahizpaordeak emandako hirurogeiak ere jasotzen ziren. Bere ahizpaorde Anari
ezarritakoaren moduko baldintzari lotua zegoen Magdalenaren herentzia ere: aitaren
hirurehun eta berrogei dukatak jasotzeko aipatu ditugun hiru pertsonen oniritzia beharko zuen. Hala ez bazen, laurehun dukatak eta zilarrezko taza oinordeko nagusiarentzat izango ziren, Juanentzat. Gauza bera gertatuko zen seme-alabarik gabe, eta beraz,
ondorengorik gabe, hiltzen bazen.
Amadorren beste seme naturaletako bat Gregorio de Arriaran zen, Catalina de Gurruchateguirekin izandakoa. Hari ehun eta berrogeita hamar dukat utzi zizkion: berrogeita
hamar Juan de Arriaranek emango zizkion aukera zuenean eta gainontzeko ehunak
hogeita lau urte betetakoan (honen baitan zeuden Francisca arrebaordeak emandako
hogeita hamarrak ere). Jakina, Gregorio ondorengorik gabe hiltzen bazen, herentziarik
gelditzen zitzaion dirua Juan anaiordearentzat izango zen.
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Amadorren azken alaba naturala Maria de Arriaran zen, hau ere Catalina de Gurruchateguirekin izandakoa. Hori ehun eta berrogeita hamar dukat eta zilarrezko taza bat
utzi zizkion, bere ahizpaorde Franciscak utzitako berrogeita hamar dukatei gehitu behar
zitzaizkionak. Ehun dukatak lehenengo Gabonetan jasoko zituen, beste ehun hurrengo
urtean eta zilarrezko taza ezkondutakoan. Herentzia hori ere aitak ezarritako baldintzen
araberakoa zen: hiru pertsonen onespena beharko zuen ezkontzeko eta seme-alabarik
gabe hiltzen bazen edo erlijiodun bihurtzen bazen, aurrez aipatutako moduan bideratuko ziren ondasunak.
Ondasun higiezin bezala Legazpi Etxea, errota eta objektu andana aipatzen ditu, baita
bere alaba Franciscak hildakoan utzi zizkionak ere. Testamentu betearazle eta oinordeko nagusi bezala Juan de Arriaran, bere arreba Magdalena, Esteban de Zabalo apaiza
eta Juan de Aguirre urretxuarra izendatu zituen, indibidualki edo taldean berak testamentuan jasotakoak betetzeko arduradun. Haien eginkizuna klausulak bere horretan
burutzea eta ondasunak saldu edota enkantean jartzea beharrezkoa ikusten bazuten,
hura egitea zen. Oinordeko unibertsala Juan de Arriaran semea izango zen, Francisca
de Legazpirekin izandakoa. Izendapen horrekin aurrez idatzitako testamentuak baliogabetu zituen.
Egun hartan bertan hil zen Amador. Bere testamentua bete egin zen hein handi batean, baina badira lekukotasunak non ikusi ahal izan dugun Catalina de Gurruchategui, Gregorioren ama eta oinordekoa batetik, eta bere alaba Maria de Arriaran serora,
bestetik, bi seme-alabei utzitako dirua jasotzen saiatu zirela. 1585. urteko maiatzaren
6an testamentuaren dirua jasotzeko botere hori Francisco de Aguirre prokuradoreari
eman zitzaion, probintziako korrejidore epaimahaiaren aurrean ahaldundua. Gurruchateguik eta alabak Juan Martinez de Arriaran oinordekoa auzitara eraman zuten, haiek
dirua jasotzeko izan zezaketen eskubidea onartu bazuen ere, ez zielako testamentuan
idatzitako klausularik bete.
Auzi horrek Juan mugiarazi zuen, ekainaren 24an Catalina eta Mariaren aldeko obligazio-izkribua idatziz: bertan urte hartako Gabon egunerako ehun eta hogeita hamar
dukat ordaintzera konprometitzen zen, hogeita hamar Catalinari, Gregorioren oinordekoari (Francisca arrebaordekoak utzitako kopurua zen) eta gainontzeko ehunak Mariari.
Izkribu horretan bertan Juanek Catalinari jakinarazten zion gainerako ehun eta hogei dukatak, Gregoriori zegozkionak, hogeita lau urte betetakoan jasotzea egokitzen
zitzaiola. Gregorio, tamalez, lehenago hil zen eta beraz, aitaren esanari jarraituz, berari
zegokion ehun eta hogei dukat haiek gordetzea, Amadorren eta familiaren oinordeko
nagusi baitzen.
Mariari aitaren herentziatik zegozkion berrehun dukat eta zilarrezko tazaren kasuan,
ekainaren 21erako Juanek ehun dukat eta zilarrezko taza (ehun errealeko balorea zuena)
emanak zizkion, Donostiako korrejidorearen izkribuetan jaso zenez. Gainerako ehun
dukatak Gabon egunean jasoko zituen. Diru kopuru horretan Francisca ahizpaordeak
utzitakoa ere bazegoen. Nolanahi ere, era horretan jaso nahi bazituen, artean adin
txikikoa zenez, epailearengana jo behar izan zuten, Villarrealeko alkate Domingo de
Cortaberriarengana. Horrek, epaimahaiak aurrera eramandako prozesuan, Catalina de
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Gurruchategui izendatu zuen 1586ko otsailaren 9an adin txikikoaren zaintzaile. Izendapen honekin fidatzaile bat aukeratu zuen, Francisco de Aguirre zumarragarra, zeinak
betebeharra onartu zuen. Catalinaren erabilera okerragatik aipatutako ehun dukatak
edo horietako zati bat galduko bazen, berak izango zuen erantzunkizuna.
Juanek bi kopuruak eman zizkion Catalinari, Mariaren tutore eta zaintzaile zelako, eta
Gregorio semearen ondorengoa ere bai. Ordaintzaileari ordainketa-gutunak helarazi
zizkion.

Juan Martinez de Arriaranen testamentuaren kodizilioa
Puntu honetan 1584. urteko ekainaren 19an idatzitako dokumentuaren berri emango dugu, 1581eko apirilaren 24ean sinatutako testamentu itxia aldarazten zuena.
Kodiziloa idazteko momentu hartan, idazleak gaixoti zegoela eta bidaia luze bat egin
beharra zeukala adierazi zuen.
Sintesian, ondasunen heren eta bostena bere seme Amador de Arriarani uzten ziola
adierazi zuen, praktikan, hura oinordeko nagusi bihurtuz. Ondasunen parte handi bat
Legazpi Etxean geldituko zen ezinbestean Amador bertan bizi beharko zuen, behintzat
zoztzi hilabete urtean eta klausula hori betetzen ez bazen, Zumarragan edo Urretxun
bizita, berrogeita hamar dukat ordaintzera behartzen zuen, dirua Zumarragako behartsuentzat izango zelarik. Aitak klausula hori bete zedin ziurtatu nahi zuen, izan ere,
betetzen ez bazen, Zumarragako alkateak auzitara eramango zuen.
Behartsuentzat izan zitekeen diru kopuru hori alkateak, errejidoreak eta bikarioak
esan bezala banatuko zen. Erabakian beste pertsona batzuk ere parte har zezaketen,
Amadorrek hala nahi bazuen.
Beste alde batetik, testamentuan idatzitakoa gogora ekarriz, bere alaba Franciscari
dote edo ezkonsari moduan bi mila dukat utzi zizkion, epeka ordaindu beharrekoak.
Gainera, Legazpi Etxean zeudenetako bi pitxar, bi taza, zilarrezko gatzontzi bat eta oheak.
Horrez gain, kodiziloa idatzi zen unean ondorengo gehiago zeuden (bere alaba Magdalena eta etorkizunean etor zitezkeenak), diru dezente gastatu behar izan zuten gaixotasun eta auzietan eta beraz, Franciscaren bi mila dukatak mila eta bostehun izatera pasa
ziren. Diru kopuru hori, aipatu objektuekin batera, une desberdinetan jasoko zituen:
lehenengo epea ezkontza eguna zen, amaren eta testamentugileak aukeratuko oniritzi emaile bizidunen onespenarekin (Juan Martinez hila bazen ordurako). Gainontzeko
kopurua hortik aurrera egokituko zitzaion: berrehun dukat urtero eta azkenengoan hirurehun. Gainera, beste hainbat aginduz gain, bere emaztea etxeko errotarekin, fruitu eta
errentekin gera zedin agindu zuen, alargunak nahi bezala administra zitzan baimenduz.
Alaba Magdalenari mila eta berrehun dukateko herentzia utzi zion.
Amador ondasunen herena eta bostena jaso aurretik hiltzen bazen, eta herentzia
bereganatu ondoren ondorengorik izan aurretik hiltzen bazen edo izanda ere, hauek
seme-alabak izan aurretik hiltzen baziren eta beraz, herentzia jaso aurretik, Francisca
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edo Magdalena izango ziren, Juan Martinez de Arriaranen alabak, oinordekoak. Bietako
edozein ere, ondasun nagusien jabe, Legazpi Etxean bizi beharko zen urtean zortzi hilabetez gutxienez, horrek zekarkeenarekin.
Edonor zela ere oinordeko nagusia, debekatua izango zuen ondasunak desjabetzea,
betiko familiarenak izan behar baitzuten.
Familia-adarra ondorengorik gabe ahitzen bazen, oinordeko nagusia gertuko familiako gizon bat izan zedin eskatu zuen, betiere zilegitasunez burututako ezkontza baten
fruitu zena. Azkenik, oinordekoa Juan Lopez de Arriaran bazen, bi urteko epean mila
eta seirehun dukateko zentsu bat sortzeko baldintza ezarri zion, urtero hogeita bat
dukateko mozkinak utziko zizkiona. Azken diru kantitate horrekin meza bat ospatuko
zen urtero, horretarako apaiz bat izendatuko zuten eta, aipatu mozkinekin, kaliza eta
gainontzeko elementuak erosi ospakizuna behar bezala burutu zedin. Azken batean,
kapilautzaren sorrera ahalbideratzen ari zen.
Juan Lopez de Arriaran zilegitasunezko ondorengorik gabe hiltzen bazen, mila eta
seirehun dukatak berreskuratzeko agindua ematen zuen, oinordeko berriak sortu beharko baitzuen, kasu horretan, ezaugarri antzekoko zentsu bat. Baldintza hori bete nahi
ez bazuen, ondorengotzan jauzi bat emango zen, harik eta baldintza horrekin ados
zegoen norbaitekin (zilegitasunez burututako ezkontza baten fruitu) topo egin arte.

Prestakuntza
hitzarmenak
Kontratu horiek bi norbanako akordio batera iristen zirenean, bakoitzaren zeregin ekonomikoak zeintzuk izango ziren mugatzeko erabiltzen ziren; oso modu desberdinean
erabili ere.
Lehenengoan, bereziki ekonomikoa dena, bi norbanako bien onerako paktu edo hitzarmen bat sinatzen saiatzen dira: batek, diru mailegatzen dio besteari, zeinak jarduera
komertzial edo industrial (artisau) batean inbertitzen duen. Bigarren pertsona horren
lanaren bitartez onura ekonomikoa jasotzea da helburua. Sozio kapitalistari inbertitutako dirua itzuliko zaio, irabazien erdiarekin.
Bigarrenak ere badu, ezinbestean, ekonomiarekin zerikurisik, bi parteetako batentzat
behinik behin. Bigarrenarentzat ere badu gehigarri bat, kasu honetan gertuagokoa,
soziala eta prestakuntzakoa. Azken hori buruz arituko gara epigrafe honetan.
Hitzarmen horien helburua bi lagun elkartzea da. Gerta liteke kasuren batean familia barruan gertatzea ere, baina normalean ideia aita batena izan ohi da, nekazaria
sarri, zeinak seme-bat baino gehiago dituen horiei etorkizun oparoa eskaintzeko. Lehenengoak aitaren lanbideari jarraituko dio ezustekorik ezean, eta etxea eta baserria
jasoko ditu herentzian, baita lursailak edo larreak eta lan-tresnak ere. Gainontzeko semeentzat irtenbide profesionala bilatzen saiatuko da, garai hartako erdi-mailako familia
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batentzat oso garestia eta ia ezinezkoa zena, edo beste lanbide bat erakutsiko dio, normalean aitarena ez den ogibide bat, etxean ondorengo bakarra behar baitzuten. Hori
dela eta, gainerako semeei irtenbide profesionala eman asmoz, enpresari (edo lanbidedun) batekin hitzarmen bat sinatzen zen: hura ikastuna izateko prest agertuko da, haiei
lanbidea erakusteko konpromisoa hartuta.
Era honetan, prestakuntza hitzarmenaren bitartez, semeak zurgintza, upelgintza, hargintza (edo igeltserotza), jostuntza, sarrailagintza eta abarrak ikasteko aukera izango
zuen.
Hitzarmen honek hainbat baldintza zituen. Gaztearen kasuan, era jatorrean, morroia
balitz bezala, bere maisuaren zerbitzari izatea hitz ematen zuen. Jardunaren epea zehaztutakoan, argi geratuko da ezingo duela denbora tarte hori bete arte joan. Hala egiten
badu, bere aitaren ardura izango da semea bilatzea eta bueltatzea. Kasu horretan semeak
epe osoa bete beharko du, ordura arte iragandako denbora galduz; gainera, maisuari
kalteak edo galerak sorrarazi badizkio, semerari edo familiari dagokio kalteordainen
konpentsazioa. Hitzarmena sinatzerakoan maisuak familia interesdunak fidatzaile bat
jartzea eska zezakeen. Batzuetan, pertsona bat kontratatzerakoan, herritik kanpokoa
bazen eta aita edo ama fidatzailerik ez bazuen, behartsua zelako, Zumarragako fidatzaile
bat ezartzen zitzaion. Hitzarmen hauetan era esplizituan islatzen zen seme ikasleak ez
zuela sekula dirurik izango epe horretan, ezta bere maisuak utzi nahi bazion ere.
Ikasleak gaixotasunen bat sufritzen bazuen, eta bere familia lanean ziharduen herri
berekoa bazen, aukera zeukan etxera joateko, baina ikasketa denbora bukatutakoan
egun horiek errekuperatu beharko zituen. Gaixoaldia maisuaren etxean pasatzea tokatzen bazitzaion, honen esku egongo zen medikuaren zerbitzua eta sendagaiak nahiz
medikamentuak ordaintzea. Halakoetan ikaslea izango zen, ikasketa epearen amaieran,
gaixoaldiko egun bakoitzeko bi lanegunekin ordaindu beharko zuena.
Enpresariaren erantzunkizuna izan ohi zen gaztearen mantenua: janaria, edaria, arropa, oinetakoak eta ohea eskaini behar zizkion. Horrez gain, bere ardura zen lanbidea
zintzo erakustea, sekreturik gorde gabe. Enpresariak bere lana betetzen ez bazuen, eta
ikaslea hori frogatzeko gai bazen, azken horri ofiziala balitz bezala ordaindu beharko
zion. Gainera, enpresaria behartuta zegoen ikasleari tratu txarrik ez ematera eta etengabe lan berriren bat irakastera, ikasleak uneoro egitekoren bat izan zezan. Horrez gain,
behin ikastaldia bukatuta, enpresariak aurrez hitzartutako diru kopuru bat emango zion
ikasleari. Ordaina beste edozein ondasun ere izan zitekeen: hala nola, arropa, lanerako
tresnak eta abar. Kasuren batean, eta ikastaldiaren zehar, ikaslearen aitak hala eskatuta,
ikaslea denbora tarte batean etxera joaten zen, bere etxean laguntza behar bazen.
Jakin ahal izan dugunez, badirudi prestakuntza-hitzarmenak bi aldeen onurarako
izan zirela. Halakoetan ordainketa-gutunak elkarbanatzen zituzten, harremanaz gain
beste gora-beheraren bat izan bazuten, hura ere gutunetan islatzen zen. Kasu batzuetan
prestakuntza-hitzarmena edozein unetan bertan behera utz zitekeen bi aldeetako batek
hala erabaki bazuen, baita aitak ere, firmatu ondoren desegiteko hautua egiten bazuen.
Hitzarmenen batean zehazten zen bi aldeetako batek eginkizunak betetzen ez bazituen,
besteari isuna ordaindu beharko ziola, erdia erregetzari eta beste erdia esanekoari.
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Eragin sozioekonomikoa areagotzeko
familia garrantzitsuenak zuen interesa
Probintzia eta herriguneak sozialki nola eratuta zeuden jakinda eta familia garrantzitsuenen nagusitasuna ezagututa, ez da harritzekoa horiek beren eragina eta ondasunak
handitzen saiatzea. Ez bakarrik ahalmen ekonomikoa, baita ohorea ere; bi horiek, normalean, lotuta egon ohi baitira.
Nolanahi ere, hori gutxi batzuen esku zegoen, izan ere, horretarako etxe bat edo beste edozein ondasun erosi behar zen edo ezkontza nahiz herentzia edo oinordekotzan
ondasunak jasotzea zen modu bakarra.
XVI. mendean burututako izkribuak aztertuta ikusi ahal izan dugu, Zumarragako
familia inportanteena, Francisca de Legazpiren -Legazpi Etxeko Jauntxoaren alabaeta Amador de Arriaranen -Arriaran Etxekoen bigarren mailako ondorengoa- arteko
ezkontzatik zetorrela. Bereziki euren seme Juan Martinez de Arriaran izan zen baliabide
ekonomiko eta prestijio soziala handitzeko gai izan zena. Hori, batik bat, aitaren aldetik
Arriaran Etxeko oinordeko izaten saiatu zelako eta, amaren aldetik, Gaona familiak (Francisca de Legazpiren familia) Araban zituen titulu eta jabetzak jaso ahal izan zituelako.
Arriaran Etxearen kasuan, aipatu dugunetan lehena, Juan Martinezek, Maria Lopez
de Arriaranekin lehian jardun zuen etxe horren jabetza bereganatzeko. Maria Lopez de
Arriaran Juan Lopez de Arriaranen izeba zen aitaren aldetik, 1583ko maiatzaren 1etik
etxe hartako Jauntxo zenarena, hain zuzen. Garai hartan Zumarragan bizi zen Martin
Garcia de Urrutiarekin ezkonduta zegoen, gure herriko Urrutia Etxeko Jauntxoarekin.
Jakinaren gainean, Juan Martinez de Arriaran berak 1583ko abuztuaren 30 eta 31n
probintziako korrejidorearen aurrean, Gomez de la Puerta, akreditatutako prokuradore
batzuei ahalordea eman zien Arriarandarren etxea eta maiorazkoa bereganatzen saia
zitezen. Korrejidorearen aurrean aurkeztutako testigantzaren arabera Juan Lopez de
Arriaranek, Pedro Lopez de Arriaranen semea, gaztea, eta Ana Lopezen eta Maria Lopez
de Arriaranen iloba, azken horiek ondorengorik gabeak, Amador de Arriaran oinordeko
izendatu zuen, ahalorde-emailearen aita. Egoera horretan, Juan Lopez de Arriaran eta
bere alaba bakarra, Ana, hildakoan, eta baita haien oinordeko Amador ere hila suertatu zenean, Juan Martinez bilakatu zen zilegitasunezko oinordeko. Horregatik, korrejidoreak Domingo de Aramburu eskribau areriarrak, Juan de Zabaloren ondorengoak,
maiorazkoaren osaeraren kopia edo lekualdatzea eskatu zuen. Kopia hori, aldi berean,
Areriako Alkatetza Nagusiak baimendu behar zuen, edo bestela Zumarragako justizia
arruntak, eta eskaera burutu zuenari helarazi.
Korrejidoreak hurrengo irailaren 1ean burutu zuen eskaera eta maiorazkoaren osaera-dokumentua berreskuratu zuen. Zumarragako alkateordeari erakutsi zioten, Juan
de Soraizi, lehenengo instantziako epaile zenari, eta hark Juan de Zabalo eskribauaren
letra ezagutzen zutenen artean hainbat zin jasotzeko agindua luzatu zuen. Jainkoaren,
Ama Birjinaren eta Ebanjelio Santuaren aurrean zin egin ondoren izkribu hura Juan de
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Zabalok berak idatzitakoa zela, alkateak kopia bat burutzeko eskatu zuen. Behin tramitea egindakoan, epaileak aldeko epaia eman zuen eta dokumentua Juan Martinez de
Arriarani igorri zion.
Ondoren, azken honek korrejidorearengana jo zuen esanaz Ana Lopez de Urrutia,
Catalina Lopez de Urrutia, Juana Lopez de Urrutia eta Maria Lopez de Urrutia, Maria
Lopez de Arriaranen alabek Arriarandarren Etxearekiko zituzten eskubideak defendatzeko pleitua abiarazi zutela. Orduan korrejidoreari beste behin eskatu zion Aramburu
eskribauari, lehen esan dugunez Zabaloren ondorengoa zena, maiorazkoaren osaera-dokumentuaren kopia edo lekualdatzea bideratzeko, kasu honetan Maria Lopez de
Arriaran bere alaba bezala deituta.
Eskatutakoa jaso zuenean, Maria Lopez de Arriaran eta bere alabak kopia atera zutenean lekuko izan ala ez, korrejidoreak hiru eguneko epea eman zion Aranbururi dokumentuaren lekualdatzea burutzeko. Eskribaua Arriaranera joan zen irailaren 19an eta
alabak deitu zituen, hala nahi bazuten, irailaren 22an Zumarragako Zufiaurre auzoko
bere etxean presente egon zitezen. Egun hartan, denen aurrean, Aramburu eskribauak
maiorazkoaren osaera-dokumentua aurkitu zuen eta epaileari nahiz alkateordeari
erakutsi zizkien. Lekukoek originala zela esan zutenean, eskribauak lekualdatzea burutu zuen eta Juan Martinez de Arriarani eman zion.
Hurrengo dokumentuek aditzera ematen dutenez, ez dirudi Juan Martinez de Arriaranek Arriaran Etxeko Jauntxo bihurtzea lortu zuenik, ez baita etxe hartan Jaun aldaketarik
ageri, ez une hartan ezta aurrerantzean ere, etxe hartako lehen mailako ondorengotzan
Maria Lopez de Arriaranengandik bere alaba Ana Lopez de Urrutiarengana pasa baitzen
oinordekotza, azken hori Juan Lopez de Lazarragarekin ezkondu zelarik. Azken hau
alargundu zenean, bera izan zen Arriaran Etxeko Jauntxo 1588. urteko uztailaren 24a
arte. Handik aurrera Lazarraga-Arriaran Jauntxoak izan ziren jabeak.
Oso bestelakoa izan zen Juan Martinez de Arriaranek amaren aldetik izan zuen herentziaren zoria. Ez dezagun ahaztu Francisca de Legazpiren semea zela, zeina Juan
Martinez de Legazpi eta Ana Maria de Gaona y de Lazcanoren alaba zen. Ana Maria
de Gaona, bere aldetik, Pedro de Gaonaren arreba zaharrena zen, eta Pedro, 1590. hamarkada hasieran, Arabako Arraya, Berrozi, Izarza, Ayago eta Zamauriko Jauntxoa zen
(eremu haietan errota, soro larre eta abarrak zituen).
Pedro de Gaona oso gaixo zegoen 1590eko irailaren 28an, eta beste ondorengorik
ezean, Juan Martinezek Urretxuko Juan de Lasalde diruzaina ahaldundu zuen bere izenean aipatutako leku guztietara joan zedin eta bere izenean beregana zitzan. Gainera,
ondasunak maileguan eman zitzan agindu zion, denak elkarrekin edo bakoitza bere
aldetik, eta aurkako edozein pleituri aurre egin ziezaion eskatu.
Oro har ez zuen arazorik izan Juan Martinezek leku horietako jaun eta jabe bihurtzerakoan, eragozpen txikiren bat baino ez. 1591ko otsailaren 14an Juan Diaz de Santa
Cruzek, Juan Diaz de Santa Cruz zenaren semeak, Arabako Ayago herri hustua libre utz
zezan eskatu zion errekerimentu baten bitartez, Diaz de Santa Cruzen esanetan Arrayako Jauntxoa zenak berari saldu zizkiolako. Erenchungo kontzejuak errentan hartu
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zuen hustutako herria. Juan Martinez de Arriaranen erantzuna azkarra eta sendoa izan
zen: bera zen Pedro de Gaonaren iloba eta oinordekoa zentzu guztietan, baita auzitan
ere, eta ez zuen Santa Cruz Ayagoren erosle bezala errekonozitzen; Juan Martinezek
bere aurrekoa ere ez zuen saltzailetzat onartzen, behin-behineko inorentzea izan zelako,
bera hil artean iraungo zuena. Santa Cruzi jakinarazi zion erregeak dagoeneko bazekiela
hark ordura arte egindakoa baliogabekoa zela.
Santa Cruztarrek ez zuten erraz amore eman eta Juan Martinez de Arriarani pleituak
jarri zizkioten ondasun haiek defendatzeko asmoz. Epaia anbibalentea izan zen bi aldeentzat: alde batetik, Juan Martinez lur-jabea zela adierazi zuen; baina, bestetik, Santa
Cruzi ordainsari ekonomikoa eman beharko ziola ere bai.
Epaia indarrean jartzeko adostasun batera heldu ziren 1600. urteko azaroaren 12an:
Arriaran eta semeak 724.524 marabedi ordaindu beharko zizkion Juan Diaz de Santa
Cruzi. Horretarako bi aukera zituzten: dirutan ordaintzea (Amador de Arriaran eta bere
emazte Juana de Altunak mila dukat ordaindu beharko zizkioten lehenengo. Ondoren,
Juan Martinez de Arriaran berak edo haren seme Amador de Arriaranek, Miguel de Manchola fidatzailearekin batera, gainontzekoa dukatetan eman beharko zioten marabedi
kopurua berdindu arte, hots, bederatziehun eta hogeita hamazazpi dukat, lau erreal
eta hogeita bi marabedi, 1602ko urtarrilaren 1erako) edo, kopuru nagusia ordaintzen
ez bazuten, urtero hirurogeita sei dukat, hamar erreal eta hemezortzi marabedi harik
eta kopuru osoa bete arte. Azkeneko aukera hori hartuz gero, kopuru hori izango zen
Santa Cruzen aldeko zentsu baten sorrera ekar zezakeena.
Ez zen nola-halako kopurua, inondik ere. Bada Juan Martinez de Arriaranek eta bere
semeak ez zuten ordainketa burutzeko arazorik izan. Miguel de Altuna eta Magdalena
Barrenechearen, Juana de Altunaren gurasoen, ezkonsariarekin nahikoa izan zen zorra
kitatzeko.
Buruhausteak-buruhauste, aurrerantzean Arrayako Jauntxoaren tituloa erabili zuen
Juan Martinez de Arriaranek, kasu askotan Legazpi Etxeko Jauntxoarenaren aurretik. Beranduago Gaona abizena ere baliatu zuen, Legazpiren aurretik eta Arriaranen ondoren.
Seme eta oinordekoak ere bide bera hartu zuen, Amador de Arriaran y Gaona izenarekin.
Arraya eta Legazpi Etxeko Jauntxoari dagokionez, 1600. urteko urriaren 26an idatzitako obligazio eta dohaintza izkribuetan, Juana de Altunarekin ezkondu zenean, aitak
hainbat ondasun utzi zizkion: Legazpi palazioa (bere burdindegi, errota, presa, uztai,
ubide eta abarrekin), Urretxuko errota (bere errota, uztai, ubide eta abarrekin), errota eta
palazioaren inguruko lursailak, Legazpi palazioak Zumarragako eliza zituen bi hilobiak
eta Zumarragako tenpluan, artzapezkikuaren onespenarekin erositako lau hilobiak.
Era berean, Arrayako maiorazkoa ere utzi zion aitak (Berrozi herria eta Izarza hiribildua
nahiz Maeztuko palazioa, bere dorre eta eskubideekin). Juan Martinez de Arriaranek
ondasun guztien erdia berarentzat uzten zuen. Hura hildakoan, Magdalena de Lasalde
Amadorren amak Urretxuko errotaren erdia bereganatuko zuen. Biak hildakoan, ordea,
Amadorren eskutan geldituko ziren ondasun guztiak, baldin eta hileta-elizkizun guztiak
Zumarragako elizan egiten baziren. Dohaintzan emandako ondasunetan konponketarik
behar bazen, hura noren erantzunkizuna izango zen ere idatzita gelditu zen.
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Hala eta guztiz ere, ondasunez gain betebeharrak ere jaso zituen: aitaren eskubide
eta eginkizunak zerrendatu zituzten semeak ere bete zitzan. Amadorri eskubidea kendu
zioten amaren aldeko ondasunak eskuratzeko. Magdalena de Lasalde, Amadorren ama,
eta haren familiaren aldeko ondasunak anai-arreben artean banatu ziren: Martin Perez,
Juan Perez, Magdalena, Angela eta Maria de Arriaran y Gauna eta haien seme-alaben
artean hain zuzen. Emaztearen gurasoak, Miguel de Altuna eta Madalena de Barrenechea, Juan Martinez eta sendiari bi mila dukat ematera behartuta zeuden.
Horrez gainera, titulo eta bitarteko ekonomiko berriak bereganatzeko gorabehera
horiez gain, ohorea eta prestijioa areagotzeko saiakeren hazkundea jazo zela ikusi ahal
izan dugu. Batzuek Legazpi Etxeko armarria eta blasoia erabili ahal izateko eskaerak
egin zituzten, izan ere, Gipuzkoako, Euskal Herriko edo Gaztelako goi-nobleziakoak
ez baziren ere, gutxienez Gipuzkoako noblezia ertainean koka genitzake. Ezin dugu
aparte utzi XV. mendean Pero Lopez de Legazpi erbesteratua izan zela mairuen muga
eremura, Gipuzkoako Ahaide Nagusi gehienen antzera. Hortaz, talde bakan horretako
kide Francisca de Legazpi (Pero Lopez de Legazpiren alaba, erbesteratua izan zenaren
biloba) Amador de Arriaranekin ezkondu zen 1545. urte hasieran. Franciscaren heriotz
goiztiarraren ondoren, etxe hartako ondorengoek Arriaran hartu zuten lehen abizen
bezala Legazpi alboratuz, baina abizenak bereak zituen noblezia-ahalmenak gordez.
1593ko azaroaren 27an, Francisca eta Amadorren semearen garaian, dagoeneko
ezagun dugun Juan Martinez de Arriaran bizi zenean, Antonio Navarro de Larrateguiren berri eman zioten. Hori ere mairuekin muga aldera erbesteratutako arbasoen ondorengoa zen. Esteban de Zabalo elizgizon zumarragarraren bitartez, Juan Martinezi
bertako oinordeko bezala tratatua izan nahi zuela jakinarazi zion. Gainera, etxeko arma
eta entseinak erabiltzeko eskubidea izan nahi zuela esan zion.
Juan Martinez de Arriaranen erantzunak Legazpi Etxeko historiaren atal ezezagunetako bat argitzen lagundu digu. Hark, odolkidetasun laugarren mailako senide bezala
onartu ondoren, armarria ezingo zuela erabili aditzera eman zion, izan ere, Juan Martinez bera ere ez zen armarriaren eta intsigniaren jabe, Valda Etxeko semeak sortutakoa
zelako. Etxe hau oso garrantzitsua izan da Gipuzkoan, Legazpi Etxeak azkoitiarren arma
eta entseinak hartu zituen sortu zenean, baina jabeak Valda Etxekoak ziren. Jakinarazi
zion, baita ere, nahi izanda Valda Etxearen ordungo jabeekin harremanetan jar zitekeela.
Beharbada, gaur egungo ikuspuntutik azalpen ona da ulertzeko zergatik ez dagoen
Legazpi Etxean Legazpi edo Baldatarren armarririk. Egun Arriarandarrena da etxe aurrealdean ikus daitekeen armarri bakarra.
Hori ez zen izan, Legazpi Etxeko izateak ekar zezakeen ohoreaz jabetzeko saiakera
bakarra; izan zen, ohoreaz gain, jabetza ekonomia ere bilatu zuena.
Kasu horretan Catalina de Legazpia Etxe hartako ondorengoa, Anton Martinez de
Abalia tolosarraren emaztea, izan zen protagonista. Catalina aurreko Jauntxoak, Juan
Martinez de Legazpiak izandako alabetako bat zen. Hark probintziako korregidorearen
aurrean pleitu bat aurkeztu zuen, zeinaren epaiaren arabera Legazpi Etxeko ondasun
guztien (fruitu eta errentak barne) laurden bat berari zegokion. Epai honi aurre egiteko
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Amador de Arriaran izan zen, etxeko Jauntxoa, 1555eko urriaren 31n zenbait prokuradore ahaldundu zituena Valladolideko Errege kantzelaritzaren aurrean eta probintziako
epaimahaiaren aurrean jarduteko.
Emaitza ez zen gogobetekoa izan, pleitua Kantzelaritzan zegoela bista eta rebista
epaiak argitara eman ziren, zeinak probintziako korrejidoreak esandakoa ontzat ematen
zen. Catalinaren ziurtasuna areagotuz, bere aldeko nobletasun agiria luzatu zitzaion.
Jasoko zuen kopurua egokitzeko, alde bakoitzak contadore batzuk izendatuko zituen
auzian nori zer zegokion erabakitzeko.
Denborak aurrera egin ahala konponbiderik topatu ezinda, bi aldeen onerako, 1584ko
ekaina hasieran, Amadorren semea buru zela (Juan Martinez de Arriaran), Catalinak
(ordurako alargunduta) bere suhiari eman zion boterea, Domingo de Eleizegui prokuradoreari. Hark Jauntxo berriarekin adostu beharko zuen zein eskubide eta zilegitasun
zegokion Zumarragako Legazpi-Arriaran familiaren ondasunetatik. Hartu-emanak bide
onetik joan zitezen, Catalinak eskubideei muzin egiteko prest zegoela adierazi zuen,
baldin eta behar bezala konpentsatzen bazuten.
Juan Martinezek Catalinari eta haren anaiari urrezko laurehun dukat ordaintzea
adostu zuen, Legazpi Etxeko ondasunetatik zegokiena. Ehun Ama Birjinaren egunean,
abuztuan, jasoko zituen, beste ehun 1585eko San Juan egunean, beste ehun 1586ko
egun berean eta azken ehunak ere 1587ko San Juan egunean. Juan Martinezek obligazio izkribua helarazi zion 1584ko ekainaren 8an hitzartutako baldintzak beteko zituela
zin eginez. Catalinak ere hitz eman zuen Legazpi Etxearekin zerikusia zuen eskubide eta
ekintzetan ez zuela aurrerantzean muturrik sartuko.

Behartsu
eta kalteberei arreta
Zumarragako biztanleria edo, hobeto esanda, garai hartako pertsona partikularrak ez
zituzten behartsu eta kalteberak baztertzen, testamentuetan ikusi ahal izan dugunez,
oroitzen ziren haietaz. Azken nahiak idazterakoan, zenbat zumarragarrek oso eskuzabal
jokatu zuten.
Behartsuei dagokienez, ez ziren gehiegi eta gainera, kontuan izan behar dugu pobretasunaren kontzeptuaren definizioa ere oso eztabaidagarria dela, ez baita ziurrenik
bera izango XVI. mendean eta gaur egun, lau mende pasa ondoren.
Garai hartan, eta oro har Antzinako Erregimenak iraun zuen mendeetan, txiroa bistako
lanik ez zuena zen, kaparetza bereganatua izan ala ez, udalerrian edo inguruetan eskean
jarduteko baimena zuena. Sarri ez zuen bizileku finkorik izaten. Finean baztertuak ziren,
jende mota jakin bat: emakume alargun eta adinekoak (mugitzeko gaitasun gutxikoak), ijituak eta gaitasun mental urrikoak… azken batean, ezaugarri jakin batzuk zituztenak jende
multzoak izaten ziren. Apenas zegoen, behartsuen artean, lanerako adineko gizonezkorik.
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XVI. mendean herrian bertan eskaintzen zitzaion irtenbidea bazterketaren arazoari.
Gure probintzian eta inguruetan kanpotarren etorrera eragozteko joera zegoen, kulturalki atzerritarrak zirenena. Hala izaten zen etorkinek status sozial jakin bat ez zeukatenean (kaparetasuna) edo ogibiderik ez zutenean bederen, ikusi baitugu kaparetasunak ez zuela kasu guztietan bizitza erosoa izatea ahalbideratzen. Zentzu horretan,
kontzejuan kalteberen beharretarako diru kopuru bat gordetzen zen, adibidez kaxako
umeei laguntzeko.
Kontzejuaren eginkizuna zen, apaizaren laguntzarekin (Elizako arduradun bezala) ospitalearen kudeaketa. Instituzioa partikularren laguntzarekin sortu zen eta gure herrian
eraikin desberdinek burutu zuten funtzio hori. Ez zuten osasungintzarekin zerikusirik,
gizarte-laguntzarekin edota benefizentziarekin baizik.
Ezagun dugun lehenengo ospitalea Celaetakoa da, zeinaren ondasun-datuak 1560ko
izkribuetan ageri diren. Sortze data ez dakigun arren, badakigu Domenja de Celaeta,
sortzailearen senitartekoak 1586ko otsailaren 19an bikario, alkate eta errejidoreari (eraikinaren kudeatzaileak) eskatu ziela bertan bizi ahal izateko aukera. Ordurako zenbait
behardun bizi ziren eraikinean eta Celaetak barruan ganbera bat erakitzeko baimena
eskatu zuen, bere kontura, bera eta bere ahizpa bertan bizi zitezen. Bi ahizpek erabiltzen
zuten erropa zuria hildakoan ospitaleari legako ziotela adierazi zuten. Kudeatzaileek
proposamena onartu zuten. Beharbada haien umorean zeresana izango zuen Domenjak aurreko uztailaren 16an sinatutako testamentuan ospitaleari eta behartsuei bere
ondasunak utziko zizkiela esan izanak. Ondasunen artean hilobi bat ere eskaini zuen,
non hilobiratu ez zeukaten behartsuentzat.
Mende amaierarako Zumarragako ospitale horretako instalazioak zaharkituta zeuden. 1605eko urrian amaitu zen bertako jarduna. Domingo de Aramburu eskribauaren
eta bere emazte Maria de Aizpururen donazioekin eraiki zen ospitale berria. Eskribaua
1594ko maiatzaren 26an zendu zen.
Ospitaleen funtzionatzeko erari buruz, eguneroko kudeaketa ospitaleroaren esku
zegoela esan dezakegu. Hark egiten zuena udaleko zinegotzi nagusiek eta apaizak
gainbegiratzen zuten. Partikularrek sortutako beste bitarteko batzuetan ere haiek ziren
kudeatze lanak burutzen zituztenak.
Behartsua bera izan zitekeen ospitalean ostatuan sartzen eska zezakeena, edo apaizak nahiz kontzejuak berak ere ahalbidera zezaketen bertara bidaltzea. Azken horiek
ziren behartsuak nola elikatu ebazten zutenak horretarako beharrezko kapitala gordez
(denborarekin areagotu egin zitekeen, partikularren donazioekin edo herrian antolatutako diru bilketekin). Beranduagokoak dira ospitaleek behar bezala funtziona zezaten
egindako araudiak.
Dena den, behartsuei eskainitako arretari helduz, azpimarratzekoa da kasu gehienetan norbanakoak zirela eginkizun hori beren bizkar hartzen zutenak. Normalean ez
zuten zuzenean egiten, elizaren mekanismoak erabiltzen zituzten horretarako, esate
baterako obras pias delakoak (arrunki, sortzaileak urtero eman beharreko limosna bat
ezartzen zuen norbaiten omenez). Beste aukera bat alkateari eta errejidoreari dirua
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ematea zen, haiek izan zitezen kopuru hori emaileak esan bezala erabiliko zutenak.
Hala bazen, limosna soila izan ohi zen eta ez obra pia (elizak parte hartzen ez zuelako).
Elizaren kasuan, eskribauek idatzitako protokoloetan ezin izan dugu ikusi Zumarragako Eliza, zuzenean edo zeharka, limosna emaile zenik. Bere eginkizuna asko jota,
testamentugileek erabakitakoari men egitea zen, nola limosnekin hala obra piekin.
Nolanahi ere, ezin dugu alboratu Elizak, une jakin batetik aurrera eragin handia izan
zuela jendartean, eta beraz, izan zuela zeresanik partikularrek gatibuen erredentzioan
emandako ondasunetan, lehenago esan dugun eran.
Horregatik norbanakoak ziren, testamentuetan emandakoekin, behartsuei bizitzea
tokatu zitzaien iluntasunari kolore apur bat eman zietenak; izan ere, biztanle gehienek
ez zuten haiekin kontakturik izan nahi, eta txiro lotsagarri esaten zieten era peioratiboan.
Esan bezala, obra pia izan ziren herriko txiroenei laguntzeko zumarragarrek erabilitako bidea. Testamentugileek egindako kapital sortze horiek ez zuten zertan behartsuei laguntzeko bakarrik izan, neska ezkongabeen ezkonsari (ezkontzeko aukera izan
zezaten, familiak dirurik ez bazuen zaila baitzen ezkontzea), organista mantentzeko,
haurrei doktrina kristaua erakusteko, Kuaresmako herri misioak sustatzeko eta abar
ere izan zitezkeen.
Elizari buruz aritzen garenean obra piei buruz luzeago jardungo badugu ere, beharrezkoa iruditzen zait puntu honetan apur bat sakontzea. Barne funtzionamendua
honakoa zen: testamentugileak diru kopuru jakin bat, zentsu baten gaineko interesak,
etxe edo lursail bat eta abar parrokia bati uzten zionean, bere kabildoak gaur egun
banku batek egingo lukeen eran jokatzen zuen, kapital hori edo higigarri nahiz higiezinak maileguan utziz, harik eta ondasunen zatia mailegu desberdinetan inbertituta izan
arte. Mailegu horiek interes bat zekarten urtean eta interes horiek erabiltzen ziren testamentugilearen nahiak betetzeko. Azken finean, interesak ziren banatzen zirenak eta
ez kapital nagusia.
Obra pia bakoitzak bere ugazabak zituen, bai odolekoak (sortzailearen ondorengo zuzenak), bai instituzionalak (normalean alkatea eta apaiza), eta nahiak betetzea
zuten helburu. Liburu bat ere behar izaten zuten, sortzaileak jaso zuen baimena eta
gerta zitezkeenak jasotzen zituena. Jakina denez, Elizaren barrukoa izanda, liburu hori
Artzapezpikuen Bisita Santuen mende zegoen. Haiek eskatzaileak jarritako baldintzak
betetzen ari ote ziren gainbegiratzen zuten, baiezkoa zenean onespena emanez.
Denborak aurrera egin ahala, obra pia horien hasierako balioa galarazi egiten zen,
minimoa izatera heldu arte, eskatzaileak ezarritako baldintzak betetzea zailduz. Hala
bazen, artzapezpikutzari baimena eskatzen zitzaion onuradun kopurua txikitzeko, limosna jasotzen zutenek baldintza onenetan goza zezaten.
Zumarragako adibide bat aipatzearren, Amador de Arriaranek bere testamentuan
utzitakoa gogoratuko dugu. Bi mailegu edo zentsuetatik zetozen hemeretzi dukat utzi
zituen, Gabon eta Aste Santu bitartean hamabi txiroren artean bana banatzeko, haien
izenik eman gabe, ohorea eta ontasuna gaiztotu ez zedin.
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Juan Martinez de Mendizabal eta Martin de Leturiaren kasuan ere antzeko bi obra
pia jaso ditugu. Azkenaren semeari eskatu zioten, Domingo de Leturia zapatariari, Zumarragako behartsuei urtean lau dukat emateko, limosna eran. Hartzaileak Domingok
berak erabakiko zituen alkatearekin eta bikarioarekin elkarlanean. Lau dukatak ematen
zituenean, bikarioak eta alkateak ordainketa-gutuna helarazten zioten urtero.
Karitate erakusgarri horiez gain, denboran zehar iraun zutenak sarri testamentu
idazkietan, testamentugile batzuek horretarako beharra ikusten zutenean, puntualki,
diru kopurutxoak ematea ere agindu zuten. Catalina de Aguirre zumarragarrak bera hil
ondorengo bederatzigarren egunean txiroei hiru dukat dirutan edo ogitan emateko
eskatu zuen. Gainera sei dukat eman zizkion Errosario Santuari.
Behartsuei ez zitzaien limosna dirutan ematen beti. Magdalena de Aguirre y Gurruchaga de Yusoren testamentuan, 1599ko uztailaren 24an, bere omenean bederatzi meza
ospatzeko eta herriko behartsuen artean irin eta arto anega bana banatzeko agindu
zuen.

Zufiaurre plaza eta auzoko suteko kaltetuak
Esan gabe doa epe luzean eta behin betiko txirotasunean bizi zirenez gain, posible zela
aldi baterako behardunekin ere topo egitea, sutea jasandakoak esaterako. Hondamendiaren ondorioz dena gal zitekeen ustekabean. Batzuk behartsuen taldeko kide izatera
pasako ziren eta beste batzuk, kolpe gogorra izan arren, aurrera egitea lortuko zuten.
Baserrietan ohikoak izaten ziren suteak, gertakari bakanak eta isolatuak, larrienak
hirigunean jasaten ziren, etxeak bata bestearen ondoan egon zitezkeelako eta, argi
denez, biztanle kopuru handiago bati eragiten zietelako.
Suteak etxe bat harrapatzen zuenean, udal edo probintzia mailako agintariek zuzenean edo zeharka, zergak barkatuz edo ordainketa denboran zehar banatuz, lagun
ziezaieketen kaltetuei.
Zumarragak 1585eko azaroaren 4 eta 5ean jasan zuen sute larri bat Zufiaurre plaza
eta auzoan. Gutxi gorabehera hogeita hamar etxe erre ziren. Ezbeharraren ondorioz,
etxe jabe asko Urretxura joan ziren bizi izatera, haien artean Arriarandar batzuk.
Herria kaltetuei laguntzeko mobilizatu egin zen. Bizilagunek norbanako bezela eskainitako laguntzaz gain, 1586ko apirilaren 20an sei urtean zergak barkatzea adostu zuen
kontzejuak. Udalak 1585eko azaroaren 20an Mutrikun ospatutako Probintziako Batzar
Nagusiak ebatzitakoari men egin zion: sei urteko epean udalerriari probintziako zergak
barkatu zizkion sutea zela medio. Horrez gain, udalak zorrak barkatu zizkien Pascual de
Iturbe eta Catalina de Abendañori ere, lau urte lehenago etxea erre zitzaielako.
Hurrengo hilabete eta urteetan salmenta dezente izan ziren suak hartutako eremuan.
Jabeek lurrak eta etxeak saldu zituzten, oraindik aprobetxa zitekeenarekin batera. Beste batzuek, ordea, berreraikitzeari ekin zioten. Kontzejuak ere egoera baliatu zuen inguruko hirigintza hobetzeko.
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X

VI. mendearen hasieran, zumarragarrak batik bat abeltzaintzan eta
nekazaritzan aritzen ziren lanean.

Lehenengo sektorea oso garrantzitsua zen garai hartako herritarrentzat, baita kontzejuarentzat ere, basogintzan eta bertatik ateratzen
zituzten etekinekin egin ahal izaten zietelako aurre herritarren gastuei. Baina ez hori
bakarrik, herriko basoen ustiaketak kontzejuak partikularrekin, zuzenean edo zeharka,
izan zitzakeen zorrak kitatzeko balio izaten zuen. Partikular horiek beraientzat lan egiten
zuten, dirua mailegatzen zieten edo kontzejuaren hartzekodunak izaten ziren.
XVI. mendeko lehenengo urteetan zumarragar gehienak baserrian bizi ziren, familia
handietan. Eraikin haiek bizilekuak ziren batik bat, baina lan egoitza nagusi bezala ere
funtzionatzen zuten: animaliak gorde eta mantenduz, zein nekazal jarduerak burutuz.
XV. mende amaieran jabetu ziren mendiaren ustiapena ez zela nahikoa hazten ari zen
biztanleriarentzat. Geroz eta gehiago ziren mendiaren mende bizi zirenak. Lur emankorrenak dagoeneko lehenagotik han bizi ziren baserritarrek hartuak zituzten, eta familia
berriek kalitate okerragoko lurretan jardun behar izaten zuten lanean, erdi mailako
mendien emankortasuna gutxiago zelarik. Beharrezkoa zen, ikuspuntu ekonomikotik,
aukera gehiago emango zizkien lurrak hartzea.
Lur haiek beherago zeuden. Hortaz, Europa mendebaleko gainontzeko lurraldeetan
gertatu bezala, biztanleriak kokaleku egonkor modura, erreka ondoak baztertu zituen
urtero gainezka egiten zutelako uholdeek. Gainera, erreka bazterrak urez betetzeaz
gain, intsektuen bizitoki bihurtzen ziren, horrek ekar zezakeen gaixotasun andanarekin.
Hori dela-eta, antzinako familiek nahiago izaten zuten erdi mailako mendietan bizi,
baserrietan, inguruko lur emankorrak landuz.
Esan dugun bezala, Erdi Aro amaierarako mendia ez zen, dagoeneko, lana eta bizilekua bermatzen zuen kokalekua. Apurka-apurka errekak bideratzeko moduak ezagutzen
hasi ziren, gainezka egitea eta uholdeak ekiditea erraztuz. Aurrerapen horiek, ziurrenik,
beheragoko lurrak hartzeko beharrak eragin zituen.
Gurera etorriz, logikoki lehendabizi mendi magalean hasi ziren kokatzen, Eitza auzoan. Bertan, elkarren ondoan eraiki zituzten etxeak, lehenengo kalea sortuz: herri
moduko lehenengo sorkuntza zen, ezaugarri berriduna. Jada ez ziren etxe handi eta
bakanak, guraso, seme-alaba, aiton-amona, gurasoen anai-arreba, morroi eta neskameei bizileku ematen zieten baserriak; Eitzako haiek txikiagoak ziren, elkarren ondoan
eraikiak eta baratzedunak, Huegon errekastoaren ondoan (Belaoqui mendiaren magalean) eta familia txikiagoen bizileku (guraso eta seme-alabak). Familia kaletar haiek,
hirigunean bizi baziren ere, arbasoen lan berdinak burutuko zituzten: baserritarrenak.
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Pixkanaka-pixkanaka, lehenago ikusi dugun bezala, olio orban bat balitz bezala, biziera berria errekarantz hazten hasi zen, egun Elizkale eta Piedad kalea direnetatik. XVI.
mendeko lehen laurdenaren amaierarako herrigunea errekara heldua zen, auzo berri
bat sortuz: Zufiaur(re), plaza bat ere bazuena.
Garai hartarako gure kontzejuan biztanleriak gora egin zuen, ondorioz, behar berriak
sortu ziren, baita lanbide berriak ere aurrengo kapituluan ikusiko dugun bezala.
Kapitulu honetan sakonduko dugu gai honetan, hots, aztertuko dugu zein lanbide
zituzten mendialdean bizi zirenek eta kaletar berriek. Egoera berriarekin premia berriak
etorri ziren, bai kuantitatiboki (produktu gehiago behar ziren), bai kualitatiboki (lanbide
berriak, batik bat zerbitzuetan), eskribauen testuetan ikusi ahal izan dugunagatik. Gaur
egungo lanbideekin alderatuta sor daitezkeen gaizki-ulertuak saihesteko, Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE) sailkapen modernoaren laburpena erabiliko dugu.

Lehen sektoreko jarduerak:
basoaren ustiaketa, nekazaritza
eta abeltzaintza
Horiexek dira gizakiak era aktiboan aro Paleolitikoa, Mesolitikoa eta Neolitikoa, bakoitza
bere azpisailkapenarekin, atzean utzitakoan burutu zituen lehenengo lanak.
Behin gizakiak naturak eskaintzen dituen baliabideekiko era pasiboan jokatzeari
utzi zionean (fruituak jasoz, ehizan eginez eta arrantzatuz), era aktiboan elikagaiak
produzitzeari ekin zion, nekazari edota abeltzain bihurtuz. Horiek dira bizimoduaren
aldatzea ekarri zuten lehen pausuak: ordura arte nomadak izan baziren, nekazaritzak eta
abeltzaintzak sedentario izatera behartu zituzten. Gainera, soberakinak aprobetxatzeko
modua ere ematen zien.
Sedentaritzaren eta soberakinen agerpenak aldaketak ekarri zituen biztanleen izaeran ere, ordura arte ezezagunak ziren jokabideak azalaraziz: geroz eta populatuagoak
zeuden bizilekuetan antolamendurako joera ageri zen. Eta egituraketa berri horren ondorioz herri egonkorrak sortu ziren, egitura jakin bat zutenak eta, ikuspuntu erlijiosotik
ere, egokiago antolatuta zeudenak.
Guzti horren bilakaerak herrigune handiagoen sorrera ekarri zuen, boteretsuagoena,
lortutako lurrak defendatzeko ardura zutenena. Horiek dira, inondik ere, ejerzituen eta
estatuen iturburu.
Izaeren errepikapenak eta esperimentaziorako joerak, tributan banatutako jendarte
konplexuago eta dinamikoago bat ekarri zuen. Zonalde honetan barduliarrak finkatu
ziren, batik bat, Erroma aurreko garaian. Erromatarrek inguru hau hartu zutenean, gaur
egungo Euskal Herria, ez zuten bertan geratzeko interesik izan. Baskoiei bertan kokatzen
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utzi zieten eta elkarrekin bizi izan ziren. Hori bai, Erromatarren esku zeuden kokaleku
estrategikoak eta ekonomiaren ikuspuntutik interesgarriak ziren lekuak (Oiaso, Menosca eta abar). Hori izan zen latifundioaren buru izango zen villa erromatarren bat sortu
izanaren arrazoi nagusia.
Inperio Erromatarra deuseztatu zenean, ondorengo inbasioek ez zuten aldaketa ekonomiko handirik ekarri eremu hau saltus zelako: basoa hain zuzen. Hori izan zitekeen
bat-batean herrigunea sortu izanaren arrazoia, beti egon izan baitzen bertan zerbait.
Arrasto horrek sarreran aipatu dugun datara garamatza, Behe Erdi Aroan Zumarraga
herriaren lehenengo agerpenera, 1366. urtera.

Basogintza (silvicultura) eta basoaren ustiaketa
Garai hartako jarduera ekonomikoen azterketari basogintzarekin ekingo diogu.
Herritarrak egindako lanetik bizi ziren, baina kontzejua, erakunde juridiko legez, mendietan zegoen ororen aprobetxamendutik bizi zen. Kontzejuak berak lortutako etekin
horiek bizilagunen artean banatzeko ardura zuen. Egia da bazirela mendian edo basoan
lursail partikularrak ere, antzina, zehazki noiz jakin ezin badugu ere, pribatizatu zirenak.
Lur pribatuak baina, ez ziren oso zabalak eta behar bezala babestuta egon ohi ziren,
bereziki beste partikular batzuen ganaduaren babespean.
Zumarragatzat hartuko genukeen lur eremua mendi, baso eta larre zen garai hartan.
Zonalde horietako bakoitzaren aprobetxamendua desberdina zen: basoak alde batetik,
larreak bestetik (urak eta belarrak), eta azkenik behe mailako mendia eta harana, normalean auzolanean lantzen zen ingurua.
Zuhaitz eta fruta-arbolen ustiaketatik jende asko bizi zen: ez bakarrik nekazariak –
fruituak jasotzen zituzten, familiako ekonomia eta dieta osatzen zutenak-, baita beste
sektore batzuetako langileak ere. Burdingintzan jarduten zutenek egur-ikatza behar
izaten zuten burdinari forma emateko eta horretarako, ezinbestean, egurra.
Zuhaitz bakoitzetik egur gehiago ateratzeko saiakeran, lepatu egiten zituzten, hau
da, enborraren altuera jakin batean moztu egiten ziren kimu berriak irten zitezen, eta
denborarekin, egur gehiago. Jarduera hau kontzejuak berak nahiz partikularrek burutzen zuten. Arriskua zera zen, mozketa behar ez zen tokian eginez gero, zuhaitza behin
betiko hondatzeko aukera zegoela.
Erabilera horrek lurralde komunak nolabait arautzeko beharra ekarri zuen, zuhaitzak
(gehienak egur gogorrekoak) zein lur zorua zainduko zituena. Zigorrak ere finkatu zituzten (udal ordenantzan ezarri ziren, probintzia mailako agindu bidez). Mandatu honetan
bi gune desberdin zehaztu ziren, ustiaketa desberdineko bi eremu.
Lehenengoak baso irekiak ziren, erabilera libre eta dohainezkoak kontzejuko herritarrentzat. Hasiera batean hala bazen ere, denborarekin ohartu ziren gehiegizkoak
zirela egur-ikatza lortzeko egiten ziren baso-mozketak eta erabilera libre eta doakoa
mugatzea deliberatu zuten.
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Bigarren zonaldekoak kontzejuarenak ziren hasiera batean, herri-lurrak hain zuzen.
Bizilagunek zonalde horretan egin zezaketena mugatuagoa zen, kontzejuak erabakitako epe eta baldintzapean. Ez zegoen muga horiek gainditzerik, kontzejuari luzapen
bat eskatu ondoren, ustiaketarako baimena jasotzen ez bazen.
Kontzejuek herri-lur horiek erabil zitzaketen, enkantean jarriz edo zuzenean salduz,
dirua lortzeko. Etekin horiek udal zorrak ordaintzeko baliatzen zituzten. Zumarraga
adibide ederra da kasu horretan, jarraian ikusiko dugunez bezala.
1584ko martxoaren 4ean, Francisco de Aguirre eta Domingo de Izaguirre alkate eta
errejidoreari, hurrenez hurren, kontzejuko mendietatik jasotako ikatza enkantean jartzeko baimena eman zitzaien; izan ere, korrejidoreak, Teodoro de Sagastiberria eta
Baltasar de Oraa bizilagunek eskatuta, kontzejua zituen zor ikaragarriak ordaintzera
kondenatu zuen. Jakina, kontzejuak aukera zuen prozesua nola burutuko zen erabakitzeko, zein baldintzekin: bere esku zegoen epeak eta enkantearen baldintzak ezartzea. Enkante hartan, esaterako, ez zuten zumarragarrek bakarrik parte hartu, Azpeitia,
Urretxu edo Urrestillako jendea ere etorri zen.
Ez zen bide erraza izan, zortzi enkante saiakera behar izan ziren, partehartzaileek
zonalde batzuetan bakarrik lan egin nahi zutelako eta ez erabiltzeko moduan zeuden
guztietan.
Kontzejuak eskaintzetako bat onartu zuenean, zenbait mendi-aztertzaile izendatu
behar izan zituen, sorta bakoitzari zein diru kopuru zegokion erabakiko zuena. Azkenean, kontratuak sinatu ahal izan zituzten, esleipendun bakoitzarentzat desberdinak.
Juan de Elgarresta, bere fidatzaile Juan de Cortarekin, Econeta mendian (Zubilleta
ondoan) ikatzetarako laurehun su-egur karga egitera konprometitu zen berrehun eta
berrogeita zazpi errealen truke. Tomas de Gurruchagak kontzejuari, lau urteko epean,
ikatzetarako zortzi mila egur karga erostea onartu zuen. Pagaola, Aseguinolaza, Zubilleta eta Belerain inguruko egurra zen. Azkenik, Pedro de Astaburuaga enpedradoreak,
zumarragarra, bide konponketak esleitzearen truke, eta kontzejuak bideak egiteagatik
zor ziona kontuan izanda, hogeita bat marabedi ordainduko zituela zin egin zuen Olarte
mendian, sei urteko epean, moztuko ziren ikatzetarako hiru mila zazpiehun su-egur
karga bakoitzaren truke. Astaburuagak amore emango zuen azkenean eta ikatz kargak
bere bizilagun Francisco de Aguirrerentzat izango ziren, Juan Martinez de Arriaranen
koinatu eta Legazpi Etxeko burdindegian lanean ari zen nagusi bat.
Tratu horiekin, kontzejuak lehenago aipatutako hartzekodunekin zuen arazoa
konpontzen hasi ahal izan zuen.
Nolanahi ere, kontzejuak eta bizilagunek mendia eta basoak ustiatzen segi ahalko
zuten, goitik zetozen aginduei men egiten bazieten. Mendiak ondasun estrategiko bat
ziren gipuzkoarrentzat, etxeak eraikitzeko ezinbesteko lehengaia ziren batetik, baina
ez hori bakarrik, monarkiarentzat berarentzat ere behar-beharrezkoak ziren.
Dena den, kontzejuko egurraren ustiapena burdindegiak abian jartzeko (kontzejuaren eta burdindegiaren jabearen artean erabilera egokia hitzartzen zen, bi aldeentzat
onuragarria izan zedin) edo bizilagunen behar propioei erantzuna emateko izan zite-
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keen. Azken kasu horretan, epe jakin batean eta kontzejuaren baimenarekin, kopuru
jakin bat ordainduta inguru haiek helburu desberdinekin erabil zitezkeen, esaterako:
su-egurra batzeko, etxeak konpontzeko edo baserrietarako, ganaduaren elikadurarako,
eraikuntzarako eta abar.
Egurra eta basoak, ikusi dugun moduan, zaindu beharrekoak ziren bizimodu hura
mantendu nahi bazuten. Horretarako kontzejuaren mendiak ere beharrezkoak ziren,
baita haztegiak ere. Lau baserri-auzok gutxienez haztegi bana izateko agindua zuten.
Gainera, kontzejua diruz larri zebilenean (Zumarragako elizari zentsu baten interesak
zor zizkion), 1597ko azken hilabeteetan adibidez, herritarrek zuten egur grinaren jakitun, bizilagunei herri-lurretan zuhaitzak ereiteko aukera eskaini zien 1597ko abenduaren 27an. Interesa zuen herritar bakoitzak erreal bat ordaindu beharko zuen landatutako
zuhaitz bakoitzaren truke. Proposamenak harrera ona izan zuen. Juan de Izuzquiza sei
dukat ordaindu zizkion kontzejuari hirurogeita sei zuhaitz berriren truke, eta Izuzquizak
bezala, beste hainbat herritarrek ere parte hartu zuten.
XVI. mendean Zumarragan gehien landu ziren zuhaitzak haritza, gaztainondoa, pagoa eta lizarra ziren.
Orain arte jasotakoa kontuan hartuta, kontzejuaren ardura zen baserri bakoitzak, jabe
edo maizterrak, 541 postura puska (1,85 hektarea edo 18.500 metro karratu) bakarrik
izatea bere esku lau errealen truke. Ustiapenaren arabera, lursailek izen desberdinak
izaten zituzten: ipiñogi, ostabaso, goiburu, isasi.
Erabilera publikoaren kasuan, gure kontzejuan ustiapen mota berri bat zegoen:
karoietan egindakoa, lur eremu zirkularretan, alegia. Lehenik eta behin ganadutarako
erabiltzen ziren, baina ondoren nekazaritzan edo burdingintzan ere jardun zuten karoietan. Gure probintzian, oro har, karoi nagusiak, negukoak, eta karoi txikiak, udakoak,
izan ohi ziren. Probintziako ordenantzaren arabera 140,28 metro erradio neurtzen zuten
hasieran eta udakoek negukoen neurri erdia izan ohi zuten. karoiaren erdigunean zedarri edo mugarri bat egoten zen, austerriza edo artamugarri izena zuena, eta alboetan
beste zortzi, baztermugarri zeritzanak.
Epigrafe honekin amaitze aldera, aipatzekoa da su-egur zuria ere erabiltzen zela kare-harriarekin batera, kare-harrobietatik karea ateratzeko. Lehengaiaren ezaugarriak
medio, harria zegoen inguruetan burutzen zen lana.

Nekazaritza eta abeltzaintza
Gure arbaso gehienek nekazaritza lanak burutzen zituzten bizirauteko: bai baserrietan bizi zirenak, bai XVI. mende hasierarako sortu berriak ziren auzoetan bizi ziren bizilagun gehienak ere. Lanbide hori, aitzitik, era desberdinean burutzen zuten: batzuek lursail zabaletan jarduten zuten, eta beste batzuek etxeen atzealdeetako baratze txikietan.
Garai hartako lanbide ohikoena bazen ere, ez da eskribauen idazkietan apenas ageri.
Bada zeharkako erreferentziarik, notario publikoak dokumentuetan bi kontratugile-
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ren datuak jasotzen dituztenean, esaterako, baserri alokairuetan errentan ordaindu
beharrekoa ageri ohi da. Bertan, diruaz gain, gauzez egindako ordainketak ere ikus
daitezke, inguruko laborantzaren lekuko. Informazio hori ezinbestekoa da garai hura
hobeto ezagutzeko.
Kasu batzuetan, errentaren ordainketak dirutan bakarrik egiten ziren eta beste batzuetan erdia dirutan eta beste erdia jenerotan. Gainera, aipatu bezala, bazen gauzez
bakarrik ordaindutako errentarik ere.
Era berean, zonalde horretan zein nekazal produktu zeuden jakiteko bada informaziorik beste dokumentu batzuetan ere. Obligazio-izkribuetan, zorrak kitatzeko idazten
zirenak, haien bitartez sortutako maileguak jenerotan ordaintzen zituenik bazegoela
ikusi ahal izan dugu. Horrez gain, asko ziren zorrak produktuekin ordaintzen zituztenak
garai hartan. Dokumentu horien bitartez jakin ahal izan dugu garaiko gipuzkoarrek
garia zutela elikadura nagusi.
Nekazal produktuak data horietan herrietako plazetan zuten prezio berean saltzen
ziren. Normalean, Zumarragako plaza izaten zen erreferentzia, nahiz eta beste batzuetan
beste herriren bateko salneurriak ere hartzen ziren aintzat.
Abeltzaintza ere aberastasun iturri garrantzitsua zen inguru hauetan. Álvaro Aragón ikerlari eta irakaslearen ustez, XVI. mendera arte Gipuzkoan eta Bizkaian larrean
zebiltzan animalia-taldeak monastegienak, Koroakoak, kontzejuetakoak edo herriko
Jauntxoenak izaten ziren. Mende hartatik aurrera hasi ziren partikularrei saltzen, lehen
aberatsak izango zirenei hain zuzen.
Hasiera batean behi-taldeak ziren nagusi. Urte batzuen buruan, ordea, lehen biztanle
haiek jabetu ziren behiek basoak hondatzen zituztela zuhaitz sartu berriei kalte eginez.
Lehen esan bezala, basoak oso garrantzitsuak ziren burdindegietarako egur-ikatza batzeko, hori dela eta, abeltzainek behi-taldeak artaldeekin ordezkatu zituzten. Ardiek leku
gehiago izan zuten basoan, hura kolonizatuz. Jakina denez, horrek guztiak jan ohituretan
aldaketak ekarri zituen. Txerri-taldeak ere gutxitzen hasi ziren, artaldeen mesederako.
Ganadu aldaketa horrekin, haran barrenetatik goi mendietarako artalde handien
transhumantzia abiatu zen Gipuzkoan. XVII. mendetik aurrera, artaldeak geroz eta handiagoak zirenez, urrunago joan behar izaten zuten larre bila, hogei kilometrotik gora
urrunduz: Aizkorri edo Aralarretik kostaraino.
Gure herrian ohikoagoa zen abeltzaintza baserrietan herrigunean baino. Baserri bakoitzak, normalean, esnea ematen zuten animaliak izaten zituen: behi, ardi edo ahuntzak.
Bestetik, animalien salneurriak ulertzeko, ganaduak dirutan izan zezakeen balioa ez
zen gaur egungoaren parekoa. Garai hartan, kontuan izaten zen, batik bat, zertarako
erabiltzen ziren: esaterako, lanerako baliagarriak zirenek prezio altuagoa izaten zuten.
Aurrerago zehatz-mehatz ikusiko dugun bezala, zaldi baten prezioa askoz ere baxuagoa zen macho ala mando batena baino; gauza bera idiekin, garaiko traktore lanak
egiten baitzituzten. Gaur egun ez dago horrenbeste idi, baserri gehienak mekanizatuta
daudelako.
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XVI. mendean behiak ziren, elikadurarako animalia garrantzitsuenak; baita txahal eta
txekorrak ere. Txahalek bi urte betetakoan kumeak izan zitzaketen eta arrak baziren, bi
urte betetakoan zekor bihurtuko ziren, eta hiru urtetik aurrera, zezen.
Behiekin batera idia zen bigarren animalia ohikoena. Baserrian ezinbesteko indarra
eskaintzen zuten ez bakarrik nekazaritzan, baita kargak alde batetik bestera eramateko
ere. Aztergai dugun garaian, idiak behiak baino balio handiagoa zuen: heren bat gehiago, hain zuzen ere. Normalean binaka egiten zuten lan, idi-parean uztarriarekin, eta
hala saltzen ziren. Urteek aurrera egin ahala indarra galdutakoan, haragitarako bakarrik
balioko zuten.
Aipatu ditugun animalietan machoak ziren, dudarik gabe, kotizatuenak. Indar gehiago zutenez, lan astunak burutu zitzaketen: bai nekazaritzan, baita burdindegietaraino
ikatza garraiatzen zuten gurdiei tira eginez ere. Salneurria izan ohi zen, kasu askotan,
eroslearen eta saltzailearen arteko gaizki ulertuen sorburu, altuegia zelako edo abereak
gabeziaren bat zuelako.
Inguru hauetako ardia mutur beltzeko ardi latxa zen, artilea eta esnea (baita eratorriak
ere: gazta, adibidez) ematen zuena. Ardi bakoitzaren salneurria zazpi errealekoa zen.
Ardi latxaren artilea ardi merinoena bezain preziatuagoa ez bazen ere, gure inguruan
estimu handikoa zen. Ardiei urrian eta maiatzean mozten zitzaien ilea, suerte hilabeteetan (egun maiatzean bakarrik egiten da, ardiei pisua kenduz, udako beroak hobeto
pasa ditzaten). Moztu ondoren, artilea kintaletan pisatzen zen.
Ahuntzei dagokienez, aipatzekoa da kontrolpean izaten zirela, sekula aske utzi gabe,
basoko landare edo zuhaitz gazteak honda ez zitzaten (ahuntzen aurkako babes hori
ezaguna da, probintzia mailako ordenantzetan agertzen baita). Ahuntzetatik haragia
eta esnea aprobetxatzen zen, eta ardien pareko salneurria zuten.
Baina horiek ez ziren baserrietan zeuden abere guztiak; ukuiluetan baziren beste zenbait ere, beharbada ez horren erabiliak eta ezagunak: zaldiak, mandoak, txerriak eta abar.
Herriguneko etxeetan ere, baratzeetan, txerriak eta oiloak, untxiak eta abar topa zitezkeen.
Baserritar nahiz kaletarrek abereak jabetzan edo irabazi ertain edo arrisku kontratuekin mugatuta izan ohi zituzten. Azken horien adibide dezente jaso ditugu eskribauen
dokumentuetan.
Kontratu edo hitzarmen horiek negozioaren aurretik adosten ziren; lehenik eta behin
animalien jabea nor zen adierazten zen eta noren esku uzten zituen epe jakin batean.
Denbora tarte horretan bigarren sinatzailearen esku egongo zen animalia zaindu eta
jaten ematea, berdin udan ala neguan (gaua ukuiluan ala kanpoan pasaz).
Abere horietako bakoitzari balio bat ezartzen zitzaion, ezaugarri nagusiak adieraziz
(adina, gabeziaren bat bazuen, umedun bazegoen -kasu horietan balioa handiagoa zen-).
Epea pasatakoan jabeari itzuliko zizkion abereak, haien bitartez jasotako irabazien erdiarekin. Gainera, oso ohikoa zen denbora tarte horretan kumeak izatea. Kasu horietan erdiak jabearentzat izango ziren eta beste erdiak berarekin hitzarmena egin zuenarentzat.
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Epe horren barruan abereak izan zituenak jabeari irabazien erdia emateko zailtasunak bazituen, jabeak bere abereak bereganatuko zituen haien kume guztiekin. Abereez gain, horien balioaren erdia (hitzarmenean finkatutakoa) dirutan ematen bazion,
ordea, abereen erdiak eta horien kumeen erdiak berarentzat har zitzakeen.
Utzitako abereren bat era naturalean hiltzen bazen, bien artean banatuko ziren galerak. Heriotza arduragabekeria batengatik izan bazen, aldiz, zaintza zuenarena izango
zen erantzukizun osoa, eta aberearen prezioa ordaindu beharko zuen. Animalia hildakoan, bigarren horren gain egongo zen heriotzaren kausa frogatzeko ardura. Horretarako hildako aberea osorik edo, behinik behin, hildakoaren larrua eramango zion
jabeari heriotzaren kasuak azter zitzan, hots, heriotza naturala izan zen ala ez egiazta
zezan. Frogarik eraman ezean, normalean arduragabekeriatzat jotzen zen, eta, beraz,
zaintzeko ardura zutenek balio osoa ordaindu beharko zioten jabeari.
Hitzarmen edo kontratuan behar bezala helarazi behar ziren adostasunaren ondorio
guztiak: elizari ordaindu beharreko hamarren eta primiziak (noren ardura ziren, partziala
edo osoa), kontzejuari, alkatetza nagusiari edo probintziari ordaindu beharreko kuotak
(bakoitzaren ondasunen araberakoa zen, abereak ere hartzen ziren kontuan). Gainera,
hartzailearen etxebizitzan edo inguruko lurretan beste inork ganadurik hartu ez zuela
azaldu behar izaten zen, balioa ematerakoan edo bueltatzerakoan sor zitezkeen zailtasunak eragozteko.
Kontratuan, abereak ezin zirela utzi, saldu edo trukatu jaso ohi zen, jabearen baimenik gabe, behinik behin. Halakorik gertatuko balitz, hau da, hartzaileak klausula hori
beteko ez balu, auzibidea irekiko litzateke. Jabeak ere epe horren barruan abereak ez
utzi, saldu edo trukatzeko konpromisoa hartzen zuen. Hartzaileak irabaziak jabearen
alde hipotekatzen zituen, ziurragoa izan zedin.
Ohikoa zen, jabeak hartzaileari diru kopuru bat ere maileguan uztea abereekin batera,
era egokian has zedin lanean. Diru hori, argi denez, animaliekin batera itzuli beharko
zion hartzaileak jabeari.
Batzuetan, bi aldeak bat etorrita, epea bukatu aurretik hausten zen hitzarmena. Biek
ordainketa gutuna sinatzen zuten, harremana bertan behera utziz.
Gerta zitekeen mailegu hitzarmenari abere edo diru gehiago eranstea ere, hasierako
akordioa zabalduz.
Behin maileguaren epea amaituta, irabazien erdiarekin batera abereak eta maileguan
utzitako dirua bueltatua, bertan behera uzten zen irabazi ertain edo arrisku kontratua.
Dokumentu horietatik, garai hartako informazio antropologiko eta sozioekonomikoaz gain, beste kontu praktikoago batzuk ere jaso ahal izan ditugu, hala nola, abereek,
urteen joan etorrian, izan zuten balioa eta salneurria.
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Bigarren sektorea:
eskulangintza eta industria
Ezin dugu industriaz hitz egin XVI. mende hasierako Zumarragari buruz ari garenean,
ez behintzat gaur egun industriatzat dugun jardueraz. Baziren, aitzitik, aro historiko
gehienetan bezala, lehengaiak produktu bihurtzen zihardutenak, horretarako energia
iturri desberdinak erabiliz.
Nolanahi ere, garai hartan egon zitekeenak ez zuen zerikusirik gaur egungoarekin,
zeina XVIII. mendetik aurrera Europan izandako iraultza industrial desberdinen ondorioa
den, mekanizazioaren bidea ireki zuena.
XVI. mendeko lehen hamarkadetan eskulangintza zen nagusi herrian, eskuz egindako
industria hain zuzen, automatizazio osagarri modernorik gabea.
Artisautza jardueren bilakaeraren ondorioz sortu ziren gaur egun sutegi bezala ezagutzen ditugunak, hots, burdin lantegiak. Sarri negozio familiarrak izaten baziren ere,
kontratazioren bat ere jaso ahal izan dugu prestakuntza izkribu bitartez formalizatu
zena. Herrigunean kokatu ohi ziren sarri, etxe ondoan, oso txikiak zirelako. Burdindegiak
handiagoak izaten ziren, eta horregatik, azpiegitura beharragatik, etxeetatik urrutiago
eraikitzen zituzten.

Burdindegiak
Legazpiako burdindegien jarduna ezaguna da, lanean baitziharduten azken mendeetan. Zumarragan ere bazeuden antzeko instalazioak, sutegiak baina handiagoak
izateaz gain langile gehiago ere zituztenak. Lantegi horien produkzioari eta jarduerari
buruzko lekukotasun ezagunena Legazpi Etxean daukagu. Hori zen garaiko fabrika nagusia, zeinaren dokumentazio gehiena gorde den, batik bat mendearen bigarren erditik
aurrera. Machain burdindegiaren berri ere badugu.
1551 urte arteko burdindegien kasuan, ez dugu Zumarragan halakorik aurkitu
mendearen lehenengo erdian; baina lekukotasunik jaso ez izanak ez du burdindegirik
ez zegoenik esan nahi. Dokumenturen bat topatu dugu non adierazten den zonalde
honetako langileak urrunagoko herrietan kontratatzen zituztela mende horren lehenengo erdiaren amaieran. Horregatik iruditzen zaigu Zumarraga eta Urretxun ez zela
burdindegirik egongo.
Instalazio horiek hainbat faktoreren menpe zeuden: faktore horiek lehengaiak (burdina eta ikatza), energia iturriak (ura) eta, jakina, eskulan espezializatua ziren.
Hortaz, hiru elementu: lehengaiak, energia iturriak eta eskulana. Horietatik bat falta
bazen, instalazioak ezingo zuen funtzionatu. Kasu gehienetan, eskulana -dirua izandaziurta zitekeen, eta lehengaiak ere bai; baina energia iturria, ura, zaila zen urte osoan
zehar izaten, agorraldi garaian falta baitzitekeen. Horregatik, burdindegiek lan egiten
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zuten Domu Santu egunean eta maiatza amaieran. Garai hori luza zitekeen, baldin eta
presan ur nahikoa gorde ahal izan bazuten.
Hain zuzen ere, burdindegi orok albo instalazio batzuk behar zituen, ura gordetzeko:
presa, ubide, kanal eta abarrak. Tresna bereziak ere behar izaten zituzten, hala nola:
uztaiak, ingudeak, mailuak, hauspoak eta abar. Noiz edo noiz, burdindegitik oso hurren errota bat ere egon ohi zen, lantegiko jabeak azpiegiturak hobeto aprobetxatzeko
asmoz eraikia.
Praktikan, jabeek ez zuten burdindegietan lan egiten, eta egitekotan, administrazio
eta kudeaketa lanetan izan ohi zen. Ez da eskura izan ditugun datuetan eskulanak burutzeko ardura zuen jaberik ageri. Negozioaren kudeaketa lanak bakarrik egin zitzaketen
eta jabetza ez zuten beste inorekin konpartitzen, nahiz bazen salbuespenik: ondasunen
zati txiki bat negozioko partaideren batekin banatzea izan zitekeen jabetza konpartituko adibide bakanetako bat. Jabeak, edo jabeek, beste pertsona bati burdindegia utz
ziezaiokeen epe jakin baterako. Gerta zitekeen, gainera, maizter horiek ere azpi-maileguan uztea. Hala bazen, hots, maizter gehiago bazeuden, bakoitzak denbora tarte jakin
batean erabili ahalko zuen lantegia.
Olagizonek, behin lantokia lanean hasteko baldintza onetan zegoela ikusita, lehengai
hornitzaileak bilatzen zituzten: ikazkinak, mando jabeak eta abar, zeinak lehengaiak
salduko zizkieten (ikatza, burdina eta abar), baita langileak ere, hala behar izanda. Baina ez hori bakarrik, bezeroak ere batu behar zituzten, herrikoak ala estatu mailakoak,
handiak nahiz txikiak.
Lantokiko tresnaren bat hondatuko balitz, burdindegiko jabeak izango zuen, hura
konpontzeko edo aldatzeko ardura. Azken batean bere ardura zen ura zegoenean burdindegia funtzionatzeko moduan mantentzea. Jabeak konponketa burutzerik ez bazuen, maizterrak egin beharko zuen. Hori bai, konponketa kostuak alokairuari kenduko
zitzaizkion. Sute, uholde edo halakorik jasanez gero, eta beraz, burdindegia erabiltzerik
ez bazegoen, kontratua bertan behera geldituko zen aurrerantzean.
Nolanahi ere, lehenago esan bezala, olagizon kudeatzaileek lantegian lan fisikoa
burutuko zuten langileak (ofizialak, maisuak, langile xeheak) kontratatu behar izaten
zituzten. Behargin horiek espezializatuta egon ohi ziren: urtzaile, mazolari, tiratzaile,
azpiroin eta abar.
Azpimarragarria da Amador Arriaran eta oinordekoen burdindegian landutako
burdin mota desberdin kopurua. Familiaren zein maizterren gidaritzapean, Legazpin
egindakoa baina prezio altuagoan saltzen zen bertakoa. Legazpi Etxeko burdindegian
zehaztasun gehiagorekin egiten omen zen lan, eta horregatik, objektu preziatuagoak
lantzen zituzten. Legazpin burutzen zutena, berriz, hobea zen gordinean erabiltzeko,
ez baitzegoen horren landua.
Lehengai nagusia, burdina, Gabiriako Lenzaburun erosi ohi zen. Egur-ikatza egiteko
egurraren kasuan, inguruko edozein basotan eros zitekeen, bai Zumarragan bertan,
baita inguruko herrietan ere.
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Asko dira bi material horiek, egur-ikatza eta burdina, erosteko sinatutako kontratuak.
Burdinari dagokionez, bazegoen lehengaia toki jakin batean utzi eta ondoren kudeatzaileak berak burdindegira eraman zezan adosteko aukera, baina normalean saltzaileak
berak eraman ohi zuen lantegiraino.
Ikatza erosterakoan, aldiz, aukera sorta ederra zegoen: bat zuzenean ikazkinarekin
ikatz karga kopuru zehatz bat adostea zen (zehatz azalduko zen non moztu egurra eta
ikazkinak egingo zuen ikatza bertatik), eroslea izan zitekeen kargak bere lantokira eramango zituena. Esan gabe doa prezioa aurrez hitzartzen zela. Beste aukera bat ikatza
alde batetik bestera mugitzeko langile batzuk kontratatzea zen; horiekin kargak non
utzi finkatzen zen, lantegi atarian normalean, eta ikatza lantegian bertan pisatzen zen.
Beste aukera bat kudeatzaile eta mailegu hartzaileak langile batzuk prozesu guztia
burutzeko kontratatzea zen, hots, egurra moztu, egur-ikatza egin eta burdindegiraino
eraman.
Gainera, bazegoen bi aldeentzat tratu onuragarria egiterik ere: adibidez, burdindegitik kanpoko norbaitek ikatza eskain zezakeen trukean burdina jasoz, dirua kobratu
beharrean. Horixe izan zen 1593ko martxoaren 6an, Ana de Arriaran zumarragar eta
urretxuar ezagunak, bere anaiordearen, Juan Martinez de Arriaranen burdindegiaren
maizterrak, Pero Lopez de Olazabal gabiriarrarekin egindakoa. Gabiriarrak hitz ematen
zuen 1594ko urtarrileko aste batean eta martxoko beste batean ikatza ekarriko ziola.
Tratua zen epe horretan burdindegiak landutako burdina bien artean erdibana egingo
zutela, Pero Lopez de Olazabal eta Juan Martinez de Arriaranek lehenago egin bezala.
Aste horietan ikatzik ez bazegoen, Pero Lopezen ardura izango zen eta Anari konpentsazioa ordaindu beharko zion. Anak burdindegian behar beste ofizial jarriko zituela
hitz eman zuen.
Burdina garai hartako edukiera neurriak jarraituz erosten zen, kintaletan eta liberatan: ehun eta hirurogeita hamaika liberak osatzen zutelarik kintal bat. Kontratuetan ez
dugu salmentako beste neurririk ikusi, kintalak eta liberak baino ez. Pisua neurtzeko
baziren azpi-neurriak ere, nagusietan oinarritzen zirenak: kargak eta gurdiak. Behin
burdina landutakoan, salgai zegoenean, kintal bakoitzak ehun eta berrogeita hamar
libera izaten zituen.
XVI. mendeko bigarren erdian aldatu egin zen burdinaren prezioa, garaiko inflazioa
medio. Hala eta guztiz ere, datuak aztertuta ikusi ahal izan dugu azken erosleak ordaindu beharreko prezioa zela argi eta garbi igoera gehien jasan zuena, bai olagizonari
zuzenean erositakoan izandako igoeragatik, baita bitarteko batekin tratua egindakoan
ere. Azken kasu honetan, gainera, ezin dugu jakin bitartekoak zein gehigarri ezarri zion
oinarrizko prezioari.
Prezioei helduz, igoera saltzaile eta erosleen kontratuak nahiz bitarteko eta erosleenak aztertuta ikusi ahal izan dugu 1549 eta 1559 artean kintala hogeita lau errealetik,
1600ean hogeita hamar erreal eta erdi izatera pasa zela, 1577an hogeita bost erreal eta
erdi ziren eta 1582an hogeita zazpi erreal. Hori bai, prezioak merkeagoak izan zitezkeen
senitartekoentzat edo eskaera handiak egiten zituenarentzat.
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Epigrafe honi amaiera emate aldera, azpimarratzekoa da Gipuzkoa eta Bizkaiako burdina Sevillan saltzeko enpresa baten sorrera. 1597ko otsailaren 13an izan zen eta lau
urte iraun zituen. Sustatzaileak Miguel de Manchola urretxuarra, bere iloba Martin de
Mendizabal, Sevillan bizi zena, eta Francisco Perez Olivos sevillarra ziren. Negozio hura
abian jartzeko zortzi mila dukat batu zituzten hiruen artean, euskaldunek mila bana
dukat eta sevillarrak sei mila.
Azken hori zen, ezinbestean, bazkide kapitalista: enpresa Martinek bideratuko zuen
Sevillan, eta Miguelek bi euskal probintzietan. Negozioaren egoitza, ofizina eta liburuekin, Sevillako Rastro kalean egongo zen. Handik, zortzi mila dukatak igorriko zizkion Migueli minerala eros zezan. Mancholak diruaren %1,5 izango zuen salerosketetan zebilen
arten izandako gastuak, janaria eta lo egiteko lekua ordaintzeko. Merkantzia Sevillara
itsasontziz bidaliko zuen, Mendizabalek eskatu ahala. Sorrerako kapitala negoziorako
bakarrik bidera zitekeen, ezingo zen beste ezertarako baliatu.
Miguelen jarduna oso garrantzitsua izan zen, ez bakarrik Zumarragako Legazpi
Etxeko burdina esportatzen saiatu zelako, baita inguruko burdindegiekin tratuak itxi
zituelako ere.

Sutegi edo lantegi txikiak
Lehenago esan dugun moduan, lantegi txikiak herrigunean egon ohi ziren, etxe alboetan, ez baitzuten leku gehiegi behar izaten lanak burutzeko.
Familia buruak eta lan egiteko adinean zeuden seme-alabek ziharduten lantegi horietan lanean; eskaerek hala gomendatuta, familiatik kanpoko langileak ere kontrata
zitzaketen, ofizial edo peoiak.
Burdindegiekin batera, lantegi txiki horiek iltzeak egiteko enkarguak jasotzen zituzten, kolpe batekoak nahiz bikoak (garai hartako bi mota ziren). Burdineriak ere lantzen
zituzten, dozenaka saltzen zirenak.
Erosleak Zumarraga bertakoak edo ingurukoak ziren, Zumarragaren eraginpeko
herrietakoak.
Lantoki txiki horiek baratzean ere lanean jarraitzeko abagunea ematen zieten herritarrei; etxe bakoitzak baratze txiki bat izan ohi baitzuen atzealdean garai hartan. Gainera,
lan bat baina gehiago ere burutu zezaketen, beste zerbaitean ere jardunez, bigarren
edo hirugarren sektorean esaterako.

Jarduera ekonomikoak 93

Prestaketa hitzarmenak
Gizarteari buruzko atalean aipatu ditugun hitzarmenen izen bera duten arren, lehen bi
sektoreetako lan jardueretan ere erabili ziren. Horiek, baina, ez dute lan-heziketarekin
zerikusirik, ez zuten lanbide bat irakasten. Kontratatutakoak esperientzia zeukan behar
horretan.
Kasu haietan langileen hautua izaten zen, interes desberdinekin, denbora tarte batean bi aldeentzat onuragarria izan zitekeen lan bat burutzea. Gaur egungo ikuspuntutik begiratuta argi dago ez zela berdinen arteko hitzarmena, bietako batek bestea
kontratatzen baitzuen. Lehenengoa negozioko kudeatzailea zen eta bigarrenarekin
adosten zuen zeren truke eta zein baldintzetan eskainiko zion bere eskulana eta jakituria
lehenengoaren negozioari.
Hitzarmen horiek eskulangintzaren sektorean, industrian, sutegi edo lantoki txikietan
eta burdindegietan erabiltzen ziren; kasuren batean lehen sektorean ere bai, batik bat
nekazaritzan, egurra jaso eta aprobetxatze lanetan.
Lanpostua herrian burutzekoa izaten zen normalean, baina posible zen probintziako
beste lekuren baterako ere izatea, enpresaria han bazegoen. Hitzarmena eremu monarkikoaren barruan edonon betetzekoa izan zitekeen.
Hitzarmen horretan lanpostuak iraun bitartean gerta zitekeen edozein intzidentzia
aurreikusten saiatzen ziren, bi aldeetako batek lanik egin edo eman ezina ere bai, horrek
sor zitzakeen ordainekin, zeinak -bide batez- langilearentzat garestiagoak ziren lan egun
batean irabaz zezakeena baino.
Hitzarmen hauek epea bukatu aurretik amai zitezkeen bi aldeetako batek, apalenak
normalean, uko egiten bazion. Hala gertatutakoan, ordura artekoak kitatu eta ordainketa gutuna sinatzen zuten.

Hirugarren sektorea:
Zerbitzuak
Hasiera batean kontrakoa pentsa badaiteke ere, eta lehenengoa nagusi izanda, bigarren eta hirugarren sektoreek ere bazuten nolabaiteko garrantzia Zumarraga hartan.
Argi zegoen: biztanle kopurua hazten ari zen herrian eta, horrekin batera, baliabide
ekonomikoak. Kate bat bailitzan, jarduera berrien sorrerak behar berriak ekarri zituen
negozio oparoagoak sortuz.
Inguruko herrietan ere gauza bera gertatu zen, bai probintzian, baita erresuman
ere. Zonalde desberdinen arteko hartu-eman apala hasi zen, ekonomiaren internalizazio xume bat: aitzindaria barne merkataritza izan zen, Gaztelako mugaz barrukoa hain
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zuzen. Alabaina, erresumaren mundu mailako garrantzia areagotzen ari zen: beste arrazoi batzuen artean, espantsionismo nazionalak Ameriketatik metal preziatuak ekartzea
ahalbideratu zuelako eta Europan ere hazten ari zelako monarkia espainiarraren eragina. Hori dela-eta, komertzio bideak erraz hasi ziren agertzen, batik bat tradizioa zuten
zonaldeekiko hartu-emanetan, hots, Italia iparraldearekin eta Flandriarekin. Azken batean, Behe Erdi Aroarekin alderatuz, bazirudien komertzioaren urrezko aroa agertzear
zegoela, baita Zumarragan ere.
Arrazoi desberdinak medio -gerrak ere bai tartean- zumarragarrak, edo gure inguruetan jaiotakoak, munduan zehar aurki ditzakegu garai hartan, baita haien ondorengoak
ere. Batzuk bueltatu egin ziren Zumarragara eta Gipuzkoara, beste batzuk lehenengoz
etorri ziren. Horren lekuko, esaterako Felipe de Salcedoren kasua, denbora tarte batean
Zumarragan negozio batzuk izan baitzituen.
Amerikarekin izandako komertzio hartu-eman oro Indietako Kontratazio Etxetik
(gazteleraz Casa de Contratación de Indias bezala ezaguna) pasa beharrekoa zen XVI.
mendean. Erakunde hori zen erregeek kontinente berriarekin zerikusia zuen edozer
onesteko ardura zuena.
Denborak aurrera egin ahala, metropoliaren eta lur haien arteko harremanak garrantzia hartuz joan ahala, Gaztelaren hartu-eman europarrak okertzen hasi ziren. Bidaia
komertzialak nahiz beste edozein motako bidaiak arriskutsu bihurtu ziren pirata eta
kortsarioen agerpenarekin.
Harreman komertzial haiek defendatu asmoz, Gaztelako monarkiak erabaki zuen
Atlantikoa gurutzatu nahi zuten guztiekin urtean bidaia bakarra egitea. Hala errazagoa
zen barku guztien segurtasuna bermatzea eta, asko zirenez, erasoak eragoztea.
Atlantikoa gurutzatuz bidali nahi zen orok zerga moduko bat ordaindu behar izaten
zuten, averia izena zuena (Armadaren averia ere esaten zitzaion) eta merkatari, merkantzia eta bidaiari guztiei eragiten zien.
Jatorrira itzuliz, Zumarragara, egia da bertako merkataritzak ez zuela, oro har, Gaztelako beste lurralde batzuetan bezalako mugimendurik izan. Salbuespenak salbuespen,
ez zen Ameriketarako joerarik izan; herri inguruan egiten zen bizimodua.
Eskualde mailan, baita beste eremu batzuetan ere, dirua beharrezkoa zen; hobeto
esanda, diruaren zirkulazioa ezinbestekoa zen. Diru mugimendu horretarako moneta-sistema ezartzea premiazkoa zen, xumea bazen ere, eta horren hedapenarekin banku-sistema bat sortzea beharrezko bihurtu zen (edo funtzio hori bete zezakeen zerbait).

Txanponak eta diru-transakzioak
Garaiko moneta sistema Errege Katolikoek 1497ko ekainaren 13an Medina del Campon iragarri zutena zen: erreal eta marabedi izendun txanponek osatzen zuten moneta
sistema.
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XVI. mendean, Gaztelan, erreal batek hogeita hamalau marabedi balio zituen. Ez
zeuden, alabaina, txanpon horiek bakarrik: urrezko dukata ere erabiltzen zen, hamaika
errealeko balioa zuena eta, kasu askotan, erreferentziako txanpon bezala onartzen zena.
Zilarrezko dukatik ere bazen. Gainera, ezkutua (hamasei erreal), dobloia (bi dukat) eta
florina, azken hori arraroena (dukat batek bederatzi florineko balorea zuen).
Txanpona egiteko erabilitako metalak garrantzia handia zuen. Aro Modernoan zilarraren eta kobrearen aleazio bat edo zilarra erabiltzen ziren txanponak egiterakoan. Mende
hartan eta gure inguruan, zilarrezko erreal batek zilar-kobreko txanpon bat eta erdiko
balorea zuen; dukat batek hamaika zilarrezko edo zilar-kobreko hamasei eta erdi balio
zituen. Inflazioaren ondorioz, eta ondorengo debaluazioagatik, zilarrezko txanponak
zilar-kobrekoak baino %50 gehiago balio zuen.
Komertzioa eta jarduera ekonomikoa egon zedin ezinbestekoa zen banku-sistema
(sasi-) profesionalizatua izatea. Gure herrian ez zegoen halakorik, baina bai dirua era
desberdinetan mailegatzeko aukera.
Lehenengoa, bizilagun batek beste bati, konfiantza osoan, dirua uztea zen. Dirua
uzten zuenak uste izaten zuen hartzaileak, epe labur batean eta interesik gabe, itzuliko
ziola. Nahasterik gabe, hartzaileak momentuko zailtasunen bat izan zezakeen eta hura
konpontzeko laguntza eskatu. Behin dirua utzitakoan, obligazio-izkribua sinatu ohi zen,
bertan, hartzaileak fidatzaile bat ere aipa zezakeen edo inolako bermerik gabe jokatu.
Horrez gain, bi aldeen artean hitzartutako ordainketaren epeak ere, inolako interesik
gabe, dokumentuan zehazten ziren. Behin dirua itzulitakoan, mailegatzaileak ordainketa gutunarekin erantzuten zion tratuari amaiera emanez.
Azpimarratzekoa da fidatzailearen irudia, bera izan ohi baitzen ordaintzaile adjektiboarekin dokumentua sinatzen zuena. Ez zen, jakina, dirua jasoko zuena, hots, arazo ekonomikoak zituena. Hala ere, ordaintzailearen fidatzaile nagusia zenez, bera zen
mailegua ahalbideratzen zuena, obligazio-izkribuaren sinadurarekin burutzen zena.
Fidatzailea ezinbestekoa zen jarduera ekonomikoaren gurpila mugi zedin.
Bigarren jokabidea oso bestelakoa zen. Instituzio (eliza, ospitalea, kontzejua eta abar)
edo norbanakoek dirua uzten zioten maileguan, normalean epe luzera, diru beharrean
zegoenari. Diru kopuru nagusia interes jakin baten truke uzten zuten. Baina, interes hori
ez zen berdina izaten kasu guztietan.
Interesa ez zen gaur egun bezala kalkulatzen: hamalau mila milakoari edo hogei mila
milakoari formula jarraituz bideratzen zen. Hau da, ordaindu beharreko interesa ehun
hamalauen artean banatuta (lehenengoaren kasuan) edo hogeiren artean banatuta
(bigarrenarenean).
Mailegu horrek, zentsu bezala ezagutzen zena garai hartan, urtero ordaindu beharreko interes kopurua zuen. Kopurua, logikoki, utzitako diru kopuru osoari zegokion
eta horrela funtzionatzen zuen: pertsona batek beste bati, edo eskaintzeko dirua zuen
erakunde bati, dirua uzteko eskatzen zion. Orduan, dirua utziko zuen pertsonak edo
instituzioak zentsua erosi egiten zuen (urteroko interesak). Hartzaileak, hortaz, zentsua
saldu egiten zuen.
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Gaur egungo bankuetan ez bezala, obligazio-izkribuetan ikusi dugunagatik, utzitako
kopuru nagusiak ez zuen itzultzeko epe jakinik (egotekotan, zentsua berrerosi behar
izaten zen). Bazuena urteroko interesen ordainketa zen, zentsuarena, normalean urtero
egun berean egiten zena.
Obligazio-izkribuetan zein salmenta edo zentsu-zerga izkribuetan, aurreikus zitekeenean mailegu hartzaileak ez zuela urteroko zentsua ordaintzeko modurik izango,
fidatzailea zen zorra ordaintzeko ardura izango zuena zordun nagusiarekin mankomunitatean elkartuz.
Mankomunitate hori bi lagun edo gehiagok zorra proportzionalki edo insolidum
(dena baten esku) ordaindu behar zutenean sortzen zen. Fidantzaren aldean, irudi juridiko horrek fidatzailea subsidioa ematera behartzen du, betiere, mailegu hartzaileak
hitzartutakoa betetzen ez badu, mankomunitatean zordun denak direlako zordun nagusi. Horregatik jo dezake hartzekodunak edonorengana, bai zati bat ordain dezan bai
kopuru osoa insolidum sinatu bada.
Obligazio-izkribuetan nahiz salmenta edo zentsu-zerga izkribuetan argi eta garbi
adierazten zen fidatzaileak eta zordun nagusiak zein ondasun aurkezten zuten berme
bezala. Horiei, etxea edo baserria zein lursailak sarri… karga handi hori ezartzen zitzaien. Normalean ondasunak aldatzen ez baziren ere, bazegoen saldu izaganatik edo
beste edozein arrazoirengatik aldatzeko aukera. Ezinezkoa zena Elizari, ospitaleari edo
monastegiari saltzea zen, salmenta horrek ondasunak merkatutik ateratzea zekarrelako,
esku-hil (manos muertas) bihurtuz. Edonori saldu aurretik, osotasuna edo zati bat, zentsu
hartzekodunari eskaini behar izaten zitzaizkion. Bazegoen, baita ere, interes nagusien
ordainketaren berme ziren ondasunak zalantzazkoak baziren, Justiziara jo ondoren,
operazioa bertan behera uzteko aukera ere, zorra beste era batera kitatuz.
Zordun nagusiak edo fidatzaileak ezin bazieten interesei aurre egin, hartzekodunak
Justiziara jo zezakeen. Kasu horretan, epaileak erabakitzen zuen ordaindu beharreko
kopurua zenbatekoa izango zen, zein interesak, kosteak eta eskubideak (azken horiek
epaileari eta eskribauari zegozkionak). Epailearen erabakia betetzen ez bazen, emandako bermeak erabiltzeari ekingo zitzaion, ondasunak salmentan jarriz.
Bestetik, hartzekodunak hala eskatuta, hartzaileak ondasunez gain urteroko interesen ordainketa bermatuko zuen fidatzaile bat aurkezten zuenean, hartzaileak fidatzaileari kalte-ordain izkribua emateko aukera zuen. Praktikan, izkribu horrek lasaitasuna ematen zion fidatzaileari, argi uzten baitzuen hartzaileak urteroko interesen
ordainketari aurre egingo ziela. Nolanahi ere, azken horrek interesen ordainketa burutzen ez bazuen, fidatzailea izango zen ordaintzeko ardura zuena. Hori gertatutakoan
hartzaileak fidatzaileari lagatze izkribua helarazten zion azken horrek aurreratutakoa
berreskura zezan. Hala bihurtzen zen fidatzailea zordun nagusi, ziurrenik, aberastasun
iturri ederra izan zitekeen egoeran.
Zentsu hartzekodunak bazuen aukera zentsuaren balio osoa ala honen zati bat beste
ordainketaren baterako erabiltzeko. Hala nahi bazuen, lagatze eta saltze izkribua sinatzen zen hirugarren pertsonarentzat, handik aurrera zentsu saltzailearen hartzekodun
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izango zenarentzat hain zuzen. Jakina, lagatze izkribua sinatutakoan eskribauak zordunari jakinarazi beharko zion hartzekodun berria nor izango zen.
Zordunak edo fidatzaileak interesak ordaintzen zituen bakoitzean, hartzaileari ordainketa gutuna helarazten zitzaion.
Lehenago esan dugun moduan, maileguan utzitako kapital nagusia berreros zitekeen. Kopuru nagusia eta berrerosketara arteko interesak ordainduta, zentsua bertan
behera gelditzen zen. Dena den, bazegoen zatitako berrerostea burutzerik ere. Horretarako kopuru nagusiaren zati bat ordaindu behar izaten zen, diruz ala beste ondasun
baten bitartez, baita berrerosketaren zatiari zegozkion interesak ere. Ordainketa horren
ondoren zentsua berrerosi gabeko zatiarena bakarrik izango zen. Zentsu berrerosketak
burutzeko dokumentu andana erabili ziren, zeinak garaiko gizarteari buruzko informazio mamitsuaren isla diren.
Zentsu salmenta eta ezarpen posibilitate gehienak ikusi ondoren, azkenari helduko
diogu. Zentsu zahar baten interesak ordaindu nahi bazituen zordun batek, oinordekoz
oinordeko pasatako zorra, eta ez bazekien, nori ordaindu behar zizkion interesak (eta
zenbatekoa zen kopurua), kapitalak gordailuzain bati emateko aukera zegoen, normalean epaileari, hots, alkateari.
Hori guztia, ezinbestean, idatziz helarazten zen, eskribauak sinatutako dokumentu
sorta baten bitartez. Eskribau horrek bi aldeei ematen zizkien kopiak. Dokumentu horiek
salmenta edo zentsu-zerga izkribuak izan ohi ziren, XVI. mendeko eskribauek gehien
osatzen zituztenak. Baziren, baita ere, horiekin zerikusia zuten beste izkribu batzuk ere:
kalte-ordain izkribua, salmenta edo zentsu-zerga izkribua, ordainketa gutunak eta abar.

Merkataritza jarduerak
Diruaren gorabeherak ikusita, gure herrian zer nolako merkataritza jarduerak zeuden
aztertzeari helduko diogu. Bazeuden herrian bertako merkatari eta bizilagunen arteko hitzarmenak, azken horiek bazkide kapitalista bezala jokatzen zuten lehenengoen
negozioetan. Paktuak irabazi eta arriskuak banatuz izaten ziren, abereekin ikusi bezala:
bazkide kapitalistak diru kopuru bat ematen zion merkatariari, baldintza batzuekin,
hark salerosketekin irabaziak batu zitzan. Epea bukatutakoan, likidazioa abiarazten zen:
bazkideari emandakoa eta irabazien erdiak emango zizkion merkatariak. Galerak egotekotan, bien artean banatuko ziren.
Hitzarmen horien adibide 1559an Martin Garcia de Gurruchagak, Zumarragako Santa
Maria elizako bikarioak, Pedro de Igarza eta Gracia de Aizaga bizilagunekin sinatutakoa.
Bikarioak urrezko ehun dukat eman zizkien senar-emazteei (zilarrezko erreal gaztelarretan) urtebeteko epean merkataritzan jardun zezaten (erreinuan, itsasoan izan ezik,
merkantzia salerosketan).
Bikarioak baldintza sorta bat ezarri zuen: hasitako edozein negozio autoritate ororen
aurrean aitortu beharko zuten, agindutako zerga guztiak ordainduz lurralde guztietan.
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Jakina, baldintzak betetzen ez baziren eta galeraren bat bazegoen, senar-emazteei zegokien, euren poltsikotik, galdutako dirua ordaintzea.
Garai hartako edozein herritan ezinbesteko jardueraren bat bazen (batez ere gurean,
hirugarren sektoreko langile gutxi baitzegoen), hura oinarrizko elikagaien hornidura ziurtatzeko beharraren ingurukoa zen. Zonaldean produzitzen ez zirenak kanpotik
ekarri behar izaten zituzten; hala nola, Aragoiko olioa, balea olioa, jateko olioa, orotariko
ardoak edo garia, esaterako. Horiez gain, baziren beste produktu batzuk ere, arrazoi
desberdinengatik kanpotik ekartzen zirenak eta aurrerago ikusiko ditugunak, animaliaren baten haragia adibidez.
Behin elikagai horien horniketa ziurtatzeko prozedurak burututakoan, kontzejuak
banatzeari eta txikizkako salmentari ekiten zion. XVI. mende erdirako kontzejuko bi dendetan egiten ziren banaketak. Horiek taberna publikoak ere baziren: bat Eitzan (auzoko
beharretarako) eta bestea Zufiaur(re)n (Zufiaurretik elizarainoko bizilagunen beharrak
asetzen zituen). Beste denda partikularren bat ere egon zitekeen.

Kanpotik ekarritako elikagaien horniketa
Esan bezala, kontzejua zen herrira produktuak ekartzeko ardura zuen erakundea.
Enkante bidez, edonori ematen zitzaion merkatari izateko aukera, lehenagotik lanbide
hori izan ala ez.
Aipatu ditugun produktuak herrira ahalik eta prezio baxuenean ekar zitezen bermatzea zen kontzejuaren egitekoa, eta horretarako enkantea zen modu egokiena: prezio
onena eskaintzen zuenari egokituko zitzaion lana.
Produktu horietako bakoitza urtebeterako lortzeko prozesua aurreko kontratuan
lotutakoa bukatu aurretik hasten zen. Kontzejuak herriari enkantearen bitartez jakinarazten zion esleipen berria.
Horretarako ahalik eta jende gehien elkartzea komeni zen, inork ezin zezan entzungor egin. Hala, herritar gehien elkartzen zen eguna eta ordua aukeratzen zen: igandeetako Meza Nagusia. Mezatara herriguneko biztanleak nahiz urruneko baserrietakoak
hurbiltzen ziren, baita beste herrietako interesdunak ere.
Ekitaldi jainkotiarrean, ofertorio edo eskaintzaren unean, kontzejuak berria helarazten zien herritarrei: apaizarekin adostu ondoren, egun horretan meza emango zuenak
jakinarazten zion herriari produktuaren edo produktu sortaren enkantea: ardoa, olioa,
mota desberdineko haragiak eta abar. Enkantea bera mezaren ondoren edo igande
horretan bertan, arratsaldean, eliza atarian edo inguruan burutzen zen. Kasuren batean
hilerriaren ondoan ere antolatzen zuten enkantea (igandeetan lanik egin behar ez zenez, inork ezin zuen ez agertzeko aitzakiatzat lana jarri).
Esan bezala, behin meza ostean interesa zutenak elkartuta, alkateak juradoari lehenengo enkanteari hasiera emango zitzaiola argitara emateko agindua luzatzen zion.
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Enkantean klase jakin bateko produktuak ipiniko ziren (ekitaldi berdinean produktu
desberdinak jartzen baziren enkantean, saio banatan burutzen zen errematea). Une
horretan prozesuaren baldintzak jakinarazten ziren eta eskaintzak egiteko tartea hasi,
harik eta piztu berria zen kandela itzaltzen zen arte.
Tarte horretan burutzen ziren hornitzaile izan nahi zutenen eskaintzak. Ekitaldia
bukatutakoan, proposamen horiek idatziz biltzen ziren.
Hurrengo bi jaiegunetan, gutxienez, tramite berdina burutuko zuten: elizako pulpitutik informazioa helarazi, eliza atarian elkartu eta proposamenak entzun.
Erremate horietan eskaintzarik ez bazegoen edo proposamenak ez baziren kontzejuaren gustukoak, erakundeak pizgarri ekonomiko bat eman ziezaiokeen eskaintzaren
bat egiten zuenari.
Ekitaldi sorta bukatutakoan, eskaintza bat onartuta, aste baten buruan, kontzejua
eta enkantearen irabazlea elkartzen ziren kontratua sinatzeko. Azken horrek fidatzaile
baten laguntza behar izaten zuen. Sinatu aurretik baldintza bat gogorarazten zitzaion
hornitzaileari: produktua falta zen bakoitzean isun bat ordaindu beharko zuen. Diru
kopuru hori kontzejuak bideak konpontzeko erabiltzen zuen. Jakina, hornitzailea ere
errespetatu beharrekoa zen, beste inork ezingo zuen herrira kanpoko produktu hori
ekarri eta ezingo zitzaion beste inori erosi, berari baino ez.
Kanpoko produktuen hornidurak adierazi dugun bezala funtzionatu zuen XVI. mendeko azken hamarkadetan berritasun bat agertu zen arte: kontzejuaren hirugarren denda bat, gutxi gorabehera Zumarraga herri-kalearen erdialdean zegoena, Çufiaur eta
Huegon zubien artean hain zuzen. Honi dagokionez, badakigu ondorengo mendeetan
bazegoela hirugarren denda bat 1937tik Nafarroa enparantza bezala ezaguna den inguruan (1663tik aurrera herriko lehen udaletxea zegoen tokian). Iruditzen zaigu 1587an,
bi zubien arteko dendari buruzko lehenengo lekukotasunean, hirugarren denda horri
egiten zaiola erreferentzia, hots, Nafarroa enparantzan zegoenari.
Informazio hori jasotzen duen dokumentua 1587ko otsailaren 15ean Blasio de Aramburu urretxuarrak idatzitako obligazio-izkribu bat da. Bera izango zen arduradun nagusia eta Domingo de Aramburu de Medio zumarragarra fidatzailea, zeinak Zumarragara
jateko olioa ekartzeko konpromisoa hartzen zuen. Kontzejuan olio hori, hitzez-hitz “lo
aya de dar en una tienda entre la puente de Çufiaur y de la puente de Huegon” (sic) zioen,
libra hogeita bederatzi marabeditan, urte beteren buruan. Kontzejuak zerbitzua bermatu zuen, oliorik ezean jarriko zitzaizkion isunak ezarrita.
Ikus dezagun jarraian, labur bada ere, nola burutzen zuen kontzejuak produktu batzuen horniketa. Saiatuko gara produktu bakoitzeko ziklo osoa azaltzen, informazio hau
XVI. mendean gertatzen zenaren isla izan dadin.
XVI. mende bukaeran, ardoari dagokionez, Nafarroatik ekartzen ziren ardo zuriak;
beltzak, Logroñotik.
Enkantea irabazita herriko hornitzaile suertatzen zirenek, ez zuten produkzio guneraino joan behar izaten produktuak handizka erosteko (XIX. mendean egin beharko
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zuten bezala). Normalean Seguratik ekartzen zituzten produktuak. Ardoari dagokionez,
hornitzaileen irabaziak ondorengoak ziren: lau marabedi ardo zuri pitxerreko (bi litro
eta erdi inguru) eta hiru marabedi ardo beltzaren kasuan. 1589ko martxoaren 12an,
Domingo de Ibarguren de Aizaga eta Juan Soraiz de Medio zumarragarrak izan ziren
hornitzaileak, lehenengoa nagusia eta bigarrena fidatzailea.
1582an abiarazitako txostena, zeinak 1582ko abenduaren 12tik 1583ko egun berera
arteko ardo horniketa bermatuko zuen, enkanteko partehartzaileek bete beharreko
baldintzen erakusgarri da. Abenduaren 5ean, alkateak hilerrian elkartutako bizilagunei
adierazi zienez, enkantean aukeratutakoak Eitzako eta Zufiarreko tabernak hornitzeko
ardoa ekarri beharko zuen urte hartako abenduaren 12tik aurrera: Nafarroatik, Logroñotik eta Errioxatik ekarri beharko zituen. Egin ezean, kontzejuko errejidoreak ekarriko
zuen leku horietatik, hornitzailearen kontura. Gainera, ekarritako ardoa ona ez bazen,
errejidoreak tabernetatik atera ahalko zuen. Ardoa falta bazen, aldiko sei errealeko isuna
ordaindu beharko zuen. Esan gabe doa hornitzaile suertatzen zenak, enkantearen irabazleak, fidatzaile bat izendatu beharko zuela.
Gauzak horrela, zenbait proposamen egon ziren: Pedro de Anduezurena, San Juan de
Arrelusena eta abar. Alkateak eta errejidoreak, eskaintzekin desados eta enkantea zumarragarrentzat piztu asmoz, bertaratu ziren herritarren onespenarekin, etorkizuneko
hornitzaileari alkabala barkatuko zitzaiola adierazi zuten, baldin eta herriko tabernetan
ardoa salduz lortutako irabaziak hiru marabedi baino gutxiagokoak baziren (Segurako
plazan erositako ardoari ezarri beharrekoak).
Enkantearen amaieran, Juan de Muxicaren eskaintza honakoa izan zen: ardoa bi marabediko gainkostuarekin salduko zuen (Segurako prezioari ezarri beharrekoa), baldin
eta kontzejuak irabazi eskasagatik dukat bat emango bazion. Hornitzaile eta kontzejuaren arteko kontratua aipatutako baldintzekin sinatu zen; lehenengoak ez zuen alkalabarik eta errege pisurik ordaindu beharko eta kontzejuak dukat bat ordainduko zion.
Juan de Muxicaren fidatzailea Pedro de Elgarresta igeltsero herritarra zen. Harritzekoa
da, gainera, 1582ko abenduaren 5ean Lope de Yartua de Bazterrica gabiriarrak eta Juan
de Muxicak obligazio-izkribua sinatu izana. Juan de Muxicak Nafarroako, Logroñoko eta
Errioxako ardoaren hornitzaile izateko interesa agertu zuen Loperen esanetara. Kontzejuak ordaindu beharreko dukata Loperentzat ere izango zen. Bestetik, Lope konprometitu zen Muxicak hornitzaile bezala izan zezakeen edozein arazori aurre egitera.
Kanpotik ekarri beharreko beste produktuetako bat haragia zen, batik bat behi haragia, baina baita antxume, ardi, ahuntz, arkume edo ahari haragia ere.
Ikus dezakegunez, zerrendan ez da txerri, oilo, untxi, oilasko edo inolako hegaztirik
ageri. Kontzejuak, esan dugun bezala, bertan ez zegoena ekartzeko ardura zuen (herriko
etxeetan eta baserrietan bazeuden halako animaliak), edo behintzat, herrian egon arren,
merkaturatzen ez ziren produktuak ekartzekoa. Herrian bazeuden behi, ahuntz, ardi, idi
eta abarrak baina jabeek ez zituzten merkatuan jartzen: baserritar batek ez zuen behi
bat, ardi bat edo idi bat berehala saltzeko edukitzen. Normalean ekonomikoki esplotatzen ziren, esnea jasotzeko, kumeak izateko edo abereen indarra baliatzeko. Haragia
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ziklo produktiboa bukatutakoan bakarrik aprobetxatzen zen. Nolanahi ere, animalia
zaharrentzat ez zegoen merkatu oparorik. Orain, eta orduan ere, nahiago izaten dira
gazteen haragiak, samurragoak direlako.
Herriko bi harategiak hornitzeko aurrera eramandako prozesuan sakontze aldera,
lehenengo eta behin Bartolome de Vergararekin egin dugu topo, zenbait haragiren
hornitzaile izan zena 1583ko apirilaren 12aren eta hurrengo urteko egun beraren artean.
Vergarak aurreko urtean izandako baldintza berdinekin berritu zuen kontzejuarekin urte
hartarako kontratua, azken urtean lana behar bezala bete baitzuen. Kasu horretan Baltasar de Oraa izan zuen fidatzaile eta Zumarragan haragitarako behia nahiz beste hainbat
haragiki saltzeko erantzukizuna hartu zuten bien artean. Aurreko urteko prezioan salduko zuen, Gabon egunaren ondoren hildako behiengatik bi aldeek adostutako prezioa
ordainduko zuten; izan ere, ordurako behiak ondo gizenduta egongo ziren.
Hurrengo urtean ere errepikatu egin zuen Vergarak, 1585eko San Juan egunera arte
iraungo zuen hitzarmena 1584ko maiatzaren 21an sinatua izan zen. Tamalez, ezin izan
zuen esandakoa bete, 1584ko abuztuaren 12an hil baitzen. Heriotzaren ondorioz, kontzejuak beste hornitzaile baten premia zuen aipatu egunera arte eta, horregatik, enkante prozesu berri bat abiatu zuen.
Baldintzak, ohi legez, 1584ko abuztuaren 24ko mezan jakinarazi zituen Martin de
Altuna apaizak, eta egun hartan bertan, arratsaldez, hasi zen enkantea eliza atarian.
Lehen bi egunetan ez zen interesdunik agertu, izan ere, Domingo de Sarasua zumarragarra jabetu zen baldintza ekonomikoak ez zirela enkanterako egokiak. Hori dela
eta, Domingo de Ibarguren errejidoreak prezioak igo behar izan zituen, hornitzailearen
irabaziak altuagoak izan zitezen. Baldintza berriekin, Sarasuak hartu zuen harategia
aipatutako datara arte.
Hala eta guztiz ere, prozesuarekin jarraitu beharra zegoen behin betiko hornitzailea
aurkitu arte. 1584ko irailaren 24ko mezan enkante berri bat izango zela jakinarazi zien
bikarioak herritarrei. Arratsalde hartan Juan de Arizaga urretxuarrak hartu zuen haragi
hornitzaile izateko erantzukizuna Sarasuaren baldintza berdinekin. Hori bakarrik ez,
kontzejuari zortzi erreal gehiago ordainduko zizkiola hitz eman zuen. Auzia ez zen bere
horretan itxiko, izan ere, Martin de Leturia Barrenak, Bartolome de Vergara zenaren
fidatzaileak, kontzejuak baldintza berriak onartzekotan, bera, fidatzaile eta interesdun
izanik, galtzaile bezala irtengo zela adierazi zuen, aurreko tratuko baldintza berdinekin
jarraitzea proposatuz. Alkateak eta errejidoreak, bidegabeko akordioak ekiditeko eta
Aquemendi azkoitiar lizentziatuari kontsulta egin ondoren, onartu egin zuten planteamendua. Lizentziatuaren txostenak zioen Martin de Leturia Bartolome de Vergararen
fidatzailea izanik, ez zegoela zertan baldintzak aldaturik fidatzaileak berak kontratuarekin jarraitzeko nahia bazuen. Guztiarekin, fidatzailea bihurtu zen hornitzaile berria
1585eko San Juan egunera arte.
Jarraian, 1586ko san Juan egunetik 1587ko egun berdinera bitartean izandako haragi horniketaren ziklo osoa aztertuko dugu. 1586an, tarte horretan bete beharreko
baldintzak jakinarazi ziren, aurreikuspen nahikoarekin, beraz.
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Enkanterako ekintza eta tramiteak burutu ondoren, aurreko urtekoetatik ezagun ditugunak, hutsik amaitu zen lehenengo saioa, inork ez baitzuen kontratua onartu. Enkantearen bigarren saioan, maiatzaren 11n, Juan de Izurza zumarragarrak ahari libra hogei
marabedian, antxumea hamabostean eta behia hamabian eskaintzeko prest zegoela
adierazi zuen. Juan de Aramburu de Aizquibel erregidoreak, proposamena ezagututa,
enkantea hirugarren kandelarekin itxiko zela esan zuen, ohitura zen legez. Inork ez zuen
eskaintzarik egin eta beraz, 1586ko maiatzaren 18an Juan de Izurzari egokitu zitzaion
lana. Fidatzaile Pedro de Insausti izango zuen eta maiatzaren 4an proposatutako baldintzak betez, ahari, antxume, behi, arkume eta ardi haragiaren horniketa esleitu zitzaion.
Denborak aurrera egin ahala, eta oro har haragi enkanteen baldintzetan aldaketa handirik eman ez bazen ere, posible zen bete beharreko txostenetan ezaugarri berriren bat
agertzea. Horietako bat 1590eko martxoaren 19tik 1591eko garizumara bitarteko tartean
egindakoari zegokion, izan ere, Martin de Antia zumarragarra suertatu zen enkantean
irabazle, Pedro de Insausti fidatzaile zuela. Haragiaren prezio berriez gain, kontratuan
jaso zen, urte hartarako, Antiak bere etxean (Zufiaurre plazan) haragi salmentarako denda
bat jarriko zuela. Kontzejuak bermatuko zuen bera izatea herrian haragia saltzen bakarra.
Hurrengo urteko enkantean Tomas de Gurruchaga suertatu zen irabazle. Udalkideek
horniketa erantzukizuna Martin de Antiari uzteko eskatu zioten; dirudienez berme gehiago eskaintzen zituen Antiak. Tomasek onartu egin zuen udalaren eskaera. Azkenean
Antia izan zen behi, ahari, aker, ardi, antxume, arkume eta ahuntzak eskaintzeko arduraduna. Horretarako jaiegun bezperetan edo ostiraletan arratsaldeko hiruak aurretik
piezak hiltzeko ardura hartu zuen. Dendan utziko zituen, piezarik erreserbatu gabe.
Egitekoa betetzen ez zuen bakoitzean sei errealeko isuna ordaindu beharko zuen, gauza
bera eskariren bat egondakoan, haragirik ez bazeukan. Fidatzaile Pascoal de Alzola de
Iburreta izendatu zuen.
Jateko olioaren horniketaren kasuan, badakigu mende erdialderako Aragoitik ekartzen zela, Cristobal de Zandategui urretxuarraren bidez 1557 urtean adibidez, eta bazegoela Tarazonako Juan Jimenez de Tabar merkatariarekin hitzarmen bat hirurehun arroa
olio garbi erosteko. Azken horrek Urretxun eta Zumarragan utzi behar izaten zituen,
baita Gipuzkoako beste herri batzuetan ere, bana zedin. Tratuak urte hartako Gabon
eguneraino iraun zuen. Domingo Lopez de Oraa zumarragarra izan zen lan berbera
egin zuena 1558an. 1559ko apirilaren 23tik, eta urtebeteko epean, Pedro de Igarza
zumarragarra izan zen hornitzailea, olio libera bakoitza hamasei marabeditan saltzeko
ardura zuena, betiere kontzejuak bi dukat ordaintzen bazizkion. Azken hitzarmen horrek
ez zien Zumarragako gainontzeko merkatariei olioaren salmentan aritzea debekatzen,
ezta inguruko herrietan jardutea ere.
Hamarkada batzuen buruan, herriak olio mota bera kontsumitzen jarraitzen zuen.
1584rako, hiru enkanteren ondoren, maiatzaren 7an zaila zirudien interesdunen bat
topatzea. Hirugarrenean Martin de Aguirre igeltseroak horniketaz arduratuko zela adierazi zuen, olio libera erosleari hogeita hamar liberan sal bazezakeen. Ez zen eskaintza
gehiago izan. Kontzejuari prezioa garestia iruditu bazitzaion ere, errejidoreak, Domingo
de Ibargurenek, Francisco de Aguirre alkatearen onespenarekin, urrezko dobloi bat
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eskaini zuen (hogeita hiru erreal eta erdi) inork salneurria olio libera hogeita zortzi marabedian eskaintzen bazuen. Domingo de Leturia zapatariak baldintzak onartu zituen
eta berari egokitu zitzaion ardura 1584ko maiatzaren 21ean. Egun hartan bertan sinatu
zuen Leturiak obligazio-izkribua, bere fidatzaile Domingo de Ayesua sarrailagilea izendatuz. Urteren bateko baldintzetan oliorik ez zegoenetan ordaindu beharrekoaz gain,
bigarren isun bat ere agertzen zen: likido preziatua mugako herrietan, Urretxu, Ezkio
edo Legazpin, salduz gero, urrezko ezkutu bat ordaindu beharko zen.
Balea olioari zegokionez, kontzejuak gainerako kontratazioekin bezala jokatzen zuen
salbuespen batekin: ez ziren enkanteak elizan jakinarazten, kontzejuaren tramitazioa
baliatzen zen horretarako. Alkatearen aginduz, errejidoreak interesdunei esaten zien
noiz hasiko zen enkantea. Hortik aurrera, prozedura gainontzekoen antzekoa zen.
1584an, maiatzaren 7an, Domingo de Ibarguren errejidoreak eman zion hasiera
prozesuari: egun hartan bertan aurkez zitezkeen eskaintzak. Hurrengo 13 eta 21 egunean ere egon zen proposamenak aurkezteko aukera. Horien bitartez erabaki zen Martin
de Aguirre igeltseroarena zela eskaintza merkeena ,eta hari eman zitzaion olioa ekartzeko monopolioa. Hamalau marabedian salduko zuen libera lehenengo urtea, maiatzaren
21etik aurrera, obligazio-izkribua helarazi zen egunean bertan hasita.

Herri-lur enkanteen bitartez jasotako fruituen etekinak
XVI. mendean kontzejuak bizi zuen eskasia ekonomikoa medio, eskura zituen baliabideak erabiltzen zituen eginkizunak bete ahal izateko, batik bat Lazkaoko Jauntxoaren
aurkako defentsa aurrera eramateko. Dena den, gai horri elizari dagokion atalean helduko diogu.
Aukera zegoen bakoitzean, kontzejuak enkantean ipintzen zituen bere lurretan jasotakoak: gaztaina, ezkur eta abarrak. Udalaren mendietatik jasotakoak sorta bakarrean
edo banan-banan jartzen ziren salgai, leku bakarrean edo hainbatean, diru apur bat batu
asmoz. Ez zen gehiegizko diru-kontua, baina ez ditugu etekinak gutxietsi ere egingo.
Gaztainaren kasuan, 1583ko irailaren 8an, alkateak hala eskatuta, Tomas de Machain
apaizak Meza Nagusiko Eskaintzen unean jakinarazi zien sinestunei arratsalde hartan
bertan hiru enkante sortei hasiera emango zitzaiela. Eskaintza onena egiten zuenak
izango zuen gaztainak herri-lurretatik jasotzeko baimena. Sorta desberdinak ziren, lehenengoa Arguisano eta Olarte mendietako gaztainondoetarako, bigarrena Leturiaondo
ingururako. Irabazleak Gabon egunean egin beharko zion ordainketa kontzejuari. Hiru
enkante saio egindakoan, 1583ko irailaren 18an, Arguisano eta Olarte mendietako gaztainondoentzat Pedro de Cortaberria eskribaua izan zen eskaintza onena egin zuena,
hogeita sei erreal hain zuzen. Leturiaondo inguruko lursailaren kasuan, Domingo de
Astaburuaga suertatu zen garaile, hamahiru erreal eta erdi eskainita. Egunean bertan
luzatu zuten obligazio-izkribua Astaburuagak eta bere fidatzaile Pero Ochoa de Elgarrestak. Ohikoa zen moduan, adarrak zartakatzerakoan inguruan ganadurik ez egotea
eskatu zuten.
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Hurrengo urtean, 1584ko irailaren 23an, Domingo de Astaburuaga bera izan zen
hiru zonaldeetako gaztainondoak ustiatzeko eskaintza onena egin zuena, berrogeita
bat errealeko proposamenarekin.
Ezkurren erremateei dagokienez, 1557ko enkanteari buruzko zeharkako lekukotasunak dauzkagu. Urte hartan, irailaren 21eko lagatze eta saltze izkribu bat jaso dugu
non kontzejuaren izenean, alkateak eta errejidoreak, Pedro de Anduezu eta Domingo
de Aizpuru, hurrenez hurren, hogeita zazpi dukat ematen zizkion Santa Maria parrokiari.
Kopuru hori Miguel de Aizquibel, Martin Garcia de Achibite eta Cristobal de Arambururengandik jaso beharrekoa zen, Gabon egunerako, urte hartako ezkur errematearen
truke. Aizquibel zen zordun nagusia eta gainerako biak fidatzaileak. Kontzejuak lagatzea
sinatu zuen elizatik jaso zituelako: Lazkaoko Bartolome de Beguiristain eta lagunengan
hogei dukat, eta gainontzekoa Juan Lopez de Echezarretarengandik.
Anduezu bera izan zen, oraingo honetan elizako etxezain, 1558ko maiatzaren 15ean
ordainketa gutuna helarazi zuena.
1583. urtetik aurrera jaso ahal izan ditugu ezkur enkante prozesuak bere osotasunean. Irailaren 18an, Tomas de Machain apaizak Meza Nagusian, Eskaintzen unean, jakinarazi zuen arratsalde hartan, eliza atarian, Ayraflorko haritzak jarriko zirela enkantean.
Egun hartan inork ez zuen eskaintzarik egin.
Irailaren 25ean prozedura bera burutu zen eta Santuru de Iturbe de Oruezabaleta
izan zen zazpi erreal eskaini zituena, baldintza bakarrarekin, ez zuela zonalde hartako
zumarragarren ganadurik harrapatuko. Ezkurrak jasoko ziren eremutik aterarazi beharko
ziren, baina minik eman gabe. Ez dugu urte hartako enkante gehiagoren berri, badirudi
Santururi egokitu zitzaiola.
Ikusi ahal izan dugu ondorengo urteetan ere egon zela ezkur enkanterik. 1588tik
aurrera, pulpitutik jakinarazten zitzaien bizilagunei Meza Nagusian arratsalde hartan
burutuko zela enkantea, eskaintza onenarentzat haritz eta pago ezkurrak egokitzeko
asmoz.
Urte hartan enkantea Zufiaurre plazan egin zen. Alkate, errejidore eta juradoak hartu
zuten parte, Domingo de Aramburu, Juan de Soraiz eta Domingo de Aguirre de Lizarazuk hurrenez hurren. Azken hori izan zen, urte bereko abuztuaren 28an, hiru enkante
saio burutuko zirela adierazi zuena, hiru jaiegunetan, egun hartan bertan hasita. Ganadua lekualdatzeko bideak libre uztea zen baldintzetako bat. Hori bai, ezkurra zegoen inguruetan abereak bazeuden, jabeek isuna ordaindu beharko zuten, ohikoa zen kopurua.
Enkantearen irabazlean San Andres egunean egin beharko zuen ordainketa, fidatzaile
bat izendatuz kontratua sinatzerakoan.
Lehenengo enkante saioan Juan de Izurzak berrogeita hamar dukat eskaini zituen
baldintza batekin, irabazle suertatuz gero, kontzejuak kopuru hori bere anai Miguelekin
zuen zorra kitatzeko erabili beharko zuela. Irailaren 4an eta 11n ez zen beste eskaintzarik jaso, beraz, Juan de Izurzari berari egokitu zitzaion. Hark Miguel anaia jarri zuen
fidatzaile, zeinak kontzejuaren aurkako auzipetze autoa bazuen dagoeneko, Pedro de
Cortaberria eskribauak abuztuaren 28an jaso zuenez.
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Beste enkante batzuk
Jarraian kontzejuak eman beharreko zerbitzuen enkanteei buruz arituko gara, bereziki pisuari eta alkabalari buruz.
Kontzejuko dendei pisu, batzuetan pisu erreal ere bai, esaten zitzaien. Horiek jatekoak
banatzen zituzten (olioa, urdaia eta abar). Dakigunez, Eitzan eta Zufiar(re)n denda bana
zegoen. Horietako bakoitzean pisu eta kintal (pisu bat) zeritzanak zeuden. Alkabala, berriz, Koroak ezarritako zerga bat zen, zerbait saltzerakoan kobratu beharrekoa. Saltzailea
zen zerga hori ordaindu behar izaten zuena. Alkabalaren zerga-bilketa Seguran egiten
zen, gure herriko zonaldeko hiribildu nagusia baitzen.
Era berean, Seguran biltzen zen hamarren zaharra izenekoa ere, zonaldean sartzen zenaren hamarrenari zegokiona. Produktu hori bertan kontsumitzekoa bazen, ez zegoen
zertan zerga hori ordaindu. Itsasoko hamarrenaren kasua desberdina zen, Gaztelatik
irten eta bertara sartzen ziren (Galiziako zein Kantauri itsasoko portuetatik) salerosgaien
hamarrena ordaindu behar izaten baitzen.
Alkabalaren ordainketa nahitaezkoa zenez, kontzejuak oso serio hartzen zuen gaia
zen. Horregatik, mendeko azken hamarkadetan, udal kideak aldatzen ziren bakoitzean,
urtero irailaren 29an, alkabaleroa izaten zen hautatu beharreko postuetako bat. Horrek
ere bere fidatzailea aurkeztu behar izaten zuen.
Derrigorrezkoa zenez, eta azken zergadunen (kontzejuak) eta zerga biltzaileen arteko desadostasunak eragozteko, XVI. mendeko lehenengo urteetatik aurrera, 1507ko
urriaren 16ko zedula baten bitartez, kontzejua eta korrejidorea (erregearen ordezkaria
probintzia mailan) bihurtu ziren kontzeju bakoitzarentzat kantitate jakin bat finkatzeko
arduradun (modeloa gainbegiratzen zen bakoitzean alda zitekeen). 1509ko azaroaren
2an, probintziako ordezkari Juan Perez de Zavala batxilerrak probintziarentzat kopuru
finko bat adostu zuen erregetzarekin. Probintzia barruko herrien artean proportzionalki
banatuko zen. Azken kopuru hori ontzat eman beharko zuten herri bakoitzeko ordezkariek eta ordainketa Seguran burutu.
Praktikan, kontzejuak pisua eta alkabala batera ipintzen zituen enkantean, gainerako
elementuekin ikusi dugun bezala.
Azalpenerako 1584ko abenduaren 9tik aurrera burututako enkanteak hartuko ditugu
erreferentziatzat. Egun hartan, Juan de Cortaberria alkateak bi kontzeptuak enkantean
jartzeko lehenengo hiru saioak egingo zirela jakinarazi zuen elizan. Errematatzaileak
urtebeteko epean burutuko zuen lana, kontzejuari zegokion fidantza ordainduta.
Lehenengo interesdunak lana epe horretan bete ezin bazuen, enkante berri bati ekin
beharko zitzaion, lehenengoak huts egindakoaren kosteak bere gain hartuz.
Eskaintza onena egiten zuenaren betebeharra, herrian eginiko salmenta bakoitzeko
alkabala zerga biltzea izango zen. Lanaren nolakotasunak hobeto ulertze aldera, 1584ko
abenduaren 9ko bilkura batean, salerosketen gaineko zerga bilketa sistematizatu zuten: saltzaileek gari kargako lau marabedi ordaindu beharko zituzten, gatzeko bi, ardo
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bakoitzeko taia bat (zilarrezko erreal baten laurdena, zortzi marabedi eta erdiko balioa
zuena); ardo karga bakoitzeko pisua lakari laurden bat zen (zortzi marabedi eta erdi); olio
karga bakoitzeko alkabala hamabost marabedi; olio karga bakoitzeko pisua olio libera
bat; txerri bakoitzeko alkabala bi marabedi; txerri bakoitzeko pisua marabedi bat; arrain
lehor karga bakoitzeko (bakailao) erreal erdi; arrain fresko kargako hamabi marabedi;
linazi olio kargako hogei marabedi; abere bakoitzeko adibidez idi, behi, mandako eta
abarren salmenta prezioa hamar dukatetik gorakoa bazen, dukat erdi, eta proportzio
berean hamar dukat baina gutxiago balio bazuen.
Kopuru horiek ziren ordaindu beharrekoak produktuak animalien bitartez garraiatzen baziren. Emakumeak zirenetan produktuak alde batetik bestera eramaten zituztenak, pisuaren arabera, proportzionalki, ordaindu beharko ziren zergak. Beste edozein
produkturen prezioa, hala nola altzari, fruitu edo errenta, berrogeita hamar dukatetik
gorakoa bazen, dukat batekoa zen zerga; gehiago balio bazuen, proportzioan ordaindu
beharko zen.
Azkenengo baldintza zera zen: Urretxuarrek Zumarragan onibarrak (bienes raíces) ez
ziren produktuak saltzen bazituzten, Urretxun ordaindu beharko zuten alkabala. Zumarragarrak baziren, ordea, produktu berberak Urretxun saltzen zituztenak, Zumarragan
ordaindu beharko zuten. Bestela, alkabala jatorriko udalerrian ordaindu beharko zen.
Baldintzak onartuta, Pedro de Insaustik bere burua eskaini zuen alkabalak biltzeko
bi dukaten truke.
Beste urte batzuetako dokumentuetan, adibidez, 1591ko otsailaren 10eko datuetan, eginkizuna betetzen ez zuen errematatzailea kartzelara joan zitekeela, eta gainera,
enkante berria bere kontura izango zela ikusi ahal izan dugu. Nolanahi ere, lan horretan
salerosketetan ordaindu beharreko zergak aipatzera mugatuko gara. Produktu berriez
gain, 1584ko kopuruak dokumentu berri horretakoekin konparatu ahal izango ditugu.
Gari karga bakoitzeko, saltzaileak lau marabedi ordaindu beharko zituen; gatz kargako bi; ardo kargako lakari laurden; olio kargako pisua libera batekoa zen; olio kargako
alkabala erreal erdikoa; txerrien alkabala, edo Zumarragan saldutako ganaduarena (jabeak kanpotarrak baziren), dukateko lau marabedikoa zen; txerriek ez zuten pisu zergarik, nahikoa zen lau marabedi ordainduta; arrain lehor (bakailao) edo fresko kargako
erreal erdi zen pisu eta alkabala zerga.
1584an ikusitakoarekin alderatuz, emakumeek buruan eramandako salgaiek ez zuten
zergarik ordaindu beharko, baldin eta abererik ez bazen. Linaza kargako erreal bateko
alkabala ordaindu beharko zen; Holandako trapu, itsasoko mihise edo zetak lau marabediko zerga zuten saldutako dukat bakoitzeko.
Ordainarazpenekin jarraituz, jatorriz bertakoak ziren produktuen salmentan, fruitu
edo errentak, dukat bat ordaindu beharko zen prezioa berrogeita hamar dukatekoa
bazen.
Gainera, urretxuarrek ez zuten Zumarragan alkabalarik ordainduko bertan saldutako
produktuengatik, Urretxun ordainduko zituzten. Gauza bera gertatuko zen, alderantziz,
Urretxun salmentan ziharduten zumarragarrentzat.
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Azken horientzat, animaliekin garraiatutako produktuek ehun liberako prezioa bazuten, saldutako dukat bakoitzeko lau marabedi ordaintzera behartuta zeuden. Ehun
liberara heltzen ez bazen, ez zuten zertan zergarik ordaindu.
1584ko baldintzak ikusita, Zumarragan kontzejuko bi pisu eta kintal egongo ziren,
bat Zufiaur(re)n eta bestea Eitzan.
Kondizioak ikusita, Juan de Zabalok lau dukat eskaini bazituen ere ez zen enkantea
ontzat eman, errejidoreak bertan behera utzi baitzuen.

Zumarragako errotak
Eraikin horien funtzioa garia, artoa edo beste edozein zereal edo produktu ehotzea
zen. Garai hartako bizilagunen elikadurarako berebiziko garrantzia zuten, zerealak era
egokian probestu ahal izateko ezinbestekoak zirelako. Horrek balio estrategikoa ere
ematen zien.
Gure zonaldeko errotak ardatz bertikalekoak ziren, hau da, etengabeko ur emaria
behar zuten lan egin ahal izateko, edozein urtarotan, baita agorraldian ere. Hori dela eta,
errota bakoitzak presa bat izan ohi zuen, harriari ehotzeko beharrezko indarra emango
ziona. Esan gabe doa errota horiek erreka bazterrean egon ohi zirela.
Jabetzari dagokionez, Zumarragan errota publiko nahiz pribatuak zeuden. XVI. mende erdialdetik aurrera Igaraberria izeneko errota sasi publikoa zegoen, baita Errotaberria
izenaz ezagutua izan zena ere, kontzejua baitzen bi herenen jabe. Hirugarren herena
Juan de Sasieta merkatari urretxuarrarena zen.

Igaraberriako errota
Ehotzeko instalazioaren ondoan bizitokia ere bazuen errotak, gaztainadi batekin,
biak kontzejuarenak. Diru premia zuenean, kontzejuak maizterrarengana jotzen zuen;
edo ondasun horiek baliatzen zituen, zentsu bitartez dirua batzeko. Ondoren beste
dokumentu batzuk bete beharko zituen zorrak kitatzeko.
Sasietarekin partekatzen zuten antapara eta presaren jabetza, baita ehotzeko behar
zen azpiegitura guztia ere, zeina harriarekin batera ezinbestekoa zen lana gauzatzeko.
Egunerokoan ez zen, ez kontzejua ezta Sasieta bera ere, errotaren arduraduna. Udal
erakundeak bere bi herenak alokairuan jartzen zituen enkante bidez, trukean dirua
jasoz. Urte batzuetan errenta hori izan zen udalak urte osoan izandako etekin bakarra.
Enkante horiek lehenago beste jarduera batzuekin ikusi ditugunen oso antzekoak
ziren. Sintetizatuz: apaizak jaiegun jakin bateko Meza Nagusiko Eskaintzen atalean,
kontzejuaren asmoa jakinarazten zien herritarrei, kasu horretan, herriko errotaren
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alokairua enkantean jarriko zutela (bere etxebizitza eta gaztainadiarekin). Enkantea
hiru jaiegunetan burutuko zen, normalean elkarren segidan, eta beti Meza Nagusian
gogoraraziko zitzaien herritarrei arratsaldean enkante saio bat egongo zela. Bilera eliza
inguruan izango zen (atarian, hilerrian, Ormaese-ren etxe atarian eta abar). Diru gehien
eskaintzen zuenari egokituko zitzaion errenta.
1582ko azaroaren 28an ikus dezakegu lehenengo enkantea: Meza Nagusiko jakinarazpenaren ondoren, Martin de Altuna bikarioaren eskutik izan zena, arratsalde hartan
bertan abiatu zen bi urtetarako errentaren esleipena. Adierazi zen epea dagoeneko hasita zegoela, joan zen irailaren 29an, eta edozein eskaintzak azken maizterrak, Domingo de
Muxica aginagarrak, ordaindutako hogei dukatak gainditu beharko zituela. Errotarekin
batera, alboko etxebizitza eta gaztainadia ere errentan jarriko ziren. Honi dagokionez,
adarrak zartakatzeko hamabosgarren egunetik aurrera, errematatzaileak gaztainadian
aurkitutako ganadua harrapatzeko eskubidea izango zuen (ganadua bertara zitekeen
zartakatzeak zirauen bitartean, fruituak jaso eta garraiatu ahal izateko). Gainera, maizterrari hogei dukat utziko zitzaizkion, epe amaieran itzuli beharrekoak. Lehenengo enkante
saioan Miguel de Iturbe arotz urretxuarrak hogeita bi dukat eskaini zituen urteko. Hurrengo bi saioetan beste eskaintzarik egon ez zenez, berari esleitu zitzaion errota. Egun
hartan bertan, Santuru de Iturbe de Oruezabaleta zumarragarra fidatzaile izendatuta,
sinatu zuen arotz urretxuarrak konpromisoa. Bi urteren buruan hirurogeita lau dukat
ordaindu beharko zituen (hogeita bi urteko eta maileguan utzitako hogeiak).
Epea bukatutakoan, 1584. urte erdialdetik aurrera, errenta berri bat esleitzeko prozedura abiarazi zen. Hura, dena den, desberdina izango zen aurreko urtekoaren aldean,
kontzejuak diru premia larriak baitzituen, Lazkaoko Jauntxoaren aurkako defentsarako
behar zutelako. Horregatik erabaki zuten udaleko kideek errotaren errentatik diru gehiago jasotzen saiatzea. Gauzak horrela, interesdunek diru gehiago eskain zezaten, eta
kontzejuaren diru premia jakinarazi ondoren, 1584ko urriaren 28an errejidore berriak,
Santuru de Iturbe de Oruezabaletak, bizilagun bakoitzak hilabetean ehotzeko gari zaku
bana eramateko aukera aipatu zuen.
Bizilagun gehienei ideia ona iruditu zitzaien, betiere errotari berriak, kontratuak
irauten zituen bi urteetako bakoitzean, gutxienez berrogei dukat ordaintzen bazituen.
Errotaria izango zen hilabetero etxez-etxe zakuak jasoko zituena eta behin ehotutakoan,
jabe bakoitzari itzuliko zizkiona. Anega bakoitzeko bost libera jasoko zituen; kopuru
bera, proportzioan, zaku txikiagoengatik.
Egun hartan izan zen lehenengo enkante saioa, lehenengo eskaintza urte bakoitzeko
hogeita hemezortzi dukatekoa izan zelarik.
Azaroaren 4an izan zen, apaizak jakinarazi ondoren, bigarren saioa. Inork ez zuen
eskaintzarik luzatu.
Azaroaren 18an, hirugarren enkante saioaren aurretik, bizilagun gehiago batu zitzaizkion urriaren 28an hitzartutako proposamenari, hots, hilabetean errotariari zaku
bat emateari. 1584ko azaroaren 25ean ere, beste hainbat bizilagunek ere izena eman
zuten ekimenean.

Jarduera ekonomikoak 109

Aurrekari horiekin hasi zen hirugarren eta azken enkante saioa eliza atarian, hilerriaren ondoan. Errejidoreak, Santuru de Iturbe de Oruezabaletak, dagoeneko hogeita hemezortzi dukateko eskaintza bat bazegoela gogorarazi zien bertaratu zirenei. Saioaren
pizgarri, bi dukat eskaini zizkion berrogeita lau dukat urtean ordainduko zituenari. Inork
ez zuen onartu. Ondoren, errejidoreak bi dukat horiek eskaini zizkion berrogeita bi
dukat ordainduko zituenari eta Martin (Iriberria) de Landaburuk onartu zuen. Errejidoreak saio gehiago egin nahi izan bazituen ere, inork ez zuen besterik eskaini eta,
azkenean, Martin de Landabururi egokitu zitzaion errota. Alokairuak hogei dukateko
mailegua ere bazekarren berarekin, oraindik aurreko maizterraren eskutan zeudenak.
Kontratua amaitu aurretik itzuli beharko zizkion maizter berriari.
Aurreko maizterrari dagokionez, etorkizunean intzidentzia izango duen eten bat eginez, errotaren errentaren zati bat zor zuela ikusita, 1585eko irailaren 26an konponketa
batzuk eginarazi zizkion Zumarragako kontzejuak arotzari. Txukuntze horiek lantokian
nahiz bizitokian burutzekoak ziren: sukaldetik atarirako, sukaldetik zalditegirako eta
sukaldetik logelarako pasabidea egin beharko zituen, hiru aterekin; horrez gain, logelan bi ohe eta armairu bat jartzeko agindua zuen. Arotzak egindako konponketak
balioztatzeko, Domingo de Sarasua zumarragarra eta Lazaro de Iturbe arotz urretxuarra izendatu zituzten, azkena Miguelek berak aukeratutakoa. Biek konponketak hogei
dukateko balioa zutela berretsi zuten.
Arazoari irtenbidea bilatuta, lehenengo maizterrak Zumarragako kontzejuarekin
zuen harreman oro bertan behera uztea erabaki zuen, ordainketa gutuna eskatuz. Arotzak eskatutakoa bete zuela ikusita, kontzejuak gutuna helarazi zion, harremana etenez.
Maizter berriari ere, kontzejuak obligazio-izkribua helarazi aurretik, 1584ko azaroaren
30ean, konponketa batzuk egiteko eskatu zion: lau kare anegarekin eta hiru edo lau lan
egunetan errotako antapara berritzeko. Gastu guztiak kontzejuaren kontura izango
ziren.
Abenduaren 9an udalak errekerimendua helarazi zion Landabururi errentaren obligazio-izkribua bidal zezan. Horrek egun horretan bertan eman zuen aipatu dokumentua. Fidatzaile Juan de Machain eta bere alaba Gracia de Landaburu izendatu zituen,
denak bi urtetan ehun eta bi dukat ordaintzera behartuz.
Denborak aurrera egin ahala, Landaburu ohartu zen gauzak ez zirela uste bezala irten,
kexu zen alokairu altuegia zela eta ez zuela esfortzua berdintzen, bizilagun gehienek ez
zutelako 1584an hartutako konpromisoa betetzen, hau da, ez zizkiotela berari eramaten
ehotu beharreko zakuak. Arazoa garrantzitsua zenez, Landabururen eskaera onartu
zuten 1586ko urtarrilaren 21ean, zeinaren bitartez bertan behera gelditzen zen hartutako konpromisoa. Horren trukean, Landaburuk jarritako demandak kenduko zituen.
1586 amaieran, Landabururen konpromisoaren epea bukatu zenean, errotaren errenta lehenagoko baldintzetara bueltatu zen, hots, merkeagoa izango zen errematatzailearentzat. Ez zegoen alokairu garestia zuzenesteko modurik. Baldintza berriak hobeak baziren ere, ez zuen inork enkantean interesik agertu. Kontzejuak egoera honen aurrean,
errota erabilgarri behar zuenez, martxan egon ezean hondatzeko arriskua baitzegoen,
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hogeita lau zumarragarren esku utzi zuen errota 1587an. Denen artean hogeita lau
dukat ordainduko zituzten urtean. Udalak horietako hamabi presa konpontzeko erabili
zituen, Miguel de Iturbe arotzaren esku utziz lana.
1588an, ordea, enkante arrunten prozedura itzuli zen. Maiatzaren 1ean, Meza Nagusiko Eskaintzen unean, bertaratu zirenei jakinarazi zitzaien arratsalde hartan izango
zela hiru enkante saioetan lehena, hiru kandeletan lehena piztuko zela hain zuzen.
Hurrengo jaiegunetan, elkarren segidan, jarri zen enkantean bi urteko epean errota
ustiatzeko baimena (etxebizitza eta gaztainondoekin). Kontuan izan beharreko baldintzak hauek ziren: errota errematatzaileari erabiltzeko moduan utziko zitzaion, ehotzeko hiru harrirekin -bi ogirako eta beste bat artorako-; produkzioa egun batzuetarako
eten behar bazen, beste hainbat egunetan luzatuko zen errentaren epea; hogei dukat
emango zizkion kontzejuak mailegu bezala; maizterrak eramandakoa ehotuko zuela
hitz ematen zuen, anegako bost liberako makila bereganatuz; zuzenketa konponketak
burutu behar zirenean, maizterrak egin beharko zituen. Aldiz, obra berriak egiteko
beharra bazegoen, horiek Sasieta eta Kontzejuaren kontura izango ziren, alkateak eta
errejidoreak gainbegiratuta; maizterrak lursaila hesitu beharko zuen ganadua erraz
sartzea eragozteko, adarrak zartakatu ondoren fruitua jasotzeko ez bazen; maizterrak
fidatzaile bat izendatu beharko zuen alokairuaren ordainketa ziurtatzeko, baita maileguan utzitako hogei dukatak ere.
Lehenengo kandela piztu zenean, ez zuen inork interesik agertu, ezta bigarrenean
ere, maiatzaren 8an. Pedro de Manchola izan zen, hirugarren kandela piztean, maiatzaren 15ean, urteko hogeita bi dukat eskaini zituena. Errejidorea proposamen gehiago
egon zitezen saiatu bazen ere, inork ez zuen eskaintza altuagorik egin eta Mancholarena ontzat hartu zuten. Kontratua 1588ko maiatzaren 22an sinatu zuten Domingo de
Aramburu alkateak, Juan de Soraiz errejidoreak eta maizterrek: Pedro de Manchola eta
Maria de Aramburu senar-emazteak. Fidatzaile Juan de Aramburu Aizquibel bizilaguna
izendatu zuten eta maizterrek Miranda auzoan zeukaten etxea hipotekatu zuten. Hiru
egun beranduago, alkateak eta errejidoreak errota eta gainerakoak eman zizkieten senar-emazteei.
Badirudi ondo irten zitzaiela apustua, izan ere, 1589ko urtarrilaren 22an Sasietaren
errotaren hirugarren herena ere errentan hartu zuten. Urtebeteko epean iraun zuen
zortzi dukaten eta sei lan egunen truke. Lan egunak urretxuarrak hala eskatutakoan
beteko ziren.
1589ko irailaren 21ean lehen urteko hogeita bi dukatak ordaindu zizkion kontzejuari.
Hamahiru dukat eta erdi eman zizkion Juan de Cortaberriari, Miguel de Iturbe arotzaren
zentsudunari, hori baitzen errota konpontzeko lanen hartzekoduna. Gainontzeko zortzi
dukat eta erdiak alkateari, Domingo de Ibargureni, eman zizkion zuzenean Mancholak.
Alkateak Areriako alkatetzak eskatutako errepartimendua ordaintzeko erabili zuen.
Manchola eta emaztearentzat probetxugarria izan zen errotaren negozioa. Horren
lekuko 1590ean, sei urterako egin zen enkantea, senar-emazteek eskaintza berri bat
egin baitzuten, esleipena lortuz.
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Prozesu berri hori 1590eko apirilaren 8an abiatu zen, Martin de Cortaberriak, euskaraz eta Meza Nagusiko Eskaintzen atalean, kontzejuaren interesa herriari jakinarazi
zionean. Arratsalde hartan hasiko zen lehenengo kandelaren piztea, zeinak errota, etxebizitza, Olarte eta Leturiaondoko lursaila eta gaztainondoa jarriko zituen enkantean.
Errematatzaileentzako baldintzen artean lehena, kontzejuak eta Sasietak Sagastizabalen etxean errotarako erositako ur kanalak sartzeko agindua zen. Gainera, sei urteko
epean egin beharreko konponketak burutu beharko zituzten (obra berriak ez, horiek
kontzejuaren eta Sasietaren kontura ziren). Horrez gain, herri lurrak hesitu beharko
zituzten ganadua sar ez zedin eta sartzen bazen, minik eman gabe aterarazi beharko
zuten.
Ez apirilaren 20an, ezta 22an ere, ez zen errematatzailerik izan. Hirugarren enkante
saioan, ordea, bai: Pedro de Manchola sei urteetako bakoitzeko hogeita bi dukat eskaini zituen. Errejidorearen saiakerak saiakera inork ez zuen beste eskaintzarik egin eta
Mancholari eta bere emazteari esleitu zitzaien sei urterako errenta. Fidatzaile Martin de
Anduezu bizilaguna izendatu zuten. Kanalak sartzeaz gain, uztailaren 22rako antaparak
konpontzeko konpromisoa ere hartu zuten.
Mancholak operazioa borobildu zuen 1590ko uztailaren 9an Sasietaren herena ere
errentan hartuz, zortzi dukaten truke.
Mancholaren eta kontzejuaren arteko errenta hartu-emana 1598ko otsailaren bostean bukatu zen, 1594ko alokairua ordaindu zuenean. Egun hartan lagatze eta intsuldaketa izkribua bete zuen Pedro Aguirrerentzat, errejidorea urte hartan, etxean eta
errotan egindako konponketak ordain zitzan. Laga egiten zizkion urte hartako hogeita
bi dukaten ordainketaren truke. Jakina, Pedro de Aguirrek, kontzejuaren izenean, ordainketa gutuna helarazi zion Mancholari.
Errentak alde batera utziz eta errotaren garrantzian sakonduz, iruditzen zaigu kontzejuak erabaki ona hartu zuela errota alokairuan jarriz. Udaleko kideek beraiek ezin
zituzten eraikina eta tresnak behar bezala zaindu eta errentan utziz, maizterrak beti
izango zuen egoera onean mantentzeko eginkizuna eta, ustekaberen bat izanez gero,
kontzejuari jakinarazteko ardura.
Lehenago esan bezala, oro har, berrikuntzaren bat egin behar bazen errotak funtzionamenduan jarrai zezan, salbuespenak-salbuespen, kontzejuaren eta Sasietaren
kontu izango zen. Kasuren batean ikusi ahal izan dugu konponketen gastuak, kontratuan finkatuta, erdibana egiten zirela. Sasietak kontzejuari zegokion fakturaren bat ere
ordaindu behar izan zuen inoiz.
XVI. mendeko errotaren gainean bildu ahal izan dugun informazio gehiena errentari
buruzkoa da, baina bada konponketek zekartzaten gastuei buruzko lekukotasunik ere.
Ehotzeko harria behar bezala zaintzea ezinbestekoa zen, sarri ziztatu egin behar izaten zen, higa ez zedin, higadurak ekar zitzakeen eragozpenak ekiditeko. Egoera txarrean
bazegoen, bi edo hiru urtero aldatu behar izaten zen, lanaren arabera betiere. Berrogei
edo berrogeita hamar zentimetroko lodiera izatetik hogei edo gutxiago izatera pasa
zitekeen bukaerarako.
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Harriak errotara nola ekartzen ziren jakiteko, badugu mende erdialdeko lekukotasunik: 1557ko urtarrilaren 23an, zehatz esanda, kontzejuak ehotzeko harri berrien garraioa
kontratatu zuen. Data horretan, Juanes de Echebeste maisu usurbildarrari ehotzeko harri oso bat eskatu zion alde batetik, eta harriaren lau zatiak bestetik (joko osoa). Harriak
Usurbilgo Andaza mendilerrotik ekarri ziren urte hartan, baita etorkizunean hamarkadaz-hamarkada ere. Harriek maiatzaren 10erako egon beharko zuten Zumarragan eta
behin bere lekuan kokatutakoan ez bazituen erosleak asebetetzen, Echebesteren ardura
izango zen berriak ekartzea.
1590eko maiatzaren 13an ere Usurbilgo harrobitik ekartzen zituzten harriak. Urte
hartan, kontzejuak eta Sasietak, jabeek, Miguel de Iturbe arotzarekin hitzartu zuten
azken horrek ekarriko zuela garia ehotzeko harria, lau zatikoa, Santiago egunerako, hau
da, uztailaren 25erako. Bere kontura ekarriko zuen Azpeitiaraino. Bertatik errotaraino
garraiatzea, ordea, jabeen kontura izango zen, gastuak proportzionalki banatuta. Harria iritsitakoan, Iturbe izango zen leku egokian kokatuko zuena, egurrarekin egokitze
lanak gauzatuko zituena, harriaren mihiztadura perfektua izan zedin. Harri berria proban
egongo zen urtebete, ondo ehotzen ez bazuen, harri berri baten ekartzea Iturberen
kontura izango zen.
1592ko abuztuaren 10eko izkribu batean artoa ehotzeko harria jatorri desberdin
batetik ekarri zela ikusi ahal izan dugu. Artoa oso zereal oparoa zen garai hartan. Kontzejuak eta Juan de Sasietak, bakoitzaren jabetza kontuan izanda, Juan de Ochandiano
oñatiarrarekin hitzartu zuten zerbitzua. Azken horrek, bere izenean eta dokumentua
sinatu zenetik hogei eguneko epean, Vidaurretako monastegiko atarian utzi beharko
zuen harria. Kontzejuari eta Sasietari abisua emandakoan, horiek hiru idi pare jarriko zituzten, bakoitza bere itzainarekin, harria errota atariraino ekar zezaten (harria garraioan
apurtzen bazen, oñatiarraren erantzukizuna izango zen berri bat jartzea). Behin iritsitakoan, Ochandianok berak jarriko zuen harria lanerako leku egokian zortzi dukaten
truke. Lau dukat itzainei harria jasotzerakoan ordainduko zitzaizkion eta gainontzeko
lauak Gabon egunean. Zortzi dukaten bi herenak kontzejuaren kontu izango ziren eta
herena, aldiz, Sasietaren kontu.

Errota pribatuak
Bi ziren: lehenengoa Legazpi etxearen ondoan zegoen eta bertako jauntxoena zen.
Esku artean izan ditugun dokumentuetan Amador de Arriaran ageri zaigu etxeko jabetzat, 1545ko urtarrilaren 28an Francisca de Legazpirekin ezkondu ondoren. Francisca
de Legazpi Pero Lopezen alaba zen eta Filipina irletako kolonizatzailearen iloba. Bigarren errota Lizarazukoa zen, iturri historikoetan Lizarazu errota bezala agertzen dena,
zeinaren datuak 1524az geroztik ditugun, Juan de Zabalo zumarragarrak errotaren erdia bereganatu zuenetik. Juan Perez de Atibar urretxuarrari erosi zion ehun eta hogei
dukaten truke. Salerosketa hori hurrengo urtean berretsi zuten Zabalok berak eta Juan
Sanchez de Atibarrek.
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Amador de Arriaranen errotari buruz, eta Estudios de Historia de Urretxu en su sexto
centenario liburuan aipatzen den bezala, 1531koa da dugun lehenengo lekukotasuna:
errotara ura ekartzeko eraikitako ubide baten gaineko pleitua islatzen da bertan. Horretaz aparte, Areriako Alkatetza Nagusiko eskribauek idatzitako lehenengo dokumentua,
1556ko martxoaren 16an egin zuten, eta Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoan
aurkitzen da gaur egun. Dokumentuan saldutako lursailaren neurriak agertzen dira eta,
esplizituki, errota horren berri ematen da.
Hurrengo dokumentuetan Amadorrek beregain hartu behar izan zituen mantentze
lanak jasotzen dira; 1556ko maiatzaren 11n harria oso-osorik berritu behar izan zuen
alde batetik, baita lau harri puskak ere, bestetik. Egun hartan bertan egokitu zitzaion
lana Juanes de Echebeste maisu usurbildarrari, zeinak harria Andaza mendilerro ezagunetik ateratzen zuen. Akordioaren arabera, Amadorren esku egongo zen harria mendilerrotik errotaraino ekartzea. Behin bertaratutakoan, Echebeste izango zen, ondoren,
harriak era egokian kokatuko zituena eta funtzionatzen zuen ala ez egiaztatuko zuena.
Egokiak ez baziren, bere kontu izango zen berrien ekartzea. Amadorrek hogei dukat
ordainduko zizkion Echebesteri egindako lanagatik.
Behin baldintza onetan zegoenean, Amadorrek errentan uzten zuen errota. Bere
lehenengo maizterra Martin Anton de Lexalde (edo Elejalde) urretxuarra zen, zeinak
hamasei dukat eta erdi ematen zizkion ordainetan. Urte hartako maiatzaren 8an, Amadorrek errenta horren zati bat bere osaba politiko Juanes de Legazpi batxilerrari zor bat
ordaintzeko erabili zuen. Azaroaren 7an helarazi zion ordainketa gutuna, non ordaindutako bederatzi dukatak ageri ziren, urte hartako errentari zegozkionak.
Artean urte hartako maiatzaren amaierara iritsi gabe, Amadorrek harriak berritu behar izan zituen berriz ere. Normalean harriak bi edo hiru urtetik behin aldatzen baziren,
sarriago egin beharrak errotaren gehiegiko lana islatzen zuen. Igaraberriako errotari
buruzko informazioa beranduagokoa da eta, badirudi, garai hartan Legazpi Etxeko errota
zela herrian bakarra. Horregatik, ziurrenik, neurriz kanpo ustiatzen zen, tarte laburrean
harria aldaraztera behartzen zuena.
Nolanahi ere, 1557ko maiatza hartan Amador de Arriaran berriz ere jarri zen Echebeste maisuarekin harremanetan eta hilabete hartan bertan ekarri zuen harri berria.
Hogei dukatetatik hamabi emandakoan helarazi zion Echebestek ordainketa gutuna
Amadorri, maiatzaren 30ean. Gainontzeko zortziak Pedro de Muxicari laga zizkion
Juanes de Echebestek erosi zion mando baten truke. Hilabete hartan, apur bat lehenago, azaroaren 7an zehatz esanda, Amadorrek ordainketa gutuna helarazi zion
maizterrari, ordaindutako bederatzi urrezko dukaten isla, errotaren urteko errentaren
zati bat zena.
Bi urte beranduago berritu behar izan zuen Amadorrek, beste behin, harri osoa eta
ondo funtziona zezan behar ziren harri puskak. Echebesteri erosi zizkion hirugarrenez,
maizter ohiaren (Martin Anton de Lexalde ohia) ondorengoei egindako lagatze eta intsuldaketa bitartez. Ordainketa moduarekin adostasun batera iritsi zirenean, 1559ko
maiatzaren 23an, Echebestek ordainketa gutuna helarazi zion Amadorri.
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Legazpi Etxeko errotarekin batera, Lizarazuren errotaren lehenengo lekukotasuna
Estudios de Historia de Urretxu en su sexto centenario lanean ageri da, 1523ko datarekin.
Dokumentuetan dagoeneko eraikitako errota ikus daiteke, Juan de Atibar urretxuarrarena, zeina, bide batez, Martin Perez de Lasaldek Hondarribay errota eraikitzeari oztopoak
jartzen aritu zen. Gainera, lan horren arabera, 1525an Lizarazuren errotaren erdia erosi
zion Juan de Zabalo zumarragarrak bere aitaginarrebari, Juan Sanchez de Atibarri, 126
dukaten truke, emaztearen ezkonsari moduan ordaindu zuena.
Areriako Alkatetza Nagusiko eskribauek nahiz Martin Ochoa de Irigoyen urretxuarrak idatzitako dokumentuei dagokienez (Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoan
aurki daitezke), errota honi buruzko lehenengoa 1556ko martxoaren 1ekoa da, Juan de
Lizarazu iltzegile zumarragarrak errotaren ondoko sagardi bat Juan de Viciola herritarrari
saldu ziola islatzen duena.
Beranduago, 1573ko irailaren 4an, eraikin horren gaineko informazio gehiago ageri
da: badakigu Juan Martinez de Zabalo eta Ana Perez de Aitamarren senar-emazteena
zela errotaren erdia, zentsu edo mailegu baten salmentan berme bezala azaldu behar
izan zutelako. Zentsua Zumarragako elizarentzat zen, Domingo de Aizpuru maiordomoarentzat.
1582an informazio zehatzagoa daukagu: Esteban de Zabalo apaiz batxilerra zen jabeetako bat, aitaren oinordekoa, Juan Martinezena, eta Miguel de Altuna merkataria
bigarrena, Iruñeko apezpikutzako eliz-lanetako ikuskatzailea.
Azken hau falta zenez, Juan de Echeberria y de Lizarazu izan zen, apaizaren ordez,
urte hartako abuztuaren 9an Andres de Guerra urretxuarrari lehenagotik izendatutako
uraren maila ezingo zuela gainditu esan ziona. Andrés de Guerra Guerra Errotaren jabea zen eta bi errotei ura bideratzen zien presan konponketa lanetan ari zen. Ur maila
gainditzea Lizarazu errotarentzat kaltegarria zenez, Lazaro Iturbe arotzaren laguntza
behar izan zuen.
Guerrak ukatu egin zuen bere asmoa edukiera handitzea zenik, eta beraz, uraren
maila igotzea: konponketak egiterakoan kontuan hartu zuen onartutako uraren maila,
Pedro de Calterain eskribau urretxuarrak egindako dokumentuetan agertzen denez.
Badaezpada ere, ikusirik arotzak bazekiela zeri buruz ari ziren, lanarekin jarraitzekotan
lur berdintzen zekien maisuren bat behar zuela adierazi zuen. Hari Lizarazuk erantzun
zion bera maisua zela.
Konponketa lanek uraren maila ez zutela handitu nahi ikusita, Esteban de Zabalori
eskatu zion Calterain eskribauarekin batera bertaratzeko, ordura artekoa behar bezala
egina zegoela egiazta zezan.
Miguel de Altuna ez zegoenez, Zabalo, errotaren bigarren jabea, bertaratu zen. Hark
esandakotik datu berri bat jaso ahal izan dugu: Guerra eta Echeberria de Lizarazuren
arbasoek presa eta errota eraiki zituztenean, orduko Lizarazu errotaren jabeak korrejidoreari errekurtso bat aurkeztu ziola presa betetzeko gehienezko altuera marken, gainditu
ezin zirenen, kokalekua salatzeko. Probintziako goi autoritate judizialak presa neurri eta
seinale jakin batzuekin egitera behartu zituen, epaileak esandakoari kasu eginez. Ez
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zen txosten judiziala bere horretan gelditu, errotaren jabeak apelazioa aurkeztu zuen,
Kantzelaritzaraino iritsiz, auziak artean monarkiako goi autoritate judizialaren erantzunik ez zuenean.
1583ko abuztuaren 4tik aurrera, Zabalok errotarekin zerikusia zuen oro saihestu
zuen: bere zatia Miguel de Aizpuru eta Petronila de Atibar senar-emazteei saldu zien,
baita presa, ubideak, errotaren lursailen erdiak eta zubia ere. Laurehun dukatean saldu
zuen, hiru zatitan ordaintzekotan. Garai hartan errotak etxe bat eta hiru harri zituen.
Errotaren beste erdia Miguel de Altunarena zen oraindik, bere emazte Magdalena de
Barrenecheak gobernatzen zuena. Hurrengo irailaren 7an helarazi zien erosleei zorraren
osotasunari zegokion ordainketa gutuna.
Errota horren lekukotasunak ez dira juridikoak edo jabeei (Miguel de Altuna eta Petronila de Atibar, Aizpururen alarguna) buruzkoak bakarrik, eguneroko jardueraren gaineko
informazioa ere badugu. 1590eko irailaren 14an jabeek Juan Lopez de Guilisasti hargin
usurbildarrarekin hitzarmen bat sinatu zuten, azken horrek garia ehotzeko bi harri ekar
zitzan, zortzi zatitan, bakoitza kana eta erdi zabal eta kana laurden lodi zena. Beasaingo
Igarza zubian eman beharko zien jabe berriei urriaren 15erako, ondoren Lizarazu errotara garraiatu eta bertan uzteko. Behin zegokien lekuan jarritakoan, proban egongo
ziren sei hilabetez eta behar bezala funtzionatzen ez bazuten, harginak harri berriak
ekarri beharko zituen Usurbildik, beste sei hilabetez probatzeko, harik eta harri egokiak
topatu arte. Harrien truke hamazazpi dukat ordaindu beharko zituzten errotaren jabeek,
bederatzi eskura eta zortzi harri egokiak topatutakoan, sei hilabeteren buruan.
Behin baldintzak onartutakoan, errotaren jabeek Juan de Areizaga eta Catalina de
Elgarresta senar-emazteei utzi zieten errentan azaroaren 1ean, urtebeterako. Garai
hartarako, artoa eta garia ehotzen zuten harriek ondo funtzionatzen zuten. Baldintzak
finkatzerakoan, erabaki zuten konponketaren bat egin behar bazen hura jabeen kontura
izango zela; maizterrek mantentze lanak burutuko zituzten. Alokairuaren ordainketari
zegokionez, Altunaren txanda zenean, anega eta lakari bana gari on eta garbi emango
zizkien. Atibarrena zenean, ordea, anega erdi gari on eta garbi eta etxerako behar zuen
garia ehotuko zioten trukean ezer eskatu gabe. Gainera, Petronilak urteko sei dukat utzi
zizkien maileguan senar-emazteei, alokairua bukatutakoan itzuli beharrekoak.
Ikusi dugunagatik, Petronilaren alokairuaren ordainketa dirutan kapitalizatzea zaila
zen, nahiago baitzuen ordaina gauzaz jaso. Altunarenean, berriz, anega eta lakari bana
gari on eta garbi nahi zuen. Maiatzaren 8an, Juan de Areizaga eta bere amaginarreba
Magdalena de Elorriaga zordunek, Pascual de Alzola y de Iburreta fidatzaile eta zordun
nagusiarekin batera kontuak atera zituzten, alokairua dirutan jarriz. Hala, berrehun eta
laurogeita zortzi erreal ordaintzeko konpromisoa islatzen zuen obligazio-izkribua sinatu zuten, maiatzaren 13ra bitartean egindako ordainketak kapitalizatzen zituena (aste
hura ere barne hartuta). Gari anegaren prezioa Zumarragan garai hartan zuena kontuan
hartuz finkatu zen. Maiatzaren 13tik 1591ko azaroaren 1era bitartekoa jasotzen zuen
likidazio berri bat ere burutu behar izan zuten.
Beranduago, oraindik XVI. mendean, errotaren alokairu kontratu berri bat sinatu zuten, jabe bakarrak kasu honetan. 1595ko maiatzaren 24an, Juan de Aguirre merkataria-
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ren bitartez, Maria Ramos de Ipenzari utzi zion alokairuan bi urterako, maiatzaren 29an
hasita. Aguirrek zenbait baldintza jarri zizkion: Maria Ramosek semea jarri beharko zuen
fidatzaile, Joan de Ondarra. Altunaren txanda zenean, berari zegozkion bi asteetatik aste
bakoitzeko (gainerakoa bigarren jabearena zen, Petronila de Atibarrena), anega erdi gari
ordainduko zion. Altunak sei dukat utzi zizkion mailegutzan alokairuak iraungo zuen
bi urteetarako. Epea bukatutakoan, Maria Ramosek alokairua eta sei dukatak ordaindu
beharko zizkion, semea fidatzaile izendatuz.
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VI. mende hasieran landa herria zen gurea. Batik bat, mendi inguruko
baserrietan bizi ziren, baina baita hazten ari zen hirigunean ere. Zonalde horrek Eitza auzoan zuen sorrera, baina apurka-apurka Kalebarren
ingurura ere hedatzen ari zen.

Herritar gehienek lehen sektore ekonomikoko zereginak izan ohi zituzten ogibide:
nekazari eta abeltzainak ziren. Nolanahi ere, logikoa denez, kalean lan egiten zutenak
ere bazeuden, gero eta gehiago, gaur egun bigarren edo hirugarren sektoreko lanbidetzat dauzkagunak, eta horiek ere hazten ari ziren.
Denborak aurrera egin ahala, behar berrien agerpenak dibertsifikazio ekonomikoa
behartu zuen: lanbide berriak sortzen ari ziren, bereziki burdingintzaren eremuan. Legazpin gertatutakoaren parekoa zen Zumarragakoa. Alboko herrian, momentu onenean
ez bazeuden ere -une makurrak bizitzen ari baitziren-, urte haietarako burdindegiek
sendo ziharduten. Burdina: landu gabe, pisura, edo landutako objektuetan saltzen zen.
Dena den, minerala lantzeko aipatutako bi erak olagizon eta urtzaileek burutzen zituzten, batik bat landu gabeko piezekin jarduten zuten; horretaz aparte, landu beharreko
objektuak burutzea errementari edo ferratzaileen lana zen.
XVI. mendean ageri dira lehendabizikoz burdindegiak Zumarragan: lehenengo lekukotasuna Legazpi Etxe ingurukoa da, etxe hartako jauntxoarena. Errentan utzi ohi
zuen beste batzuk lan egin zezaten, errenta irabazi ahal izateko. Ez zen lantegi bakarra:
izkribuetan beste batzuk ere aurkitu ahal izan ditugu, hala nola, Machainena.
Beste zenbait ogibide ere bazeuden, gaur egun bigarren nahiz hirugarren sektoreen
baitan sailkatuko genituzkenak: teilagin, arotz, igeltsero, ikazkin, urtzaile, mazolari, jostun, merkatari, mediku eta abarrak. Guztiek ere, behar eta zerbitzu eskaera berriei aurre
egin ahal izateko espezializatuz ziharduten.
Hasiera batean langile partikularrak ziren lan horiek burutzen zituztenak, baina denborak aurrera egin ahala, XVI. mendeko izkribuetan, kontzejuak edo udalak beregain
hartuko zituen betebeharrak ere agertzen hasi ziren. Funtsean zirujaua, maisua eta
danbolina ziren, izaera publikoko ogibideak ziren, biztanle guztiei zerbitzua eskaintzen zieten. Urte batzuen buruan, ikerlan honek aztergai duen denbora tartetik kanpo,
lanbide gehiago egongo ziren udalaren baitan, hala nola udal idazkaria edo aguazila.
Gainera, baziren eginkizun zehatz bat burutzeko kontratatzen ziren langile partikularrak
ere, kasu gehienetan, bigarren eta hirugarren sektoreei zegozkienak.
Ogibide desberdinak ikertzen hasteko, izaera publikoa dutenekin ekingo diogu lanari. Hasi aurretik, azaldu beharrean gaude ez dugula atal honetan eskribau lanbidean
sakonduko, Sarrera atalean, dagokion azpisailean, jaso baitugu dagoeneko.
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Izkribuetan, zuzen edo zeharka, zirujau eta maisu lanbideei nahiz danborrari buruzko
lekukotasunak jaso ditugu; azken horrek, bigarren ogibide bat ere izan ohi zuen diru-sarrera egonkor eta mardulagoak izan zitzan.
Langile horiek eskaintzen zituzten zerbitzuek komunitate osoarengan zuten eragina.
Hori dela eta kontzejuak berak zuen lanbide horiek burutzen zituztenei ordainsaria
emateko ardura, maisuarena batik bat. Gainerako bi lanbideen kasuan, garai hartan
oraindik udaletik dirurik jasotzen ez bazuten ere, urte gutxiren buruan hala izango zen.
Norbanakoek burututako gainontzeko lanbideei zegokienez, kontratatzen zituztenak
beste partikular batzuk zirenez, dokumentuetan horien izenak adjektibo soil batekin
agertzen ziren, izan kontratu, obligazio izkribu, lagatze izkribu, ordainketa gutun, testamentu edo dena delakoak.
Epigrafe honetan komunitatearen osotasunari zerbitzua eskaintzen zioten lanbideak aztertuko ditugu, aipatu ditugun hiruetan, zirujauak izan ezik, gainontzekoek hala
egiten baitzuten. Beste epigrafe batzuetan arituko gara kontratupeko langileei buruz.

Maisua
Herri gipuzkoarren heziketarako ardura nahikoa goiztiarra izan zen, batik bat hamar-hamabi urte arterako mutilei zegokienean. Zerbitzu hori urte osoan zehar eskaintzen zen, Gabonetan eta Aste Santuan salbu, eta hiriguneko biztanleentzat bakarrik izan
ohi zen, baserritarrak urrunegi bizi zirelako eta gainera, baserriko lanak burutu behar
izaten zituztelako. Lanik ez zegoenean, neguan, errazago zitzaien eskolara hurbiltzea.
Hala sortu ziren herri hauetako eskolak. Lehenengoa XVI. mendearen erdialdean
Urretxun ageri bada ere, horrek ez du esan nahi Zumarragan garai hartarako eskolarik
ez zegoenik.
Lehenengo maisua 1555eko dokumentu batean ageri zaigu, zeharka, Zumarragako
kontzejuak Nicolás de Guerra Urretxuko eskolako maisuari egindako ordainketa agiri
batean.
Ez dugu maisuaren inguruko daturik jaso mende bukaera aldera arte, nahiz azken hamarkada haietan soldataren ordainketari buruzko informazioa sarri eta zehatz ageri den.
Hortik ondoriozta dezakegu Urretxuko eskola errotuago zegoela inguruan, lokal edo
gela bat zegoela eskolak emateko eta Nicolas de Guerra zela maisua. Zumarragan ere
bazegoen eskolarik, baina Juan de Zabalo zen maisu lanak betetzen zituena, adinez
nagusia ez izan arren.
Eskuragai zituzten baliabideak ahal bezain ondoen aprobetxatzeko asmoz, Zumarragako kontzejuak 1590eko apirilaren 1ean Nicolás de Guerrak luzatutako proposamena
onartu zuen, zeinak Zabalo eta ikasleak Nicolas beraren etxera joan zitezen eskatu zuen,
bertan bien artean eskolak eman zitzaten. Gure udalak, ikasleek ematen ziotenaz gain
Urretxuko udalak ere Nicolasi diru kopuru bat ordaintzen ziola ikusita, bi herrietako
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eskola bertan kokatzeari baiezkoa eman zion, bi urtetarako behinik behin. Zumarragak
sei dukat ordainduko zizkion Juan de Zabalori, zeinak ikasleengandik ere dirua jasotzeko aukera zeukan. Egun hartan bertan onartu zuen Juanek hurrengo bi urteetarako
luzatutako proposamena.
Alabaina, ezin izan zuten ideia hura aurrera eraman. Hurrengo irailaren 29an, udaleko
kideak aukeratzeko hauteskunde egunean, eliza atarian herria bilduta eta udalbatza irekia zegoela aprobetxatuz, helarazi zuten “kontuak kontu” Juan de Zabalo eta bere ikasleek
ezin izan zutela Urretxuko eskolara joan eta Zabalo berak eskolak Zumarragan ematen
ziharduela. Horregatik, kontzejuak berretsi zuen Zabalok eskolekin jarraitzea, aipatutako
sei dukaten truke. Zeregin hori Zumarragan bete zuen 1592ko ekainaren 5era arte.
Zabalok ez zuen luzaroan bete maisu lana, izan ere, 1593ko zehaztu gabeko egunen
batean Domingo de Ozaeta maisu urretxuarrari hamabi dukat ordaintzea erabaki zen,
hark mutiko zumarragarrei irakurtzen, idazten eta kontatzen irakasteko. Bi urte beranduago, kontzejuaren ogasun beharrei buruzko izkribu bat aztertuta jakin ahal izan dugu
Ozaetak maisu ziharduela Zumarragan 1595ko martxoaren 5ean, kontzejuak berarekin
hamabi dukateko zorra baitzuen aurreko urteaz geroztik.
Nolanahi ere, heziketa edo ikasteko aukera ez zen hamar-hamabi urtera artekoa
bakarrik. Lehen letra horien ondoren ere bazen ikasteko burubidea, nahiz ez ziren asko
maila hartako ikasketetarako sarbidea zuten zumarragarrak. Ez zuten zertan Latin Eskola edo Gramatika Eskolak izan, zumarragar oso gutxik burutu zituzten ikasketa horiek
unibertsitate mailako ikasketen aurrekoak zirenak. Bazegoen, horiez gain, klase partikularrak jasotzeko aukera ere. Horren lekuko 1583ko apirilaren 25ean, Zumarragako
parrokian lan egiten zuen Juan Ibañez de Echeberria presbitero eta benefiziodunak
beste bizilagun batzuei utzi zien ahalordea Juan de Muxica ferratzaileak zor zizkion hirurehun eta laurogeita lau erreal kobratzeko; diru hau prebisteroak Domingo de Muxicari,
ferratzailearen semeari, lau urtetan emandako eskolei zegokion, hilabeteko zortzi erreal.
Eskolak emanagatik beste edozein ikasleren zorrak kobratzeko ahalordea ere eman zien.

Zirujaua
Gaur egun zirujauak ebakuntza kirurgikoak egiten dituzten medikuak badira ere, garai
hartan mediku-laguntzaile soilak ziren, osasun ekintza errazak burutzen zituztenak XIX.
mendera arte. Kasu askotan, XVI. mendean, sendaketak bakarrik egiten zituzten, baina
posible zen orduan eta hurrengo mendeetan, “hezur haustura eta dislokazioak osatzea,
odol-ateratzeak egitea, erditzeak artatzea eta haginak ateratzea”, baita ilea moztea eta
bizarra egitea ere. Nolanahi ere, ez zen horregatik zirujauaren mediku iritzia ezerezean
gelditzen, bera izan ohi baitzen jakintza horiek zituen bakarra eta horregatik, berarengana jotzen zuten herritarrek ondoezen bat sentitu orduko. Gainera, osasun-peritu lana
ere egiten zuten, beren iritzia tramite administratiboetarako beharrezkoa zenean.
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XVI. mendean, lanbide hori zuen pertsona bakarra egon ohi zen herri bakoitzean,
zeinak -herritarrez gain- inguruko herrietako bizilagunak ere artatzen zituen. Medikuen
presentzia ez zenez ziurra, haiek ziren adituak.
XVI. mendeko Zumarragan ez zegoen medikurik, ex profeso kasuetan izan ezik. Horietan kasu berezi bat artatzeko etorri ohi ziren, zirujauak berme guztiekin bete ezin
zuen lanen bat osatzeko. Jakina denez, behin larrialdiari medikuak erantzundakoan,
zirujauak hartzen zuen erantzukizunaren erreleboa.
Kontzejuak kontratatu eta ordaindutako zerbitzua ez zenez, eta kontzejuaren nolabaiteko esku-hartzerik ere artean ez zegoenez, zerbitzuak eskatu zituen bezeroak
ordaindu behar izaten zion soldata zirujauari, nola dirutan, hala obligazio-izkribu baten
bitartez. Logikoki, ordainketa jasotakoan ordainketa gutuna helarazten zion zirujauak
bezeroari. Tratu horiek erraz burutzen baziren ere, liskar handirik gabe, litigazio kasuren
bat ere jazo zen urte haietan, fakturak kobratzerako orduan.

Danborraria
Zirujauaren kasuan ikusi dugun bezala, Zumarragan lanean jardun zuten lehen danborrariei buruzko dokumentuetan ikusi ahal izan dugu herrian danborraririk ez zela bizi
eta, hasiera batean, partikularrek kontratatu zituztela. Hortaz, horiek ziren danborrariei
ordaintzen zietenak, baita herritar guztien aurrean jo zutenetan ere. Jakin badakigu,
1594an, hainbat herritarrek hala eskatuta, Domingo de Elormendi Urretxun bizi zen
danborraria kontratatu zutela “jai egun ospetsuak alaitzeko”. Beranduago, XVII. mendean, kontzejuak hartuko zituen beregain ekitaldi haien gastuak.
Behin, azaletik bada ere, lanbide haiek aztertuta, garai hartako edozein herritan
ezinbestekoak ziren beste ogibide batzuen nolakotasunak xehatzeari ekingo diogu,
eraikuntzaren sektoretik hasita.

Eraikuntzarekin zerikusia
zuten lanbideak
Nahiz eta jarduera kopurua handiegia ez izan, garrantzitsuak ziren garai hartan eraikuntzarekin zerikusia zuten lanbideak, eta aukera sorta ederra eskaintzen zuten: ezagunenak harginak, igeltseroak, arotzak, teilaginak, harzolagileak eta abarrak ziren. Espazio
infiniturik ez dugunez ikerketa hau aurrera eramateko, lanbide batzuei buruz bakarrik
arituko gara jarraian, bai langile kopuruagatik, baita garrantziagatik ere, kalitatea dela
medio, interesgarrienak iruditzen zaizkigunak direlako.
Garai hartan, gutxi ziren harginak herrian (gaur egungo eraikuntzako langileak),
igeltsero gehiago bazen, eta baita arotzak ere. Horiek guztiak azpisektore jakin baten
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barruan kokatzen ziren, besteengandik aparte, eta garrantzia kualitatiboagatik epigrafe
desberdin batean sailkatzea zor zaie.
Harginak maisuak ziren, arkitekturan trebatuak, nola etxeak hala elizak jasotzeko
gaitasuna zutenak.
Eraikuntza partikularrei buruzko dokumentu eta datuak eskasak dira, bakarrenetakoak Zufiaurre auzoko etxebizitzen eraikuntzaren gainekoak dira, sutearen ondorengo eraberritze lanei buruzkoak. Informazio gehiago daukagu, zuzenean edo zeharka,
Santa Maria elizaren eraikuntzari buruz.
Zoritxarrez dokumentuetan ez dira eraikitze lanak bere horretan jasotzen, hots, ez
zaie langileek aurre egin behar izan zieten zailtasunei erreferentzia egiten: eraikuntzaren
inguruko gastuak, ordainketa eta kobratzeak, ageri dira. Gastuei elizak berak egin behar
zien aurre, fabrika kontuak: Santuru de Ariztiri eragiten zion dokumentazioa daukagu
horren lekuko, zeinak hamalau urtez jardun zuen hargin lanean 1591ko maiatzaren 3an
zendu zen arte. Ondoren bere seme Juan ageri da, Juan de Aguirre maisuaren aurretik.
Ezin dugu Santururen -parrokiaren hartzekodunaren- alargunaren dokumentazioa aintzat hartu gabe utzi, Magdalena de Beidacarrena, zeina Celedon eta Magdalena Santururen seme-alaba adin txikikoen zaintzailea zen.
Harginek eraikuntzetan jarduten zuten lanean, baina harrobietan ere lan egin zezaketen. Garaiko harrobiei buruzko informaziorik ezin izan dugu jaso, baina badakigu
erreferentziazkoa Oakoa zela, zeraindarra beraz, eta bertatik jasotzen eta arbastatzen
zirela, in situ, forma desberdinetako harriak, bezeroek eskatutakoari erantzunez. Zumarragan ere badakigu bazela harrobi bat, Jacue de Ondarraren lursailetan.
Orduko Yelseroak gaur egungo igeltsero ofizialak dira, eta ogibide horretan lan egiten
zuten igeltsero-mutilak ofizial bihurtu arte. Behin beharrezko esperientzia batzen zutenean, enpresa propioa sortzeko hautua eginda, maisu bihurtzen ziren eta itzal handiko
lanak burutzeko kontratuak sinatzeko moduan egoten ziren. Kontratuak buru zitzaketen
beren zerbitzura lan egingo zuten ofizial, peoi edo morroiekin ere. Kontratu horietan
betebehar eta eginkizunak ere adierazten ziren, kontratatzaile eta kontratatuari zegozkienak, horiek ere kontratu berriak sinatzeko aukera izango zutelarik.
Denborak aurrera egin ahala, lanbidearen gorengo mailara iritsita, hargin bihurtzen
ziren. Zoritxarrez, eskuratu ahal izan ditugun dokumentuetan orotariko kontratuak ageri
dira, obligazio izkribuak, ordainketa gutunak eta abar. Baina ez diote lanari berari erreferentzia egiten, zorren kitatzeari baizik; bai Zumarragan, bai kontzejuan, bai beraiek
pertsonalki, baita alargunen partetik ere.
Gaur egun bezalaxe, arotzek egurrarekin zerikusia zuten eraikuntza lanak burutzen
zituzten; basotik egurra jasoz, zuhaitzekin edo etxe barruetan egur lan finagoak eginez.
Igeltseroen moduko ibilbide profesionala zuten, ofizial izatetik maisu izatera pasaz
behin enpresa propioa sortutakoan. XVI. mende amaierako arotz herritarren hainbat izen
ezagutzen ditugu. Maisu izanda, edozein kontratu mota sina zezaketen, bai obrakoak, bai
langile kontratazioak, batik bat prestatze-hitzarmenen bitartez. Zonalde honetan egin
zezaketen lan baina baita urrunago ere, ospeak nahiz beharrak hara eraman zituelako.
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Erretaulagile edo eskultoreak ere espezializatutako arotz bezala hartzeko atrebentzia
izango dugu. Herrian Santuru de Viciola eskultore maisua daukagu, Elizarako erretaulak
egin zituena, beste elementu profanoagoak burutzeaz gain.
Teilaginen lana ere oso garrantzitsua zen teilak eta adreiluak lantzen zituztelako, garai
hartan eraikuntzarako funtsezko materialak zirenak egurrarekin batera.
Hain ziren garrantzitsuak teileriak, ezen kontzejuak bere esku izan nahi baitzuen
gutxienez bat, material estimatua prezio onean lortzea bermatzeko.
Dena dela, kontua da kontzejuaren esku teileria bat zegoen arren, Pero Alonso de Elgarrestak udalkideei, kontzejuko egurra erabiliz, Oruezabaleta eta Bidaurreta zonaldean
beherantz zihoan errekastoren alboan bigarren bat eraikitzeko baimena eskatu ziela.
Maiatzaren 21ean kontzejuak hamar haritz erabiltzeko baimena eman zion, baldintza
batzuk betetzen bazituen, hots, hark 6 urtetan erabil zezakeela baina ondoren kontzejuari itzuli beharko ziola, Pero Alonso bera izanik administraria alokatzaile moduan.
Beste baldintza bat zera zen, mila adreilu hogeita lau errealetan eta mila teila hiru
dukatetan (hogeita hamahiru errealetan) saldu beharko zituela, Juan de Ibarguren teilaginak bere teilerian (izen bereko baserri ondoan) egiten zituen neurri berean. Epe hartan
Elgarrestak adreilu eta teilak zumarragarrei bakarrik saltzeko baimena zuen; kanpokoei
saltzen bazien, zigorra jasoko zuen.
Elgarrestak baldintzak onartu zituen teila eta adreilu interesatzen bazitzaion bakarrik
egingo zuela adieraziz. Nolanahi ere, teileria lanean hasteko prest egon arte, kontzejuak
Pero Alonsori utzi zion, errentaren truke, kontzejuko teileria erabiltzen.
Aipatutako Ibargurenen teileriaz gain, zeina jabetza pribatukoa zen, bazen gure herrian 1549 urteaz geroztik ezaugarri bertsuko bigarren bat: Elgarresta auzoan zegoen,
Zufiaur izeneko aldapan hain zuzen, eta Legazpi etxekoena zen, Amador de Arriaranena.
Susma dezakegunez, teileria hura izan zen une jakin batean udalarena izatera pasa zena,
eta ondoren, 1601an, udal lurren parte.
Hala eta guztiz ere, edozein zela ere Elgarrestak bereganatu nahi zuen teileria, lehenengo unetik, bai jabeak edo baita alokatzaileak ere, egoera egokian mantendu behar zuten.
Jar dezagun arreta une batez udal teileriaren funtzionatzeko moduan, gorabehera
batzuk izango baititu errentan jartzerakoan. Izan ere, Pero Alonsok 1587ko urtarrilaren 1ean ezagun dugun kontratua sinatu ondoren, sei urteko eperako zena, 1587ko
abuztuaren 10ean amore eman zuen, Arguisano mendian teileria propio bat eraikitzea
deliberatu zuelako.
Testuingurua ikusita, adreilu eta teila beharrean zeuden herritarrei zerbitzua emango zien inor ez zeukatenez, parrokiaren atarian elkartu ziren udalkideak egun hartan
bertan. Alkatearen, Martin de Leturia, eta errejidorearen, Juan de Ibarguren, gidaritzapean, berriz ere alokairuan jartzea erabaki zuten, hura ere sei urterako eta Elgarrestari
ezarritako baldintza berdinekin.
Maizter berriak Martin de Bidaurreta eta Santuru de Iturbe de Oruezabaleta ziren:
horiek teilak eta adreiluak landu beharko zituzten, baldintza batzuk betez eta neurri
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batzuk jarraituz. Patroi edo eredu hori udaleko artxiboan zegoen. Edozein unetan ofizialen bisita jaso zezaketen, ikuskatzera joan baitzitezkeen. Prezioari dagokionez, mila
adreilu hogeita sei errealetan saltzeko erantzukizuna zuten.
Adreilu eta teilak lantzeko erabili beharreko marko edo neurriak, alkate eta errejidoreak aukeratutako norbaitek ikuskatuko zituen noizean behin, patroiak egoera onean
eta akatsik gabe zeudela berresteko, eta okerren bat bazen, hura konpontzeko.
Maizter berriei ere bigarren baldintza bat ezarri zieten: debekatuta zeukaten kanpotarrei teila edo adreilurik saltzea, harik eta zumarragar guztiek beharrezko materiala esandako prezioan erosi arte. Teila edo adreilu labekada berri bat egindakoan, sei egunez izan
beharko zuten erakusgai interesa zuten zumarragarrek eros zitzaten. Behin epea ahitutakoan, kanpokoei saltzeko aukera izango zuten, saltzaileek erabakitako salneurrian.
Sei urteren buruan, Bidaurreta eta Santuruk egoera onean utzi beharko zuten teileria,
batik bat teilatua eta labea, kontzejuak ahal bezain pronto errentan jartzeko aukera
izan zezan.
Ondoren, eraikinari dagokionez, 1591ko otsailaren 17an emandako hitzarmen batean ikusi ahal izan dugunagatik, Bidaurreta eta Santuruk ziharduten maizter Pero Alonso de Elgarrestarekin batera. Hitzarmenaren arabera, hiru maizterrek bigarren batzuei
utzi zieten alokairuan teileria publikoa urte hartako gabon egunera arte. Maizter berriak
Juanes de Echeverria eta Beltran de Larralde ziren, zeinak labekada egin ondorengo lehen sei egunetan zumarragarrei bakarrik saldu ahalko zizkieten teilak eta adreiluak (mila
teila hogeita hamasei errealetan eta mila adreiluak hogeita sei errealetan) eta behin epe
hori betetakoan kanpotarrei ere bai. Bi aldeek hitzartu zuten maizter berriek ez zutela
salmenten gaineko alkabala ordainduko, ezta erosi beharreko otaberak ere. Maizterrek
hamasei dukat eta sei erreal ordaindu beharko zizkioten kontzejuari hiru zatitan: zatietako bakoitza maizter nagusietako batentzat izango zen, eta ordaintzeko zeukaten diru
osoa, lau plazotan egingo zuten; lau dukat eta sei erreal lehenengo labekadaren truke,
beste lau dukat hurrengo hiru labekaden truke. Uda amaieran ordaintzeko modurik ez
bazuten, labekadarik egin ez izanagatik, abuztuko Ama Birjinaren egunerako ordaindu
beharko zuten kopuru osoa.

Zerbitzuekin zerikusia
zuten lanbideak
Lan sektore horren baitan hainbat lanbide garrantzitsu aurki ditzakegu: jostunak, merkatariak, zapatariak, mandazainak eta abar. Ogibide horiek dokumentu iturrietan ez
dira lanaren nolakotasunengatik ageri, bigarren sektorekoekin ikusi bezala, obligazio
izkribu, lagatze dokumentu, ordainketa gutun eta abarretan baizik. Ikerketa honetan,
bigarren sektoreko ogibideekin aipatu bezala, ezingo ditugu banan-banan eta berariaz
aztertu, azaleko ideia batzuk argitzera mugatuko gara espazio kontuak direla eta.
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Jostunek oso lan zehatza burutzen zuten, hori dela eta, ez ziren asko josten jarduten
zutenak eta bezeroak Zumarragakoak nahiz Urretxukoak izateaz gain inguruko herrietakoak ere izan zitezkeen: Legazpi, Ezkio edo Gabiria, esaterako.
Lanerako lehengaia inportatu behar izaten zutenez, eguneroko hartu-emana izaten zuten merkatariekin. Kasuren batean jostunek ere burutu behar izaten zuten merkatari lana.
Eskuratu ahal izan dugun dokumentuen ondorioz, eskariak eman ondoren kobratzen zutela ondorioztatzeko moduan gaude: obligazio-izkribuetan, esaterako, bezeroen izenak eta eskariak ikus ditzakegu. Dena den, ezin dugu alboratu posible zela
eskaria jasotzeko unean kobratzea ere, baina ez daukagu hori islatzen duen dokumentu
arrastorik. Dena den, bezeroak era guztietakoak zirela jakinda -baita biztanle xumeenak
ere- pentsa dezakegu kasuren batean kredituan kobratzea ere posible izan zitekeela.
Saldutako jantziak eguneroko erabilerarako izaten ziren normalean, baina bazegoen
arropa bereziagorik ere, garaiko moda eta tendentziak jarraitzen zituena, salduenak
zirenak, eta, egun, guztiz zaharkituta gelditu direnak: gergizkoak (gizonek erabiltzen zituzten galtza motzak, belaunetaraino iristen ez zirenak eta garairako garestiak zirenak),
koletoak (kasaka edo jipoi modukoak, larruzkoak zein ohialezkoak), erropilak (txaleko
modukoak, mahukadunak edo gabeak, jipoiaren gainetik jartzen zena, ohial gogorrekoa) edo caravueloak zeritzanak. Beste arropa batzuk gaur egun ere eskuragarri daudenen modukoak ziren, baina izen desberdinekin: jipoiak (jertseak), galtzak, galtza erdiak
edo galtzamotzak (praka modukoak, oin puntarainokoak edo belaunetarainokoak),
zaiak (soineko luzeak, astunak), kapoteak (kapak), izterrak (galtzak edo prakak), mantalak (amantalak, ohialezkoak izan zitezkeen) eta abar. Saltzen ziren arropen artean
bazeuden egun ere izen berdinarekin ezagutzen ditugunak: gorroak (txanoak). Gainera,
ohialezko produktuak landu gabe ere saltzen zituzten, neurrira egin gabe, horretarako
sesmak edo kanak erabiliz.
Jantziak, gainera, garaiko moda jarraituz josten ziren, sastatuta edo leun esaterako.
Erabilitako oihal edo ehunak ere desberdinak ziren garai hartan. Normalean artilea
eta haria erabiltzen baliatzen zituzten josteko, kasuren batean zeta ere bai. Artilea lantzerakoan oihalekin edo cordellatearekin nahasten zen eta erabilitako harien arabera
izen desberdina izan zezakeen, esaterako veintidosenoa. Gainera, sarri, ohikoa zen lehenengo aldiz era horretan josi zeneko herri edo hiriaren izena ere jartzea: adibidez,
Holandako jipoia, Londoneko oihala edo Segoviako veintidosenoa.
Mandazainak garaiko garraiolariak ziren. Trakzio animaliekin, zaldi edo mandoak
nagusiki, materialak leku batetik bestera eramaten zituzten merkatarien zein olagizon
nahiz ikazkinen esanei men eginez.
Mandazainek merkatari lanak ere burutu zitzaketen. Nolanahi ere, azken horiek, negozioaren eremu guztiak beregain hartzeko saiakeran, animaliak erosten zituzten eta
beste bezero batzuei ere eskaini, garraiorako beste langile edo lanbide batzuen menpe
ez egoteko.
Merkatari, tratante edo komertzialariak ziren, inor izatekotan, hirugarren sektoreko
ordezkari nagusiak, dinamikoenak eta sektore horren bizkarrezurrak. Gainera, bes-
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te ogibideren bat ere izan zezaketen, kasu gehienetan, ikusi berri ditugun jostunak,
esaterako.
Merkatarien jarduera profesionala ez zen zeregin batera mugatzen, gehiago egiteko
aukera bazuten, beti ibiltzen ziren herrian edo probintzian bertako udalak ezarritako
baldintzak betetzen bazituzten.
Lehen sektoreko produktuekin aritzen ziren salerosketetan, basoko egurrarekin,
harrobietako harri edo burdinarekin, baita nekazal nahiz abere produktuekin ere. Bigarren sektoreko produktu eratorriekin ere aritzen ziren: landutako produktuak saldu
eta erosiz, burdinoletako burdineriak edo sutegi txikietako produktuak salduz (bazen
olagizon, jabe edo maizterrik ere, bere produktuak saltzen aritzen zena, inoiz beste burdinola batean landutako produktuak erosi eta bereekin nahastuz). Azkenik, hirugarren
sektoreko beharginei lehengaiak eskainiz zihardutenak ere baziren: jostunei oihal edo
artileak ekarriz… gainerako lanbideekin gertatu ohi zen eran.
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aur egun ez bezala, XVI. mendeko udal ogasunak ez zuen inolako
kontabilitaterik: ez dugu aurrekonturen baten arrastorik topatu, ez
behintzat gaur egungoen antzekorik. Diru-sarrerei dagokienez, ez
zegoen guztien ondarea diruz aseko zuen ohiko ordainketa agiririk,
garai hartan arrunta zena fakturak, orotarikoak eta bakanak, jaso ahala ordaintzea zen.
Agiri horiek ez ziren liburuetan islatzen, kasuren batean kontzejuak jasotze-agiriren bat
sinatzen zuen, hori baino ez.
Errejidorea zen diru publikoa administratzeko erantzukizuna zuena, nahiz praktikan
bere eginkizuna kontzejuan zor eta betebeharrak agertu ahala ordaintzeko dirua jartzea
izan. Urtero, irailaren 29an, kontzejuko udalkideak hautatzen ziren egunean, legealdi
berriko kideei lanaren kontu ematen zien erregidoreak, aukeratuak izan aurretik. Inoiz
jazo zen kontu ematea behin legealdi berriko udalkideak hautatutakoan, lanean hasita
zeudenean.
Kontzejuak izaten zituen diru-sarrerak aztertzen saiatuko bagina, ikusiko genuke
sarrera arruntena ondasun propio baten bitartez jasotzen zutela: Igaraberriako errotaren alokairua, esaterako. Sarri hura izaten zen diru iturri bakarra, eta gainera urteren
batean diru kopuru hori errota bera edo zegozkion inguruko ondasunak konpontzeko
erabili behar izaten zen (etxea bera, anteparak, ehotzeko harriak eta abar). Beste kontu
bat da, kasu batzuetan, diru horri ezohiko kontzeptu bezala agertutako diru sarreraren
bat ere eranstea, kontzejuko lurretan jasotako produktuen erremateetatik jasotakoak
(ezkurrak, gaztainak eta abar) edota herritarrei eskainitako produktuen bitartez (ardo,
olio, haragi eta abar). Azken horiek kontzejuak hala erabakitakoan jasotzen ziren, urtean behin normalean. Azkenik, guztiz ezohiko diru-sarrerak aurki ditzakegu: lursail
edo eskubide salmentak, emandako maileguak edo eskatutako ekarpenak. Horiek ez
zuten epe jakinik izaten.
Aurreikusteko moduko gastuez gain, zeinak gastu arrunt bezala sailka daitezkeen
(bide konponketak, errotarekin zerikusia izan zezakeen ororen mantenua eta abar),
baziren beste hainbat ezohiko gastu ere, aurreikusezinak izan arren egunerokotasunean
agertzen zirenak. Horiei aurre egiteko oso diru gutxi izaten zuten, eta, beraz, ondasun
kaxatik kanpo topatu behar izaten zen irtenbidea. Ezohiko gastu gehienak, garrantzitsuak kuantitatiboki zein kualitatiboki, Lazkaoko Jauntxoak Zumarragako elizan zuen
posizioa aprobetxatuz burutzen zituenak eragozteko baliatu ziren. Horretarako kontzejuak auzi luze eta garestiei aurre egin behar izan zien, batzuetan zumarragarren bat
bidali behar izaten zen, in situ, prozesura. Horrek udal ogasuna erruz erasan zuen. Gainera, pleitua ez zen Lazkaoko Jauntxoaren aurka bakarrik izan, kasuren batean Urretxuren
aurka ere jardun zuen udalak, horretarako kapitala ere baliatuz.
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Garai hartako herritarrek ekonomikoki egoera arrakastatsua bizi zutela esan genezake; izan ere, zeharkako datuei esker dakigu inguruko herrietan uzta eta animalien
truke jasotzen ziren hamarrenak urriagoak zirela gurean baino. Hura ez zen oztopo
izan batzen zuten ogasuna XVI. mendeko une batzuetan egoera larrian egon zedin.
Itolarri egoera horrek eskumen dezente jaregitera eraman zuen kontzejua, komunak
nahiz partikularrak izan zitezkeenak. Gainera, Elizaren eta herriaren beraren duintasuna
defendatzeko mende osoan zehar burututakoak zorrak ekarri zizkion udalari, epaitua
izatera iritsiz.
Ezohiko gastu horiei aurre egiteko hainbat aukera zituen kontzejuak, esan gabe doa
denak zirela kaltegarriak ogasunarentzat.
Ekarpenak alde batera utzita, horretarako goi administrazioko baimena behar zuelako, mendearen lehen herenean Lazkaoko Jauntxoaren aurkako auziei zein Urretxuko
kontzejuarekin izandako arazoei (Zufiaur Chipi-ko zubi, bide eta uberarengatik) aurre
egiteko aukeretako bat zumarragar edo kanpotarrei herri lurrak saltzea zen. Aurrerago,
lurrak agortu ahala, kontzejuko ondasunen gaineko eskubideak errematean jartzeari
edo saltzeari ekin zioten: herri mendietako ikatza egiteko su-egurrak, ezkurrak, gaztainak eta abar. Zergak ere eska zitzakeen kontzejuak, horretarako udal kideren bati
ahalordea emanda.
Saiakerak saiakera, eginahalak nahikoa ez zirenean, zerga ordainarazpenera jo behar
izaten zuten, zergak edota derramak izan zitezkeenak, zeinak aurrera eramateko beharrezkoa zen probintziako korrejidorearen adostasunaz gain Batzar Nagusien edota probintziako Batzar Partikularraren onespena. Kasu batzuetan ezinbestekoa izan zitzaien
zerga bilketara jotzea mailegu zaharrak libratzeko.
Hori bai, zerga bilketa horiekin herriko familiak diru kopuru jakin bat ordaintzera
behartzen zituzten, eta horretarako garrantzitsua zen jakitea familia bakoitzari zein
ekarpen eska ziezaiokeen. Xede horrekin, nolabaiteko katastro bat burutzen zen familia
bakoitzaren ondasunak eta horien bilakaera jasotzen zituena. Familia bakoitzari ezarri
beharreko zerga kopurua kalkulatzeko, noizean behin, egiten zen datuen eguneraketa;
hori gaur egun zerga gehikortasun bezala ezagutzen duguna kontuan izan gabe, izan
ere ezinezkoa zen baserria eta berrogeita hamar mila metro karratu lur zituen familiari
kalean bizi zen eta lursailik ez zuen bati bezainbeste eskatu. Logikoa denez, zerga bilketaren ondoren, kontzejuak jasotako diruarekin helburuak eta beharrizanak betetzen
zen ala ez kontuak ateratzen zituen.
Familia bakoitzari katastroan izen bat jartzen zitzaion, normalean bizi zen etxearen
izena (baserria zenean) edota familia buruaren izena (kalean edo Eitza auzoan bizi zirenean).
Katastro bakoitza sarri eguneratu behar izaten zen. Horretarako, batzar irekian, lau
ahaldun izendatzen ziren, bi baserrian bizi zirenentzat eta beste bi kaletarrentzat (baserritar eta kaletarrak hurrenez hurren), zeinak beren lana ondo beteko zutela zin egiten
zuten. Burututakoan, batzar irekiko kideei aurkezten zizkieten emaitzak eta ondo egina
ez zegoela uste zutenek erreklamatzeko aukera izaten zuten.
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Erreklamaziorik bazen, batzarrak beste ahaldun batzuk izenda zitzakeen, alkate eta
errejidorearekin batera, emaitzak gainbegira zitzaten, egindako hutsak konpontzeko.
Hala suertatu zen 1585eko abenduaren 15ean, erreklamatzaile batzuek eskatuta, eta
1581eko abenduaren 2an egindako katastroak sorrarazitako arazoak ikusita (esaterako,
herritar batzuen ustez katastroan batzuk merezi baino gehiago eta beste batzuk gutxiago ordaintzera behartzen zituzten: salerosketak izan zirelako eta bakoitzaren aberastasuna aldatu egin zelako azken urteetan), katastro berri bat burutzeko erabakia hartu
zuten, zergadunak gradu desberdinetan banatuz: oso, erdi, laurden eta abar.
Katastroaren gainbegiratzea eta behin betiko dokumentua egina zegoen 1586ko
martxoaren 27rako. Esan gabe doa egokitzapenak egin zirela zergadunei jarritako
kopuruetan, zergadun osoekin hasi eta hiru laurdenekoak, erdikoak, laurdenekoak eta
abarrak zeudelarik.
Baina, ikusi dugun bezala zerga bilketak kontzejuaren arazoan konpontzeko baliabide arruntak izan baziren ere, egia da sarri arazo ere bihurtu zirela, ez baitzen kontzejua
zerga bilketak burutu zitzakeen instituzio bakarra: batzuetan beste instituzio batzuk
izan ohi ziren Zumarragako udalari zergak ordain zitzan eskatzen ziotenak eta hark,
era berean, herritarrei eskatu behar izaten zien laguntza zergei aurre egiteko. 1585eko
azaroaren 3an, Probintziako Batzar Nagusiek ezarritako zergak ikusita, zeina Bergaran
bildu zen urte hartako maiatzaren 4a eta 14a artean, eta Areriako Alkatetza Nagusiak
ere, bere aldetik, eskatutako zerga bilketarekin, artean kontzejuak ondasunik ez zuela
erabat zorretan baitzegoen, mailegu bat eskatu behar izan zuen: katastroko zordun oso
bakoitzari lau erreal eta proportzio berean gainerako herritarrei. Gastuak aurrezteko
mailegu moduan burutu zen eta ez zerga bilketa bezala. Alkateari onespena eman zitzaion indarrez joka zezan horrenbeste diru ordaintzeko nakar agertzen zirenen aurka.
Ez zen nahikoa izan kontzejuaren egoera larria leuntzeko. 1585eko azaroan bi mila
dukatetik gorako zorrak zituen udalak eta errejidoreak, Juan de Aramburu Aizquibelek
jakinarazi zien Probintziako Batzar Nagusiei Mutrikun egindako bilkuran, zortziehun
dukateko balioa zuen zerga bilketa bat burutzeko baimena nahi zuela. Izan ere, kontzejuaren zorrak handiak ziren eta gainera, kontzejuaren zorrek ere zerikusia zuten hainbat herritarrek zituzten arazo judizialekin. Batzarrak erantzun zion eskaera zumarragar
guztien onespena izandakoan aurkez zezala.
Errejidoreak ez zuen, antza, behar bezala azaldu hartu beharreko neurria, Tomas de
Gurruchaga kexati agertu baitzen horrenbeste zerga ordaindu beharragatik. Agintaritzak Gurruchagari emandako erantzuna Probintziako Batzar Nagusiek esandakoaren
ildoari jarraitu zion: bizilagunak elkartu eta denen artean adostu beharrekoa zela. Abenduaren 15ean elkartu zirenean bizilagunek zerga bilketak urtean bitan bakarrik izango
zirela erabaki zuten, horietako bakoitzean gehienez ehun eta berrogeita hamar dukat
eskatuz.
Horrez gain, hilabete hartan bertan hogeita hamar bat etxe erre ziren herrian. Hori
dela eta, aipatutako eskariaz gain bigarren bat ere helarazi zitzaion Batzar Nagusiari,
galerak berdintzeko, Zumarraga probintziako su zergak ordaintzetik salbuestea (sei urtetan hogei su eta erdi ziren herriari zegozkionak). Batzarrak eskaria onartu zuen, zergak
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barkatuz. Kontzejuak hogeita hamar etxeen jabeei jakinarazi zien erabakia, sei urtetan
ez zutela zergarik ordainduko, ezta Pascual de Iturbe eta Catalina de Abendañok ere,
lau urte lehenago etxea erre zitzaienek.
Sasi konponbide horiekin ere ez zuen onera egin udal ogasunaren egoerak, adabakiak jarrita ere, udal zorrak herritarren zergetan pribatizatuz, ez zen erantzuna espero bezalakoa; kontrakoa, luze gabe okerrera egin zuen. Izan ere, urte batzuk geroago,
1587an, egoerak hainbeste egin zuen kaskartzera, ezen ezin batzuen udal mendietako
produktuekin ere zorrak ordaindu.
Esan genezake ogasunaren egoera makurraren une okerrena Martin de Altuna bikarioak, Lazkaoko Jauntxoaren aurkako auzitik itzuli zenean izan zela (bera izan baitzen
herriko elizkoien defentsa burutu zuena), kontuen likidazioa aurkeztu zuenean.
Hain zuzen ere, 1587ko apirilaren 13an izan zen: egun hartan helarazi zuen 1586ko
apirilaren 3an Errege Kontseilura joateko aurrez ehun dukat jaso zituela eta Madrilera
joan zela 1586ko maiatzaren 8an, morroi baten konpainian, eta hurrengo otsailaren 8an
bueltatu zela: guztira berrehun eta laurogeita hamazazpi egun izan ziren. Kontzejuak
eguneko bi dukat ordaintzeko konpromisoa hartu zuen, bikarioaren eta morroiaren
soldatatzat eta zelabererako. Horri gastu orokorrak gehitu behar zitzaizkion. Gauzak
horrela, kontzejuak zehaztasunez aztertutakoan, zortziehun eta laurogeita hamaika
dukat eta zazpi erreal zor zizkiola onartu zuen. Aurreratutakoa kenduta, laurehun eta
laurogeita zortzi dukat, oraindik hirurehun eta laurogeita bost dukat, zazpi erreal eta
hiru cuartillo-ko zorra zuen.
Gainera, auzi amaiera hori, epai horrekin, ez zen nahikoa izan. Beharrezkoa zen balioa
ematea eta horretarako epai betearazlearen beharra zegoen. Horretarako Cristobal de
Ipiñarrieta urretxuarrak laurehun eta berrogeita hamaika erreal eta cuartillo bat ordainduak zituen dagoeneko kontzejuaren izenean. Beharrezkoa zen kopuru hori zerga bidez
biltzea. 1587ko urriaren 11n batzar irekian bildu ziren kopuru hori mailegatuko zuen
norbait bilatu asmoz.
Hain zen makurra udal ogasunaren egoera, ezinezkoa baitzen zor berriei aurre egitea.
Horixe gertatu zen 1587ko maiatzaren 21ean Juan de Izurza zumarragarrak kontzejuak
zor zion diru kopurua (hau da, herriak zor ziona), berrehun eta berrogeita bat dukat eta
lau erreal eta erdi gehi prozesuaren gastuak, kobratu ezinda, zorra bikarioari laga eta
saldu egin behar izan zionean. Izurza 1583ko ekainaren 10ean eta 1584ko maiatzaren
26an Valladolidera joan zen kontzejuaren defentsa egitera Lazkaoko Jauntxoaren aurka
Kantzelaritzan burututako auzian.
Kontzejuak 1585eko apirilaren 28an Izurzak aurkeztutako kontuak errebisatu eta onartu arren, ez zuen herritarrak zorra bere osotasunean kobratzerik izan. Izurzak Kontzejua
auzitara eraman zuen eta korrejidoreak kontzejua Arguisanoko herri lurretako fruituak
erreklamatzaileari ematera behartu zuen. Hala ere, Izurzak ezin izan zituen ondasun
horiek kapitalizatu inork trukean dirurik eskaini ez zuelako. Egoera ikusita, korrejidoreak tasatzaileak izendatu behar izan zituen, zeinak kontzejuak eskatzailerari ordaindu
beharrekoa berrehun eta berrogeita bat dukat eta lau erreal eta erditan kalkulatu zuen.
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1586ko irailaren 26an oraindik dirurik kobratu ez zuenez, kontzejuari eskatu zion gaztaina enkantetik jasotakoa berari ordain ziezaioten, une hartan zorra 2 619 errealekoa
zen, zeinari korrejidoreak ezarritako koste eta zerga eskubideak gehitu behar zitzaizkion.
Neurri horiek ez ziren nahikoa izan izurzatarrek kontzejuarekin zituzten arazoak
konpontzeko. Hilabete gutxi batzuen buruan, hurrengo irailaren 9an, Miguelek ere,
Juanen anaiak, bikarioari kontzejuaren ondasunetako batzuk laga behar izan zizkion,
ehun eta hamasei dukat eta bi erreal zehazki, hura baitzen elizgizonak Maria de Pamanes
urretxuarrari aurreratutako diru kopurua, zeina bi urteko epean aipatutako Miguel eta
haren emazteak, beste herritar batzuekin batera, ordaindu beharrekoa zena, Pedro de
Calterain eskribau urretxuarrak helarazitako izkribuaren arabera.
Guzti honekin badakigu: kontuak berdintzeko aukera bakarra ohiko diru-sarrerei ezohikoak gehitzea zela, bestela ezinezkoa zen, asko baitziren kontzejuaren zorrak. Ezohiko
diru-sarrerak ekarpenak eta zergak izaten ziren, errepikatzearen errepikatzeaz ohiko
bihurtzen ari zirenak.
Familien aurkako neurri mingarri horiez gain ezinbestekoa zen arazoaren irtenbidea
aurreikustea: ez zen nahikoa herritarren poltsikoan eskua sartzea, ekarpen horiek alde
batera utzita, kontzejuak 1587ko irailaren 27an kalkulatzen zuen mendietako egurraren
salmentarekin zorra bostehun dukatetan txikituko zuela. Dena den, beste horrenbeste
zegoen oraindik ordaintzeko.
Arazoari aurre egiteko plan bat abiarazi zuen: horretarako, lehenengo eta behin zor
zen kopuruaren xehetasun txikiena ere ezagutu beharra zegoen, ondoren, zordunei
ordaintzeko ordena bat ezarri behar zen. Behin hori egindakoan, ezohiko zerga bilketa
baten bidez, sei urteko epean saiatuko ziren zorrak berdintzen. Auzitara eramango zen
zegokiona ordaintzen ez zuena.
1587ko irailaren 28an alkateak eta errejidoreak, Martin de Leturiak eta Juan de Ibargurenek, Juan de Elgarrestari eman zioten Probintziako Batzar Nagusiak baimendutako
berrehun dukatak herritarrei kobratzeko ahalmena.
Azken horren moduko erabakiak hartu zituzten ogasuna onera ekartzeko asmoz,
nahiz ez zen dena espero bezala irten. Hurrengo azaroaren 29an, besteak beste Pedro de
Calterain eskribau urretxuarraren eskutik, zorrak ez ordaintzeagatik kontzejua auzitara
eramateko mehatxua jazo zen. Batzar irekiak zergadun oso bakoitzak lau erreal ordain
zitzan eskatu zuen eta gainerakoak katastroaren arabera zegokien proportzioan.
Egoera ekonomikoa berdintzeko prozesuan, 1588ko maiatzaren 7an Batzar Nagusietako seigarrenean, Elgoibarren burututako bilkuran, Zumarragako kontzejuak bizilagunen artean 2 056 dukat banatzeko baimena jaso zuen. Argi denez, zorrak ordaintzeko
erabili ahal izan zuten.
Horrek ahalbidetu zuen, esaterako, 1589ko irailaren 29an Pascual de Alzola errejidoreak kargua hartuko zuten udalkideei helarazitako kontuetan, kontzejuaren aldeko eta
errejidorearen kontrako (sei erreal eta erdi) saldoa jakinarazi zien. Gastuak laurehun eta
hogeita bost dukat eta lau erreal eta erdikoak ziren, eta sarrerak (laurehun dukateko
ezohiko zerga barne) laurehun eta hogeita sei dukatekoak. Emaitzak fikzioa ziren argi
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eta garbi, kontzejuak apaindu baino ez baitzituen egin. Zor publikoa herritarren zor
bezala aurkezten zuen, haiek ordainketak egitera behartuz, ziurrenik atzera jasoko ez
zutena: herritarrak txirotzen ari ziren. Kontzejua, dena den, zorretan zegoen oraindik
ere, partikularrekin eta elizako ogasunarekin.
Zorretako batzuk hauxek ziren: Esteban de Zabalo apaizari ehun dukat, berrehun
dukat Miguel de Aizpururi. Horiek nola ordaindu? Irtenbidea zenbait zumarragarren
eskuzabaltasuna izan zen, 1589ko azaroaren 19an zegokien udal mendietako egurrari
muzin egin baitzioten. Kontzejuak lur horiek Juan de Lasalde diruzain urretxuarrari saldu zizkion, hurrengo hamar urteetan ikatza egiteko 3 720 egur karga, 1587ko irailaren
22tik aurrera. Negozio horretan lortutako hirurehun eta hogeita sei dukat eta bederatzi
errealekin Zabalo eta Aizpuruari zor zitzaizkionak ordaindu ahal izan zituzten 1590eko
San Juan egunerako.
1588ko San Miguel egunetik 1589ko egun berdinera arteko kontuak onetsi zituzten
egunean, kontzejuak zergadun batzuek egindako iruzurraren berri izan zuen, ez baitzuten egokitutako zorren osotasuna ordaindu. Hori salatzekoa zen, izan ere, kontua ez
zen zegokiena ez ordaintzea, gainontzeko herritarrak gehiago ordaintzera behartzea
baizik. Horregatik, kontzejuak hainbat norbanako ahaldundu zituen, auzitegi zibil edo
elizkoiaren aurrean, iruzurgileak nor ziren eta ordaindu beharreko zenbatekoa zen argi
zezaten. Iruzurra egiteko modua lursailak elizgizonei saltzea edo elizako ordenetan
ikasle zihardutenei oparitzea zen, eliza-ondasun lur izan zitezen, bai baitzekiten elizaren
inguruko lagunek ez zutela zerga zibilik ordaintzen.
Udal ogasunak, arazoa konpontzeko ezarritako zergekin eta izandako laguntzekin
ere, zorretan zerraien. Horregatik zerga bilketa berriak egiten jarraitu zuten. 1588ko
maiatzaren 7ko Batzar Nagusietan lortutako eskubidea baliatuz: 1592ko irailak 29tik
1593ko egun berera bitartean, laurehun dukat ezarri zituzten, eta, 1594ko urtarrilaren
24ko bilkuran, Domingo de Altuna alkateak erabaki zuen beste hirurehun eta berrogeita
hamasei dukat ezartzea, 1588ko bilkuran adostutakoa betetze aldera. Kuota horiek barkatuko zitzaizkien etxea erre zitzaienei, zeinak bi maraiko txanpona (ochavo zeritzana)
bakarrik ordaindu beharko zuten.
Aurreko urteetan bezala, 1594ko irailaren 29an urte hartako kontuak aztertu zirenean, berdinduta gelditu ziren diru-sarrerak eta ordainketak. Kontuan izan behar da,
horretarako, 385 dukat baino gehiagoko diru-sarrerak izateko, gehienak 356ko zerga
bilketatik zetozela.
Egia da zerga-bilketak burutu arren 1595ean ez zegoela ohiko errentarik, eta bai,
ordea, ordaindu beharreko zorrak. Probintziako Batzar Nagusiek herriei zorrik ez izateko
egindako gomendioari jarraituz (kontzejuak zordun bezala auzitara eraman ez zitzaten,
zorrez gain auzitegiko gastu eta kosteak ordaintzera behartuz), errejidoreak azaroaren
8an alkateari, Domingo de Cortaberriari, kontzejuaren ogasunaren egoerari buruzko
informe orokor bat egin zezan agindu zion, agerikoa baitzen garai hartan zahartuta
zeuden galtzada, iturri eta zubiak konpondu beharra zegoela. Kasu egin zion alkateak
eta informea era judizialean burutzea eskatu zuen: lekukoekin elkarrizketatuz eta horiek
egia esango zutelako zina egitera behartuz.
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Indarrean zeuden zorrak kontabilizatuta, jakinarazi zen hura seiehun eta hamabost
dukatekoa zela. Alkateak errejidoreari galdetu zion kontzejuaren ohiko diru-sarrerak
zenbatekoak ziren eta honek erantzun zion udalak errotaren errentatik hogeita bi dukat
baizik ez zituela jasotzen, zeinak errota bera konpontzeko xahutzen ziren. Adierazi zuen,
gainera, herritar asko zirela kontzejuari zorrak ordaintzeko eskatzen ari zirenak, batik
bat Baltasar Oraa. Baina ez hori bakarrik, galtzada, zubi, iturri eta Areriako Alkatetza
Nagusiko zergak ere ordaindu beharrekoak zirela esan zuen.
Gauzak horrela, alkateak eskribauari eskatu zion informazio jaso eta Gipuzkoako
Batzar Nagusietan aurkezteko: zerga bilketa berriak burutzeko baimena eskatuko zuen
berriro ere. Baina ez hori bakarrik, XVI. mende bukaeran diru iturri berriak topatzeari
ekin zion. Ez dugu esan nahi berriak zirela erabilitako formulak, baina lekukotasunak
ikusita, lehenengo aldia zen hemen burutzen zirena.
Berritasun horietako bat diru-sarrerak beste helburu batzuetarako erabiltzea zen,
gastatzeko behar ez ziren bitartean. Lehenago ikusi dugun eran, kontzejuak alkalaba
jasotzen zuen, erregeari ordaindu beharreko zerga. Diru-sarrera jasotzen zenetik ordaintzen zen arte negozioak burutzeko erabil zitekeen, maileguan emanez. Operazio
horien lekukotasunak jaso dira.
Beste berritasun bat XVI. mende amaieran jarri zen abian, 1597ko abenduaren 27ko
akordioan ikus dezakegunez: herritarrek udal lurretan gaztainondoak landatzeko aukera
izango zuten, horretarako mugatutako eremuetan. Juan de Izuzquiza izan zen lehenengoa aukera hori baliatzen, zeinak sei dukat ordaindu zizkion kontzejuari hirurogeita hamasei arbola landatzearen truke. Diru hori udal ogasunera iritsi aurretik, 1599ko
apirilaren 13an, Juan de Aguirre hargin maisuari eman zitzaion, Elizarekiko zorra apur
bat arinduz. Elizarekin maileguen interesengatik bakarrik, kontzejuak, hirurehun eta
hirurogeita hamar erreal eta hamar marabediko zorra zuen. Aguirrek ordainketa gutuna helarazi zion Izuzquizari apirilaren 25ean. Iruditzen zaigu Aguirreri iritsiko zitzaiola
dirua, bera baitzen eliza eraikitzeko obrak burutzeko ardura zuena, eta Elizak, gutxienez,
kopuru hori ordainduko ziola.
XVI. mende amaieran kaxkarra zen udal ogasunaren egoera, baliabiderik gabe eta
zorretan, baina ez zen aurreko hamarkadetan bezain makurra zumarragarren zerga
ordainketei esker. Dakigunez, parrokia defendatzeko Lazkaoko Jauntxoaren aurkako
auzia izan zen zailtasun ekonomikoen iturri nagusia.
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ure herriko Elizari buruzko lehenengo lekukotasunak behe Erdi
Arokoak dira, gure arbasoen askatasuna mehatxupean zegoen garaikoak.

Ez zen gutxiagorako. Testuinguru historikoak Bandoen Gerra garai
hasierako Zumarragan kokatzen gaitu: oinaztarrek ganboatarren aurka egin zuten ahal
bezainbeste ondasun lapurtzeko asmoz. Garai hura, gainera, Gaztelako erreinuak sekula
bizi izan zuen gerra zibil odoltsuenarena zen, 1348ko izurrite beltzetik irten ondorengoa,
azken hori Europako erreinu gehienetan heriotza iturri emankorra izan zena. Gerra zibil
horretan tronua bereganatzeko borrokatu ziren batetik Pedro erregea, krudel edo zuhurra bezala ezaguna, erabilitako iturrien arabera, azken erregearen seme eta oinordekoa
zena, eta bestetik, Enrique, 1366tik aurrera oso ezagun izango zena.
Hura izan zen Zumarragaren historian urte garrantzitsuenetako bat. Urte hartan herria informazio iturrietan ageri da donazio baten bitartez: Trastamarako Enrique erregeak, dagoeneko boterean zegoena eta etorkizunean Enrique II.a bezala ezagun izango
zenak, Zumarragako monastegia Lazkaoko Jauntxoari eman baitzion.
Elizaren historian monastegi hitzak, ohiko beste zenbait esanahiez gain, ohikoena
ondoren parrokia bihurtuko ziren eraikin edo instituzioen ernamuina litzateke. Dena
den, bazuen hainbat lekutan parrokia esangura ere. Parrokia hura abadearen esku egon
ohi zen. Euskarazko apaiz hitza abad hitzetik dator, baita abadia hitza ere, gaur egun
esanahi berarekin erabiltzen dena zenbait eremu euskaldunetan.
Zer dela eta egin zuen erregeak donazio hura? Francisco Lopez de Lazcano, Lazkaoko
Jauntxoak egin zizkion mesedeen truke eta etorkizunean ere haren laguntza jaso ahal
izateko, tronura iritsi bitartean.
Handik aurrera, hamazazpi urte luzez, gizon feudal ospetsu horrek, oinaztarren buru
zenak, zumarragarren hamarrenak (uztaren hamarrena) jaso ahal izango zituen. Menpekotasun zantzu argia zen, ez bakarrik elizarenganakoa, baita eliztarrenganakoa ere. Ordainarazpen horren bitartez -menpekotasunaren lehen mugarria-, elizako jaun eta jabe
bihurtzen ari zen, sarri armak erabiliz eta legea ere bere alde izanda.
Jabego eskubide horrek, gainera, botere berri bat ere ekarri zion Jauntxoari: herriko
parrokian apaiz jardungo zutenak aukeratzeko ardura; izan ere, izatez apezpikuaren
zeregina bazen ere, hark jauntxo feudalak aurkezten zizkionen artetik bat aukeratu
behar izaten zuen.
Elizak beti burutu izan zituen saiakerak laikoek ezarritako kontrola saihesteko, lan honen sarreran jaso dugun eran, hamarrenak edo Elizarekin zerikusia zuen oro aberastasun
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iturri oso garrantzitsua zen, ziurra izateaz gain. Baina Jauntxoaren boterea eragozteko
aukerarik ez zen izaten, apezpikuak ere men egin behar izaten baitzion.
Menpekotasun horren adibide, bikario edo errektoreren bat izendatzerakoan (bikarioa eta errektorea biak parrokoak ziren, bakoitza bere ezaugarri eta betebeharrekin), Elizako tribunala –fiskala- beti apezpiku-duintasunarekin jokatuz, laikoek apaizak
izendatzeko eskubidea izatearen aurka agertu ohi zen. Baina azkenean, apezpikuak
monarkiaren arautegiari men egiten zion, buruzagiari izendatze eskubidea emanaz.
Horregatik bihurtu zen Lazkaoko Jauntxoa Zumarragako elizako buru, eta horren bitartez erdietsi zuen herritarren pentsatzeko era kontrolatzeko bidea. Begi bistakoa zen:
irakurtzen eta idazten zekiten herritar gehienak apaizak ziren, eta haiek euren lanpostua
Lazkaoko Jaunari zor zioten. Argi zegoen: fededunek apaizei men egiten bazieten, eta
azken horiek lanpostua Jauntxoari zor bazioten…
Zumarragarrentzat, dena den, monastegia Enrique II.ak eman ziola jakinda ere, Jauntxo feudala usurpatzaile bat zen.
Gure arbasoen pentsakerara hurbildu asmoz, haiek uste zuten erregeak monastegia opari eman izana kontu bat zela, eta beste bat, zerikusirik ez zuena, aipatu dugun
Jauntxo feudala herritarren ordura arteko askatasuna zentzu negatiboan baldintzatzen
saiatu izana.
Zumarragarren ikuspuntutik, hamazazpi urteko desohorea nahikoa izan zen hogei
bizilagun baino gehiagok errege berriari, Juan I.ari, zegoen lekura (1383an Segovian
elkartu ziren, garai hartan erregearen egoitza bertan baitzegoen) hurbildu eta hiribildu
bat sortzeko proposamema egiteko. Hiribildua Lazkaoko Jauntxoaren atzaparretatik
kanpo egongo zen. Erregearen aurreikuspenek asmo honekin bat egiten zuten eta hiribildu bat eskaini zien: Urretxu. Hiribildua eratzeko erregeak eskainitako herri lurrak ez
ziren Gipuzkoako gainerako hiribilduetakoak bezain zabalak izan, ziurrenik Lazkaoko
Jauntxoaren eraginagatik.
Hala sortu zen Villarreal de Urrechua, lan honen sarreran aipatu dugun bezala, eta
bertara bizi izatera joateko aukera izan zuten hala nahi izan zutenek.
Urretxu sortu eta mende bat beranduago Zumarraga Areriako Alkatetza Nagusiaren
baitan zegoen kokatuta, Lazkaoko Jauntxoaren eraginpean, batik bat Santa Maria elizaren gain zuen menpekotasunagatik.
Contrasta herrian, Araban, gertatutakoak leiho bat ireki zion esperantzari, Juan Lopez
de Lazcano Jauntxo boteretsua dorretxean hil baitzen, bertako bizilagunek setiatua.
Lazkaotarren etxeko heriotza horrek ahultasun urte batzuei eman zien hasiera, Jauntxo berria, Bernaldino de Lazcano, gaztetxoa eta esperientziarik gabea zelako. Haren
menpeko gainontzeko herriek egin bezala, Zumarragak ere aukera probestu zuen eta
Errege Katolikoengana jo, haien egoera lazgarria azaltzeko helburuarekin: hamarrenak
ordaintzen bazituzten ere, ez zuten trukean zor zitzaiena jasotzen (arreta espirituala),
Lazkaoko Jauntxoak dirua berarentzat hartzen zuen eta apur bat besterik ez zuen baliatzen herriko apaiz bakarrari ordaintzeko.
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Erregeek aintzat hartu zituzten gure arbasoen kexuak. Hasiera batean arazoa azkar
batean konpontzen saiatu ziren, Leonor de Zuñigari, Jauntxo gaztearen amari, Lazkaoko
etxeak Zumarragako elizarekiko zuen botere hura islatzen zen dokumentu originala aurkezteko eskatu zioten. Aldi berean, zumarragarrei laguntza espirituala emateko behar
beste apaiz jar zitzan eskatu zioten. Emaitza edo ondorio pozgarririk jaso ez zuenez, eta
herritarren kexuei men eginez, erreginak Diego Beltran de Yanguas lizentziaduna bidali
zuen zumarragarren egoera azter zezan, eta hala suertatuz gero, arazoa konpontzeko
proposamenen bat helaraz zezan.
Dakigunez, lizentziadunak eginiko kudeaketak izan zuen ondoriorik. Gomendioei
jarraituz, Errege Katolikoek 1489an lau apaiz izendatzeko eskatu zioten Lazkaoko Jauntxoei, herritarren beharrei erantzuteko, eta, horrez gain, agindu zieten aurrerantzean
jasotako hamarrenen herena apaizen soldata ordaintzeko erabili beharko zutela.
Lazkaoko Jauntxoen protestak protesta, neurri horiek bere horretan mantendu ziren urte luzez baliogabetu gabe, are gehiago, urteek aurrera egin ahala Zumarragako
apaizen egoerak onera egin zuen, Jauntxoen kalterako.
Eliza ez zen Zumarragan Lazkaoko Jauntxoek herritarren gain zuten boterea indarrean jartzeko baliabidea bakarrik izan, askoz ere gehiago izan zen.
Behe Erdi Aroko eta Aro Modernoko Mendebaldeko edozein herri kristautan bezala,
Elizak XVI. mendeko gizarteari bere mundu ikuskera buruan sarrarazten zion: herritarrek bizitzak aurrera nola egiten zuen ikusten zuten, heriotza katolikoa iristen zen arte,
beste aukerarik gabe. Hala izan zedin saiatzen ziren, besteak beste, Inkisizioa, esentzia gordetzen zuena, bai kristau zahar eta berriena. Errege Katolikoek, era espainiar
fundamentalistagoan, inkisizioa inposatzea lortu zuten, 1478tik aurrera, XIII. mendeko
inkisizio pontifiziala alde batera utzi eta ortodoxiaren bidetik jarraituz, heresia jazarriz,
desagertarazteko. Gizarte hartan ez zegoen desberdina izateko modurik.
XVI. mendeko herritarrak, baita gure arbasoak ere, pentsakera erlijiosoan murgilduta
bizi ziren zentzua zutenetik, erlijioa zelarik une garrantzitsuenak baldintzatzen zituena.
Jaiotzeko unetik, bataioa zen elizako ateak irekitzen zituena; hortik aurrera eta bizitza
osoan zehar, urtero bete beharreko baldintza garrantzitsuak zeuden: asteroko mezetara
joatea, pazko betebeharrak, konfesatzea eta jaunartzea, Kristau Dotrinari buruzko azterketa (baldintza horiek zazpi urtetik gorakoek bete behar izaten zituzten, egin ezean
ezinezkoa izango zitzaien ezkontzeko baimena lortzea, esaterako).
Esan gabe doa balioa zuen ezkontzeko era bakarra Elizan burututakoa zela. Ez zen
nahikoa, gainera, ezkontzea bera, beharrezkoa zen beste erritu bat egitea, belazioa zeritzana, erlijio ekintza osoa, aita-ama pontekoak ere bertan egon behar izaten zuten
ezinbestean ezkontza osa zedin (belazioa elizak baimendutako urte sasoian bakarrik
egin zitezkeen, urte osoan abenduan eta Garizuman izan ezik). Hori burutu artean
ezkongaiek ezin izaten zuten ezkon-harremanik izan; normalean ez zen arazorik izaten
behin ezkondutakoan belazioa ospatzeko.
Amaitze aldera, herritarren heriotza ere Elizaren baldintzapean burutu ohi zen: hileta
elizkizuna eta ondorengo lurzoru sacroan lurperatzea ere horren lekuko. Testamentuak
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idazterakoan ere ikus daiteke zenbatekoa zen garai hartako erlijiotasuna, derrigorrezkoa
baitzen presoen erredentziorako diru apur bat uztea, gizarteari dagokion atalean ikusi
dugun bezala.
Gainera, beste gai bati helduz, inguru edo leku erlijiosoak ere (tenpluak, hilerriak
eta abarrak) legedi zibiletik kanpoko eremuak ziren. Autoritate zibilek sinestunen bat
jazartzen bazuten, hark beti egin zezakeen ihes eremu erlijiosoren batera. Delituren bat
bazen tartean, Elizako tribunalek epaituko zuten.
Alde pertsonala alde batera utzita, gizartearentzat garrantzi handiko lekuak ziren eliza eta parrokia. Elkarbizitzarako arauak sen onak eta erantzukizun etikoak baldintzatzen
zituen, baina baita sentimendu erlijiosoak ere, mindu ezin zena.
Beste ikuspuntu batetik aztertuta, eliza barruan ere soma zitekeen kristauek gizartean
betetzen zuten lekua, bai norbanakoek, baita familiek ere.
Oro har gizarteari dagokion atalean aurreratu dugun eran, lehentasun horiek garrantzitsuak ziren edozein apezpikuren baitako eliza. Elizgizonez gain, nork zuen elizan
zerbait egiteko eskubidea, esaterako, ogia eskaintzekoa? Gaur egungo ikuspuntutik
begiratuta kontu hutsala dirudi, baina garai hartan auziak egon ziren familien artean
elizako tribunalaren aurrean eskubide hori lortu ahal izateko, kasuren batean odoletara
ere iritsi zirelarik.
Auziek luze iraun zuten, familia batek ezin baitzuen onartu beste batek bere posizioa
hartu izana gizartearen osaeran, zeina –normalean- elizako eserlekuetan islatzen zen.
Horregatik, praktikan Zumarragari dagokionez, 1595eko otsailaren 2ko Meza Nagusian bikarioak jakinarazi zien elizara joandakoei apezpikuak helarazitako agindua
kontuan izango zutela eserlekuak izendatzerakoan eta une hartatik aurrera baketsu
jokatuko zutela, inork ezjakinarena egin ez zezan.
Behin erabakia jakinarazitakoan, parrokiaren eremutik kanpo, hilerrian elkartu ziren
hainbat zumarragar eta adierazi zuten elizan ez zegoela inorentzat erreserbatutako
eserlekurik, familia oso garrantzitsua bazen ere, eta inork ez zuela ez lehentasunik, ezta
ohorerik ere. Horregatik, eta eskaintzak egiterakoan, erabaki zuten lehenengoa alkatea
izango zela eta ondoren etorriko zirela, Ebanjelioaren aldean zeuden gizonezkoak, atzetik Epistolaren ondoan zeudenak eta azkenik emakumeak. Norbait arau hori hausten
saiatzen bazen, ez zitzaion utziko, elizan ez baitzuen inork lehentasunik. Eskribauari agindu zioten apezpikuaren agindua kopiatzeko, baita azken bisitan emandako aginduak
ere, zeinak araudi moduan idatzita zeuden bikarioaren Bisita Liburuan. Behin araudi hori
kopiatutakoan, Kontzejuko Liburura kopiatu beharko ziren, betiko bertan ager zitezen
(liburu hartan egon beharrekoa zen, baita ere, apezpikuak, Pedro de la Fuentek 1580ko
urriaren 25ean egindako Bisita, non eskumikuaren zigorraren mehatxuan, herritarrak
lehenago jasotako araua jarraitzera behartzen zituen).
Azkenik, garai hartako bizilagunen izpirituaren erlijiotasuna zein puntutarainokoa
zen ikus daiteke, baita ere, urtean zenbat bulda erosten zituzten ikusita. Salmentatik
jasotako irabaziak ez ziren Zumarragako elizan gelditzen, zuzenean instituzioko funtsean bukatzen baitzuten.

Eliza 145

Garaiko bulda desberdinak, oro har, lurreko bizitzatik arimak salbaziora iritsi arte egin
beharreko bide luzea errazagoa izan zedin laguntzeko izaten ziren. Batzuk, Gurutzada
Santuaren aldekoak ere izaten ziren, zeinaren bitartez Elizak diru andana jasotzen zuen.
1573tik aurrera, Gaztelako monarkiarentzat izaten zen, Aita Santuaren Cum alias breveren bidez, urte hartako uztailaren 15ean helarazitakoa, monarka espainiarrei uzten zien
bulda hori jasotzeko ardura, sei urtean behin luzatzeko aukerarekin.
Gure herrian, mendeetan zehar, honela izaten zen: elizak urtero bulda desberdinak
erosteko aukera zegoela argitara ematen zuen. Ondoren, herritarrek egindako eskaerak
ikusita, herri bakoitzean pertsona bat izendatzen zen bulda horiek jasotzeko, zeinak
ondoren herritarren artean banatuko zituen (bulero izenez ezaguna). Kontzejua zen
buldak nork jasoko zituen erabakitzen zuena; eta ez bazegoen, udaleko kideren batek
betetzen zuen eginkizuna. Behin Arabatik dokumentuak iristen zirenean (gure herrira
Calahorrako apezpikutzatik heltzen ziren buldak), herritarren artean banatzen ziren,
dirua bilduz.
Atala XVI. mendean itxi beharrean gaude, izan ere, tarte horren gainekoa da gure
lana. Areriako eskribauen izkribuetan gaiari buruz dagoenaren azterketari ekingo diogu,
orain arte gehiegi aztertu gabekoa baita eta garaiari buruz argitara emandako liburuetan ere behar bezala landu gabe baitaude.

Zumarragako eliza, Gipuzkoako
Protokoloen Artxibo Historikoko
fondoen arabera
Artxibo honetan eskribauek eginiko idatziak gordetzen dira; batik bat izaera ekonomikokoak dira, horregatik zerikusi gutxi dute, oro har, Eliza edo parrokietako izkribuekin,
nahiz badiren batzan dituzten gai batzuk ere, konponketa lanak, hilobiak eta obra piak
horren lekuko.
Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoan gordetzen diren eta Elizari buruzkoak
diren dokumentu gehienak jabetza izkribuak dira, zeinak elizak sinatutako kontratuak
agertzen diren (mailegu salmentak, hartutako maileguak, ordainketa gutunak eta abar).
Izkribu horietan apaizen zorigaitz ekonomikoen nondik norakoak islatzen dira, hots,
bikarioak edota bere ingurukoek nola negoziatzen zuten hamarrenetatik zegokiena.
Ez dira oso dokumentu onberak Jesukristok emandako egitekoari begiratzen badiogu
bederen. Botere handia zuen elizaren isla dira, zeina edozer egiteko prest zegoen galerarik ez izateko.
Horrez gain, elizaren beste alde baten berri ere ematen digu, Lazkaoko Jauntxoen
mende bizi zena, askatasun gutxikoa. Jauntxoen indarrez muturra sartzearen aurka ezer
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egin ezinda ageri da, hamarrenetatik ahal beste bereganatuz eta kontzejuak erabakiko
zuenari men eginez.
Kontzejua izan zen elizaren salbatzailea, elizaren zailtasunak konpontzeko arduradunak herritarrak zirela uste izanda: Jauntxoaren aurrean errenditu beharrean, kontzejuak
duintasuna eman zion elizari bere jarrerarekin, diru guztia xahutuz eta, Zumarragako
elizaren duintasuna iraunarazteko helburuarekin, baita zorretan geldituz eta txirotuz
ere. Elizak, bere aldetik, kasurik onenean arduragabetzat jo dezakegun jarrerarekin,
Jauntxoak ezarritako mendekotasunaren aurka ezer gutxi egin zuela esan dezakegu.
Egia esan, elizbarrutiko epaitegiak ahal beste egiten zuen, Zumarragako elizaren
kasuan bezala, Jauntxo feudalen atzaparretan zeuden parrokien defentsan. Noble haiek
XVI. mende erdialdean eta baita aurrerago ere Erdi Aroko errentetatik bizi ziren, urte
osorako diru-iturri seguruak manten baitzitzaketen indarra baliatuz. Esan bezala, fiskalak gogor egin zuen zumarragarren alde, baina apezpikuak, babesle nagusia izan
zitekeenak, ez zuen Jauntxoaren kontra egiten Erdi Aroan eraikitako nahaspila legalaren
aurrean, zeinarengatik musulmanen aurka egin edota, Enrique II.aren kasuan bezala,
tronura heltzen lagundu zietenei fideltasuna gorde behar baitzien. Horregatik, lazkaotarren erako etxe garrantzitsu batek ez bazuen eliza erabiltzeko zuen eskubidea islatzen
zuen dokumenturik aurkezten, ez zen arazorik egoten. Lehenago esan dugun bezala,
kontzejua izan zen irtenbidea topatu zuena.
Kontzejua izan baitzen herritarren eliza monarkiaren autoritate judizialen aurrean
defendatu zuena: gure arbasoek aurrera eraman zuten auzi garrantzitsuenak herriko
elizgizonen ondare eta ondasunen defentsa izan zuen helburu. Auziak bista eta errebisioak izan zituen Valladolideko Errege Kantzelaritzan, instituzio judizial horrek arrazoia
eman baitzion Lazkaoko Jauntxoari, zeinak patrimonializazio eskubideari jaramonik
egin gabe, Zumarragan elizarako familiakideak aurkez zitzakeela adierazi zuen (bere
biloba Juan Lopez de Arteaga). Kontzejua ez zen, horregatik, kikildu, Gaztelako Justizia
Batzarrera jo zuen, La Sala de las Mil Quinientas Doblas (urrezkoak) bezala ezaguna, eta
ibilbide juridikoko azken geltokia. Horretarako diru bilketa berri bat burutu behar izan
zuten, Batzar Nagusiei zorpetzeko baimena eskatuz. Zumarragar asko izan ziren berme-emaile. Azkenean auziaren irabazle suertatu ziren.
Prozesu luze horren baitan Zumarragako elizaren defentsa ez zuen Elizak ordaindu,
kontzejuak baizik. Literalki lur jota gelditzen ari zen herria elizaren alde, Valladolideko
Kantzelaritzan nahiz Madrilen auzia haien alde bideratzeko jendea bidaliz, bestela luze
joko baitzuen. Artean elizak ez zuen diru-sarrerarik galdu, bide desberdinak baliatuz diru
gehiago sortzen hasi ziren, batik bat primizien bitartez, baina baita emandako maileguetatik jasotzen zituen irabaziekin ere.
Hortaz, paradoxa kurioso batekin egiten dugu topo: kontzejua geroz eta pobreagoa
zen eliza defendatzeagatik eta eliza, berriz, geroz eta aberatsagoa. Kontzejuari berari
ere maileguak ematen zizkion, udala bizilagunen artean diru bilketak egitera zein herri-lurrak saltzera behartuz elizaren defentsa diruz laguntzeko.
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Zergatik gertatzen zen hura? Zergatik ordaintzen zuen kontzejuak eta ez Elizak bere
defentsa? Erantzuna konplexua da eta Eliza instituzioak eraikitako armiarma sarearen
muinean dago, Teodosio enperadorearekin indarrean jarri zen jokatzeko erarekin. Boterearekin zuen zerikusia, zeina herritarren artean barreiatzen eta elkarbanatzen zen
Erdi Aroan eta XVI. mendean herritarren gaineko kontrol mentala ezartzeko modu ezin
hobea zen. Herritarrak sare honetan barneratuta bizi ziren eta ezinezko zitzaien beste
nolabait jokatzea: Eliza bizilagun guztien buruetan sartu zen banan-banan eta horregatik iruditzen zitzaien Lazkaoko Jauntxoa beraien aurka ari zela eta defendatu beharra
zegoela, Elizaren defentsa herritarren defentsa zelako. Berdin zitzaien dirua xahutzea,
elizaren duintasuna bakarrik ez, beraien duintasuna ere jokoan zegoelako. Edozer egiteko prest agertu ziren.
Aipatu berri dugunaren adibide: kontzejuak bere elizaren alde dirua batzeko egindako sakrifizioetako bat 1584ko maiatzaren 29an jazo zen, udal eta batzarkideak era
irekian bildu zirenean. Erabaki zuten alkateari eta errejidoreari, Francisco de Aguirre eta
Domingo de Ibargureni hurrenez hurren, eskubidea ematea ikatza egiteko egurra egon
zitekeen herri lurra guztiak saltzeko, Susquiza eta Ayesuako lursailak salbu. Helburua
hamabost urtetarako erosleari lur horietan egurra biltzeko eskubidea ematea zen, beste
norbaitek lur horietako adar bakar bat jasotzen bazuen, adarreko erreal bat ordaintzera
behartuko zuten. Jasotako dirua kontzejuaren zergak gutxitzeko erabiliko zen, mila
bostehun doblako auziari aurre egiteko.
1586ko abuztuaren 15ean ere kontzejuak Juan de Cortaberria, Martin de Leturia de
Yuso, Juan de Izuzquiza, Juan de Elgarresta eta Francisco de Aguirreri ahalordea eman
zien urrezko hirurehun dukaterainoko mailegua bila zezaten, herritar guztiak eta kontzejua bera ere bermatzaile bezala jarriz.
Dukat horiek erregeari eta Batzar Gorenari egindako bigarren eskaerak sortutako
gastuak ordaintzeko ere erabiliko ziren. Kasualitatez, Martin de Altuna apaiza Madrilen
zebilen auzia bideratzen. Kontzejuak lehen aipatutako ahalordea onetsi zuenean, kontzejuak indemnidade izkribua helarazi zien berme emaileei.
Beranduago, 1587ko apirilaren 5ean, kontzejuak hainbat bizilagunei aukera eman
zien herri lurren artean zuhaitzak moztu eta egurra ateratzeko egokienak zein ziren
aztertzeko; behin onenak aukeratutakoan, enkantera aterako ziren, baita haiek ustiatzeko eskubidea ere. Hortik ateratako dirua, beste behin, zorrak kitatzeko eta lehenago
dirua utzi zien herritarrei itzultzeko erabiliko zen, horietako asko auzitara eramanak izan
baitziren arrazoi hori medio. Salmentak publikoki burutuko ziren.
Aurreratu dugunez, bikarioa bera izan zen herriaren izenean, gotzainaren baimenarekin betiere, Madrilera joan zen lekukoa eta hirian bolada bat eman zuena: lehenengo
egonaldian sortutako gastuez gain, herriak parrokoaren ausentzia ere sofritu behar izan
zuen. Haren ordez Martin de Cortaberria izan zen apaiz berria, bikarioak behar bezala
izendatu zuena, baina ohiko parrokoaren aldean kalitateko mezak ematen zituen ala
ez ziurtatzerik ez dagoena.
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Behin Zumarragatik irtenda pasatako egun bakoitzeko bi dukateko soldata jarri zion
kontzejuak, morroi eta zelabereaz gain. Madrilerantz 1585eko urriaren 24an irten zen eta
hurrengo abenduaren 23an itzuli Zumarragara. Ordaindu beharrekoa ehun eta laurogeita bat dukat, bederatzi erreal eta laurden zen. Dagoeneko ehun eta laurogei dukat aurreratu zitzaizkionez, itzulitakoan hogei erreal eta laurden bat eman beharko zitzaizkion.
Apaiza ez zen Madrilen denbora tarte horretan bakarrik egon. Beranduago ere, kontzejuaren poltsikotik ordainduta, auzia bideratzen jarraitu behar izan zuen.
Bigarren egonaldiaren gastuak ordaintze aldera, 1586ko martxoaren 27an, alkateak
eta errejidoreak helarazitako obligazio-izkribu baten bitartez, udalkideek hitz eman
zuten jasotako lehenengo ehun dukatak (Mutrikun izandako Probintziako Batzar Nagusian jaso zuten laurehun dukateko zerga bilketa egiteko baimena), Juan de Izuzquizari
ordainduko zitzaizkiola. Kontzejuak zorra zuen Izuzquizarekin, horrek bikarioari aurreratu baitzizkion hark Madrilera urgentziaz irten behar izan zuenean. Ez zen diru bilketa
ordurako egiterik izan, erreinuko hiriburuko interesdunek presa handia baitzuten.
1587ko martxoaren 8an amaitu zen bikarioaren Madrileko egonaldia. Egun hartan
ez zen elizgizona Zumarragara itzuli, baina bai haren morroi Juan Perez de Machain.
Bikarioak morroiari aurrera zedin eskatu zion Zumarragako udalkideei ahal bezain laster
jakinarazteko Lazkaoko Jauntxoaren aurkako auzia irabazi zutela.
Poza handia izan zen: egun hartan erabaki zuten, sari bezala, apaizari ehun dukat
ematea, eguneko bi dukateko soldataz eta Madriletik itzuli arte lagun izan zituen morroiaren nahiz zaldien mantenuaz gain. Gainera, kontzejuak morroiari hamar dukat ematea deliberatu zuen, hark zuzen eta leial jokatu zuelako bikarioari laguntzerakoan, eta
gainera, sententzia helarazteko aurreratu zelako. Elizgizonaren zain zeuden elkarrekin
kontuak egin eta izandako ordainketa zein kudeaketen berri izateko.
Gertaera horiek herriak elizarekiko zuen arduraren lekuko dira, baina ez dezagun
ahantz Zumarragako eliza geroz eta aberatsagoa bihurtzen ari zela.
Aurreko hamarkadan bailaran parrokia berri bat jasotzeko beharra zegoela uste zen
eta, elizaren botere ekonomikoa medio, harriz eraikitzeko asmoa zegoen. Inguruko herrietako elizak egurrezkoak izan ohi ziren, harriz eraikitzea askoz ere garestiagoa zelako.
Legazpiako elizan, esaterako, 1700 inguruan, eraikinaren egoera txarrak zaildu egiten
zuen bertan mezak ospatzea, sinistunen osasunarentzat kaltegarri izan zitekeelako.
Kontzejuak ez zuen, gainera, parrokiaren defentsarako bakarrik bideratzen dirua,
zentzu guztietan mantentzen zuen, bikarioaren etxearen erosketan ikus daitekeen
moduan.
1594ko irailaren 25ean, Martin de Altuna bikarioa bere etxea, oilategi eta baratzearekin, Santa Maria elizaren ondoan zegoena, Jasokundearen izenean, saltzera behartuta
zegoen, zituen zorrak ordaintzeko eta laurehun dukateko mailegu bat sortzeko. Horien
irabaziekin egunsentian meza bat buru zedin nahi zuen, meza horren beharra zuten
herritarrak bertaratzeko aukera izan zezaten (meza nagusira joan ezin zutenak) eta
egunaren gainerako orduak lanean pasa behar zituztenentzat. Horren jakitun, eta beste
parrokia batzuetan kontzejua zenez parrokoari etxea jartzen ziona (baita Zumarragan
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ere, Antio ondoan zegoena), egun hartan bertan elizbarrutiko epaitegian lan egiten
zuten prokuradore batzuk izendatu zituen eraikina, baratzea eta oilategia eros zitzaten.
Zumarragako historian hain garrantzitsuak diren dokumentu horiekin batera bazeuden bereziagoak ere, herritarrek osatzen zuten elkarte elizkoiaren baitakoak, zumarragarrek eliza menditik bailarara pasa zenean ordaindu behar izan zituzten zorrei buruzko
informazioa gordetzen dutenak.
Horixe da, zalantzarik gabe, zumarragarren arteko eztabaida sutsuenaren iturburua:
baserritarrak eta Lazkaoko Jauntxoa eliza mendian uztearen alde zeuden eta kaletarrek
nahiago zuten eliza bailaran edukitzea.
Hasiera batean kaletarrek proposatzen zutenak – herrian tenplu bat izatea- ez zuen
zertan baserritarren interesen aurkakoa izan; egon zitezkeen bi eliza, tradizionala, mendikoa, eta berria, bailarakoa. Goi karguek, baina, erabakia hartu zuten: biztanle kopurua
ikusita tenplu bakarra manten zitekeen herrian eta herritarren esku utziz parrokia hori
non kokatu erabakitzea.
Sintesia eginez, baserritarren ustez eliza zenbait mende lehenago mendian eraiki zen, bertan bizi zirelako zumarragarrak. Han eraiki zuten eta haiek ziren, gainera,
mendeetan zehar mantendu zutenak, hamarren eta primiziak ordainduz, baserritarrak,
argi denez, nekazari eta abeltzainak zirelako. Ezin zuten eliza bailarara jaistea jasan,
bailaran bertan bazegoen, beraiengandik urrunago egongo zelako eta gainera beraiek
izango zirelako, lehenago bezala, hamarren eta primizia bitartez tenplua mantentzen
jarraituko zutenak.
Kaletarrek, atzera, elizak bailaran egon behar zuela zioten, bertan zegoelako bizilagun kopuru egonkor handiena eta lan handia zelako mezetara mendian gora igo behar
izatea, besteak beste, zaila zelako horretarako apaizak lortzea. Gainera, baziren mugitzeko arazoak zituztenak ere: zaharrak, haurdun zeudenak eta abar. Euria edo elurra
ari zuenean ere zaila egiten zen bidea, batik bat aipatu berri ditugun herritarrentzat.
Asko zen baserritar eta kaletarren artean jokoan zegoena, talde bakoitzak muturreraino eraman zuen tenpluaren kokagunearen gaineko bere iritzia, talde interesak
defendatuz: familia buru bakoitzak bien artean erabaki behar izan zuen, aukera horri
ekonomikoki bultzada emanez.
Laurogeigarren hamarkadaren hasieran ikusi ahal izan dugu nola burutu zen auziari
zegokion familia bakoitzaren likidazioa. Parrokia berrian hilobia izan nahi zuen familia
bakoitzari kobratu egin zitzaion, baita idazpenari zegokiona ere. Bazegoen herritarra
izan gabe ere auzian parte hartu nahi izan eta hilobia erosi ahal izan zuenik ere. Bi kasuetan, gutxi ziren aipatutako kontzeptupean zorrak likidatzen zituzten zumarragarrak.
Lazkaoko Jauntxoak eliza tradizionalaren gaineko hainbat eskubide zituen. Bertatik
jasotzen zituen hamarrenak, eta ez zeukan diru iturri emankor hori galtzeko inolako
asmorik. Auzibidea bukatu zenean, bere interesak galdu zituela ikusita, erregeari eskatu
zion bailarako tenplu berrira pasatzeko tradizionalaren gain zituen eskubideak. Bai
lortu ere, Jauntxoarentzat ez zen egoera gehiegi aldatu, hamarrenak jasotzen jarraitu
baitzuen.
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Aurrekariak ikusita, Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoan gorde diren lekukotasunak aztertzeari ekingo diogu, elizari dagozkion gaiak aztertze aldera.

Elizen eraikitze eta mantentze lanak
Analisi informal bat eginda, gure apezpikutzan tenplu desberdinak ikus ditzakegu: katedrala, gotzainaren egoitza; parrokia, parrokoaren egoitza, eta tenplu ez parrokialak,
baseliza moduan ere ezagun direnak, parrokiaren osagarri funtzioa dutenak zonalde
edo auzo desberdinetan.
Dokumentuetan, eliza horiek eraikitze edo berritze lanetan ageri dira, batik bat lan
horiek burutzeko egin beharreko ordainketetan.
Ezagutzen dugun lehenengo parrokiari buruz, Santa Maria (Antio) eliza, ez da eraiki
zen garaiko dokumenturik jaso eta ez dugu mantentze lanei buruzko informaziorik ere
XVI. mendera arte. Mende horren hirugarren hamarkadakoa da itxura fisikoari buruzko
lehenengo lekukotasuna: 1524-1525 urteetan berrikuntza lan garrantzitsuak burutu
ziren bere barnean, denak koroari zegozkionak: arotzei egindako ordainketak, zureriaren garraioa eta abar.
Iruditzen zaigu data horretatik aurrera ez zela aldaketa garrantzitsurik izan, ez baitugu dokumentazioan halakorik ikusi, ez Iruñeko Elizbarrutiko Artxiboan, ezta protokolo
gipuzkoarretan ere.
Mantentze lanei buruzko hurrengo datuak ez dira Antiori buruzkoak, parrokia berriari
buruzkoak baizik. Eraikuntza lanen ingurukoak dira aipagarrienak.
Lanen hasiera eraikitze kontratua firmatu zenean koka dezakegu, Zumarragan
1577ko apirilaren 18an. Sinatzaileak batetik, Santuru de Arizti eta San Juan de Altuna
hargin maisuak izan ziren, eta bestetik kontzejua eta Zumarragako bikarioa, gotzainaren
izenean baldintzak helarazi zituena. Kontratua Iruñera eraman ondoren, baldintzak bertan islatuta zeudela ikusita, gotzainak kontratua ontzat eman zuen 1577ko maiatzaren
7an. Urte hartan bertan hasi ziren lehenengo lanak.
Lanek luze joko zutela uste zen. Elizako betebeharrak premiazkoak zirenez, 1578ko
urriaren 29an, Esteban Sanchez bikario orokorrak beharrak azter zitezen eskatu zuen,
orotara laurehun dukat gasta zitezkeela esanez behin behineko eliza bat eraikitzeko,
aurrerantzean informazio iturrietan eliza prestada bezala ageri dena.
Dokumentua bikarioak eta beneficiadoek igorri zioten, premia adieraziz eta elizak maileguen bitartez jasotako seiehun dukatak behar horietara bideratzeko baimena eskatuz.
Beharrak eta presak ikusita, bikario orokorrak 1579ko ekainaren 20an eraikuntza lanetarako bostehun dukat bideratzeko baimena eman zien, zuzenean Santuru de Ariztiri
eman zitzaizkionak, zeinak behin betiko izango zen tenpluaren barruan egurrez behin
behineko eliza eraikitzeko agindua jaso zuen, sei hilabetetan eta berrogeita hamar
dukateko isunaren mehatxuarekin (kopuru hori tenplua eraikitzeko ere erabiliko zen).
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Agindua Arizti harginari eta bi maiordomoei (sekularrari eta apaizari) jakinarazi zitzaien
Pedro de Calterain eskribau urretxuarraren bitartez hurrengo uztailaren 5ean.
Lanak berehala hasi ziren eta behin-behineko eliza horrek urte luzez iraun zuen.
Prestatutako eliza albo batera utzita, eraikuntza lanen lehen fasean murgilduko gara,
lehen urteetan burutu ziren lanak ikusita, San Juan de Altunaren heriotzaren aurretik,
1578ko abuztuaren 19koak dira dauzkagun lehenengo datuak. Egun hartan, zimenduak
zer nolakoak izango ziren hitzartzerakoan, Santuru de Arizti, bikarioa eta udalkideak
lehendabizi egindakoak neurtzeari ekin zioten. Elgarresta errejidorea izan zen operazioa
burutu zuena, dorreari zegokion eremuan zimenduek bi estatu ken oin erdiko neurria
zuten eta hormaren lodiera zazpi oin eta kana erdikoa zen.
Denborak eta lanek aurrera egin ahala, harria ateratzeko lehenengo arazoekin egin
zuten topo. Elizaren ingurukoak nahikoa ez eta kontzejuak, garaiz, harri kopuru handia
aurkitu zuen lehenengo hilabeteetan, Jacue de Ondarraren izeneko harrobian. Bertatik
harria atera nahi izan zuten, baina jabearen kontrako jarrerarekin topo egin zuten, hark
auzitara eraman zuen kontzejua harria bere baimenik gabe ateratzen hasia zelako.
Korregidoreak Martin de Echeverria de Aramburu elizako mayordomoari fidatzaile
bat izendatzeko eskatu zion, eta hark, 1578ko abuztuaren 9an, Santuru de Arizti aukeratu zuen, zeinak erantzukizuna onartu zuen. Irailaren 29an, kontzeju kide berriak izendatu zituzten, eta legealdi berrirako Pedro de Olazabal hasi zen mayordomo sekular
lanetan. Urte amaierarako Ondarrarekin zuten eztabaida argitu gabe zegoenez, Ondarrak apezpikutzako bikario orokorrarengana jo zuen Olazabalen eta elizako maiordomo
Pedro de Muxika beneficiadoaren kontra. 1578ko azaroaren 19an, bi maiordomoek bat
egin zuten hainbat prokuradore izendatzeko eliza auzitegian zein Nafarroako Errege
Batzarraren aurrean defenda zitzaten, bai norbanako gisa, baita Zumarragako Elizak oro
har izandako jokabideagatik ere.
Egiari zor harria ez zuten harrobi horretatik bakarrik hartu; beste hainbat lekutatik
ere ekarri zuten, besteak beste Aizpuru baserri ingurutik.
San Juan de Altuna zendu zenean eraikuntza lanen aro berri bat hasi zen. Garai horretako dokumentu andana jaso ahal izan dugu, non aurrerantzean hargin maisu bakar
izango zen Santuru de Ariztik jaso beharreko diru kopuruak agertzen diren.
Hainbat ordainketa burutu ondoren -nola diruz zein gauzatan, hala eskubidetan-,
1597an Magdalena de Beidacarrek, Ariztiren alargunari (senarra 1591eko maiatzaren
3an hil zen) igorritako ordainketa gutunean ikusi ahal izan dugu: izan ere, Santuru
1591ean, hil zen orduan, oraindik kobratu gabe zegoenaren zenbatekoa). Magdalena
adin txikiko seme-alaben ama zen, eta adin nagusiko Juan de Arizti semearen izenean
ordainketa gutuna igorri zuen. Gainera, aipatzekoa da kasuren batean Magdalenak
berak edo seme Juanek hartzekodunei lagatze eta intsuldatze formula erabiliz ordaindu
zietela, Elizak zor zien diruarekin.
Eraikuntza lanen gastuak ordaintzeko dirua primizia bidez jasotzen zuen elizak: lehen
sektorean ziharduen herritar bakoitzak (Testamentu Zaharrean ageri diren bakarrak)
jasotako uztaren berrogeirena ordaindu behar izaten zuen. Diru sarrera gehiago ere
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bazituzten, limosnak, donazioak, emandako maileguen interesak, eliza barruan burututako ekintzen gaineko estipendioak eta abar. Hilobiekin zerikusia zuen oro adibide
ona da finantziaketa moduak argitzeko.
Beranduago, oraindik XVI. mendean, obrek aurrera zerraiten hargin berrien bitartez,
Lehenengoa Santururen seme Juan de Arizti izan zen.
Juanek aitaren oinordekotzat zuen bere burua; horregatik, bere ustez behintzat, berak aitak sinatutako lanekin segi behar zuen; era berean, aitari eta berari zor zitzaion
diru kopurua ikusita, urte batzuetako hasikinak enkantean hartu zituen, eta elizgizonei
proposatu zien berak ordaindu beharrekoaren heren bat gutxienez aitari (eta berari) zor
zitzaionari kentzeko, elizaren eraikuntzan lanean baitziharduen oraindik.
Premisa hori ikusita, elizako maiordomo laikoak Juani jakinarazi zion ezinezkoa zela
eskatutakoa egitea, lehen heren horri zegokion dirua berehala ordaindu behar zuela;
jarrera horrekin, urte hartako Areriako Alkate Nagusia zen Martin de Leturia zumarragarrak heren horrengatik obligazio-izkribua eman behar zuela ohartarazi zion, berrogeita sei dukat, ordaintzera eta fidatzaile bat izendatzera behartuz. Juan de Ariztik ez
zuen bete, horregatik, hurrengo irailaren 28an, aipatutako Areriako Alkate Nagusiak,
errematatzailea orduan herrian zebilela jakinda, Juan de Machain juradoari eskatu zion
Juanen bila joan eta kartzelan sarrarazteko girgiluz lotuta eta ez askatzeko obligazio
izkribuan agertzen zena ordaindu arte, hots, lehenengo herenari zegozkion berrogeita
sei dukatak. Hurrengo urriaren 2an, udal batzorde berriak, Juan de Izuzquiza alkate zela,
Juan de Arizti atzemateko agindua luzatu zuen, ez baitzuen oraindik zorra ordaindu.
1591eko urriaren 13an egin zuen azkenik.
Elizak Santuru de Arizti eta seme Juanekin zuen zorrak urte luzez iraun zuen. Azkenik,
1597ko azaroaren 26an, korrejidore eta elizbarrutiko epaitegitik pasa ondoren, bi aldeen
arteko likidazioa burutu zen. Ariztiren defentsa, kuriosoa suerta badaiteke ere, Zumarragako bikarioak bideratu zuen. Data horretan igorri zitzaion Ariztiri laurehun errealeko
balio zuen ordainketa gutuna; hori lehenago zorren bat kitatu ondoren, bikarioak ehun
eta berrogei dukat ordaindu baitzizkion dagoeneko.
Obrei dagokienez, Juan de Arizti eta kontzejuaren artean desadostasunak izan ziren.
Hainbestekoa izan zen akordio eza, ezen Juanek kontzejuko kide denak salatu zituela
korrejidorearen eta elizbarrutiko epaitegiaren aurrean. 1591ko uztailaren 21ean eta
abuztuaren 11n, batzar irekiak bere defentsarako behar beste diru xahutzeko hautua
egin zuen, baita Santuru de Ariztik sinatu zuen kontratuaren baldintzen alde egiteko ere.
Izan ere, haien ustez, lanak ez ziren aurrez hitzartutako moduan burutu eta prestatutako
eliza eta tenpluaren zimenduen ber-tasatze bat eskatu zuten.
1591an bera izan zen lanean ziharduena, hainbat beneficiadoen laguntzarekin, kontzejuaren eta bikarioaren nahiaren kontra.
Azkenik, eraikuntza lanekin segitzeko behargin egokiena Arizti zen ala ez luze eztabaidatu ostean, adostu zuten aditu berri bat, eraikuntzan esperientziaduna, izango zela
lanen zuzendari berria, Juan de Aguirre zumarragarra. Juan de Ariztiri zor zitzaionaren
likidazioa 1592ko ekainean burutu zen.
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Aguirreren kontratazioa ez zen berehalakoa izan, behin-behinean jardun zuen denbora tarte batez. Izan ere, bere espedientea eliza auzitegira bideratu zen, besteak beste,
Juan de Machain hargin urretxuarra lanak Aguirrek eskatu baino mila dukat gutxiagorengatik egiteko prest agertu zelako. Azken erabakia lana Aguirreri esleitzea izan
zen, mila dukat gutxiagogatik. Ez zen, hala eta guztiz ere, nahikoa izan Aguirrek lanen
jarraipena onartzeko. Zumarragarrak kexu ziren luze jotzen ari zirelako. Lanak, usteak
uste, ez ziren inoiz guztiz gelditu, ez behintzat eremu guztietan, astiroago bazen ere
lanean jarraitu baitzuten. Adibidez, bi ate egoera lazgarrian zeudela ikusita, kontzejuak
Santuru de Viciola eskultore zumarragarra kontratatu zuen, hamazazpi dukaten truke,
1594ko lehen hilabeteetan ate handi bat egin zezan, Domingo de Ayesuren etxe alboan
zegoen paretatik gertu. Hilabete batzuen buruan, azaro amaieran, Viciola kontratatu
zuten beste behin bigarren ate handi bat egin zezan, Necolalde auzoranzko irteeran
kokatzeko (egungo Piedad) urte hartako Gabon egunerako. Hitz eman zuten 1595ko
Jasokunde egunerako zortzi dukat ordainduko zizkiotela.
Aguirre lanen buru zela, amaitu zen zimenduen eraikuntza, kontratua sinatu eta hogei urtera. Eraikina jasotzeari ekin zion arte piezak ere burutu bitartean, askoz ere lan
delikatuagoa zena.
Baselizetako mantentze lanak orotarikoak izan ziren; eraikuntza zein berritze lanak
hasi, Zufiaur(re) baselizan 1581 hamarkadan izan zirenak esaterako (beranduago Santa
Maria de la Piedad izango zena) eta ohiko mantentze lanetaraino.
Dokumentazioan duen garrantzia ikusita, azkeneko lekuan aipatu dugun eliza litzateke azpimarratzekoa, gainontzeko hiruren berririk apenas baitaukagu, lehenagokoak
izango zirelako. Santa Maria de Zufiaur(re) baselizaren berri Gipuzkoako Protokoloen
Artxibo Historikoan 1529ko martxoaren 12ko izkribu batean, zeharka, jaso ahal izan
dugu. Bertan Zumarragako Domingo de Oraa zirujauaren testamentua ageri da eta,
beste hainbat aginduren artean, dukat bat utzi zuen eraikitzen ari ziren eliza (baseliza)
berrirako, aipatutako Santa Maria.
Zenbait urte beranduago, zehatz esanda 1540ko abuztuaren 20koa da hurrengo
informazioa, obran amaierari buruzkoa hain zuzen: gotzainak, Pedro Pachecok, bertara
egindako bisita lekukotasuna jasotzen duena. Bisita horri esker dakigu bazela Santa Maria eliza (Antio), parrokia eta ekitaldiak antolatzen ziren beste bi baseliza: San Cristobal
eta Santa Engracia. Zer diosku datu honek? 1540an Santa Maria de Zufiaur(re) baseliza
ez zela oraindik sakralizatu eta beraz, ezin zela bertan elizkizunik ospatu.
Baselizarentzat bigarren data garrantzitsua 1558ko urriaren 4a da, dagoeneko funtzionamenduan zegoenekoa. Egun hartan Jacue de Ondarra zumarragarrak bederatzi
harlangaitz-hormen eta falta zitzaionaren truke (Santa Maria de Zufiaur(re)rako elizako
ateetan kokatzeko ziren) Domingo de Aizpuru bizilagunari urrezko sei dukat eta sei
erreal emango zizkiola hitz eman zuen.
Hurrengo dokumentuetan beste lan batzuk jaso dira, kasu honetan berrikuntza lanei
dagozkienak. 1581eko maiatzaren 25ean hasi ziren, Juan de Elgarresta eta Pedro de
Olazabal harginen eta ugazaben arteko akordioa sinatutakoan. 1581eko uztailaren 20an
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ikus ditzakegu lehen ekintzak: elizako ugazabek zimenduen neurriak atera zituzten eta
onespena eman zioten harginak burutzen ari ziren lanari.
Aurrerantzean lanak eta ordainketak jasoko dira. Azkenetakoa 1592ko irailaren 30ean
Juan de Elgarresta harginak Tomas de Gurruchaga bizilagunari hogeita lau dukat eta
sei erreal laga zizkion karobitik ekarritako kareagatik, erreal bat anegako. Baselizako
maiordomo ohiengan laga zizkien, haietako bakoitzari iritsi zitzaion kopururen bat,
lanean jardun zuten urteko kontuak negatiboak izan zirelako.

Zumarragako elizaren eta elizgizonen ondasunak
Lehenik eta behin Elizari, instituzioari, buruz ariko gara, zeina bi talde handitan bana
dezakegun: batetik tenplu nagusia, parrokia, gure herriko Elizaren zentroa zena eta
bestetik baselizak, tenplu nagusiaren mendekoak. Azken horiek ondasun autonomia
zuten XVIII. mendean, 1769ko urriaren 13ko errege aginduaren bitartez, baselizetako
ondasunak parrokiakoei eransteko aukera luzatu zen arte. Hura posible izateko beharrezkoa zen espedientea eliza auzitegitik pasatzea eta onarpena jasotzea.
Parrokiaren ondasunen kontrola Fabrikaren Patronatoa zeritzanak zeukan, zeinaren
elkargokideak alkatea, maiordomo sekularra eta bikarioa ziren.
Haien artean ez zegoen, normalean, desadostasunik, eta halakoetan arazoa boto
bidez konpontzen zen, gehiengoaren hautua mantenduz. Kideren bat falta bazen eta
alkateak eta bigarren batek bakarrik ematen bazuten botoa, alkatearen hitza gailenduko
zen, elkargoaren erantzule nagusia bera zelako.
Bikarioa hil artean elkargoko kide zen, baina beste biak urtero aukeratu ohi ziren,
kontzejuaren izendapenarekin batera.
Ondasunei dagokienez, era desberdinetakoak ziren. Higiezinak (tenplu parrokialak
eta ez parrokialak, kanposantua, eliza barruko hilobiak, etxeak, lursailak eta abar); dokumentu desberdinetan ikus daitezkeen eskubideak: maileguak, obligaziokoak, erosketakoak, lagatze eta intsuldatzekoak, donazioak eta abar; sinestunek emandako laguntza ekonomikoak (bereziki primizia bidez) eta abar. Zentsu izkribuen kasuan, hainbat
lege instrumentu eratorri ere bazeuden: ordainketa gutunak, erredentzio osoak edo
zatikakoak. Obligazio-izkribuen kasuan, kopuru osoa ordaindutakoan, maiordomoak
ordainketa gutuna luzatzen zuen.
Jakina denez, Zumarragako eliza izan zitekeen aipatutako dokumentuak igor zitzakeena.
Aktibo guzti horiek ikusita, argi dago urtetik urtera Zumarragako Eliza aberasten ari
zela, are gehiago jakinda XVI. mendean zehar diru-sarrerak gastuak baino handiagoak
zirela.
Ondasunen kudeaketa maiordomo sekularraren esku zegoen, kontzejuak izendatzen
zuen langilea. Era berean, eta elizgizonen barne kontrola finkatzeko, bikarioak izenda-
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tuta elizako maiordomoa ere egon zitekeen, beneficiado batek egin zezakeelarik lan
hori urtebeteko epean.
Zumarragako elizan maiordomo sekularrak fondoetatik dirua atera edo sar zezakeen,
legez onartu bezala, edozein ordainketa edo gastu burutzeko.
Lehenago esan bezala, baselizek ere bazuten garai hartan zuzendari eta maiordomo
propioa ere, kontzejuak izendatzen zuena.
Eliza nagusian bezala, baselizetan ere hura zen eguneroko kudeaketa burutzen zuena
eta, bereziki, diruaren kontrola zeramana. Herriko baseliza guztien artean Nuestra Señora de Zufiaurrekoa da bereziena, hirigunean bizi zirenen tenplu gogokoena baitzen
1576ko urritik aurrera parrokia haranera jaitsi artean behintzat, obra pia asko bideratu
ziren bertara: mezak eta kapilautzak nahiz donazioak eta abarrak, herriko eliza aberatsena bihurtzen zutenak.
Ondasun horiek ziren, dirutan handienak, mailegu edo zentsuak eskaintzeko aukera
ematen ziotenak. Zentsu horiek sortutako irabaziekin, dirua uzten zieten maileguan
beharra zutenei eta konpontze lanak ordaintzen zituzten.
Nolanahi ere, baselizan bertan egin beharreko lanak garrantzitsuak zirenean, defentsa horretan Fabrikaren Patronatuak ere parte hartzen zuen, aipatu ditugun zuzendari
eta maiordomoen bitartez. Horren adibide da 1581eko maiatzaren 25ean igorritako
obligazio-izkribua, non -Nuestra Señora de Zufiarreko zuzendariak eta parrokiako Fabrikako Patronoak alde batetik, eta Juan de Elgarresta eta Pedro Olazabal hargin eta
arotzak bestetik- baldintza batzuk betez baseliza berreraikitzera konprometitzen ziren
baselizak zituen zentsu, limosna, ordainagiri eta ondasunen truke.
Dokumentu garrantzitsu honen ondoren, maiordomoak burutuko zuen berriz ere
eguneroko kudeaketa aurrerantzean.
Zumarragako elizgizonen ondasunak donazio, ondorengotza edo eskubideak emango zizkien edozein dokumenturen bidez jasotakoak nahiz elizbarrutian egindako lanaren truke jasotakoak izaten ziren. Azken hori urteroko soldata edo Errege Katolikoek
Lazkaoko Etxeari zegozkion hamarrenen zatia kendu ondoren, kopuru horretatik jasotakoa, izan zitekeen. Gainera, herritarrei laguntzeko egindako ekintzen truke ere jaso
zezaketen dirua: enkarguak betez, ohiko elizkizunen ordainketetatik (meza partikularrak, kapilautzakoak), hileta elizkizunetan edo eratorrietan (urtemuga mezak, bederatziurrenak, errespontsoak eta abar) edo noizean behin emandako zerbitzuen bitartez:
trentenak (hogeita hamar meza), adibidez.

Hilobiak
Garai hartan indarrean zegoen kristautasunak sorginduta, hilotzak gordetzen zituen
errezeptakulu haiek ondasun ukigarriak ere baziren, etxearekin batera zetozenak.
Familiak gai ziren hilobien mantenuak sortzen zituen gastu ekonomikoei aurre egiteko, baina tenpluetan kokatzen ziren ondasun horiek obra zibila behar izaten zuten
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erabili ahal izateko. Behin burututakoan, familiaren hilobiak okupatzen zuen eremuan
oraindik lekua bazegoen, bertan ehorzten ziren hildakoaren gorpuzkiak. Gutxi ziren
eliza barruan hilobirik ez zuten familiak, zeinak tenplutik kanpo, hilerrian lurperatu
behar izaten zituzten hildakoak. Hilerria ere, esan gabe doa, bedeinkatutako leku sakralizatua zen.
Hilobiek ere garbiketa nahiz mantentze lanak behar izaten zituzten, monda zeritzanak: ehorztokien garbiketak ziren, hezur zaharrenak hobi komunera eramaten ziren,
parrokiaren barruan, eskina batean, zegoena.
Hilobiratzeak ez ziren beti prozesu berbera jarraituz burutu gure zonaldean. Antzinaroan nekropoliak egon ohi ziren, herrigunetik kanpo, harresiz kanpo, eraikiak. XVI.
mendea hastearekin abiatu zen hilotzak eliza barruko hobietan ehorzteko moda. Eliza
leku sakratuetan sakratuena zen: hildakoen arimak, aldaretik hurbil, bizitza eternalerako
bidea errazago topatuko zuelako ustea zegoen.
Zumarragan ere, gainontzeko parrokien moduan, eliza barruko espazioa mugatua
zen eta ordain zezaketen bizilagunen eskura zegoen bakarrik. Gehienez hiru ziren familiako tenplu barruan izan zitezkeen hilobiak; banatze egunean berandu heltzen zirenak
ere kanpoko hilerrira zokoratuko zituzten.
Apezkikutzako beste leku batzuetan, parrokia zein monastegiren batean, apaizak
aldarean edo aldarera ematen zuten eskailera-maila azpietan hilobiratzeko ohitura zegoen; Zumarragan ez zen halakorik, apaizak eliztarrekin batera ehorzten ziren.
Parrokia zaharrean izan ziren ordurako hilobiratzeak, dohainik gainera, hori zelako
hilobiak eta gorpuzkiak lurperatzeko leku bakarra.
Tenplu berria haranean kokatzerakoan, barruan sinestunen hilobiak kokatzeko beharra ere kontuan izan zen, baita Prestatutako eliza erabili zutenean ere. 1667tik aurrera,
eliza berriaren eraikitze lanak bukatu zirenean (dorrea berria salbu), bertan ehortzi ziren
hildakoak. Hala nahi zutenek, hildakoen hezurrak eliza berrira jaitsi zitezen eskatzeko
aukera izan zuen.
Gizarteari buruz aritu garenean esan bezala, hilobiaren kokalekuak familiaren garrantzia soziala islatzen zuen: garrantzitsuenak aldare ondoan kokatzen ziren, lehenengo ilaran eta aukeran Ebanjelioaren aldean (nagusian), erdiko pasalekuaren beste
aldean zen Epistolarena (bigarren mailakoa).
Ez ziren zumarragarrak bakarrik bertan ehorzten zirenak, edonork eska zezakeen
tenpluaren barruan hilobia izatea, baita beste herri batzuetakoek ere.
Beste edozein ondasun pribaturen moduan, hilobiak ere erosi, saldu, donazioan
eman edo laga egin zitezkeen. Norbanako edo familia baten hilobia zuenean, parrokoari
eskatzen zioten jabetzaren aitorpena, normaltasun osoz, larritasunik gabe. Gauza bera
gertatzen zen etxea saltzerakoan ere: hilobia sorta berean sartzen zen, donazio moduan.
Kasu horretan, bikarioari eskatzen zitzaion jabe berriaren aitortza.
Ondasun arrunta zenez, erreklamazioak ere jazo ziren hilobiak ez zegokienek okupatzen zituztenean. Hori, sarri, familia herritik kanpo zebilenean gertatu ohi zen.
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Hamarren eta
primizia bilketak
Parrokiek zituzten diru-sarreretan garrantzitsuenetakoak ziren. Lehenengoak langileen mantenurako bideratzen ziren eta primiziak gainerako guztirako: eraikuntza lanak,
konponketak, mantenua, jantziak erosteko, kandelak, olioa eta abar.
Esan bezala, bilketen iturburua Biblian aurki dezakegu, non sinestunen esfera espirituala bermatzen zuen Eliza sostengatzeko herritarrek irabazien zati bat (uzta eta
abereak) horretara bideratu behar zutela agertzen zen. Hamarrena, izenak adierazten
duen moduan, uztaren ehuneko hamarra zen eta primiziak berrogeirena. Hamarrenak,
gainera, handiak (uzta eta abereak) eta txikiak (baratze eta fruta-arbolak) izan zitezkeen.
Ez ziren hamarrenetatik elizgizonak bakarrik bizi. Badakigu Zumarragan Lazkaoko
Jauntxoak zirela hamarren horien zati handiena bereganatzen zutenak, eta ondorio,
bikarioak eta benefiziadoek proportzio berean, gutxiago, jasotzen zutela. Apur hori
ez zen nahikoa bizirauteko, ez baitzen apezpikutzak ezarritako gutxieneko soldatara
heltzen. Orekatzeko, kopuru horri beste diru-sarrera batzuk gehitzen zitzaizkion: oblazio
eta obventzioak nahiz beste edozein lanengatik jasotakoak: administrazio lanak (zertifikatuak, agiriak eta abar), urteurren mezak, kapilautzak eta abarrak.
Hamarren handiak banatuta jasotzen ziren: batetik bikarioak eta benefiziadoak, eta
bestetik Lazkaoko Jauntxoak, honi 1486az geroztik portzentzaje bat egokitu baitzitzaion. Dena den, kopuru horiek dirutan kapitalizatzerako hainbat bide zeuden: zatikako salmenta zuzena edo enkantea. Azken hori kontzejuak herri lurretatik jasotako
fruituekin egiten zuenaren antzekoa izaten zen.
Prozesua oinarrian berbera bazen ere, Lazkaoko Jauntxoaren jokaeraren bilakaera
desberdina izan zitekeen, asko zirelako zituen baliabideak.
Horietako bat bere maiordomoari, urte luzez Martin Maiz lazkaotarrari, Zumarragan
jauntxoari zegozkion hamarrenen fruituak anegatan saltzeko eskatzea zen.
Bigarren aukera zonaldeko nekazari bati, edo merkatari bati, alokairuan uztea zen,
diru kopuru altua eskatuta. Francisco Sáez de Vicuña arabarra, Contrastakoa, izan zen
horietako bat. Kasu horretan, Maiz maiordomoa izan zen Vicuñari zentsua helarazi ziona
eta hamarrenetatik zetozen zereal anegak erosi nahi zituztenei eskaintzen zizkiena. Behin diru kopurua kobratutakoan, erosleari ordainketa gutuna ematen zion eta hamarrenak errentan hartu zituenari ematen zion dirua. Erosleak dirutan edo obligazio-izkribu
bidez ordaintzen zuen, zeina merkatariari igortzen zitzaion.
Enkantean urtebeteko fruituak eskaintzen ziren normalean, baina izan zen denbora
tarte luzeagoko uzta errematean jarri zen urterik ere. Enkantean jartzen zena uzta izaten zen eta eskainitako dirua izaten zen ordaindu beharrekoa. Ez zegoen jakiterik uzta
bakoitzean zenbat fruitu jasoko zen, eguraldiaren araberakoa izan zitekeelako, kazkabar
zaparrada batek, esaterako, uzta bertan behera utz zezakeen.
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Gainera, ez ziren horiek enkante edo salmenta zuzen bakarrak, hamarren txikiak saltzeko ere burutzen baitziren. Horietako bat zen sanjuanaldi edo sanjuanada ezaguna:
sagarrak, jateko zein sagardoa egiteko, eta baita partikularren gaztaina edo belarretatik
jasotako produktuak, lihoa esaterako, ere ipintzen ziren enkantean.
Hamarren handiak Lazkaoko Jauntxoak -maiordomoaren bitartez-, eta Zumarragako
elizgizonek saldu edo errematean jar zitzaketen. Hamarren txikiak, normalean, Lazkaoko
Jauntxoak jasotzen zuen lehenengo, hark izendatutako jende ezagunaren bitartez, zegokion portzentajea, zortzi zatitik lau. Gainontzeko lau zatiak elizgizonentzat izango
ziren, bat bikarioarentzat eta gainerako hiruak hiru benefiziadoentzat. Lekukotasunak
aztertuta, badirudi Jauntxoa zela hamarrenak kobratzen zituena, eta ondoren zegokiena
elizgizonen artean banatzen zuela. Dena den, ez dugu informazio hori baieztatzen duen
dokumentu zuzen edo argirik jaso, ezta kontrakoa islatzen duenik ere.
Primizien kasuan, elizako ogasunak bakarrik kapitalizatzen zituen enkante bidez
eta baldintza jakin batzuk kontuan hartuz: hiru enkante sorta izaten ziren eta hirugarrenaren amaieran eskaintza onena egin zuenak irabazi ohi zuen; gainera, irabazleak
ezingo zuen aitzakiarik jarri fruiturik jaso ez bazuen (kazkabarra, haizetea eta abar). Diru
kopurua parrokiaren diru sarreren baitan jasoko zen eta horien kudeaketa maiordomoen erantzukizuna izango zen, sekularrarena batik bat. Normalean, enkantea egokitutakoan, diruz edo gauzaz nahiz obligazio-izkribu bitartez ordaintzen zen eskainitako
kopuruaren herena. Behin fruituak jasotakoan, uzta garaian, gainontzeko bi herenak
ordaintzen ziren: dena dokumentatuta utzi ohi zen, fidatzaileak eta esleipendunak ordaindu beharreko kopuruak onartzen zituztenean.
Zenbait kasutan elizako maiordomoak Santuru de Ariztirekin, tenpluaren eraikuntzan
ziharduen harginarekin, zituen zorrak ordaintzeko bideratzen zituen primizia, mailegu
eta kapitalak.

Elizan lan
egiten zutenak
XVI. mendean eta ondorengoetan Zumarragako elizan lanean ari zirenak izan zitezkeen:
parrokiako kabildokoak (apezpikutzako auzitegiak izendatutakoak) edo ikasten ari zirenak, oraindik kabildoan lekurik ez eta postu baten zain zeudenak. Azken horiei expectante esaten zitzaien, lanean hasteko zain zeudelako, eta bikarioari laguntzen edo
kapilautzak sortu zituztenen eskariei erantzunak ematen jarduten zuten (urteurren
mezak eta abar).
Langile guzti horien artean, lehen multzokoei buruzko lekukotasunak bakarrik batu
ahal izan ditugu, hots, kabildoan barneratuta zeudenei buruzkoak: bikarioa eta benefiziadoak. Horiek 1486az geroztik ziharduten lanean, Errege Katolikoek Yanguas lizentzidunak burututako informea irakurri, eta Lazkaoko Jauntxoa Zumarragako elizan
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bikario bat eta hiru benefiziado izatera behartzen zuen txostena ezagun egin zenetik
hain zuzen. Dakigunez, hamarrenen heren bat elizgizonei egokituko zitzaien aurrerantzean. Errege-erreginek Zumarragan ordura arte lanean ari zen apaiz bakarra aldatu
zuten, zeinak Lazkaoko Jauntxoarengandik soldata apala jasotzen zuen. Baina, 1486an
herritarrak ez zeuden haren lanarekin gustura, ez baitzien emandako hamarrenen truke
behar bezalako laguntza espiritualik jasotzen.
Bikarioak eta benefiziadoek burutzen zuten lana ulertze aldera, saiatuko gara horietako bakoitzak lanean jarduteko zein hezkuntza maila behar zuten aztertzen, batez
ere eliza ikasketen analisia eginez, horiek baitziren bikarioak elizako lanak arrakastaz
burutzeko garatu behar zituen gaitasun eta baliabideak.
Lehenik eta behin esan beharrean gaude parrokoa bera zela parrokian aurrera eramaten ziren lan espiritualak burutzen zituena, sinestunen arima zaintzen zuena: labur
esanda, arima libratuz bizitza eternala lor zezaten laguntzen ziena.
Parrokoa izendatzen zen moduaren arabera, errektorea edo bikarioa izan zitekeen.
Zumarragan, 1881eko Arreglo Parroquial-a onartu arte bikarioak bakarrik egon izan dira,
gotzainak izenean lan egiten zutenak (azken batean, bikario latinetik datorren hitza da
eta ordezko esan nahi du). Jakina denez, denak ziren arimak sendatzeko gai eta lanaren
ordainetan hamarrenetan jasotzen zuten soldata. Hamarren horiek herrian jasotzen ziren Lazkaoko Jauntxoak, parrokiako buru moduan, zegokion zatia bereganatu aurretik.
Kabildoko benefiziadoek, aldiz, 1486an Zumarragako parrokian onartu bezala, hiru
benefiziotako bana jasotzen zuten.
Elizako piezak zituztenek, apaiztu ez baziren ere, elizkizunak nabarmenagoak izan
zitezen laguntzen zuten, sinestun gehiago bertara zitezen. Benefiziadoek ez zuten zertan ikasketak amaituta izan lanean jarduteko; haien eginkizunak bikarioari koroan abestiekin laguntzea edo mezan laguntzea izaten zen. Behin apaiztutakoan meza ematen
has zitezkeen, kasuren batean aukera zegoen bikarioak bera ordezkatzeko baimena
emateko ere. Hala zenetan, ordezkariak koadjutore edo laguntzailearen eta benefiziadoaren funtzioak beteko zituen. Hala izan zen, esaterako, 1586an bikarioa bigarrenez
Madrilera joan zenean kontzejuko ordezkari moduan, Mila eta Bostehun Doblen Salan
Zumarragako eliza auzian defendatzeko helburuarekin.
Gainera, benefiziadoek meza propioak ere eman zitzaketen, sinestunek kapilautza
edo urteurren meza gisan eskatutakoan.
Berrogei urte lanean bete ostean, parrokiako kabildoak ematen zuen jubilazioa eska
zezaketen, lanean ari zirenean bezainbeste kobratuko zuten inongo lanik egin behar
izan gabe.
Benefiziadoa hil edo lanpostura agertzen ez bazen, eta apezpikutzak ordezko bat
izendatu bitartean, bikarioak edo benefiziadoak berak hutsik gelditutako postua betetzeko apaiz berri bat kontratatzeko aukera zuten. Bi kasuen adibideak eskuratu ahal
izan ditugu, heriotzarenak eta absentziarenak. Era berean, ordezkorik ere ez zegoenean,
postu horri zegozkion hamarrenak fidatzaile izendatzen zenaren esku uzten ziren. Behin
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eginkizun horietarako apaiz berri bat izendatutakoan, hari ematen zitzaion zegokion
diru kopurua.
Bikarioaren moduan, benefiziadoek ere zegokien zatia kobratzen zuten, Lazkaoko
Jauntxoak berea jaso aurretik.
Aurrerago ikusiko dugun bezala, bikario eta benefiziadoei buruz ariko garenean,
azken horiek hamarrenak jaso eta kapitalizatzeko lana, diru kopuru baten truke, alokairuan ematen zuten urtero.
1881etik aurrera, sistema modernorako saltoa eman zenetik, parrokiako langile taldea apaizak eta koadjutore edo laguntzaileek osatzen dute.
XVI. mendera itzuliz, arimak sendatu ahal izateko egin beharreko ikasketak goi eta
behe ordena bezala ezagutzen ziren, eta orden horiek sekularrak elizakoietatik banatzen zituzten. Behin ikasketa zikloa arrakastaz amaitutakoan, ikasleak ordena jasotzen
zuen.
Ordenara sarrera prima tontsura-rekin egiten zen. Horren bitartez ikasleak mundu
laikokoa, sekularrekoa, izateari uzten zion elizaren eskumenaren parte izateari ekinez.
Prest zegoen behe ordenako ikasketak hasteko: ostiario, lector, exorzista eta akolito izateko. Horietako bakoitzak ikasturte edo urtebeteko epea izaten zuen. Arrakastaz amaituz
gero, goi ordenako, edo Epistolako, ikasketei ekiteko aukera zegoen: subdiakonotza,
diakonotza eta presbiteriotza. Behin hori amaitutakoan, elizako edozein lan burutzeko
aukera zegoen, aitasantu izatea barne.
Prima tontsuraren ondoren Eliza zen apaiz izan nahi zuen oro mantentzeko ardura
zuen instituzioa. Arrazoiak arrazoi karrera horri ekiten ziotenak gutxi ez zirenez, Elizak
jakinarazten zien bizirauteko soldata izan arte (horretarako lanpostu bat nahiz soldata
lortu arte, edo prespiterotzako titulua bereganatu arte), elizgizongaiaren familia izango zela mantenua bermatzeko erantzule. Ondasunen gorpuzte moduan ezagutzen
duguna da: ondasun multzo bat jartzen zen (etxe, lur edo eskubide ekonomikoak) interesdunaren izenean eta apezpikutzak aztertu ondoren erabakitzen zuen mantenurako
ote zen. Ez zenetan, ezingo zuen elizgizon izan. Ikasleak bere kabuz bizirauteko soldata
bereganatutakoan, ondasun horiek hasierako jabeari itzultzen zitzaizkion. Horrez gain,
kanpoko donazioak ere izan ziren, apaizen bizi maila hobetzeko helburuarekin.
Ondasunen gorpuzteak familiako kideen donazioen bitartez osatu ohi ziren.
Elizgizonak aztertuta, bi langile multzo aipatzea falta zaigu, lehenengoa maiordomoa
zen, laikoa ala elizakoa izan zitekeena. Lehenago jaso dugun bezala, maiordomo laikoa
kontzejuak izendatzen zuen elizako ogasuna kudea zezan. Zumarragan urte luzez bete
zuen postu hori alkate ohiak, bide batez, parrokiako patronatoko kide eta diru eta eskubideak kudeatzeko erantzukizuna zuena, bikario eta alkatearekin batera.
Elizaren barruko ogasuna kudeatzen zuena elizako bikarioak izendatutako benefiziadoetako bat zen. Laikoaren lan bera burutzen zuen, baina maiordomo elizakoak
parrokiako ogasunaren kontrolaren gainean zuen intzidentzia oso txikia zen. Batik bat
elizako eta baselizetako garbiketa eta apaingarriez arduratzen zen.
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Azkeneko lekuan, serorak aurkitzen ditugu. Freila izenaz ere agertzen dira iturburuetan. Biziarteko lana zuten, eta apaizek edo benefiziadoek erabiltzen zituzten arropak
eta kulturako beharrezkoak ziren elementu edo baliabideak zaintzen zituzten. Horretaz aparte, tenplu parrokialaren edo baselizaren apaindura eta garbitasuna zen bere
betebehar nagusia.
Serora ohia hil ala ezgaituta gelditzen bazen, elizbarrutiko epaitegiak izendatzen
zuen berria. Salbuespenak salbuespen, berrogei urtez azpiko bikoterik gabeko emakume edo alargunak izaten ziren aukeratuak. Horretarako ondraduak, bertutetsuak eta
barnerakoiak zirela egiaztatu behar izaten zuten. Baldintza horiez gain, autoritate zibilek ere baldintzaren bat jarri zuten: 1585eko ekainaren 20an, Batzar Nagusien Mutrikuko bilkuran, alkate eta ingurukoei eskatu zitzaien aurrerantzean berrogei urtetik
gorako pertsonak bakarrik izendatzeko serora moduan, probintziakoak, fama onekoak
eta kapareak. Hala ez bazen, berrogei mila marabediko isuna ordaindu beharko zuen
kontzejuak, baldintzak bete ez zirenetan eragozpenak egon zirelako.

Behartsuei laguntzeko fundazio
partikularrak, kofradiak eta Erruki Kutxa
Herriaren debozioaren adierazpenak dira denak, sortzaileak aintzat hartuta bi talde
nagusitan bana baditzakegu ere: behartsuei laguntzeko fundazio partikularrak batetik,
norbanakoek sortutakoak, eta kofradiak nahiz Erruki Kutxa bestetik, jende multzoek
sortutakoak.
Azaleko azterketa bat egite aldera, lehenik eta behin, bi azpitaldetan bana ditzakegu
laguntzeko sortutako fundazioak: obra piak batetik eta urteurren meza zein kapilautzak
bestetik.
Bi kasuetan, sortzaileek, laiko nahiz elizkoi, testamentuen bitartez diru kopuru bat
uzten zuten Elizak karitate lanak edo mezak bidera zitzan. Elizak, azken batean, egungo
banku baten moduan jokatzen zuen, utzitako kapitala erabiliz.
Oinordetzan utzitako dirua ez zen xahutuko, inbertitu egingo zen helburu jakin batekin: denboraren joan-etorrian betierekoa bihurtzea. Hala utzitakoa, behar zutenei
maileguan utziko zitzaien, eta hortik jasotako mozkinak izango ziren fundazioen sortzaileen helburuak betetzeko erabiliko zirenak.
Obra piak, mezak edo kapilautzak izan, zendutakoek lagun bat edo zenbait izendatzen zituzten ondasunak kudeatzeko: ugazaba horiek fundazioetako buru izango ziren.
Odolekoak (familiarrak) edo instituzionalak (alkate, bikario eta abarrak) izan zitezkeen.
Ugazabek sortzailearen nahiak eta desirak zehatz mehatz betetzeko ardura zuten. Horretarako ordainketak sortzaileak berak utzitako diru kopuruen mozkinekin egingo ziren.
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Hortik aurrera, fundazioa abian zela, obra piak norbanakoengana edo komunitatearengana bideratzen zen: txiro lotsagarriei ordaintzeko, maisuaren soldatarako, latineko
eskoletarako, doteetarako (neskek ezkontzeko aukera izan zezaten), organistaren soldata ordaintzeko eta abar.
Laguntzeko fundazio ezagunena XVI. mendean Amador de Arriaranek sortutakoa da.
Gizarteari buruzko epigrafean luze eta zabal aztertu dugun testamentuan ikusi bezala,
bi zentsu utzi zituena, urtean hemeretzi dukateko mozkina ematen zutenak: hamabi
txirori emateko izango ziren, urtean bitan (Gabonetan eta Aste Santuan), aldiko bederatzi eta erdi. Fundazioaren ugazabatzat seme Juan Martinez de Arriaran eta bere
oinordekoak zein Zumarragako aldiko alkate eta bikarioa izendatu zituen. Fundazioa
luzaroan mantentzeko argibideak ere jakinarazi zituen.
Egon ziren fundazio gehiago ere, baina ez aipatu berri duguna bezain garrantzitsuak: Juan Martinez de Mendizabalenak, esaterako, herriko pobreei urtean lau dukat
ematen zizkien; Pascual de Alzolarenak, 1574ko irailaren 3ko testamentuaren arabera,
bost dukat urtean eta abar.
Beste alde batetik, beste era bateko fundazioak, partikularragoak, urteurrenetako
meza eta kapilautzak ziren: luzaroan iraun zezaten eskatutako mezak eta, finean, eskatzailearen betiereko deskantsua erosteko erabiltzen zirenak.
Lehenengoak meza kopuru jakin bateko eskariak ziren, sakralizatu gabeak, teknikoki
kapilautza merelega moduan izenda ditzakegunak, ez baitziren elizaren ondasunen
baitakoak, kapilau sekularra izan zezaketelako. Kapilautzak, aldiz, sakralizatuta zeuden
(kolatiboak), horien kapital eta kudeaketa elizak baitzeraman. Fundazioaren sortzaileak
eskatutako mezak onurak ekar zitzakeen elizarentzat, esaterako, kapilauaren soldata
ordaintzeko bezainbesteko mozkinak biltzeko baliatzeko aukera zegoelako. Kapilautza
merelega edo kolatiboen ugazabak laiko edo elizkoiak izan zitezkeen. Laikoen kasuan
familiarrak izaten ziren normalean, baina kasuren batean instituzioren baten esku ere
egoteko aukera bazegoen.
Obra pien moduan, fundazioen sortzaileak ere diru kopuru bat uzten zuen maileguetan inbertitzeko eta honen bidez jasotako mozkinekin ordainduko ziren mezak.
Elizkizun kopurua eta maiztasuna sortzaileak finkatuko zuen, kontuan izanda, esaterako,
abestutako mezak garestiagoak zirela errezatutakoak baino. Kapilauari, kabildokoa izan
ala ez, ordaindu beharrekoa ere sortzaileak ezarritakoa izango zen.
Talde fundazioak desberdinak ziren, debozio herrikoian oinarritzen ziren: Erruki Kutxan eta kofradietan.
Erruki Kutxei dagokienez, aztergai dugun mendean, kudeaketa ardura zuten maiordomo edo kontzejuko kideen izendapenaren berri bakarrik dugu, urtero irailaren 29an
burutzen zena. Funtzionatzeko era inguruko herrietako Kutxena ezagututa ondoriozta
dezakegu: nekazariek uzta ona zen urteetan ale kopuru bat uzten zuten kapitalizatzeko.
Hura zailtasunak zituzten nekazariei uzteko erabiltzen zen, ondoren itzultzekotan. Talde
obra piatzat uler daitezke, baita ongintzarako aseguru moduan ere.
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Kofradiak, ostera, esker-oneko mugimendu kolektibo batetik sortutako erlijio-elkarte
modukoak ziren. Misiolari baten predikaziotik ere izan zitezkeen, horiek oso entzute
onekoak zirelako. Helburu nagusia hildakoen familiei hil ondorengo laguntza ekonomikoa ematea zen, hilobiratzea, hileta, ondorengo mezak eta abar ordaintzen laguntzeko.
Abade bat izaten zuten, parrokiako bikarioa normalean, baita mayordomo bat edo bi
ere, eguneroko kudeaketaren arduradunak zirenak (diru sarrerak -kuotaka edo mezetan
emandako limosnekin- kontu liburuan idazten zituzten). Jasotako diruarekin maileguak
ematen zituzten eta mozkinekin kapitala areagotu.
Elkarte guzti horiek konstituzio edo sorrerako estatutuak zeuzkaten, alderdi guztiak
arautzen zituztenak.
XVI. mendean 1590ko urtarrilaren 7an sortutako Errosarioaren Kofradia izan zen
Zumarragan. Kofradeen artean Maria de Viciola zumarragarra aurki dezakegu, zeinaren testamentuan, urte hartako maiatzaren 27an, bi erreal utzi zituela ikusi ahal izan
dugun. Beranduago, beste zenbait emakumek -eta gizonen batek ere- utzi zuten diru
kopururen bat.
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X

VI. mendeko gainerako herri gipuzkoarren moduan, Zumarragako
kontzejuak ere bere kargu politiko boteredunak zituen. Izan ere,
urtero, irailaren 29an aukeratzen ziren alkate, errejidore, jurado eta
abarrak.

Gogora dezagun, Erdi Aroko lehenengo batzar irekietatik (familia guztiak egoten
ziren ordezkatuta) aldaketak eman zirela. Izan ere, familia kopurua haztearekin batera,
eta funtzionamentua egokiagoa zein azkarragoa izan zedin, itxi egin ziren batzarrak,
eta bizilagun aipagarriak ordezkari bihurtu. Beranduago, kargu propioak sortuko ziren:
alkate, errejidore, jurado, maiordomo eta abarrak.
Horrek ez du zertan esan nahi lehenagokoak desagertu zirenik, ez Zumarragan, ezta
gainontzeko herrietan ere; baina aurrerantzean, kontzeju irekiaren formula, momentu
jakinetan bakarrik baliatuko zen (esaterako, kargu-hartze egunetan, edota Probintziako
Batzar Nagusiei zerga-bilketa berri bat egiteko baimena eskatzerakoan).
Horrekin guztiarekin, herriko gobernuaren lehenengo zertzelada batzuk eman ditugu, baina ez zen hura burutzen zuen funtzio bakarra, bigarren bat ere bazeukalako:
judiziala. Justiziak bere bidetik funtzionatzen zuen, eta egoera desberdinetan jartzen
zen abian, ez beti modu berean. Ondoren ikusiko dugun bezala, kolore askotako salbuespenak izaten zirenez, foru desberdinak erabiltzen ziren aldi berean.
Ohiko justiziaren kasuan, Lourdes Soriaren iritzia ekarriz, bi ziren udalerrietan indarrean zeuden kontzejuko organo judizialak: alkatea, zeinak epaile lanak burutzen zituen
norbanakoen interes partikularrei zegozkien gaietan; eta errejimentua, alkatea ere barne
zegoena, eta interes orokorrarekin zerikusia zuen gertaeretan epaile lana egiten zuena.
Kontzejuko karguetatik alkatearena zen berezitasun juridikoa zuen bakarra, gainerakoek ez zuten halakorik; nahiz alkateak haien laguntza eskatzeko modua ere izaten
zuen laguntzaile moduan parte har zezaten.
Autoritate judizial moduan, alkatea zen lehen instantzia, hala eskatzen zitzaionean,
auzi zibil eta kriminalak ofizioz epaitzen zituena. Eskaera hori herritarrek edo monarkiako nahiz atzerriko edonork egin ziezaiokeen. Posible zen, salbuespen moduan, beste
bati zegozkion auziak bere epaitegira bideratzea (lekualdatze eskaria interesdunak egin
behar izaten zuen).
Alkatea nekazaria izan ohi zenez, ez zuen zertan Zuzenbidea berariaz ezagutu. Hala
ere, erabakietan zuzen jokatu asmoz, udal araudia eta erreinuko lege orokorrak ezagutzen zituen. 1457tik aurrera, gainera, inork probintziako araudiaren aurka jokatu izana
salatzen bazuen, hari zegokion bere mugen barruan erantzukizuna hartzea.
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Astean bitan bete behar izaten zuen epaile lana, astelehen goizetan eta larunbat
arratsaldeetan. Astelehena jaiegun egokituz gero, saioa hurrengo egunean izango zen.
Epaile lana, sumario moduan, auziak gutxieneko kopuru ekonomikoko balioa ez bazuen;
edo ohiko bezala burutuko zuen.
Gipuzkoako udalerrietan sumario-epaiak, normalean, zio txikiengatik izaten ziren
(ordena publikoaren nahasmen edo herri horniketa hutsak).
Oro har, ez zuten alkateek lanaren truke soldatarik izaten. 1526ko udal-ordenantzan
ikusi ahal izan dugunez, epaile funtzioagatik jaso zezaketen (jarritako zigorren bitartez).
Nolanahi ere, praktikan, Zumarragako kasuan, gobernuko eginkizunengatik ere kopuru
txikiren bat, sinbolikoa, jaso ahal izan zutela badakigu, ogasunari dagokion atalean adierazi dugun moduan. Dena den, lanak merezi izan zezakeen: izan ere, indarrean zegoen
bitartean zergarik ordaindu behar izaten ez zuelako, ez kontzejukorik, ezta probintzia
mailakorik ere.
Justizia administrazioaren organigramak talkak eragin zitzakeen eskumenak egokitzerako garaian: hasteko, monarkiak ezarritako estatu mailako autoritateek, horretarako
aukera izan zuten bakoitzean, alkateen eskumenak mugatu zituzten (korrejidoreak bereziki, baita kapitain jeneralak ere, zegokion mailan).
Ez dugu ahaztu behar, korrejidorea zela eremu judizialean, auziak lehen instantzian
jasotzeko eskubidea izateaz gain, apelazio epailea ere, eta, beraz, berak jasoko zituela
auziak bigarren instantzian, behin alkateek –lehen instantzian- epaitutakoan. Goi kargu
horri, korrejidoreari -zeina apelazio epaile eta egiazko Zuzenbideko profesionala zen
eta Kantzelaritzetatik edo Nafarroako Errege Batzarretik etor zitekeen-, ia-saihestezina
zitzaion bere postuaren nagusitasunagatik, lehen instantziako alkateengan ez eragitea (nahiz eta lehen instantzia horretan eskumenik ez izan). Ondorioz, korrejidoreek
alkateen lanean zuten esku-hartzea eragozteko, alkateek probintzia mailako laguntza
izaten zuten, eta, kasua emanez gero, erregearengana ere joko zuten, zeinak alkatearen
eta probintziaren alde egin ohi zuen. Horregatik, kontraesankorra da ikustea monarkiak probintziarako izendatutakoek, zeinak gobernuko maila desberdinetan alkate eta
autoritate probintzialen eskumenak ahuldu asmoz zuten, behin instantzia probintziara
edo erregearengana iristen bazen, formalki bederen, azken horrek legearen alde egiten
zuten, hau da, eskumenak alkate eta foru autoritateei itzuliz.
Dena den, ez genuke ohiko justiziaren aurrean aurkeztutako auzi bat exekutiboarekin
nahastu behar, azken horretan korrejidoreak hasieratik har zezakeelako parte, alkateak
lehen instantzian eta korrejidoreak, berak, auzi exekutiboaren epaile gisa. Azken batean, auzi exekutiboa sumariokoagoa da ohikoa baino; horregatik, bi aldeetako batek
aukera zezakeen, bigarrenak alkatearen aurrean auzi moduan hauta zezakeen, lehen
instantziako epaile moduan.
Nolanahi ere, Lehenengo Gerra Karlistaren amaierara arte alkateak jardun zuen lehenengo instantziako epaile lanetan. 1840an, liberal aurrerakoiek edo progresistek boterea bereganatu zutenean, euskal probintziak eta Nafarroa gainontzekoekin berdintze
aldera, euskaldunon berezitasunak ahularazi zituzten eta alkateari botere judizialak
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kendu. Bergarako epaitegia 1841ean sortu zen Espartero buruzagiak. Alkateek behin
behineko ohiko epaile gisa jarraitu zuten, 1841eko urriaren 29an onartutako dekretuko
7. artikuluan, Esparteroren aurka probintzian izan zen altxamentuan, haien konpetentzia ia guztiak bertan behera gelditu ziren arte. Orduz geroztik alkateek berrehun errealetik beherako kontu judizialetan bakarrik hartu ahal izango zuten parte. Praktikan,
bake-epaile soil bihurtu ziren.
Kontzejuak ez zuen, aitzitik, epaile hori bakarrik. Errejimentuak ere bazuen, sumarioan
eta epaile elkargoko kide moduan, epaitzeko boterea. Ofizioz edo eskaria eginda har
zezakeen parte, beti alkatearen presentzian. Kontzejuko araudiaren gaineko arau-hausteak epaitzen zituen, horniketekin zerikusia zutenak adibidez. Gainera, errejimentuko
edozein kide ofizialen aurka ere egin zezakeen, baita gobernuak hartutako erabakien
aurkako zalapartak sortu, hauteskundeetan eroskerietan aritu edo egokitutako kargua
onartzen ez zituenaren kontra ere.
XVI. mendean zumarragar batek edo kontzejuak auzitegian aurkeztutako demanda
batek honako bidea jarraitu ohi zuen: alkatearen aurrean aurkeztu behar zen lehengo instantzian eta ondoren, apelazioan, probintziako korrejidorearen aurrean; honen
epaiaren apelazioa Valladolideko Errege Kantzelaritzaren aurrean eta, bigarren erregu
eran, Kantzelaritzaren epaia Gaztelako Justiziako Errege Kontseiluaren Aretoan, Sala
de las Mil Quinientas bezala ezaguntzen zenean (urrezko mila eta bostehun doblako
fidantza aurkeztu behar izaten zelako bertara auzi baten errekurtsoa bideratzeko), erregearengandik oso hurbil, beraz. Auzia korrejidoreak ere har zezakeen lehen instantzian.
Kasu horretan, lehenengo apelazioa izango zen Kantzelaritzan aurkeztu beharrekoa,
ondoren berdina izango zen jarraibidea.
Kantzelaritzan Oidore-ak ziren, Presidentearekin batera, helarazitako kausa zibilak
konpontzen jarduten zutenak, eta krimenaren alkateak auzi kriminalak epaitzen zituztenak. Azken horiek behar bazuten, auzitegi apalagoetako auziak gainbegiratu edota
beren eskumenera ekartzeko aukera izaten zuten.
Korrejidoreak eta alkateak, epaile zirenez, auzitegi propioa zeukaten. Horietako
bakoitzean epaitzeko lana zuzen burutzeko behar adina langile izango zituzten. Korregidorearen auzitegia oso profesionalizatuta zegoen: lau zenbaki-eskribau, sei zenbaki-prokuradore, merio nagusi bat eta lau azpi-merio izan ohi ziren eta, gainera, ezingo
zen fiskal orokorraren prokuradorerik egon. Aldiz, alkateen ohiko auzitegiak udaleko
kideen elkarlanarekin funtzionatzen zuen, udaleko langileak ere parte hartzen zuten,
eta baita auzitegiaren aurrean auzi horretarako etorritako prokuradoreak. Dena den,
korrejidoreak bitarteko gehiago bazituen ere, haren lehen instantziako justiziak ez zuen
zertan alkatearenaren aldean hobea izan.
Abokatuak ez ziren, normalean, auzitegiaren aurrean agertzen. Egia da bezeroen
defentsa eramaten zutela, baina ez da haien presentzia dokumentuetan agertzen.
Epailearen aurrean prokuradoreak ziren era ia esklusiboan ordezkatze lana burutzen
zutenak. Izan ere, Erregimen Zaharreko mendeetako zenbait epaitegitako dokumentazioa aztertutakoan, esan dezakegu prokuradorea zela arrazoibideak aurrera eramaten
zituena eta ezohikoa, inondik ere, abokatuen agerpena zeregin horietan.
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Nahiz eta azken hori zen zumarragarrek eguneroko kontuak Justiziaren aurrera
eramateko ohiko bidea, baziren beste afera batzuk aurkezteko epaitegi bereziak ere
(bideetan, gauez edo herritik kanpo jazotakoak). Ermandadeetako alkateek epaitzen
zituzten, Bandoen Gerra garaian izandako ezinikusietan sortu eta garai hartan foruen
aitortza zutenak. XVI. mendean dagoeneko oso erabilia ez bazen ere, erakunde hori
lurraldeka antolatutako zazpi ermandade-alkatek osatzen zuten. Zumarragari Segura
eta bere herrixkak, Villarreal, Areria eta Villafrancako zegozkion. Segurak hiru urtetik
bitan izendatzen zuen alkate hori, Villafrancak hirugarrenean.
Ermandade-alkateak Probintziako Batzar Nagusietako autoritate judizialak gainbegiratzen zuen, zeinaren jardunak ermandadeko kuaderno eta araudietan finkatutakoa
bete behar izaten zuen. Auzi haiek apelaziora eramateko eskubidea Erregearen edo
Errege Kontseiluaren aurrean bakarrik zegoen.
Orain arte zumarragarren esku zeuden ohiko justizia bideak aztertu ditugu, baina,
oro har, esan beharrean gaude, auziaren arabera, bazirela bide laikoaz gain beste jurisdikzio batzuk ere. Horregatik, lerro hauetan ikusitako epaitegiez gain, eliza epaitegiaren
aurrera ere eraman zitezkeen auziak, gaiak elizgizonen batekin zerikusia edo Elizako
epaitegiekin lotura bazuen; ezkontzaren ingurukoak esaterako. Asko ziren zumarragarrei eragin eta auzitegi horietan epaitu ziren kontuak. Dena den, gaiak ez zuen mugatzen
auzia elizbarrutiko epaitegira eramateko beharra, justizia zibiliaren aurrera ere aurkez
zitekeen. Bi aukerak egonda ere, epaitegi laikoetara eramandako auziak gutxiengoa
ziren, ia salbuespena.
Elizaren baitan, hauek ziren garrantzia handia ez zuten epaiketetarako epaitegiak:
Ofizial Foraneokoa, edo probintziako artzapez nagusia, Donostian zegoena garai hartan;
auzia zaila edo identitateduna bazen, zuzenean hartu beharrekoa, Elizbarrutiko epaitegira joaten zen lehen instantzian eta apelazioa auzitegi metropolitarrera nahiz artzapezpikuarengana eramaten zen, 1574ra arte Zaragozan zegoena eta ondoren Burgosen.
Horren gainetik, epaien apelazioak, 1529tik aurrera, Nuntziaturako epaitegira eramaten
ziren, 1771an burututako berrikuntzen ondoren Rota Española izena hartu zuena. Azken
horien epaiak ez ziren apelatzen, Erromako Aita Santuarengana eramaten baitziren.
Elizbarrutiko epaitegiaren atala itxi aurretik, beharrezkoa iruditzen zaigu instituzio
horrek zuen boterea azpimarratzea, garai hartan justizia sekularrari muzin egiteko aukera baitzegoen, edozein arrazoi edo egoeratan, baldin eta norbanakoa tenplu edo leku
sakratu batean sartzen bazen, kasu horietan lekuko eliza inmunitatea jartzen baitzen
indarrean. Izan ere, Clemente XIV.ak 1772ko irailaren 12an helarazitako presoen asilo lekuen murrizketa abian jarri arte, bere dokumentazio gehigarria, eta 1773ko martxoaren
6an Irigoyen y Dutari gotzain iruindarraren ediktuarekin, Zumarragako edozein tenplu
(parrokia edo baseliza, hilerri eta abar) erabil zitezkeen, bertan sartuta, justizia laikoa
ekiditeko. Ediktuaren ondorioz, Zumarragako parrokia izango zen asilo eskaera burutu
ahal izateko eremu bakarra.
Beste instantzia bat ere egon zitekeen garaiko zumarragarrengan eragin apalagoa
zuena: foru militarrarenpean zeuden herritarrak. Horiek epaitegi desberdinek epaitzen
zituzten, militarrak betiere, baina egoera desberdinetan: ez zen prozesu bera aurrera
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eramaten epaitua soldadu lau bat edo ofizial bat izan. Ofizialen artean ere desberdintasunak agerikoak ziren jeneraltzaren klasekoak izan ala ez, baita herri xeheko kide
ala nobleziakoak zirenen artean ere. Bestetik, ejerzitoaren baitan ere, diferentziak izan
ohi ziren tropen arabera: Errege-Etxekoek, esaterako, pribilejioak izaten zituzten. Errege
Guardiako kideei zegozkien, eta bereziki Infanteriako Guardiako eta Corps Guardiakoei
irekitzen zitzaizkien auzi zibil edo kriminalak ez ziren Gerra Kontseiluan epaitzen, erregearen aurrean baizik.
Berezitasunak ikusita, ohiko justizia administrazioaren funtzionamentua xehatzeari
ekingo ziogu, hura baitzen zumarragarrei gehien eragiten ziena.
Auzia ireki aurretik, eskakizun bidez arazoari irtenbidea bilatzeko aukera zegoen,
auzitara eramatea ekidinez errieta handirik gabe eztabaida konpontzekoa alegia. Eskakizun horiek administrazio judizialeko kide laikoek edo abokatuek egin zitzaketen.
Erantzunik jaso ezean irekiko zen bide judiziala. Eskaeraren hasierarekin ere beti izaten
zen soluziorako bidea; bi aldeak adostasunera iristen baziren, bide judizialari amaiera
emango zitzaion. Ordainketa gutun bat izango zen eztabaidaren azken hitza.
Egin dezagun geldialdi bat une honetan, beharrezkoa baita aipatzea, auzi edo prozesu judizialak aztertzeari ekin aurretik, konponbidea bilatzeko alkatearengana jotzea
ohikoa zela etorkizuneko tramiteak errazteko helburuarekin: herritar baten heriotza era
ofizialean bermatzeko, alargunak zegozkion tramiteak egin zitzan; gurasoen ezkontzaren zilegitasuna bermatzeko, seme batek edo batzuek interesatzen zitzaizkien kontuetan eskubidea izan zezaten; gaixotasunen bat deklaratzeko, adibidez, preso kartzelara
joatea ekidin ahal izateko; dokumentu edo deklarazio bati baliotasuna emateko, hiltzear
zegoen herritarren batena esaterako, testamentuan gehigarri bezala atxikitzeko, edo
ama bati adin txikiko seme-alaben zaintza emateko, haren interesen alde joka zezan.
Azken kasu honi buruz, eta antitesi moduan, azpimarratzekoa da herritar batek epaitegiaren onespena zuen prokuradore bati eskubidea eman ziezaiokeela, bere izenean,
tutoretza zegokion bigarren bati ken ziezaion.
Herritarrek alkatearengana jo zezaketen, baita ere, dokumenturen baten kopia edo
lekualdatzeren bat izandakoan horiek galdu baziren eta interesdunak dokumentu horiekin zerbait egin nahi bazuen. Horretarako, kontzejuko kide gorenenari, edo baita
korrejidoreari ere, eskatzen zitzaion eskribauari, edo eskribau ohiari, galdetzeko ea
aipatu jatorriko dokumentuaren berri zuen eta benetako kopiarik bazuen, herritarrak
esandakoa baieztatu ahal izateko. Eskaera horren aurrean, epaileak ere txosten judizial
bat balitz bezala jokatzen zuen: lekukoekin, interesdun denei jakinaraziz, informazioak
jasoz, zin emanez eta abar. Eskatutakoa egiazkoa zela ikusitakoan, kopiari zilegitasun
osoa ematen zitzaion eta aurrerantzean originala balitz bezala erabili ahalko zen.
Horrez gain, interesdunak bidaia bat egin behar zuenean, bidaiak iraun bitartean
interesdunaren -zein haren ondasunen- aurkako auziren bat irekitzen bazen, defentsa
egiteko ahalordea beste bati uzteko aukera izaten zen (normalean senar edo emazteari).
Kasuren batean interesdunak ahalordea bikotekideari zein prokuradoreren bati ere,
auziaren arabera, uzteko nahia adierazten zuen.
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Interes talka konponezina bazen, auzitegira jo aurretik, arbitro epaile batzuen bitartez ere arazoak bideratzen saia zitezkeen. Epaile horiek gizon on edo batzordeko
epaile bezala ere ezagutzen ziren, eta banan-banan izendatzen zituen alde bakoitzak.
Auziaren alde bakoitzak konpromiso izkribua sinatzen zuen. Bi jarrerek izendatutako
tarteko epaileak ere ez baziren adostasunera heltzen, hirugarren bat aukeratzeko era
zegoen berdinketa hausteko. Behin prozedura azken erabakira iritsitakoan, hitzartutakoa errespetatzen ez zuenari isuna ezarriko zitzaion, aurrez esan bezala ordainduko
zena.
Puntu honetara iritsitakoan, norbanako batek, lehen instantzian alkate edo korregidorearengana jo behar zuenean, juridikoki laguntza eskainiko zion prokuradore bat
izendatzen zuen. Hari bere izenean jokatzeko boterea ematen zion, bai auzi zibila bazen,
baita kriminala zenean ere. Epaitegi edo audientzia bakoitzak, alkateak barne, prokuradoreak izenda zitzakeen hala behar izanez gero. Azken horiek izango ziren defentsaren
arrazoiak eta beharrezko frogak aurkezteko auzilarien arduradunak.
Auzilariak, edozein zela ere auzitegia (lehen edo bigarren instanzia, baita eliza epaitegietan ere), iritzia alda zezakeen eta prokuradoreari emandako boterea kendu, hala
erabakiz gero.
Epaiketetan emakumeak epaituak eta auzi-jartzaileak izan zitezkeen arren, ez zen
ohikoa izaten. Sarri gizonengan uzten zuten partehartzeko erantzukizuna, haiek
izan zitezen liskarretan zikintzen zirenak. Emakumeek senti zezaketen euren arazoak
konpontzeko justiziara jotzea ez zegoela ondo ikusita. Prozesu edo auzi bat irekitzeko,
gainera, senarraren baimena behar izaten zuten. Emakumeak prozesua bere kontura
ireki bazuen, senarraren lizentzia behar izaten zuen amaieraraino eramateko, epaia
jasotzeko.
Edozein zela ere auzia hasi zuen epailea, gaur egun gertatzen den bezala, aldeetako
batek bertan behera utz zezakeen jarduna, prozesua amaierara eramanez. Gainera, epaitegira diru kopuru bat eskatzera joandakoan, epaituak dirua buelta zezakeen epaia
eman aurretik. Kasu horietan, Foruaren III. Tituluan, XI. Kapituloan ikusi dugunez, epairik
ez bazegoen, korregidoreak eta laguntzaileek ez zuten ezer kobratzeko eskubiderik
izango, eta beraz, epaituak berehala zorra ordaintzen bazuen, prozesuak sortzen zituen
gastu ofizialak aurreztuko zituen.
Zumarragako kontzejuak XVI. mendean izandako arazo judizial larriez gain (Lazkaoko
Jauntxoaren aurkako auzia, mendearen lehenengo erdian parrokiako patronatoarekin
zerikusia zuena eta bigarren erdian tenpluko piezen jabetzarekin, zeinarengatik garai
hartako herritarrak lur jota gelditu ziren), horiez gain, beste kontzeju batzuen aurkako
auzirik ere izan zituen. Esaterako, garaiko Villarrealeko kontzejuarekin Zufiaur Chipi zubi
eta bidearengatik izan ziren auziak, baita Areriako Alkatetza Nagusiko beste herri batzuen aurkakoak ere, edota partikularrek kontzejuaren aurka abiatutako prozesuak ere
kontzejuak eurekin zituzten zorrengatik. Apurka-apurka, ogasunari buruz aritu garenean azaldu bezala, kontzejuak zorrak berdindu zituen. Bestela, aipatutako arazoez gain,
ez zuen kontzejuak arazo larririk izan, galera ekonomikoak ekar zitzakeen ekintzaren
bat baino ez, zuhaitz mozketa klandestinoren bat esaterako.
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Lizarazuko errotako bide zaharrak, ordea, ekarri zizkion buruhausteak kontzejuari 80.
hamarkadan. Kontzejuak aipatu errotako bidea berritzeko asmoa zuen, baita Azpeitiarantz luzatzekoa ere. Juan de Echeverri de Lizarazu eta Maria Juanes de Sasieta errota
jabeekin adostu zuten bide berria baserriko lurretan egitea (gaztainondoren bat ere
bota behar izan zen horretarako).
Bide berria egindakoan, mugarriak jarri ziren eraikinaren ondoan, bide zaharra erabiltzea galaraziz. Bide trukaketa gauzatu zen eta kontzejuak senar-emazteen esku utzi
zuen zaharra, landatze lanak egiteko erabiltzeko aukera emanaz. Arazoa zera izan zen,
Andres de Guerra urretxuarrak bide zaharra erabiltzen zuela, Juan eta biek erdibana
zuten errotara joateko.
Juanek pasatzen uzten ez zionez, Andresek auzitara eraman zuen korrejidorearen
aurrera, zeinak 1584ko maiatzaren 2an bidea libre uzteko agindua helarazi zuen. Ez zen
hura izan azken hitza, izan ere hurrengo irailaren 2an Juan de Echeverria de Lizarazuk
kontzejuari bere defentsa egiteko eskatu zion. Gauzak horrela, Echeverriak auzia amaieraraino eraman nahi bazuen ere, Kantzelaritzara eraman zuen apelazioa, kontzejuak
ez zuen muturra sartu nahi izan, arduradun izan arren. Jarrera horrek diru dexenteko
kostua ekarri zion Echeverria de Lizarazuri.
Horregatik guztiagatik, Andresen aurkako Valladolideko epaiketaz gain, Juanek kontzejua bera ere auzitara eraman zuen eta irabazi egin zion. Kontzejuak Kantzelaritzara
eraman zuen apelazioa, zeinak aurrez korrejidoreak esandakoa berretsi zuen, 1591ko
martxoaren 22an argitara emanez epai betearazlea. Emaitza zera izan zen: Zumarragako
kontzejuak Juan de Echeverria eta haren emazteari hirurehun dukat ordaindu beharko
zizkion.
Bi aldeak hitzartu zuten 1593ko otsailaren 2an hiru izango zirela ordainketak, bakoitza ehun dukatekoa.
Eskubide hori irabazita, 1594ko urtarrilaren 15ean senar-emazteek Ana de Sasietari,
emaztearen ahizpa eta Urretxuko San Martin parrokiako serora, berrehun dukat lagatzea
erabaki zuten. Kopuru horretatik ehun jasoko zituen 1595eko otsailaren 2an, eta beste
ehun 1596ko otsailaren 2an. Azken ehun dukatetatik hogeita hamasei kontzejuaren
izenean Martin de Leturia de Yusok ordaindu eta hirurogei eta lauak beste hainbat lagunek laga zizkieten. Hala eta guztiz ere, 1594ko urtarrilareko 24an, kontzeju batzarrean, herrian hiruehun eta berrogeita sei dukateko zerga bilketa ezartzea erabaki zen,
horietatik hirurogeita hamalau arazoa behin betiko konpontzeko erabiltzeko asmoz.
Kontzejuaren eremutik kanpo, aipatzekoa da, duen garrantziagatik, zumarragarren
artean 1565 eta 1576 artean izan zen epaiketa. Oinarrian eliza mendialdetik haranera
jaistea zen auziaren arrazoia, elizari dagokion atalean aipatu dugun eran. Auzi horretan
herritarrek aldeko edo kontrako iritzia eman behar izan zuten, auzia ireki zen epaitegian
bi iritzietako bat defendatuko zuten prokuradoreen eskuetan utziz erantzukizuna. Baserrian bizi ziren gehienak tenplua mendialdean mantentzearen alde egin zuten, eta
erreka bazterrean sortzen ari zen herrigunean bizi zirenek, aldiz, bertara eraman nahi
zuten.
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Behin epaimahaiaren aurrean, auziaren arrazoiak azaltzerakoan, bi aldeen artean
emandako azalpenean desadostasunak zeudenez, froga guztiak agertzeari ekin zitzaion, normalean lekukoen testigantzak jasotzeari. Horiek epaitegira joan behar izaten
zuten tartean ezinbesteko eragozpenik ez bazen (adibidez, gaixotasun larriren bat). Alde
bakoitzak aditu moduan pertsona bat izenda zezakeen (acompañado izenez ezagutzen
zena), normalean justiziari buruzko ezagutza zuena. Fase hori amaitutakoan, akusazioak
epaiketa eteten ez bazuen, beharrezko tramiteak gauzatutakoan, epaimahaiak epaia
helarazten zuen, eta bi aldeei jakinarazten zien, horrekin apelazioa goi epaitegian aurkez zezaketen.
Horrekin lotuta, herritarrek aurkezten zuten dokumentazioa oso adierazkorra izan
zitekeen bere estatus sozioekonomikoa ezagutzeko, oso ezberdina izan baitzitekeen
gertaera lazgarri antzekoaren aurrean aurkezten zutena.
Esaterako, familia buru gizon baten heriotza. Familia aberatsa edo pobrea izan, desberdina izango zen emaitza. Familia aberats batek ez zuen, ziurrenik, inongo konpromisorik hartu beharrik izango, ondorengo adibidean ikusiko dugun moduan.
San Juan de Gorrola familia txiro bateko senar eta aita zen (hala definitzen zuten haiek
beren burua). Seguran hil zen Miguel de Plazaola Legazpiarrak emandako makilkada
baten ondorioz, zeina berehala Seguran kartzelaratua izan zen. Erasotzailearen familiak
bi mila erreal emateko konpromisoa hartu zuen alargunaren barkamenaren truke.
Alarguna Maria Perez de Gurruchaga de Ipenza zen, senarrarekin batera bi alaben
ama, Gracia eta Isabel. Mariaren anaiaren gomendiei jarraiki -Domingo de Gurruchaga
de Ipenza-, zalantzatan zebilen Pedro de Plazaola Legazpiako bikarioak -eta erasotzailearen anaiak- egindako erreal-eskaintza onartu ala ez 1587ko otsailaren 21ean. Eskaintza zen: Plazaolak bi mila erreal emango zizkion barkamenaren truke, eta kopuru horri
ordurako plazaolatarrek Domingoren bidaia ordaintzeko (Tarazonatik herrira, alargunari
gomendioak ematera) emandako berrehun erreali gehituko zitzaizkion.
Egunek aurrera egin ahala Maria Perezek ez zekien zer egin: Zumarragako alkate
Martin de Leturiaren epaitegira jo zuen eta harek lekukoengandik informazioa jasotzeko eskatu zion. Emaitzaren arabera erabakiko zuen barkamena eman eta Miguel de
Plazaolaren eskaintza onartu, ala ez.
Hasteko: alabak txikiak ziren, hots, ez ziren burujabeak eta Plazaolari barkazioa
onartuta bi mila erreal jasoko zituen. Mila errealekin zorrak, alaben heziketa eta beste
batzuen gastuak (hil zitzaizkionak) eta hildako senarraren arimaren zainketa ordaindu
ahalko zituen. Gainerako mila errealekin, alabei etorkizuna bermatzen saiatuko zen.
Horrez gain, bazekien auzitara eramanez gero, gastu asko sortuko zituela eta ezingo
zuela ordaindu. Gainera, epaia zein izango zen ere ezin zuen aurrez, ziurtasunez, jakin.
Alkateak informazio bilketa egitea onartu zuen, eta Maria Perezek zenbait lagun
aurkeztu zituen lekukotzat. Horiek, Mariaren pobrezia ikusita, auziari aurre egin ezinda,
alabak hezi beharrean, epaia zein izango zen ziurtatu ezinda eta Miguel de Plazaolaren
pobreziaren jakitun, barkamena onartzeko gomendatu zioten. Alkateak eskribauari
eskatu zion lekukoek esandako guztia idatziz jasotzeko, bere autoritate judiziala ezarriz.
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Emaitza: 1587ko martxoaren 21ean Maria Perezek barkamena eman zion Miguel Plazaolari, auzia alboratuz. Baina ez zen auzia bere horretan konpondu, ordainketa gauzatu
behar zuena Pedro de Plazaola bikario Legazpiarra baitzen. Dirua eskutan ez zeukanez,
obligazio-izkribua helarazi zion egun hartan bertan eta elizbarrutiko epaitegiak onetsitako zenbait prokuradoreri baimena eman zien haren izenean izkribua burutzeko. Hitz
emandakoa betetzen ez bazuen, edozein gaitzespen jasotzeko prest azaldu zen, baita
anatema edo exkomunio larria jasateko ere, bere etorkizuna elizaz kanpoko instituzioen
eskutan uztea barne.
Gertaera horrez gain, eta jazoera partikular hori alde batera utzita, kasuistikak adierazten digu asko zirela epaitegietan beren eskubideak defenda zitzaketenen artean
izaten ziren erreklamazioak. Bi aldeetako batek ezin bazuen gauzatu, adin txikikoa izateagatik normalean, epailea izaten zen bigarren bati horretarako aukera ematen ziona.
Hona hemen adibide bat. Asencio de Arrue, Francisco de Arrue eta Maria de Oraaren
semea zen. Francisco hiltzean, ad litem zaintzaile bihurtu zen Juan de Zabalo. Bada,
Juan de Zabalok, Asencioren interesen defentsan, Magdalena de Beidakarren aurka
auzi abiatu zuen. Magdalena Santuru de Ariztiren alarguna zen, eta azken horrek hirurogei dukat zor omen zizkion Francisco zenari. Alkateak, Magdalenak egindako defentsa
nahikoa iruditu ez zitzaionez, jakinarazpen orokorra egin zuen elizan, herritarren bat
haren defentsan irten zedin. Azkenean, bi aldeen artean gora beherak izan eta auzia
korrejidorearen auzitegira eraman ondoren, bi aldeek arbitro epaileak izendatzea erabaki zuten. Aipatu epaileak ados jarri ziren eta bi aldeek onartu zuten proposatutakoa,
ezinulertuari amaiera emanez.
Adin txikikoa epaitua zenean, desberdina izaten zen jazoera. Adin nagusitasuna 25
urterekin lortzen zen, eta adin txikikoek hainbat kontu egin zitzaketen, gizarteari buruz
aritu garenean aipatu dugun eran. Akusatua adin txikikoa bazen, haren aurka egiteko
aukera zegoen era arruntean eta epaile desberdinekin, ez zegoen desberdintasunik
adin nagusitasunaren arabera, gaur gertatzen denaren kontra.
Kontu horiek alde batera utzita, aipatzekoa da epaile batek, epaiketa bat zela medio,
kopuru bat emateko agindua luzatzen bazuen, gordatzaile baten eskutan geratu ohi
zela kopuru hori. Gordetzaile lanak betetzen zituena herritar prestu bat izango zen.
Behin epaiak diru kopurua aldeetako bati emateko agindua jakinarazten zuenean,
gordetzailea izaten zen dirua epaimahaiak erabaki bezala banatzen zuena. Interesdun
bakoitzak gertatutakoa azaltzen zuen ordainketa gutuna luzatzen zuen. Gainera, epaiak
aldeetako bat ordainketa bat diruz egitera kondena zezakeen. Ordaindu ezin zuenean,
eta jaso behar zuenaren eskaerari erantzunez, epaileak salmenta judiziala agindu zezakeen. Kasu horietan, epaituaren ondasunak errematean jarriko ziren ordainketa burutu ahal izan arte.
Argibide moduan, Franscisco de Aguirre merkatariaren gertaera jaso dezakegu, Legazpi Etxeko burdindegia errentan hartua zuena, zeinaren jabea Legazpi Etxeko jauntxoa
eta bere koinatu Juan Martinez de Arriaran zen. Francisco itzal handiko gizona izan zen
Zumarraga hartan (alkate 1583 eta 1584 artean). Bada, Magdalena de Zabaleta urretxuarrak (eta Juan de Aguirreren alargunak), demanda bat aurkeztu zuen Franciscoren
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aurka korrejidorearenean 1583ko mailegu baten interesak ez ordaintzeagatik (zazpi
dukat). Korrejidoreordeak, Atodo lizentziatuak, 1584ko irailaren 1ean Franciscori konfiskatutako ondasun batzuk jarri zituen enkantean eskatutako diru kopurua bildu artean.
Hiru egunetan gauzatu ziren enkante saioetan ez zuen inork dirurik eskaini. Dena dela,
1584ko azaroaren 17an konpondu zen auzia Franciscok zorretan zituen zazpi dukatak
ordaindutakoan. Horren lekuko, ordainketa gutuna igorri zion.
Kasuak kasu, hainbatetan beste neurri batzuk hartu behar izan zituzten, epaileak
izan zitzakeen aukerak asko zirelako, orotarikoak. Zorrengatik irekitako auzietan, epaileak zordunari zorrak ordaintzeko agindua ematen zuenean, zordunak askorekin zorrak
zituenean epaileak zor horiek ordaintzeko orden bat ipini behar zion zordunari; fidatzaile bat ere egoten zen zordun nagusiak zorrak ordain zitzan bermatzea helburu zuena. Batzuetan, zordun nagusiaren aurkakoa zenean auzia, hark ordaintzen ez bazuen,
kartzelara eramateko aukera zegoen, zordunak edo fidatzaileak zorra ordaindu arte.
Azken horrek ere ordaintzen ez bazuen, aurkako neurriak hartzea ere bazegoen, kartzelan sartzea barne. Eta zordunak kartzelatik ihes egiten bazuen, epaileak juradoari eska
ziezaiokeen zorra ordaintzeko lana behar bezala bete ez izanagatik.
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X

IX. mendera arteko dokumentazio eta lekukotasunak argi adierazten
duen legez, XIX. mendeko bigarren herenean industrializazio modernoa hasi zen arte, Gipuzkoa eta Bizkaia ziren erresumako lurralde txiroenak: bertako jardun ekonomikoak ez zuen gehiagorako ematen.

Gipuzkoako Foruen XXIII. Tituluak Gipuzkoako Probintziako M.L. eta M.N.ko Lege eta Ordenantza bilduman aipatu berri dugunarekin zerikusia duen informazioa jasotzen zuen,
probintziako lurrak menditsuak zirela, euri asko egiten zuela eta zelai zein larreak ez
zutela biztanleen elikadurarako uzta nahikoa ematen: mantenu eta bizirauteko kanpotik
ekarri behar izaten ziren elikagaiak. Horregatik zen bereziki garrantzitsua bideak ondo
konponduta izatea eta galtzada onak izatea; gauza bera zubi eta pontoi-ekin ere, ibai eta
errekak gurutzatzeko beharrezkoak baitziren. Tituluaren lehenengo kapituluan zioen
probintziako batzar nagusiko prokuradoreek zubi eta galtzadak konpontzeko agindua
emandakoan kontzeju, hiribildu eta abarrek zein partikularrek esandako epean egiteko
obligazioa zutela, apelazio edota helegiteak egon ala ez.
Carlos I.a errege izan zenetik, legedian agertzen da (Titulu horren II. kapituluan) korrejidoreak bere epaitegian jarritako isun eta zigorretatik jasotako dirutik urtean hamabost mila marabedi probintziaren esku utzi beharko zituela bideak konpontzeko
erabil zitezen.
Bide eta zubiak, izan ere, estrategikoak ziren zonaldean. Horiek gabe, jarduera ekonomikoak eta baita biziraupena ere egoera larrian zeudekeen. Ezinbestekoa zen komunikazio sistema egokia izatea.
Gertura gaitezen Gipuzkoara eta gure eskualdera.
Analisiari helduz, ikus daiteke gure herria historian lehenengoz agertzen denetik
hiribildua sortu nahian, zumarragarrek Gortea zegoen lekura, Segoviara, joateko intentzioa izan zutela: hura zen askatasun gehiago izateko aukera bakarra, jauntxo feudalaren
atzaparretatik ihes egiteko. Hori ikus dezakegu 1366tik, Enrique de Trastamara Erregegaiak Santa Maria eliza Lazkaoko Jauntxoari eman zionean eta, bereziki, 1383an, jauntxo
feudalaren menpekotasunaren aurka egin zutenean, Enrique II.a Pedro I.a erregearen
aurkako gerra zibilean irabazle suertatu zenean.
Garai hartan herria baserriz bakarrik zegoen osatuta: mendian zehar barreiatutako
nukleo txikietan bizi ziren. 1383ko urriaren aurretik eta ondoren, hiribildua sortu aurreko eta ondorengo hilabeteetan, bizileku horietan isolaturik zeuden. Beharrezkoa
zen, beraz, bide eta zubiak eraikitzea alde batetik bestera joan ahal izateko: elkarrekin
harremana izateko, elizara zein soroetara joateko, erreka eta Urola ibaia gurutzatzeko
(garai hartan Ibai Nagusi edo Legazpiako ur bezala ezaguna zena).
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XVI. mendeko azken herenerako garrantzitsua zen bide sarea, edo pista sarea, zehatz esateko. Iruditzen zaigu bide horiek denborak aurrera egin ahala eraiki zirela eta
zonaldean bazegoela halakorik aspaldidanik. Ez zuen erromatar galtzadekin zerikusirik,
haiek inperioko hiru zonaldeak lotzen zituelako gaur egungo Gipuzkoan: ipar-ekialdeko
ertza, itsasertzeko lerroa eta hegoaldekoa.
Lehenengoa funtsean erromatarra zen, bigarrena barduliarra eta hirugarrena hegoalderago zegoen, egungo Gipuzkoatik haratago, eta aurrekoaren lerro paraleloa osatzen
zuen. Argi denez, Zumarragarekin ez zuten inolako zerikusirik.
Ez dugu, ezta ere, gure zonaldeko informaziorik bigarren milurtera arte. Izan ere, hipotesitzat hartu behar dugu bertatik igarotzen zela Done Jakue bideko adar-bideren bat,
Olabarrieta (Oñati), Zumarraga eta Aizarnazabalgo tenpluek osatzen zuten hirukiarena
hain zuzen. Beranduago, probintziarako hegoaldeko sarrera bat bertatik pasatzen zen,
Aralar mendilerroaren erdialdetik Zalbidiaraino, han, Oria ibaia Beasainen pasa ondoren, Alegiatik (Estandaren gainean eraikita zegoena) igaroko zen eta Urola zeharkatuko
zuen, Zumarraga eta Urretxutik, Deskarga pasaz Bergara eta Bizkaia alderako bidean.
Teoria artistikoago bat ere ez litzateke guztiz baztertzekoa izango, bide erromanikoa Gipuzkoako hainbat zonaldetatik pasatzen zela dioena. Zerikusia du aipatu berri
dugunarekin, Ugarteko (Amezketa) ingurua, lekukotasun erromaniko gehien dituena, Abaltzisketa eta Ormaiztegi, Ezkio, Itsaso eta Zumarragarekin lotzen zituena, Antio
tenpluarekin hain zuzen.
Puntu hartatik aurrera argiago ikus daiteke Gipuzkoako historia tradizionala: 1180
(Donostia) eta 1383 (Urretxu) arteko hiribilduen sorrera. Hasiera batean esan dezakegu
Hego-Ipar ubideen norabidea jarraituz eraikitako bideak ez zirela denbora tarte horretan sortutako hiribilduen arrazoia, ondorioa baizik: lehenengo hiribilduak eta ondoren
bideak.
Denborak aurrera egin ahala, Frantziako mugarekin eta Gaztelarekin harremana izan
asmoz, Arlabanetik bide berri bat sortu zen (Bergara, Urretxu, Zumarraga, Ordizia eta
abar), aurrerantzean berebiziko garrantzia izango zuena eta Astigarragatik Irunerako
bidea egiten zuena. Bertatik jende inportantea igaro zen, Carlos I.a esaterako, inperioko
koroa bereganatzera jo zuenean.
Zumarraga garai hartarako Hego-Ipar ardatzean kokatzen zen. Hari Villafranca del
Oriatik (Ordiziatik) Bergara eta Durangorako bidea gehitu zitzaion. Nolanahi ere, probintziako joan-etorrietarako ardatza aldatutakoan ere, ez zen San Adriango bidea guztiz
baztertu, Segura hiribilduaren garrantzia mantenduz. Are gehiago, XVI. mendean Gaztelatik Frantziara bidaiariak garraiatzeko ohiko bidea zen, Nafarroako Erresuma Albako
dukeen esku gelditu zenean bidearen erabilerak behera egin bazuen ere.
Biozkorna bideak ere bazuen zerikusia San Adriangoarekin, Agurain Urola haraneko
herriekin lotzen baitzuen (Udana, Katabera, Arriurdin eta Urbiatik). Segurakoak 1538tik
aurrera Biozkorna bidean zulo eta itxidurak jartzen hasi ziren, bidaiariek San Adriangoa
erabiltzea nahi zutelako, Segurak ez zezan, Tolosa eta Donostiarekin batera, probintziako hiribildu boteretsuena izatea ahalbideratzen zion oinarri ekonomikorik galdu.
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Auzia ireki zen eta Kantzelaritzak bidea oztoporik gabe manten zedin agindu zuen.
Hala ere, San Adrianek zuen garrantzia ez zen sekula itzali. Auzia areago joan zen, Errege Kontseiluraino; 1539ko urtarrilaren 19an Urretxuko kontzeju eta udal magistratura
nagusiek zenbait lagun eta prokuradore izendatu zituzten herriaren, eta oro har Urola
bailararen, eskubideen defentsa egin zezaten Segurako hiribilduaren kontra, Hurbiako
edo Viscornako bidea, publikoa eta erregetzakoa, erabiltzen segi ahal izateko.
Itzul gaitezen Zumarragara eta XVI. mendera: bazen bide sare bat, nola publiko
hala pribatua. Publikoak probintzialak izan zitezkeen estatu mailako sarearekin lotuta bazeuden ere. Probintziako paradigma Camino Real deritzana da. Gure zonaldean
eta zeharkatzen zituen herriak zeharkatuta, arau orokorrak zera zioen: eraikuntza eta
mantentze lanak Gipuzkoako foru instituzioen esku egingo zirela (batik bat Batzar
Nagusiak izango ziren, txostenetan ikusi ahal izan dugunez, batzarretako kontuetan
esaterako). Dena den, ohikoa zen Probintziak herrien esku uztea herriei zegozkien
bideen erantzukizuna.
Baziren, baita ere, udal bideak, bizilagunenak, eskribauek erreal bezala izendatzen
zituztenak, zuzenean kontzejuaren eskumena zirenak: horietan, alkateak ezarritako
isunen bidez jasotakoaz gain, diru sarreren portzentaje handi bat ere inbertitzen zen,
udal kontuetan zein izkribu eta dokumentuetan ikusi dugunez.
Bestetik, barne bide horiez gain, Zumarragan eta Camino Realetik kanpo, herria ingurukoekin lotzen zuten bideak ere bazeuden (Zumarraga Legazpiarekin, adibidez),
kontzejuak ordaindu behar izaten zituenak.
Azkenik, bide pribatuak ere baziren, txikiagoak eta etxebizitzak bide publikoekin
lotzen zituztenak (bizilagunenekin edo beste etxebizitza nahiz lantokirekin). Mantentze
lanak jabeen esku egoten ziren.
Kontzeju bideen kasuan, udala zen eraikitzea edo mantzentzearen erantzukizuna
zuena. Ekintza horiek zuzenean norbait izendatuta edo enkante bidez esleitzen ziren.
Ez dago artean auzolanean egindako ezeren lekukotasunik, nahiz badakigun, etorkizunean, lan publiko horiek burutzeko modu ohikoa izango zela.
Bide berri bat egiteko aukera bazegoen eta irekitzea erabakitzen bazen, enkante
bidez egin zitekeen. Kasu horietan hiru saiotan gauzatzen zen, eskaintza ekonomikoena suertatzen zelarik aukeratua. Erabakia hartutakoan, kontratua formalizatzea baino
ez zen gelditzen irabazleak fidatzaile bat izendatzen zuenean. Errematatzaileak obligazio-izkribua sinatzen zuen. Antzekoa izaten zen jarduera kontzejuak mantentze lan
garrantzitsuak burutu nahi zituenean.
Probintziako instituzioen begiradapean, zeinak herriak bideak gainbegiratzera behartu zitzakeen, kontzejua izaten zen, normalean, bideen egoera zaintzen zuena. Bizilagunen batek beste bat bidea okupatzen edo baldintzatzen ari zela salatzen bazuen
(bertatik pasatzea eragotziz, norbere onerako erabiliz eta abar), alkateari edo errejidoreari jakinarazi behar izaten zion. Auzitara eramatea ere beste aukera bat izan zitekeen,
arazoaren konponbidea bilatze aldera.
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Lurrak bidea egiteko modukoak baziren, erosi, desjabetu egiten ziren, edo zuzenean
erabiltzen hasi herri lurrak baziren. Antzekoa izaten zen prozedura lur trukaketa bat
gertatzen zenean.
Lehenengoen kasuan, desjabetze baten adibide, nahiz garai hartan izen hori ez erabili, 1589ko otsailaren 28an kontzejuak Necolaldeko auzoan lursail eta baratzea kendu
zizkion Maria de Lizarazu bizilagun alargunari, haren etxearen eta Martin de Altuna
bikarioaren etxearen artean zegoena, bide publiko bat egiteko, ondoren pabatzeko
asmoz. Behin, lursaila bereganatutakoan, Juan de Elgarresta eta Pedro de Astaburuagari, lehenengoa igeltseroa eta pabatzailea bigarrena, eskatu zien kontzejuak Mariari
ordaindu beharrekoa kalkulatzeko: haiek hamasei dukat eta laurden ematea proposatu
zuten, enkantea egiten zenean dirua ordainduko zutela hitzartuz. Bigarrenaren kasuan,
Lizarazu Echeverriren etxe ingurutik pasa beharko zen bidea egiterakoan, kontzejuak,
lursail batzuk trukatzeaz gain, hogeita hamar dukat ordaindu behar izan zizkion jabeari.
Bide berri bat egiten zenean, zaharra erabilerarik gabe gelditzen zen, landatzeko zein
ereiteko ere erabil zitekeen, bizilagunek erabiltzen jarraitzen ez zutenean behinik behin.
Jabeak bide zaharretik igarotzea eragozten bazuen, aurkako demanda judiziala jartzeko
aukera zegoen: horixe gertatu zen Lizarazu errotarako bide zaharrean. Kontzejuak bide
berri bat egin ondoren, zaharra bertako baserrian bizi ziren Juanes de Echeverria de Lizarazu eta Mari Juanes de Sasietari eman zien. Haiek bidea itxi zuten hesi eta hesolekin;
horregatik eraman zituen Andres de Guerra urretxuarrak auzitara, bide haren erabiltzaile
zelako. Justiziari dagokion atalean ikusi dugunez, saio desberdinak izan zituen prozesu
luze baten ondoren, Valladolideko Kantzelaritzak Echeverria de Lizarazu senar-emazteei
hirurehun dukat ematera kondenatu zuen kontzejua.
Eguraldi txarrak guztiz honda zitzakeen bideak, mantentze lanak behar bezala gauzatzen ez baziren bederen. Egoera lazgarrian bazeuden, perito adituek erabaki zezaketen konponketa lanak egin ala bide berri bat irekitzea zen irtenbiderik egokiena.
Klima oker eta elementu meteorologikoekin batera, karroen igarotzea izaten zen bideak gehien hondatzen zituena. Gurpilek, hagun estu edo zabalagoekin, markak egiten
zituzten bideetan. Zenbat eta estuagoa izan haguna, orduan eta marka zakarragoak
egiten zituen. Horregatik, urte batzuen buruan, Probintziak debekatu egin zuen, edo
isunak jarri, errege bideetan zamak garraiatzeagatik. Kontzejuak neurri horrekin bat
egin zuen, arau-hausleei isunak jarriz. Hala ere, beharra benetakoa zenean, kontzejuak
bide zati bat bideratzen zuen gurdien garraiorako albo batean, erdigunea gurpilen
eraginetik babestuz.
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1596ko uztailaren 17tik 29ra izandako
bide ikuskapena
Kontzejuek gutxienez urtean behin uzten zuten alkatearen kargu bide publikoen egoera
ikuskatzeko ardura. Bisita horietan mantentze lanik behar ote zen baloratzen zuten, eta,
hala bazen, hartu beharreko neurriak abian jarri (lur jabeak bide zati batzuk bereganatzen saiatzen ziren noizean behin).
Lekukotasun bat jaso ahal izan dugu kontzejuko magistratu nagusienak unibertsitateko bide publiko guztietara egindako bisita baten berri ematen duena: 1596an
egindakoa. Horretatik batu dugu epigrafe hau idazteko beste informazio.
Ikuskaritza egiteko unea iritsi zenean, alkateak herritarrei jakinarazi zien bezperako
igandeko edo jaieguneko mezako Eskaintzen unean.
Jakinarazpena egindakoan, has zitekeen ikuskaritza: goizeko zazpiak ziren alkateak,
errejidorearen, juradoaren eta eskribauaren laguntzarekin, baita bertaratu nahi izan
zuen ororen partehartzearekin ere, ekintzari hasiera eman zionean. Zufiaur(re) plazan,
erdialdean, elkartu ziren arduradunak.
Bisitatutako lehenengo lekua errege bidea izan zen, aipatutako plazatik, herriaren
sarrera, Eitza auzorainokoa. Zonalde horretara iritsitakoan, izen bereko aldapa jaitsi zuten Ezkio udalerriko mugaraino, Izazpi erreka zeharkatzeko zegoen zubia errebisatzeko.
Denak Zufiaur(re) plazara iritsi zirenean, bertatik Ondarra baserriraino jarraitzeko
erabakia hartu zuten. Behin bertara heldutakoan, bidea bitan banatzen zela ikusi zuten:
lehenengoa Azpeitiaranzkoa zen, Lizarazu (erdikoa), Eguia eta Oraa Goikoa baserriak
pasatzen zituena Zubilleta menditik barrena Azpeitiara iritsi arte; bigarrena Azkoitiaranzkoa zen, bailaratik, Echeverria Lizarazu baserriaren alboko bidetik (gaur egungo
Etxeberri baserri eta hotela), Igaraberria eta Izuzquiza pasaz Zumarraga eta Azkoitia
arteko mugarriraino heltzen zena.
Bisitatu zuten beste bide bat Zufiaur(re)tik hasi eta tenplu zaharrerainokoa zen: Domingo de Aramburu eskribauarenetik eta Arreche etxetik barrena (gaur egungo Bidezar-Okendo-Elkano errotonda).
Hurrengo bidea Eitzatik hasi eta Santa Maria eliza zaharrerainokoa zen, Insausti baserrian barrena.
Tenplura iritsitakoan, kontzejuko kideek adierazi zuten Landaburu baserriko lursailak
inguratuta beste bide bat zegoela, Soraiz, Sagastizabal eta Echeverri Vizcardo baserrietara heltzeko, Ezkiorekin mugan.
Bisitatu zuten beste bide publiko bat parrokia zaharretik Bustinza baserriaren ondoko
zubirainokoa zen, Olaegui etxearen ingurutik pasata.
Bide berri bat Antio baselizatik Aguirre baserritik gertura iristen zen, eta bertatik,
beherantz, Bustinza baserriko zubiraino heltzeko aukera zegoen.
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Bide berri bat irteten zen Eitzatik ere: Urrutia jauregui-ra igo ondoren, Aguirre, Arizti
eta baita Soraizeraino ere iristeko aukera zegoen.
Tenplu zaharretik beste bide bat ere irteten zen Gurruchaga Beheko baserriraino,
beherantz segiz gero Huegon errekako zubiraino hel zitekeen.
Zufiaurre plazatik bide berri bat ere bazen, Oraako bi baserrien alboan zegoen zelairaino iristen zena. Zonalde hartatik, Aizaga (Handia) baserriaren ondotik, Alzaga eta
Aramburu de Echeverria baserrien albora heltzea zegoen gorantz segiz gero. Handik
Elorriagako zelaietara jarraitzeko modua zegoen, eta handik, beste hainbat lekutara
iristekoa.
Antiotik bide berri bat irteten zen, lehenengo Aizpuru baserri ingurura. Bertan bitan
banatzen zen, lehenengoak Iburretatarren baserrietarantz egiten zuen bidea eta besteak Eguiarantz. Azken puntu horretatik Echeverria Lizarazu baserriaren alboan zegoen
zubiraino jaitsi zitekeen.
Zufiaur(re) plazatik Allaflorreko zelaietara (gaur egingo Mertzedarietako komentua
eta Kultur etxea) ere bide berri bat zegoen irekita, bertatik Zubiberria zubiraino joan
zitekeen, Legazpiaranzko bailararen hasieraraino.
Allaflorko zonaldetik ere kontzejuko teileriarainoko bidea irteten zen, eskubian, gorantz eginez, Legazpi Jauregui etxe eta palazioa utziz. Teileriaren ondotik bideak Machaingo zubiraino jarraitzen zuen, Zumarragako lurretan betiere, eta bertatik zegoen
Juan de Machainen etxeraino heltzeko aukera. Bertatik, Juan de Machainen bigarren
etxetik eta Martin Garcia de Urrutiaren izena zeraman etxetik, Arguisanoko saroietaraino
joatea zegoen, baita beste leku batzuetara ere.
Huegongo zubitik ospitaleraino beste errege bide publiko bat zegoen, zamak eramateko modukoa. Ospitaletik, Allaflorgo zelaiaren ondoan, beste bide bat Legazpiatik
zetorren errekaraino.
Bide berri bat zegoen Eitzan hasi eta, Pedro de Elgarresta eta Miguel de Izurzaren
etxeetatik pasaz, Arguisano mendirantz zihoana.
Eitzatik beste bide bat ere irteten zen: Pedro de Izurza hildakoaren etxe ondotik kontzejuko teileriaranzko bidea egiten zuena. Bertatik, Machaingo zubiraino segi zitekeen,
Elgarresta izenez ezagutzen ziren bi baserrietatik pasaz, Miguel de Izurzarena bata eta
Magdalena de Aramburu y de Elgarrestarena bestea.
Bazen Eitzako behealdetik Eguibideko zelaietarainoko bide bat ere; handik, Pedro de
Elgarrestaren etxe ingurutik, aurrera segiz, Legazpi etxea ezkerraldean utzita, Allaflorgo
zelaietaraino iristeko aukera zegoen, Zubiberria zubiraino hain zuzen.
Eitzako zonalde horretatik bazen Arguisano ingururanzko beste bide bat, bitan banatu eta Cortabururaino igotzen zena.
Errege bide publiko bat bazela jakinarazi zuten, Celaeta ospital atarian hasi eta
Allaflorgo zelaietatik jarraituz, baita Domingo de Sarasuaren etxe aurretik ere, Juan de
Iraeguiren etxetik pasatzen zena.
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Azken errege bide publiko bat ere bazen, Esteban de Zabalo apaiz eta batxilerraren
lurretatik pasatzen zena alde batetik, eta behealdean, Pedro de Ibargurenen lur eta
sagarrondoetatik bestetik. Baita Juan de Martinez de Arriaranen lur eta hariztietatik
eta jabe beraren Legazpi Jauregui etxetik ere goialdean, Eitzatik ( Elgarresta baserriko
lurren ingurutik, Miguel de Izurza eta Magdalena de Aramburu de Elgarrestarenetik)
Machainen teileria eta zubiraino zihoan bidera iritsi arte. Machainenetik bazegoen beste
hainbat lekutara joateko aukera ere.
Bisita egin ondoren, alkateak bertaratu zirenei jakinarazi zien bide haiek ezin zirela
itxi, ezta hesi, hesola, langa edo egurrekin enbarazu egin ere, beti libre mantendu behar
zirela. Inork traba egiten bazuen, hamar mila marabedi ordaindu beharko zizkion Errege
Kamarari, eta kartzelan pasa beharko zituen hogei egun.

Zubien
mantentze lanak
Harria, egurra edo behar adinako segurtasuna ematen zuten materialak beharrezkoak
bihurtu ziren, ia estrategikoak, bideei iraupena emateko. Material horiek gabe ezinezkoa
izango zen komunikaziorako bideak osatzea eta ibar, erreka eta abarren mende geldituko ziren joan-etorriak.
Bide publikoetako zubien eraikitze eta mantentze lanak burutzea beharrizana zuten
kontzejuen erantzukizuna izaten zen, eta beraz, posible zen herri bat baino gehiagorena izatea, esaterako, errekak bi udalerri banatzen bazituen (gure kasuan Urretxurekin
bereziki, baina baita Legazpiarekin ere). Ekimena udalerriena ez bazen, probintziako
foru instituzioek mantentze lanak behar bezala egitera bultza zitzaketen. Horregatik,
Zumarraga eta Urretxuk hurbiltasunagatik interesak batzan izan zitzaketenez, posible zen bietako batek Batzar Nagusien bitartez bestea haren lurretan zegoen zubi bat
konpontzera behartzea, esan gabe doa, konponketa salatutako kontzejuak ordaindu
beharko zuela.
Hala izan zen 1553an Leturiondo baserri inguruan zubi berri bat eraiki eta Zufiaur
Chipiko zubian, herriaren beste aldean, konponketa batzuk burutu behar izan zirenean. Zumarragako kontzejuak lanak gauzatzeko dirurik ez zuenez, Gipuzkoako Batzar Nagusiei eskaria luzatu zien, 1553ko apirilaren 15 eta 25 artean Oreretan egindako
batzarrean, herritarren artean zerga bitartez diru bilketa bat egiteko, berrehun eta hogei
dukat batzeko asmoz.
Ez ziren horiek herriko zubi bakarrak, bazegoen Errege Bidean zegoenik ere, probintzia
mailakoak, Zufiaur(re)koa adibidez, Zumarraga eta Urretxuren arteko muga eta lotune
zena. Konponketak zubi osoari bazegozkion, bi kontzejuek ordaindu beharko zituzten,
bakoitzak ahal bezala finantziatuta; hala ez bazen, bakarrari bazegokion, erantzukizuna
kontzeju horrek izango zuen. 1594ko azaroaren 17an, Mutrikun izandako laugarren

186 ZUMARRAGA XVI. MENDEAN

Batzar Orokorrean, ordezkaritza urretxuarrak adierazi zuen azken uholdeen ondorioz
zubiko pretiletako bat erori zela eta berehala konpondu beharra zegoela, negua bazen
ere, oinezkoentzat arriskutsua zelako. Batzarrak konponketak Gabonak aurretik egiteko
agindu zuen; hala ez bazen, komisario bat izendatuko zuten lanak gauza zitezen.
Bestalde, bi herrien erantzukizuna zen mugako zubia mantentzea, Leturiondokoa
horren lekuko. 1595ko apirilaren 17an Batzar Nagusiek, Tolosako bilkuran, Urretxu eta
Zumarragari agindu zieten aipatu dugun egurrezko zubia konpontzeko, 1593ko irailaren 21ean, San Mateo egun hartan izandako euri-jasen ondorioz galdu zelako, eta aurreko San Matias egunean, 1594ko otsailaren 24an, zonalde horretan bertan jasandako
euri-jasengatik egindako konponketak berriz ere hondatu zirelako. San Juan egunerako
konpondu beharko zuten; hala ez bazen, Juan de Arrocia merio ormaiztegiarra izendatuko zuten komisario.
Esan bezala, 1593ko San Mateo egunean jasan zituen zubiak kalte larriak. Arazoari
konponbide egokia bilatze aldera, 1595eko abuztuaren 6an Zufiaurre zubian elkartu ziren Zumarraga eta Urretxuko alkateak, Juan de Cortaberria eta Juan Martinez de
Arriaran hurrenez hurren, Irigoyen eta Cortaberria eskribau eta kontzejuekin. Bilkuran
Leturiondoko eta Zufiaurreko zubietan egin beharreko konponketak zein izango ziren
adostu zuten, baita Juan de Arrociaren zaintzapean burutuko zirela enkantean esleitutako konponketak.
Leturiondoko zubia konponduko zuenak zin eman beharko zuen 1596ko San Juan
egunerako amaituko zituela lanak. Gainera, zubiak zazpi oineko zabalera eta sei urteko bermea izango zuen. Ordainketa hiru epetan egingo zen: Ama Birjinaren egunean,
martxoan, San Juan egunean eta bigarren ordainketa baino urtebete beranduago.
Zufiaurre zubian gauzatzeko ziren konponketak bi epetan ordainduko ziren: lehenengoa, kopuru osoaren erdia, enkantearen egunean bertan, bigarren erdia Gabon
egunean. Konponketak San Miguel egunerako bukatuta beharko zuen, 1595ko irailaren
29rako eta lau urteko bermearekin.
Erremate edo enkantean aukeratuek fidatzaile bana aurkeztu beharko zuten.
Hiru enkante saio egindakoan, Domingo de Cortaberriari egokitu zitzaizkion Zufiaurre zubiaren konponketa lanak, hamasei dukaten truke eskatu; fidatzailetzat Domingo
de Ayesu sarrailagilea izendatu zuen. Leturiondoko zubiko konponketak Gabriel de
Rezolari egokitu zitzaizkion berrogeita hamabi dukaten truke; fidatzaile Francisco de
Aguirre zirujau urretxuarra izendatu zuen.
Zubi nagusi horiez gain baziren txikiagoak ere, gure arreta merezi dutenak. Erreka
gainean eraikitzen ziren eta herrigunean nahiz erdialdetik kanpo egon zitezkeen.
Ubide edo kanalen gainean ere jaso zitezkeen, erreketako urak jasotzeko. Horren
adibide Zumarragako eliza berriaren inguruan eraikitako ubidea, Domingo de Sarasua
eta Maria de Olazabal y de Arrese senar-emazteek elizari eta kontzejuari 1597ko abenduaren 29an saltzea erabaki zuten lursailean.
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Ubidea eraikitzeko erantzukizuna Domingo de Sarasuarena izango zen: sei oineko
zabalera izango zuen eta Huegon errekako urak jaso beharko zituen. Gainean, dena
Domingo beraren esku, zubi bat eraikiko zuen ospitaletik zetorren galtzadaren mailan,
bi aldeak kare eta harrizkoak izango zituena (hamabi oineko zabalera izango zuen eta
kontzejuak utzitako egurrarekin eraikiko zen) eta 1598ko San Juan egunerako amaituta
egon beharko zena.
Lanen truke, egurraz gain, hogei dukat ordainduko zitzaizkion Sarasuari, hamar elizak, eta beste hamar kontzejuak. Behin eraikitakoan, kontzejuarena izango zen mantentze lanen ardura.
Ez zeuden zubi publikoak bakarrik, pribatuak ere egon zitezkeen. Kasu horietan, interesduna izango zen eraiki eta mantendu beharko zuena, bera bazen erabiltzaile bakarra.
Izan ere, gerta zitekeen zubi bat pribatua izan arren, edonork erabiltzea; hala zenetan
herria izaten zen, udal karguen bitartez, mantentze lanen arduraduna.
Nolanahi ere, zubi pribatuak eraikitzeko ere hitzarmenak izaten ziren partikularren
artean; horren adibide 1584ko urtarrilaren 6an Juan de Machain eta Martin de Iriberria de Landaburu zumarragarrek sinatutakoa. Lehenengoak hitz ematen zuen Ama
Birjinaren egunerako zubi berri bat egingo zuela, kare eta harrizkoa, Mendiarasenaren
erakoa (altueran eta zabaleran) ibai Nagusian, Machainen etxearen ondoan, lehenago
zegoena ordezkatzeko, bertatik Legazpi aldean zituen lurretara joan ahal izateko. Zubiak lau urteko bermea izango zuen, eta Martin de Landabururen erantzukizuna izango
zen, denbora tarte horretan hondatuz gero, beharrezko konponketak burutzea. Zubia
bukatutakoan eta hilabeteko epean, Machainek egurrez jantziko zuen, jendeak itxuran
gurutzeko aukera izan zezan. Machainen lanen kostua hemezortzi dukatekoa izango
zen, izkribua sinatu ondorengo sei, hamabi eta hemezortzi hilabeteetan heren bana
ordainduko zitzaion.

