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Aurkezpena

U

dal Artxibo Teknikariak errolden bidez gure herriko biztanleei buruzko ikerketa
bat egiteko bere ideia aurkeztu zidanean -zeinak 1877ko eta 1996an herriko familiaburuek betetako erroldetako azkeneko biztanle-piramideen artean zeuden
ezberdintasunetan erreparatuko zuen, edo 1920an, 1965ean eta 1996ean gure
biztanleen jatorriaren inguruko datuek dakartzaten ondorioetan-, proposamena interesgarria
iruditu zitzaidan, eta gaian sakontzera animatu nuen.
Harrezkero, errolda bakoitzetik baliagarriak ziren datu guztiak hartuz, gure herritarrei
buruzko galdera multzo zabalari erantzun soziologikoa ematen dion datu-bilduma osatu
du, esaterako: XX. mendearen hasieran nondik zetozen gure biztanleak, non finkatu ziren
beren jatorrietatik zekartzaten berezitasunen arabera, betidanik ziren zumarragarrak non
bizi ziren, zertaz bizi ziren batzuk zertaz besteak, haien bizimoduak zer moduzko bilakaera
izan zuen, zein heziketa-mailatik abiatu ginen bai herrian zeudenak bai pixkanaka-pixkanaka
1955etik aurrera herrira iritsi zirenak, urte ezberdinetan genuen maila akademikoak nolako
bilakaera izan zuen, nolakoa zen Trantsizio garaian euskarari buruz ezagutzen genuena eta
ondorengo bilakaera…
Gaur, lana bukatuta, lortu dugun emaitza zoriontzekoa da. Gure biztanleei buruzko argazki-multzo ikusgarria lortu dugu, urrun zegoen 1877. urte hartatik, trenbidea eraiki eta
gero kasik mila eta zazpiehun biztanle ginenetik, gaur arte, hamar mila inguru garen garai
honetara.
Grafiko eta taula-multzo handiz osatua dator, bertan: erroldaz errolda kale bakoitzeko
adin-piramidea, egon diren egoera zibil ezberdinak, erroldatuen jatorriak, egiten zuten lanmotak, bakoitzak zuen euskararekiko harremanak edo heziketa-mailak erakusten direlarik.
Grafiko horiek liburu honen solapa batetan dagoen CD-ROM-ean eta udalaren web orrian,
http://www.zumarraga.eus/eu/turismoa-eta-kultura/historia-liburuak, daude ikusgai. Azken
finean, egileak –Historia Garaikidean Doktorea bera- errolda guztiak aztertzen ditu, garaiko
testuinguru historikoarekin harremanetan jarriz, eta urteak pasatu ahala gertatu ziren bilakaerari buruzko datuak bere iritziekin osatuz.
Hau bezalako ikerketa interesgarria dela pentsatzen dut benetan. Logikoa denez, pertsonen intimitateari erreferentzia egiten zion guztia babestu da: ez dugu jarri gure historian
lehendik ezaguna ez zen izenik.
Lan horietan diharduten enpresak egindako zundaketetatik harantz, oraingo hau gure
herriari buruzko ikerketa historikoa eta soziologikoa egiten den lehen aldia da. Beste herri
batzuetan adibidetzat izango duten itxaropenez nago, Zumarragan, gaurtik aurrera, liburu
honek gu hobeto ezagutzera laguntzen baikaitu.
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Sarrera

Z

umarragarren ezaugarriei buruzko ikerketari ekin behar diodan honetan, ideia
ugari pilatzen zaizkit gogoan, asko eta asko hura egiteko moduari buruzkoak;
izan ere, nahitaez oinarritu behar dut idatzizko dokumentuetan eta, batik bat,
udal-erroldetan.
Abiapuntu gisa, kontuan hartu behar dugu errolda-agiria dokumentu ofizial eta hotza
dela, unean uneko osaera politikoaren arabera herrialde jakin bateko edo, gure kasuan bezala, autonomia erkidego zehatz bateko herri entitate ororentzat estandarizatuta dagoena.
Horren eraginez, berezko ezaugarriak ditu, ama hizkuntzarekin lotutakoak, esate baterako.
Horrelako dokumentuan jendeak ez du bere berri ematen; datu administratiboak, ia aseptikoak, besterik ez ditu eskaintzen etxean bizi den lagun kopuruari eta horien inguruko
ezaugarri jakinei buruz. Baliteke datu horiek guztiz errealak ere ez izatea. Izanak izan, herri
jakin bateko biztanleen izaera aztertzen saiatzeko ditugun iturri apurrenetako bat da, kasu
honetan Zumarragari gagozkiolarik, ehun urtetik gora dituen udalerria. Gure herria zerbait
izango bada, bere biztanleak direna izango da, funts-funtsean. Horrela bada, beharrezkotzat
jotzen dut herri errolda apur bat hobeto ezagutzea.
Argi dago ez dela errolda agiririk zer pentsatzen dugun, nola sentitzen dugun, zer irrikatzen
dugun, modu batera edo bestera zergatik jokatzen dugun edo gure burua hobeto ezagutzeko
baliagarriak izango liratekeen beste hainbat konturi buruz informazioa ematen digunik.
Gainera, urteek aurrera egin ahala, eta 1877tik aurrera (ordukoa da errolda agiritzat dugun lehendabizikoa), ezberdinak izan dira oso zumarragarrek erantzun behar izan dituzten
galderak.
Zehatzagoak izateko, XIX. mende urrun hartatik -gure herrian lehen trenbidea eraiki eta
hurrengo urteetatik- 2015eko abenduaren 31n aztertu dudan azken errolda-agirira arte,
guztiek oinarrizko arazo bera daukate: horietako bakoitzak datu aniztasun handia jaso du,
goiko agintari administratiboen interesei jarraiki, beti ere. Ez da horien artean irizpide bateraturik egon, ez dute gauza berei buruz galdetzen. Horrela balitz, askoz errazagoa izango
litzateke zumarragarren bilakaera aztertzea; nolanahi ere, oinarrizko irizpide batzuk badituzte, sikiera, komunean. Baina horiek ere asko aldatu dira urteen poderioz: 1937tik 1975era
bitartean diktadura frankistaren itzalpean egindakoek ez dute zerikusi handirik hurrengo
urteetan egingo zirenekin; azken horiek askoz anitzagoak ziren eta gure berezko izaeraren
zantzu gehiago zituzten, euskararen ezagutza bezalako gaiak aintzat hartzen baitzituzten;
bestalde, lan kontuei buruzko pisuzko beste datu batzuk alde batera utzi zituzten, eta lortutako hezkuntza maila ofizialari garrantzi handiagoa eskaini zioten.
Halaber, azken hamarkadetako aurrerapen teknologikoek Biztanle Errolda ere aldatzea
eragin dute. 1996ra arte zenbait urtean behin egiten ziren, paperean, eta familiako arduradunak behar bezala sinatu behar izaten zituen; urte hartatik aurrera, ordea, erroldak ez
ziren zenbait urtean behin berrituko, egunez egun baizik, eta hainbat alderdiri lotuta egongo
ziren, herriaren aldaketa naturalei, besteak beste. Horien artean daude jaiotzak eta heriotzak
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nahiz immigrazio eta emigrazio mugimenduak. Esan gabe doa errolda-agirietako aldaketa
oro egiazkoa izan dadin familiaburuaren sinadura beharrezkoa zela.
Zeregin horren konplexutasuna areagotzeak ordenagailu eta datu-baseen mendeko izatera
eraman gaitu. Hori positiboa izan da hainbat gai sistematizatzeko unean, baina ezaguna
den normalizazio falta handiagotu du, ez baitira, gaur egun, lanbidea, egoera zibila eta
abar bezalako datuak eskatzen. Horren ondorio zuzenak dira errolda modernoek eskaintzen
dizkiguten datuak zaharrekin ezin aldera ditzakegula eta, beraz, errolda ezberdinen artean
antzeko datuak etengabe erkatzeko joera bertan behera utzi behar izan dugula.
1981 eta 1986tik familiek paper bidez adierazitako datuen eta mekanikoki eskuraturikoen arteko elkarbizitza eta batetik besterako trantsizioa ez dira errazak izan, ezta ondo
kudeatutakoak ere. Are gehiago, aipaturiko lehen urtean bi iturrien bidez lortutako datuen
artean alde esanguratsua zegoela antzeman dezakegu, bestela behar lukeen arren. Horrelako
kasuetan, familia bakoitzeko etxeko buruak sinadura bidez balioetsitako datuak soilik aintzat
hartzeko erabakia hartu dugu, jakina. 1986tik aurrera antzekoagoak dira etxeko buruak edo
haren ezkontideak ematen eta sinatzen zituzten datuak eta ordenagailuan ageri direnak.
Nolanahi ere, 1877tik eta, askoz modu zehatzagoan, 1920tik aurrera errolda-agirietan
ageri diren datuak oinarrizko kontuekin lotuta daude: zenbat garen, gizonak ala emakumezkoak garen, zenbat urte dauzkagun, non jaio garen edo, kasuaren arabera, etxe bateko
kideen arteko harremana (ahaidetasunarekin lotuta ez egonagatik) zer nolakoa den, zertan
lan egiten dugun, zer ikasketa egiten ari garen edo bukatu dugun, zein den gure ogibidea,
zerotik hasita goi mailaraino euskaraz nola moldatzen garen, gure ama hizkuntza zein den…
Horiek guztiek gure izateko moduari buruzko oinarrizko datuak eskaintzen dizkigute. Zientifikoki egiazta ezin litezkeen kontuei buruz ari gara, beharbada, baina nolakoak garen jakiteko
oinarrizko informazioa eskaintzen digute.
Bukatzeko, ez nuke sarrera honetan aipatu gabe utzi nahi pertsonekin lotuta dagoen
zonaldeen gaia, zumarragarrok historian zehar eta herriaren historian zehar osatu ditugun
auzo, kale, plaza zein biztanle taldeena, alegia.

1.-Biztanle kopuruaren
bilakaera
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Trentoko Kontziliotik (1545-1563) sakramentu-liburuetan1 bataioak, ezkontzak, ezkontzabelazioak eta heriotzak sistematikoki jasotzeko parrokia-sare handia zeukan Eliza alde batera
utzita, Espainiako erresumako instituzio zibilek ez zuten interes handirik izan populazioa
ikuspuntu estatistikotik ezagutu eta kontrolatzeko.
Are gehiago, gaur egungo ikuspuntutik aztertuz gero, Gaztelako koroak XVI. mendearen
hasieratik aurrera egin zituen errolda edo biztanle zenbaketak ez ziren zorroztasun handikoak
izan, eta haien emaitzak ez ziren espero zitezkeen onenak, zergak jasotzeko egiten baitzituzten, oro har, edo baita biztanleak errekrutatzeko ere2.
Gure herriari gagozkiolarik, Zumarragako biztanleriak historian zehar izan duen bilakaerari buruzko zuzeneko datuen ikerketak bi arazo nagusi dauzka, 1877tik aurrera, bederen:
alde batetik, iturri zuzen eta sistematizatuen gabezia ia erabatekoa, data jakin batean herrian zegoen biztanle kopurua ezagutzea galarazten diguna; beste alde batetik, Erregimen
Zaharraren amaiera arteko aspaldiko garaietan zerabiltzaten kontzeptu sozio-ekonomikoadministratiboen aniztasuna: arimak (pertsonak), bezinoak (garrantzi soziala duen familia
buruak), fuegoak, jaunartze-pertsonak3.

1 Deigarria bada ere, Zumarragako parrokiak aipatu Kontzilioaren aurreko sakramentu-liburuak dauzka. Lehen ba-

taio- eta ezkontza-liburuak 1521ekoak dira; heriotza-liburuak, berriz, 1570ekoak; 1900eko amaiera arte, hogeita bi mila
sakramentu-agiritik gora egin zituzten.
Gipuzkoatik atera gabe, Antzuolako parrokia da Zumarragakoak baino agiri zaharragoak dituen bakarra. Hango libururik
zaharrenak 1498koak dira.
2 Historiari erreparatzen badiogu, ohartuko gara gaur egungo euskal probintziak jasotzen zituzten lehen erroldak XVIII.
mendean egin zituztela nolabaiteko maiztasunez, baina beren emaitzak ez ziren fidagarriak. Azkena, Godoyk agindu
zuena, izan zen emaitza hobeak lortu zituen bakarra.
Biztanle-erroldei dagokienez, adituak (José Antonio Suero, Mariano García Ruipérez) ez dira haien jatorriari buruz
ados jartzen; 1870eko abuztuaren 20ko Legetik aurrera, errolda bost urtez behin egitea adostu zuten, eta 1924ko
Herri estatutu eta Populazioa Erregelamenduak (Estatuto Municipal y Reglamento de Población) osatu zuen hori.
GARCÍA PÉREZ, María Sandra (2007), “El Padrón Municipal de Habitantes: origen, evolución y significado”, Hispania
Nova. Revista de Historia Contemporánea, 7. zenbakia, hemen ere kontsulta daiteke: http://hispanianova.rediris.es.
3 Termino horien esanahia argitze aldera, gaur egungo pertsonari gehien hurbiltzen zaiona arima delakoa da, hark
pertsona indibidualei egiten baitzien erreferentzia. Haren oso antzekoa da, eremu erlijiosora mugatuta egonagatik,
jaunartze-pertosa (persona de comunión) kontzeptua. Berau Lehen jaunartzea egina zuen pertsona zen eta, kontzeptu hori ikertu duten adituen arabera, hura aintzat hartzeko modua ere aldatu egin da historian zehar. Horrela,
Goñi Gaztambide edo Bilbao Bilbaoren arabera, zazpi-zortzi urteak beteak zituen pertsona zen; Fernández Albadalejo
bezalako beste aditu batzuen ustez, hamar-hamaika urtetik gorako pertsona zen. Azkenik, Tellechea Idigoras berak
eta Piquero Zarauz-ek uste dute terminoak hamabi urtetik gorakoei egiten ziela erreferentzia (zazpi eta hamabi urte
bitarteko pertsonak konfesatu egingo ziren, besterik ez). PIQUERO ZARAUZ, Santiago (1991), Demografía guipuzcoana
en el Antiguo Régimen, Bilbo, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, 29-30. orr.
Nik uste dut azken bi egileak direla aztertu kontzeptura gehien hurbiltzen direnak, aztergai dugun eremu geografiko
honi gagozkiolarik, behinik behin; izan ere, egindako ikerketen arabera baliteke herriko biztanleen % 67 eta % 70 artean
jaunartze-pertsona gisa sailkatzea; Ezkion eta Itsason 1817ko otsailaren 8an eta apirilaren 12an biztanleek eman zituzten
erantzunetan oinarritu naiz hori ziurtatzeko, orduan adierazi baitzuten leku haiek 752 eta 489 arima zituztela, hurrenez
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Hala eta guztiz ere, 1848ko urtarrilaren 31n gure herrian 1.456 arima eta 194 familia
buruak4 zeudela adierazten digun testuingurua alde batera utzita, erroldatzat har dezakegun
lehendabiziko agiriak Zumarragan 1.695 lagun bizi zirela erakusten digu, mugak muga; izan
ere, etxe eta baserri bakoitzean bizi zen biztanleen zerrenda eta haien adina besterik ez ditu
erroldak jasotzen. Ez dugu bestelako daturik XIX. mendean, baina jakin badakigu garai hartako testuinguruaren eraginez biztanle kopuruei buruzko zifra osoek goranzko joera izango
zutela, azpiegiturek, errepide eta trenbideekin lotutakoek, batik bat, hobera egin zutelako.
Hain zuzen ere, Zufiaurre kaletik Azkoitira zihoan errepidea eraikitzeaz batera, trenbide
berria jarri nahi zuten: Durango-Zumarraga Trenbide Estua; berau Norteko Geltoki-tik oso
gertu eraiki zuten eta 1889an egin zuen trenak lehen bidaia5.
Hala ere, azpiegituren hobekuntza ez zen herria eta biztanle kopurua handitzea eragin
zuen arrazoi bakarra. Aldi berean, urak ekartzeko eta gurean lantegiak finkatzeko lanei ekin
zieten. Lehendabizikoa Justo de Artizena izan zen6, garai hartan ezohikoa zen etorkizun-senak
hartaratuta, 1883tik aurrera bere lehen langileentzako etxeak eraikiarazi zituen enpresariak.
Artiz ez zen, ordea, garai hartako enpresari bakarra izan. Harekin batera gure herrian
finkatu ziren enpresa eta tailer ugari izan ziren7, baita etorkizun-sen berari eutsiz eta jarduera ekonomikoen hirugarren sektorean lanpostu berriak sortuz gure herriaren hazkundea
ahalbidetu zutenak ere: Ugaldetarrek Hotel Urola eraiki zuten geltokien inguruan, eta garraio eta transbordo zerbitzu garrantzitsua ere izan zuten; horrela, diligentzia, zalgurdi eta
lehendabiziko ibilgailu motordunei esker, Zumarragako tren-geltokiak trenbiderik ez zuten
inguruko herriekin lotu zituzten: Azpeitia, Azkoitia, Debagoienako herriak etab.
Bistan denez, barneko ezaugarri horiez guztiez gain, XIX. mendearen amaieran Zumarragako biztanle kopurua areagotzea ahalbidetu zuten kanpoko faktoreak ere izan ziren; horien
artean aipagarriak dira medikuntza arloko aurrerapausoak, heriotza-tasa (haurren artekoa,
batik bat) murriztea eragin zutenak.

hurren, eta Ezkion 527 jaunartze-pertsona zeudela, eta Itsason 326. AGG-GAO, JD IT – BA IT, 622-I. PRADA SANTAMARÍA,
Antonio (1998), El Paso del Antiguo al Nuevo Régimen en el Alto Valle del Urola y su zona de influencia, Zumarraga,
egileak berak arg., 30-38 orr.
Bestetik, bezino kontzeptuak hidalgoen familiaburuei eta beren senideei egiten zien erreferentzia (morroi-neskameak eta morroiak –mozo de soldada- delakoak barne); hidalgoak ez zirenak moradore besterik ez zituzten izendatzen, eta ez zuten lehendabizikoen garrantzi sozial bera. Azkenik, fuego urteek aurrera egin ahala aldatuz zihoan eta
Gipuzkoako herri bakoitzak -Union edo Alcaldía Mayor bakoitzak- zuen errepresentazioa zen; termino hori zerabilten
leku bakoitzak probintziako instituzioekiko zituen eskubide eta betebeharrak gogoan izan zitzan. XIX. mendera arte
apenas aldatu zen herri bakoitzari zegokion fuego kopurua; hala ere, mende haren hasieran aldaketa batzuk egin
zituzten, eta Zumarragak 1826an hogeita lau fuego zituen, Legazpik hogeita hiru eta Gabiriak beste hainbeste, Urretxuk hamairu eta Ezkiok hogei. UUA, E sekzioa, 7. Negoziatua, I. seriea, 10 liburukia, 3. Espedientea.
4 ZUA, B sekzioa, 6. negoziatua, I. seriea, 7. liburukia, 21. espedientea.
5 Ikus ARANBURU, Peio Joxe, eta INTZA, Luis Mari (2007), Trenbideen Eragina Zumarragan, Zumarraga, Zumarragako
Udala.
6 Hona hemen bere izen osoa: Fábrica de peines, objetos de mimbre, tambores y panderetas de Justo Artiz y Cía. Bi-

txikeria gisa, esan dezakegu enpresa horrek 1876an berrogeita sei langile zituela, eta horietatik hogeita zortzi gizonak
zirela; gainera, hamalau emakume eta lau mutiko zeuden.
7 Horren adibide dira XIX. mendeko 80ko hamarkadako Juan Ignacio Mendia eta José Joaquín Landaren saskigin-

tza-enpresak; bi horiek Zufiaurre eta Piedad kaleetan zeuden, hurrenez hurren.
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Eitzara iritsiera - Llegando a Eizaga

XX. mendean, lantegi berriak eraiki zituzten8, eta arestian aipatu barne zein kanpoko
faktoreek Zumarragako biztanle kopuruaren etengabeko gorakada eragin zuten. Are gehiago, 1920. urtearen amaieran egin zuten biztanle-erroldako datuen arabera,
zuzenbidezko biztanleria 2.227 lagunekoa izateraino hazi zen9. Ondoriozta daitekeen bezala,
1848ra arte biztanleek mende dezente behar izan zuten 1.450 biztanleen kopurua gainditzeko; gure herrian lehen trenbidea eraikitzeak eta trenak 1865eko abuztuaren 15an lehen
bidaia egiteak, berriz, biztanleriaren gorakada eragin zuten. Hasiera-hasieran apalak izan
arren, laster antzeman ziren gurean trenbide sarearen zeharkako ondorioak, lehendabiziko
lantegiak eraiki zituztenean.
Nolanahi ere, zifra horrek ez zion bereari eutsi; aitzitik, puzten eta puzten jarraituko zuen,
herrian azpiegitura berriak eraiki ahala: Urolako trenbide berriak, Diputazio Probintzialak
eraikitakoak, Zumarraga Zumaiako kostaldearekin lotuko zuen 1926tik aurrera.
Dena gertu zegoen enpresa berri eta handiagoak ager zitezen; lehenik eta behin, Rojo,
Zaldua y Cía 1926an, eta, 1930etik aurrera, Esteban Orbegozo. Udalak lagunduta10 eta

8 XX. mendearen hasieran, Elizkale kalean (gaurko Iparragirre ibilbidean) sortu zuen saskigintzan espezializaturiko

enpresa José Buscak. Gerora, haren izena aldatu zuen.
9 Zuzenbidezko biztanleria izena hartzen du erroldan oinarritutakoak. Leku jakin bateko biztanleria ofiziala da.

Baliteke beste iturri batzuek, ofiziosoek, alegia, biztanle kopuru ezberdina jasotzea: izatezko biztanleria deritzo horri;
hala ere, une jakin bateko biztanle kopuru erreala zein den jakin nahi izanez gero, ez dugu, zuzenagoa izan litekeen
arren, bigarren hori estatistika ofizialetan kontuan hartu behar. Dena delako arrazoiarengatik erroldatuta ez dauden
pertsonak biltzen ditu.
10 Norteko Ferrokarriletik gertu sukalde ekonomikoen fabrika eraikitzeko udal agintariei, dohaintzan, hiru mila metro
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trenbide sarearen gertutasunak erakarrita, ezbairik gabe, Zarauztik gurera lekualdatu zuen
hark lantegia.
Argi dago herria etengabeko hazkunde prozesuan murgilduta zegoela: 1930ko amaieran
egindako erroldaren arabera, guztizko populazioa 2.578ko lagunekoa izateraino hazi zen;
horrek esan nahi du hamar urte eskasetan % 15 handitu zela.
1931n hasi zen hamarkadaren lehen aldia ere oparoa izan zen: siderurgia arloko enpresa
kopuruak hazten jarraitu zuen, baina baita saskigintzan, zume eta zerbitzuetan aritzen zirenenak ere. Nabarmentzekoak dira aipaturiko Esteban Orbegozo, ordurako entzutetsua izan
arren izen berria zuen Hijos de J.B. Busca eta Hermanos Badiola enpresak. Azken hori ere
saskiguntzan aritzen zen, batik bat11.
Gerra Zibila kolpe latza izan zen gure herrirako, Bizkaira jo zuten biztanleen emigrazio
masiboak eragin baitzituen, batik bat; han Nazionalen eskuetatik kanpo egongo zirelako
itxaropena zuten. Amets hori zutenentzat, zoritxarrez, Gipuzkoa nazionalen eskuetan erori
eta hilabete eskasera, Molaren tropak tarte batez urrundu ziren (1936ko irailaren amaieratik 1937ko martxora Madril ingurura joan ziren hura konkistatzen saiatzeko), baina Bilbo
1937ko ekainaren 19an erori zen, eta harekin batera Bizkaia osoa. Orduan, herrira itzuli
ziren zumarragar asko.
1937ko abenduan egin zen biztanle-errolda berriaren arabera, gure herrian 2.848 lagun
zeuden erroldatuta, zazpi urte lehenago egindako erroldan baino 270 gehiago. Zalantzarik
gabe, bolada errepublikarra oparoa izan zen herriaren hazkundeari dagokionez; ez ordea
gerra garaia, biztanle askok herria utzi zutelako eta -zergatik ez esan- heriotzengatik, oso
kopuru handian izan ez bazen ere.
Aitzitik, tarte errepublikarra zein gerra eta hurrengo urteak oparoak izan ziren ekonomiaren arloan, herriko enpresek hazten jarrai zezaten. Hain zuzen ere, gerrak goikoen aginduz
lantegi gehienak militartzea eragin zuen, eta, horren ondorioz, gerrako hiru urteetan zein
hurrengoetan Estatuak gure enpresei enkargu ugari egin zien. Horrenbestez, eta 1945eko
erroldan egiazta dezakegun bezala, populazioak erritmo onean hazten jarraitu zuen, udalogasunak, familien mikroekonomiak eta bereizgarri sozialek beherakada handia pairatu
zuten arren. Herri, probintzia eta nazio mailako gizartearen gehiengoak 50 hamarkadan
ondo sartu arte itxaron beharko zuen krisi hura gainditzeko, frankismoaren aldaketak zirela
eta gerran garaile suertaturiko falangisten bestelako idealak zituzten pertsona berriak Gobernuan sartu ziren arte, alegia.
1945eko erroldak adierazten digu gure herriko populazio 3.320 biztanle izateraino hazi
zela, %16,5 baino apur bat gehiago 1937koarekin alderatuz gero. Beraz, garai hartako bizi
baldintza kaskarrek ez zioten biztanleriaren hazkundeari eragin. Arrazoizko azalpen bakarrak
iradokitzen digu gure herriaren hazkunde begetatibo edo naturalaz gain Iberiar Penintsulan
txiroagoak ziren eskualdeetatik etorkinak iritsi zirela.
1950eko erroldaren arabera, Zumarragan 3.571 lagun zeuden ordurako erroldatuta.
Hazkunde demografikoak aurrera jarraitzen zuen, baina desazelerazio puntu batez, 1937-

koadroko orubea eskatu zien; baina, Udalak 1930eko apirilaren 29an hogei mila pezetako laguntza ematea onartu zuen
Artizi lehen fabrika hura -La Fumistería del Norte- eraiki zen orubea erosteko. ZUA, A sekzioa, 1. Negoziatua, I. seriea, 22.
liburukia, 40. or. zuzena.
11 Ikus PRADA SANTAMARÍA, Antonio; ARANGUREN ALONSO, Maialen; eta PEÑA FERNÁNDEZ, Ana (2014), Gerra

zibila eta Frankismoa Zumarragan, Zumarraga, Zumarragako Udala, 88. orr.
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1945 tartearekin alderatuz gero; izan ere, urte haietan urtero-urtero batezbesteko % 2 hazi
zen, eta azken bosturtekoan % 1,40 besterik ez. Nolanahi ere, 1953tik aurrera garatuko zen
testuinguru politiko nazional eta nazioartekoa pizgarri suertatuko zen gure herriak hazten
jarrai zezan; urte hartan Estatu Batuekiko eta Vatikanoarekiko harreman diplomatikoak
berreskuratu zituzten, eta horrek nazioarteko testuingurua herrialde osorako askoz mesedegarriagoa izatea eragin zuen, ekonomiari zegokionez, batik bat. Horren ondoriok begien
bistakoak izan ziren gure herrian: 1955ko erroldaren arabera, 4.218 biztanle izatera iritsi
ginen; horrela, azken bost urteetan eta, bereziki, 1953-1955 tartean, hazkundea esanguratsua izan zen, % 18koa, zehatzak izateko.
Guztizko biztanleria aztertuz gero, XX. mendeko lehen erroldatik abiatuta nabarmena zen
urteek aurrera egin ahala biztanle-kopurua pixkanaka-pixkanaka hazten ari zela, baina, egia
esan behar badugu, 1955etik aurrera urteko zein bosturteko hazkunde-tasak izugarri handitu ziren. Horretarako arrazoi nagusia ez zen hazkunde sekular eta begetatibo geldoa izan,
egundoko immigrazio-mugimendua baizik, ordurako enpresak herrian finkatuak baitziren
eta, batik bat, Esteban Orbegozo S.A. handitu baitzuten. Era berean, eragin handia izan zuen
Estatuko agintarien bultzada pasiboak, horren zeharkako ondorioa izan baitzen Gaztela Leon,
Extremadura, Gaztela Mantxa, Aragon eta Galizia bezalako probintzia txiroetatik herrialdeko
eskualde industrializatuenetara jende ugari joatea.
Zalantzarik gabe, biztanleria galdu zuten eskualde horietako lagunen ikuspuntutik, alderdi
ekonomikoari zegokionez erregimen frankistak kaltetu egin zituela esan genezake, edo ez
zituela behar bezainbeste bultzatu gerran gudaroste nazionalaren aldekoak izan ziren eskualdeak, lehendabiziko une erabakigarri hartako etsaiei laguntzeko. Hala eta guztiz ere, eta
urte haietan gertatzen ari zen guztia inpartzialki aztertzen saiatzen ari naizela, hura guztia
Espainia osoko biztanleria eta ekonomiarekin lotuta zegoela ahaztu gabe, agintari frankistek
-egun Opus-Dei-ko teknokratek -, lehenago agindu zuten Camisas Viejas12 falangistengandik
oso urrun zeudenek, uste zuten lur guztiak haien mende zeudela, ez zuten horri zegokionez
inongo bereizketarik egin eta ez zuten zalantzarik izan industrializazio maila handiagoko
eskualdeak lehenesteko unean; horrela, deigarria irudi dakigukeen arren, Katalunia, Euskadi
eta Madrilgo garapena bultzatu zuten, 1936tik estatu kolpeari erabakitasunez aurre egin eta
gerran Mugimendu Nazionalaren aurka borrokatu zirenena. Teknokraten apustuak goitik
behera aldatu zuen bilakaera ekonomikoa eta orduan bakarrik, gerra bukatu eta hogei urte
geroago ia-ia, lortu zuten gerra garaian galdutako maila berreskuratzea.
Zumarragara eta bertako biztanleriara itzuliz, 1955eko erroldako 4.218 biztanletik
6.853ra igaro ginen 1960an. Horrek bosturteko horretan 2.635 biztanleko hazkundea
egon zela esan nahi du, % 62 baino gehiago, eta, beraz, urteko hazkundearen batezbestekoa
% 12,4koa izan zela. Une hartako populazioaren ezaugarriak kontuan hartzera, argi zegoen
hiru mila biztanle ingururentzako azpiegiturak zituen herri hark nekez aurre egingo ziola
horrelako hazkundeari. Hazkundea denborak aurrera egin ahala luzatuz gero, ia urtero
biztanle berrientzako kaleak eraiki beharko zituzten, herritarren beharrizanei lehenbailehen
eman beharreko erantzunak ahaztu gabe: ura, osasun eta hezkuntza zerbitzuak, esaterako.
1965ean egin zen hurrengo erroldan, Zumarragako populazioa 11.002 biztanlekoa
zen, eta zifra horrek bost urte lehenago gertatua zena baino hazkunde handiagoa islatzen du.
1955-60 bosturtekoan gertatu zenaren aldean, 1955ekoa baino biztanle-kopuru handiagoa

12 1936ko otsaileko hauteskundeen aurretik Falangearen partiduko bazkideak ziren.
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zen oraingoan abiapuntu, eta tarte horretako hazkundea % 60tik gorakoa izan zen berriro
ere, urte horietako bakoitzeko batezbesteko hazkundea % 12koa zela; hori oso esanguratsua
da; izan ere, boom baten aurrean gaude, gure herriaren itxura fisikoa ezinbestean aldatzen
ari zen hazkunde demografikoaren aurrean; geroxeago ikusiko dugun bezala, boom hura
askotariko espazioez baliatu zen (zela hiri zein landa gunean, baserriak eta haien eraikin
osagarriak erabiliz) eta, garai hartako etxeak gutxi zirela kontuan hartuta, gehienak jendez
gainezka zeuden. Kale osoak eraiki behar izan zituzten berriro, eta biztanleentzako zerbitzuak
ere egoera berrira berregokitu behar izan zituzten.
Baldintza ekonomikoek funts-funtsean bereari eutsi ziotenez, gure herrira etorkin gehiago
iritsi ziren, aurreko bosturtekoan etorri zirenen antzeko ezaugarriak zituztenak. 1970ean
etorkin kopuru handia etorri zen, baina, era berean, Zumarragatik beste leku batzuetara
abiatzeko emigratzen zuten lagunen fenomeno txikia antzeman zitekeen. Nolanahi ere,
saldo demografikoa positiboa zen, 1961-1970 tartean iritsi ziren gehienak gazteak zirelako
eta herrian bizi ziren emakume gehienek -iritsi berriek barne, jakina- haurrak izateko adina
zutelako. Horren ondorioz, pentsatu behar dugu 1970ean gurean erroldatutako 12.030 lagunak hazkunde begetatiboaren emaitza izan zirela, batik bat. Are gehiago, 1961-1970eko (bi
urteak barne) tartean Zumarragan izandako jaiotzak 3.302 izateraino hazi ziren, eta heriotzak
467 izan ziren. Horrek 2.835 laguneko saldo begetatibo positiboa islatzen du.
Frankismoaren garaiko azken urteetan goranzko joerari eutsi zitzaion. 1975ko amaieran
12.484 biztanle zeuden Zumarragan ofizialki erroldatuta, eta, kasu horretan ere, hazkunde
begetatibo naturala izan zen horretarako arrazoi nagusia, jaiotako eta hildakoen arteko aldea
772 lagunekoa zela13.
Haatik, bukatzear zen gure herriaren hazkunde zikloa. Zehatzagoak izateko, 1977an izan
genuen biztanle kopururik handiena, Zumarragan 12.61914 biztanle erroldatuta egon zirenean, baina hori aurreko biztanleen inertziaren ondorioa izan zen. 1973ko petrolioaren lehen
krisia urte batzuk geroago nabaritu zen gure herrialdean, 1971ean hasia zen hamarkadaren
bigarren erdian murgilduta geundela.
1981ko erroldaren arabera, populazioa ez zen hamabi mila biztanlera iristen. 11.896
ziren ofizialki erroldatuak. Lau urte baino tarte laburragoan populazioaren % 5,5 galdua
genuen, eta gaur egunera arte luzatu den bideari ekin genion, ia urtero errepikatzen diren
jaitsiera txikiak ditugula.
Joera horren ondorio nagusia langileen eta haien senideen emigrazioa izan zen, dela
beren jaioterrietara dela lana bilatzeko aukera gehiago eskainiko zizkieten beste eskualde
batzuetara joan baitziren. Lanpostuak desagertzea eta, beraz, langabezia-tasak handitzea
izan ziren lehen krisi haren ondoriorik nabarmenenak; haren atzetik beste batzuk etorriko
ziren, eta garai hark bat egin zuen diktadorea hil ostean herrialde osoan gertatu zen aldaketa
politiko handiarekin.
1986an populazioa 11.504 biztanle izatera igaro zen; industria sareak, gure tokiko ekonomiaren oinarri nagusiak, poliki-poliki desegiten jarraitzen zuen. Arrakasta eskasa izan zuten
administrazio publikoak -estatu, autonomia erkidego zein herri mailan- lanpostuak sortzeko
hartu zituen neurriek; izan ere, enplegu-plan horien ondoriozko kontratazioek apenas egin
ziezaioketen aurre lanpostuak suntsitzeko prozesuari.

13 1971-1975 tartean, biak barne, 1.058 jaiotza eta 286 heriotza gertatu ziren.
14 AMZ, 1.082-5.
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Atzera bota ezineko bide horretan, 1991. urtean 11.086 biztanle zeuden Zumarragan erroldatuta, eta nazio zein tokiko mailako krisi berriak gertatu ziren. Gure herrian
aurreko hamarkadan Orbegozo familiak 1930etik15 zuen lantegia utzi izanaren ondorioak
azpimarragarriak izan ziren, lantegia zenbait erosleren eskuetatik igaro baitzen. Bestetik,
hamarkadaren bigarren erdialdean hirigunean bertan zeuden enpresak eta tailerrak beste leku
batera eraman zituzten, Argixao mendiaren magalean dagoen gaur egungo Industrialdera,
alegia.
1996ko erroldaren arabera, 10.221 biztanle zituen Zumarragak; herriko familia
guztiek zegokien errolda-agiria betetzeko udaletxeko bulegoetara joan behar zuten azken
aldia izan zen hura. Zifra horretatik ondorioztatzen den bezala, bizlanlegoaren beherakada
handiagoa izan zen azken bost urte horietan, aurreko bosturteetako erroldetako bakoitzean
laurehun pertsonatik gora galdu baitzituzten, eta aipatu azken erroldan beherakada ia zortziehun biztanlekoa izan zen.
Beherakada horren arrazoietako bat ordura arte gure herrian erroldatutako biztanleen
emigrazioa izan zen, baina ez hori bakarrik; izan ere, hazkunde begetatiboaren joera aldatu,
eta azelerazio orekatua zena desazelerazio bilakatu zen; horrela, hazkundearen erritmoa
askoz txikiagoa izan zen. Adibide gisa, aipagarria da aztertu bosturtekoko urteetako batean,
1993an, alegia, hazkunde hori positiboa izatera igaro zela doi-doi, urte hartan hirurogeita
hemezortzi lagun jaio baitziren, eta gure herrian erroldatuta zeuden hirurogeita hamalau
hil baitziren.
XXI. mendearen hasieran ere beherakada gertatu zen erroldan, hura askoz apalagoa
izan zen arren. Horretarako arrazoi nagusia emigrazioa izan zen, eta ez hainbeste beherakada begetatibo eta naturala, azken datua eskaintzeko azterturiko bosturtekoaren urteetako
batean, 1998an, alegia, hazkunde begetatiboa hogeita zazpi lagunekoa izan baitzen, jaiotako
laurogeita hamazazpiak eta hildako hirurogeita hamarrak kontuan hartuz gero. Zehatzak
izateko, 2001en amaieran 10.121 lagun zeuden gurean ofizialki erroldatuta.
Bost urte geroago, 2006ko abenduaren 31n, erroldatutako biztanle kopurua 9.982koa
zen. Horrela, azken berrogei urteetan lehendabiziko aldiz, populazioa 10.000 biztanletik
beherakoa izan zen. Emigrazioa izan zen, beste behin ere, horretarako arrazoi nagusia, aztertutako urte bateko (2005ekoa) hazkunde begetatiboak positiboa izaten jarraitzen baitzuen
doi-doi: bederatzi lagun.
Ordutik hona beheranzko joera duen geldialdia gertatu da. 2011ko abenduaren 31n
9.976 lagun zeuden Zumarragan ofizialki erroldatuta, bost urte lehenago baino sei gutxiago.
Elkarren kontrajarriak diren bi arrazoi daude geldialdi hori azaltzeko: alde batetik, lan arloan
onuragarriagoak izango zitzaizkien lekuetara joateko asmoz ordura arte gurean erroldatuta
egon zirenen emigrazio edo irteera. Beste alde batetik, ordura arte ezezagunak zitzaizkigun
herrialdeetako lagunen etorrera; horri hazkunde begetatibo positiboaren efektua gehitu
behar diogu. Erakusgarria da 2008an hamasei laguneko aldea izatea, urte hartan ehun eta
hiru jaiotza eta laurogeita zazpi heriotza gertatu baitziren.
Amaitzeko, aipatu azken data dugu: 2015eko abenduaren 31. Une horretan, 9.886
biztanle zituen Zumarragak. Beheranzko joera duen geldialdi nabarmena iradokitzen digu
horrek ere; bost urte lehenagoko zifren aldean, herriak laurogeita hamar lagun gutxiago ditu,

15 Ezbairik gabe, urruntze horretan eragin nabarmena izan zuen 1982ko azaroaren 14an Saturnino Orbegozo bahitu
izanak. Nafarroako iparraldean berrogeita bost egunez preso eduki ondoren askatu zuten.
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ordea. Aurreko urteetan ez bezala, hazkunde begetatiboa negatiboa suertatu zen16, eta horri
migrazio saldoaren defizita erantsi behar diogu.
Errolden araberako biztanle-kopuruaren bilakaera jasotzen duen taula, eta haien arteko
aldea, ehunekoetan
ERROLDA

BIZTANLEAK

AURREKO ERROLDARI DAGOKION IGOERA (%ETAN)

1877

1.695

--

1920

2.227

31,38%

1930

2.578

15,76%

1937

2.848

10,47%

1945

3.320

16,57%

1950

3.571

7,56%

1955

4.218

18,11%

1960

6.853

62,47%

1965

11.002

60,54%

1970

12.030

9,34%

1975

12.482

3,75%

1981

11.896

-4,70%

1986

11.504

-3,29%

1991

11.086

-3,63%

1996

10.221

-7,98%

2001

10.121

-0,97%

2006

9.982

-1,38%

2011

9.976

-0,06%

2015

9.886

-0,90%

Horrek guztiak epe luzera nekez iraun ahalko duen errealitatea islatzen du, erakusten
baitigu zahartzen ari den biztanle kopurua (65 urte edo gehiago dituzten herritarren ehunekoa, biztanleria osoari dagokionez) urtez urte geroz eta handiagoa dela; horrela, haren
batezbestekoa % 23,77koa zen 2015eko abenduaren 31n, probintziakoa baino handiagoa
(%21,01), eta baita gure inguruko herrietakoa baino handiagoa ere; Urola Garaiko Mankomunitatearen batezbestekoa %23,02koa da17.

16 Adibide gisa, esan dezakegu 2013an erroldaturikoen artean laurogeita bost jaiotza eta ehun eta bi heriotza

gertatu zirela.
17 Urola Garaiko Mankomunitateko zein Gipuzkoa osoko herrietako zifrak Urola Garaia. Plan de Acción para la

Reactivación de la Actividad Industrial txostenak jasotzen ditu. Berau 2016an egin zuen UGGASAk. Deigarria den
arren, txosten horretan azpimarratzen dute Zumarragako 2015eko biztanle kopurua zein zahartze-indizea egiaz direnak baino apur bat handiagoak direla. Baliteke alde hori Mankomunitateak lehenago beste datu batzuk jaso izanaren
ondorio izatea. Udalak berak dituen datuak 2015eko zifra guztiak eta aldaketak jaso eta hilabete batzuk geroagokoak
dira, 2016ko bigarren seihilekotik behin betiko eskuraturikoak.

2.-Etxebizitza eta
kale kopuruaren zein
haien izendapenen
bilakaera
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Hasteko, etxeei buruz arituko naiz, ezbeharretatik babesteko gizakiek eraiki zituzten horiei
buruz. Horrela, garai zaharrenetatik elementuei aurre egin ahal izateko leku horiek sortu
eta, zentzuzkoa denez, inguruko ezaugarri geografikoetara egokitu zituzten.
Zumarragan ditugun XIV. mendeko lehen dokumentuek etxeen berri ematen digute baina, harrigarria dirudien arren, haiek ez zeuden orduko jarduera ekonomiko bakarretarako
teorian onuragarrienak ziren lurretan, hots, ibaiaren inguruan; lurrok ziren nekazaritzarako
emankorrenak eta baita abeltzaintzarako larre onenak zituztenak ere.
Garai hartako Urola ibaiak (edo, iturri batzuetan ageri den bezala, “Legazpiko urak”)
nahi zuen bidea egiten zuen eta, euri kopuruan oinarrituta, orduko gizakiak onargarritzat
jo zitzakeen mugei eusten zien. Hala ere, gerta zitekeen euri-erauntsi handiek ordura arte
ibaiaren ohiko ibilguan ez zeuden lurrak estaltzea eta uzta posibleak hondatzea. Gainera,
babes neurri gisa landu zitezkeen lursailetaraino iristen ez bazen ere, ibaiaren inguruan
zeuden putzuz beteriko guneek (ez zegoen, inondik inora ere, gaur egungo kanalizazioen
arrastorik) intsektuak, trabak edota gaixotasunak eragiten zituzten; horrenbestez, Erdi Aroko
Europa mendebaldeko eskualde askotan bezala, garai hartako biztanleak mendi-mazelan
kokatu ziren.
Mendi-mazel haietan eraiki zituzten gure Erdi Aroko arbasoek lehen etxeak; aitzitik, leku
haiek oso gune fisiko murritzean bizi zen komunitate oso jendetsuaren beharrak asetzeko
nahikoa emankorrak ez zirenez gero, etxe (edo baserri) bakoitzak lur-eremu handiak behar
zituen, hango herritarrek biziraun zezaten.
Hori dela eta, baserriak -Zumarragako lehen etxe haiek- elkarrengandik nahikoa urrun
zeuden.
XIV. mendean ere mendiko lau etxebizitza-gune bereiz zitezkeen, gaur egunekoen oso
antzekoak zirenak; baserriz osatutako lau auzoak ziren1, eta hona hemen non zeuden: lehena
eta jendetsuena, Zoraitz inguruan2; gainera, gaur egun ere ezagutzen ditugun Aranburu,
Leturia, eta Elgarresta baserri-izeneko guneak zeuden.
Gai honi buruzko iturririk ez dugun arren, XIV. mende amaierako biztanleak kristauak
ziren. Bestetik, ez dakigu parrokia noiz sortu zuten, baina Zoraitz baserri-gune nagusian
eraiki zuten, zentzuzkoa den bezala, ahalik eta herritar kopururik handiena bertara zedin;
eliza Santa Mariari eskaini zioten3.
Zumarragari buruz mintzo zaigun lehen dokumentuak jasotzen du lehen eraikin hori, Santa Mariako monasterioa4, alegia, Enrike II Trastamarakoak -Elizak ordurako erregetzat zue-

1 Iturrietan sosqueras edo zozqueras izenekin ageri dira.
2 Edo Soraitz, iturri batzuetan.
3 Ama Birjinak dituen deituretatik, txikienetarikoa den Bisitazioarena aukeratu zuen lehen tenplu honetarako.
4 Laikoen unean uneko aginpidearekiko beti independentea izan nahian, Elizak ikusi zuen nola jaun feudal boteretsu
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nak- oñaztarren buru zen Lazkaoko Jaunari esleitu ziola, juro de heredad figura juridikoaren
bitartez. Oñaztarrena garai hartan lur hauek eta bertako biztanleak kontrolpean edukitzeko
borrokatzen ziren noble feudalen bandoetakoa izan zen, horrela jokatuz aberastu nahi zuena.
Noble feudal horiek bando-gerra delakoa eragin zuten orduan; bandoak oñaztar eta ganboatarrenak ziren, eta Oñatiko kondea (Gebara) zuten, esate baterako, azken horiek buru.
Horrela bada, garai hartan Gaztelako tronua eskuratzeko gerra zibilean murgilduta zeuden,
noble batzuen anbizioak eraginda, neurri batean. Izan ere, noble horiek baztertuta sentitzen
ziren eta Pedro I krudela errege legitimoaren kontra mendekua hartu nahi zuten; horretarako, arestian aipatu Enrike Trastamarakoa, Pedroren anaiordea, proposatu zuten zinezko
errege izan zedin. Zenbait urtetan zehar bi etsaiak elkarren kontra borrokatu ziren erresumako lur guztietan, euskal lurretan barne. Enrikek Lazkaoko Jauntxoarengandik jaso zuen
eskualde honetan laguntza eta Pedrok, berriz, Oñatiko kondeengandik, batik bat.
Horrela bada, ordura arte egin zizkion mesedeak eta geroago (gutxienez gerra bukatu
bitartean) egingo zizkionak eskertzeko, 1366ko maiatzaren 12an Enrikek Lazkaoko Jaunari
egin zion, beste gauza batzuen artean, aipatu Zumarragako monasterioaren donazioa.
Denboraren joan etorriak eragin zuen mendiko lurren ustiaketak gizakiei ematen zizkien
etekinak geroz eta urriagoak izatea, Zumarragan geroz eta handiagoa zen biztanle kopuruaren aldean. Mendian nekazaritzarako aprobetxa zitezkeen lur guztiak okupatu ostean, XV.
mendearen amaierako biztanleek lur berriak ereiteko arazoari aurre egin behar izan zioten,
eta, horretarako, haranean behera egin behar izan zuten. Ez zeuden, artean, ibaiaren ondoko
lurrak kolonizatzeko moduan, eta, beraz, menditik metro batzuk jaitsi eta Eitza inguruan
kokatu ziren lehendabiziko aldiz, baserri gunearen eta haraneko lekurik sakonenaren arteko
erdibidean. Hor geratu ziren lur horietako kolonoak hamarkadaz hamarkada, leku horretan
lor zitzaketen etekinak horko biztanleak elikatzeko ere urriegiak suertatu ziren arte.
Haranaren sakoneneko ibaiaren ondora, Zufiaurre aldera, jaitsi ziren urtearen berri ematen digun iturri zehatzik ez dugun arren, uste dugu hori XVI. mendeko bigarren edo hirugarren hamarkadan gertatu zela.

horietako asko eraikin erlijiosoez jabetzen ziren; izan ere, ez dugu ahaztu behar tenpluek garai hartako eliztarren gaineko
botere morala zutela, baina baita kontuan hartzeko moduko eskubide ekonomikoak ere; horien artean hamarrena zen
garrantzitsuena, familia bakoitzak parrokiari eman behar zion uztaren hamarrena, hain zuzen ere, harengandik jasotzen zuen laguntza espiritualaren truke. Aintzat hartu behar dugu garai hartan lurreko bizitza bezain garrantzitsua edo
garrantzitsuagoa zela betiereko bizitza, eta hori erdiesteko ezinbestekoa zela elizgizonen laguntza espirituala; hortaz,
eliztar haien ustez, arrazoizkoa zen Elizari uztaren hamarrena ematea. Horren gaineko kontrola zuena oso boteretsua
izango zen. Are gehiago, orduan indarrean zeuden teorien arabera, eta unean uneko jauntxoak Eliza sekularraren
tenpluez jabetu ez zitezen, elizgizonak erlijio-tenplu horietako batzuei “monasterio” izena ematen hasi ziren, Zumarragakoari, besteak beste; horrela, gerragizon boteretsuen anbizioetatik libre jarraitu nahi zuten. Eraikin erlijiosoez jabetu
nahi zuten jauntxo feudalen ikuspegiari eta gure herriari buruzko datuak jasotzen ditu honakoak: DIAZ DE DURANA
ORTIZ DE URBINA, José Ramón (1998), “Patronatos, patronos, clérigos y parroquianos: los derechos de patronazgo
sobre monasterios e iglesias como fuente de renta e instrumento de control y dominación de los parientes mayores
guipuzcoanos (siglos XIV a XVI)”, Hispania Sacra, ISSN 0018-215X, 50. lib., 102, 27-58 orr.
1366ko datari dagokionez, berau ageri da jatorrizko dokumentuan, “en Toledo á doze días de Mayo hera de mil quatrocientos y quatro” sinatu eta gerora kopiatu zutenean. Data hori bat dator aro hispanikoarekin; horregatik, beharrezkoa
da azken horri hogeita hemezortzi urte kentzea, gaur egun dugun egutegi gregoriarrera egokitzeko. Horrenbestez,
dokumentua 1366an egin zuten, egun dugun egutegiaren arabera.
Donazioaren dokumentu osoa dago ikusgai, besteak beste, honako liburuan: PRADA SANTAMARÍA, Antonio (1999),
Aspectos de la Historia Eclesiástica de Zumarraga. Los templos de Santa María, Zumarraga, Andre Maria Jasokundearen eliza, 289. orr.
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Garai bateko Elizkale - Antiguo Elizkale. A. Vielux - Pako Vierbücher

Mende horretatik aurrera, Urola ibaiaren ezusteko uholde handiak mendean hartzeko
baliabide gehiago zutela, zenbait biztanlek kokaleku berrian bizitzeari ekin zioten; zentzuzkoa denez, lehenago ere kolono berriak gaurko Elizkale eta Piedad erdibideko guneetan
kokatu ziren.
Artean izenik ez zutela, eta orain arte esandakoak laburbilduz, Zumarragako biztanle
gehienak baserri-gunean bizi ziren eta Eitza eta Zufiaurre ingurua zein haien arteko lekuak ere populatuta zeuden; hortaz, gure hirigunea kale-herri itxurakoa zen, alde batera
uzten badugu, nabarmen isolatuta baitzegoen, XVI. mendearen erdialdera arte legazpitarren
bizileku izandako etxea.
Hirigune5 horiek beren kokaguneari eutsi zioten mendez mende, Ferrocarril del Norteko
trenbide-sarea eraiki zuten arte. Hori ohiz kanpoko berria izan zen orduan, egun Geltokietako Plaza denaren inguruan tren geltokiaren eraikina eta hari atxikitako eraikinak eta
biltegiak eraikitzea aurreikusi baitzuten. Hori garrantzitsua izan zen; izan ere, eraikin berri
horiek Eitzatik Zufiaurre kalera (egungo Kalebarren) arteko kale-herri tradizionaletik nahiko
urrun zeudenez gero, XIX. mendeko bigarren erdialdean bi aldeak fisikoki lotzeko beharra
antzeman zuten.
Leku honetan aipagarria da trenbidearen injeniariek Zelaikoa etxea zegoen meandroa
ezabatzea beharrezkotzat jo zutela, horrela errazagoa izango zelakoan trenbidea eraikitzea
eta baita aurrerantzean hura mantentzea ere; horrek lerro zuzen samar baten itxura emango
zion ibaiari, eta, denboraren poderioz, Zelaikoa gune hartan bizi ziren herritarren ekimenez,

5 Beste eraikin batzuen artean, 1663an Zumarragako lehen udaletxea eraiki zuten garai hartan herriko Plaza zenean

(gaur Nafarroa plaza).
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betidanik Zumarraga eta Urretxu bereizi zituen muga, Urola ibaiaren ibilguren ardatza lekuz
aldatu zuten.
Tokiko agintariek XIX. mendearen erdialdean garai hartako Zufiaurre kalea eta trenari
zegozkion eraikinak lotzeko beharra ikusi zutenean, herria handitzeko proiektuari ekin zioten. Horretarako, 1863an eraikin garrantzitsu bat eraitsi behar izan zuten: Santa Maria de
la Piedad edo Zufiaurreko ermita; tropek Independentzia Gerran erabilia zuten, eta, horregatik, elizak itxura deitoragarria zuen; faktore horrek berau eraisteko prozesua erraztu zuen.
Beharrezko lur-sailak erosi ondoren, Zufiaurreko kaletik harago, denborak aurrera egin
ahala Soraluze (horrela izendatu zuten 1884an, Nicolás de Soraluce hil ostean), Plaza Nueva (bertan finkatu zuten udaletxe berria, 1866tik aurrera administrazio-lanak kudeatuko
zituena)6, Legazpi eta La Estación izeneko kaleak eraiki zituzten.
1877ko maiatzaren 7an egin zuten Zumarragako lehen errolda; alde batetik, ez
ditu errolda modernoek izan beharreko irizpide guztiak aintzat hartzen; bestetik, baserri eta
baserri-auzo kopurua erakusten digu, baita kaleak eta Eitzako etxe kopurua ere7 (hogeita
hamabi etxe); kontuan hartzekoa da garai hartan landa-gunetzat zutela Eitza. Hirigunean
hurrengo kaleak ageri dira: La Estacion, Legazpia, Plaza Nueva, Plaza Vieja, Calle Nueva,
Zufiaurre, Piedad eta Elizkale8.
Kontuan hartzen badugu errolda horren laburpenaren arabera gure herrian berrehun etxe
zeudela, eta Eitzaren eta hirigunearen artekoak aztertu ditugula, baserri-guneetan laurogeita
hamar etxe zeudela ondoriozta dezakegu9. Eraikin horiei dagokienez, ordura arte baserri
6 Udaletxearen eraikin zaharra udaletxe gisa erabiltzeari utzi zioten, eta harrezkero Alhóndiga edo udal biltegi gisa

baliatu zuten. Han egon ziren, halaber, herriko kartzela, eskolak etab.
7 Honakoak ziren beren zenbaki eta izenak: 1, Coletocoa; 2 eta 4, Mujicanea; 3, Serotechea; 5, Izaguirre Echea; 6, Fur-

dangoa; 7, Jaureguinea; 8, Cortaberri-echea; 9, Cateacoa; 10, Aramburu Echea; 11, Calemusu; 12, Mayoranea; 13, Labecoa;
14, Artechene-Zarra; 15, Urbiscoa; 16, Artechene-berria; 17, Galantecoa; 18, Barberocoa; 19, Urtenea; 20, Amestin-echeverri;
21, Machain-enea; 21, Tantelu-zarra; 22, Izurza; 23, Tantelu-berria; 24, Parapocoa; 26, Pillutocoa; 28, Sagastiberria; 30, Araizteguinea; 30 bis, Sagastiberri-chiquia; 32, Ameztinea; Casa de la Beneficencia; Campo Santo.
8 La Estacion kalean, Casa del Jefe, Posada de la Panadería eta Casa Chiquita edo Cuadra de las Fondas izeneko etxeak
alde batera utzita, beste hamazazpi etxebizitza gehiago ere bazeuden. Legazpi kaleak izen bereziko etxe bakarra zeukan: Fábrica de fósforos delakoa. Plaza Nuevak (gaur Euskadi plazak) zein Calle Nuevak (gaur Soraluze kaleak) ez zuten
izen bereziko etxerik. Zufiaurre kaleak, ordea, izen bereziko etxe ugari zituen: 1, Calebarren; 2, Oraecheberri barrena; 3,
Leturiechea; 4, Oraecheverri; 5, Ucelay Aundia; 6, Oraeche Zarra; 7 eta 7 bis, Zapataricoa; 9, Olarangoa; 11, Echechiquia;
15, Isuzquiza Echea; 17, Zabalocoa; 19, Guerranea; 21, Otaloranea; 23, Antinea Chiqui.
Piedad kalean etxe hauek besterik ez zuten izena: 2, Gorospenea; 3, Antinea Echeverri; 4, Mallecoa; 5, Urtubia; 6, Calsaingoa; 7, Inchausti Mayor; 8, Casa Vicarial; 9, Prudencionea; 1, Lizariturri; 11, Serota eche; 12, Marcosconea; 13, Inchausti
menor; 15, Ayestarangoa; 17, Ayesunea.
Plaza Zaharreko (gaur Nafarroa plaza) etxeen izenak honakoak ziren: 2, Gabilondonea; 3 eta 3 bis, Alzolaechea; 4, Mirandanea; 5, Amilletanea; 6 eta 8, Censo Mayor; 10, Landaburunea.
Hona hemen Elizkale kaleko etxeen izenak: 1, Labeberri; 2, Casa sobre el Juego de la Pelota; 3, Baztareche; 5, Lizargaratenea; 7, Aizagaechea; 9 Iburreta Echea; 11, Posada Nueva; 13, Posada Nueva Chiquita; 15, Soraiz-echea; 17, Sacristancoa;
19, Aguirre-echea; 21, Arangurengoa; 23, Curutzecoa (sic).
ZUA, B sekzioa, 6. Negoziatua, II. seriea, 1. liburukia, 4. espedientea.
9 Deigarria bada ere, errolda hau egiteaz arduratu ziren langileek azpisailkapen bat egin zuten Leturiako auzorako;

haren baitan zeuden Aguinaga auzoko baserri zumarragarrak, honako zazpi baserriekin: Errepelde, Zumacorta de Acá,
Zumacorta de Allá, Mugarrieta, Ayesu-baso, Urrusti eta Ocorro.
Leturiako erdiguneko baserrien izenak honakoak ziren: Izuzquiza (bi etxebizitza zituena), Aizquibel (hiru etxebizitza:
Jauregui, Aguirrevengoa eta Artiz), Leturia-barrena (hiru etxebizitza), Leturia-medio, Leturia-goena (hiru etxebizitza),
Jauregui Echeverri, Cortaberria (bi etxebizitza), Olarte, Leturia Echeverri, Leturiondo. Aramburuko auzoan honako baserriak zeuden: Igaraberria de Allá, Igaraberria Molino, Guerra Molino, Anduezu (bi etxebizitza), Lizarazu Molino, Lizarazu
Echeverria (gaur Etxeberri), Achivita de Abajo, Achivita medio, Achivita de Arriba, Oraa de Abajo (bi etxebizitza), Oraa de
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bakoitzak etxebizitza bakarra izatea ohikoa zen arren, orduan bi edo hiru zeuzkaten. Are
gehiago, baserrietako etxebizitza guztiak zenbatu ditugu, eta emaitza ehun eta hemezortzi da.
Etxebizitza kopurua, 1877ko erroldaren arabera
Zonaldeak	Etxe zenbakia	Etzebizitzak
Aginaga (Leturian)

7

Leturia

12

10
17

Aranburu

29

36

Soraitz

27

36

Elgarresta

15

18

Eitza

32

37

La Estacion kalea

11

20

Legazpi(a) kalea

3

4

Plaza Berria

6

18

Kale Berria

6

17

Zufiaurre kalea

16

27

Piedad kalea

15

21

Plaza Zaharra

8

8

Elizkale

13

27

Hala eta guztiz ere, gure herriak trenbide-sarea eraiki ondoren izan zuen garapena aztertu
dugula, eta Hirugarren Gerra Karlista bukatzeak eman zuen orekaren eraginez batik bat,
etxe gehiago eraikitzeko premia izan zuten berehala, eta orduan ere kale eta auzo berriak
sortu zituzten: Artizeko auzoa da horietako bat, trenbide-saretik haratago abizen bereko
industrialariaren ekimenez eraiki zutena eta 1883tik aurrera lehen biztanleak izan zituena.
XX. mendean sartzeaz batera, gure herriak aipaturiko zonaldeei eutsi zien. 1920an,
modernotzat dugun lehen erroldan, osorik dagoen errolda orok eman ditzakeen informazio
guztiak kontuan hartuta, oso nabarmena da kale edo auzo bakoitzeko etxebizitza kopuruaren
gorakada. Horrek ez du, ordea, etxe kopuruaren igoera izugarriarekin zertan bat egin. Are
gehiago, etxe bakoitzean etxebizitza bat baino gehiago egon zitekeen, eta, hemendik aurrera,

Arriba (bi etxebizitza), Alzola de Abajo, Alzola de Arriba (bi etxebizitza), Lete, Abeleche, Izaguirre Menor, Izaguirre Mayor,
Aramburu Aldecoa, Aramburu Medio, Aramburu Echeverria (bi etxebizitza), Aizaga Mayor (bi etxebizitza), Iburreta de
Arriba (bi etxebizitza), Iburreta de Abajo, Aizpuru (bi etxebizitza ), Eguia, Lizarazu Medio, Ondarra, Ipensa. Soraizeko
auzoan zeuden: Gurruchaga de Abajo (bi etxebizitza), Gurruchaga de medio, Gurruchaga de Arriba, Goiburu, Elorriaga
de Arriba, Elorriaga de Abajo (bi etxebizitza), Sagaspe (bi etxebizitza), Landaburu (bi etxebizitza), Antigua, Elizalde, Inchausti, Urrutia (bi etxebizitza), Aguirre Mayor, Aristi, Altuna, Sorais Basterra (bi etxebizitza), Sorais de Allí (bi etxebizitza),
Echeverri Viscardo, Salsamendi (bi etxebizitza), Bustinza, Ibarguren Echeverri, Ibarguren Mayor, Corta, Oyanguren Menor,
Aldasbarren, Oyanguren Mayor (bi etxebizitza), Aguerre Echeverri. Elgarresta auzoan zeuden: Machain de Allá, Machain
medio, Machain de Acá, Urasandi, Oruezabaleta Mayor (bi etxebizitza), Bidaurreta, Oruezabaleta Menor, Jauregui Mayor
(Casa Torre Legazpi, bi etxebizitza zituena), Ispillaga, Alceta, Echerre (Mendizabal izenez ezaguna), Iturbenea, Elgarresta,
Eguibide (bi etxebizitza), eta San Gregorio Chiqui.
Paradoxikoki, gaur egun Eitzako aldapatik aurrera eta Legazpiruntz dauden baserri guztiak Elgarresta auzoaren baitan
daude.
ZUA, B sekzioa, 6. negoziatua, II. Seriea, 1. liburukia, 4. espedientea.
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azken unitate hori izango dugu batik bat kontuan, begien bistako arrazoiengatik, gure herriko
biztanleei buruzko ikerketa honetan. Baserrietako etxebizitza kopuruak ere gora egin zuen,
baina hazkundea askoz apalagoa izan zen.
Horrela bada, 336 etxebizitza ageri ziren hirigunean, Eitzako auzoa bera, Elizkaleko komentu eta babes-etxea nahiz Calle de la Estación-eko Urola hotela kategoria horren baitan
zeudela. Landa-gunean, ahaztuak ziren ordurako baserri auzoen izen zaharrak, eta haiek
ezaugarri geografikoen arabera egokitu ziren: Iparraldeko, Hegoaldeko, Ekialdeko eta Mendebaldeko Zonaldeak; baserriek 112 etxebizitza zituzten orotara.
Etxebizitza kopurua, 1920ko erroldaren arabera
Zonaldeak	Etxebizitzak
Iparraldeko baserriak

60

Hegoaldeko baserriak

12

Ekialdeko baserriak

30

Mendebaldeko baserriak

10

Eitza

44

La Estacion kalea

52 (hotela eta fondak barne)

Legazpi kalea

38

Plaza Berria

28

Soraluze kalea

21

Zufiaurre kalea

35

Piedad kalea

29

Plaza Zaharra

25

Elizkale

42 (komentua eta asiloa)

Artiz auzoa

22

Hurrengo errolda 1930ekoa da. Bertan antzeman dezakegu Plaza Nueva izendapen
zaharra aldatu eta Alfonso XIII plaza izena jarri ziotela, 1927ko maiatzaren 15eko (Alfontso
XIII.a errege izendatu zuteneko XXV. urteurrena, hilabete bereko 17koa, urren zegoela)
udaletxeko Osoko Bilkuran oinarrituta.
Etxebizitza kopuruari dagokionez, esanguratsutzat jo dezakegun zerbait gertatzen hasi zen:
hiriko etxebizitza kopurua asko hazten ari zen, 431 etxebizitza izan arte (aurreko hamarkadan % 28,27 handitu zen), eta baserrietako etxebizitza kopurua murrizten hasia zen, 99 arte
(-% 11,60); beherakada Iparraldeko Zonaldean (60 etxebizitza izatetik 53ra igaro zen) eta
Ekialdeko Zondaldean (30etik 25era igaro zen) gertatu zen batik bat, landa eremuko gunerik
populatuenetan, hain zuzen ere.
Hiriko etxebizitza kopurua zonalde guztietan hazten ari zen; hala ere, Legazpi kalea nabarmentzen zen, Udalak lau atari (kale horretako azken laurak) eraiki baitzituen bertan, gure
herrira etortzen zen geroz eta etorkin kopuru handiagoaren etxebizitza beharra asetzeko.
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Etxebizitza kopurua, 1930eko erroldaren arabera
Zonaldeak	Etxebizitzak
Iparraldeko baserriak

53

Hegoaldeko baserriak

11

Ekialdeko baserriak

25

Mendebaldeko baserriak

10

Eitza

53

La Estacion kalea

67 (hotela eta fondak barne)

Legazpi kalea

79

Alfonso XIII plaza

33

Soraluze kalea

24

Zufiaurre kalea

42

Piedad kalea

36

Plaza Zaharra

27

Elizkale

47 (komentua eta asiloa barne)

Artiz auzoa

23 (Legazpi ikastetxea barne)

II. Errepublikaren eta Gerra Zibilaren urteak gorabeheratsuak izan ziren, baita arlo honi
dagokionez ere. Aro errepublikarreko hazkunde neto baina jarraituaren atzetik bolada zaila
etorri zen; izan ere, zumarragar askok beren ondasun materialen zati handia abandonatzea
erabaki zuten 1936ko irailaren erdialdean, nazionalek herria une batetik bestera konkistatuko zutelakoan, eta Bizkaira abiatu ziren behin-behineko babes bila; epe laburrera beren
etxeetara itzultzeko itxaropena zuten, errepublikarrek Molak eskualde honetara bidaliak
zituen tropa nafarrak garaitu bezain laster.
Aitzitik, ez zen halakorik gertatu. Inbaditzaileek Gipuzkoa eta Bizkaia osorik hartu zituzten
1937ko ekainaren amaierarako, eta handik gutxira Iparralde osoa beren eskuetan erori zen.
Askok 1937ko bigarren erdialdean beren etxeetara itzuli beste erremediorik ez zuten izan;
horrela, 1937ko abenduaren 1ean, gure biztanle kopuruaren egiazko egoera ezagutzeko
irrikaz, agintari berriek herriko errolda berria egiteko agindu zuten.
Haren datuei buruz aritu aurretik, beharrezkoa da aipatzea garai hartan zonalde batzuen
izenak aldatu egin zituztela, Errepublikako Udalak zein erregimen frankista berriak hartu
zituzten lehen neurrien eraginez. Frankistek 1936ko irailaren 28an egin zituzten lehen aldaketak, eta 1937ko irailaren 19an bigarrenak, Zumarragako eta Villarrealeko Askapenaren
Urteurrenaren karira.
Aldaketa zaharragoei dagokienez, 1931ko apirilaren 18ko Osoko Bilkuran Udal errepublikar berriak ordura arte La Estacion zen kaleari Sekundino Esnaola (1929ko urrian hil zen
seme kutuna) izena jartzea erabaki zuen. Astebete geroago, Udal berak Alfonso XIII Plaza
eta Plaza Zaharra izenak aldatzea eta haiek Errepublika Plaza eta Sabino Arana Goiri Plaza
izendatzea erabaki zuen, hurrenez hurren.
Karlista nafarrek hiria hartu eta berehala, zonaldeen izenak 1936ko irailaren 28an aldatu
zituzten, eta neurri horrek Plaza de la República, Paseo Celay Aristi eta Plaza Sabino Arana
Goiriri eragin zien, azken horiek Plaza de España, Alameda de Navarra eta Plaza de los Fueros izatera igaro baitziren. Azkenik, aipatu Askapen Festaren karira, 1937ko irailaren 19an
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Plaza de España izena ziurtatu zuten eta Alameda de Navarra, Plaza de los Fueros eta Calle
Zufiaurre izenak aldatu zituzten, Avenida de Franco, Plaza de Navarra10 eta Calle General
Mola izenak jartzeko, hurrenez hurren.
1937ko amaierarako erroldaren zifrei dagokienez, etxebizitza kopurua apur bat hazi zen:
zazpi etxebizitza gehiago zeuden aurrekoan baino (%1,32 gehiago), eta zonaldeek oso garapen desorekatua izan zuten: Cuartel del Esten apurtxo bat hazi ziren, eta gainerako landaeremuetakoek behera egin zuten, Cuartel del Norte jendetsuenean, batik bat. Hiriko gunean
Eitzako auzokoak eta Soraluze kalekoak hazi ziren bereziki, baita Piedad kalekoak, Plaza de
Navarrakoak eta Barrio de Artizekoak ere. Aitzitik, Sekundino Esnaola eta Elizkale kaleko
etxebizitza kopuruak behera egin zuen, gutxiago Plaza de España eta Legazpi kalekoek.
Gure herriko etxebizitzen mapa aldatzen ari zen; izan ere, baserri-guneetako biztanleek
hura utzi eta hirigune desorekatura jotzen zuten. Horrela, lehen guneak biztanleak galtzen
zituen neurri berean (% 14), bigarrenak biztanle-berregituraketaren ondorioak integratu
zituen hiriguneko populazioaren bitartez, poliki baina irmoki (% 4,87 irabazi zuen guztira).
Begien bistakoa da, halaber, biztanleen lan egiteko modua aldatzen ari zela, geroz eta
gehiago baitziren jarduera ekonomikoen bigarren eta hirugarren sektoreetan aritzen zirenak.
Herriko populatze-modu tradizionala galtzen ari zen, eta baserrietako familien taldekatze
modu zaharra arian-arian desegiten, haien kideek hirigunera jotzen baitzuten bizitzera.
Etxebizitza kopurua, 1937ko erroldaren arabera
Zonaldeak	Etxebizitzak
Iparraldeko baserriak

43

Hegoaldeko baserriak

8

Ekialdeko baserriak

23

Mendebaldeko baserriak

8

Eitza

68

Sekundino Esnaola kalea

55 (hotela eta fondak barne)

Legazpi kalea

78

Espainia plaza

27

Soraluze kalea

39

General Mola kalea

43

Piedad kalea

44

Nafarroa plaza

31

Elizkale
Artiz auzoa

40, gehi komentua, ikastetxea eta Benefizenzia Etxea
27 (Legazpi ikastetxea barne)

1945erako populazioak gora egin zuen herri osoan, eta ez zen biztanlerik galdu zuen
zonalderik. Etxebizitza kopurua 571 izatetik 760 izatera igaro zen: bi kasuetan barne zeuden
hotela, Casa de la Beneficencia (Babes-Etxea) eta ikastetxeak, eta zonalde guztietan etxebizitza kopuruak gora egin zuen, salbuespenik gabe. Nabarmentzekoa da Sekundino Esnaolan

10 Herria nazionalentzat konkistatu zuten soldadu karlista nafarren omenez jarri zioten Plaza honi bere izena.
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eta Soraluzen gertatu zen hazkundea (55etik 93ra eta 39tik 60ra, hurrenez hurren), % 69
eta % 53tik gorako ehunekoak ditugula. Horien atzetik daude, zifra erlatiboetan, Plaza de
Navarra, General Mola kalea eta Barrio de Artiz. Zazpi urte lehenagoko egoeraren aldean, baserrietako etxebizitza kopurua ere handiagoa zen, eraikin bakoitzeko etxebizitza kopuruaren
hazkundearen ondorioz; izan ere, gainezka zegoen hiriguneak, lehen etorkinei ere erantzunik
emateko gai ez zenak, nekez jaso zitzakeen landa-guneko familia horiek.
Harrigarria badirudi ere, eta aurrerago sakontasun handiagoz aztertu ahalko dugun bezala,
lehendabiziko etorkin horiek erdigunekoak eta tradiziozkoak ziren bi kaletan finkatu ziren.
Urte batzuk geroago, etorkin kopurua masiboa izan zeneko garaian, bereziki esanguratsua
suertatuko zen errealitateari buruzko teoria batean lanean dihardut: Euskadi eta Nafarroako
etorkinak erdigunean finkatu ziren; Gaztela eta Extremadurakoak, hots, euskal kulturatik
geografikoki eta kulturalki urrutien zeudenak, herriko alderik periferiko edo xumeenetan.
Hori guztia orduko Zumarragan gainezka egiten zuten kaleek jendea hartzeko zituzten aukera
mugatuak ahaztu gabe, jakina. Horren adibide ona da 1945ean Plaza de Navarra edo Barrio
de Artizeko etxebizitza kopuruak nabarmen gora egin izana.
Etxebizitza kopurua, 1945eko erroldaren arabera
Zonaldeak	Etxebizitzak
Baserriak

107

Eitza

85

Sekundino Esnaola kalea

93

Legazpi kalea

88

Espainia plaza

36

Soraluze kalea

60

General Mola kalea

60

Piedad kalea

59

Nafarroa plaza

44

Elizkale

46

Artiz auzoa

37

Hala ere, urteak aurrera zihoazen eta etorkin kopuruaren gorakada ez zen ondoriorik
gabekoa izan. 1950erako, geroz eta etorkin gehiago iritsi izanaren emaitzak antzematen
hasi ziren, artean modu mugatuan bazen ere (jakin badakigun bezala, hazkundearen gailurra
urte batzuk geroago erdietsiko zen); ordura arte bakarra izana zen Eitzako zonaldea handitzeak auzoa zatitzea eragin zuen, eta ordutik aurrera bi azpiko gune sortu ziren haren baitan.
Lehendabizikoan eremu tradizionala zegoen, ordutik aurrera San Gregorio kalea eta, hari
atxikita, Antzina ibilbidea barne hartuko zituena; bigarrenean, San Isidro kalea besterik ez
zegoen. Haatik, eragina ez zen herriko eremurik garaienera soilik mugatu; izan ere, erdigune
tradizionaletik ez oso urrun, etxebizitzak zituzten bi zonalde berri sortu ziren: Bidezar kalea
eta Francoren ibilbidea. Lehendabizikoa oin berriko kale gisa sortu zuten; bigarrenak, berriz,
Elizkale zaharretik bereizi bezain laster ikusi zituen lehen etxebizitzak.
Zifretan, etxebizitza kopurua 1945eko 760tik aztergai dugun urteko 793raino hazi zen:
% 4,34ko gorakada apala. Hazkunde hori handia izan ez arren, konplexua suertatu zen herriak
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berau integratzea; izan ere, alde batetik, baserriek hamazazpi etxebizitza gehiago izan zuten
beren gunean (etxebizitza berrien % 15,88 gune tradizional horretan), eta, bestetik, hiriguneak ordura arte zuena baino % 2,45 gehiago hartu zuen, arestian aipatu ditugun aldaketa
geografikoen eraginez oso modu desorekatuan eta, nolabait esateko, traumatikoan.
Zifretan areago sakonduz gero, Zumarraga berri bat sortzen ari zela ikus dezakegu; ikuspuntu geografikotik, bederen, deszentralizatzen ari zen, Barrio de Artiz eta Eitzako mutur
geografikoetatik zabaltzen ari zen neurri berean. Bi leku horietan etxebizitza kopurua bost
urte lehenago baino % 60 handiagoa zen, oso atzetik zeudela General Mola kalea eta baserrien landa-gunea. Aitzitik, erdiguneko kaleek behera egin zuten nabarmenki, modu absolutu
zein erlatiboan: batik bat Nafarroa Plaza (-% 18,2), baina baita, neurri txikiagoan, Sekundino
Esnaola (-% 8,6) eta Piedad (-% 8,5) kaleak ere.
Etxebizitza kopurua, 1950eko erroldaren arabera
Zonaldeak	Etxebizitzak
Baserriak

124

Francoren ibilbidea

3

Antzina ibilbidea

29

San Gregorio kalea

55

San Isidro kalea

26

Bidezar kalea

22

Sekundino Esnaola kalea

85

Legazpi kalea

87

Espainia plaza

37

Soraluze kalea

64

General Mola kalea

71

Piedad kalea

54

Nafarroa plaza

36

Elizkale

49

Artiz auzoa

61

Horrela, 1955eko erroldara iritsiko gara. Orduan, etxebizitza kopuruaren eguneratzea
gertatu zen, ordura arte modu apal baina etengabekoan gurera iritsi ziren etorkinak jaso
genituela eta, bereziki, ordutik aurrera iritsiko zirenak jasoko genituela kontutan hartuta.
Metaforikoki esateko, badirudi herri agintariek hurrengo urteetan gertatuko zena aurreikusi
zutela, eta bereziki 1960tik aurrera jazoko zen biztanleriaren hazkunderako oinarriak jartzen
hasi nahi izan zutela.
Are gehiago, zifra absolutuei dagokienez, herriko etxebizitza kopurua 793 izatetik 959 izatera igaro zen (% 22,19ko hazkundea). Zifra erlatibo hori bost urte lehenago izandakoa baino
apur bat altuagoa zen. Kaleei erreparatzen badiegu, azpimarratzekoa da baserri-gunekoen
gorakada handia (gogoan izan behar dugu familia independienteak eraikin berean bizitzera
derrigortuta zeudela), 124 izatetik 183 izatera igaro baitziren (bost urte lehenago baino %
47,58 etxebitza edo familia unitate gehiago), atzetik Antzina ibilbideko gorakada (% 44,44),
Piedad kalekoa (% 40,74) eta, azkenik, Nafarroa plazakoa (% 27,77) daudela. Aipagarria da,
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berebat, Francoren ibilbidearen hazkundea, 3 etxebizitza izatetik 9 izatera igaro baitzen (%
300eko hazkundea).
Haatik, etxebizitza kopuruak behera egin zuen San Isidro kalean (-% 30,77) batik bat, eta
baita, neurri txikiagoan, Soraluze kalean eta Espainia plazan ere.
Aldaketa horietatik abiatuta, hurrengo urteetan indartuko zen joera antzematen hasi
gaitezke: biztanleriak gora egin zuen herriaren mugetan, bereziki baserrietan eta Antzina
ibilbidean; aldi berean, erdiguneko kaleetan, Soraluze kalean eta Espainia plazan, esate
baterako, etxebizitza kopuruak behera egin zuen.
Etxebizitza kopurua, 1955eko erroldaren arabera
Zonaldeak	Etxebizitzak
Baserriak

183

Francoren ibilbidea

9

Antzina ibilbidea

37

San Gregorio kalea

68

San Isidro kalea

18

Bidezar

23

Sekundino Esnaola kalea

96

Legazpi kalea

92

Espainia plaza

35

Soraluze kalea

59

General Mola kalea

86

Piedad kalea

76

Nafarroa plaza

46

Elizkale

56 (komentua eta asiloa barne)

Artiz auzoa

77

1960ko erroldak gure herrira iritsi zen etorkin uholdearen lehen fasea jaso zuen; bost
urte lehenagoko 959 etxebizitza izatetik 1.594 izatera igaro ginen (% 66,21 gehiago, eta
hori kontuan hartuta historian ordura arte izan genuen zifrarik altuenetik abiatzen ginela).
Beste behin ere, arazo handi horri premiazko konponbide bat gutxienez emateko, herriko
zifra absolutuetan honezkero adierazi ditugun neurrietara jo behar izan zuten: agintariek ez
zituzten etxebizitza hutsak sortu, kale osoak baizik; ordukoak dira Ciudad Jardín, Urdaneta
ibilbidea, Mercado kalea, Urola kalea, Antiorako errepidea, garai hartan Errepide Generalaren Desbideratzea - Irastorza Taldea izendatzen zutena, eta Etxeberri eta Legazpi auzoak.
Guztira, leku horietan 568 etxebizitza berri zeuden.
Ekarpen interesgarri hori alde batera utzita, herriko gainerako auzoetako etxebizitza kopuruaren guztizko saldoa ere positiboa izan zen, salbuespenak salbuespen. Eitzako zonalde
guztiak asko hazi ziren (hirurak batera % 73,17 hazi ziren); nahiz eta askoz modu apalagoan
izan, Piedad eta Elizkale kaleetako etxebizitza kopuruak ere gora egin zuen, eta baserrien
sektorea gainezka zegoen.
Azkenean, funtsezko kontu berri bat antzeman dezakegu errolda honetan: kale tradizional
gehienetako etxebizitza kopuruaren beherakada. Horrela, Espainia plazako etxebizitza ko-
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purua txikitu egin zen, eta beste hainbeste gertatu zen Legazpi, Soraluze, Sekundino Esnaola,
Barrio de Artiz eta Bidezar kale berriko etxebizitzekin ere.
Horrek dinamika berria eragin zuen: erdigune tradizionaletik urrun zeuden kaleak asko
hazi ziren, eta azken horietan zonalde berriak ere sortu ziren, baina, aldi berean, erdiguneko
etxebizitza kopuruak nabarmen egin zuen behera. Erdigunean bizi ziren familiak zahartu
eta desagertu ahala, etxebizitza horiek ez ziren etorkin berrientzat eskuragarri suertatu; izan
ere, haiek etorkizun txukuna izateko eta, oroz gain, aurrezteko etortzen ziren Zumarragara,
gerora beren jaioterrira itzultzeko asmoz. Horixe zen, orokorrean, Gaztelatik, Extremaduratik
nahiz Euskaditik eta Nafarroatik urruti dauden lekuetatik etorri zirenen kasua.
Euskadi eta Nafarroako etorkin horiek, herrira etortzen ziren guztien aldean oso gutxi
zirenek, eta haien aurrekoek ez bezala, ahalegina egin zuten erdiguneko etxebizitzak eskuratzeko, ez baitzuten beren jaioterrira itzultzeko asmorik, oro har. Beheranzko joera zuen
erdigunea egonkortu egin zen eta herriak bere muturretatik hazten jarraitu zuen, komunitate
tradizionalean integratzen ez ziren biztanleen bitartez; hori aurrerago ere egiaztatu ahalko
dugu, beste kontu batzuei buruz aritzen garenean.
Etxebizitza kopurua, 1960ko erroldaren arabera
Zonaldeak	Etxebizitzak
Baserriak

185

Francoren ibilbidea

10 (ikastetxea barne)

Antzina ibilbidea

66

San Gregorio kalea

96

San Isidro kalea

51

Bidezar

20

Sekundino Esnaola kalea

83

Legazpi kalea

90

Espainia plaza

32

Soraluze kalea

52

General Mola kalea

78

Piedad kalea

83

Nafarroa plaza

54

Elizkale (komentua barne)

59

Artiz auzoa

67

Ciudad Jardin

42

Padre Urdaneta ibilbidea

39

Mercado kalea

13

Urola kalea

87

Antio-rako errepidea

11

Errepide generala Desbideratzea – Irastorza

111

Etxeberri

147

Legazpi auzunea

118
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Eitzatik Elizkalera ailegatuz - Llegando desde Eitza a Elizkale

1965ean begien bistakoa zen etorkinen etorrera masiboaren ondorioz urte batzuk lehenago eraikiak izan ziren kaleak ere heldu berriak hartzeko nahikoa ez zirela: gehiago eraiki
behar zituzten, orduko hiriaren kanpoaldean zein hirigunearen baitan egon zitezkeen hutsuneetan. Horrela sortu zituzten Iñigo de Loiola, Filipinar Irlak eta Jai Alai kaleak, Garicano
Goñi auzoa, Esteban Orbegozo pasealekua, Poligono 1 (Severiño), Zelai Arizti parkea eta San
Gregorio kaleko etxebizitza-eraikin berria, lehen garai hartako erroldan modu apartekoan
ageri zena, Alkain-Etxe izenaz ezaguna. Harrigarria bada ere, Poligono 1-eri (Severiño)
dagokionez, hango etxeetako atariek Argixao mendira ematen zuten. Errepide Generalaren
Desbideratze-ko atari askok, berriz, errepide bariantera ematen zuten; berau urte gutxi batzuk
lehenago eraikia zen eta aurreko herriko erroldan ageri zen.
Zonaldeen izendapenari dagokionez, aldaketa batzuk gertatu ziren: Jai Alai kaleak lehenago atariak zituen Mercado kale osoa barne hartu zuen, eta jatorrizko izenari eutsi zion
Legazpi kaletik Zelai Arizti zinema-antzerki aretoaren eraikineko bidegurutzeraino dagoen
aldapa zatian.
Bestela izan ezin zitekeenez, erroldaturiko lagun kopuruaren zifrek, etxebizitza kopuruarekin bat zetozenek, hazten jarraitu zuten: ordurako 2.592 etxebizitza zeuden, eta horrek
igoera handia islatzen zuen berriro ere, % 62,6koa, hain zuzen ere.
Etxebizitza kopuruaren gorakadari buruz zehatzagoak izateko, esan beharko genuke oso
apala izan zela, zifra absolutuetan, Francoren ibilbidean, Soraluce eta Piedad kaleetan,
Ciudad Jardin, Antiorako Errepidean, Errepide Generalaren Desbideratzean eta Etxeberri eta
Legazpi auzoetan. Nabarmenagoa izan zen San Isidro, Bidezar, Sekundino Esnaola, Legazpi,
Antzina ibilbidea etab.-en. Nolanahi ere, guneren batzuetan kontrako fenomenoa gertatu
zen; horrela, etxebizitza kopuruak behera egin zuen Espainia plazan, Elizkalen eta Artiz auzoan, eta horrek bost urte lehenago egiaztatu egoera geroz eta nabarmenagoa zela erakusten
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digu: erdigune tradizionaleko biztanle kopurua txikitu zen neurri berean, etxebizitza kopurua
asko hazi zen, oro har, batik bat herriko muturretan.
Etxebizitza kopurua, 1965eko erroldaren arabera
Zonaldeak	Etxebizitzak
Baserriak

195

Francoren ibilbidea

14 eta ikastetxea

Antzina ibilbidea

134

San Gregorio kalea

110

San Isidro kalea

155

Bidezar

58

Sekundino Esnaola kalea

108

Legazpi kalea

136

Espainia plaza

30

Soraluze kalea

57

General Mola kalea

108

Piedad kalea

86

Nafarroa plaza

73

Elizkale

42 eta komentua

Artiz auzoa

59

Ciudad Jardín

44

Padre Urdaneta ibilbidea

113

Urola kalea

128

Antiorako errepidea

15 eta asiloa

Errepide generalaren Desbideratzea - Irastorza

73 eta klinika

Etxeberri

132

Legazpi auzunea

116

Iñigo de Loiola kalea

39

Filipinar irlak kalea

19

Jai Alai kalea

38

Garicano Goñi auzoa

131

Esteban Orbegozo ibiltokia

187

1, Polígonoa (Severiño)

106

Alkain Etxe

25

Zelai Arizti parkea

11

1970eko erroldak etxebizitzen errekor historiko berria jaso zuen: 2.761, bost urte lehenago baino % 6,52 gehiago.
Datu hori azpimarragarria bada ere, garrantzitsuagoa da urte batzuk lehenago gainezka
zirudien herriak hazten jarraitzen zuela: etorkin berriek etortzen jarraitzen zuten, eta beharrezkoa zen kale berriak egitea. Horrela sortu zituzten, ex novo eta garai hartako kanpoaldean,
Almirante Okendo kalea, hasieratik oso jendetsua izan zen Leturiatarren Plaza, eta orduan
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hasiberria zen eta urteen poderioz biztanle asko izango zituen Buska Sagastizabal parkea.
Gainera, ordurako sortuta zeuden kaleak berrantolatu zituzten, edo izen berriak jarri zizkieten, eta arrazionalizatu zituzten; Errepide Generalaren Desbideratzea edo 1. Poligonoa (Severiño) izenenetatik abiatuta zonalde berriak sortu ziren: Euskalerria ibilbidea eta Antonino
Oraa kalea. Sekundino Esnaola kalearen azken zatiak, garai hartako tren-geltokien guneak,
Geltokien plaza izena jaso zuen.
Zonalde berrien ondorioz 334 etxebizitza sortu ziren, eta horrek eragin deigarria izan zuen:
bost urte lehenago existitzen zirenei gehituz gero, hazkunde erlatiboa % 12,88koa izango
zen, baina, egia esan, aipatu % 6,52 besterik ez zen hazi. Horrek herriko kale, hiribide eta
etxebizitza-gune zaharretan etxebizitzek behera egin zutela iradokitzen digu beste behin ere;
era berean, kontuan hartu behar dugu beherakada hori ez zela uniformea izan.
Puntu horri buruz ikertu dugula, eta barne-berrantolaketak eta zonaldeen izen aldaketak alde batera uzten ditugula, bost urte lehenago baserrietan zegoen etxebizitza kopuruak
behera egin zuen nabarmen (195etik 133ra, % 68,20ko beherakada); halaber, behera egin
zuten, zifra absolutuetan neurri txikiagoan izanagatik, honakoetako etxebizitzek: San Isidro,
Sekundino Esnaola, Soraluze, General Mola, Elizkale, Iñigo de Loiola, Filipinar Irlak eta Jai
Alai kaleak, Espainia eta Nafarroa plazak, Etxeberri eta Garicano Goñi auzoak, eta Esteban
Orbegozo pasealekua.
Biztanleariaren berrantolaketa orokorra gertatzen ari zen: baserrien sektorean eta Etxeberri eta Garicano Goñi auzoetan ordura arte biztanle asko izan zituzten etxebizitzek, herriko
erdigune tradizionaletik nahiko urrun zeudenek, alegia, eta herriko erdiguneak berak geroz
eta biztanle gutxiago zituzten; erdigunetik kanpo egon arren finkatutako hiri-egituraren baitan zeuden auzoek, berriz, geroz eta biztanle gehiago zituzten. Horien artean zeuden Francoren ibilbidea, Eitzako San Gregorio kalea eta Antzina ibilbidea, Legazpi, Piedad, Bidezar eta
Antonino Oraa kaleak, Euskalerria ibilbidea11, eta baita Artiz auzoa eta Legazpi auzunea ere.
Etxebizitza kopurua, 1970eko erroldaren arabera
Zonaldeak	Etxebizitkak
Baserriak

133

Francoren ibilbidea

52

Euskalerria ibilbidea

64

Antzina ibilbidea

140

San Gregorio kalea

146

San Isidro kalea

131

Bidezar

84

Sekundino Esnaola kalea

82

Legazpi kalea

159

Espainia plaza

25

Soraluze kalea

51

General Mola kalea

91

11 Euskalerria ibilbidearen eta Antonino Oraa kaleen artean 187 etxebizitza zeuden, bost urte lehenago Desviación de

la Carretera General eta Polígono 1-ek (Severiño) zituztenak baino zazpi gehiago.
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Piedad kalea

130

Nafarroa plaza

34

Elizkale

35

Artiz auzoa

69

Ciudad Jardín

44

Padre Urdaneta ibilbidea

112

Urola kalea

128

Antiorako errepidea

16

Antonino Oraa kalea

123

Etxeberri

112

Legazpi auzunea

120

Iñigo de Loiola kalea

31

Filipinar irlak kalea

16

Jai Alai kalea

30

Garicano Goñi auzoa

99

Esteban Orbegozo ibiltokia

181

Zelai Arizti parkea

12

Almirante Okendo kalea

113

Buska Sagastizabal parkea

13

Geltokien plaza

10

Leturiatarren plaza

198

Etorkinek ez zioten gurera etortzeari utzi. 1975eko erroldaren arabera, haren kopuruak hazten jarraitzen zuen, eta guztira 2.913 familia izatera iritsi ziren, bost urte lehenago
erroldatuta zeudenak baino 152 gehiago (% 5,5 gehiago).
Azterturiko azken bi erroldatan ez bezala, ez ziren kale berriak sortu, Almirante Churruca
eta Elcano kaleak izan ezik; azken hori, Mercado kalearekin batera, ataririk gabeko bakarra
izan zen. Almirante Churrucari dagokionez, esan dezakegu ez zela ex novo sortutako kalea,
1970etik aurrera existitzen baitzen; militar eta itsasgizon mutrikuarraren izena eman zioten
atari multzo bati, besterik ez12. Aldi berean, Antiorako Errepidea zaharraren izena aldatu eta
Santa Isabelerako Errepidea izendatu zuten.
Zifrei dagokienez, eta honezkero aipatu hazkunde orokorra gorabehera, biztanle horientzako gune berririk ez zegoenez, beroriek ordurako ezagunak ziren zonaldeetan finkatu behar
izan zuten, honako hauetan batik bat: Buska Sagastizabal parkean, Francoren ibilbidean,
Bidezar, Sekundino Esnaola eta San Isidro kaleetan eta gainezka zegoen Leturiatarren plazan; horrela, horko biztanle kopuruak gora egin zuen. Gainerako zonaldeetako etxebizitza
kopurua murriztu egin zen, bereziki baserri-guneetan, aipaturiko arrazoiarengatik, Almirante
Oquendo kalean, Piedad, Urola eta Soraluze kaleetan eta Espainia plazan.

12 Aurreko Almirante Oquendo kaleak urte hartan gune hartan zeuden eraikin guztiak barne hartzen zituen, baina,
urteen poderioz, etxe gehiago eraiki zituzten. 1975ean, ordurako bukatuta zeudela, Almirante Churruca jarri zieten
bertako eraikin batzuei izena, eta Oquendo izena beste batzuetarako mantendu zuten; hori da modu bakarra 1970ean
113 etxebizitza zituen Oquendo 1975ean 63 izatera nola iritsi zen ulertzeko.
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Begien bistakoa den bezala, erdialdeko kaleetako beherakada geroz eta handiagoa zen,
eta, neurri batean, kaleok husten ari ziren, erdigunetik urrun zeuden Leturiatarren plaza
(berrehun etxebizitzatik gora zituen) edo Buska Sagastizabal parkea bezalako beste leku
batzuen aldean, batik bat.
Etxebizitza kopurua, 1975eko erroldaren arabera
Zonaldeak	Etxebizitzak
Baserriak

100

Generalísimo Franco ibilbidea

98

Euskalerria ibilbidea

63

Antzina ibilbidea

133

San Gregorio kalea

146

San Isidro kalea

134

Bidezar kalea

147

Sekundino Esnaola kalea

102

Legazpi kalea

150

Espainia plaza

17

Soraluze kalea

45

General Mola kalea

77

Piedad kalea

118

Nafarroa plaza

32

Elizkale (komentua barne)

21

Artiz auzoa

58

Ciudad Jardín

40

Padre Urdaneta ibilbidea

101

Urola kalea

115

Ctra. Santa Isabel-erako errepidea
(Asiloa eta ikastetxea barne)

17

Antonino Oraa kalea

121

Etxeberri auzoa

105

Legazpi auzunea

106

Iñigo de Loiola kalea

30

Filipinar Irlak kalea

16

Jai Alai kalea

29

Garicano Goñi auzoa

90

Esteban Orbegozo ibiltokia

174

Zelai Arizti parkea

11

Almirante Okendo kalea

63

Buska Sagastizabal parkea

140

Geltokien plaza

7

Leturiatarren plaza

206

Almirante Txurruka kalea

101
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1981eko errolda zenbait arrazoirengatik da esanguratsua: erroldatutako biztanleen
kopuru absolutuetan beherakada gertatu zen arren, etxebizitza kopuruak, espero zitekeenaren aurka, gora egin zuela ziurta dezakegu; horrela, 2.979raino iritsi zen, aurrekoan baino
hirurogeita sei (+ % 2,26) gehiago.
Arian-arian, familiek geroz eta kide gutxiago zituzten. 1975eko batez besteko 4,28 kideetatik 1981eko 3,99ra igaro ginen. Lehen krisi industrialen ondorioz, familia batzuek kideak
galdu zituzten. Era berean, hazkunde begetatiboa geroz eta txikiagoa zen eta jaiotze-tasa
txikitu egin zen, krisiaren, metodo antikontzeptiboak hobeto ezagutzearen zein herritarrek
maila kultural handiagoa izatearen eraginez; hortaz, senar-emazteek seme-alaba gutxiago
zituzten. Gainera, familietako seme-alaba nagusiek gurasoen etxeak uzten zituzten, eta beste
etxebizitza batzuetara joaten ziren bizitzera. Herrira artean etorkin kopuru txikia etortzen
zela kontuan hartzen badugu, horrek guztiak etxebizitzen gorakada eragin zuen.
Zehatzagoak izateko, gorakada San Gregorio, Elizkale, Piedad kaleetan eta Urdaneta ibilbidean gertatu zen batik bat, eta, neurri apalagoan, Bidezar, Santa Isabelerako errepidean eta
Iparragirre ibilbidean.
Familia kopuruari dagokionez, murriztu egin zen beste behin, baserri-gunean bereziki
(hamasei familia gutxiago zeuden 1981ean, eta bosturtekoz bostertuko gertatu beherakada
indartu zen: 1965eko 195 etxebizitzatik 1981eko 84ra igaro ginen). Era berean, San Isidroko,
Etxeberri auzoko eta Euskadi Plazako etxebizitza kopuruak behera egin zuen, eta baita beste
zenbait zonaldetakoek ere; ez ditugu aipatuko, maila erlatiboan garrantzia txikiagoa izan
zutelako.
Zifrak aztertzea interesgarria den arren, errolda honek beste bereizgarri orokor bat ere
izan zuen: 1980ko urtarrilaren 10ean, Demokraziarako Trantsizio fasean, Udalaren Osoko
Bilkurak hainbat zonalderen izenak aldatzea erabaki zuen, beroriek errealitate berrira egoki
zitezen.
Horrela bada, Francoren ibilbidea, Espainia plaza, General Mola kalea eta Garicano Goñi
auzoa izenak desagertu egin ziren, eta Iparragirre ibilbidea, Euskadi plaza, Kalebarren eta
Argixao auzoa izatera igaro ziren, hurrenez hurren.
Zonaldeen izen batzuk erabat aldatu zituzten, eta beste batzuk azaletik besterik ez; lehendabizikoen artean, Antiorako Errepidea zena Beloki ibilbidea izatera igaro zen, eta, bigarrenen artean, Padre Urdaneta ibilbidea eta Almirante Oquendo eta Almirante Churruca kaleak
Urdaneta ibilbidea eta Okendo eta Txurruka kaleak izatera igaro ziren.
Echeverri auzoaren izena ere aldatu egin zuten, euskarazko grafiara egokitzeko: horrela,
Etxeberri auzoa izatera igaro zen.
Azkenik, Mercado kalea desagertu zen, arestian esan dugun bezala ataririk ez zuena eta,
hortaz, etxebizitzarik eta biztanlerik ere ez. Tarte horrek ere Jai Alai izena jaso zuen.
Etxebizitza kopurua, 1981eko erroldaren arabera
Zonaldeak	Etxebizitzak
Baserriak

84

Iparragirre ibilbidea

105

Euskalerria ibilbidea

64

Antzina ibilbidea

133

San Gregorio kalea (komentua barne)

197
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San Isidro kalea

119

Bidezar

150

Sekundino Esnaola kalea

101

Legazpi kalea

147

Euskadi plaza

13

Soraluze kalea

42

Kalebarren

73

Piedad kalea

145

Nafarroa plaza

28

Elizkale

63

Artiz auzoa

54

Ciudad Jardín

38

Urdaneta ibilbidea

117

Urola kalea

112

Beloki ibilbidea (Asiloa eta ikastetxea barne)

27

Antonino Oraa kalea

115

Etxeberri

98

Legazpi auzunea

102

Iñigo de Loiola kalea

27

Filipinar Irlak kalea

16

Jai Alai kalea

27

Argixao auzoa

89

Esteban Orbegozo ibiltokia

176

Zelai Arizti parkea

9

Okendo kalea

56

Busca Sagastizabal parkea

145

Geltokien plaza

3

Leturiatarren plaza

205

Txurruka kalea

99

1986an, erroldan ageri zen etxebizitza kopuruak 3.082koa izateraino hazten jarraitu
zuen. Paradoxikoki, eta bost urte lehenago gertatu zen bezala, aurreko erroldan baino 103
etxebizitza gehiago zeuden (% 3,45), baina erroldatutako 392 biztanle gutxiago (%3,30),
guztira 11.504 izateraino. Paradoxa horren adibiderik erakusgarriena da 1982an Grupo Joxe
Migel de Barandiaran zonalde berria sortu zela, errolda berritzeko unean 17 etxebizitza eta
52 biztanle besterik ez zituena.
Urte gutxi batzuk lehenago gertatu bezala, azken bosturtekoan biztanleria beste behin
berrantolatu zen; familiek erosoago bizi nahi zuten, hirigunearen baitako kokagune geografikoari zein etxebitza bakoitzeko kide kopuruaren beherakadari zegokionez; izan ere, gurasoen etxetik joateko sasoian zeuden seme-alabek familia berriak sor zitzaketen eta, aurreko
urteetan bezala, kontuan hartzekoak dira hazkunde begetatibo eskasa eta herritik kanpora
bizitzera joan ziren biztanleak; emaitzek islatzen dutenez, baserrietako etxebizitza kopuruak
behera egiten jarraitu zuen eta baita Legazpi eta San Gregorio kalekoak ere, neurri txikiagoan
Argixao auzoan eta San Isidro eta Kalebarren kaleetan; biztanleak gainezka zeuden Elizkale
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(bertako etxebizitza kopurua 63tik 166ra hazi zen) edota Sekundino Esnaola kaleetara (denbora tarte txiki horretan 101 etxebizitza izatetik 149 izatera igaro zen) joan ziren bizitzera.
Gainerako zonaldeetan goranzko zein beheranzko aldaketa txikiak egon ziren, eta egoera
ez aurrera ez atzera geratu zen.
Etxebizitza kopurua, 1986ko erroldaren arabera
Zonaldeak	Etxebizitzak
Baserriak

76

Iparragirre ibilbidea

108

Euskalerria ibilbidea

60

Antzina ibilbidea

130

San Gregorio kalea (komentua barne)

183

San Isidro kalea

112

Bidezar

151

Sekundino Esnaola

149

Legazpi kalea

112

Euskadi plaza

13

Soraluze kalea

42

Kalebarren

65

Piedad kalea

144

Nafarroa plaza

28

Elizkale

166

Artiz auzoa

54

Ciudad Jardín

36

Urdaneta ibilbidea

129

Urola kalea

113

Beloki ibilbidea

26

Antonino Oraa kalea

117

Etxeberri

96

Legazpi auzunea

110

Iñigo de Loiola kalea (ikastetxea barne)

24

Filipinar irlak kalea

16

Jai Alai kalea

28

Argixao auzoa

84

Esteban Orbegozo ibiltokia

175

Zelai Arizti parkea

10

Okendo kalea

60

Buska Sagastizabal parkea

144

Geltokien plaza

3

Leturiatarren plaza

202

Txurruka kalea

99

Joxe Migel de Barandiaran auzoa

17
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Garai bateko La Estación kalea - Antigua calle de La Estación

1996an, azken errolda berritze osoa egin zen urtean, aurreko bosturtekoetan antzemandako joera indartu zen: etxebizitza kopuruak 367raino hazten jarraitu zuen (%11,90eko
gorakada izan zuen, hamar urte lehenagoko erroldaren aldean), baina, aldi berean, biztanle
kopurua berriro murriztu zen, 10.221eraino; beraz, herriak hamar urte lehenago baino 1.283
biztanle gutxiago zituen (% 11,16ko beherakada).
Hori ulertzeko, zenbait faktore kontuan hartu behar ditugu: alde batetik, familietako
seme-alaba nagusiek gurasoen etxetik alde egiteko adina zuten eta, bestetik, zenbait biztanle
etxebizitza berri batera bizitzera joan ziren, eta aurrekoa saldu edo hutsik utzi zuten. Gainera,
aintzat hartzekoak dira gorago aipatu ditugun hazkunde begetatibo eskasa eta emigrazioa.
Etxebizitza gehienak zonalde berrietan zeuden, guztiak ere Poligono Zumarraga izendaturiko ospitaletik gertuko gunean. 1987an babes ofizialeko etxebizitzak zeuzkaten sei bloke
eraiki zituzten Elgarrestamendin, eta, 1993tik aurrera, ezaugarri berei eutsiz, herritarrak
Ipar Haizean zein -bi urte geroago- Busca Isusi auzoan bizitzen hasi ziren.
Azken bederatzi urteetan gune horretan eraikitako etxeek 240 etxebizitza gehiago zituzten
(1996n zeuden guztien % 7 ziren kasik). Nolanahi ere, garai hartako eskariari erantzuteko
etxebizitzak eraikitzea ez zen orduan etengo; are gehiago, erdigune tradizionaletik urrun
zeuden etxe berriak eraikitzen jarraitu zuten, geroxeago ikusiko dugun bezala.
Zonalde tradizionalek eta haien etxebizitza kopuruak izan duten bilakaerari dagokionez,
Villa Cruz Alta eta Euzko Izarra txaletak eraitsi osteko hazkunde esanguratsua azpimarratu
behar genuke Sekundino Esnaola kalean (149 etxebizitzatik 203rako hazkundea); horrela,
berau herrian etxebizitza gehien zuen kalea izatera igaro zen, eta, eraiki zutenetik lehendabiziko aldiz, Leturiatarren plazako etxebizitza kopurua gainditu zuen; Urdaneta ibilbidean
ere dezente handitu zen etxebizitza kopurua, eta baita, neurri txikiagoan izanagatik, baserrigunean ere, berau 90 etxebizitza izatera igaro baitzen; horretarako arrazoi nagusia izan zen
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Aginagako bost baserrietako familiak, ordura arte Azkoitiko administraziopean egon zirenak,
Zumarragako biztanle izatera igaro zirela 1989an.
Aurkako joera, beherakadarena, alegia, San Gregorio kalean gertatu zen bereziki (183
etxebizitza izatetik 148 izatera igaro zen), eta, neurri apalagoan, Antzina ibilbidean, Kalebarren eta Bidezar kaleetan; izan ere, hango familia asko eraiki berriak zituzten etxeetara joan
ziren, Poligono Zumarragara, batik bat.
Gainerako zonaldeek apenas izan zuten etxebizitza kopuruari zegokion gorabeherarik.
Etxebizitza kopurua, 1996ko erroldaren arabera
Zonaldeak	Etxebizitza kopurua
Baserriak

90

Iparragirre ibilbidea

107

Euskalerria ibilbidea

57

Antzina ibilbidea

117

San Gregorio kalea (komentua barne)

148

San Isidro kalea

113

Bidezar

143

Sekundino Esnaola kalea

203

Legazpi kalea

103

Euskadi Plaza

16

Soraluze kalea

46

Kalebarren

51

Piedad kalea

138

Nafarroa plaza

32

Elizkale

170

Artiz auzoa

66

Ciudad Jardín

35

Urdaneta ibilbidea

161

Urola kalea

115

Beloki ibilbidea

28

Antonino Oraa kalea

115

Etxeberri

95

Legazpi auzunea

105

Iñigo de Loiola kalea (ikastetxea barne)

26

Filipinar irlak kalea

16

Jai Alai kalea

27

Argixao auzoa

86

Esteban Orbegozo ibiltokia

171

Zelai Arizti parkea

9

Okendo kalea

54

Buska Sagastizabal parkea

142

Geltokien plaza

1
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Leturiatarren plaza

197

Txurruka kalea

100

Joxe Migel de Barandiaran auzoa

26

Elgarrestamendi auzoa

66

Busca Isusi auzoa

68

Ipar Haizea auzoa

106

Herrian bizi diren familiek egindako erroldarik areago ez dagoela, baliabide informatikoak
zinez lagungarriak dira zenbait kontutan, baina beste batzuetan mugatzen gaituzte, etxebizitza kopurua kalkulatu nahi dugunean, esate baterako. Azken urteotan Zumarragan zegoen
etxebizitza kopurua jakin nahi nuela-eta Herritarrentzako Informazio eta Arreta bulegora jo
nuenean, adierazi zidaten ezinezkoa dela 1996 bitarteko (1996 barne) irizpide berak kontuan hartzea, baina posible dela unitate konbibentzial kopurua ezagutzea; kontzeptu hori
etxebizitza kopuruaren nahiko antzekoa da, pentsioak, komentua, Lamourous Argixao Zentro
Gerontologikoa etab., jasotzen dituelako, hots, pertsona orok erroldatzeko erabil ditzakeen
leku guztiak barne hartzen dituelako.
Horrela bada, 2016ko maiatzaren 30ean 4.690 unitate konbentzional genituen, eta, era
berean, data horretan bertan biztanleria 9.885 laguneraino murriztu zela egiazta dezakegu.
Horrek erakusten digu orain arteko egoera berari eutsi diogula, oraingoan muturragokoa
den arren: datu guztien arabera, etxebizitza kopuruak nabarmen hazten jarraitzen du; jaisten, berriz, biztanle kopuruak.
Horretarako arrazoiak aurreko hamarkadetako berak dira; hortaz, ez ditugu errepikatuko;
hala ere, arestian aipatu hazkunde begetatibo negatiboa antzeman dugu azken boladako urte
batzuetan, eta badirudi luzerako kontua izango dela. Gainera, familia eredu tradizionala
aldatzen ari dela antzeman dezakegu, geroz eta gehiago baitira guraso bakarreko familiak;
hori lotuta dago, halaber, emakumearen geroz eta ahalduntze handiagoarekin.
Zonaldeei dagokienez, Poligono Zumarragan etxe berriak eraiki dituzte, 1997an Izazpi
auzoa inauguratzeaz batera. Hala ere, aipatu Poligonotik ez oso urrun, eta Argixao auzotik
urren, etxe berriak ere egin dituzte. Horrela, 2005ean Angel Kruz de Jaka, Iñaki Linazasoro
eta Bidaurreta auzoetara iritsi ziren lehen biztanleak. Harrezkero, eta orain arte, bi zonalde
berri sortu dira: hasteko, Urtubi, eta, azkenik, Eitza Berri, San Gregorio kalean zegoen eraikin
bateko biztanleak handik atera eta hura eraitsi tartean sorturikoa. Lerro hauek idazten ari
naizen honetan, proiektu zahar bat dago azken zonalde horretan ehunka etxebizitza eraikitzeko, baina proiektu horrek ez du, egun ere, behin betiko bultzada izan.

3.-Gure biztanleen
generoa eta adina
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Herri bat nolakoa den adierazten duten bi ezaugarri aukeratu behar izanez gero, generoa
eta adina lehenetsi behar genituzke, ezbairik gabe. Biak ala biak oinarrizkoak dira gure
nortasuna zertan datzan argitzeko; horietatik abiatuta gara molde batekoak edo bestekoak,
historia guztian zehar baldintzatu gaituztelako.
Gizon edo emakumea izan, umea, gaztea, heldua edo zaharra, egun ere geureganatzen
ditugun rol sozialek eguneroko jarduera guztietan eragiten digute, are gehiago denboran
atzera eginez gero; orduan, norberaren ezaugarrien arabera, lanbide, ikasketa… jakinak egin
ohi edo ahalko zituen gizaki bakoitzak. Zorionez, gaur egun generoak ez du pertsona baten
bizimodua hainbeste baldintzatzen.
Ikus dezagun, beraz, funtsezko bi aldagai horiei dagokienez zumarragarrek zein bilakaera
izan duten.

3.1.- Gure biztanleen generoa
Gizarte tradizionaletako ezaugarri garrantzitsuenetarikoa ezberdintasuna izan da; neurri
handi batean, hori desagertu egin da gaur egun.
Lehen, gizon edo emakume jaiotzea suertatuz gero, bizitza osorako rol zehatza zegokion
gizaki bakoitzari, eta oso zaila zen azken horretatik ihes egitea. Hori zen errealitatea Erregimen Zaharrean ere, eta alargunak ziren zalantza izpirik gabe onartzen zituzten bakarrak,
gizonei soilik egitea ez zegokien lanik egiten zutenean. Are gehiago, emakume ezkongabe
eta ezkonduek ez zuten alargundu zirenek adina askatasunik, ez baitzieten gizonezko familiaburuaren ardurei aurre egin behar eta, hori gutxi balitz, beti baitzeuden haren babes eta
gerizako uztarripean.
Frantziar Iraultzako ideien arrakastaren eraginez mundu modernoan murgildu ginenean,
funtzionamendu sozial hartako egituren atal txiki bat desegiten hasi zen.
Espainiako erresuman, Bergarako Besarkadaren ondoren irabazle suertatu zen Erregimen
Liberala martxan jartzeaz batera, gauzak egiteko eredu tradizional batzuk aldatzen hasi ziren
poliki-poliki, esparru politiko eta ekonomikoan, batik bat. Hala ere, esparru sozialean, euskal gizarte kontserbardoreak bere bereizgarriei eutsi zien, urteek aurrera egin ahala leundu
egin ziren arren.
Hirugarren Karlistaldiaren ondoren Foruak behin betiko desagertu eta Bizkaira lehen
etorkinak modu masiboan iristen hasi zirenean, Gipuzkoa barnealdeko eskualde honek
gurean trenbide-sarea eraiki izanaren ondorioak agertu arte itxaron beharko zuen (ez oso
luze) aldaketak sumatzen hasteko.
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Lehen lantegiak martxan jarri zituzten, eta, hasiera-hasieratik, XIX. mendeko 70eko hamarkadatik, hain zuzen ere, Artizek emakumeak kontratatu zituen Zumarragako bere lantegian, beste batzuen mendeko aritu zitezen1.
Hala ere, trenbide-sarea eraikitzeak gure herrian eragin zuen iraultzaren ondorioz, ez ziren
lantegiak bakarrik sortu, baita lehen dendak ere. Azken horietan emakumeak ikusgarrigoak
izaten hasi ziren. Ordurako ez ziren nesken eskola publikoko andereño hutsak, mutilen
eskolaren mende zeudenak2.
Harrezkero, emakumeek etxean soilik egoteari utzi zioten eta, XX. mendea iristeaz batera,
beste sektore batzuetan aritu ziren, batik bat zenbait kongregazioko mojen eraginez; horrela
sortu zen lehen eskola ez publikoa, Elizkale kaleko 21. zenbakian, Lasa parrokoaren ekimenez 1903an3 gure herrira iritsi ziren Gurutzearen Alaben kongregazioko hiru mojei esker.
Are gehiago, beste moja batzuk laguntza lanez arduratu ziren, zaharrak zaintzeaz eta
ongintzaz, oro har; Karitateko Mesedeetako Amaren mojak ziren, benefizentzia ospitalea izan
zutenak 1914etik aurrera; era berean, neska pobreei laguntzeaz eta irakasteaz arduratzen
ziren (ordurako, mutikoak eskola publikora joaten ziren).
Hala ere, mojak ustez beraiei zegozkien zereginetan ikusteak ez zuen XX. mendeko lehen
hamarkadetan emakumeek gizartean oro har zuten paper tradizionala aldatzerik lortu.
Egia da arian-arian jarduera berrietan lanean hasiak zirela, eta horrek ez ziela bakarrik
alargunei eragin; haien artean zeuden telefonistak, telegrafistak, dendariak eta taberna
eta hoteletako zerbitzari tradizionalak etab. baina emakume ezkondu nahiz ezkongabeak
ez ziren artean lantegien sektorean bereziki aritu, salbuespen gisa ez bazen, XX. mendeko
30eko hamarkadaren hasieran.
Poliki-poliki, sektorean geroz eta gehiago esku hartzen hasi ziren, baina Gerra Zibilak eta
frankismoak emakumeen rol sozial orokorraren atzerakada4 eragin zuten, eta hura ia erabat
etxeko eremura mugatu5; alde batetik, gurasoen mende zeuden, eta, bestetik, senarraren
esanetara, nazional katolizismoaren orduko printzipioekin bat zetorren gizarte patriarkalaren eskuetan; politikoki, xede nazionaletarako baliatu nahi izan zituzten, Sección Femenina
delakoaren bitartez.
Lan esparruari dagokionez, Lanaren Forua aipatu mendekotasunaren adibide esanguratsua da; izan ere, Estatu babesleak guztientzako (emakumeak eta umeak barne) lana bermatzen eta arautzen zuen arren, emakumeari agintzen zion lana utzi behar zuela ezkondu bezain

1 1876an enpresak berrogeita sei langile zituen; horietako hogeita zortzi gizonezko helduak ziren; hamalau emakume eta lau mutiko ere bazeuden.
2 Garai zaharretatik, herrietan ez zen zalantzarik egiten udal-funtsen atal bat mutikoen hezkuntzara bideratzeko;

oso bestelakoa zen neskentzako oinarrizko hezkuntzaren egoera; neskek hezkuntza jasoko bazuten, beharrezkoa
zen aparteko eskaria egitea eta andereño bati ordaintzeko nahikoa diru izatea. Hala ere, eskari hori egiteak ez zuen
bermatzen neskek ikastetxera joan ahalko zutenik.
3 Hain izan zuten arrakasta handia, hazten jarraitu ahal izateko beste leku batera joan behar izan baitzuten. Horrela,

1910ean Colegio de las Hijas de la Cruz sortu zuten gaur egun Piedad kalea eta Iparragirre ibilbidea (lehen Elizkale)
elkartzen diren lekuan; han egon ziren 70eko hamarkadaren hasierara arte, eta orduan Belokiko mendi-magalean
dagoen ikastetxe handiago batera joan ziren (gaur UGLE).
4 Konkistatu berria zuten bozkatzeko eskubidea, lan-munduan aritzeko aukerak etab. galdu zituzten.
5 1939ko amaieran emakumeei debekatu egin zieten enplegu-bulegoetan langile gisa izena ematea, honako kasue-

tan izan ezik: familiaburuak izanik familia mantentzeko beren lanaz baliatzen baziren, bananduta bazeuden, beren
senarrak ezinduta bazeuden edo ezkongabeak baziren, bizitzeko baliabiderik ez zutela nahiz lanbide jakin batean
aritzeko tituluren bat zeukatela.
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laster6. Neurri hori indarrean egon zen 1961eko otsailaren 1etik aurrera dekretu berria
onartu zuten arte; haren arabera, emakumeei aukera eskaintzen zieten ezkondu ondoren
lanarekin jarraitzeko, kontratua bertan behera utzi eta ordain ekonomikoa kobratzeko edo
urtebete eta bost urte bitarteko eszedentzia hartzeko. Era berean, dekretu horrek gizonen
lan bera egiten zuten emakumeen soldata-diskriminazioa legez ezabatzea zuen helburu.
Diktadura amaitu zenean, emakumeek eskubide berriak lortu zituzten. 1978ko7 Konstituzioaren eraginez, 1981etik aurrera emakumeak ez ziren adin txikikoen maila berean
egongo eta lan kontratu bat sinatu ahalko zuten, kontu korronte bat zabaldu, gidabaimena
edo pasaportea eskuratu etab., senarraren baimenik gabe.
Harrezkero, administrazioetan poliki-poliki eta apaltasunez agertuz joan diren berdintasun politikoek genero bien arteko ezberdintasunak leuntzea ahalbidetu dute, gaur egun ere
aldeek agerikoak izaten jarraitzen duten arren.
1877 eta 2015 arteko Zumarragako herri-erroldei buruz ari garela, zifra hotzetatik abiatuta
egin daitezkeen estatistika guztiak alde batera utzi eta generoari dagozkion ezberdintasun
jakinak kontuan hartu behar genituzke, horretarako ataletik abiatuta.
Emakumezkoei eragiten dieten kategoriei buruz ari naiz, lanaren esparruko Sus labores
bezalakoei buruz. Azken hori emakumeek, ezertxo ere kobratu gabe, etxean egiten zituzten
lanen ingurukoa da. Are gehiago, errolda batzuetan izendapen hori zuten emakumezko
zaharrek, antzeko adineko senarrak haien egoera hobeto deskribatzen zuen Jubilado terminoari lotuta ageri direla. Hitz horiek, beraz, gizonak eta emakumeak behin betiko bereizteko
balio zuten.
Bestetik, eta adibide gisa, analfabetismoak, hezkuntzari buruz aritzen garenean ere aztertuko dugunak eta RAEren arabera irakurketan bereziki gertatzen den oinarrizko prestakuntza
eza islatzen duenak, emakumeei gehiago eragiten zien, gizonei baino. Are gehiago, bi sexuei
eragiten ziela onartu eta gabezia kognitiboak zituzten lagunak alde batera utziz gero ere,
analfabetismoak bereziki eragiten zien emakume immigrante hedadutei.
Are gehiago, emakumeen eta analfabestismoaren arteko loturari buruz ari garen honetan,
euskararen ezagutzaren esparruan askok adierazten zuten ondo ulertzen edo hitz egiten
zutela, baina ez zekitela irakurtzen edo idazten; horrek gehiago eragiten zien emakumeei
gizonei baino.
Emakumeen lanari dagokionez, etxetik kanpo hirugarren sektorean aritu ziren bereziki,
eta ez zen, gizonen aldean, lehen sektorean emakumerik apenas8, ezta bigarren sektorean
lan egiten zuenik ere, oso gutxi baitziren haientzat lehenesten zituzten lanbideak. Nolanahi
ere, Zumarragako enpresa siderometalurgiko handian lanen espezializazioa gertatu zenetik, matxeroak ohikoak izan ziren9; lan hori emakumeek egiten zuen hasieran (gizonezko
matxeroak ere izan ziren, baina askoz neurri txikiagoan) eta zenbait piezaren lehen faseak
prestatzeko ardura zuten10.

6 Garai hartan, lan berean aritu arren emakumeek gizonek baino gutxiago kobratzen zuten, jakina, lana ofiziala

zenean. Are gutxiago kobratzen zuten lana ezkutukoa zen kasuetan.
7 1.1, 9.2 eta 14 artikuluak.
8 Batzuetan, baserriko txikienak zaintzen bukatu ostean, seme-alabek urte kopuru jakina zutenean edo alaba ezkongabeek berau erdietsi zutenean, emakume batzuek “baserritar” izendapena jasotzen zuten.
9 Adibide gisa, 1970eko erroldan Zumarragan bizi ziren hogeita hamar emakumezko langile matxero zeuden.
10 Emakumezko matxeroek unean uneko piezetarako (kuboak, zorroak, kurbak, ukondoak, “T” formako piezak…)
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Azkenik, errolda bakoitzean ageri diren gizon eta emakume kopuruak aztertuz, maskulinitate- eta feminitate-indizeak kalkulatuko ditugu11; azken horiek adinen errepresentazio
grafikoari dagokion atalean behar bezala azalduko ditugu, eta bukatutzat emango dugu gaia.
1877ko erroldaren arabera, emakume gehiago zeuden gizonak baino: erroldatutako
1.695 lagunetatik, 921 ziren emakumeak. Horrenbestez, maskulinitate-indizea % 84,03koa
zen. Zifra hori eskuratzeko beharrezkoa da hiriguneko populazioari landa-gunekoa gehitzea;
hirigunean gizon guxiago zegoen12, eta landa-guneko13 gizon kopurua handiagoa zen, baina
ez emakumeena bezainbeste. Errepresentazio grafikoen atalan sakonkiago aztertuko dugun
bezala, aurrera dezakegu garai hartan gizon askok Hego Amerikara emigratzen zutela eta,
gainera, Hirugarren Karlistaldiaren ondorioak antzeman zitezkeela, oso modu esanguratsuan
ez izanagatik.
XX. mendeko lehen errolda, 1920koa, aztertuz gero, gizon kopurua proportzionalki
emakumeena baino gehiago hazi zela egiazta dezakegu, baina artean haiek baino gutxiago
zirela. Urte hartan herriko maskulinitate-indizea % 92,14koa izateraino hazi zen, eta hona
hemen zifra absolutuak: 1.068 gizon eta 1.159 emakume.
Emakumeen nagusitasuna hirigunean antzematen zen bereziki: bertan % 86,65ekoa zen
maskulinitate-indizea, eta landa-guneko emakume kopurua murriztearen ondorioa zen hori,
ez emakumezko kanpotarrak etorri izanarena. Landa-gunean alderantzizkoa zen egoera;
izan ere, emakumeek baserritik hirigunera jo izanaren eraginez, gizon kopurua handiagoa
izatera iritsi zen baserrietan. Landa-guneko maskulinitate-indizea zeharo bestelakoa zen
1877koaren aldean: % 106,56.
Zonaldeen arabera, bistan denez gizonak baino emakume gehiago zituztenak nagusitzen ziren. Nolanahi ere, Elizkalekoak nabarmentzen ziren (70 gizon eta 129 emakume),
mesedeetako mojen komentuaren eraginez. Alderantzizko egoeran, ez ordea hain modu
nabarmenean, baserrien Ekialdeko sektorea nabarmentzen zen, Antioko ermitatik gertuen
zegoen eremua; izan ere, gizonak 100 ziren han, eta emakumeak 77.
1930ean egoera antzekoa zen, kopuruei zegokien ñabarduraren bat gorabehera: biztanle
gehienak emakumeak ziren (1.323 emakume eta 1.255 gizon, % 94,86ko maskulinitateindizea ematen zuena), eta hiriguneko zonaldeetan nagusitzen ziren: 1.041 emakume eta
961 gizon (% 92,31ko maskulinitate-indizea). Baserrietan, ordea, gizon kopurua emakumeena baino handiagoa zen, % 104,25eko maskulinitate-indizea zutela; 294 gizon eta 283
emakume zeuden han.
Bistakoa da zonalde bakoitza kide ezberdinek osatzen zutela, kualitatibo zein kuantitatiboki. Nolanahi ere, urte hartan bereziki nabarmentzen zen Elizkale, komentuaren eraginez
172 baitziren emakumezkoak, eta gizonak, berriz, 109 (maskulinitate-indizea % 63,37koa
zen). Aitzitik, gizonen nagusitasuna zuten zonaldeetan txikiagoa zen emakumeekiko aldea.

moldeen lehen faseak egin behar izaten zituzten. Hasteko, pieza bakoitzeko molde jakina lur mota berezi batekin
betetzen zuten eta aglutinatzailea zen erretxina gehitzen zioten. Galdaketa faseari ekiten zioten orduan, eta, hori
bukatzean, pieza hoztu eta lurra kentzen zioten; horrela, bukatutzat ematen zuten pieza egiteko prozesua; langileek
leundu egiten zuten orduan, harekin beste lan mota batzuk egin zitezen.
11 Maskulinitate-indizea kalkulatzeko, beharrezkoa da gizon kopurua ehun zenbakiaz biderkatzea eta zifra hori

emakume kopuruaz zatitzea. Alderantziz, emakume-indizea kalkulatzeko, beharrezkoa da emakume kopurua ehun
zenbakiaz biderkatzea eta zifra hori gizon kopuruaz zatitzea.
12 Eremu horretako maskulinitate-indizeak biztanleen % 77,62ri eragiten zion.
13 Landa-guneko biztanleen % 92,46 hartzen zuen bere baitan indize horrek.
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Hamar urte lehenago bezala, baserrien Ekialde eremua besterik ez zen gailentzen, bertako
maskulinitate-indizea % 128,57koa zela (81 gizon eta 64 emakume).
1937ko erroldan, gure euskal eremuak pairatutako gerra bukatu eta berehala, datuen
arabera emakumezkoak ziren nagusi Zumarragako biztanleen artean: 1.459 emakume eta
1.373 gizon (maskulinitate-indizea % 94,10ekoa zen, hortaz, zazpi urte lehenagoko kopuruaren antzekoa). Horrela, aurreko erroldatik gertatu zirenek (II. Errepublika, Gerra
Zibila, halabeharrezko erbestea Bizkaira bereziki joateko) eragindako zuzeneko ondorioak
barneratuak-ezabatuak izan ziren ordurako.
Zumarragako biztanle gehienak, lan egitera zetozen etorkinak, gerratik ihes egitera behartuta egon zirenak14 nahiz, zuzenean edo zeharka, indar militarrek gure herrira bidali
zituztenak Zumarragara itzuli zirenean, bertako zonaldeek aurreko urteetako antzeko joerei
eutsi zieten. Hiriguneko emakume kopurua hazi ere egin zen, alargun gehiago eta senarrik
gabeko emakumezko familiaburu gehiago zegoelako; 1.197 emakume, 1.088 gizonen aldean
(% 90,89ko maskulinitate-indizea). Landa gunean, ordea, gizon gehiago zegoen orduan
ere: 285 gizon eta 257 emakume (% 110,89ko maskulinitate-indizea); zifra horiek 1930 eta
1920koak baino handiagoak ziren. Fenomeno hori azaltzeko ez dugu baserrietan gizon gehiago zegoela pentsatu behar, hango emakumeek hirigunera jotzen jarraitzen zutela baizik).
Zonaldeei erreparatuz gero, Elizkale nabarmentzen zen berriro ere, komentuaren eraginez
asko eta asko baitziren hor bizi ziren emakumeak: erroldatutako 173 emakume, 117 gizonen
aldean (% 67,63ko maskulinitate-indizea).
1945ekoa da hurrengo errolda. Azken horretan, egoerak ez zuen aldaketarik izan, oro
har. Biztanle kopuruak gora egin zuen, eta gehienak emakumeak ziren, orokorrean zein
hiriko zonaldeei buruz ari garela. Aitzitik, landa gunea zen, beste behin, gizonen gehiengoa
erakusten zuen sektore bakarra.
Herriko populazio orokorrari dagokionez, 1.729 emakumeak ziren, eta 1.595 gizonak
(maskulinitate-indizea % 92,24koa zen). Hiriguneko biztanleei bakarrik erreparatuz gero,
zifrek erakusten digute proportzionalki gehiago zirela emakumeak gizonak baino: erroldatutako 1.490 emakume, 1.309 gizonen aldean (% 87,85eko maskulinitate-indizea). Aldea,
zentzuzkoa denez, geroz eta pisu txikiagoa zuen landa-gunean zegoen; proportzionalki, geroz
eta gizon gehiago zegoen bertan: 286 gizon eta 239 emakume (% 119,66ko maskulinitateindizea). Aldi berean, geroz eta emakume gutxiago zegoen.
Sektoreka, Elizkale eta bere komentua ziren beste behin nabarmentzen zirenak. Emakume baino gizon gehiago zituen kale bati buruz hitz egitekotan, Secundino Esnaola aipatu
behar genuke, 205 gizon eta 179 emakume baitzituen. Horretarako arrazoia da hotelean
zein ostatuetan erroldaturiko gehienak gizonezkoak zirela.
1950. urtean, egoera, funts-funtsean, oso antzekoa zen: hiriguneko zonaldeetan (eta,
hortaz, baita herri osoko populazioari zegokionean ere) emakume gehiago zeuden erroldatuta, eta gizonen nagusitasuna baserrietara mugatzen zen.

14 Zumarragar batzuk gerrarekin lotutako arrazoiengatik hil ziren, eta beste batzuk preso hartu zituzten, edo

Frantziako errefuxiatu-guneetara bidali zituzten, edo Espainiako diziplina-batailoietan aritzera derrigortu zituzten…
Honakoan argi ageri den bezala: PRADA SANTAMARÍA, Antonio; ARANGUREN ALONSO, Maialen; eta PEÑA FERNÁNDEZ, Ana (2014), La Guerra Civil y el Franquismo en Zumarraga, Zumarraga, Zumarragako Udala, 406-434 orr.
Hala ere, Zumarragan erroldaturiko biztanleen kopuruak gora egin zuen, arestian ikusi dugun bezala. Horrenbestez,
migrazio-tasari zegokionez Zumarraga komunitate hartzaile neto bihurtua zen ordurako, ezinbestean.
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Datuen arabera, herriko emakumeak 1.847 ziren, eta gizonak 1.722 (% 93,23ko maskulinitate-indizea zegoen). Tasa horrek aurreko erroldarekiko izan zuen igoera txikia hiriguneko
zonaldeetan islatu zen, batik bat, bertan % 89,14koa zela (1.388 gizon eta 1.557 emakume).
Azken finean, hiriguneko zonaldeek askoz eragin handiagoa zuten herriko biztanle kopuru
orokorraren kopuruan baserrietako populazioak baino; landa gunean gizonek gehiago izaten
jarraitzen zuten, baina haien kopurua % 115,17 izateraino (334 gizon eta 290 emakume)
txikitu zen, proportzionalki, bost urte lehenago baino lau puntu gutxiago, hain zuzen ere.
Bost urte lehenago gertatu bezala, bi generoen arteko ezberdintasunak azpimarratzeko unean Elizkale nabarmentzen zen, emakume kopuru handia zuelako, batik bat: 181
emakume, 109 gizonen aldean (% 60,22ko maskulinitate-indizea). Era berean, aipagarria
da Francoren ibilbide txikia, bertan 16 emakume eta gizonezko bakarra erroldatuta zeudela.
Hori azaltzeko kontuan hartu behar dugu inguruan Gurutzaren Alaben ikastetxea zegoela,
eta hor moja dezente erroldatuta zeudela.
Emakume baina gizon gehiago zituzten kaleak hiru besterik ez ziren, eta bakarra nabarmentzen zen: Secundino Esnaola, 201 gizon eta 184 emakume zituena (% 109,23ko
maskulinitate-indizea). Hori ulertzeko garrantzitsua da hotela eta ostatuak han zeudela
aintzat hartzea.
1955eko erroldan hurrengo bosturtekoetan Zumarragara etorriko ziren immigrante
ugariak iristen hasi izanaren lehen ondorioak antzeman ditzakegu.
Zumarragak lau mila biztanleen muga gainditu zuen urte horretan, gehiago ziren, lehen
aldiz eta aldea oso txikia zela, gizonezkoak, emakumeak baino: 2.113 gizon, 2.105 emakumeren aldean (% 100,38ko maskulinitate-indizea). Nolanahi ere, hiriguneko zonaldeetan
gehiago ziren, artean, emakumeak: 1.685 emakume, 1.607 gizonen aldean (% 95,37 maskulinitate-indizea). Datu horiek eskuartean ditugula, baserrietan erroldatutakoek gora egin
zutela egiazta dezakegu15: 506 gizon eta 420 emakume (% 120,47ko maskulinitate-indizea);
kopuru horrek hiriguneko emakumeen nagusitasuna aise gainditu zuen.
Zonaldeei erreparatuz gero, baserrietan zuten gehiengoaz gain, emakume baino gizon
gehiago zegoen zenbait kaletan, eta Elizkalen ere gainditzen zituzten, komentua eta babesetxea alde batera utzita16.
Gainerakoan, askoz gehiago ziren Espainia plazan erroldatuta zeuden emakumeak: 102
emakume, 63 gizonen aldean. Alderantzizkoa gertatzen zen, aurreko urteetan bezala, Secundino Esnaola kalean (219 gizon eta 188 emakume).
1960ko erroldak immigrazio saldo handiaren eraginak islatu eta gizonezkoen nagusitasuna indartu zuen. Zazpi mila biztanletik gertu, herriko maskulinitate-indizea orokorra %
102,39koa zen (3.467 gizon eta 3.386 emakume) eta hiriguneko zonaldeetan gizonak ziren
nagusi, aldea oso txikia zen arren (% 100,37: 2.966 gizon eta 2.955 emakume); alde hori
handiagoa zen baserri-gunean (% 116,24: 501 gizon eta 431 emakume).
Zonaldeei dagokienez zer edo zer azpimarratzekotan, mesedeetako komentuko mojen eragina aipatuko genuke (ehun baino gehiago ziren), Elizkaleko feminitate-tasa % 178,03raino

15 Udalak “San Isidro” izendapen berria zuten zenbait eraikin (hirurogeita hemeretzi gizon eta hirurogei emakume

zeuzkana) txertatu zituen landa-gunearen baitan, ordurako eraikita zegoen San Isidro kaletik harago. Azken hori
hiriguneko zonaldeen artean zegoen.
16 Elizkaleko etxeetan ehun eta sei gizon eta ehun eta bat emakume zeuden. Haiei komentuko mojak eta babes-

etxea zaintzen zutenak zein haren laguntza jasotzen zutenak gehituko bagenizkie, ehun eta bederatzi emakume eta
hamar gizon gehiago izango genituzke.
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areagotzen baitzuten; bestela izan balitz, egoera oso ezberdina zatekeen, 132 gizon eta 127
emakume egongo baitziren. Era berean, beste behin nabarmentzen zen Espainia plaza, bertako emakume kopurua gizonena baino askoz handiagoa baitzen (90 emakume eta 51 gizon).
Alderantzizko egoeran zeuden Antzina ibilbidean, 150 gizon eta 110 emakume zituela
(% 136,36ko maskulinitate-indizea), edota Urola kalea bera, 195 gizon eta 152 emakume
zituela (% 128,28ko maskulinitate-indizea).
Bost urte geroago, 1965ean, Zumarragak 11.002 biztanle zituen. Immigrante uholdea
etorria zen, eta gurean geroz eta gizon gehiago zeuden; hori ulertzeko esan genezake kanpotik
emakume baino gizon gehiago etorri zirela edota kanpotik etorritako pertsona guztien eraginez gure herrian gizon gehiago jaio zirela. Nolanahi ere, 5.571 gizon eta 5.431 emakume
zeuden guztira Zumarragan (% 102,57ko maskulinitate-indizea).
Hiriguneko zonaldeetan 10.009 lagun bizi ziren, eta haietan gizonek geroz eta indar
kuantitatibo handiagoa zeukaten (5.506 gizon eta 4.953 emakume). Horren ondorioa %
111,16ko maskulinitate-indizea zen, hots, bost urtetan ia hamaika puntu irabazi izana.
Baserrien sektorean gizonek gehiengoa izaten jarraitu zuten, baina haien garrantzi kuantitatiboa murriztu egin zen, aipatu indizeak zortzi puntutik gora egin baitzuen atzera azken
bost urteetan, % 107,74koa izateraino: 515 gizon eta 478 emakume. Baserrien sektorean
emakumeen aldeko barne berregituraketarik izan ez arren, emakumezko etorkinek gizonek
baino gehiago jo zuten landa-guneetara.
Zonaldeei dagokienez, nabarmentzekoa da Elizkaleko emakumeen nagusitasuna, urte
hartan, eta mojak alde batera utzita ere, emakumezkoak baitziren biztanle gehienak: han
erroldatutako 86 mojei beste 81 emakume eta 73 gizon gehitu behar zitzaizkien.
Gizon gehien zituzten kaleen artean honakoak nabarmendu behar genituzke: San Isidro,
361 gizon eta 309 emakume zituena (% 116,82ko maskulinitate-indizea), eta, kualitatiboki,
Iñigo de Loiola kalea, 92 gizon (horietako hamabi Legazpi ikastetxeko irakasleak ziren) eta
61 emakume erroldatuta zituena (% 150,81eko maskulinitate-indizea).
1970eko erroldan ikus dezakegunez, erroldatutako emakume eta gizon kopuruaren
arteko aldea geroz eta handiagoa zen (6.102 gizon eta 5.928 emakume, % 102,93ko maskulinitate-indizea ematen duena); horretarako arrazoiak dira hazkunde begetatibo natural
positiboa eta herrira etorkin berriak etengabe iritsi izana, ordura arte baino kopuru txikiagoan bada ere.
Populazioaren hazkunderik handiena hiriguneko zonaldeetan gertatu zen, eta Zumarragako erdigunea 11.364 biztanle izatera iritsi zen (5.748 gizon eta 5.616 emakume, hots, %
102, 35eko maskulinitate-indizea). Baserriek 666 biztanle besterik ez zituzten (354 gizon
eta 312 emakume, hots, % 113,46ko maskulinitate-indizea).
Zonalde jakinak azpimarratzekotan, Antonino Oraa kalea aipa genezake, 567 biztanle eta
% 138,23ko maskulinitate-indizea zituena; alderantziz, beste muturrean genuke Espainia
plaza, askoz biztanle gutxiago zituena (100, zehatzagoak izateko, bertan erroldatutakoen %
66 emakumeak zirela).
1975 da Zumarragak herriaren historian erroldaturiko biztanle gehien izan zuen urtea.
Biztanleria-gailurra 1977an erdietsi zen, baina ez zen errolda berririk egun lau urte gerora
arte.
1975eko abenduaren 31n Zumarragak 12.482 biztanle zituen ofizialki, eta, horien artean,
emakumeak baino berrehun gizonetik gora zeuden (6.352 gizon, 6.130 emakumeren aldean;
hortaz, maskulinitate-indizea % 103, 28koa zen).
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Guztizko kopuru absolutuari erreparatuz gero, 11.999 hiriguneko zonaldeetan bizi ziren: 6.100 gizon eta 5.899 emakume, maskulinitate-indizea % 103,40koa zela. Baserrietan erroldatutakoen kopurua behera egiten hasi zen: 252 gizon eta 231 emakume zeuden,
maskulinitate-indizea % 109,09koa zela.
Generoen arteko zifra ezberdinak direla-eta kaleren bat azpimarratu behar izanez gero,
elkarrengandik gertu dauden Antonio Oraa kalea eta Leturiatarren plaza soilik aipa genitzake.
Lehenengoak 311 gizon eta 238 emakume besterik ez zituen (% 130,67ko maskulinitateindizea), eta aipatu plazak 479 gizon eta 429 emakume. Alderantzizko egoeran, Francoren
ibilbidea da emakumeen nagusitasun nabarmena zuen bakarra; bertan 206 gizon eta 239
emakume zeuden erroldatuta (% 116,01eko feminitate-tasa).
1981ean, Demokrazia berrezarri osteko lehen erroldan, Zumarragako biztanleriak gaur
arte luzatu den beherakadari ekin zion, azken horren erritmoa urtetik urtera ezberdina izan
den arren.
Errolda hura egin zen urtean 12.000 biztanletik behera genituen. 11.896 lagun, zehatzagoak izateko, horietako 6.052 gizonak eta 5.844 emakumeak zirela (% 103,55eko
maskulinitate-indizea); gizonek beherakada handiagoa izan zuten emakumeek baino, eta hori
krisi ekonomikoaren ondorioetako bat da, ezbairik gabe; izan ere, tradizionalki familiaren
mantenu ekonomikoa bermatzeaz arduratzen zenak herritik kanpora jo beste erremediorik
ez zuen izan, hura hobeto aurkituko bazuen.
Gizonen eta emakumeen arteko aldea geroz eta txikiagoa zen, 173 biztanlekoa, alegia, are
gehiago hiriguneko zonaldeetan; kale, auzo, plaza eta hiribideetan 5.848 gizon zeuden, eta
emakumeak, berriz, 5.665 ziren; hortaz, maskulinitate-indizea % 103,23koa zen.
Baserrietako laurogeita lau etxebizitzetan 204 gizon eta 179 emakume zeuden erroldatuta; lehendabizikoek, % 113,96ko maskulinitate-indizea zutenek, herriko gizonen guztizko
batezbestekoa handitzea eragiten zuten.
Bost urte lehenago gertatu bezala, gizon gehien zituztenak Antonino Oraa kalea (275
gizon eta 218 emakume) eta Leturiatarren plaza (453 gizon eta 405 emakume) ziren, batik
bat. Aitzitik, proportzionalki emakume gehien zituen kalea San Gregorio zen (350 gizon eta
384 emakume, horien artean 21 moja zeudela); izan ere, mesedeetako mojen komentua
Elizkaletik zonalde berri horretara aldatu zuten. Zentzu horretan, aipagarria da bokazioak
behera egiteaz batera 30eko eta 40ko hamarkadetatik moja kopurua bera ere txikitu egin zela.
1986ko erroldan, biztanleen guztizko kopuruak behera egin zuen, eta baita gizon eta
emakumeen arteko aldeak ere; 75 lagunekoa zen emakumeak gizonengandik bereizten zituen
aldea. Zumarragak erroldaturiko 11.127 biztanle zituen, eta horietatik 5.601 gizonak ziren;
hortaz, maskulinitate-indizea % 101,35ekoa zen.
Herri osoari zegokionez, 75 laguneko aldea zegoen gizonen eta emakumeen artean. Hiriguneko zonaldeetan, ordea, ezberdintasuna 57koa besterik ez zen zifra absolutuetan, eta %
101,06koa, beraz, aipatu indizearen arabera (5.429 gizon eta 5.372 emakume).
Baserrietan 172 gizon eta 154 emakume zeuden erroldatuta, eta emakume kopuruak
behera egin zuen gune horretan ere (maskulinitate-indizea % 111,68koa zen). Horrek
erakusten digu emakumeak, proportzionalki, baserrietatik urruntzen ari zirela.
Erroldatutako gizon eta emakumeen arteko ezberdintasun handienak zituzten kaleak
Elizkale (310 gizon eta 277 emakume) eta Leturiatarren plaza (408 gizon eta 362 emakume)
ziren; emakume gehien izateagatik nabarmentzen zen, berriz, San Gregorio kalea (315 gizon
eta 353 emakume), moja komentua barne.
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1991ean erroldaturiko biztanle kopuruak 11.086raino egin zuen behera. Horietatik
5.586 gizonak ziren. Erroldan ageri ziren gizon eta emakumeen arteko aldea apur bat hazi
zen, eta, harekin batera, baita maskulinitate-indizea % 101,56raino ere.
Hiriguneko zonaldeetan aldea apur bat txikiagoa zen, 66 emakume gutxiago izateraino
(5.401 gizon eta 5.335 emakume). Beraz, arestian aipatu indizea ere % 101,23raino jaitsi zen,
eta horrek iradokitzen digu baserrietan handiagoa zela (% 112,12koa, gizonen eta emakumeen arteko aldea, proportzionalki beti ere, handiagoa zelako: 185 gizon eta 165 emakume).
Zonaldeak arretaz aztertuz gero, ohartuko gara aldaketa kuantitatiborik handienak Antonino Oraa eta San Gregorio kaleetakoak zirela. Lehendabizikoan, maskulinitate-indizea %
140,11koa zen (234 gizon eta 167 emakume); bigarrenean, berriz, komentua barne hartuz
gero emakume gehiago zeuden (340 emakume eta 279 gizon); beraz, bertako feminitateindizea % 121,68koa zen.
1996ko erroldan Zumarragako populazioak 10.221 biztanleraino egin zuen berriro behera. Horietako 5.158 gizonak ziren; beraz, bi generoen arteko aldea 95 biztanle handiagoa
zen, eta maskulinitate-indizea, berriz, % 101,87koa.
Hirigunean ere gehiago ziren gizonak emakumeak baino (4.997 gizon eta 4.920 emakume); hortaz, aipatu indizea % 101,56koa zen. Horrek iradokitzen digu baserrietan bi generoen arteko aldea handiagoa zela, proportzionalki (161 gizon eta 143 emakume, maskulinitate-indizea % 112,58koa dela).
Zonaldeka, ikuspuntu kuantitatibotik bi generoen arteko aldea hobekien islatzen zuena
Leturiatarren plaza (% 114,95eko maskulinitate-indizea: 346 gizon eta 301 emakume) izan
zen; emakumeen nagusitasunari zegokionez, aipagarria da Iparragirre ibilbidea (% 117,68ko
feminitate-tasa: 147 gizon eta 173 emakume).
2001eko erroldako datuen arabera, biztanle kopuruak 10.121eraino jaisten jarraitu
zuen. Hala ere, herrian gailentzen zen sexuari buruzko zifrak aldatu egin ziren; emakumeak
berriro ziren nagusi, immigranteak masiboki etortzen hasi aurretik bezala.
Ikerketa honetarako oinarrizko datuetariko bat ondorioztatzen dugu horrela: etorkin nazionalak gurera iristea funtsezkoa izan zen emakumezkoen nagusitasuna gizonezkoen esku
gera zedin. Zuzeneko fenomeno hori desagertu bezain laster, emakumeak gailendu ziren
berriro. Horrek ez du esan nahi, inondik inora ere, herriak etorkin gehiago jaso ez zuenik,
migrazio saldoa negatiboa izatera igaro zela baizik; gainera, ordutik aurrera etorkinak espainiar estatuaren mugetatik kanpo zeuden beste leku batzuetatik etorriko ziren.
Nolanahi ere, hiriguneko zonaldeetan emakumeak ziren nagusi, hamar biztanleko aldeaz
(4.933 emakume eta 4.923 gizon; horrela, feminitate-indizea % 100,20koa zen); deigarria
dirudien arren, baserrietan emakumeak baino gizon bat gehiago zegoen (133 gizon eta 132
emakume).
Zifra orokorrek ezberdintasun kuantitatibo garrantzitsuak eskaintzen dizkigute, emakumeen aldekoak beti ere. Horrela, bereziki esanguratsuak ziren Iparragirre ibilbidekoak eta
San Gregorio kalekoak (lehenengoaren kasuan, 170 emakume eta 127 gizon; bigarrenaren
kasuan, 275 emakume eta 227 gizon, feminitate-indizea % 133,85 eta % 121,14 zirela,
hurrenez hurren).
2006ko erroldak erakusten digu orduan hamar mila biztanleen muga psikologikotik
behera geundela: 9.982. Herri mailan, generoen arteko aldea geroz eta handiagoa zen, eta
emakumeak gailentzen ziren (5.013 emakume, 4.969 gizonen aldean; beraz, feminitateindizea % 100,88koa zen).
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Hiriguneko zonaldeetan emakume gehiago zegoen (4.837 gizon eta 4.886 emakume,
aipatu indizea % 101,01ekoa zela); baserrien sektorean, berriz, gizon gehiago zegoen, eta
aldea bost lagunekoa zen (132 gizon eta 127 emakume; hortaz, maskulinitate-indizea %
103,93koa zen).
Zonaldeei erreparatuz gero, deigarria da kale, auzo eta plaza gehienetan gizonak gailentzen
zirela egiaztatzea, baina, emakumeen nagusitasuna zuten zonalde eskasetan, azken horien
eta gizonen arteko aldea askoz handiagoa zen; horrela, kontuan hartzekoak dira Secundino Esnaola eta San Gregorio kaleak eta Iparragirre ibilbidea, haien feminitate-indizeak %
108,17, % 115,76 eta % 134,86koak zirela, hurrenez hurren.
2011ko erroldaren arabera, biztanle kopuruak behera egin zuen beste behin, eta
baita emakume eta gizonen arteko aldeak ere. Urte horretako abenduaren 31n Zumarragan
ofizialki erroldatuta zeuden 9.976 lagunetatik, 5.022 emakumeak ziren, eta 4.954 gizonak;
hortaz, feminitate-indizea % 101,37koa zen.
Hiriguneko zonaldeetan bi generoen artean zegoen aldea ez zen askoz handiagoa: bertan
bizi ziren 9.713 lagunetatik, 4.890 emakumeak ziren, eta 4.823 gizonak; hortaz, feminitateindizea % 101,38koa zen.
Zonaldeei erreparatuz gero, ez zegoen, egia esan, bi sexuen arteko ezberdintasun kuantitatibo handirik; bi ziren, ordea, salbuespenak: Izazpi auzoa, bertan gizon gehiago baitzeuden
erroldatuta (272 gizon eta 239 emakume, horrek % 113,80ko maskulinitate-indizea ematen
duela), eta San Gregorio kalea (224 gizon eta 267 emakume, horrek % 119,19ko feminitateindizea ematen duela).
Azterturiko azken erroldan, 2015eko abenduaren 31koan, alegia, biztanle kopuruak
berriro behera egin duela ikus dezakegu; 9.846 biztanle dauzka orain Zumarragak. Horietatik, 5.023 emakumeak dira eta 4.863, berriz, gizonak. Hortaz, bi sexuen arteko aldea handitu
egin da beste behin (% 103,29ko feminitate-indizea).
Hiriguneko zonaldeetako populazioari dagokionez, aldea handitu egin da berriro ere, bost
urte lehenagoko egoerarekin erkatuz gero. Horrela, arestian aipatu indizea % 103,56koa
izatera iritsi da (4.909 emakume eta 4.740 gizon). Nolanahi ere, erroldaren unean gizonak
nagusitzen ziren baserrietan (123 gizon eta 112 emakume).
Azkenik, zonaldeei erreparatuz gero, emakume kopuruak gizonena gainditu du, oro har,
Bidezar kalea (222 emakume eta 185 gizon: % 120ko feminitate-indizea) eta Esteban Orbegozo ibiltokia (189 emakume eta 157 gizon: %120,38ko feminitate-indizea) nabarmentzen
direla.
Kuantitatiboki bereziki gailendu ez arren, gizon gehiago zegoen honako zonaldeetan:
Euskalerria ibilbidea (71 gizon eta 55 emakume: % 129,09ko maskulinitate-indizea) eta
Elgarrestamendi (92 gizon eta 74 emakume: % 124,32ko maskulinitate-indizea)
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3.2.-Zumarragarren bizitza-luzera
Enpirikoki frogatutako ebidentzia da mendebaldeko herrialdeetan gure bizi-itxaropena
handitzen ari dela, medikuntzaren eta dietetikaren esparruetan zein beste batzuetan aurrerapauso zientifikoak gertatu eta ongizatearen gizartean aurrera egin ahala17.
Zumarragan ere bizi-itxaropenaren handitze hori antzeman dezakegu, eta erroldek erakusten dizkiguten emaitzak deigarriak dira gure arbasoen aldean. Ez da kasualitatea ikerketa
honen ekarpen garrantzitsuenetarikoa aldagai horretan oinarrituta egotea, eta biztanleriaren
piramideen bitartez egiaztatu ahalko dugu, herriari, orokorrean, zein zonaldeei dagokienez.
Hala ere, haratago jo nahi izan dugu, ez baikara 1877 urrun hartatik herrikide izan ditugun
lagunen bizitza-luzera aztertzera mugatu. Horrela, beste aldagai interesgarri bat ere aztertu
dugu: XIX. mendeko data hartatik zumarragarrak bizi izan diren batez besteko urte kopurua.
Bi aldagaiak dira interesgarriak, eta haien bilakaerak azken ehun eta berrogei urteotako
testuinguruan izan dugun joera islatzen du. Horrela bada, XX. mende hasiera aztertu dugu,
Gerra Zibilak 1937an izan zuen eragina, lehen postfrankismoa eta hurrengoak, gurera etorkin saldoak etorri zirenekoak, Demokrazia eta bata bestearen atzetik gertatu diren krisi
ekonomikoak.
Esan nahi nuke adinak bosturtekoetan oinarritutako tarte edo multzoetan banatuko ditugula, erroldetatik abiatuta zumarragarren generoa eta adina aztertu ditugun modu berean;
estatistikak egiteko modu erraz, praktiko eta erosoa izateaz gain, anonimotasuna bermatzen
du.
Beste xehetasun bat ere aipatu nahi nuke: 1965. urtera arte, baserrietan bizi ziren biztanleek hirigunean bizi zirenen abantailarik ez zutela esan genezake18. Bizi-baldintza apalagoak
zituzten, bestelakoak, ia esparru guztietan aukera gutxiago eskaintzen zizkietenak. Urte
hartatik aurrera, poliki-poliki izanagatik, baserriak hiriko bizimoduaren abantailak izaten
hasi ziren; hortaz, aztertu beharreko aldagaiak bereizten ahaleginduko gara ikerketa honetan, denboraren ardatz hori abiapuntu dugula, hiriguneko zein landa-guneko testuingurua
uler dezagun.
Zentzu horretan, eta gure herriko biztanleek 1877tik aurrera izan dituzten batez besteko
adinei ekiteko, esan dezakegu nahiko erraza dela beren adinik zaharrena zein izan den jakitea: gizon zaharrenei dagokienez, urte hartan 85-89 urte bitartean baserrien sektorean bizi
zen gizon bakarra zegoen (hirigunean ez zegoen hainbeste bizi zenik, eta hiru gizon besterik
ez ziren 80-84 urte izatera iritsi). Ez zuen gizon haren egoerak inongo zerikusirik 2015eko
abenduaren 31n hiri- zein landa-gunean 95-99 urte bitartean zituzten lau gizonekin. Ordurako ez zen bi guneen artean begi hutsezko alderik antzematen.

17 Ikerketa Demografikoko Max Planck Institutuko zuzendari den James Vaupel mundu mailako aditu entzutetsuaren arabera, gaur egungo gizarte aurreratuetan urteko hiru hilabete inguru (edo hamarkada bakoitzeko bi urte eta
erdi) hazten ari da bizi-itxaropena. Vaupelek dioenez, 2000. urtetik aurrera jaiotako umeek ehun urteko edo ehun
urtetik gorako bizi-itxaropena izan ahalko dute. Bere ikerketa-lanak ingelesez dauden arren, Espainiako zientzia dibulgatzaile ezagun batek egin zion elkarrizketa ikus dezakegu honako estekan: http://www.rtve.es/television/20111014/
claves-para-aumentar-esperanza-vida/468355.shtml
18 Ordurako ohikoak ziren baserrietako ibilgailu-sarbideak; horiei esker, posible zen haietaraino joateko eta handik
irteteko ibilgailua erabiltzea; horrela, osasun-zerbitzuak izateko, dendetara joateko, etab. antzeko aukerak zituzten
baserrietakoek, hiriguneko biztanleen aldean.

60 Zumarragarrak. Gure identitatearen bila biztanle-erroldetan zehar (1877-2015)

Bistakoa da muturreko bi data horien arteko bilakaera: aztertutako tarte horretan gizonen
bizi-itxaropena hamabost urtez handitu da, gutxienez; gainera, kontuan hartu behar dugu
1877ko testuinguruan gizona areago bizi zela landa-gunean hirigunean baino, eta hirigunean
jende gehiago bizi zela landa-gunean baino.
Emakumeei dagokienez, 1877koek ez zuten 80-84ko adin tartea gainditu. Lau izan ziren
(bi landa-gunean eta beste bi hirigunean), hain zuzen ere, urte kopuru hartara iritsi zirenak;
2015eko abenduaren 31n, berriz, egoera oso bestelakoa zen, bi emakumek (eta gizonik batere
ez) ehun urtetik gora baitzuten.
Ikusi dugun bezala, azterturiko denbora tarte berean emakumeek luzeago bizitzea lortu
dute gizonezkoek baino. Ezin esan dezakegu zergatik ote den, abiapuntuko egoerak oso
ezberdinak direlako; horrela bada, XIX. mendearen amaieran gizarte tradizionala genuela
pentsatu behar dugu. 2015ean, aldiz, Zumarragako biztanleria munduarekin erabat lotuta
dago, oro har, biztanle autoktonoak eta beste lurralde batzuetatik etorritakoak (nazioartekoak
barne) elkarrekin bizi direla.
Aldagai hori zenbait erroldatan aztertuz gero, ohartuko gara 1920an biztanle batzuek
80-84 bitarteko adina zutela; hamairu lagunek zehatzagoak izateko, zortzik hirigunean eta
bostek baserrietan. Adin tarte horretatik aurrera, eta gutxi zirenez gero salbuespen gisa, gizon
bakarra zegoen, landa-gunean, 85-89 urte artekoa, eta bat gehiago hirigunean (Soraluze
kaleko gizona) 90-94 adin tartekoa. Berrogeita hiru urte baino lehenago gertatu zen bezala,
gizonak luzeago bizi ziren, zifra absolutuetan, emakumeak baino.
1930eko erroldan goitik behera aldatu ziren aldagai horri zegozkion datuak; 55-59 urtetik gora zutenen artean, gehiago ziren emakumeak gizonak baino, landa zein hirigunean.
Biztanle zaharrenei dagokienez, 90-94 adin tarteko bi emakume zeuden, biak ala biak hirigunean (Alfonso XIII plazan eta La Estación kalean) erroldaturikoak.
1937ko erroldan, Zumarragan gerra giroa bukatu eta berehala, bost urte lehenagoko
joera bera indartu egin zen. Emakumeak gizonak baino gehiago ziren 45-49 adin tartetik
aurrera. Gizonengan gerrak eragin zuen heriotza tasa handiagoak azal lezake, beharbada,
emakumeen aurrerapen hori, edota baita erbesteratuz herritik urruntzeko aukera gehiago
izanak ere; hala ere, uste dugu horretarako funtsezko arrazoia une tragiko hartan ere emakumeek, oro har, gizonekiko zuten bizi-itxaropenen handiagoa dela.
Nolanahi ere, ez zegoen 90 urtetik gorako gizonik; garai berean lau emakume zeuden,
ordea, bi baserrietan eta beste bi hirigunean.
1945eko erroldaren arabera, 60 urtetik gorako gizon baino emakume gehiago zeuden.
Hala ere, salbuespen bat dago 85 eta 89 urte bitartekoen taldean (hiru gizon eta bi emakume). Lagunik zaharrena, 90-94 urteko tartekoa, babes-etxeko emakumea zen; babes-etxea
Elizkalen zegoen garai hartan; horregatik, kale hori zen, zentzuzkoa den bezala, biztanlerik
zaharrenak zituen zonaldea.
1950eko egoera oso antzekoa zen: 55-59 urtetik gorakoen artean emakume gehiago
zegoen gizonezkoak baino. Asko jota, 90-94 urte izatera iristen ziren. Era berean, ez zegoen
baserrien sektorean bizi zen 85 urtetik gorako biztanlerik. Adin horretatik gorako guztiak
hirigunean bizi ziren, eta 90 urtetik gorako lau biztanletatik hiru emakumeak ziren; gizon bat
eta emakumeetako bat Elizkalen (babes-etxeko emakumea) bizi ziren, eta beste bi emakumeak Legazpi eta Secundino Esnaola kaleetan.
Ezin dugu nazio zein nazioarte mailako politikan gertatzen ari ziren gauzen eta gure biztanleen adinaren arteko zuzeneko loturarik finkatu. Nolanahi ere, kointzidentzia hutsa izan
liteke, baina posible da frankismoaren garaiko lehen hamazazpi urte gogorrek, nazioarteko
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blokeoak barne, orain arte ikusi duguna azaldu ahal izatea; horrela ulertuko genuke, era
berean, 1953tik aurrera, kanpora zabaltzeko lehen neurriekin batera, 1955ean Zumarragan
erroldatutako biztanle batzuk (bi emakume, zehatzagoak izateko) 90 urte betetzera iritsi
izana. Halaber, hiru ziren 95 urtetik gora zutenak: bi emakume eta gizon bat, guztiak ere
hirigunean bizi zirenak (emakume bat Elizkalen, eta beste emakumea eta gizona Legazpi
kalean).
Urte hartan, eta orokorrean, Zumarragan erroldaturiko gehienek 25 eta 29 urte bitartean zituzten, haien atzetik 0 eta 4 urte bitartekoak zeudela. Horrenbestez, Zumarragako
biztanleak gazteak ziren, oro har, eta jaiotza-tasa handia zuten; berau suspertzen hasia zen,
aurreko hiru bosturtekoetan gertaturiko geldialdiaren ondotik.
1960ko erroldan gure herrira etorri zen etorkin saldoaren lehen ondorioak antzeman
ditzakegu; immigranteen artean asko eta asko gazteak ziren, eta lan egiteko adina zuten.
Horregatik, bost urte lehenagotik jaiotza kopurua asko hazi zen, eta 0 eta 4 urte bitartekoen
populazioa guztizkoaren % 12,78koa zen. Alde handiz, hori zen garrantzitsuena, 90-94 urteen
tartera arte bost urtetik bost urterako hemeretzi taldeak kontuan hartzen baditugu. Ez zen
94 urtetik gora zuen biztanlerik.
Errolda garrantzitsu hori zehaztasun handiagoz aztertzen badugu, bizitzako lehen hamabost urteen tartean emakume baino gizon gehiago zegoela antzeman dezakegu; 15-25 urteko
tartean, ordea, emakume kopuruak gizonena gainditzen zuen. Adin horretatik aurrera, gizon
gehiago zegoen 54 urtera arteko taldeetan, eta 65 urtetik gora emakumeak ziren nagusi
gainerako adin-tarte guztietan, azkenekoan izan ezik; bitxia dirudien arren, 90-94 urteko
tartean bi gizon zeuden, eta emakumerik ez.
Zifra horiek biztanle kopuru osoari dagozkio; hirigunean antzeko egoera zegoen, eta hori
logikoa zen biztanle gehienak hor pilatzen baitziren. Oro har, adin tarteen bilakaera nahiko
antzekoa zen. Baserrietan beste hainbeste gertatzen zen, aldaketa txikiak gorabehera.
Kaleei erreparatuz gero, egoera oso anitza zen; bakoitzaren errealitatea oso ezberdina zen,
eta guztizkoen baturak besterik ez digu ikuspegi orokorra eskaintzen.
1961-1965eko bosturtekoan kuantitatiboki egon zen alde handiak errolda berria
modu berrian aztertzera eraman gintuen, ordura arteko ikuspegia alde batera utzita. Emakumeak eta gizonak etengabe tartekatzen ziren, adin-tarte bakoitzean gorabehera handiak
zeudela. Ez zegoen tarte batean baino areago jarraian nagusitzen zen generorik, eta horrek
adierazten digu immigranteak heterogeneoak zirela eta haur berriak jaio zirela.
Nolanahi ere, ziurta dezakegu 95 urtetik gorako zumarragarrik ez zegoela eta biztanle
gehienek 0 eta 4 urte bitartean zituztela, 1960an baino askoz gehiago. Multzo hori guztizko
biztanleriaren % 15 baino handiagoa zen; horrek erakusten digu biztanle asko oso gazteak
zirela eta umeak izateko garaian zeudela. Lehenengoaren atzetik, 5-9 urte bitarteko taldea
zen esanguratsuena eta, bukatzeko, 30 eta 39ren arteko biak (% 19,16), hamar urte bitarteko
haurren gurasoak barne hartzen zituztenak.
Aldaketa txikiak gorabehera, hiriguneko egoera oso antzekoa zen. 0 eta 4 urte bitarteko
taldea zen garrantzitsuena, bertan 1.517 ume bizi zirela (hiriguneko populazioaren %15etik
gora). Guztizko biztanleriaren kasuan gertatzen zen bezala, kuantitatiboki esanguratsuena
zen hurrengo taldea 5-9 tarteari zegokion eta, haren atzetik, 30-34 eta 35-39 bitartekoak
zeuden. Baserrietako egoera antzekoa zen.
1970eko erroldako datuen ondorioz, ezinbestekoa zaigu ikuspegia aldatzea. Aurreko
erroldetan baino gutxiago izanagatik, populazioak hazten jarraitu zuen, eta horrek inoiz baino
biztanle gehiago izatera eramango gintuen. Hala ere, errolda honek beste ezaugarri batzuk
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zituen: adin tarte esanguratsuena ez zen haur jaioberriei zegokiena, 5 eta 9 urte arteko
umeena baizik; 0-4 bitartekoena bigarren lekuan zegoen.
Kaleei erreparatuz gero, bakoitzaren errealitatea oso bestelakoa zen. Oro har, 5-9 urte
bitarteko haurrak 0 eta 4 bitartean zituztenen gainetik nagusitzen ziren, baina zonalde
jendetsuenetariko batek, Leturiatarren plazak, alegia, 0 eta 4 urte bitarteko 148 haur (bere
populazioaren % 18,52) eta 5 eta 9 bitarteko 98 (% 12,26) zituen. Guztietan jendetsuena
zen Esteban Orbegozo ibiltokiak ume kopuru bera zuen bi taldeetan.
Gizon helduei zegokienez, bi talde esanguratsuenak 35-39 eta 40-44 bitartekoak ziren.
Gure herriko biztanleak zahartzen ari ziren, artean oso modu azalekoan izanagatik; era berean, jaiotza-tasa altua eta medikuntzako aurrerapenak esanguratsuak ziren, umeen heriotzatasa murrizten baitzuten.
Gure herriko errolden gailur historikoa 1975ean erdietsi genuen. Arestian esan
dugun bezala, etengabeko krisiek biztanle kopuruaren beherakada eragin zuten, eta hori
hurrengo urteetako erroldetan islatu zen.
Oraingoan ere ume kopuru handia antzeman dezakegu, nabarmenenak 0-4 (1.235 ume)
eta 5-9 urte artekoak (1.233) direla. Hala ere, azken horiek ez ziren talderik esanguratsuenak,
lehen lekuan 10-14 urte bitartekoak baitzeuden (1.406 lagun).
Zonalde batzuek ez zioten arau orokor horri jarraitzen. Horrela, 0-4 urte bitartekoak
gehiengoa ziren Francoren ibilbidea eta Almirante Okendo, San Gregorio kaleetan, Leturiatarren plazan nahiz Busca Sagastizabal ibiltokian. Harrigarria dirudien arren, 5-9 urte
bitartekoak gehiengoa ziren Antonino Oraa eta Bidezar kaleetan.
Beste behin, gehiengoaren adin kopurua geroz eta handiagoa zela egiazta dezakegu; horrela, 1965ean jaiotako haurrak geroz eta nagusiagoak ziren eta haien atzetik ez zen jaiotzatasa handirik egon. Helduei gagozkiolarik, biztanle gehienek 40 eta 44 urte artean zituzten;
haien atzetik zeuden 35-39 eta 45-49 adin tartekoak.
Errolda batzuetatik hona gertatzen ez zen bezala, oraingoan 95-99 urte-tarteko lagun
bat zegoen; emakumezkoa zen eta, harrigarria badirudi ere, Garicano Goñi auzoan bizi zen.
1981eko erroldak aurrekoetan nabaritzen zen joera indartu zuen. Biztanle gehienek
15 eta 19 urte bitartean zuten (1.309 lagun). Haien atzetik zeuden 10-14 tartekoak (1.149
lagun) eta 20-24 tartekoak (1.090 lagun). Bi ziren joera horri jarraitzen ez zioten salbuespenak: San Gregorio kalea eta baserriak; bertako lehen hiru talde garrantzitsuenak 15-19
adin tartetik gorakoak ziren.
Helduei dagokienez, 45-49ko taldea zen guztien artean gailentzen zena, eta haren atzetik
zegoen 50-54koa.
Herriko biztanleria zahartzen ari zen, kanpoko ekarpen esanguratsurik ez zegoelako eta
geroz eta txikiagoa zen jaiotza-tasaren ondorioz berritzeko biztanle gutxi zegoelako. Immigrazioaren eragin eskasa begien bistakoa zen; aitzitik, geroz eta gehiago ziren aipatu krisi
ekonomikoek bultzatuta emigratzen zuten biztanleak. Era berean, biztanlerik zaharrenek,
aurreko errolden aldean gehiago zirenek, 90 eta 94 urte bitartean zuten (hamabi lagun, horietako hamaika emakumezkoak). Horrek emakumeek gizonekiko duten bizitza-sendotasun
handiagoa frogatzen du, beste behin. Horrekin lotuta, azpimarragarria da 85 eta 89 bitarteko
taldean 17 emakume eta 3 gizon zeudela.
Urteek aurrera egin ahala geroz eta helduagoa eta itxiagoa zen gizartetik abiatuta ondoriozta dezakegun bezala, 1986ko erroldan biztanle gehienek 20 eta 24 urte bitartean zituzten. Horien atzetik zeuden 15-29 eta 25-29 artekoak. Ez zioten joera orokorrari jarraitzen
Elizkalek, Urdaneta ibilbideak eta baserrietako sektoreak.
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Helduenei dagokienez, adin talderik garrantzitsuena kide ugari zituen 50-54 urte bitartekoa zen.
Erroldatik erroldara nabarmena zen Zumarraga zahartzen ari zela, eta hori ia adin-tarte
guztietan antzeman zitekeen, 65 urtetik gora emakumeak nagusitzen zirela. Ezaugarri horren
eraginez, 95etik 99 urtera bitarteko adina zuten biztanleak agertu ziren berriro ere; tarte
horretan gizonak baino lau aldiz emakume gehiago zegoen, eta beste hainbeste gertatzen
zen 90-94eko tartean.
1991ko erroldan ezaugarriek joera berari eutsi zioten, Zumarragak biztanle gutxiago
zuen arren. Gehienek 25-29 urte bitartean zituzten (1.060 lagun) eta, haien atzetik, 20-24
(1.002 lagun) eta 15-19 (943 lagun) adin-tartekoak zeuden.
Ez zioten joera horri jarraitzen Antonino Oraa, Elizkale, San Isidro eta Txurruka kaleek
eta ezta Etxeberri auzoak, baserriek eta, bereziki, Leturiatarren plazak ere.
Helduenen kasuan, eta aurreko erroldatik bost urte igaro zirela kontuan hartuta, biztanle
gehienek 55 eta 59 urte bitartean zituzten (795 lagun). Salbuespena ziren Kalebarren, San
Gregorio kalea eta Leturiatarren plaza, azken horietan 50-54 tartekoak baitziren gehienak.
65 urtetik gora emakumeak gailentzen ziren, eta 95-99 tartean bi emakume zeuden.
1996ko erroldaren arabera, herriko adin-tarterik ezagunena zuen lagun taldea gaztetu
egin zen: azken bosturteetako joera alde batera utzita, biztanle gehienek 20-24 urte bitartean
zituzten, eta haien atzetik zeuden 25-29, 30-34 eta 35-39 tartekoak. Kontuan hartuta talde
bakar bat ere ez zela 900 biztanle izatera iristen (jendetsuenak 893 lagun zituen), gaztetze
hori ez zen adin-tarte horretako biztanleen gorakada esanguratsuak eragindakoa, zaharragoen adin tarteetan egon beharko luketen biztanleen gabeziak baizik; ordura arteko joerari
erreparatuz gero, horien artean aipagarriak izan behar lukete 30-34 eta 25-29 tartekoak.
Era berean, ez zen gainerakoen gainetik gailentzen zen adin-tarterik, salbuespen gisa
60-64koa ez bada, beharbada; hori kalkulatzeko beharrezkoa da aurreko errolden zifrak
aintzat hartzea.
Beste zenbait zenbaketetatik ondorioztatu bezala, emakume baino gizon gehiago jaiotzen
ziren, eta mutilak 10 urte bete arte ziren nagusi; adin horretatik aurrera, bi generoak tartekatzen ziren lehen lekuan, eta 65 urtetik aurrera emakumeak nagusitzen ziren. Horrela, bien
arteko aldea geroz eta handigoa zen urte kopuruan gora egin ahala; 95 eta 99 urte bitarteko
bi emakume besterik ez zeuden, Okendo kalean eta Leturiatarren plazan bizi zirenak.
1996an egindako errolda izan zen familiek derrigorrez bete eta sinatu behar izan zuten
azkenekoa. Orduan, urtarrilaren 10eko 4/1996 Legearen bitartez, Administrazioak 7/1985
Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen zituena, aldatu zuen. Lege berriak ordura
arte biztanleek errolda19 bete behar zutenean zituzten eragozpenak jasotzen zituen, baita
prozesuaren kostu handia20 eta akatsak saihesteko bermerik eza ere. Horrela bada, prozesua
informatizatzea eta etengabe berritzea erabaki zuten; horren ondorioz, familiek ez zuten

19 1945etik erregimen frankista bukatu zen arte, erroldak bost urtez behin egin zituzten, 0z eta 5ez bukatzen ziren

urteetan, hain zuzen ere. Harrezkero, 1ez eta 6ez bukatzen diren urteetan egiten zituzten.
20 Biztanleek errolda-agiria betetzeko erabiltzen zuten prozesua konplexua zen. Etxe guztietan “errolda-orriak”

banatzen zituzten eta familiaburuak bete behar zituen. Orriak jaso ondoren, datuak sekzio eta kaleen arabera sailkatzen zituen Udalak, eta Osoko Bilkuran onartzen. Orduan jendeaurrean aurkezten zituen, biztanleek erreklamazio
posibleak egin zitzaten. Prozesua bukatutzat jotzen zutenean, orriak eta haien laburpenak Estatistikako Probintzia
Ordezkaritzei bidaltzen zizkieten, eta haiek Probintziako Aldizkari Ofizialean argitaratzen zituzten azken emaitzak.
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aurrerantzean errolda-orririk bete behar izango. Jaiotza, heriotza, immigrazio, emigrazio
edo helbide-aldatze kasuren batengatik besterik ez zuten egin beharko.
XXI. mendean gaudela, lerro hauen egileak 2001etik hona bost urtez behin datuak eskuratzen jarraitzea erabaki zuen boluntarioki, horrela ikerketa urte eta tarteak
normalizatze aldera. Datu horiei esker, 2001ean Zumarragak 1991ko erroldara bitartean izan
zuen joerari eutsi ziola egiazta dezakegu: emigrazio fluxu handirik ez zegoenez, bosturtekotik
bosturtekora geroz eta goragokoak ziren adin-tarte esanguratsuenak. Horrela, biztanle gehienek 25 eta 29 urte bitartean zuten 2001ean (872 lagun), eta haien atzetik 30-34, 35-39
eta 40-44 adin-tartekoak zeuden.
95-99 adin-tarte zaharrenean emakumeak besterik ez zeuden; horrek haien bizitza-sendotasuna frogatzen du beste behin. Zazpi emakume zeuden egoera horretan (aurreko erroldan
baino 3,5 gehiago).
2006rako gure herriak hamar mila biztanletik behera zituen eta, hortaz, muga psikologiko
(eta praktiko, neurri batean) horren azpitik zegoen. Urte hartako abenduaren 31n 9.982
zumarragar zeuden erroldatuta, eta biztanle kopuruaren beherakada adin-tarte gehienetan
antzeman zitekeen.
30-34ko adin-tartean besterik ez zeuden 800 biztanletik gora, 816, zehatzagoak izateko.
Haien atzetik adin-tarte horren ostekoak gailentzen ziren, 50 urteak betetzen zituzten arte.
Txikienen adin-tarteak 475 biztanle zituen, eta, urte kopuruan aurrera egin ahala, gainerako adin-tarteetan erroldaturikoen kopuruak beheranzko joera zuen, umeek 14 urte betetzen
zituzten arte.
Zaharrenek 100 eta 104 urte bitartean zituzten. Talde horretan bi emakume zeuden,
Legazpi kalean eta Iparragirre ibilbidean bizi zirenak; atzetik zituzten 95 eta 99 urte bitartekoak, eta horien artean bi gizon zeuden lehendabiziko aldiz, Legazpi auzunean eta Secundino
Esnaola kalean bizi zirenak; era berean, multzo horretan zortzi emakume ere bazeuden.
2011ko abenduaren 31ko erroldak Zumarragako herritarrek poliki-poliki zahartzen
jarraitzen zutela erakusten digu.
Biztanle kopurua bost urte lehenago izandakoaren antzekoa zen (sei biztanle gutxiago
besterik ez zituen), baina zifra horrek informazio deigarria eskaintzen digu: hazkunde begetatiboa geroz eta negatiboagoa zen neurri berean, azken horren ondorioak apalagoak ziren
gurera azkenaldian etorri den etorkin kopuru geroz eta handiagoaren eraginez. Etorkinak
nazioartekoak dira, bereziki, eta gureak baino premia handiagoak dituzten herrialdeetatik
etorri ohi dira. Gainera, joera hori aurreko urteetako erroldetan ere antzeman zitekeen,
baina orain baino modu apalagoan.
Oso esanguratsua da biztanle gehienek 45 eta 49 urte bitartean zituztela, baina horien
guztizko kopurua ez zen 800era ere iristen (795). Garrantzitsuenetatik hasi eta garrantzia
eskaseneko multzoetaraino, haien atzetik zituzten 35-39, 40-44 eta 50-54 adin-tartekoak,
guztiek ere 700 biztanletik gora zeuzkatela. Aldi berean, geroz eta gutxiago ziren jaioberriak
eta lau urte bitarteko haurrak, gure herritarrek zahartzen jarraitzen zuten seinale.
Zaharrenei dagokienez, 100-104 adin-tartea apur bat handitu zen, Bidezar eta Piedad kaleetan eta Iparragirre ibilbidean bizi ziren hiru emakume izateraino; 95-99 tartean emakume
kopurua gizonena hiru bider zen (12 emakume eta 4 gizon).
Ikertutako azken erroldan, 2015eko abenduaren 31koan, alegia, gure herrian bizi
diren geroz eta biztanle eskasagoak, immigrazioaren eraginez, geroz eta gazteagoak ere badirela antzeman dezakegu. Era berean, datuek hazkunde begetatiboa geroz eta negatiboagoa
dela erakusten digute.

Gure biztanleen generoa eta adina 65

Oraingoan, neurri batean 1996an gertaturikoa gogorarazten digun fenomenoa antzeman dezakegu. Adin-tarterik jendetsuena ez da 2011ko erroldako adin-tarte nagusiari bost
urte gehitzearen emaitza, 40-44 urte bitartekoa baizik; azken horrek 800 biztanleren muga
psikologikoa gainditzen zuen berriro ere, eta emakume baino gizon gehiago zituen; horrek
aurreko erroldako zifrak egonkortzen zirela ziurtatzen zuen, eta baita gurera etorkin berriak
iritsiak zirela ere. 800 kideen muga gainditzea ezinezkoa izango litzateke bestela. Multzo
horren atzetik daude 45-49 eta 50-54koak, bietan ere gizonak nagusitzen direla.
Biztanlerik zaharrenen artean emakumeak ditugu berriro ere, horietako bik 100 urtetik
gora baitituzte. 95 eta 99 urte bitartekoen hurrengo multzoan ezberdintasun garrantzitsua
antzeman dezakegu oraingoan: emakumeak gailentzen dira (24), baina gizon kopuruak nabarmen egin du gora; ez dira, honezkero, emakumeen laurdena, 20 baizik.
Txikienek, 0-4, 5-9 eta 10-14 urte bitartekoek, alegia, behera egin dute nabarmen, eta
horrek gure jaiotza-tasa, aspalditik apaldua, krisian dagoela erakusten digu argi eta garbi. Hortaz, joera hori aldatu ezean nabarmen egingo diogu kalte gure adin-piramidearen
iraunkortasunari.

3.3.- Batez besteko adina
Aldagai horri arretaz erreparatuz gero, bere bilakaerak aldaketa handiagoak (halakorik posible balitz, bederen) ekarri dizkigu, ikerketa honetan orain arte ikusitakoen aldean. Gainera,
ez dugu gure herriaren bereizgarrietako bat ahaztu behar: 1955 eta 1980 bitartean gertatu
zen immigrazio saldo handia, tarte horretan Zumarragako biztanle kopurua ia hirukoiztea
eragin zuena.
Datuak aztertu ostean, 1877an landa-guneko emakumeen adinaren batezbestekoa hirigunekoa baino bi urte txikiagoa zela ondoriozta dezakegu (baserrietan batez besteko 26,06
urte zituzten; hirigunean, berriz, 28,2). Bi kasuetan, gizonek emakumeen batez besteko
adina gainditzen zuten, baserri-gunean batik bat, ezberdintasun hori hiru urtetik gorakoa
zela (28,70 hirigunean eta 29,33 baserrietan). Batezbesteko horietatik ondorioztatzen dugu
hiriguneko gizonak emakumeak baino urte erdi gehiago bizi zirela, eta baserrietako gizonak
hiru urte baino gehiago, emakumeekin erkatuz gero. Horrela bada, datu horrek iradokitzen
digu garai hartan alde handia zegoela eremu geografiko batetik bestera. Hitz gutxitan esateko,
1877an gizonak emakumeak baino ia bi urte gehiago bizi ziren gure herrian.
2015eko abenduaren 31n egoera oso bestelakoa zen: gure herrian erroldatutako gizonen
batez besteko adina 43,98 urtekoa zen, eta emakumeena, berriz, 47,01ekoa.
Zifra horien zergatia azaltzeko zenbait faktore hartu behar ditugu kontuan, ezbairik gabe:
hasteko, umeen heriotza-tasa (urtebete izan aurretik hiltzen direnena) oso handia izatea da
guztietan garrantzitsuena, eta hori oso arrunta zen landa-gunean. Familiaren biziraupena
bermatuko zuen nahikoa seme-alaba izateko, beharrezkoa zen egun baino ume gehiago
edukitzea, eta horrek emakumeak derrigortzen zituen ume gehiagoren ama izatera; horrek,
halaber, amaren heriotza-tasa handiagotzen zuen, garai hartako obstetrizia-esparruan zeuden
aukerak oso mugatuak ziren-eta (nire laguna eta medikua den José Ignacio Ramírez-i datu
hori zor diot). Datu horrekin batera beste batzuk ere aipa genitzake, azken mendean bizi kalitateak nabarmen hobera egin duela erakusten digutenak: dieta hobea nahiz osasun-laguntza
orokor zabalagoa eta hobea bi sexuetako pertsonentzat, egun gure familiako medikuarengana
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maizago joaten garelako besterik izango ez balitz ere. 1877an, medikuarengana jotzekotan,
gizona joaten zen bereziki, kontuan hartu behar baitugu, garai hartako emakumeek egiten
zituzten lanak gutxiesteko inongo asmorik gabe, hura zela etxera dirua eramateaz arduratzen
zen eragile nagusia. Bestetik, horri guztiorri erantsi behar diogu lan jardueren esparruan
egin beharreko ahalegin itzela, garai hartan egun baino askoz handiagoa baitzen; horren
eraginez, aipatu fenomenoarekin lotutako heriotza-tasa txikiagoa dugu gaur egun; amaitzeko, ez genuke gutxietsi behar urteen poderioz herritarron kultur maila handitu izana, hori
lagungarria baitzaigu zenbait egoeratan izan genitzakeen arriskuak saihesteko.
Egia esan, erroldaturikoen batez besteko adinean igoera esanguratsua gerta dadin, arau
jakin bati erreparatu behar diogu: lehen bezain gazteak izango ez diren biztanleak. Horretarako arrazoi nagusia jaiotza-tasa etengabe murriztea izan da. Adibide bat besterik ez:
2015eko abenduaren 31n 0-4 urte bitarteko 436 lagun zeuden Zumarragan erroldatuta, 5-9
bitarteko 459 eta 10-14 bitarteko 476. Aintzat hartzen badugu une hartan biztanle helduen
adin-tarterik jendetsuena 40-44 tartea zela, 0-4ko umeen kopurua heldu horien % 53,82
besterik ez da. 1877an, ordea, 0-4 urte bitarteko biztanle kopurua helduen 20-24 adin-tarte
jendetsuenaren % 150,96 zen. 1920an, XX. mendean, 1877koa baino gizarte modernoagoan,
eta, hurrengo hamarkadetan izango genuenarekin konparatuz, bederen, immigrazio tasa
handirik gabekoan, aldeak nabarmen txikitu ziren; horrela, ume txikienak % 77,30 ziren
jendetsuena zen 15-19 adin-tarteari zegokionez.
Hamarkada batzuk geroago, immigrazio uholdearen garaian, 1965ean, esate baterako,
helduen talderik garrantzitsuenak (30 eta 34 urte bitartekoak) 1.169 biztanle zituen; adintarterik gazteenak, berriz, 1.659 biztanle, hots, % 141,91.
Zifra horiek kontuan hartzen baditugu, 2015eko azken eguneko datuek erakusten digute
jaiotza-tasak nabarmen egin duela behera; gainera, hori esateko ezin dugu ahaztu behar
gurera etorri diren azken etorkinek, gazteak direnek eta umeak izateko sasoian daudenek,
oro har 0-4 urteen tarteko taldean duten eragina.
Hona hemen XX. mendearen hasieratik orain arte aldagai horrek errolden arabera izan
duen bilakaera:
1920. urtean, erroldaturiko zaharrenak eta, beraz, bizi-itxaropen handiena zituen eremua hirigunea zen. Kale horietan eta Eitzako auzoan emakumeak esparru guztietan gailentzen ziren (839 emakume eta 727 gizon), baita batez besteko adinari zegokionean ere:
erroldaturiko emakumeek batez beteko 30,4 urte zituzten, eta gizonek, berriz, 29,37; horrela
bada, gure kaleetako batez besteko adina 29,92koa zen.
Landa-gunea gazteagoa zen. Ume gutxiago zeuden, baina baita heldu gutxiago ere, kaleek
baserrien aldean arian-arian zuten geroz eta pisu demografiko handiagoaren eraginez. Baserrien eta hiriguneko zonaldeen arteko aldeak oso esanguratsuak ziren: kaleko adin-tarterik
jendetsuena 15-19 artekoa zen; baserrietakoa, berriz, 10-14 artekoa zen. Ia adin-tarte guztietan gehiago ziren hiriguneko biztanleak.
Nolanahi ere, baserrietan erroldatutako gizonek batez besteko 26,64 urte zituzten; emakumeek, berriz, 26,35, eta bertako biztanle guztiek 26,50. Kasu guztietan, hiriguneko biztanleek baino hiru urte gutxiago.
Zumarragar guztiak kontuan hartuz gero, haien batez besteko adina 28,91koa zen; gizonena 28,4 zen eta emakumeena 29,29. Kasu horietan guztietan, urte kopurua oso eskasa
da, 2015eko abenduaren 31koarekin alderatuz gero.
1930erako, baserrietan erroldaturiko biztanleen batez besteko adina bi urtetik gora hazi
zen: erroldaturiko biztanle gazteen kopuruak behera egin zuen nabarmen, eta helduen adin-
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tarteetako batzuk handiagoak ziren. Begien bistako zahartzea modu uniformean gertatzen
ari zen, gizon zein emakumeengan, alegia, eta gizon zein emakumeen bereizgarri ziren adintarteek landa-guneko biztanleen batezbesteko orokorraren antzeko bilakaera izan zuten.
Deigarria bada ere, hiriguneko biztanleen batez besteko adina urtebete murriztu zen 1920
eta 1930 artean. Horretarako arrazoi nagusia da gizonen batezbestekoak ia bi urtez behera
egin zuela eta emakumeenak, berriz, hilabete gutxi batzuk baino ez.
Data batetik besterako tartean biztanle kopuruak nabarmen egin zuen gora. Hori gazteenen artean antzeman zen bereziki, eta gutxiago nabarmendu zen adinean aurrera egin ahala;
zaharrenen biztanle kopurua proportzionalki murriztu zen.
Gure herriko biztanle kopuru orokorrari dagokionez, gizonen batez besteko adina urteko
63 zentesima murriztu zen, emakumeena, berriz, 29 zentesima hazi zen, eta horrek batez
besteko adina 16 zentesima jaitsi zela iradokitzen digu, oro har. Beraz, 20. hamarkadako
biztanleria apur bat gaztetu zen.
1937ko erroldaren kasuan, kontuan hartu behar dugu gerrak Zumarragari eta euskal
lurraldeei eragin ziela. Garai hartan, biztanleriaren batez besteko adina apur bat hazi zen,
28,88 urtekoa izateraino. Erroldaturiko emakumeen batez besteko adina ere apurtxo bat
hazi zen, 29,64 urtekoa izateraino. Beste hainbeste gertatu zen gizonen kasuan, eta haien
batez besteko adina 28,08raino hazi zen. Aurreko zazpi urteetan erroldaturikoen kopurua %
10 hazi zen arren, biztanle guztien batez besteko adina apur bat igo zen, oro har, eta horrek
erakusten digu biztanle berriek 1930koen ezaugarri berak zituztela, aldagai horri dagokionez.
Sektoreei erreparatuz gero, hiriguneko etxebizitzetako biztanleen batezbestekoak behera
egin zuen apur bat, 28,75 urtekoa izateraino. Horretarako arrazoia emakumeen batez besteko
adinaren beherakada izan zen, 30,13tik 29,65 urtekoa izatera igaro baitzen. Gizonen batezbestekoa, aldiz, apur bat hazi zen, 27,59tik 27,75eraino. Zifra horiek hiriguneko biztanleen
mugikortasuna handitzearen ondoriozkoak izan zirela uste dugu; izan ere, kontuan hartu
behar dugu aurreko zazpi urte horietan bertako biztanle kopurua % 14 hazi zela.
Baserrietan kontrakoa gertatu zen: batez besteko adinak gora egin zuen, 28,63tik 29,06
urteraino, gizonen kasuan batik bat. Horien batez besteko adina 29,35 urtekoa zen, zazpi
urte lehenago baino 56 zentesima gehiago; emakumeen batezbestekoa 28,74 urtekoa zen,
1930ean baino 27 zentesima gehiago. Bi batezbestekoek beheranzko joera zuen baserriguneko populazioren zahartze apala iradokitzen digute; izan ere, kontuan hartu behar dugu
landa-guneko kide gutxi batzuk hirigunera bizitzera joan zirela.
1945eko errolda datuen arabera, zumarragarren batez besteko adina 29,42 urteraino
hazi zela antzeman dezakegu. 54 zentesimako aldea gizonei zegokien batik bat, beren batezbestekoa 91 zentesima hazi baitzen (emakumeena 19 besterik ez). Halaber, ezin ahaztu
dezakegu azken zortzi urteetako hazkunde demografiko globala % 17,37koa izan zela.
Sektoreen araberako zifretan sakontzen badugu, 1937ko joera indartzen ari zela antzemango dugu: baserrietan hemezortzi emakume gutxiago eta gizon bat gehiago zeuden. Oro
har, emakumeek hirigunera jotzen zuten, eta horrela jokatzen ez zutenak zahartu egiten
ziren; batez besteko adinari dagokionez, emakumeen batez besteko adina txikiagoa zen
landa-gunean; aldi berean, agerikoa zen zonalde berrietara jotzen zutenak gazteak zirela. Baserrietako gizonen batezbestekoa hazi egin zen, bertan geratu zirenak zahartzearen ondorioz.
Kaleko zonaldeetan 500 biztanle berritik gora zeuden, eta horietako gehienak emakumeak
ziren. Bi daten arteko aldeak argi eta garbi erakusten digu ordurako gure herritik kanpoko
immigrazioa zegoela. Batez besteko adin globala poliki-poliki haziz zihoan, gizonen igoera
handiagoa apaltzen zuten emakumeen eraginez; gauzak horrela, gizonen batez besteko adi-
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na 28,88koa izatera iritsi zen (zortzi urte lehenago baino 1,13 puntu gehiago); era berean,
emakumeen batezbestekoaren igoera 36 zentesimakoa besterik ez zen izan.
1950. urteko erroldaren arabera, zumarragarren batez besteko adina beste behin hazi
zen, 29,91 urtekoa izateraino. Igoera hori hazkunde begetatibo naturalaren ondorioa izan
zen, baina baita immigrazioaren emaitza ere; Zumarragan bost urte lehenago baino 245
biztanle gehiago zeuden. Batez besteko adinaren igoera orokorra emakumeek eragindakoa
izan zen, batik bat (haien batezbestekoa 78 zentesima hazi zen, eta gizonena, berriz, 17).
Aldagai hori sektoreka aztertuz gero, baserrietan murriztu egin zela egiazta dezakegu;
emakumeen batez besteko adinaren beherakada da (28,71 urtetik 27,55era) horretarako
arrazoi nagusia, etxebizitza haietan 51 lagun gehiago bizi ziren arren; horrek pentsarazten
digu neska gehiago jaiotzeak populazioa gaztetzea eragin zuela, eta adin-tarte horietako
etorkin kopuruak gora egin zuela.
Aitzitik, gizonen batez besteko adinak gora egin zuen, oso modu apalean izanagatik (lau
zentesima). Lehen baino 48 gizon gehiago zeuden, eta horrek iradokitzen digu kanpoko
jendea etorri zela eta baita baserrietara bizitzera joaten ziren gizonek lehenagotik ere bertan zeudenen antzeko adina zutela ere. Era berean, beharrezkoa da azken horien hazkunde
begetatiboa (edo hazkunde naturala) kontuan hartzea, bertako biztanleen batez besteko
adinari dagokionez.
Hiriko zonaldeetan, aldiz, igoera orekatua izan zen gizon zein, batik bat, emakumeen
artean (19 eta 86 zentesima, hurrenez hurren). Horrek esan nahi du hirigunera jo zuten
etorkinei ordura bitartean gurean bizi izan zirenen hazkunde begetatibo naturala erantsi
behar diegula oraingoan ere.
1955eko erroldak aldaketa nabarmena jasotzen du aldagai horri dagokionez: herriko
biztanleak gazteagoak ziren, eta hori zifra orokorretan, modu orekatuan, zein baserrien eremuan antzeman dezakegu. Bigarren gune horretan bistakoa izan zen aldaketa.
Landa-guneko biztanle kopurua % 48 hazi zen guztira (% 51,5 gizonen kasuan, eta % 44,8
emakumeen kasuan), eta horrek erakusten digu immigrazioari esker biztanle kopuruak gora
egin zuela. Gizon gazte asko iritsi ziren (emakumeak baino gehiago), Zumarraga gaztetzea
lortu zutenak.
Haatik, gutxiago izan ziren iritsi eta hirigunean finkatu ziren gizonak (%15,77ko hazkundea); gainera, horiek ez ziren hain gazteak eta, horregatik, bertako gizonen batez besteko
adina 67 zentesima igo zen. Gizonekin etorri zen emakume kopurua txikiagoa zen, baina
emakume horiek gazteagoak ziren, eta, horregatik, bertako emakumeen batez besteko adina 3 zentesima murriztu zen. Horren guztiorren emaitza izan zen hiriguneko zonaldeetan
biztanleak 28 zentesima zahartu zirela, eta landa-gunean, berriz, batez besteko 2 urte eta 18
zentesima gaztetu zirela; zumarragarrak batez besteko 45 zentesima zahartu ziren, oro har.
1960. urteak ere aldaketa handiak eragin zituen Zumarragako biztanlerian. Immigranteen
etorrera masiboak (bost urte lehenago baino % 62 gehiago) hiriguneko zonaldeei eragin zien
batik bat. Proportzionalki emakume gehiago iritsi ziren gizonak baino (emakumeen kasuan
% 68koa izan zen hazkundea; %64koa gizonen kasuan). Gure herrira etorri zirenak gazteak
ziren batik bat, eta batez besteko adin orokorra 1,59 urtetan murriztu zuten; hala ere, kasu
honetan garrantzitsuagoak izan ziren emakumeak, batez besteko adina 1,76 urtez murriztea
lortu zutenak. Gizonen beherakada 1,42koa besterik ez zen izan.
Sektoreka, gizon kopurua murriztu egin zen baserrien sektorean, eta 506 izatetik 501
izatera igaro ziren; sektore berean, emakumeak 420 izatetik 431 izatera igaro ziren. Maila
absolutu zein erlatiboan, pertsona kopuru txiki horrek batez bestekoa zahartzea eragin zuen
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ia modu naturalean (inguru itxia zirudien): batez besteko adin orokorra 1,31 urte hazi zen
(83 zentesima gizonen kasuan, eta 1,71 emakumeen kasuan).
Irudika dezakegun bezala, hiriguneko batezbestekoaren bilakaera oso bestelakoa izan zen.
Hazkunde begetatibo naturala alde batera utzita, errolda berrien uholdeak (% 84,56 gizonen
kasuan eta % 75,37 emakumeen kasuan) eta gizonen adinaren batez bestekoa 2,31 nahiz
emakumeena 2,68 jaitsi zirela egiaztatzeak pentsarazten digu gazteak izan zirela funtsean
gurera etorri zirenak.
Adinaren batez bestekoa areago jaitsi zen 1965ean, aurreko bosturtekoan ere immigrante
piloa etorri baitzen berriro ere; 1960rekin alderatuz gero, biztanle kopurua % 60,54 hazi
zen, oro har, eta 1,34 urtez gaztetu zen; horrela, pertsona bakoitzeko 26,53ko batezbestekoa erdietsi zen (gizonak 26,25 urte eta emakumeak 26,82). Izanak izan, batezbestekoaren
jaitsiera hori ez zen uniformea izan; izan ere, hiriguneko gizonak batez besteko 26,16 urte
izatera igaro ziren, eta emakumeek 26,88 zituzten; landa-gunean gizonezko populazioa %
2,79 hazi zen, eta emakumeena % 10,9, baina gizonen batezbestekoa 33 zentesima besterik
ez zen murriztu, eta askoz nabarmenagoa izan zen emakumeena (1,82 urte).
Harrezkero, zonalde kopurua hazi zen eta, hortaz, haien inguruko emaitzak beste modu
batera aurkeztuko ditut hemendik aurrera: 1965eko urte honetatik hasita, ez dut bakarrik
errolda bakoitzeko batez besteko adin orokorra aurkeztuko, batez ere kale batzuena baizik,
kontutan hartuta beroriek erroldatik erroldara aldatzen direla, oro har sozialak izan ohi diren
ezaugarrien ondorioz: gizonen lana, egindako ikasketen maila, egoera zibila, etxebizitzaren
garestitzea etab. Hasteko, 1965ean Antzina ibilbidean, Legazpi kalean, Espainia plazan eta
Etxeberri auzoan bizi ziren herritarren inguruko datuei ekingo diet.
Antzina ibilbidean eta Etxeberri auzoa herriaren mutur geografikoetan daude, eta, funtsfuntsean, etorkin asko zituzten langile auzo gisa sortu ziren. Aitzitik, erdiguneko Legazpi
kalean eta Espainia plazan biztanle autoktono asko bizi ziren, bereziki hirugarren sektorean
aritzen zirenak, geroxeago sakontasunez ikusi ahalko dugun bezala.
Hori dela eta, ageriko ezberdintasunak daude beren batez besteko adinei dagokienez:
Antzina ibilbidea eta Etxeberriko gizonek, esate baterako, 24,54 eta 24,22 urte zituzten,
hurrenez hurren, eta emakumeek 23,5 eta 25,22; beste hitz batzuekin esateko, oso gazteak
ziren. Legazpi kaleko eta Espainia plazako gizonek, ordea, batez besteko 29,09 eta 37,73
urte zituzten, eta emakumeek 32,81 eta 30,76, hurrenez hurren, beti ere.
Nabarmenak dira zonaldeen araberako adinen ezberdintasun handiak, horiek argi eta
garbi erakusten baitigute etorkinak gazteak zirela eta autoktonoak, berriz, zaharragoak. Era
berean, asaldagarria da Espainia plaza bezalako lekuetako emakumeen batez besteko adina
askoz handiagoa zela; herriko emakume asko alargunak ziren, eta, haien aldean, plazako
emakume asko ezkongabeak; erdiguneko Espainia plaza leku itxia zen, eta, immigraziorik
jaso ez zuenez, bertako hazkunde begetatiboak eta batez besteko adinak ezinbestean gora
egin zuten.
1970erako, batez besteko adina hazi egin zen, oro har zein gizon eta emakumeei zegokienean. Zumarragar bakoitza batez besteko 1,76 urte zahartu zen bost urte horietan,
horretarako arrazoia denboraren joateak bertan bizi zirenengan izan zuen eragina besterik
ez dela (etorkin kopurua %10era ere ez zen iritsi; era berean, baliteke gurera zaharragoak
ziren lagunak iritsi izana). Bestetik, gizonak gehiago zahartu ziren (1,90 urte), emakumeak
baino (1,56 urte).
Hiriguneko datuei erreparatzen badiegu, erroldatutako emakume kopuruaren hazkundea
gizonena baino handiagoa zela antzemango dugu (% 13,38 emakumeen kasuan, eta % 8,34
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gizonen kasuan). Hala eta guztiz ere, horrek ez du esan nahi beren batez besteko adina proportzionalki hazi edo murriztu zenik. Are gehiago, hiriguneko gizonen batez besteko adina
emakumeena baino gehiago hazi zen (gizonena 1,82 urte, eta emakumeena, berriz, 1,44).
Horrek erakusten digu Zumarragara etorri ziren gizonak emakumeak baino zaharragoak
zirela. Nolanahi ere, abiapuntu genuen batez besteko adina kontuan hartuz gero, hiriguneko emakumeek zaharragoak izaten jarraitzen zuten (emakumeek batez besteko 28,32 urte
zituzten, eta gizonek 27,98). Gauzak horrela, hiriguneko biztanleen batez besteko adina
28,15 urtekoa zen.
Hona hemen errolda honetarako zehatz-mehatz aztertu ditugun kaleak: Francoren ibilbidea, Antonino Oraa eta Soraluze kaleak, Garicano Goñi auzoa eta baserriak.
Bistakoa denez, Antonino Oraa eta Garicaño Goñi auzoren ezaugarriak oso bestelakoak
ziren eta Francoren ibilbidea eta Soraluze kalearen aldean; era berean, baserrietako testuingurua oso ezberdina zen.
Francoren ibilbideko gizonen batez besteko adina 30,54 urtekoa zen; emakumeena 31,19.
Soraluze kaleko batez besteko zifrak handiagoak ziren: 37,79 gizonen kasuan, eta 36,59
emakumeentzat; alderantziz, maila sozial apalagoko kaleen batez bestekoak txikiagoak ziren:
Garicano Goñiko gizonen batez besteko adina 27,19koa zen, eta emakumeena 27,47koa.
Antonino Oraako batez bestekoa apur bat handiagoa zen: 23,51 gizonen kasuan, eta 23,41
emakumeentzat.
Baserrietako gizonen batez besteko adina 30,88koa. zen; emakumeena, berriz, 30,56koa.
Francoren ibilbideko eta baserrietako datuen arteko antzekotasunak alde batera utzita,
ezberdintasun nabarmenak daude ibilbide bereko eta Soraluze kaleko datuen artean. Horrela, askoz altuagoak dira bigarren zonalde horren kasuan, berau tradizionala baitzen eta ia
geldi zegoen biztanleria-ereduaren ohiko batez bestekoak baitzeuzkan, erdiguneko eta maila
sozial jakineko etxebizitzekin batera.
Haatik, urruneko Garicano Goñi auzoa eta Antonino Oraa kaleetara neurri handi baten
gazteak ziren etorkinak joan ziren bizitzera; azken horiek ez zuten hain maila ekonomiko
alturik, edo Zumarragan lan egin ondoren beren jaiolekuetara itzultzen zirenerako aurrezten
zuten dirua. Aldi berean, han batez besteko adin gaztea zuten lagunak bizi ziren, etxebizitza
horietan duela ez asko bizi zirenak. Denborak aurrera egin ahala herrian geratzea erabaki
izan balute, etxebizitzaz aldatu ahalko zuketen, herriko erdigune tradizionalera joateko.
1975ean bost urte lehenagoko egoera bera errepikatu zen: biztanleria zaharkitu egin zen,
oro har, oraingoan modu azalekoagoan gertatu zen arren. Gizonen batez besteko adina 28,9
urtekoa zen, eta emakumeena 30,02koa. Herritar guztien batez besteko adina 29,47koa zen.
Gizon kopuruaren batez besteko hazkundearen (% 4,09) eraginez herriko biztanleria
orokorrak hazten jarraitzen zuenez gero (% 3,77), hori azaltzeko bertan bizi zirenen hazkunde
begetatibo naturalera jo behar dugu, eta ez hainbeste gurera iritsi ziren etorkin berriengana.
Hiriguneko populazioa batez besteko % 5,58 hazi zen, 11.999 biztanle izateraino. Horren
arrazoia gizon kopuruaren gorakada (% 6,12) izan zen berriro ere, haiek 6.100 izatera iritsi
baitziren. Hiriguneko emakumeek % 5,03ko gorakada izan zuten, eta 5.899 izatera iritsi
ziren. Herri osoko zifren kasuan bezala, herritarren zahartze naturala zen hazkunde horren
arrazoi nagusia.
Urte honetarako, honako zonaldeak aztertzea erabaki dugu: Txurruka, General Mola,
Piedad, San Isidro eta Secundino Esnaola kaleak eta Leturiatarren plaza.
Aurreko beste urte batzuetan jazo zen bezala, immigrante apalagoak zituzten kale edo
plazak ziren batez besteko adin txikiena zutenak; horrela, Leturiatarren plazako gizonen batez
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besteko adina 24,06 urtekoa zen, eta emakumeena, berriz, 25,64koa. Berebat, Txurruka eta
San Isidroko batez besteko adinak apur bat handiagoak ziren, gizon nahiz emakumeek 27
urte baitzituzten. Bistakoa da kale gazteak zirela, etorkin ugarikoak.
Kale tradizionalenetako egoera oso bestelakoa zen; izan ere, beren batez besteko adina askoz handiagoa zen, emakumeei zegokienez, batik bat. Secundino Esnaola eta Piedad
kaleetako gizonek 29 urtetik gora zuten, oro har, eta General Mola kalekoek 32. Hiru kale
horietako emakumeek, berriz, 34 urtetik gora zuten.
Azken erroldei erreparatuz gero, 1981ekoak inflexio puntua eragin zuen, ordura
arteko joera aldatu egin baitzen. Honezkero adierazi bezala, hortik aurrera Zumarragako
biztanle kopuruak behera egin zuen.
Oro har, herriak biztanleen % 4,70 galdu zuen; gizon eta emakumeei dagokienez, gizon
kopurua % 7,35 murriztu zen, eta emakumeena % 4,67 besterik ez. Industria-krisien ondorioak geroz eta nabarmenagoak ziren, Zumarragako herritar gehienak bigarren sektoreko
jarduerei esker bizi baitziren. Horren eraginez, lan-arrazoiengatik emigratu egin zuten edo
erretiroa edo aurretiko erretiroa hartu eta beren jaiolekuetara itzuli ziren.
Beherakada apur bat txikiagoa izan zen hiriguneko zonaldeetan, eta % 4,05ekoa oro har
(% 4,14koa gizonen kasuan, % 3,98 emakumeen artean).
Horrek erakusten digu baserrietan gertatu zela beherakadarik handiena (% 23,52koa
gizonen kasuan, eta % 29,05 emakumeen artean). Horretarako arrazoi nagusia da baserrietako biztanle tradizionalak nahiz ordura arte bertan bizi izan ziren etorkinak hirigunera
bizitzera joan zirela.
Nolanahi ere, bi urtetan batez besteko adin guztiek gora egin zuten: herri mailan, gizon eta
emakumeen artean eta baita hiriguneko sektoreetan, oro har. Familia gazte askok emigratu
egin zuten, beste herri batzuetan lan-aukera hobeak izango zituztelakoan, eta bertan geratu
zirenen batez besteko adinak gora egin zuen, biztanleen zahartze naturalaren ondorioz.
Errolda honetarako bereziki aztertu ditugun zonaldeak honakoak izan dira: Artiz auzoa,
Ciudad Jardín, Almirante Oquendo eta Elizkale kaleak, Buska Sagastizabal parkea eta Esteban Orbegozo ibiltokia.
Herritarren zahartze natural horri buruz ari garela beti ere, ezberdintasun handiak daude,
goiko zonaldeetara mugatuz gero, gune zahar eta modernoen artean: tradizionaletan erroldatuta zeudenek batezbeste handiagoa zuten; horrela, Artiz auzoko gizonek batez besteko
38,73 urte zituzten, eta bertako emakumeek 36,56koa.
Ciudad Jardinek antzeko zifrak zituen, generoak aldatuta; 50eko hamarkadaren erdialdetik
maila sozial handiagoko lagunak bizi ziren hor, eta ez zuten etxez aldatu nahi izan; horregatik,
gizonek batez besteko 36,94 urte zituzten, eta emakumeek 39,52.
Beste zonaldeak berriagoak ziren eta, hortaz, baita gazteagoak ere; batzuek arau orokorra
ere ez zuten betetzen; horrela, Almirante Okendo kaleko eta Esteban Orbegozo ibiltokiko
batez besteko adina 30 urte ingurukoa zen, gizon zein emakumeen kasuan. Bertako biztanle
batzuk autoktonoak ziren eta beste batzuk, berriz, etorkinak; ezaugarri hori oso nabarmena
zen Esteban Orbegozo ibiltokian; kale horrek emigrazio handia izan zuen garai hartan, eta
zahar askok bertan geratzea erabaki zuten.
Elizkale sortu berriak eta Buska Sagastizabal parkeak etorkin asko zuten; horren eraginez,
leku horietako batez besteko adina 25-26 urtekoa zen, gizon zein emakumeen kasuan.
Beste aldagai bat gizon eta emakumeen batez besteko adina izan da, oro har gorantz egin
duena.
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1986ko erroldan beherakada nabarmenagoa izan zen, esparru orokorrean nahiz sektoreei dagokienez. Zumarragako biztanleek emigratzen jarraitzen zuten. Bost urte lehenago
baino % 6,47 biztanle gutxiago zeuden, eta horretarako arrazoi nagusia zen gizonek herria
utzi zutela (beren kopurua % 7,46 murriztu zen; emakumeena, berriz, % 5,45 besterik ez).
Zifra absolutuetan, gure biztanle guztien batez besteko adina 35,04 urtekoa zen (gizonena
34,13; emakumeena 35,96).
Beharrezkoa da hiriguneko zonaldeei erreparatzea, oro har gertatu zena ulertuko badugu;
horrela bada, biztanle kopurua % 6,19 murriztu zen, hirigunean lehenago bizi ziren herritarren aldean; gainera, emigranteen artean gehiago ziren gizonak, emakumeak baino (gizonen
kasuan, guztizkoaren % 7,17 emigratu zuten, eta, emakumeen kasuan, zifra hori % 5,18koa
izan zen). Emigrazio horri dagokionez, bada funtsezkoa den ezaugarri bat: lehenik eta behin
gizonek emigratzen zuten; bizileku berri bat zutenean, emakumeek haraino jarraitzen zieten.
Emigrante gehienak gazteak zirenez gero, batez besteko adin orokorrak 3,47 urtez handitu
ziren, oro har; gainera, gorakada hori nabarmenagoa izan zen emakumeen artean (3,92),
gizonen artean baino (3,11).
Hiriguneko zonaldeei dagokienez, bertako batez besteko adinak ere gora egin zuen; horrela, 3,47 urtez hazi zen, eta emakumeei eragin zien, batik bat (3,84). Gizonena neurri
txikiagoan handitu zen (3,14). Zifra absolutuetan, batez besteko orokorra 34,92 urtekoa zen,
gizonena 33,98koa eta emakumeena, berriz, 35,88koa. Horrenbestez, emakumeak gizonak
baino zaharragoak ziren.
Errolda honetarako aztertu ditugun zonaldeak Antonino Oraa eta Legazpi kaleak, Beloki
ibilbidea eta baserrien sektorea izan ziren.
Hiriguneko hiru sektoreetan aniztasun handia zegoen gizon zein emakumeen batez besteko adinari zegokionez. Gizonen batez bestekoa apur bat txikiagoa zen: bi sexuen arteko
aldea sei urtekoa zen kasik Legazpi kalean eta Beloki ibilbidean, maila sozial altuagoko
lekuetan. Gainera, azken zonalde horretan zahar dezente zegoen, kontuan hartu behar
baitugu bertan zegoela Fundación Faustino Orbegozok babestutako Zentro Geriatrikoa. Are
gehiago, horixe da batez besteko adinik altuena zuen zonaldea, inguruko txaletetan bizi ziren
pertsonen zein Zentro Geriatrikoaren eraginez gizonen batezbestekoa 44,78 urtekoa baitzen,
eta emakumeena 50,69koa.
Era berean, bereziki aipagarria da Legazpi kalea, erdigunekoa eta tradiziozkoa, horko gizonek batez besteko 36,25 urte baitzuten, eta emakumeek 42,95. Antonino Oraa kalea, berriz,
gizarte maila apalagokoa zen eta bertan etorkin gehiago bizi ziren; hori dela eta, bertako batezbestekoak askoz txikiagoak ziren, gizonek 30,43 urte baitzituzten, eta emakumeek 34,02.
Bukatzeko, apenas dago alderik baserrien sektorean; gizon zein emakumeen batez besteko adinak altuak ziren eta horrek erakusten digu gazteek handik emigratu zutela; horren
ondorioa izan zen batez besteko adina, gizon zein emakumeen kasuan, ia 39 urtekoa izatea.
1991ko erroldaren arabera, biztanle kopuruak behera egin zuen. Berau txikitu egin
zen, baina % 0,37 besterik ez, bost urte lehenagoko zifren aldean. Hazkunde begetatibo
naturalak positiboa izaten jarraitzen zuen; beraz, beherakada azaltzeko immigrazioa baino
handiagoa izango zen emigraziora jo behar dugu.
Beherakada handiagoa izan zen emakumeen artean (% 0,48); gehiago emigratzen zuten,
ikasteko zein lan egiteko. Gizon kopuruak apenas egin zuen behera (15 gizon, % 0,27).
Sektoreei erreparatuz gero, beherakada handiagoa zen hirigunean, gizon zein emakumeei
zegokienez; 28 gizon eta 37 emakume gutxiago zeuden (bost urte lehenago baino % 0,52
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eta % 0,69 gutxiago, hurrenez hurren), eta horrek erakusten zuen hirigunean % 0,61eko
beherakada gertatu zela.
Baserrietan, ordea, biztanleriak gora egin zuen: bost urte lehenago baino 13 gizon eta 11
emakume gehiago zeuden, eta horrek apur bat arindu zuen beherakada orokorra.
1991ko hiriguneko zonalde batzuk aztertzeko, honakoak aukeratu ditugu: Euskadi plaza
eta Jai Alai kalea, erdiguneko lekuen erakusgarri, eta Urola kalea, Legazpi auzunea eta Urdaneta ibilbidea, herriko erdigunetik urrutiago dauden lekuen isla gisa.
Euskadi plazako gizonek batez besteko 32,69 urte zituzten; emakumeak, berriz, zaharragoak ziren, batez besteko 51,5 urte baitzituzten. Horren inguruan ikertzean, leku berean
emakume alargun eta ezkongabe heldu gehiago zeudela egiaztatu dugu.
Erdiguneko Jai Alairen kasuan antzeko zerbait gertatzen da, bertako zifrak apur bat baxuagoak izan arren: gizonek 21,79 urteko batezbeste txikia zuten, eta hor erroldaturiko emakumeek, berriz, 41,92koa.
Horrek pentsarazten digu erdiguneko alde handiak generoaren ondoriozkoak direla; gizon
eta emakumeen arteko batez besteko hogei urteek alargun dezente eta beren semeak islatzen
dituzte: elkarrekin bizi ziren bi belaunaldi.
Beste hiru zonaldeen egoera nahiko ezberdina zen: emakumeak gizonak baino bi urte
zaharragoak ziren, eta biztanle zaharrenak Legazpi auzunekoak ziren (gizonek batez besteko 41,6 urte zituzten, eta emakumeek 43,7). Biztanle gazteagoak zituztela, Urola kalea eta
Urdaneta ibilbidea oso antzekoak ziren: bien kasuan, gizonen batez besteko adina 36,3 eta
36,5ekoa zen, hurrenez hurren. Emakumeena 38,4 eta 38,7koa zen.
1996ko erroldan 865 biztanle gutxiago (% 7,81) zeuden. Bost urte lehenagoko egoerarekin alderatuz gero, gizon baino emakume gutxiago zeuden hiriguneko zonaldeetan, eta
baita baserrietan ere: guztira 5.158 gizon eta 5.063 emakume; horrela, gizonen beherakada
% 7,67koa izan zen, eta emakumeena % 7,95ekoa.
Hiriguneko sektoreei dagokienez, beherakada erlatiboa herriko beherakada orokorra baino
apur bat txikiagoa izan zen: hiriguneko biztanleria % 7,63 murriztu zen, erroldaturiko 9.917
lagunetaraino. Horietako 4.997 gizonak ziren (bost urte lehenago baino % 7,49 gutxiago)
eta 4.920 emakumeak (% 7,78 gutxiago). Bien bitartean, baserrietan 46 lagun gutxiago bizi
ziren, 304 biztanle izateraino (% 13,15 gutxiago). Guztira, bost urte lehenago baino 24 gizon
eta 22 emakume gutxiago zeuden.
Ordurako, biztanleriaren batez besteko adina bi urtez hazi zen, zahartze naturalaren
ondorioz, 39,26koa izateraino. Gorakada hori antzekoa izan zen gizon zein emakumeen artean, azken horiek batez besteko adin altuagoa zuten arren (40,17koa, gizonen 38,37koaren
aldean). Antzeko zerbait gertatzen ari zen hiriguneko zonaldeetan: haien batez bestekoa
39,17 urtekoa zen, eta emakumeek gizonek baino bi urte gehiago zituzten, oro har (40,13
urte, gizonen 38,23 urteren aldean).
Hona hemen 1996ko erroldan zehazki aztertu ditugun zonaldeak: Bidezar eta Soraluze
kaleak, Elgarrestamendi eta Ipar Haizea auzoak eta Nafarroa plaza.
Erdiguneko Soraluze kale tradizionalak batez besteko adin altua eta desorekatua zuen,
gizon zein emakumeen arabera: 41,45 gizonen kasuan, eta 46,25 emakumeen kasuan. Erdiguneko Nafarroa plaza tradizionalak batez besteko adin gazteagoa zuen gizonei zegokienez
(40,23), eta emakumeak askoz gazteagoak ziren (38,68). Bidezar kaleko biztanleak gazteagoak ziren; asko etorkinak ziren eta sozialki nahasiago zeuden; horren eraginez, bertako batez
besteko adina Soraluze kalekoa baino txikiagoa zen, alde batetik, baina, bestetik, Nafarroa
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plazakoa baino handiagoa. Gizon zein emakumeen adina oso antzekoa zen: 42,01 eta 41,92,
hurrenez hurren.
Elgarrestamendi eta Ipar Haizea auzo berriek oso bestelako ezaugarriak zituzten. Lehen
biztanleak 1986an iritsi ziren Elgarrestamendira, eta 1993an Ipar Haizeara; hori kontuan
hartuta, lehendabizikoan immigranteak ziren nagusi, eta aniztasun sozial handiko lagunak,
etorkin asko barne, bigarrenean.
Nolanahi ere, bi zonaldeak arestian aipaturikoak baino askoz gazteagoak ziren. Horri
dagokionez, Ipar Haizea da bereziki nabarmentzen zena, gizonen batez besteko adina 29,26
urtekoa baitzen, eta emakumeena 29,17koa. Elgarrestamendiko gizonek batez besteko 29,52
urte zuten, eta emakumeek 31,51.
XXI. mendeko lehen errolda 2001ean egin zen. Horren arabera, Zumarragak 100
biztanle gutxiago zituen bost urte lehenago baino, eta, deigarria dirudien arren, gizon kopuruak besterik ez zuen behera egin: 102 gutxiago.
Hiriguneko zonaldeetako populazioak 61 biztanle gutxiago (% 0,62) zituela kontuan hartzen badugu, bistakoa da baserrietako biztanleek, herriko guztizko populazioaren aldean
oso gutxi zirenek, beherakada handiagoa pairatu zutela, gehienak hirigunera bizitzera joan
baitziren.
Herritarrak, oro har, batez besteko 2,70 urte zaharragoak ziren. Hori azaltzeko zahartze
naturalera jo behar dugu oraingoan ere, ahaztu gabe horrek gehiago eragin ziela emakumeei
(2,87), gizonei baino (2,51). Zifra erlatiboetan, gizonen batez besteko adina 40,88 urtekoa
zen, eta emakumeena 43,04; beraz, batezbeste orokorra 41,96koa zen.
Hirigunean, 40,72 urteko batez besteko adina (43,01 emakumeen kasuan, eta 41,86
gizonen kasuan) bost urte lehenago baino 2,69 handiagoa zen; era berean, gizonen artean
ohikoagoa zen emigrazioarekin batera, biztanleriak zahartzen jarraitu zuen, emakumeek
gizonek baino gehiago (2,88 emakumeek, eta 2,49 gizonek).
Errolda honetan zehaztasunez aztertutako zonaldeak dira: Argixao eta Ipar Haizea auzoak,
baserriak eta San Isidro eta Soraluze kaleak. Ikus daitekeen bezala, ahalik eta denbora tarte
laburrenean erdiguneko kale tradizional baten bilakaera eta erdigunetik urrun dagoen auzo
moderno batena ikertzen eta alderatzen ahalegindu naiz.
Bi auzoetatik hasteko, berrienak errolda honetan aztertutako batez besteko adinik gazteena zuen (30,91 gizonen kasuan, eta 29,89 emakumeen artean); aitzitik, Soraluze kalea zen
guztietan zaharrena (49,56 gizonen kasuan, eta 49,42 emakumeen artean).
Gainerako auzoen batez besteko adina hazi egiten zen etorkinik izanez gero; horrela, Argixaoko gizonen batez besteko adina 38,2koa zen, eta emakumeena 42,07koa; San Isidroren
kasuan, 43,11koa zen gizonei zegokienez, eta 44,72 emakumeena. Bukatzeko, baserrietako
batezbestekoa 46,74koa zen gizonentzat, eta 44,31koa emakumeentzat.
Deigarria bada ere, baserrietan zaharragoak ziren gizonak emakumeak baino, baina Argixao eta San Isidro hiriguneko zonaldeetan emakumeak ziren zaharrenak, aipaturiko lehendabizikoan, batik bat.
2006ko abenduaren 31n, Zumarragak 9.982 biztanle zituen, bost urte lehenago baino
% 1,34 gutxiago.
Ez zen, ordea, beherakada handia izan. Apur bat sakonduz gero, ohartuko gara gizonak
(% 1,73) izan zirela berau bereziki pairatu zutenak, 5.056 biztanle izatetik 4.969 izatera igaro
baitziren; emakumeek, aldiz, beherakada arindu zuten, 52 gutxiago baitzeuden (% 1,03) bost
urte lehenagoko 5.065en aldean.
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Bost urte lehenago gertatu zen bezala, emakumeak gizonak baino 44 gehiago ziren herrian, eta batez besteko adinik altuena ere bazuten: 44,81 urtekoa, gizonen 42,27koaren
aldean. Populazioaren batez besteko adina 43,55 urtekoa zen.
Hiriguneko biztanleei soil-soilik erreparatuz gero, herriko populazio orokorraren kasuan
bezainbeste egin zuen haien kopuruak behera, eta gizonek emakumeen beherakada bikoiztu
zuten. Horrela, 4.923 izatetik 4.837 izatera igaro ziren gizonak (% 1,75); emakumeen populazioak, berriz, 49 kide galdu zituen, 4.933 izatetik 4.886 izatera igarotzeko (% 0,96). Emaitza
orokorra hiriguneko populazioaren % 1,35eko beherakada erlatiboa izan zen.
Herrian erroldaturiko biztanleen batez besteko adina 1,61 urtez hazi zen. Zehatzagoak
izateko, 42,47koa zen gizonentzat, eta 44,81ekoa emakumeentzat; beraz, batez besteko
orokorra 43,55 urtekoa zen.
Hiriguneko sektoreetan gizonen batez besteko adina 1,43 urtez hazi zen, 42,15ekoa izateraino. Emakumeen batez bestekoa 1,74 urtez hazi zen, 44,75ekoa izateraino. Horrela, batez
besteko orokorra 43,48 urtekoa izan zen, hirigunekoen batez bestekoa 1,64 urtez hazi ostean.
2006rako zehatz-mehatz azterturiko zonaldeak honakoak izan dira: Angel Kruz Jaka, Izazpi
eta Legazpi auzoak, Leturiatarren plaza eta Secundino Esnaola kalea.
Azken horien batez besteko adinari erreparatuz gero, bakoitzak generoaren arabera dituen
bereizgarriez gain, zonaldeen arteko ezberdintasun nabarmenak antzeman ditugu. Horrela, hiru eremu bereiz ditzakegu: lehenengoa, zonalde gazteena, Izazpi eta Angel Kruz Jaka
auzoak barne hartzen dituena; bertako gizonen batezbestekoak 30,15 eta 30,68 urtekoak
ziren, hurrenez hurren, eta emakumeenak 30,64 eta 28,92. Familia gazteak ziren hangoak,
familia handiagoengandik duela gutxi bereizi zirenak.
Beste eremua hiru zonaldek osatzen dute: Legazpi auzunea, Leturiatarren plaza eta Ciudad Jardin; antzeko batezbestekoak zituzten (45,04, 45,09 eta 46,01, hurrenez hurren,
gizonentzat, eta 49,54, 46,94 eta 53,92 emakumeentzat) eta zaharkituta zeuden, denboraren joatearen eraginez; aitzitik, sozialki ezberdinak ziren, apalagoak a priori Leturiatarren
plazan eta Legazpi auzunean Ciudad Jardinen baino, berau bi bizitzako eraikin lorategidunen
mikrokosmosa baitzen. Gizon eta emakumeen adinari dagokionez, generoen arteko aldea
nabarmentzen zen, Legazpi auzunean eta Ciudad Jardinen bereziki, emakumeek batez besteko urte kopuru handiagoa zutelako.
Hirugarren eremua Secundino Esnaola kalekoa zen, zeinak populazio hazkunde nabarmen izan zuen, lehenago bi txaletek hartzen zuten leku berean etxebizitza berriak eraiki
zituztelako. Horren ondorioz, kanpotik bertara bizitzera joandakoen ekarpen berriak kalea
gaztetu zuen; gaur egun, 40,36 urtekoa da kaleko gizonen batez bestekoa, eta 40,01ekoa
emakumeena.
2011ko abenduaren 31n apenas egon zen aldaketarik erroldaturiko biztanle kopuruari
zegokionez: bost urte lehenago baino sei lagun gutxiago zeuden Zumarragan (hamabost
gizon gutxiago eta bederatzi emakume gehiago). Badirudi aldaketa txiki hori emakumeen
heriotza-tasa altuagoaren ondorioa dela.
Hiriguneko zonaldeetan antzeman ditzakegu aldaketa handienak, oso nabarmenak ez
izanagatik. 2011n hamalau gizon eta lau emakume gutxiago zeuden eta, beraz, bi sexuen
arteko aldea handitu egin zen: 4.823 gizon eta 4.886 emakume, hurrenez hurren.
Biztanleen batez beteko adina hazi egin zen berriro ere, biztanleak modu naturalean
zahartzearen ondorioz, batik bat: bost urte lehenagoko batez besteko 43,55 urteko adinetik
2011ko 44,86ra igaro zen, eta emakumeena izan zen gehien handitu zena, batez besteko
46,31 urte izatera igaro baitziren. Gizonen batezbestekoa 43,39koa izatera igaro zen.
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Hiriguneko zonaldeetan, batez besteko adin orokorraren igoera 1,12 urtekoa izan zen,
43,27ko zifra erdiesteraino; izan ere, emakumeen batezbestekoa 46,19koa zen (bost urte
lehenago baino 1,40 gehiago), eta gizonena 43,27koa (1,12 gehiago).
Hona hemen errolda honetan zehaztasunez aztertu ditudan zonaldeak: Urtubi eta Bidaurreta auzoak, Filipinar Uharteak eta Kalebarren kaleak, Euskadi plaza, Esteban Orbegozo
ibiltokia eta Beloki ibilbidea; azken horri dagokionez, beharrezkoa da kontuan hartzea urte
gutxi lehenago Fundación Faustino Orbegozo Zentro Geriatrikoa desagertu zela.
Hasteko, zonalde bereko gizon eta emakumeen batez besteko adinak oso ezberdinak zirela
azpimarratu behar dugu. Esate baterako, gizonak emakumeak baino bost urte zaharragoak
ziren Euskadi plazan, eta Filipinar Uharteak kaleko emakumeak, berriz, gizonak baino hamar
urte zaharragoak. Horrek erakusten digu kale horretan, bederen, emakume ezkongabe edo
alargun gehiago zegoela.
Gainerakoan, zazpi zonalde horiek hiru multzotan bana ditzakegu: gazteena, Bidaurreta
eta Urtubi barne hartzen dituena; lehendabiziko gizonek batez besteko 29,37 urte zuten,
eta emakumeek 30,52; bigarren kasuan, 30,09koa da gizonen batez besteko urte kopurua,
eta 32,70koa emakumeena.
Bigarren multzoan daude batez besteko adin ertaina-altua dutenak; hemen ditugu, gazteenetik hasita, Euskadi plaza (gizonen batez bestekoa 42 urtekoa dela, eta emakumeena
36,8), Beloki ibilbidea (txalet gune bihurtutakoa, batik bat, gizonen batezbestekoa 41,78
dela, eta emakumeena 41,30), Kalebarren (43,84 eta 47,88, hurrenez hurren), eta Filipinar
Uharteak kalea (46,41 eta 56,97, hurrenez hurren).
Hirugarren multzoan Esteban Orbegozo ibiltokia izango genuke, bertako batez besteko
adina 50 urtetik gorakoa zela gizon (51,59) zein emakumeen (53,27) kasuan. Zonalde hau
oso gaztea zen, ume asko zeudelako 1964 aldera auzoa sortu zutenean, baina, denborak
aurrera egin ahala, bertako biztanleria zahartu egin zen; izan ere, orduko ume eta helduek
hazten jarraitu zuten, umeek emigratu egin zuten eta helduek jarraitu zuten eta helduek
Ibiltokian jarraitu zuten, apenas emigratu gabe.
2015eko abenduaren 31ko zifrei erreparatuz gero, berehala ohartuko gara Zumarragak lau urte lehenago baino 130 biztanle gutxiago (% 1,31ko beherakada) zituela. Harrigarria dirudien arren, aurreko erroldaren batean ere gertatu bezala, gizon kopurua besterik
ez zen murriztu, 91 gutxiago (% 1,84) baitzeuden; emakume kopurua ez zen txikitu, haien
hazkundea oso eskasa izan bazen ere, lagun batekoa, alegia; horrela, guztira 5.023 emakume
zeuden herrian.
Hiriguneko zonaldeetan antzeko zerbait gertatu zen: 83 gizon gutxiago zeuden (% 1,73ko
beherakada) eta 4.740 ziren guztira. Hiriguneko emakumeen artean lau gehiago zeuden;
hortaz, hiru gutxiago baserrietan. Oro har, 79 lagun gutxiago (% 0,82ko beherakada) zeuden
hirigunean.
Biztanleen batez besteko adinaren bilakaerari dagokionez, gora egin zuen beste behin.
2011tik hona 1,02 urte hazi zen; horrela, 43,98 urtekoa zen gizonen kasuan, eta 47,01ekoa
emakumeen artean. Horrek erakusten digu gurean ere emakumeak luzeago bizi zirela; horrela bada, ez zen 2015eko abenduaren 31n ehun urtetik gorako gizonik, bai ordea adin hori
gainditzen zuten bi emakume.
Hiriguneko zonaldeetako gizonen batez besteko adina apur bat txikiagoa zen batezbesteko orokorra baino; izanak izan, emakumeena da, beti ere, altuena. Gizonek batez besteko
43,88 urte zituzten, eta emakumeek 49,09. Emakume ezkongabe heldu eta alargun gehiago
zeuden, eta haien batez besteko adina 45,64 urtekoa zen hirigunean.
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Hona hemen urte honetarako bereziki aztertu ditugunak: Iñigo de Loiola, Txurruka, San
Gregorio eta Legazpi kaleak, Joxe Migel de Barandiaran eta Artiz auzoak eta, bukatzeko,
baserriak.
Horiei dagokienez, gizon eta emakumeen batez besteko bateratuak kontuan hartzen baditugu, egiaztatu ahalko dugu zonalde gazteenak Artiz eta Joxe Migel de Barandiaran auzoak direla. Lehenengoaren kasuan, esanguratsua da azken etxebizitza-multzoa eraiki izana, bertako
biztanleen artean gazte asko baitaude, eta horrek haren batez besteko adina txikitzea eragin
baitu (39,14 urte gizonentzat, eta 38,23 emakumeentzat). Azterturiko beste zonaldeak herrigunearen mutur batean eraikitako bizitza bakarreko etxebizitzak eta garaiera txikiko eraikin
batzuk ditu; bertako gizonen batez besteko adina 40,62koa da, eta emakumeena 42,63koa.
Hurrengo multzoan sailkatzen ditugu Iñigo de Loiola, Legazpi eta San Gregorio kaleak.
Bertako emakumeen batez besteko adina gizonena baino apur bat altuagoa da, bost urteko
aldeaz, gutxienez. Horrela, Iñigo de Loiola kaleko gizonek batez besteko 40,07 urte zituzten,
eta emakumeek 48,30, arestian aipaturiko zifraren gainetik; bestalde, erdiguneko Legazpi kaleko gizonek batez besteko 43,46 urte zituzten, eta emakumeek 48,75; azkenik, San Gregorio
kaleko gizonek batez besteko 43,57 urte zituzten, eta emakumeek 49,74; hiru zonaldeetan
emakume alargun eta ezkongabe asko zeuden.
Baserrietako multzoa uniformea da, gizonen eta emakumeen batez besteko adinak nahiko
antzekoak baitira; bien arteko aldea urtebetekoa ere ez da, gizonek 47,86 urte baitituzte,
eta emakumeek 48,75.
Amaitzeko, Txurruka kalea zonalde zaharkitua da, emakumeei dagokienez, batik bat;
gizonek batez besteko 51,6 urte dituzte, eta emakumeek 61,13. Lehenago aipaturiko kale
batzuen kasuan bezala, gehiago dira emakumezko alargunak gizonezko alargunak baino, eta
beste hainbeste gertatzen da emakume ezkongabe helduen kasuan.

3.4.- Adin eta generoen errepresentazio grafikoa: piramideak
Biztanleriaren piramideei esker, begiratu azkar batean azter ditzakegu gizarte orok une
jakin bakoitzean izan duen egoera zehatza eta haren ezaugarri nagusiak.
Piramide ideala da une honetan gizarte orekatua erakusten diguna, eta gerora oreka horri
eusteko gai izango dena. Bi baldintzak betetzeko, oinarri-oinarrian ume asko (mutil nahiz
neska) eduki beharko du, horiek baitira etorkizuna bermatuko dutenak; erdiko tarteak zabala
izan beharko du, herritar horiek biztanleria mantentzeaz arduratu daitezen lanaren bidez;
azkenik, goiko tarteak erakutsiko digu, besteak beste, gizarteko kideak zenbat urtez bizi diren. Horren oinarrian daude bizi-itxaropena baldintzatuko duten faktoreak: osasun-sistema
finkatua dugun, behar bezala jaten dugun, etab.
Generoari dagokionez, piramidea perfektuagoa izango da bere bi aldeak (gizon eta emakumeen datuak jasotzen dituztenak) ahalik eta simetrikoenak badira. Edozein asimetriak generoarekin zein adinarekin lotutako ezaugarri negatiboren bat isla lezake.
Gizarte zaharrek oinarri sendoa izan ohi zuten, txikienak jaio eta hezi egin behar zituztelako. Are gehiago, komenigarria zen seme-alaba ugari izatea, ume jaioberriek helduarora
iritsi eta familiaren ongizate ekonomikoa mantentzeko aktiboki parte hartuko bazuten.
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Biztanleriaren piramideen ezaugarri orokorren harira, zenbat eta urte gehiago izan orduan
eta txikiagoa izango da gizon eta emakume kopurua, aurrera egin ahala desagertzeraino;
horregatik hartzen dute horrelako grafikoek “piramide” izena; itxuragatik, alegia.
Gure herriari gagozkiolarik, historian zenbat eta gehiago atzera egin orduan eta piramide
itxura handiagoa zuen haren errepresentazio grafikoak, herri maila eta hiriguneko zonaldeak
bereiztea garrantzitsua den arren; baserrietako sektoreko biztanleek berezko erritmoa eta
bilakaera izan ohi dituzte.
Zonalde zehatz batean etxebizitza eskuratzeko estrategiek azal dezakete, esate baterako,
piramideak aipatu itxura zergatik ez duen. Are gehiago, kale bakoitzeko duen itxura ezaugarri
demografiko hutsen ondorioa da. Zonalde bakoitzeko biztanleen ezaugarri sozialek elkarren
artean oso bestelakoak diren piramideak sortzea eragin dezakete; horrela, bertako biztanleen gaitasun ekonomikoaren arabera, piramideen itxura oso ezberdina suerta liteke beste
kale edo zonalde baten aldean, biztanleen bereizgarri sozialak oso ondo islatzen baitituzte.
Horregatik, ikuspegi orokorra izateko beharrezko da biztanleriaren piramide orokorrari erreparatzea, biztanleen ezaugarri orokorren arabera piramide tradizionalaren itxura handiagoa
izango duenari, hain zuzen ere.
Jarraian, une honetan egiten ari garen ikerketarako ezaugarri bereizgarri bezain interesgarriak dituzten zenbait piramide aztertuko ditut. Hala eta guztiz ere, adin-piramide guztiak (zonaldeka eta gure herriaren historiako errolda bakoitzeko) egongo dira eranskin gisa ikusgai.
Adibide batzuk aztertu eta abiapuntu gisa oinarri sendoa izan dezagun, ordena kronologikoa zaindu eta 1877ko piramideetatik hasiko naiz. Lehenik eta behin, piramide orokorra
aztertuko dut, ondoren hiriguneko zonaldeetakoa eta, bukatzeko, baserrietakoa.
Zumarragako biztanleria 1877an
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Piramide orokorrean emakumeen nagusitasuna antzeman dezakegu, batik bat 15 eta 19
urte bitartekoengan (1858 eta 1862an jaiotakoak). Hortik aurrera familiek seme-alaba gutxiago zituztela egiazta dezakegu, eta horien artean neskak gailenten zirela. Datu hori bitxia
da, komunitateen eremu orokorrean ohikoagoa baita mutilak jaiotzea, neskak jaiotzea baino.
Era berean, deigarria da 20 eta 34 urte bitarteko gizon gutxi horien eta nesken artean
dagoen alde nabarmena.
Ezberdintasun hori bi arrazoiren ondoriozkoa delakoan gaude: 1872 eta 1876 artean gerra
latza, Hirugarren Karlistada, pairatu izana eta, bereziki, urte haietan Hegoamerikara (batik
bat, Argentinara) emigratzea oso ohikoa izatea. Horren erakusgarri dira familiei orduan
egiten zitzaizkien maileguen frogagiriak, gizon batek lur haietara joateko bidaia-txartela ordaindu zezan. Notario-eskritura horiek Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoan daude.
45 urtetik gora, gizarteak garai hartan ohikoa zen hazkunde-eredu bera dauka: urteak bete
ahala biztanleak hil egiten ziren, eta oso gutxi ziren luze bizitzen zirenak.
1877ko baserrietako piramidea

Garai hartako baserrietarako egindako piramidean egiazta dezakegun bezala, gizonak
emakumeak baino gehiago ziren gazteenen artean, 5 eta 9 urte eta 15 eta 19 urte bitartean,
batik bat. Ez dago, ordea, emakumeekiko alde handirik 20 eta 34 urte bitarteko gizonen
tartean. Gerrak eta Hegoamerikarako emigrazioak ez zien hainbeste eragin; beraz, faktore
horiek hirigunean bizi ziren gizonak gehiago baldintzatu zituztela ondoriozta dezakegu.
Hala eta guztiz ere, 20 eta 24 urte bitarteko gizon baserritarren kopurua askoz txikiagoa
da adin horretako emakumeena baino. Dagoeneko adierazi dugun bezala, gune honetan
luzeen bizi ziren biztanleak gizonezkoak ziren; horrela, azken horiek 85-89 urte bitartean
izatera ere iritsi ziren; aitzitik, ez dago emakumerik adin-tarte horretan.
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1877ko hiriguneko piramidea

Hiriguneko piramidea aztertuz gero, gerrak eta Hegoamerikarako emigrazioak bereziki 25
eta 29 bitarteko gizonen artean utzitako arrasto nabarmena antzemango dugu. Zentzuzkoa
denez, garai honetan gizon heldu gutxiago izateak eragina izan zuen seme-alaben jaiotzari
zegokionez; horrek azalduko luke 0-4 urteko neska-mutiko gutxi izatea.

Herriko piramide orokorra 1920an
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Ia berrogei urte geroago, 1920ko piramide orokorrak seme-alaben arloan bitan banatuta zegoen gizartea erakusten digu; horrela, aldea dago 1880 baino lehenago eta ordutik
aurrera jaio zirenen artean. Lehendabizikoek besteek baino seme-alaba gehiago zituzten,
eta baliteke hori tokiko krisi ekonomikoren baten edota biztanleriaren berregituraketaren
baten ondorioa izatea; izan ere, orduan jende asko etorri zen beste lurralde batzuetatik, eta
haien ohiturak autoktonoen usadioez bestelakoak ziren. 1880-1885etik aurrera, familiek,
arian-arian, geroz eta seme-alaba gutxiago izan zituzten.
Beste bereizgarrietako bat 45-49 urte bitarteko biztanleei (gizonei, bereziki) eragiten diena
da. Adin tarte horretan biztanle kopuruak behera egiten du eta horrek iradokitzen digu askok
emigratu egin zutela edo, lehenago aztertu piramideekin lotuta, ume gutxiago jaio zirela.
Piramide hau ulertzeko arretaz aztertu beharko dugu landa-gunean zein hirigunean zer
gertatu zen.
Landa-guneari erreparatuz gero (ikusi liburuaren solapa batetan dagoen CD-ROMa edo
Aurkezpenean aipatu dugun web orriaren helbide elektronikoa), 20 urtetik beheragoko geroz
eta gizon gutxiago zegoela azpimarragarria da. Pertsona horiek zenbat eta urte gutxiago izan,
orduan eta nabarmenagoa da beherakada hori; era berean, 5 eta 9 bitarteko neska kopurua
murriztu egin zen. Hortik aurrera, adinean gora egin ahala, 35 eta 39 urte bitarteko gizonen
artean beherakada dago, eta baita 45 eta 49 urte bitartekoen artean ere, Hegoamerikarako
emigrazioaren eta gerra zibilaren eraginez. Zaharragoak ziren biztanleek populazioaren bilakaera naturalaren ondorioak pairatu zituzten: urte gehiago bete ahala, hil egiten ziren.
Hiriguneko biztanleria aztertuz gero (ikusi CD-ROMa edo web orria), beherakada antzeman dezakegu 15 urte baino gutxiago dituztenen artean; horrek 1901etik aurrera okerrera
egin zuen jaiotza-krisia erakusten digu.
Adin tarte altuagoetarako, bilakaera dezente normalizatu zen, ezusteko handirik gabe,
45-59 adin tarteko lagunentzat izan ezik. Gerraren eta emigrazioaren eragina egiazta ditzakegu hor beste behin. Hamar urte geroago, biztanleriaren egoera asko aldatu da, oro har.
Herriko piramide orokorra 1930ean
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Geroz eta gehiago dira 0 ea 9 urte bitarteko umeak, eta horrek erakusten digu orduko
egoera bestelakoa zela; pentsatu behar dugu garai hartan 18-20 urterekin seme-alabak izatea
ohikoa zela; beraz, begien bistakoa da 1910 baino lehenago jaio ziren lagunen etorkizuneko
aukerak aldatzen ari zirela, eta horregatik daude adin tarte gazteenen artean biztanle gehiago.
Biztanleek hamar urte betetzen dituztenetik aurrera, aldaketarik apenas egon dela antzeman dezakegu, piramidea 1920koaren antzekoa delako; 1910 eta 1920 artean immigrazioa
oso eskasa izan dela erakusten digu irudiak.
Herriko piramide orokorra 1937an

Deigarria den arren, nazionalek herria hartu eta hurrengo urtean, Gerra Zibilaren
garaian, dugun piramideak Erregimen Zaharrean ideala izango zen populazio-eredua erakusten digu: biztanle gazte asko, geroz eta gutxiago urteak bete ahala.
Hala ere, bada azpimarragarria den gauza bat: 30 eta 44 urte bitartekoen gizon taldea,
eta, batik bat, 30 eta 34 bitartekoena. Adin bereko emakumeen aldean askoz gehiago dira,
eta horrek iradokitzen digu kanpotik etorri zirela; ezbairik gabe, gerraren ondorioz iritsiko
ziren gurera, soldadu edota errefuxiatu.
Eguneroko testuinguruan gerta zitekeen horrelako pertsonak ez erroldatzea; hortaz, baliteke, zentzuzkoa dirudien bezala, gerraren eraginez agintariek kontrol handiagoa eduki nahi
izatea, eta, beraz, erroldan pertsona mota oro sartzea.
Hori da hiriguneko biztanleekin gertatzen ari zena; landa-gunean, aldiz (ikusi CD-ROMa
edo web orria), ezberdina zen egoera, 15 eta 19 urte bitarteko biztanleei zegokienez, batik
bat: gizon gutxiago eta emakume gehiago zeuden, eta azken horiek gizonak bikoizten zituen
adin-tarte bat ere bazuten.
Hurrengo piramieetan aldaketa handirik egon ez zenez gero, 1955eko biztanleria
orokorrari dagokiona aztertuko dugu. Horrek oso argi erakusten dizkigu, zenbait urte
geroago, Gerra Zibilaren ondorioak, herrira immigrante ugari etorri aurretik ere.
1930etik hasi eta 1941 arte, familiek geroz eta seme-alaba gutxiago izan zituzten. Azken
urte horretan, ordea, egoerak norabide berria hartu zuen; hasieran oso txikia izan zen aldake-
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ta, eta, orduko krisi ekonomikoa gorabehera, bakeari esker familiek seme-alaba gehiago izan
zituzten; hori begien bistakoa da 1950etik aurrera eta, zentzuzkoa den bezala, baita 1953tik
aurrera ere; urte hartan nazioarteko komunitatea, Estatu Batuak eta Vatikano buru zituela,
Gerra Zibilaren ondoriozko Erregimena onartzen hasi zen, eta horrek bultzada eman zion
merkataritzari.
Herriko piramide orokorra 1955ean

Ezaugarri horiei guztiei gure herrira immigrante saldo izugarria iritsi zela erantsi behar
diegu.
Herriko piramide orokorra 1965ean
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1965eko biztanleria orokorrari buruzko piramidean egiazta dezakegun bezala, hamar
urte lehenagoko egoerarekin erkatuz gero (ikus biztanle kopurua beheko aldean), biztanleriak gora egin zuen, eta horrek adin-tarte guztiak haztea eragin zuen. Era berean, kontuan
hartu behar dugu biztanle gehienak gazteak zirela eta, beraz, seme-alaba asko izan zituztela;
horrenbestez, adin-tarte batzuetan pertsona asko daude, 0tik 4 urtera bitartekoetan, batik
bat. Horren eraginez, gure piramideak aurreko mendeetan izan zuenaren antzeko itxura
berreskuratu zuen. Hala ere, agerikoa da jende asko zegoela umeak izateko eta lan egiteko
sasoian; 25 eta 44 uteko bitarteko gizon eta emakume etorkinak, batik bat.
Bultzada bitalista handiko piramidea zen, epe ertainera iraunkortasun tasa handia zuena;
izan ere, orduko eta etorkizuneko (gutxienez hogeita hamar urtez) populazioaren jasangarritasun ekonomikoa bermatzen zuen, eta gazte asko zituen. Era berean, horrek bi biztanlemultzo handi bereiz zitezkeela frogatu zuen: gazteenak, alde batetik, eta aipatu 25 eta 44
urte bitartekoak, bestetik; hamar urteko aldeaz, belaunaldi-jauzi batek bereizten zituela,
askoz kide gutxiago zituen hirugarren multzo bat zegoen, ordutik aurrera urte mordoxka
batez eutsi ziona.
1965. urtea onenetarikoa izan zen zumarragarren jasangarritasunerako; 1970etik aurrera,
familiek geroz eta seme-alaba gutxiago izan zituzten, eta hori oso nabarmena da 0tik 4 urtera
bitarteko herritarrengan.
Zumarragako piramide orokorra 1970ean

Hori azaltzeko biztanle gehienen apaltasun ekonomikora jo dezakegu: etorkin gehienek
ikasketa maila baxua zuten; hortaz, lan egin zezaketenek ez zuten soldata handirik izango.
Hori hiriguneko biztanleen artean (eta, beraz, biztanle gehienen artean) gertatu zen,
bereziki; baserrietan erroldaturikoen egoera, ordea, bestelakoa zen; izan ere, hangoek testuinguru sozial ezberdina zuten eta nekazaritzak, hirigunean eskuratzen zituzten sosekin
batera, baserritarrek nahikoa irabaztea ahalbidetu zuten.
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Antzeman daitekeen bezala, jaiotzek eta 0-4 urtekoen kopuruak gora egin zuten landagunean. Oro har, neska baino mutil gehiago jaio ziren.
Landa-gunea (ikusi CD-ROMa edo web orria) hirigunea ez bezalakoa zela erakusten digun beste bereizgarrietako bat 35tik 39ra bitarteko biztanleen taldea da, gizonei dagokienez,
batik bat. Proportzionalki, baserrietan baino askoz gehiago ziren hiriguneetako zonaldeetan
erroldatuta zeuden gizonak; gainera, alde handia dago aurreko eta hurrengo adin-tarteekin
konparatuz gero.
1981eko martxoaren 1eko biztanleria orokorraren piramideak hamar urte lehenago
antzeman zitezkeen ezaugarriei eutsi zien.
Zumarragako piramide orokorra 1981ean

Kasu honetan oso nabarmenak izan ziren 1970eko fenomeno beraren ondorioak, eta
azken horiek muturragokoak izan ziren, gure herria bereziki astindu zuen Mendebaldeko
lehen industria-krisiaren eraginez: Zumarragan erroldaturiko gazte kopuruak behera egin
zuen poliki-poliki, eta horrek 0-4 urte bitarteko taldeari ere eragin zion.
Adin-tarte horretako biztanleak 800 neska-mutiko baino gehiago ziren 1965eko piramidean. Hamabost urte geroago, apenas zegoen sexu bakoitzeko 400 umetik gora.
Baserrietako sektoreko errealitatea oso bestelakoa zen, biztanle-piramideak erakusten
digun bezala (ikusi CD-ROMa edo web orria):
Sexuen nahiz gainerako parametroen esparruan simetria handirik ez zuen populazioa
zen hura; elkarrekiko oso ezberdinak ziren adin-tarteak zeuden, eta, horrela bada, oso gizon
gutxi 15 eta 19 urte bitartean, baina asko 20 eta 24 artean. Bazirudien gurasoek 1865 eta
1975 artean izan beharreko seme-alaba guztiak bi bosturteko horietako lehengoan jaio
zirela. Bestetik, adinaren araberako ezberdintasun nabarmenak daude sexu bakoitzeko, eta
joera desorekatua da oso; izan ere, artean antzeman zitezkeen landa-gune hartan, aurreko
urteei zegokienez, gertatu zen emigrazio handiaren ondorioak; hura askoz uniformeagoa
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izan zen eta biztanleriaren erdiko taldeei eragin zien. Halaber, harrigarria da 65 eta 69 urte
bitarteko biztanle kopuru handia zegoela egiaztatzea, are gehiago hura aurreko eta ondoko
adin-tarteekin alderatzen badugu. Biztanleria zahartzen ari zela erakusten digu horrek.
Hamar urte geroago, joera hori arian-arian indartuz joan zen: geroz eta ume gutxiago
jaiotzen ziren, helduak geroz eta luzeago bizi ziren (emakumeak, batik bat), eta hamar urte
lehenago begien bistakoa zen 15 eta 25 urte bitarteko eta 45 eta 59 urte bitarteko gehiengoen belaunaldi-jauzia ia erabat desegin zen; 15 eta 35 urte bitarteko taldea besterik ez zen
bereziki nabarmendu.
Zumarragako piramide orokorra 1991n

Horra hor egoera orokorra, baina baserrietako piramidea (ikusi CD-ROMa edo web orria)
oso bestelakoa zen: gizonak ziren nagusi, eta adin-tarte esanguratsuena 20 urtetik 24ra
bitarteko gazteena zen, haien atzetik 15etik 19ra bitartekoena zegoela.
40 eta 69 urte bitartean, gizonen eta emakumeen bilakaera oso bestelakoa zen; gizonek
erritmo uniformea zuten; emakume kopurua txikiagoa zen 55 eta 64 urte bitartean, eta hortik
aurrera argi eta garbi nagusitzen ziren.
Hiriguneko zonalde batzuei erreparatzen badiegu, egoera hori geroz eta arruntagoa zela
egiazta dezakegu; horrela, antzeko ezaugarriak zituzten maila sozial apalagoko kaleek nahiz
zonalde garestienek.
Antzina ibilbidean (piramide ikusi CD-ROMa edo web orria) aise antzeman ditzakegu bi
adin-tarte nagusiak, 35 eta 44 urte bitarteko biztanle gutxiago zeudela. Horiek ziren, hain
zuzen ere, gizartea ekonomikoki mantentzeko ardura zuten helduen parte (nabarmenagoa
da emakumeen beherakada). Era berean, jaiotza-tasak behera egin zuen, eta herritar askok
20 eta 34 urte edo 50 eta 69 urte bitartean zituzten. Ibilbide horretako biztanleria zahartzen
ari zen.
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Legazpi kaleko egoera (ikusi CD-ROMa edo web orria) bestelakoa zen: joera orokorrak
antzekoak ziren arren, ñabardurak egon bazeuden: belaunaldi-hutsunea oso nabarmena
zen, baina 45-49ko adin-tartean besterik ez. Beste kale batzuetan hutsune horrek adin-tarte
gehiago barne hartzen zituen, eta epe luzeragoko ondorioak zituen. Halaber, 65 urtetik aurrera emakumeak argi eta garbi gailentzen zirela ikus dezakegu, eta 0-4 urte bitarteko umeen
taldea 5-9 tartekoa baino handiagoa zela, arian-arian, batik bat neskei zegokienez. Horrek
jaiotza-tasa baxua etetea eragin zuen.
2001ean, herriko biztanleria orokorrak zahartzen jarraitzen zuela egiazta dezakegu; immigrazioa oso eskasa izan zen eta piramideak hamar urte lehenagoko itxura bera zuen, urte
kopuru horri zegokion mailen desplazamendua kontuan hartuz gero.
Une hartan bi biztanle multzo nagusi zeuden: 20 eta 44 urte bitartekoak eta 65 eta 74
urte bitartekoak; belaunaldi-jauzia deseginda zegoen eta guztiak elkartzen zituela zirudien.
Herriko piramide orokorra 2001ean

Jaiotza-tasak gora egin zuen, aurreko bosturtekoan atzerakada pairatu ondoren. 70 urtetik
gora, emakumeak gizonak baino luzeago bizi ziren, eta horrek epe luzera jasangarria ez zen
piramidea eragin zuen, 9 urtetik beherakoekin alderatuz gero aldea handia baitzen.
Hori joera orokorra izan arren, zonaldeen araberako ezberdintasun argiak daude, gune
bakoitzean bizi diren biztanleen arabera.
1993an sortutako Ipar Haizea (ikusi piramidea CD-ROMean edo web orrian) auzoari
dagokionez, bertako biztanle askok 35 eta 44 urte bitartean zituzten. Gehiengoa ziren, eta ez
zuten nahikoa seme-alabarik, populazio hori epe luzera jasangarria izan zedin. Era berean,
ez zuten zaharrik. Etxebizitzen baldintzak zirela-eta (salerosketarako aukera gutxi) oso talde
itxia zirenez gero, ez aurrera ez atzera zegoen, eta populazioaren gehiengoak ez zuen inongo
aldaketarik: urteak igaro ahala multzoek gorantz egiten zuten piramidean, besterik ez.
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Kalebarrengo egoera (ikus CD-ROMa edo web orria) bestelakoa zen, baina Ipar Haizeakoa
bezain larria, epe luzerako jasangarritasunari zegokionez: biztanle gehienek 60 eta 64 urte
bitartean zituzten, eta baziren bereziki nabarmentzen ziren beste adin-tarte batzuk ere:
25-29, 35-39 eta 65-69. Gainera, oso ume gutxi zeuden, eta, oro har, 24 urtetik beherako
biztanlerik apenas. Bestetik, emakumeak nagusitzen ziren 80 urtetik gorako tartean.
Deigarria bada ere, ez zen (haur zein gazte) 5 eta 24 urte bitarteko emakumerik, eta ezta
5 eta 9 urte bitarteko mutilik ere.
San Isidro kalean (ikusi CD-ROMa edo web orria) hiru adin-talde nagusitzen ziren argi
eta garbi: 20 eta 34 artekoak, 40 eta 49 artekoak eta 55 eta 64 artekoak.
Oro har, oso jaiotza-tasa baxuko populazio-eredua zuen; hortaz, ez zen epe ertain zein
luzera jasangarria, urte gutxi barru, eta hamarkada luzez, erretiratutako pertsonaz josita
egongo baitzen.
Bukatzeko, maila sozial altuko Iparragirre ibilbidearen zonaldean, bertako biztanleak ere
zahartzen ari zirela antzeman dezakegu; gehienek 50 eta 84 urte bitartean zituzten, eta oso
biztanle gutxi zeuden adin-tarterik gazteenen artean. San Isidro kalean bezala, Iparragirre
ibilbidekoek ere beste talde batzuen laguntza behar zuten, epe ertainera bizirautea lortuko
bazuten.
Belaunaldi-hutsunea oso nabarmena da 45 eta 49 urte bitarteko lagunen artean. Bestetik,
emakumeak nagusitzen ziren 80 urteko tartetik gora.
2006ko amaieran, biztanleriaren egoera orokorrak joera berari eutsi zion: zahartzearen
eta iraunkortasun ezaren arriskuek bere horretan jarraitzen zuten, eta muturragokoak ziren.
65 urtetik gorako biztanleak geroz eta gehiago ziren, eta 25etik gorakoen tasak, berriz, oso
nabarmenak. 80 urtetik aurrera egiten zuen egoerak hobera, eta itxaropenerako argi-izpi
bakarra azken bost urteetako jaiotza-tasa apur bat hazi izana zen.
Herriko piramide orokorra 2006an
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Egoera hori, nabarmena oro har, oso antzekoa zen Bidezar jendetsua bezalako kaleetan
(ikusi CD-ROMa edo web orria). Hala ere, arazoak esanguratsuagoak ziren bertan, 30 urtetik
80ra bitarteko biztanleen erdiko multzoa oso handia baitzen; egoera hori ez zen epe luzera
iraunkorra izango biztanle gazteenentzat.
85 urtetik gorakoak -emakumeak, batik bat- oso gutxi ziren. Zorionez, azken bost urteetan
jaiotza-tasak gora egin zuen, baina ez herriaren jasangarritasuna bermatzeko nahikoa modu
esanguratsuan.
Erdiguneko Soraluze kaleak ere jasangarritasun-arazo larriak zituen (ikusi CD-ROMa
edo web orria); izan ere, kide gehien (hamabost lagun) zituzten adin-taldekoak erretiratuta
zeuden aspalditik. Oro har, 70 eta 74 urte bitartean zituzten, eta, haien atzetik, 30-34 eta
65-69 tarteetakoak ziren adin-talde garrantzitsuenak.
25 urtetik beherako 14 lagun besterik ez zeuden; horrek guztiak eragiten zuen kaleko
populazio-eredua epe ertain eta luzera jasangarria ez izatea.
Amaitzeko, azken hamar urteotan Zumarragako biztanleriak izandako bilakaerari dagokionez, esan behar dugu 2011 eta 2015eko piramideek oso joera kezkagarria islatzen dutela:
zahartzea orokortu egin da; 2007-2011n itxaropen-izpitxo bat genuen, 0-5 urte bitarteko
umeen kopurua 5-9 bitarteko kopuruaren antzekoa baitzen eta jaiotza-kopuruak goranzko
joera baitzuen; 2011-2015eko joera, ordea, alderantzizkoa da, eta 0-4 urte bitarteko ume
kopuruak behera egin du.
Herriko piramide orokorra 2011n
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Herriko piramide orokorra 2015ean

Halaber, biztanle gehienek 30 eta 64 urte bitartean dituzte, atzetik, eta antzeko proportzioan, 84 urtera arteko lagun erretiratuak dituztela, eta baita adin-tarte gazteenetako
kideak ere.
Horrela bada, gaur egun oso zaharkituta dagoen biztanleriaren piramidea dugu, eta hura
jasangarria izatea ahalbidetuko luketen jaiotza edota etorkin berririk ez. Tamalez, Arcelor
Mittal-en fabrika itxi duten honetan, epe motzera ditugun etorkizuneko aukerak ez dira oso
itxaropentsuak.
Amaitzeko, azken erroldako datuen arabera bi emakumezko daude, 100 urteko muga
gainditzen dutenak. Urdaneta eta Iparragirre ibilbideetan daude erroldatuta.
Joera orokorra hori dela kontuan hartuta, antzeko egoera antzemango dugu, zenbait
zonalde aztertuz gero.
Leturiatarren plaza jendetsuaren kasuan, biztanle gehienek 65 eta 79 urte bitartean dituztela egiazta dezakegu. Erretiratuta daude; hori dela eta, 30tik 64ra bitarteko helduen
taldea, garrantzitsuenen artean proportzionalki bigarrena dena, ez da gai bere kabuz zaharrak ekonomikoki mantentzeko. Hurrengo belaunaldiek, gazteenek, kide gutxiago dituzte;
hortaz, egoeraren iraunkortasun eza nabarmenagoa izango da denborak aurrera egin ahala.
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Leturiatarren plaza 2015ean

Antzeko egoeran dago Esteban Orbegozo ibiltoki garrantzitsua: zahartze-tasa oso handia
da eta biztanle gehienek 75 eta 79 urte bitartean dituzte; era berean, asko dira, biztanleen
guztizko kopuruari dagokionez, 65 urtetik gorakoak. Zorionez, 0-4 urte bitarteko umeen
kopurua apur bat handiagoa da 4-19 bitartekoena baino; hortaz, jaiotza-tasak gora egin du
azken urteotan.
Esteban Orbegozo ibiltokia 2015ean
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Nolanahi ere, zonalde guztietako biztanleak ez dira hain zaharrak; badira, zentzu horretan,
arazo gutxiago dituzten batzuk, Legazpi auzunea, esate baterako. Bertako herritar gehienek
50 eta 54 urte bitartean eta 35 eta 39 bitartean dituzte. Era berean, ez dago, propoportzionalki, 20 eta 24 urte bitarteko gizonik, baina bertako biztanle-talderik gazteenak Leturia
plazakoak baino handiagoak dira, eta erretiratuta dagoen pertsona kopurua txikiagoa da
beste zonaldekoa baino.
Legazpi auzunea 2015ean

Secundino Esnaola kalea 2015ean
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Secundino Esnaola kale jendetsuko egoera bestelakoa da; bere adin-piramidean 40 eta 59
urte bitarteko 270 lagun ageri dira, eta horrek iradokitzen digu populazio-eredua jasangarria
dela epe motz eta ertainera.
Adin-tarte gazteenetako biztanle gutxiago du eta 10-14 urte bitartekoak, ordea, gehiago
dira. Aitzitik, ez dirudi adin-talde horietako biztanleak nahikoa izango direnik kaleko herritarrak epe luzera elikatzeko.

4.-Egoera zibila
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Jaiotze hutsagatik, gizakiak berezkoa du ezkongabea izatea. Hortik abiatuta, antzinatik,
Trentoko Kontzilio normalizatzailea baina lehenagotik, eta norbanako bakoitzaren jarreraren arabera –zeina erlijioak oso baldintzatua egon zitekeen-, erlijio-bidetik joaten ez zen
pertsona ezkondu zitekeen, ala ez.
Bai erlijio katolikoak, bai beste askok ere ezkonduta hartzen dituzte euren baitan ezkontza
horren seme-alabak, horretarako bedeinkatuz. Izatez, duela hamarkada gutxi arte, Erlijioak
gure inguruan - zeinak giza jarduera ia guztietan eragiten zuenak- onartzen zituen, nahiz eta
begi onez ez ikusi, ezkongabe edo alargunen seme-alabak, behin kontzebituak izan ondoren.
Azken horiei, seme-alaba postumoak, edo senarra bizi zela kontzebituak zeritzen.
Gai horri dagokionez, argigarriak dira oso epaiketak, elizbarrutikoei buruz ari garenean,
batik bat. Haren jurisdikziopean zegoen Zumarragako parrokia, eta, hortaz, baita Erregimen
Zaharreko gure arbasoak ere. Epaiketa egiteko arrazoiak izan ohi ziren ezkon-hitza gorabehera gerta zitezkeen ezkontza aurreko harremanak, ezkontzaz kanpoko seme-alabak edukitzea
eta oso eskasak baina esanguratsuak ziren ezkutuko ezkontzak1, lagunak ezkongabeak edo
alargunak ziren ahaztu gabe.
Nolanahi ere, mendebaldeko gizarte kristau tradizionalean garrantzitsua zen, berez,
ezkontza, baina baita gure herrian erroldaturiko biztanle kopuruarekiko ezkonduta zenbat
zeuden jakitea ere. Hori urteen araberakoa izan zitekeen, baita zonalde bakoitzaren kokagune
geografikoak eta haietan zeuden eraikinek baldintzatutakoa ere; argi dago kale batean ez zela
ezkongabe edo ezkondu kopuru bera izango bertan moja-komentu bat, hotelak edo pentsioak
bazeuden, esate baterako. Bestetik, beharrezkoa da baserrietako eta hiriguneko biztanleek
idiosinkrasia ezberdinak zituztela azpimarratzea, are gehiago historian atzera egiten badugu.
Herrialdearen esparru orokorrean, Elizak Erregimen Zaharrean onartu zituen dibortzioen
aurrekariak alde batera utzita2, II. Errepublikaren garaian Dibortzioaren Lege modernoa
onesteaz batera3, ezkontza desagertu egiten zen. Posible zen berriro ezkontza zibila egitea,
ez ordea elizaz ezkontzea, Elizak ez baitzuen arau hori inoiz onartu.

1 Horri dagokionez, ikus artikulua: PRADA SANTAMARÍA, Antonio (1997), “Un análisis de los procesos derivados de la

interposición de demandas por la supuesta existencia de promesas matrimoniales durante el Antiguo Régimen en
Zumarraga y Villarreal de Urrechua (hoy Urretxu)”, Vasconia, 28, Donostia, Eusko Ikaskuntza, 235-248 orr.
2 Dibortzioari buruzko erreferentzia zaharragoak ere topatu ditut, XIX. mendean. Zehatzak izateko, dibortzio formala

zen Elizako auzitegiek ahalbidetzen zutena. Ohea, mahaia eta etxea banatzea - Separación de lecho, mesa y casa - onartzen zuten, baina ez zuten ezkontzaren lotura sakratua desegiten. Bestetik, dibortzio informala zen inongo auzitegirik
tarteko ez zela egiten zena: emakumea komentu batean sartzen zen (senarraren ekimenez, oro har), edo gerta zitekeen
abandonatze kasurik izatea, bigamiak, ohaidegoa… Ikus COSTA, Marie (2009), “Divorciarse en Cataluña a finales del Antiguo Régimen, ¿Rechazo o solidaridad social?”, GONZALBO AIZPURU, Pilar (koord.), Familias y relaciones diferenciales,
Murtziako Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, 95-108. orr.
3 1932ko otsailaren 25ean onartu, eta Gacetan argitaratu zuten urte bereko martxoaren 11n.
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Gerra Zibilak eta haren osteko erregimen frankistak, hasiera-hasieratik Elizak babesturikoak, Separación de Cuerpos delakoa baimendu zuen, adostasun komunez edo gabe
lor zitekeena; horrela, bikoteak elkarrekin bizitzeko zuen beharra bertan behera geratuko
zen, baina horrek ez zion ezkontza-loturari eragingo. 1939ko irailaren 23ko legeak dibortzioa indargabetu zuen, eta ordutik aurrera Separación de Cuerpos nahiz nulidad direlakoak
elkarrekin bizi nahi ez zutenei zuzenduta egongo ziren. Nolanahi ere, alde handia zegoen
kontzeptu batetik bestera, bigarrenak esan nahi baitzuen ez zela ezkontzarik sekula izan.
Demokrazia ezartzeaz batera, 1981eko uztailaren 7ko 30 Legearen bidez Dibortzioaren
Legea berriro sartu zen indarrean.
Zumarragari dagokionez, gure arbasoen egoera zibila 1920tik aurrera bakarrik azter genezake, orduan jaso baitzuten errolda-agiriek ezaugarri hori lehen aldiz.
Urte hartako erroldan oso nabarmena da arestian aipaturiko baserri-gunearen eta hirigunearen arteko aldea, taula honetan egiazta dezakegun bezala:
ezkongabeak

ezkonduak

alargunak

Hirigunea

62,84%

29,36%

7,77%

Landa-gunea

68,37%

26,68%

4,92%

Garai hartan ia seme-alaba guztiak ezkondutako bikoteek edukitzen zituztela kontuan
hartuta, bistakoa da hirigunean senar-emazte gehiago izateak alargun kopuru handiagoa
eragingo zuela, eta, bien ondorioz, kalean ezkongabe gutxiago egongo zirela. Baserrietako lau
zonaldeetako batezbestekoari dagokionez, hor kontrakoa gertatzen zen: ezkongabe gehiago
zegoen eta, beraz, ezkondu eta alargun gutxiago.
Zonaldeak azaletik aztertuz gero, eta portzentajezko zifrekin (erlatiboak eta guztizko
biztanle kopuruaren araberakoak), absolutuekin baino errepresentatiboagoak izan gaitezkeela kontuan hartuta, ezkongabeen kopurutik hasiko gara; ezkongabe gehienak baserrien Hegoalde sektorean zeuden (biztanle guztien % 73,61); haren atzetik zeuden La Estación kalea
(% 70,27), baserrien Mendebalde sektorea (% 69,23) eta, bukatzeko, Elizkale (% 68,52).
Ezkongabe gutxien zituzten zonaldeak Piedad (% 50,42) eta Legazpi (% 58,44) kaleak eta
Artiz auzoa (% 60) ziren.
Ezkongabea izatea eta ezkonduta egotea hertsiki lotuta daude eta, hortaz, ezkondu gehienak hiriguneko zonaldeetan zeuden; horrela, Piedad eta Legazpi gailentzen ziren (%
46,08 eta % 33,11, hurrenez hurren). Oso interesgarria da Piedad kaleko testuingurua,
beste zonaldeetatik oso urrun baitago, zerrendako bigarrenak baino hamabi puntu gehiago
dituela. Bigarren zonalde horretatik aurrera, gainerakoen arteko ezberdintasunak ez dira
oso handiak. Ezkondu gehien dituen hirugarren zonaldea baserrietako Iparralde eremua da
(% 30,54); aldi berean, landa-gunean ezkongabe gutxien dituena ere bada.
Ezkondu gutxien zituzten zonaldeak dira: baserrietako Hegoalde sektorea (% 22,22), Elizkale kalea (% 22,33) eta La Estación kalea (% 23,64).
Alargunak gehiengo izugarria ziren hiriguneko zonalde gehienetan, zifra absolutu zein
erlatiboetan. Bereziki ugariak ziren Artiz auzoan (% 11,57), Plaza Berrian (% 9,91) eta
Elizkalen (% 9,13), baserrietako sektorearen batezbestekotik (% 4,92) oso urrun, eta hori
kontuan hartuta Mendebaldeko baserri auzoan txikian soilik % 6,15ekoa zela kopuru hori.
Batez besteko alargun gutxien zituzten zonaldeak Piedad kalea (% 3,47) eta baserrietako
Hegoalde (% 4,16) eta Ekialde (% 4,51) guneak ziren.
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Agerikoa da urte hartan baserrietako eta hiriguneko biztanleek egiteko eta, zergatik ez,
pentsatzeko modu ezberdinak zituztela. Baserrietakoen artean ezkongabe gehiago zegoen;
izan ere, hango gizon eta emakumeek aukera gutxiago zuten astean zehar elkarrekin egoteko, orokorrean baserritarrak igandeetan besterik ez baitziren hirigunera jaisten, elizarara
joateko; hori horrela zen soroetan egin beharreko zereginen sasoian bereziki eta, beraz,
gutxiago elkartzen ziren bai beste baserri batzuetako biztanleekin bai hiriguneko herritarrekin. Gaurkoa baino askoz itxiagoa zen gizarte hartan harreman txikiagoak izatea faktore
erabakigarria zen orduko ezkongabe kopuru handiagoaren zergatia azaltzeko; gainera, ezin
ahaztu dezakegu seme-alabak ezkontzeko familien arteko akordioak egiten zituztela eta
baserrietako familiek hirigunekoek baino seme-alaba ezkongabe gehiago zituztela.
Bistakoa denez, ezkongabe kopuru handiagoak landa-gunean ezkondu eta alargun gutxiago izatea dakar. Gainera, arestian aipatu bezala, moja-komunitateak (ezkongabeak ziren)4,
hotelak eta pentsioek (kanpoko langileen bizileku) Elizkalen eta La Estación kalean ezkondu
gutxiago izatea eragin zuen.
Hamar urte geroago Zumarragara iritsi zen etorkin kopuru txikiak aurrerapauso sozialak
eragin zituen esparru honetan: ezberdintasunak murriztu egin ziren. Hirigunearen aldean
(% 64,98) ezkongabeek baserrietan (% 66,98) gehiengoa izaten jarraitzen zuten arren, aldea
ez zen hamar urte lehenago bezain handia. Horren arabera, herri osoko ezkongabeen batezbestekoa % 65,36koa zen, eta landa-eremu guztiek gainditzen zuten zifra hori, Ekialde-koak
(% 64,58) izan ezik. Aitzitik, hiriguneko zonaldeeei dagokienez, Elizkale (% 75,44) eta La
Estación kaleetan (% 70) besterik ez zeuden ezkongabe gehiago, lehendabizikoan baitzegoen
komentua eta bigarrenean hotelak eta pentsioak.

4 Kastitate-botoa egina zuten erlijiosoek zelibetzat zuten beren burua, oro har.
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Alderantziz, ezkongabe gutxien zuten hiriguneko kaleak Piedad (% 56,94), Legazpi
(% 58,98) eta Soraluze (% 60,33) kaleak ziren. Horrek erakusten digu ezkondu gehien zuten
kaleak zirela, eta datu hori bat dator kaleek zuten izaera komertzialarekin. Horrela bada,
ondoriozta dezakegu hirugarren sektoreko lanpostuei esker errazagoa zela familia berriak
sortzea, saskigintzarekin edo siderurgiarekin lotutako lanpostuetan arituz baino, oro har.
Herriko biztanleen batez besteko % 27,77 ezkonduta zegoen. Baserrietako batezbestekoa ehuneko puntu eta erdi baino atzerago zegoen (% 26,04), Ekialde eremuko baserrien
% 29,16ko bultzadari esker; jendetsuagoak ziren hiriguneko zonaldeek batezbesteko orokor
hori gainditzen zuten, puntu erdi gehiago baitzuten.
Ezkondu gehien zituzten kaleak Piedad (% 37,50), Zufiaurre (% 33,80) eta Soraluce
(% 32,69) ziren, kale komertzialak, oro har. Komentuko mojak eta Elizkale kalea alde batera utzita (kale horretan biztanleen % 18,50 besterik ez zeuden ezkonduta), batezbesteko
txikiena zuen hiriguneko zonaldea sen Artiz auzo industriala; herriko kopururik txikiena
zen hangoa (% 21,81), baserriek ere zifra handiagoak zituztela. Haren atzetik zegoen Plaza
Zaharra (% 23,93). Landa-gunean Mendebalde (% 22,58) eta Hegoalde (% 23,52) sektoreak
ziren batezbesteko txikiena zutenak.
Alargunei dagokienez, asko ziren, herriko batezbestekoaren % 6,86, hain zuzen ere, eta
baserrien eremuan zeuden, ehunekoetan, gutxienez: hangoen batezbestekoa % 7,29 zen, eta
hirigunekoena % 6,74. Deigarria dirudien arren, alargun gehien zituzten zonaldeak Legazpi
kalea (% 10,17) eta Alfonso XIII plaza (% 10,07) ziren, atzetik baserrietako Mendebalde
eremua zutela.
Proportzionalki alargun gutxien zituzten zonaldeak Zufiaurre (% 2,81), La Estación
% 3,71) eta Soraluze (% 4,80) kaleak ziren, atzetik Piedad kalea (% 5,55) zutela. Kale komertzialak ziren, oro har, eta horrek, agian, bertan lan egiten zuten saltzaileen bizi-kalitatea
areagotzea ahalbidetuko zuen.
Gerra Zibilaren ostean, erroldak aldaketa nabarmen islatu zuen: herriko ezkondu
kopurua ehuneko bi puntu hazi zen kasik, % 29,66koa izateraino, eta horrek, era berean,
ezkongabe eta alargunek antzeko proportzioan behera egitea eragin zuen.
Hori azaltzen duen arrazoia honakoa izan liteke: ezkongabe eta alargun batzuk fisikoki
desagertu izana, hil zirelako edo emigratu zutelako. Bestetik, ezkondutako lagun gehiago
izatea herrira senar-emazte berriak iritsi izanaren ondorio ere izan liteke, eta aukera handiak
daude haiek errefuxiatuak zirela pentsatzeko; bestela, nekez azal genezake biztanleria orokorrarekiko ezkonduek izan zuten % 10etik gorako hazkundea, aurreko erroldatik bereizten
gaituzten zazpi urteko tarteari buruz ari garela aintzat hartuta.
Data horretan, ezkongabeen kopurua apur bat handiagoa zen (lau dezima) baserrietan,
hiriguneko zonaldeetan baino; nolanahi ere, bi sektoreetan aurreko erroldetan izandako
zifren azpitik zegoen, gainerako aldagaiek gora egin zutelako edota ezkongabe kopuruak
behera egin zuelako.
Bistakoa da hiriguneko zonaldeetan gertatu zen hazkunde proportzionala; horien artean,
nabarmentzekoa da, zazpi urte lehenago bezala, Elizkale (% 74,82), moja-komentuaren eraginez. Izanak izan, Secundino Esnaolako beherakada handia, portzentajezko hamar puntutik
gorakoa, ere azpimarragarria da; izan ere, gerrak desplazamenduetan eragin zituen muga
logikoak zirela-eta, lanaren sektorean zein segurtasun-esparruan, hotelek eta pentsioek aurreko okupazio-tasak erregistratzeari utzi zioten. Litekeena da horrela azaldu ahal izatea
Nafarroa plazako ezkongabeek izan zuten beherakada. Alderantziz, Legazpi eta Piedad kaleek
hazkunde nabarmena izan zuten, bertan familia ugariak bizi baitziren.
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Baserrietako eremuan, Hegoalde guneko ezkongabe kopuruak gora egin izana azpimarragarria da; gainerako guneetan % 64-65ekoa zen; hor, aldiz, % 70ekoa.
Ezkonduei dagokienez, hiriguneko portzentajezko batezbestekoa handiagoa zen (% 29,95),
landa-gunekoa (% 28,46) baino; azken horretan ezberdintasun handiak zeuden Hegoalde
sektorearen (% 20 zeuden ezkonduta) eta gainerakoen artean (ezkonduen batezbestekoa
% 29 inguru zen). Era berean, hirigunean alde handiak zeuden Elizkale (% 18,60 zeuden
ezkonduta, komentuaren eraginez) eta Artiz auzo industrialaren (% 23,35) eta zerbitzuetako
sektorean espezializatuta zegoen Secundino Esnaola kalearen (% 38,02) artean; halaber, ezin
ahaztu Soraluze kaleko eta Nafarroa plazako % 36.
Herri osoko biztanleen % 5,89 alargunak ziren, Gerra Zibilaren aurretik egindako erroldan
baino portzentajezko puntu bat gutxiago ia. Proportzionalki, alargun gehiago zegoen hiriguneko zonaldeetan baserrietakoan baino (% 6,04 eta % 5,29, hurrenez hurren); hala ere,
landa-guneko Hegoalde sektorean % 10koa zen kopuru hori, herriko ehunekorik altuena;
hortaz, landa-guneko gainerako sektoreetako ehunekoak txikiagoak ziren.
Hiriguneko zonaldeetan Eitzako auzoan (% 9,06), Artiz auzoa (% 8,75) eta Espainiako
plaza (% 8,69) tasa handi erlatiboak nabarmentzen ziren. Beste muturrean, Nafarroa plazan
(% 2,79) eta Soraluze kalean (% 2,84) proportzionalki zegoen alargun kopuru txikia nabarmentzen zen.
1945ean, gerra bukatu eta gizartea atzera orekatu zenean, zumarragarrek beren tasak
berrantolatu zituzten: herriko biztanleen batez besteko % 63,76 ezkongabeak ziren, % 31,08
ezkonduak eta % 5,71 alargunak.
Beste aldagai batzuek behera egin zuten eta ezkonduenak, berriz, gora. Zentzu horretan,
Artiz auzoak harritu egin gintuen; ordura arte ezkonduen tasarik txikienetarikoa izan zuena,
urte hartan zonalderik garrantzitsuenetarikoa izatera igaro zen, 1937ko erroldarekiko % 15
hazi baitzen bertako ezkondu kopurua. Hazkunde hori bat zetorren ezkongabeen proportzio
bereko beherakadarekin.
Zaila da, a priori, aldaketa horien arrazoiak azaltzea, baina honako faktoreak horretarako
baliagarriak suerta litezke: auzo bereko lagunen arteko ezkontza kopuruak supituki gora
egin izana, seme-alaba gutxi zuten senar-emazteak bertara iritsi izana eta ezkongaberik eza.
Bestetik, Elizkaleko ezkongabe kopurua sei puntu hazi zen, eta horretarako arrazoi nagusia komentuko moja kopuruak ere gora egin izana da; beraiek beste inor ez dugu behar
herriko batezbesteko orokorraren igoera justifikatzeko, gainerako zonalde gehienetan ezkongabe kopurua apur bat murriztu baitzen.
Berebat, azpimarragarriak dira Espainia plazako ehunekoen arteko aldeak. Horrela, bertako ezkongabeen kopurua lau puntu hazi zen, eta alargun kopurua proportzio berean murriztu zen.
Gainerakoan, baserrietan ezkongabe gehiago eta ezkondu gutxiago zegoen artean, hiriguneko zonaldeetako batezbestekoaren aldean.
Ezkondu gehien zituzten zonaldeak Artiz auzoa (% 80,11) eta Soraluze (% 36,63) eta
Secundino Esnaola (% 36,19) kaleak ziren, oro har. Alderantziz, ezkondu gutxien zituztenak
Elizkale (% 15,46), Espainia Plaza (% 26,19) eta baserriak (% 28,95) ziren.
Alargunak gailentzen ziren Artiz auzoan (% 8,82) eta Legazpi (% 7,12) eta Piedad
(% 6,09) kaleetan; alderantziz, alargun gutxien zituzten zonaldeak Nafarroa plaza (% 3,68)
eta Secundino Esnaola (% 3,90) eta Soraluze (% 4,02) kaleak ziren.
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1950eko erroldaren arabera, apur bat murriztu zen ezkongabe kopurua, ezkondu eta
alargun kopuruak apurtxo bat hazi baitziren. Hona hemen guztien batez besteko kopuruak:
ezkongabeak % 62,11, ezkonduak % 32,03 eta alargunak % 5,85.
Ezkongabeei dagokienez, baserrietako sektorea batezbestekoaren gainetik zegoen, aurreko erroldetan bezala. Hiriguneko zonalde gehienetan beherakada handia izan zuten arren,
baziren bi kontrakoagatik nabarmentzen zirenak; erlijioarekin lotutako arrazoiak zeuden
horretarako.
Lehenik eta behin, Elizkale ezaguna eta bere komentua aipatu behar ditugu. Deigarria
den arren, bertako biztanleen % 69,86 ezkongabeak ziren (edo zelibeak, zehatzagoak izateko); hala ere, komentuko moja kopuruak behera egin zuen nabarmen, eta zonalde bereko
senar-emazte kopuruak, berriz, apur bat gora.
Aurrekoarekin oso lotuta dago errolda-agirietan Francoren ibilbidea eta bertako biztanleak
lehen aldiz agertzea. Jakin badakigun bezala, hiribide hori 1937an inauguratu zuten, nazionalek herria hartu zuteneko lehen urteurrena ospatzeko. 1950era arte ez zuen erroldaturiko
biztanlerik, baina parrokiako sarrera nagusitik eta Gurutzaren Alaben ikastetxetik Secundino
Esnaola kalerantz doan zatia Elizkale zaharretik bereizi izanak eta etxebizitza habitaturik
apenas izateak eragin zuten bertako biztanle gehienak ikastetxean lan egiten zuten mojak
izatea; bertako hamazazpi biztanleen % 82,35 ziren.
Era berean, ezkongabeen batezbestekoen gainetik zeuden Espainia plaza (biztanle guztien
% 68) eta Secundino Esnaola kalea (% 65,19).
Alderantziz, ezkongabe gutxien zituzten kaleak honezkero aipatu ditugun Artiz auzoa
(% 52,77) eta Soraluze kalea (% 58,58) ziren.
Aurrekoa egiaztatu ondoren, senar-emazte gutxien zituzten zonaldeak Francoren ibilbidea
( % 11,76) eta Elizkale (% 20,54) ziren. Haien atzetik zegoen baserrien sektorea (% 28,84).
Aitzitik, senar-emazte gehien zituzten zonaldeak Artiz auzoa (% 38,88) eta Piedad (% 36,7)
eta Soraluze (% 36,56) kaleak ziren.
Proportzionalki alargun gutxien zituzten zonaldeak San Gregorio (% 3,46) eta Secundino
Esnaola (% 4,15) kaleak ziren, atzetik Espainia plaza (% 4,57) zutela. Alderantziz, alargun
gehien zituzten zonaldeak Elizkale (% 9,58), Artiz auzoa (% 8,33) eta Antzina ibilbidea
(% 7,56) ziren.
1955eko erroldari men egitera, ezkonduen kopuruak % 34,66koa izateraino gora egin
zuen, ezkongabeek (% 60,92) eta alargunek (% 4,40) behera egin zuten neurri berean.
Baserri-gunea zen zonalde populatuena, eta bertan ezkongabeak herriko batez bestekoaren gainetik zeuden –bertakoen % 63,93 -; aldiz, ezkondu eta alargunak batez bestekoaren
azpituk zeuden (% 31,85 eta % 4,21, hurrenez hurren).
Francoren ibilbidean etxebizitzak eraikitzeak mojen eta, beraz, ezkongabeen batezbestekoak 1950eko zifrekiko portzentajezko zazpi puntu baino gehiago behera egitea eragin
zuen. Bigarren zonaldea zen horri dagokionez, bertako % 72 ezkongabeak zirela. Lehen
postuan zegoen Elizkale, bertan erroldaturikoen % 75,76 ezkongabeak zirela. Ezkongabeen
batezbestekoaren gainetik zegoen hiriguneko hirugarren eta azken zonaldea Espainia plaza
zen (% 65,45).
Ezkonduei dagokienez, Elizkale, Francoren ibilbidea, Espainia plaza eta baserrien eremua batezbestekoaren azpitik zeuden; gainerako zonalde gehienak batezbestekoaren gainetik zeuden, Nafarroa plaza eta Legazpi kalea izan ezik. Azpimarratzekoak dira Artiz auzoa
(% 40,55) eta zonalde eitzagar guztiak: Antzina ibilbidea (% 40,41) eta San Gregorio

Egoera zibila 103

Garai bateko Elizkale, elurtuta - Llegando a la antigua Elizkale nevada

(% 39,56) eta San Isidro (% 39,39) kaleak. Guztiak ere maila sozial apaleko zonaldeak ziren,
eta bertako familiaburu gehienek jarduera ekonomikoen bigarren sektorean lan egiten zuten.
Alargunen kasuan, batezbestekoaren gainetik zeuden San Isidro (% 7,57) eta Legazpi
(% 6,70) kaleak eta Artiz auzoa (% 5,24), batik bat; alargun gutxien zituzten zonaldeak, berriz,
Bidezar (% 2,32) eta San Gregorio (% 2,87) kaleak ziren.
1960rako, gure herrira etorkinen lehen uholdea iristeaz batera, batezbestekoak nabarmen aldatu ziren: ezkongabeak ziren biztanle guztien % 56,80, ezkonduak % 39,71 eta
alargunak % 3,47. Erroldaturiko biztanle berriak senar-emazte gazteak ziren, oro har; horrenbestez, seme-alaba gutxi zituzten.
1955eko erroldarekin alderatuz gero, ezkondu kopuruak portzentajezko bost puntutik
gora irabazi zuen; aitzitik, ezkongabeek lau puntu baino gehiago egin zuten behera, eta
alargunek, berriz, ia puntu bat.
Zonaldeei erreparatzen badiegu, baserrietan erroldaturiko ezkongabeek ia lau puntu eta
erdiz gainditzen zuten (guztien % 61,26) herriko batezbesteko orokorra; landa-guneko ezkondu kopurua, ordea, bost puntutik beherakoa zen (% 34,54); alargun kopuruak 70 ehunenetan
gainditzen zuten herriko batezbesteko orokorra.
Hiriguneko zonaldeei dagokienez, erroldaturiko herritarren kopuruak gora egin ahala,
zonalde gehienetako zifrak apur bat parekatu ziren, eta horrek bost urte lehenagoko ezberdintasun handiak txikitzea eragin zuen. Ezkongabeei erreparatuz gero, ohartuko gara Elizkale zela bereziki nabarmentzen den bakarra (% 72,47); atzetik zituen Francoren ibilbidea
(% 69,64) eta Mercado kalea (% 65,21). Haatik, ezkongabe gutxien zituzten zonaldeak Antiorako errepidea (% 50), Urola kalea (% 50,14) eta Urdaneta ibilbidea (% 50,32) ziren.
Ezkonduei dagokienez, ia zonalde guztietan igo zen beren kopurua; azpimarragarriak dira
Urdaneta ibilbidea (% 49,03), Antzina ibilbidea (% 47,69) eta Antiorako errepidea (% 47,61).
Ezkondu gutxien zituen zonaldea, bistan denez, Elizkale (% 23,97) zen; haren atzetik zeuden
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Francoren ibilbidea (% 28,57) eta Espainia plaza (% 32,62). Esanguratsua da lehenengo bi
zonaldeetan komentuko eta ikastetxeko mojek artean zuten pisua.
Era berean, nabarmentzekoa da Urdaneta ibilbidea(% 0,64), Francoren ibilbidea (% 1,78)
eta Antzina ibilbidean (% 1,9) zegoen alargun kopuru txikia. Alderantziz, alargun gehien
dituzten zonaldeak dira erdiguneko Espainia plaza (% 6,38) eta Secundino Esnaola (% 6,25)
eta Legazpi (% 5,68) kaleak. Horrek populazioa zaharkituta zegoela erakusten digu.
1965eko erroldan egiazta dezakegu herriak bost urte lehenagoko joera berari eutsi
ziola, etorkin kopuru izugarria gorabehera: seme-alaba gutxi zituzten senar-emazte gazteak.
Horrela, ezkongabeen eta ezkonduen arteko ezberdintasunak arindu ziren, lehendabizikoek
gehiengoa izaten jarraitu zuten arren. Ezkongabeen batezbestekoa % 54,99 zen, ezkonduena
% 41,58, eta alargunena % 3,41.
Bost urte lehenago ere gertatu zen bezala, geroz eta jendetsuagoak ziren baserrietan
ezkongabe eta alargun gehiago zeuden herriko batez besteko kopuruaren arabera baino
(% 61,22 eta % 3,72, hurrenez hurren); horrenbestez, senar-emazte gutxiago zeuden; badira
fenomeno hori azal lezaketen bi arrazoi: alde batetik, autoktonoek beste batzuekin aritzeko
historikoki izan dituzten zailtasun handiagoak, baserritarren idiosinkrasia bereziaren eta
lanaren ondorioz; lan horrek bakartuak izateari uzten ari ziren baserri inguruan etengabe
egotera behartzen zituen; beste alde batetik, landa-guneak etorkin asko jaso zituen, baina
hiriguneko erosotasunetatik urrun egoteak eragin zuen ezkongabeak izatea, batik bat, hasieran eraikin haietara jo zutenak; beren egoerak hobera egiten zuen neurrian, hirigunera
jotzen zuten bizitzera, han errazagoa baitzen familia osatzea.
Bien bitartean, biztanle kopuruak gora egin zuen hiriguneko zonalde gehienetan; horren
eraginez, ezkongabeen eta ezkonduen arteko ezberdintasunak areago desegin ziren, horiek
ohikoak baitziren, esate baterako, ezkongabeen gehiengoa zuen Francoren ibilbidea bezalako
zonaldean. Are gehiago, ordura arte ezkongabe gehien izan zituztenak (Elizkaleko komentuaren salbuespena kontuan hartuta, beti ere: % 74,16) Antiorako errepidea (% 64,70) eta
Espainia plazako (% 64,10) etxeak izan ziren. Haien atzetik zegoen Jai Alai kalea (% 59,34);
alderantziz, ezkongabe gutxien zituzten zonaldeak Zelai Arizti parkea (% 42,85), orduan
1. Poligono izendatzen zutena (% 47,14) eta Soraluze kalea (% 48,57) izan ziren.
Horrenbestez, ezkondu gehien zituzten kaleak Zelai Arizti parkea(% 51,52), 1. Poligono
(% 50,12) eta Bidezar (% 47,36) kaleak ziren; aitzitik, guxien zituztenak (Elizkale eta bere
komentua alde batera utzita hemen ere: % 20,83) Espainia plaza (% 32,47), Antiorako errepidea (% 33,33) eta Legazpi auzunea (% 37,86) ziren.
Zonalde bakoitzean zegoen biztanle kopurua kontuan hartuz beti ere, alargun gutxien
zituzten kaleak Iñigo de Loiola kalea (% 1,30), Urdaneta ibilbidea (% 1,67) eta Antiorako errepidea (% 1,96) ziren; alargun gehien zituzten zonaldeak, berriz, erdiguneko Legazpi (% 6,39)
eta Secundino Esnaola (% 5,77) kaleak eta Zelai Arizti parkea (% 5,71); zonalde komertzialak
ziren, salerosketa bidez nekez eskualdatzeko moduko etxebizitza garestiak zituztenak; hortaz,
aspalditik bizi ziren han bertako bizilagunak, eta horrek azaltzen du alargun kopuru handia.
1970eko erroldaren arabera, ezkonduei eta ezkongabeei buruzko proportzioek antzeko zifrei eutsi zieten, herrira etorkin ugari iritsi berriak ziren arren. Izanak izan, kontuan
hartzekoa da ezkondu zein ezkongabeen arteko ezberdintasunak areago txikitu zirela: herriko
% 54,76 ezkongabeak ziren, % 41,82 ezkonduak eta % 3,38 alargunak; lehendabiziko aldiz,
banandutako lagunak agertu ziren erroldan, hiru, alegia, honako kaleetan bizi zirenak: Esteban Orbegozo ibiltokia, Almirante Okendo kalea eta Legazpi Auzunea.
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Urte hartako erroldaren arabera, Mesedeetako komentua San Gregorio kalean zegoen.
Nolanahi ere, zonalde hartako biztanleria sekularrak hazten jarraitu zuen eta moja kopurua
murriztu egin zen; horregatik, bertako ezkongabe kopuruak (% 56,78) doi-doi gainditzen
zuen herriko batezbesteko orokorra; % 41,49 ezkonduta zegoen, eta hori bat zetorren herriko
batezbestekoarekin.
Ezkongabe gehien zituen zonaldea Santa Isabelerako errepidea (% 63,82) zen, han zeudelako Gurutzearen Alabak erroldatuta, batik bat. Haren atzetik zeuden baserrietako sektore
tradizionala (erroldaturiko guztien % 60,21 ezkongabeak ziren) eta Antonino Oraa kalea
(% 57,49). Beste muturrean, ezkongabe gutxien zituzten Busca Sagastizabal parkea
(% 47,36), Filipinar Irlak kalea (% 47,69) eta Soraluze kalea (% 48,46).
Ezkonduak Filipina Irlak kalean (% 49,23), Busca Sagastizabal parkean (% 49,12) eta
Nafarroa plazan (% 47,61) nagusitzen ziren. Alderantziz, ezkondu gutxien zituzten zonaldeak Espainia plaza (% 28), Santa Isabelerako errepidea (% 31,91) eta baserrietako sektorea
(% 36,33) ziren.
Alargun asko zeuden, herriko batezbesteko orokorra bikoitza baino gehiago, General Mola
(% 7,28) eta Elizkale (% 7,08) kaleetan, hots, ordurako zaharkituta zeuden zonaldeetan.
Atzetik zuten Legazpi kale tradizionala (% 5,81). Alderantziz, alargun gutxien zituztenak ziren
Nafarroa plaza (% 0,79), San Gregorio (% 1,71) eta Bidezar (% 1,82) kaleak.
1975eko errolda izan zen biztanle kopururik handiena izan zuena; hari erreparatuz gero,
ezkongabe eta ezkonduen arteko portzentajezko aldeak murrizten jarraitzen zuela ohartuko
gara, bost urte lehenagoko zifrekin erkatuz gero: herriko % 52,55 ziren ezkongabeak, eta
% 43,75 ezkonduak; alargunen artean ez zen aldaketarik izan.
Baserrien sektoreko ezkongabeen tasa batezbestekoa baino lau puntu eta erdi handiagoa
zen, eta ezkonduena, berriz, ia sei puntu txikiagoa. Zifra horiek alde batera utzita, hiriguneko
zonaldeak batezbestekoaren azpitik zeuden, eta ehunekorik eskasenak izateagatik nabarmentzen ziren Artiz auzoa (% 48,52) eta Etxeberri auzoa (% 49,19) apalak, eta Soraluze kale
tradizionala (% 49,72). Alderantziz, ezkongabeen batezbestekoa handiagoa zen Santa Isabelerako errepidea (% 66,66), Espainia plaza (% 62,50) eta Elizkalen (% 59,49). Deigarria den
arren, herrira iritsia zen immigrante kopurua hain zen handia, San Gregorioko komentuko
moja kopurua ere zonalde bereko indizeek irentsi zutela; era berean, ezin ahaz dezakegu
kale hori herriko jendetsuenetarikoa zela ordurako. Bistan denez, ez zen gauza bera gertatu
Antiorako errepidearen kasuan, Gurutzearen Alaben ikasketxeko mojak nagusitzen baitziren
bertan, oro har, zonaldeko biztanle kopuru txikiaren eraginez.
Ezkonduak gehiago ziren, proportzionalki, Almirante Okendo kalean (% 48,03), Busca
Sagastizabal parkean (% 47,08) eta Artiz auzoan (% 47,05); aise gainditzen zuten herriko
batezbestekoa. Bestalde, oso azpitik zeuden Antiorako errepidea (% 27,02) eta egoera normalizatuagoa zuten Elizkale (% 30,37) eta Espainia plaza (% 32,14).
Alargunei dagokienez, batezbesteko orokorraren oso gainetik zeuden Elizkale (% 10,12),
Secundino Esnaola (% 6,81) eta Legazpi (% 6,34) kale zaharkituak. Tasarik txikienak zituztenak ziren Almirante Okendo (% 1,57), Esteban Orbegozo ibiltokia (% 2,05), Urola kalea
(% 2,34) eta Antonino Oraa kalea (% 2,55). Horiek guztiak maila sozial apalekoak ziren,
langile askoren bizileku.
Amaitzeko, erroldan ageri ziren zortzi bananduak (% 0,06) Euskalerria ibilbidean, Almirante Okendo, General Mola, Secundino Esnaola eta San Gregorio kaleetan, Leturiatarren
plazan eta Legazpi auzunean erroldatuta zeuden. Banantzeak klase sozialekin lotuta zeudenik
aurretik juzgatu nahi ez badugu ere, aipaturiko zortzietatik zazpi langile askoren bizileku
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ziren zonalde apaletan zeuden erroldatuta. Salbuespen bakarra erdiguneko Secundino Esnaola komertzialeko banantze-kasua da.
1981eko erroldan ezberdintasunak geroz eta txikiagoak ziren. Honezkero, ezin esan
dezakegu hori herrira iristen ari zen etorkin kopuru handiaren eragina izan zenik. Iristen
jarraitzen zuten, baina ordurako baziren bertatik irteten ari ziren emigranteak ere; gainera,
aldagai demografiko naturalek inoiz baino pisu handiagoa zuten, ordura arte kanpotik iristen
ziren herritarrak izan baitziren nagusi.
Herrira duela gutxienez bost urte bizitzera etorria zen jendea izan zen berez erreakzionatu
zuena: ezkongabeek geroz eta urte gehiago zituzten, familia berriak osatzen zituzten eta beren jatorrizko zifra arian-arian murriztuz zihoan, ezkonduenak gora egin ahala. Denboraren
eraginez, alargunek goranzko joera zuten, baina ia kopuru berari eutsi zioten. Bananduen
aldagaia % 100 hazi zen 1975eko zifrei zegokienez, baina haren batezbestekoak (% 0,13)
artean oso txikia izaten jarraitzen zuen, guztizko biztanle kopuruaren aldean.
Gauzak horrela, biztanle guztien % 50,70 ezkongabeak ziren, ezkonduak % 45,04 eta
alargunak % 4,11.
Zonaldeei erreparatuz gero, ezkongabeen batezbesteko orokorra gainditzen zuten Filipinar
Irlak (% 58,82) kalean, Antiorako errepide zaharraren izendapen berria zen Beloki ibilbidean
(% 57,48), baserrien sektorean (% 57,44) eta Antonino Oraa kalean (% 55,98).
Aipatu lehen zonaldeko giza-mikrokosmosa alde batera utzita, gainerako zonaldeei eragiten zieten arrazoiak gorago ere azaldu ditugu, eta berdinak ziren kasu guztietan. Bestetik, proportzionalki ezkongabe gutxien zituzten zonaldeak Artiz auzoa (% 44,64), Elizkale
(% 46,39) eta Legazpi auzunea ziren.
Senar-emazte gehienak Elizkalen (% 50,54) bizi ziren; haien atzetik zeuden Iñigo de Loiola
(% 50) eta Geltokien plaza (% 50) txikiak. Proportzionalki, ezkondu gutxien zegoen Beloki
ibilbide txikian (% 29,94), Filipinar Irlak kalean (% 35,29) eta Zelai Arizti parkean (% 36,36).
Ez zegoen alargunik ez Iñigo de Loiola kale txikian ez eta Geltokien plaza txikiagoan ere.
Gehienak Beloki ibilbidean (% 12,57), Zelai Arizti parkean (% 9,09) eta Euskadi plazan
(% 9,09) zeuden.
Azkenik, bananduak geroz eta zonalde gehiagotan zeuden: Legazpi, San Gregorio eta
Bidezar kaleetan, Artiz auzoan, Leturiatarren plazan, Antzina ibilbidean eta Euskalerria
ibilbidean.
1986ko erroldaren arabera, ezkongabe eta ezkonduen arteko aldeak geroz eta txikiagoak ziren. Biztanle guztien % 48,94 ezkongabea zen, eta % 45,75 ezkonduta zegoen. Gainerakoan, alargunen kopurua puntu bateko hirurogeita hamalau ehuneneko handitu zen,
eta bananduta edo dibortziatuta zeuden hamasei biztanleak berrogeita hamar izatera igaro
ziren; hala ere, azken horien ehunekoak oso txikia (% 0,43) izaten jarraitzen zuen.
Zonalde bakoitzaren biztanle kopurua aintzat hartuta, ezkongabe kopururik handiena
geroz eta txikiagoa zen Geltokien plazan (% 57,14) zegoen; horren atzetik zeuden Beloki
ibilbidea (% 56,57) eta Euskadi plaza (% 56,25). Denak ere oso zonalde txikiak ziren, eta,
hortaz, pisu txikia zuten hiriaren guztizko kopuruari dagokionez.
Alderantziz, ezkongabe gutxien zituzten zonaldeak Joxe Migel Barandiaran auzoa
(% 33,96), Iñigo de Loiola kalea (% 43,03) eta Legazpi auzunea (% 43,20) ziren.
Ezkonduei gagozkiolarik, kopuru handienak zituzten zonaldeak Joxe Migel Barandiaran
auzoan (% 64,15), Elizkale (% 51) eta Iñigo de Loiola (% 50,63) kaleak ziren. Aitzitik, ezkondu
gutxien zituztenak biztanle eskaseko Beloki ibilbidea (% 30,26), Zelai Arizti parkea (% 30,76)
eta Jai Alai kalea (% 37,03) ziren.
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Urtubia etxea, gaurko Txurruka kaletik gertu - Casa Urtubia, cercana a la actual calle Txurruka

Alargunei dagokienez, kopuru hadienak Beloki ibilbidean (% 13,15), Euskalerria ibilbidean (% 9,76) eta Legazpi auzunean (% 8,45) zeuden. Alderantziz, kopuru txikienak Geltokien plazan (alargun bakar bat ere ez zuen), Joxe Migel Barandiaran auzoan (% 1,88) eta
Elizkalen (% 2,5) zeuden.
Banandu edota dibortziatuen zifrei erreparatuz gero, gehienak Zelai Arizti parkean
(% 5,12) zeuden; haren atzetik kontuan hartzekoak dira Filipinar Irlak (% 1,66) eta Iñigo de
Loiola (% 1,26) kaleak. Zenbait zonaldetan ez zegoen ez banandurikorik eta ezta dibortziaturikorik ere; horien artean nabarmentzen ziren Esteban Orbegozo ibiltokia eta Antonino
Oraa kale jendetsuak eta baserrietako sektorea. Lehendabiziko biek bigarren sektorean
aritzen ziren maila sozial apaleko langile asko zituzten; hirugarrenak, berriz, idiosinkrasia
berezia zuen.

5.-Lan-jarduerak
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Herrian burututako lehenengo biztanle-erroldak, oro har, lan-jarduerari buruzko informaziorik ez zekarren arren, bada tartean jasotako gertakizun aipagarriren bat. Kasu apur
horietan ageri dira familia buruaren “iloba” edota “osaba” zirenak, baita hauen jatorria ere
Zumarragarrak ez zirenetan. Beste adibideren batean ikus daiteke nola izendatzen zituzten
kaxako umetzat jatorriz familiako kide ez zirenak. Horrez gain, atal honetan are interesgarriagoa dena, herriko familietara morroi, familiaren etxean bizi izatera, etorritakoak ere
ageri dira erroldan, baita hauen jatorria ere. Gainera, euren familiak utzi eta beste norabait
morroi joandakoen datuak ere badira; kasuan-kasuan ikus dezakegunez Zumarragan edota
beste herriren batean, esaterako Gabiria, Legazpi, Azkoitia, Zegama, Ormaiztegi, Ezkion
zein Itsason zeukatela bizileku berria.
Hala, esan genezake lehendabiziko migrante ekonomikoak, funtsean, baserri ingurura
lanera etorritakoak zirela.
XIX. mendean, migrazio prozesu garrantzitsuena hasi aurretik, datuetan ageri diren lanbideak herriko lehen industriaren edota landa-lanen baitakoak dira.
Izan ere, aurreneko industria-eraikin modernoak, Artiz lantegiak, Hirugarren Gerra Karlistak behartutako etenaren ostean berriz ere abiaraziak, ez zuen herriko biztanleria aktiboaren gehiengoari lana emateko beste jardunik1. Bestetik, badakigu hirugarren sektoreko
langilerik ere bazela (esaterako telegrafoak, bulegoko langileak, tabernariak, dendetako
saltzaileak etab.) nahiz ez dugun hauen kopuru zehatza ezagutzen. Kasu horretan, garai
hartako matrikula industrialetan, irekita zeuden enpresak zein ziren eta hauek ordaintzen
zituzten zergen berri baino ez da ageri; hortaz, ez dago berauetan lan bakoitzean jarduten
zuen langile kopuruaren gaineko informaziorik2.

1 Lehenago adierazi den eran, 1876an lantokian berrogeita sei langilek egiten zuten lan. Hauetatik hogeita zortzi gizonezkoak ziren, hamalau emakumezkoak eta lau umeak.
2 Aurrekaritzat izenda genezaken matrikula industriala 1821ekoa da. Bertan negozioren izanda landa-lanik egiten ez
zuten hogeita lau lagun ageri dira. Hauetan bi dira, egungo terminologia erabilita, zerbitzuen sektorean lan egiten ez
zutenak. Bi hauek marragueroak ziren, hau da, lastaira edo koltxoi lanetan zebiltzanak. Horiez gain, baziren beste bi
sacamantero ere. Ezin izan dugu kontzeptu hau definitu, ez baita RAEn agertzen. Gainerakoan errotari, zirujau, maisumaistra, ardandegiko langile, zapatagin, konfitero, ostalari etab. ziren. Ikus. ZUA, B saila, 6. arloa, I. multzoa; 5. Liburua, 1.
Espedientea.
Beranduago, 1860ko lanbideen zerrendari erreparatuta, ikus dezakegu hirugarren sektorekoak direla jarduera gehienak,
esaterako alpargatagileak, zirujauak eta harakinak. Horiez gain badira errotariak, ostalariak, sarrailagileak, jostunak,
saltzaileak etab. Dena den, bigarren sektoreko lanbideren bat ere ageri da dagoeneko: hiru arotz, bi hargin, kalderero
bat, hiru txokolategile, hiru errementari, hiru labegile eta lastairagile bat. Enpresari bat ere bazen garai hartan, Pedro de
Pradines. Ikus. ZUA, B saila, 6. arloa, I. multzoa; 5. Liburua, 2. Espedientea.
Behin 1871ean trenbidea eta herriko tren geltokia eraikita, lanbide berriak agertu ziren, dibertsifikazioa hasi zelarik:
ostalariak, garraiolariak, komisio-hartzaileak etab. Dena den, Zumarraga ez zen oraindik ezagun bigarren sektoreko
jardunagatik, gehiengoa oraindik landan, nekazaritzan eta zerbitzuetan ari baitzen lanean. Ikus. ZUA, B saila, 6. arloa, I.
multzoa; 6. Liburua, 4. Espedientea.
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1877ko lehenengo erroldan sakontze aldera, Geltoki kalean egiazko lanbideen zantzuak
ageri dira, esaterako Geltokiko Buruaren Etxea, Okindegiko Benta, Txikitaren etxea edota
Geltokien Kaleko Ostatuen Ukuilua. Horiei erreparatuz asma genezake, nolabait, nor bizi
zitekeen bertan garai hartan, euren familiekin batera, jakina.
Legazpi kaleko 6. zenbakian Pospoloen Lantegia zegoela ageri da erroldan. Piedad kalean
ere, biztanleen berri ematen duten etxe-izenak daude; Parrokoaren etxea, adibidez. Zufiaurre
kalean ere bada Zapatarikoatzat ezagun zen eraikina3. Elizkalen ere hiru etxe zeuden Benta
Berria, Txikita Benta Berria eta Sakristankoa, hurrenez hurren. Izen hauek ere garaiko edota
antzinako biztanleen jardunen isla dira.
Azkenik, aipagarria da Eitza auzoko etxeetako bat, bertako biztanleren batek zenbait urte
lehenago egindako lanaren ondorioz, Kateakoa izenez zela ezagun. Honek auzoko katea
zaintzen zuen, hau da, bera zen bertako errepidearen erabiltzaileek Foru Aldundiari (eraikitze
zein mantentze lanagatik) ordaindu behar zizkioten zergak biltzen zituena.
XIX.mendeko lehenengo zenbatze hau alde batera utzita, 1920ko erroldan sakontzeari
ekingo diogu, aurrenekoz bertan ikus baititzakegu datuak behar bezala sailkaturik, baita lan
jarduerari dagozkionak ere.

5.1. Definizio garrantzitsu batzuk
Herriko erroldako biztanleen lanbideak aztertzen hasi aurretik, sarrera moduan, hurrengoa argi utzi nahi nuke:
Hiru lan-sektore klasikoak hartuko ditugu abiapuntutzat: lehenengo sektorea: nekazal,
abeltzain, arrantzale eta mehatze lanak bere baitan dituena. Bigarren sektorea: prozesu
industrialak dituzten lan motak, arte grafikoak, eraikuntza, elektrizitatea eta elektronika
arlokoak, industria astunak, elikagaien ingurukoak, arotz eta altzarigintza, lan mekanikoak,
kimikoak, ehungintza, beiragintza eta keramikagintza. Azkenik, hirugarren sektorea: administrazioa eta kudeaketa publikoa, komertzioa, dekorazioa, ostalaritza eta turismoa, diseinua, irudigintza, informatika, osasuna, zerbitzu soziokulturalak, irakaskuntza, ikerkuntza,
garraiogintza eta komunikazioa etab.
Atal honetan bidelagun izango ditugun beste bi hitz gako: Biztanleria aktiboa eta Biztanleria ez aktiboa dira.
Egun, labur esanda, honela definituko genuke Biztanleria aktiboa: lan egiteko adinean
egonda, ekintza hau aurrera eramateko gai dena, lanean jardun ala ez. Hortaz, langabezian
daudenek ere Biztanleria aktiboaren osatzen dute.
Era berean, Gobernuak Biztanleria ez aktibotzat dauka: lan egin ahal izateko gutxieneko
adina (hamasei urte gaur egun) gainditu eta langile edo langabetu bezala ageri ez dena;
esaterako, etxeko lanak egiten dituztenak, ikasleak, erretirodunak, aurretik erretiratuak,
ezgaituak, errentadunak, ongintzako lanak edota ekintzak betetzen dituztenak (familiaren
baitakoak salbu) eta abar.

3 Izen bereko bi etxe zeuden kale hartan. Aurrenekoa, 7.ean, etxe hutsa zen. Haren alboan, 7.bis zenbakiarekin, Zapatarikoa etxe berria zegoen, bi solairu eta bakoitzean bi etxebizitza zituena. Badirudi lehenengoa utzi egin zutela eta
jabeak berak alboan berri bat eraiki zuela.
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Zumarragako erroldan daukagun lan-sailkapena kontuan izanda, datuak egungo jendartearen idiosinkrasiara egokitzeko saiakera subjektibo baina zintzoan, nahiago izan dut
azterketa honetan etxeko lanak egiten dituztenak (sarri etxekoandreak) langile aktibotzat
hartu, lana bai baitaukate nahiz lanposturik ez izan4. Bestetik, iruditzen zait langabetuak,
sarri gogoz kontra bada ere, Biztanleria ez aktibo direla. Era berean, ikuspuntu beretik, nik
neuk uste izan dezakedana albo batera utzita, erlijiosoak, lekaide nahiz lekaimeak, lan mota
zehatz bat betetzen dutela esango nuke.

5.2. Erroldetan jasotako datuak
Aurrez jasotako premisak eta 1920ko erroldako datuak aintzakotzat hartuz:
Udalerrian 835 lagun zeuden lanean, beste 10ek udaletxearen babesa zuten, eta beraz
herriko populazio ez aktiboaren parte ziren. Udal-babesdunez5 gain, bi pensionista, langabe
bat eta hogeita sei errentadunek osatzen zuten herriko populazio ez aktiboa.
Aktibo guztien artean, 195 nekazariak ziren, 304k bigarren sektoreko beharren bat burutzen zuten, 18 industrialariak ziren, 202 hirugarren sektorean zebiltzan lanean, 72 emakume
etxeko lanetan ari ziren eta 44 erlijiosoak ziren. Gainera, beste 26 lagun euren jabetzak sortu
ohi zuen ondasunetik bizi ziren.
Guztiarekin, garai hartan zumarragarrek nagusiki bigarren eta hirugarren sektoreko jardueretan lan egiten zutela esateko moduan gara. Bigarren sektorean, zehatz esanda, %36,40k
egiten zuen lan, zeinari industrialarien %2,15 batu beharko geniokeen. Hirugarren sektorean, berriz, %24,19 zebilen beharrean, honi, hurrenez hurren, etxekoandreak, %8,62, eta

4 Cristina Carrasco Bengoak zuzen dioen eran, “ekonomiak, merkatuari dagokiona soilik kontutan hartuz eta etxeko

nahiz zaintza lanak ikustezintasunera mugatuz, saihestu egiten du biztanleriaren ongizatearekiko duen erantzunkizuna;
eremu hau teoria ekonomikoarentzat esparru deseroso bihurtuz. Era honetan, mugatu egiten dira ikuspuntu analitiko
eta politikoak, bizitzako baldintza material, harremanen ingurukoak eta kulturalak langileriaren baldintzetara murriztuz.
Ikus. CARRASCO BENGOA, María Cristina (2011), “La Economía del cuidado: Planteamiento actual y desafíos pendientes”,
en Revista de Economía Crítica, nº 11, pp. 205-225.
Hain zuzen ere, irakasle honen doktoretza tesian “Un trabajo doméstico. Un análisis económico” lanean, ikuspuntu
berritzaile batetik heltzen dio gaiari, ikuskera neoklasiko zein marxista edo/eta feminista albora utziz.
Bestetik, erreferente bibliografikotzat Biztanleriaren erroldak burutzeko oinarri eta gomendioak. 2. Berrikustea (Ekonomia eta Gizarte Gaietarako Saila, Estatistika eremua, Estatistika txostenaren baitan. M saila. 47. zenbakia/Nazio Batuak,
New York, 2010) lana hartuko dugu, zeina lehen pausu bat den etxekoandreak ekonomikoki biztanleria aktibotzat
jotzeko. Lanaren Estadigrafoen Hamairugarren Batzarrean burututako proposamenen harira, “etxean bertan baliatzeko helburuarekin eginiko onuren sortzaile dira” betiere ekarpen hori “etxebizitzarako kontsumoaren baitan, ekarpen
garrantzitsua bada”. Ikus. Biztanleriaren erroldak... 164. orr.
Era berean, nahiz eta lan hori burutzen dutenek beraiek ere ez duten sarri jarduera ekonomiko bat aurrera eramaten
ari direlako ustea, Kontu Ekonomikoen Sistema Nazionalaren arabera, etxekoandreek enplegu lana gauzatzen dute.
Adibidetzat lantze lanak aipatzen dira testuan, esaterako ehungintza. Dena den, eta betiere testu honen idazlearen
ikuspuntutik, familia osoarentzat bete beharreko janari-prestaketa lanak ere har genitzazke adibidetzat.
Nazio Batuen txostena ikusgai: http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_67Rev2s.pdf
Guztiarekin, gaur egungo egoera kontuan izanda, ez da harritzekoa hainbat etxekoandrek euren burua langabetzat
izatea. Are gehiago, posible da enpleguren bat izan ondoren langabezian gelditu eta egun etxeko zein zaintza lanetan
jardutea. Dena den, autoreak ez ditu aktibotzat hartuko.
5 Udaletxeko babesetxean bizi ziren herritarrak txiroak ziren, ez zuten motu propio bizi izateko biderik. Hortaz, udala
haien kargu egiten zen, euren beharrak asez.
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erlijiosoak, %5,26, gehitu beharko genizkiokeelarik. Azkenik, lanbideren bat zutenen %23,35
nekazariak ziren.
Bizilekuari dagokionez, berehala susma genezake lanbide bakoitzak bere eremu propioa
zukeela herrian. Bigarren sektorean lan egiten zutenak Artiz auzoan bizi ziren hein handi
batean, langile populazioaren %81,57 hain zuzen (hamabost saskigile eta bi apain-orrazigile).
Bigarren eremua Eitza zen, non gehienak saskigileak ziren (32 lagunen burutzen zuten aipatu
lana) eta hirugarrenik Piedad kalea, %66,66 eta %53,84rekin, hurrenez hurren. Sektore honetako langileen artean Plaza Berria (%9,09), Baserrien Iparraldeko eremua (%8,84) eta oro
har baserri ingurua (%13,96) ez ziren bizi izateko ohiko zonaldeak. Industrialariak Zufiaurre
kalean (6) zein Soraluze, Piedad eta Geltoki kaleetan (bana) bizi ziren.
Hirugarren sektoreari dagokionez, berriz, gehienak Plaza Berrian eta Soraluze kalean bizi
ziren, %65,90 eta %47,36, hurrenez hurren; gutxien, ordea, baserri inguruan eta Eitzan.
Elizkalen 34 erlijioso zeuden erroldaturik, lekaide eta lekaimeak, eremu honetan lanean
ari zirenen %35,78. Legazpi kalea zen erlijioso gehien bizi zen kalea, 5 lagunekin, kaleko
langileen %11,62 zirelarik.
Baserri inguruan bizi zen, egiari zor, nekazari gehien, batik bat Ipar eta Eki eremuetan,
hauek baitziren populatuenak. Nolanahi ere, esanguratsua da Mendebaldeko baserri eremuan %54,54 baino ez zela nekazaria.
1930ko erroldako lan-eremuen sailkapenaren azterketari ekiteko, aintzat hartuko
ditugu etxeko lanak burutzen zituzten emakumeak, zeinak lehenengoz populazio aktiboaren
baitan sailkatuko ditugun, lanaren trukean diru-saria jaso ala ez.
Berezko hazkundea eta inmigrazioa kontuan izanda, garaian ezereza bazen ere, are bakanagoa ondoren gertatuko zena ezagututa; 1.899 lagunek osatzen zuten Zumarragako biztanleria aktiboa. Horietatik 1.487 hirigunean bizi ziren (Eitzan barne) eta 412 landa gunean.
Biztanleria aktiboarekin batera, populazio ez aktiboa ere bazen, gutxi baziren ere. Batetik
udalaren babes-laguntza zutenak eta erretirodunak, eta bestetik, hogeita bi errentadun.
Populazio aktiboa aztertze aldera, 212 lehen sektorean ari ziren lanean, 187 baserrian6
eta gainontzeko 25ak hirigunean (15 Eitzan) bizi ziren.
Bigarren sektoreko 395 langile jaso ziren erroldan, era autonomoan zein garrantzia desberdinetako enpresetan lan egiten zutenak. Horiez gain, 32 herritar industrialariak ziren.
427 zumarragar hauetatik 30 industrialari eta 374 langile hirigunean bizi ziren, gainerakoak
baserri ingurua zutelarik bizileku.
Hortaz, hirigunean bizi zen populazio aktiboaren (1.487 langile) %25,15k bigarren sektorean egiten zuen lan, hots, 374 lagunek. Landa eremuan berriz, 21 ziren; bertako populazio
aktiboa kontuan izanda (412), %5,09 baino ez.
Kale, auzo eta plazei dagokienez, Eitza (63 langile) eta Zufiaurre kalea (56 ziren bigarren
sektorean ziharduten biztanle gehienen bizitoki, %39,37 eta %35,44rekin, hurrenez hurren.
Gutxien aldiz, Soraluze eta Alfonso XII.aren plazan zeuden finkatuta, 4 eta 16 langile, %4,87
eta %13,67 hurrenez hurren.
32 industrialariei erreparatuz, 30 hirigunean zeuden erroldan jasota, batik bat Geltoki
kalean eta Elizkalen, bakoitzean sei industrialari bizi baitziren. Zufiaurre kalean, aldiz, bost
industrialari jarri ziren bizi izaten.

6 98 Ipar eremuan, 19 Hegoaldean, 57 Ekialdean eta 13 Mendebaldean.
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Hirugarren sektorearen kasuan, nahiko eskasa zen langile kopurua; orotara 287 ziren,
horietatik 271 hirigunean bizi ziren eta gainontzekoak landa gunean.
Hirigunetik kanpo, Mendebaldeko eremuak zuen, proportzioan, zerbitzuen sektoreak
garrantzia gehien (%12,24); Ekialdekoan, aldiz, oso baxua zen portzentajea, bakar bat ere
ez baitzen bertan finkatu. Herritar kopuruari erreparatuz, Iparraldeko zonaldean bizi zen
gehiengoa (8), baina eremu honetako biztanleria altua zenez, populazio aktiboaren %3,75
baino ez zuten betetzen.
Hirigunean, berriz, hizpide dugun lan-sektoreko beharginak Soraluze eta Geltoki kaleetan
bizi ziren batik bat, %34,14 eta %30,54 hurrenez hurren. Bigarren hau zen langile kopuru
handiena zuena (239tik 73k egiten zuen lan zerbitzuetan) eta Legazpi kalea zen bigarrena
(239 biztanletik 58k). Soraluze kalean erroldatutako langileen zenbatekoa nahiko baxua
bazen, proportzioan hartuta garrantzia handia zuela (82 langiletik 28 ari ziren sektore honetan lanean) ikus genezake.
Hirugarren sektoreko langile gutxien Eitzan eta Elizkalen zeuden finkatuta, %2,50 eta
%9,56 hurrenez hurren.
Etxeko lanetan zihardutenen datuei helduz, hein handi batean etxekoandreak zirenak, 650
hirigunean bizi ziren eta gainerakoak landa gunean, bereziki Ipar eremuan (102), baserri
inguruko %57 bizi baitzen bertan.
Hirigunean gehiengoa Legazpi eta Geltoki kaleetan finkatu zen (126 eta 103 emakume);
gutxi ziren, aldiz, Artiz auzoan (30) eta Plaza Zaharrean (34).
Zerbitzari lanetan, hau da, neskame nahiz morroi, 58 langile zebiltzan, horietatik 52
hirigunean zeuden erroldaturik, gehien Geltoki kalean eta Alfonso XIII.aren plazan (15 eta
11 langile, hurrenez hurren). Datu horiek aztertuta, esateko moduan gara bertan hotel zein
ostaturen bat zegoela, edota bertan bizi zirenen estatus soziala nahikoa altua zela. Artiz
auzoa (bakarra) eta Soraluze, Elizkale nahiz Plaza Zaharra (bina zonalde bakoitzean), aldiz,
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ez ziren ohiko bizileku langile horientzat. Datuak ikusita eta garaiko biztanleei erreparatuz,
esan genezake Soraluze kalea ez zela herritar apalenak bizi ziren zonaldea.
Azkenik, datuen azterketa amaitzeko, herrian bizi ziren 86 erlijiosoetatik bakarra bizi zen
baserrian. Erdigunean etxebizitza zeukatenetatik 71 Elizkalen bizi ziren, batik bat lekaimeak.
Legazpi, Geltoki zein Zufiaurre kaleetan, berriz, ez zegoen erlijioso bat bera ere erroldan
izena emanda.
Gerra Zibilaren amaitu zenean, 1937 urte amaieran euskal probintzietako
biztanleriaren osaera berria ezagutzeko helburuarekin, ezohiko errolda bat burutu
zen urte bereko abenduan.
Lan esparruan, 1.918 langile zenbatu ziren, zeinetatik 1.514 hirigunean bizi ziren eta gainontzeko 404ak landa gunean. Horrez gain, 36 lagun ez aktibo zeuden, erretiratu, ondasun
jabe, errentadun nahiz langabeak.
Segituan asma genezakeenez, langileen gehiengoa, %78,93 hain zuzen, hirigunean bizi
zen, gainontzekoak, lehenago ikusi dugun eran, baserri inguruan bizi zirelarik, batez ere
Ipar eta Ekialdeko eremuetan.
Hirigunean bizi zirenen gehienek Legazpi eta Sekundino Esnaola kaleetan zuten bizilekua,
Artiz auzoa eta Nafarroa enparantza zirelarik populazio urriena zutenak.
Sektorekako analisiari helduz, lehen sektorean lanean ari ziren 20 lagun bakarrik bizi
ziren hirigunean, %1,04 alegia. Landa gunean, ostera, 195 ziren, %9,12.
Bigarren sektoreari erreparatuz, industrialariak aparte utzita, 452 ziren esparru honetako
langileak. Horietatik 423 hirigunean bizi ziren (%93,58) eta 29 baserri inguruan, batik bat
Mendebaldeko gunean. Kale, plaza eta auzoak kontuan hartuz, Eitza, Legazpi eta Elizkale
ziren garrantzitsuenak bai zenbatekotan baita proportzioan ere, 89 (%19,69), 69 (%15,26)
eta 54 (%11,94) langilerekin, hurrenez hurren.
Soraluze, Espainia enparantza eta Artiz auzoa ziren, 14, 17 eta 32 erroldaturekin (%3,09,
%3,76 eta %7,07rekin), hurrenez hurren, bigarren sektoreko langile gutxien bizi ziren zonaldeak.
Hizpide dugun sektoreko 29 langile baino ez ziren landa eremuan bizi, gehien Mendebaldeko gunean (11).
Lan-sektore honetan txertatuko genituzke industrialariak ere. Den-denak, 29, herri erdigunean bizi ziren: 8 General Mola kalean, 6 Soraluzen eta 5 Sekundino Esnaolan. Espainia
enparantzan eta Nafarroa enparantzan, atzera, ez zen halakorik bizi eta Piedad kalean nahiz
Artiz auzoan bana bakarrik ziren.
Hirugarren sektoreari dagokionez, adierazi nahiko genuke etxekoandre, erlijioso, militar
eta etxe-zerbitzariak aldera utziz, 211 zirela zerbitzuetan lanean zihardutenak; bereziki administrazioan, sal-erosketan, garraiolari zein irakaskuntzan.
211 langileetatik 206 hirigunean zeuden erroldaturik (%97,63).
Bizilekuaren analisiarekin hasteko, hirugarren sektoreko langile gehienak Legazpi (54),
Sekundino Esnaola (35) eta Espainia enparantzan (25) bizi ziren (%25,59, %16,58 eta
%11,84 hurrenez hurren).
Erroldatze gutxien zituzten eremuak Nafarroa enparantza, Eitza eta Piedad kalea ziren,
lehenengoan zortzi eta gainerakoetan bederatzina lagun baitzeuden. Nafarroa enparantzako
langileak %3,79 ziren eta gainerako biak %4,26.
Etxe-zerbitzaritzat lan egiten zutenei erreparatuz, adierazgarria da hirugarren sektorean
ari zirenen %2,08 bakarrik zirela; 40 orotara eta denak hiriguneko biztanle, gehienak Legazpi

Lan-jarduerak 117

kalean (10), Espainia enparantzan (8) eta Sekundino Esnaolan (8) bizi ziren. Langile gutxien,
baserri eremua albo batera utziz, Soraluze eta Eitzan bizi zen, bana baino ez.
Etxekoandreak, etxeko lanen ardura zutenak, 923 ziren garai hartan, 728 hirigunean bizi
ziren eta 195 baserrian.
Bitxiki, ingurune populatuenak ziren etxekoandre gehien erroldatuta zeudenak, hortaz,
Legazpi kalea (125 emakume), Eitza (117) eta jende gehien bizi zen landa gunea, hau da,
Iparraldekoa (104) ziren hauentzat ohiko bizileku.
Hegoaldeko eta Mendebaldeko baserri inguruetan nahiz Artiz auzoan, berriz, gutxi ziren
etxekoandre, 20, 24 eta 42, hurrenez hurren.
Militarrei dagokienez (sail honetan aztertuko ditugu militar profesionalak eta soldadutza egiten ari zirenak), kontuan izatekoa da Gerra Zibila pil-pilean zegoela errolda egin zen
unean, eta beraz, herria 10 militarrek hartua zegoela, horiek ere herrian bertan bizi zirelarik.
Hauetatik lau Nafarroa enparantzan zeuden erroldan sartuta.
Azkenik, erlijiosoen egoerari helduz, aipagarria da denak, 58, hirigunean bizi zirela. Hauetatik 54, %93,10, Elizkalen bizi ziren eta gehienak lekaimeak ziren, nahiz apaizik ere bazen
bertan. Gainontzeko apaizak Piedad kalean (2), Legazpi kalean (1) eta Espainia enparantzan
(1) zeuden finkaturik.
1945ean, Nazionalen garaipenaren ondoren estatua dagoeneko egonkortu zenean, oraindik II Mundu Gerraren karietara kezka politikoa handia bazen ere, Francoren erregimenaren
mehatxuak bizirik zerraien eta Gerra Hotza oraindik hastear zen. Urte hartan bertan hasi
ziren Zumarragan XX.mende amaierara arte iraungo zuten 5 urtekako erroldak burutzen.
Hasi aurretik aipatu 1945ko erroldan landa ingurua azpimultzo bakarrean jaso zela, ez
zen lehenago bezala, gune edo eremuka banaturik agertzen.
Biztanleria aktiboa, lehenago esan bezala, erlijiosoak, etxekoandreak, militarrak zein zerbitzuan zihardutenak kontuan hartuta, 2.369 lagunek osatzen zuten. Errolda honetan 14
baino ez ziren populazio ez aktiboan7 jaso.
Langile aktiboei dagokienez, lehenengo sektorean 197 lagunek egiten zuten lan (%8,31),
hauetatik 178, gainera, landa eremuan bizi ziren. Hirigunean bizi zirenetatik (19), gehien
Eitzan (7) eta Nafarroa enparantzan (5) finkatu ziren. Piedad, Soraluze eta Espainia enparantzan, aldiz, ez zen bizi lehenengo sektoreko langilerik.
Industrialariez gain (38 eta langile kopurua osoaren %1,60), bigarren sektorean 598 beharginek egiten zuten lan (%25,24). Horiek ere, batik bat, hirigunean bizi ziren, 24 bakarrik
zeuden baserrian erroldatuta.
Hizpide ditugunak Eitzan (116), Sekundino Esnaolan (82) eta Piedad kalean (70) bizi
ziren batik bat (%19,39, %13,71 eta %11,70, hurrenez hurren). Gutxi batzuk ziren Espainia
enparantzan (17), baserrian (24) eta Artiz auzoan (36) finkatu zirenak (%2,84,%4,01 eta
%6,02 hurrenez hurren).
Aipatu berri ditugun 598 langileetatik 400 Langile, Peoi edota Ikastun azpi-talde fiktizioaren barnean agertzen dira sailkaturik (%66,88); gainontzekoak saskigileak (46), mekanikoak (25) eta arotzak (23) ziren. Dena den, ezin esan gabe utzi, hemen jaso ez baditugu
ere, konta ezinak zirela bigarren sektorean burutzen ziren jarduerak.

7 Kategoria honen baitan, sei ziren erretirodunak, 6 babesdunak, bi errentadunak. 6 babesdunak Elizkaleko babese-

txean bizi ziren, gainerakoak, berriz, herriko zenbait zonaldetan.
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Industrialarien datuetara bueltatuz, lehenago jaso ditugun 38ak kalean bizi ziren, General
Mola kalean 9, Soraluzen 6 eta Legazpi kalean beste 6. Gainera, ez zegoen erroldan Eitzan,
Nafarroa enparantzan zein baserrian bizi zen halako langilerik.
Hirugarren sektorearen kasuan, zerbitzari, militar eta etxekoandreak aintzat hartu gabe,
273 ziren (%11,52) zerbitzuetan lanean zihardutenak. Hauetatik 267 hirigunean bizi ziren
eta 6 landa gunean.
Behargin horiek, batik bat, Sekundino Esnaola kalean (59), Legazpi kalean (50) eta Espainia enparantzan (40) bizi ziren. Artiz auzoan, atzera, ez zen halako langilerik bizi eta baserria
nahiz Piedad kalea ere gutxik zuten bizileku (6 eta 10ek, hurrenez hurren).
Zerbitzuetan lan egiten zutenetatik 80 administrazioko langileak ziren, 50 trenbidekoak
eta 36k sal-erosketetan egiten zuten lan. Nolanahi ere, asko ziren sektore honen baitako
lanbideak, irakasle eta maisu-maistrak esaterako 9 ziren.
Gainontzean, 24 ziren herrian zerbitzari lanak betetzen zituztenak, denak hirigunean
bizi ziren eta gehienak General Mola eta Piedad kaleetan (bosna), lau Soraluzen eta hiru
Legazpi kalean.
Baziren, bestalde, militarrak ere, zeinak borondatez nahiz halabeharrez ejerzitoan izena
eman zuten. Hiru Eitzan bizi ziren eta bina Espainia enparantzan, Elizkalen, Soraluzen eta
Sekundino Esnaolan.
Erlijiosoen sailean 154 norbanako zeuden erroldaturik, denak hirigunean (Elizkalen bakarrik 141 lekaime bizi ziren). Piedad kaleko apaiz-etxean sei apaiz bizi ziren eta bost Artiz
auzoan (Legazpi Ikastetxean).
Etxeko lanak betetzen zituzten 1.072 emakumeen (populazio aktiboaren %45,25) gehiengoa erdigunean bizi zen.
Hirigunean Legazpi kalean, Sekundino Esnaolan eta Eitzan finkatu ziren etxekoandre
gehien (152, 132 eta 127, hurrenez hurren). Gutxien Artiz auzoan, Espainia enparantzan
eta Nafarroa enparantzan ( 47, 54 eta 74, hurrenez hurren).
1950ko errolda, aldiz, aro beltzean burutu zen, garai sozial zein ekonomiko ilunean. Estatua mundu mailako komertziotik kanpo zegoen, arrazoi politikoak medio, eta Zumarragako
biztanleria aktiboa hazkunde prozesuan murgildu zen, 2.501 biztanle izateraino. Populazio ez
aktiboa oso baxua zen, 55 pertsona baino ez: 3 errentadun (bi Espainia enparantzan eta bat
Sekundino Esnaola kalean erroldatuta), 30 erretirodun (gehienak Soraluze (6) eta Elizkale
(5) kaleetan bizi ziren), Elizkaleko Benefizentzia etxeko 19 udal-babesdun eta “emigrante”8
eran sailkatuta agertzen diren hiru lagun (Legazpi kalean erroldaturik).
Biztanleria aktiboari erreparatuz, nabarmendu daiteke lehen sektoreko beharginak 168
zirela; hauetatik 157 (%93,45) baserrian zeuden erroldan, bost San Gregorio kalean9 eta
gainerakoak kale banatan, General Mola, Soraluze, Elizkale, Artiz, Francoren ibilbidean eta
Espainia enparantzan salbu, hauetan ez baitzen lehenengo sektoreko langilerik bizi.
Industrialaritzat erroldatutako 34 biztanleez gain, 706 ziren bigarren sektoreko langileak.
Hauetatik 64 baserrian zeuden finkatuta eta gainontzekoak, hau da, 642 (%90,93), hirigunean, batik bat Sekundino Esnaola, Legazpi eta San Gregorio kaleetan. Ez zen langilerik

8 Nahiz eta teorian emigratu dutenak ez luketen erroldan egon behar, are gehiago emigratu ondoren, kontzeptu hau
erroldan garai hartan jaso izana zoriari zor diogu.
9 Eitza auzoa hiru zatitan banatu zen 1950ko erroldan; bat San Gregorio kalea, beste biak Antzina ibilbidea eta San
Isidro kalea.
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zenbatu Francoren ibilbidean, eta Espainia enparantzan zein San Isidro kalean 14 eta 32
bakarrik bizi ziren, hurrenez hurren.
Behargin horien azpi-sailkapenari dagokionez, gehienak Langile, Peoi edota Ikastun azpitaldean ari ziren lanean, 414 zehatz esateko, %58,64 hain zuzen. Horiez gain, bigarren sektoreko gainerako langileak saskigileak (42), mekanikoak (39), arotzak (25) eta tornulariak
(24) ziren, nahiz baziren biztanle gutxi batzuek burutzen zituzten beste hainbat lanbide ere.
Langile, Peoi edota Ikastun azpi-taldepean erroldaturikoak, esan gabe doa, hirigunean bizi
zirela; batez ere Sekundino Esnaolan (47), Artiz auzoan (44) eta Elizkalen (43). Francoren
ibilbidean eta Espainia enparantzan, berriz, ez zen halako beharginik bizi.
Lehenago aipatu ditugun 34 industrialariak ere hirigunean bizi ziren, 11 General Mola
kalean eta bosna Legazpi kalean zein Espainia enparantzan.
Hirugarren sektoreari helduz, 53 zerbitzari, 12 militar, 99 erlijioso eta 1.080 etxekoandrez
gain, 349 erroldatu zeuden. Hauetatik 74 administrazioko langileak ziren, 57 tren munduko
langileak, 40k sal-erosketan egiten zuten lan, eta 14 maisu-maistra ziren. Aipatu gabe utziko
baditugu ere, sektorearen barruan baziren garrantzia gutxigoko beste hainbat lanbide ere10.
Sektore honetako beharginetatik 67 (%19,19) Sekundino Esnaola kalean bizi ziren, 64
Legazpi kalean (%18,33) eta 47 Soraluzen (%13,46).
Etxeko zerbitzari lanak betetzen zituzten 53 langileetatik 46 hirigunean bizi ziren, hauetatik 14 Sekundino Esnaolan, 9 Legazpi kalean, 7 baserrian eta 6 General Mola kalean zeuden
erroldaturik. Francoren ibilbidean, San Gregorion, San Isidron eta Elizkalen, berriz, ez zen
zerbitzaririk bizi.
Erlijioarekin zerikusia zuten betebeharretan ari ziren 99 biztanleak Elizkalen (80, gehienak komentu eta babes-etxean), Francoren ibilbidean (Gurutzearen Alabak), Piedad kalean
(5 apaiz), Artiz auzoan (4), General Mola kalean (2) eta Sekundino Esnaolan (1) bizi ziren.
Azkenik, aipagarria da etxeko lanak betetzen zituzten emakumeen azpi-taldea zela kuantitatiboki handiena, 1.080 baitziren orotara. Gehienak hirigunean bizi ziren (889 emakume,
%82,31); nahiz eta zonalde zehatzak kontuan izanda baserri ingurua zuten bizileku etxekoandre gehienek (191), atzetik Sekundino Esnaola (121) eta Legazpi kalea (119) jaso ziren
ohikoenen zerrendan. Francoren ibilbidean, Bidezarren (berriki eraikia zena) eta San Isidron
berriz, ez zen horrenbeste etxekoandre bizi (0, 29 eta 34, hurrenez hurren).
1955ko erroldak, estatua blokeo internazionaletik irten berria zenean, dagoeneko estatu barruko etorkin kopurua hazten hasia zela, ondorengo lan-egoeraren berri eman digu:
Orotara 2.863 langile aktibo eta 26 ez aktibo zeuden Zumarragan. Azken horietatik 22
erretirodunak, 2 errentadunak eta beste 2 langabetuak ziren. Erretirodunak hirigunean
sakabanaturik bizi ziren11, baita baserrietan ere; errentadunak, aldiz, Espainia enparantzan
eta Legazpi kalean baino ez zeuden erroldatuta.
Langileria aktiboari erreparatuz, 2.281 (%79,67) hirigunean zeuden finkatuta. Dena den,
zehatz esanda, 582 baserrian bizi ziren, 311 Sekundino Esnaolan, 241 Elizkalen eta 237
Legazpi kalean. Langile aktibo gutxien bizi ziren inguruak, berriz, Francoren ibilbidea (39),
San Isidro kalea (39) eta Bidezar (59) ziren.
Lanbideei dagokienez, 156 herritar ari ziren lehenengo sektorean beharrean, horietatik
150 baserrian bizi zirelarik.

10 Tartean Venezuelan lan egiten zuen garraiolari bat, Piedad kalean erroldaturik agertzen zena.
11 Hiriguneko kale guztietan, Francoren ibilbidean eta Nafarroa enparantzan salbu.
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36 industrialariez gain, bigarren sektorean 877 behargin jaso ziren; gehienak, 616
(%70,23) Langile, Peoi edota Ikastun azpi-taldepean. Gainerakoek lanbide desberdinak zituzten: mekanikoak (34), tornulariak (30) eta saskigileak ziren. Nabaria da, hizpide dugun
erroldan, azken lanbide honen gainbehera.
Sektore honetako langile gehienak baserri eremuan, Sekundino Esnaolan, General Mola
kalean bizi ziren ( 161, 98, 85 eta 84, hurrenez hurren).
Langile, Peoi edota Ikastun azpi-taldepean erroldatuta zeudenen kasuan, azpimarratzekoa
da asko eta asko baserri eremuan bizi zirela (161tik 137). Datu hau baserri inguruan izan
zen aldaketaren isla da, aspaldi nekazaritza hegemonikoa zen eremuan bigarren sektoreko
langileak bizi zirela ikus dezakegu, 1955rako 150 baino ez baitziren nekazari zein abeltzain
lanetan zihardutenak. Dena den, langile horiek ez ziren landa gunetan bakarrik bizi, San
Gregorion (74), Artiz auzoan (60), Sekundino Esnaolan (58) eta General Mola kalean (56)
ere bai baitzeuden erroldatuta.
Legazpi kalea albo batera utziz, bertan ez baitzegoen aipatu langilerik, gutxien San Isidro
berrian (7 langile) eta Francoren ibilbidean (9) bildu ziren.
36 industrialariak hirigunean bizi ziren, batez ere General Mola kalean (9), Piedad kalean
(6) eta Soraluzen (5). Ez zen, ez Nafarroa enparantzan, ezta Francoren ibilbidean ere halako
ogibiderik.
Hirugarren sektoreari erreparatuz, batzan zituzten ezaugarriei dagokienez, eta beste behin
zerbitzari, militar, erlijioso eta etxekoandreak albo batera utziz; 417 langile zeuden orotara
erroldaturik, langileria aktiboaren %14,56.
Zenbatekoak aintzat hartuz, sektore honetako langile gehienak administrazioko langileak
(116), tren munduko langileak (54) eta sal-erosketan lan egiten zutenak (34) ziren; gainera,
lehenago aipatu dugun eran, hirugarren sektorearen barruan baziren beste hainbat ere,
esaterako, enpresa pribatuetan lan egiten zuten ofizinistak (24), gidariak (19) eta maisumaistrak (17).
Zerbitzuko langileak, batik bat Legazpi kalean, Sekundino Esnaolan, Soraluzen eta Espainia enparantzan (88, 69, 53 eta 41, hurrenez hurren) bizi ziren.
Gutxi ziren, aldiz, San Isidron, Antzina ibilbidean eta Francoren ibilbidean finkatu zirenak
(1, 3 eta 9 hurrenez hurren).
Etxeetan zerbitzari lanak egiten zituztenei erreparatuz, 37 hirigunean bizi ziren: zazpi Sekundino Esnaolan eta seina Espainia enparantzan eta Piedad kalean. San Isidron eta Antzina
ibilbidean, ordea, ez zen zerbitzaririk bizi.
3 militarrak Sekundino Esnaolan (2) eta Elizkalen (1) bizi ziren.
116 erlijiosoei dagokienez, denak zeukaten etxebizitza hirigunean, bereziki Elizkalen (97).
9 lekaimek Francoren ibilbidean zegoen Gurutzearen Alaben ikastetxean irakasten zuten,
Piedad kaleko apaiz-etxean 5 apaiz bizi ziren eta beste hainbeste Artiz auzoan.
Etxeko lanetan ziharduten 1.214 emakumeen kasuan, berriz, gehiengoa (968, hots,
%86,12) hirigunean bizi zen; nahiz, dezente izan baserrian bizi zirenak ere ( 246). Kalean,
gehien Sekundino Esnaolan, Legazpi, General Mola eta Piedad kaleetan bizi ziren (133, 115,
109 eta 101, hurrenez hurren).
Etxekoandre kopuru apalena, ostera, Francoren ibilbidean (9) eta San Isidron (20) zein
Bidezarren (24) jaso zen.
1960. urteko erroldan, lehenengo etorkin uholdea soma daiteke, herrian populazio
hazkunde nabarmena ekarri zuena, garai hartan Zumarraga ia 7.000 biztanle izateraino
hazi baitzen.
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Erroldan ikus daitekeenez, populazio aktiboa 4.543 lagunek osatzen zuten, zeinari 68
biztanle ez aktibo batu beharko genizkiokeen. Azken hauetatik 67 erretirodunak ziren.
Lehenengo sektorean 136 beharginek egiten zuten lan; hauetatik 5 baino ez ziren hirigunean bizi, hortaz, %96,32 baserrian bizi zen.
37 industrialariez gain, zeinetatik bi bakarrik zeuden baserrian erroldaturik, 1.610 sektore
industrialean lan egiten zuten beharginak ziren. Hauetatik %89,68 hirigunean bizi zen, nahiz
eta orotara, kuantitatiboki, baserrian kokatu langile gehien, 176 lagun alegia. Kalean bizi
zirenen artean gehien Errepide Orokorraren Desbideratzean (133), Urola kalean (120) eta
San Gregorion (119) finkatu ziren.
Francoren ibilbidean, Antioko errepidean (oraindik kale xumea zena) eta Merkatu kalean
ez zen horrenbeste behargin bizi (3, 5, eta 6 hurrenez hurren).
Bigarren sektoreko gainontzeko lanbideei erreparatuz, adierazgarria da Langile, Peoi edota
Ikastun azpi-taldepean jasotako langile kopurua, 1.187 baitziren epigrafe honetan sailkatuta erroldatu zirenak. Hauetatik 177 Etxeberri auzo berrian bizi ziren, 138 baserrian, 135
Legazpi auzunean eta 134 Errepide Orokorraren Desbideratzean. Gutxien, aldiz, Francoren
ibilbidean (1), Antioko errepidean (2), Merkatu kalean (5) eta Espainia enparantzan (7)
zeuden erroldatuta.
Langile apal hauez gain, 70 mekaniko, 58 doitzaile, 48 tornulari eta 32 arotz zeuden
garaian.
Lehenago aipatu ditugun 37 industrialarien kasuan, 8 General Mola kalean bizi ziren eta
seina Legazpi eta Sekundino Esnaola kaleetan.
Hirugarren sektoreko langileriaren azterketari helduz, 616 ziren garai hartan zerbitzuetan
lanean ari zirenak. Kopuru honi, dena den, zerbitzari lana egiten zuten 43, 6 militar, 126
erlijioso eta 1.969 etxekoandre batu beharko genizkioke.
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Hirugarren sektorearen baitan jaso ohi diren lanbideei dagokienez, gehientsuenak, 196,
administrazioko langileak ziren, 55 trenbidekoak, 54 sal-erosketetan lan egiten zutenak, eta
30 maisu-maistrak ziren.
Horietatik gehien hirigunean bizi ziren, 603 (%97,88); 84 Legazpi kalean, 70 Sekundino
Esnaolan eta 64 Soraluze kalean. Bidezarren, Antioko errepidean eta Urdaneta ibilbidean,
aldiz, zerbitzuetako langile gutxi bizi zen ( 6, 7 eta 12, hurrenez hurren).
Etxeetan zerbitzari lanetan zihardutenei erreparatuz, hauetatik asko Piedad, Sekundino
Esnaola eta Legazpi kaleetan zeuden erroldaturik etxe-barruko langile moduan (9, 7 eta 5
hurrenez huren). Antioko errepidean, Antzina ibilbidean, Bidezarren, Urola kalean, Urdaneta
ibilbidean eta Ciudad Jardin izenez ezagun den zonaldean, aldiz, ez zen etxeko zerbitzaririk
bizi. Banaketa honek argi uzten du herrian eremu batetik bestera nabarmen aldatzen zela
biztanleen bizi-maila.
Kargu militarren bat, borondatez nahiz behartuta, zuten sei bizilagunetatik 3 Etxeberrin
eta bana Legazpi auzunean, Ciudad Jardinen eta Elizkalen bizi ziren.
Zumarragan erroldaturiko 126 erlijiosoak hirigunean bizi ziren; 109 Elizkalen (komentuan batik bat), 6 apaiz Piedad kalean, 5 Urdaneta ibilbidean eta 3 lekaime Errepide Orokorraren Desbideratzean zegoen Orbegozo Klinikan.
Etxeko lanak burutzen zituzten emakumeak, 1.969 lehen esan bezala, eremu bakoitzean
bizi zen biztanle kopuruarekin era proportzionalean erroldaturik ageri dira. Hortaz, gehien
baserrian bizi ziren (276), ondoren Etxeberrin (183), Legazpi auzunean (145) eta Errepide
Orokorraren Desbideratzean (124); gutxien, berriz, Francoren ibilbidean, Antioko errepidean
eta Merkatu kalean (9, 11 eta 17 hurrenez hurren).
1965ko erroldan populazioaren hazkunde azpimarragarria ageri da. Azken bost urteetan
biztanleria 11.000 biztanle izateraino hazi zen; hori dela eta, aurreko atalean ikusi dugun
eran, herria bera ere hazi egin zen, kale eta ingurune berriak sortu zirelarik.
Berezko hazkundea ere nabarmena zen, azken bosturtekoan herrira heldu ziren etorkinak
langile gazteak baitziren.
Testuinguru honetan, biztanleria aktiboaren gorakada ere nabarmentzekoa zen, 6.833
langile izateraino. Era berean, populazio ez aktiboaren kopuruak ere gora egin zuen, 166
baitziren errolda honetan jasotakoak
Azken hauei dagokienez, erretirodunak ziren hein handi batean, 140 zehatz esanda. Ongintzaren babesean bizi zirenak 6 baino ez ziren, proportzioan oso gutxi, eta langabezian
zeudenak 19 bakarrik. Langabetutzat erroldaturik zeuden biztanleetatik 5 General Mola
kalean bizi ziren.
Erretirodunak hirigunean bizi ziren sakabanaturik, nahiz, egiari zor, gehienak San Isidron
(14), Legazpin (8), San Gregorion (8) eta Urola kalean (8) zeuden finkatuta.
Errolda egin zen garaian, lanean ari ziren biztanle guztien artean gehien etxekoandreak
ziren, 3.081. Horietatik 289 baserrian, Esteban Orbegozo pasealeku berrian 213, eta San
Isidron 180 bizi ziren.
Zelai Arizti parkean, Francoren ibilbidean eta Antioko errepidean zeuden txaletetan, atzera,
ez ziren horrenbeste etxeko lanetan aritzen ziren emakumeak.
Ohiko lan sektoreei erreparatuz, lehenengoan 99 biztanlek baino ez zuten lan egiten, bost
urte lehenago jasotako datuarekin konparatuz, agerikoa da nabarmen jetsi zela nekazari kopurua. Zenbatekoa aipagarria da, baina are adierazgarriagoa proportzioan; izan ere, populazio
aktiboaren %2,99 izatetik (1960ean), %1,44 izatera (1965ean) jaitsi zen. Hortaz, %50ekoa
izan zen lehen sektoreak zuen garrantziaren beherakada Zumarragako ekonomiaren baitan.
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Esan gabe doa nekazarien gehiengoa baserrian bizi zela, 99tik 92 alegia.
Bigarren sektoreari helduz, 53 industrialariez gain, 2.735 langile ari ziren sektore honetan lanean (langileria aktiboaren %40,02). Etxekoandreen atzetik, hau zen, zenbatekotan,
langile azpi-talde handiena.
53 industrialariak batez ere General Mola (7), Legazpi (7), Piedad (6) eta Soraluze (6)
kaleetan bizi ziren.
Gainontzeko 2.735 langileetatik gehiengo handi bat Langile, Peoi edota Ikastun azpitaldean zeuden erroldaturik, 2.039. Horiek, batik bat, baserrian (164), Garicano Goñi auzunean (163), San Isidro kalean (160) eta Esteban Orbegozo pasealekuan (156) bizi ziren.
Espainia enparantzan (bat bera ere ez), Francoren ibilbidean (2) eta Zelai Arizti parkean,
aldiz, ez zen hizpide dugun azpi-multzoko beharginik bizi.
Zehatz non erroldaturik zeuden aipatze aldera, azpimarragarria da gutxiengo nagusia (210
langile) Esteban Orbegozo pasealekuan bizi zela. Ondoren, hurrenez hurren, baserriak (201),
San Isidro (199) eta Etxeberri (184) ziren gune populatuenak. Sektore honetako gutxi ziren,
Francoren ibilbidean (4) eta Espainia enparantzan (5) erroldan sartuta zeudenak.
Bigarren sektoreko gainerako langileak doitzaileak (108), mekanikoak (90) eta tornulariak
(70) ziren.
1965ko erroldan zerbitzuen sektorea zen, garrantziari begiratuta ere, hirugarrena. Zerbitzari, erlijioso eta militarrak alde batera utziz, 703 langilek ziharduten sektore honetan.
Gehientsuenak administrariak ziren (250, sektoreko langileen %35,56), langileria aktiboaren
%10,28. Aipatu berri ditugunez gain, 52 gidari, 40 sal-erosle eta trenbideko 38 behargin ere
bazeuden erroldan.
Langile horiek, nagusiki, Legazpi, Sekundino Esnaola, Piedad eta Soraluze kaleetan bizi
ziren ( 86, 67, 48 eta 44, hurrenez hurren); hauek, dakigunez, herri erdialdeko zonaldeak
ziren. Garicano Goñi auzunea (3), Zelai Arizti parkea (4) eta Filipinar Uharteak kalea zein
Eitzako Alkain-Etxe (bosna) ez ziren langile hauentzat bizileku ohikoenak. Azpimarratzekoa
da, gainera, Garicano Goñi auzunean, proportzioan, hirugarren sektoreko oso langile gutxi
bizi zela, bertako erroldatutakoen %0,5 baino ez baitziren.
Horiez gain, baziren etxean zerbitzari lanetan zebiltzan 30 herritar ere; asko Piedad eta
Sekundino Esnaolan (bosna) zeuden erroldatuta. Gainera, 122 erlijioso zeuden herrian,
88 Elizkaleko komentuan, 12 Legazpi ikastetxean (Iñigo de Loiola kalean) eta 6 Antioko
errepidean. Bai euren borondatez zein behartuta kargu militarren bat zeukaten 10etatik 3
baserrian bizi ziren eta gainontzekoak hirigunean, kale banatan.
Badirudi, datuetan jasotakoa ikusita, Zumarraga herri industriala bilakatzen ari zela azken
urteetan, bigarren sektorea sendotzen ari baitzen, lehenengo eta hirugarren sektoreek herrian zuten garrantzia apaltzen ari zen bitartean.
Industriaren ezaugarriak kontutan hartuta, enpresek, oro har, prestakuntza eskasdun
langileak kontratatzen zituzten, sarri Langile, Peoi edota Ikastun azpi-taldepean. Behargin
horiek herriko erdigune sozialetik urrun bizi ziren, non hirugarren sektoreko langileak,
bereziki administrariak, ziren biztanle ohikoenak.
Bost urte beranduago, 1970. urtean, bost urte lehenago jasotako 11.002etatik 12.030
lagun izatera pasa zen herria. Dena den, apaldu egin zen hazte prozesua; etorkin berriak
iritsi baziren ere, hazkundea batez ere berezkoa zen, etorkin langile gazteek ondorengoak
izatean gertatu zena.
Garaiko populazio aktiboa, zeina %5 hazi zen 7.189 pertsona izateraino, nahiz biztanleria
ez aktiboa, 349 pertsona izateraino hazi zena (erretirodunak 1965ean 140 izatetik, 1970an
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299 izatera pasa ziren), aintzat hartzea ezinbestekoa da herrian bizi zen egoera berria ulertu
ahal izateko.
Aurrera jo aurretik, esan beharrean nago 1970ko erroldan izen-emanda zeuden militarrak
ez zirela dagoeneko profesional bezala agertzen, soldaduska egiten ari zirela adieraziz baizik.
Hori dela eta, populazio aktibotik atera eta ez aktibotzat sailkatzea erabaki dut, izan ere, kasu
honetan argi dago ez zutela herrian inolako lanik burutzen. 29 herritar ziren orotara, herriko
kale desberdinetan erroldaturik zeudenak, ez baitzen hiru soldadu baino gehiagoko kalerik.
Pareko egoera bizi zuten emigrantetzat erroldan agertzen zirenek ere. Hauen kasuan San
Isidron (4) eta Etxeberrin (4) zuten etxebizitza, hots, industrian lan egiten zuen langileria
apala bizi zen auzoetan.
Erroldan 31 langabe ageri ziren, gehienak Esteban Orbegozo pasealekuan (4), Leturiatarren plazan (3) eta San Gregorion (3).
Azkenik, populazio ez aktiboaren analisia amaitzeko, 2 errentadun ere bazeuden garaian,
Artiz auzoan bata eta General Mola kalean bestea.
Biztanleria aktiboari erreparatuz, 7.189 langiletik 2.845ek bigarren sektorean egiten zuten lan, hauetatik 20 industrialariak zirelarik. 1042 behargin hirugarren sektorean ari ziren
lanean, zeinari zerbitzariak (71), erlijiosoak (57, beherakada nabarmena izan zutenak), lehenengo sektoreko langileak (81), autonomo bakarra eta, azkenik, 3.102 etxekoandre batu
beharko genizkiokeen.
Banan-banan aztertzen hasita, 20 industrialarietatik gehientsuenak Piedad (4) eta Legazpi (3) kaleetan bizi ziren. Bitxiki, dagoeneko ez zen General Mola kalean bat bera ere bizi,
ondorioztatu dezakegunez Badiolatarrak ez zirela dagoeneko bertan bizi.
Bigarren sektoreko langileriaren analisiari helduz, 1.030 herritar Langile, Peoi edota Ikastun azpi-taldean erroldaturik zeuden, sektoreko langile guztien %36,46 zirelarik; zenbakitan,
bost urte lehenagoko erroldan baina ia 1.000 langile gutxiago. Horiek Leturiatarren plazan
(107), Antzina ibilbidean (65), Garicano Goñi auzunean (63) eta Etxeberrin (63) bizi ziren
batik bat. Datuak kontuan hartuta, zonalde horietan langileria apala bizi zela esateko moduan gara. Santa Isabel errepidean (bakarra) eta Geltokien plazan, Ciudad Jardinen, Jai Alai
kalean zein Filipinar Uharteak kalean (bina), aldiz, gutxi ziren gisa honetako beharginak.
Bigarren sektorean, 171 doitzaile, 103 mekanikoak, 84 elektrizista eta beste hainbat
lanbide burutzen zituzten herritarrak zeuden erroldan izena emanda.
Sektore industrialeko langileek, industrialariak alde batera utzita, populazio aktiboaren
%39,29 osatzen zuten. Batez ere Leturiatarren plazan (236), Esteban Orbegozo pasealekuan
(231), Antzina ibilbidean (173), San Isidron (163), Antonino Oraa kalean (162) eta Etxeberrin (162) bizi ziren.
Geltokien plazan (2) eta Filipinar Uharteak kalean (5) ez zen langile asko bizi, dena den,
ezin esan gabe utzi, biak ala biak populazio gutxiko zonaldeak zirela.
Hirugarren sektoreko ohiko lanbideak jorratzen zituztenetatik 212 administrariak ziren,
83 saltzaileak, 81 maisu-maistra zein irakasleak eta 61 gidariak. Horiez gain, baziren behargin kopuru txikiagodun beste zenbait lanbide ere.
Administrazioan lan egiten zutenen bizilekuari dagokionez, aipagarria da 28 Legazpi
kalean bizi zirela eta beste hogeina Piedad kalean eta Etxeberrin.
Etxeko zerbitzari lanetan ari zirenei erreparatuz, nagusiki Antonino Oraa kalean eta baserrian bizi ziren (zortzina); zoritxarrez datuotan ez da agertzen Zumarragan ala beste herriren
batean egiten zuten lan.
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1970ko erroldan 57 erlijioso bakarrik jaso ziren; 42 San Gregorio kaleko komentuko lekaimeak ziren (errolda zaharragoetan komentu hau Elizkalen kokatuta agertzen da), beste 5
Antioko errepidean zeuden erroldatuta, non udal-babesdunak artatzen zituzten, eta azkenik,
Piedad kalean bizilekua zuten 5 apaiz zeuden.
Bukatzeko, etxeko lanak egiten zituzten 3.201 emakumeen kasuan, Leturiatarren plazan
(213), Esteban Orbegozo pasealekuan (206), baserrietan (194) eta Legazpi kalean (171) bizi
ziren gehienak. Gutxien, aldiz, populazio baxuena zuten inguruetan zeuden erroldatuta, hau
da, Geltokien plazan, Zelai Ariztin, Santa Isabel errepidean eta aterpetxean (11, 13 eta 16,
hurrenez hurren).
Lehenago aipatu dugun autonomoari buruz, berriz, ez dakigu zein zen bere lanbidea,
baina bai Sekundino Esnaola kalean bizi zela.
1975ean burutu zen erroldan, Franco diktadorea hil zen urte berean, herriko biztanleriaren hazkundea agerikoa zen, 12.482 biztanle izateraino hazi baitzen Zumarraga. Bost
urte lehenagoko erroldaren analisian esan bezala, berezkoa izan zen hazkundea: gutxiago
ziren heriotzak, jaiotzen ziren haurrak baino. Halaz ere, nabaria zen etorkin berriak ere heldu
zirela herrira garai hartan.
Era berean, biztanleria adinean aurrera zihoan legez, langile kopurua ere hazi egin zen;
161 langile aktibo gehiago zeuden eta ez aktiboen kopuruak ere nabarmen egin zuen gora:
245 herritar gehiago ziren. Erretirodunak 1970ean 259 izatetik, 1975ean 499 izatera pasa
ziren, hazkundea ehunekotan %92,66koa zelarik.
Datuen azterketa zehatzari ekite aldera, esanguratsua da gehiengoa baserrian (41), Legazpi kalean (34) eta Piedad kalean (28) bizi zela. Gutxi ziren, aldiz, Geltokien plazan, Iñigo
de Loiola kalean eta Espainia enparantzan (0, 2 eta 4, hurrenez hurren) erroldatutakoak.
Langabezian zeuden herritarren kopuruak ere gora egin zuen, batez ere proportzioan:
1970an 31 baziren erroldan langabeak, 1975erako 82 izatera pasa ziren. Argi eta garbi krisi
ekonomikoaren eragina soma daiteke datuotan, langabezia %164,51 hazi baitzen.
Langabetuak herrian zonalde jakin batean bakarrik bizi ez baziren ere, gehien Legazpi
auzunean (8), Esteban Orbegozo paselekuan (7) eta Euskalerria zein Antio ibilbideetan
(seina) finkatu ziren. Almirante Okendo kalean, General Mola kalean, Iñigo de Loiolan, Jai
Alain, Elizkalen, Santa Isabel errepidean, Zelai Arizti parkean eta Nafarroa nahiz Geltokien
plazetan ez zen langaberik bizi.
Errentadunen kopuruak ere gora egin zuen, bi izatetik bederatzi izatera azken bosturtean;
hauek Sekundino Esnaola kalean eta Francoren ibilbidean bizi zirelarik.
Azkenik, soldadutza egiten ari ziren 3 herritar eta emigrante bat ere jaso ziren 1975ko
erroldan.
Laburbilduz, populazio ez aktiboa 594 biztanlek osatzen zuten; %84 erretiratuak ziren,
%13,80a langabetuak, %1,51 errentadunak eta ehuneko oso apalarekin soldadutza egiten
ari ziren apurrak eta emigrante bakarra ageri dira erroldan.
Biztanleria aktiboa aztertze aldera, adierazgarria da dagoeneko zenbatekoaren gorakada:
1975rako 7.350 ziren lanean ari zirenak. Bigarren sektorean egiten zuen lan gehiengoak
(2.915 herritar, %39,65), industrialariak barne, zeinak nagusiki Sekundino Esnaola (6),
Legazpi (2) eta Bidezar (2) kaleetan bizi ziren.
Sektore industrialean lan egiten zutenak, hein handi batean, Langile, Peoi edota Ikastun
azpi-taldean ari ziren lanean, 1.056 behargin zehatz esanda (bigarren sektoreko langileen
%36,41 eta herriko populazio aktiboaren %14,36 hain zuzen); bereziki, Leturiatarren plazan
(87), Antonino Oraan (84) eta Garicano Goñi auzunean (66) bizi ziren. Filipinar Uharteak
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kalean, Geltokien plazan eta Zelai Ariztin, ordea, ez zen aipatu berri dugun azpi-saileko
langilerik bizi.
Sektore hontako gainerako behargin kopuru handiena, zenbakitan, doitzaileek (191),
ijeleek (139), elektrizistek (118), tornulariek (97) eta mekanikoek osatzen zuten.
Bizilekuari dagokionez, gehienak Leturiatarren plazan (236), Esteban Orbegozo pasealekuan (209), Bidezarren (178) eta Busca Sagastizabal parkean (159) bizi ziren. Geltokien
plazan, berriz, ez zegoen halako langilerik erroldatuta eta Espainia enparantzan zein Zelai
Ariztin, launa baino ez.
Hirugarren sektoreari helduz, 1.125 ari ziren zerbitzuetan lanean; gehienak administrazioko langile gisa (250), hainbat irakasle nahiz maisu-maistra (107), beste zenbait saltzaileak
(104) eta, esan gabe doa, beste hainbat munta gutxiagoko lanbide ere burutzen zituztela
zumarragarrek.
Sektore honetako langileak, batik bat, Legazpi kalean (114), Francoren ibilbidean (68) eta
Piedad kalean (66) bizi ziren; ez horrenbeste erdialdeko Zelai Ariztin (6), Geltokien plazan
(7) eta herri kanpoaldean zegoen Garicano Goñi auzunean (9).
Etxeko zerbitzari lanetan ziharduten 65 langileak Antonino Oraan (8), baserrietan (6) eta
Francoren ibilbidean (5) zeuden erroldaturik.
Erlijiosoen kasuan, nabarmentzekoa da, Legazpi Ikastetxean bizi ziren 13 herritarrak
gehiago zirela, dagoeneko, San Gregorio kaleko komentuan bizi ziren 12 lekaimeak baino.
Lehenengo sektoreari helduz, 50 baino ez ziren nekazal zein abeltzan munduan lan egiten
zutenak, hauetatik 46 baserrian bizi zirelarik. Aipatzekoa da azken 5 urteetan 31 herritar
gutxiago ari zirela sektore honen baitako betebeharretan; hortaz, nekazal munduaren garrantzia gero eta baxuagoa zen bai zenbatekotan baita proportzioan ere (biztanleria aktiboaren
%0,68 baino ez zen).
1975ko erroldaren analisiari amaiera emate aldera, etxeko lanetan aritzen ziren etxekoandreen azterketari ekingo diogu. Zenbatekotan lan-talde handiena osatzen zuten, 3.142
langilerekin. Gehienak Leturiatarren plazan (242), Esteban Orbegozo pasealekuan (189) eta
Legazpi zein Bidezar kaleetan (162 eta 161, hurrenez hurren) bizi ziren.
Etxekoandre gutxien bizi ziren kaleak, aldiz, Geltokien plaza, Zelai Arizti eta Santa Isabel
errepidea ziren (7, 12 eta 14 lagunekin, hurrenez hurren).
1981ekoa izan zen herrian burutu zen ondorengo errolda, Trantsizio demokratiko betean. Bi aldaketa aipagarri ikus daitezke: batetik, azken hamarkadetan lehenengoz, biztanleriak behera egin zuela azken bosturtekoan (11.896 lagun bizi ziren Zumarragan 1981ean,
%4,70ekoa zelarik beherakada). Populazioak ez zuen aurrerantzean gora egingo, beherakako
joera leun baina etengabea mantenduko zuen egungo mailara heldu arte. Bestetik, zeharka
bada ere, garaian izan zen krisi ekonomikoaren aztarna ere nabari da: populazio aktiboak
behera egin zuen, beste hainbat arrazoiren artean, populazioak berak ere behera egin zuelako. Gainera, biztanleria ez aktiboak ere gora egin zuen; erretirodun gehiago zeudelako
(biztanleriaren zahartze prozesua zela medio), hainbat aurretiko erretiro gertatu zirelako
eta, bereziki, langabeziak ere nabarmen gora egin zuelako, populazio ez aktiboaren baitan
azpi-talde handiena izateraino.
Hala, biztanleria ez aktiboa aipatu berri ditugun erretirodun zein langabeek eta bi errentadunek nahiz soldadutza egiten ari ziren 46 gaztek osatzen zuten. Bi errentadunak Artiz
auzoan eta Iparragirre ibilbidean bizi ziren bitartean, soldadutza burutzen ari zirenak nahikoa
sakabanatuta bizi ziren herrian, gehien Busca Sagastizabal parkean (6), Leturiatarren plazan (4) eta Esteban Orbegozo pasealekuan (4). Erretirodunen kasuan, azken bosturtekoan
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%50,70 hazi ziren. Esan gabe doa, aurreratu dudanez, hazkundea ez zela populazioaren
zahartze naturalaren ondorioz bakarrik gertatu; krisia eta aurretiko erretiroak izan ziren hazkundearen arrazoi behinena. Horrez gain, ezin esan gabe utzi, Zumarragan lanean jardun
zuten hainbat euren sorterrira itzuli zirela erretiroa hartutakoan.
Bistan denez, bataz-besteko adin altuena erretirodun gehien bizi ziren zonaldeek zuten,
nahiz ez ziren kasu guztietan, inguru populatuenak. Izan ere, biztanle gehien zituzten zonaldeek zuten bataz-besteko adin gazteena; esate baterako, Leturiatarren plazak, Esteban
Orbegozo pasealekuak eta Bidezarrek.
Erretiratu gehien Legazpi kalean, Piedaden eta Legazpi auzunean ziren (52, 42 eta 41,
hurrenez hurren); gutxien, aldiz, Geltokien plazan, Zelai Ariztin eta Filipinar Uharteak kaleetan (bat bera ere ez lehenengoan eta gainerako bietan bosna erretirodun).
Zonalde txikiena, Geltokien plaza, albo batera utziz, 841 langabetuak herri guztian zehar sakabanaturik bizi ziren. Langabezia gehien bigarren sektoreko langileriak jasan zuen,
funtsean Langile, Peoi edota Ikastun azpi-taldean erroldaturik zeudenek. Hortaz, hauek bizi
ziren zonaldeetan jaso ziren erroldan langabe gehien: Esteban Orbegozo pasealekuan (62),
Leturiatarren plazan (53) eta Antzina ibilbidean (53). Langabetu gutxien, berriz, dagoeneko
aipatu dugun Geltokien plazan, Euskadi enparantzan (2) eta Zelai Ariztin (2) bizi ziren, denak
biztanle gutxiko zonaldeak.
Herriko populazio aktiboaren analisiari ekite aldera, aipagarria da, etxeko lanak burutzen
zituzten emakumeen azpi-taldea alde batera utzita, bigarren sektorean egiten zutela behargin gehienek lan: 2.310 ziren guztira, hauetatik 8 industrialariak. Zortzi horiek Piedad (3),
Legazpi (2), baserrian (2) eta Ciudad Jardínen (bakarra) bizi ziren.
Industrian zihardutenen artean, gehienak Langile, Peoi edota Ikastun azpi-taldean zeuden
erroldatuta, 461 herritar hain zuzen, sektoreko langileen %20,01 eta herriko biztanleria
aktiboaren %7,23. Nagusiki Bidezarren (54), Leturiatarren plazan (46) eta Txurruka kalean
bizi ziren; Geltokien plazan, Zelai Ariztin eta Filipinar Uharteak kalean bat bera ere bizi ez
zen bitartean.
Erroldan, aipatutako epigrafe orokorrez gain, bazegoen beste azpi-sail bat langile zeritzana,
zeinaren baitan hainbat berariazko lan burutzen zituztenak jaso ziren. Hauek zeregin jakin
batean jardun ohi zuten: ijele, doitzaile, kalibratzaile, iragazle, esmerilatzaile eta abarretan.
Langile horietako gehienak doitzaileak ziren, ehun eta berrogeita sei, ijeleak ehun eta
hogeita hiru, labezainak ehun eta hemezortzi, mekanikoak ehun eta hamahiru, tornulariak
ehun eta bost, elektrizistak ehun eta lau, etab.
Bizitokiari dagokionez, langile gehien Leturiatarren plazan (ehun eta laurogeita hamaika),
Esteban Orbegozo pasealekuan (ehun eta hirurogeita zortzi) eta San Gregorio kalean (ehun
eta berrogeita hamabost) bizi zen; gutxien, aldiz, Geltoki plazan (bat bera ere ez), Zelai Ariztin
(bi) eta Filipinar Uharteak kalean (lau).
Hirugarren sektorean, etxeko zerbitzuan lan egiten zutenak, erlijiosoak eta etxekoandreak alde batera utzita, 1.155 langile jaso ziren erroldan (populazio aktiboaren %18,12).
Zerbitzuetan ziharduten gehienak administratiboak (berrehun eta berrogeita zazpi), maisumaistrak (ehun eta hamabost), saltzaileak (ehun eta hamabi), tabernariak (hirurogeita bederatzi) eta gidariak (hirurogeita zortzi) ziren.
Nabarmentzekoa da, gainera, tren garraioaren esparruan lan egiten zuten herritar kopuruaren jaitsiera adierazgarria, bereziki proportzioan; izan ere, 1981ean hogeitasei langile
baino ez zeuden erroldatuta (%2,25), lehenagoko urteetan behargin gehien zituen azpi-taldea
izan bazen ere.
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Bulegoan lan egiten zuten administrari asko Iparragirre ibilbidean (25), Piedad kalean
(25), Legazpi kalean (24) eta Urdaneta ibilbidean bizi ziren; gutxien, atzera, Geltoki plazan
eta Iñigo de Loiola kalean (bat bera ere ez), Euskadi plazan, Etxeberrin, Argixao auzunean
eta Antzina ibilbidean (bana).
Etxe-zerbitzuan lan egiten zuten 74 herritarrak, hein handi batean, Esteban Orbegozo
pasealekuan (bederatzi), Bidezarren (zazpi) eta Antonino Oraan (sei) bizi ziren.
Erlijiosoei dagokienez, 32 ziren Zumarragan erroldaturik zeudenak, 21 San Gregorio
kaleko komentuan eta bost Piedad kaleko apaiz-etxean.
Etxeko zereginak betetzen zituzten etxekoandreen kasuan, 2.767 ziren orotara (langileria
aktiboaren %43,41); Leturiatarren plazan (192), Esteban Orbegozo pasealekuan (173) eta
San Gregorio kalean (167) bizi ziren gehienak. Geltokien plaza (3), Zelai Arizti (7) eta Espainia enparantza (9) ziren, berriz, bizilagunen artean etxekoandre gutxien zituzten herriko
zonaldeak.
1986ko erroldan galde egin zitzaien herritarrei azkenekoz euren lan-jardueren berri.
Errolda honetan 6.029 langile aktibo eta 2.254 ez aktibo jaso ziren; hala, langileria aktiboak hirurehun eta berrogeita bost behargineko beherakada izan zuen eta ez aktiboak, aldiz,
seirehun eta hamahiru gehiago ziren. Langile galera izugarria izan zen; erretiratu kopurua
hazi egin zen (1981ean baino 359 gehiago zeuden) eta langabeziak ere gora egin zuen (bost
urte lehenagoko erroldan baino 226 gehiago). Gainera, azken bosturtekoan Zumarragako
biztanleriak ere behera egin zuen, 392 herritar gutxiago bizi zirelarik herrian. Hori dela eta,
esan genezake herria krisi betean zela, 1981eko erroldan dagoeneko soma zitekeen joera
jarraituz.
Populazio aktiboa non galdu zen aztertzen hasita, ikus daiteke sektore bakoitzak joera
desberdin bat mantendu zuela; hau da, lehenengo sektorean aldaketa nabarmenik jazo ez
zen bitartean (bost urte lehenagoko 36ek bere horretan zirauten), bigarren sektorean 402
behargin gutxiago ari ziren lanean eta hirugarrenean, aldiz, 190 gehiago. Bereziki enpresari
kopurua hazi zen, 8tik 15era eta baita erlijiosoena ere, 32tik 55era.
Era ikusgarri eta argigarrian, etxekoandre azpi-sailean erroldaturik zeudenen kopuruak
beherakada handia izan zuen, 187 gutxiago izateraino. Horrek adierazten digu, batetik, geroz
eta familia gutxiago zeudela (herriko biztanleria orokorraren beherakadaren erakusgarri),
eta bestetik, emakumeak lan munduan sartzen hasi zirela, lan aktiboan emakumeak gero
eta leku gehiago zutelarik. Guztiarekin, esanguratsua da emakume langile kopuruak gora
egin bazuen eta populazio aktiboak, ordea, ez; gizonezko langileen kopuruak are era nabarmenagoan behera egin izana.
Biztanleria ez aktiboaren analisiari helduz, erretiratuak lehenago baino gehiago zirenez,
euren bizilekuak ere herrian gehiago sakabanatu ziren. Gehien Legazpi auzunean (60),
Beloki ibilbidean (59) eta baserrian (59) bizi ziren. Beloki ibilbidean herritar asko finkatu
ez bazen ere, zahar-etxea bertan zegoela kontuan hartuta, ikustekoa da erretiratu kopuruak
nola aldaraziko zuen bertako adin bataz-bestekoa.
Geltoki plazan (bakar bat bera ere ez), Joxe Migel Barandiaran auzunean (bat) eta Euskadi
enparantzan (bi), aldiz, ia ez zen erretiraturik bizi.
Langabe kopurua hazi egin zen zonalde gehienetan, batik bat Esteban Orbegozo pasealekuan (88), Leturiatarren plazan (81) eta San Gregorio kalean (64), hauek baitziren herriko
kale populatuenak. Esanguratsua da biztanletan hirugarren zonalde populatuena, Esteban Orbegozo pasealekua, zela langabe gehienenen bizileku: bertan, biztanleen %13,35 eta
biztanleria aktiboaren %32,23 zegoen langabezian.
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Langabezia gutxien pairatu behar izan zutenak Geltokien plaza eta Joxe Migel Barandiaran auzunea (bina) ziren. Ulertzekoa da, izan ere, bi inguru hauetan ez zen jende asko bizi.
Erroldetan jasotako datu zehatzik ez dugunez, eta gaur egungo egoera zifren ikuspegi
orokor batetik jasotze aldera, nabarmentzekoa da 2016ko apirilean herriko langabezia tasa
orokorra %13koa12 dela. Hala, 2013tik beheranzko joera mantendu da, urte hura %15,9ko
langabezia tasarekin amaitu zen, garaian Euskal Autonomia Erkidegoko tasaren parekoa eta
Gipuzkoako zein Urola Garaiko tasa baino apur bat altuagoa (hau %13koa zen). Harrezkero,
esan bezala, langabezia tasak beheranzko joera xumea mantendu du Zumarragan. Ez da hala
izan Mankomunitatean, non 2016 lehenengo hiruhilekoan %10,7tik %11,1erako igoera izan
den; ezta Gipuzkoan ere, bertan hiruhileko berean %11,8tik %12,6ra igo baita. Erkidegoan
ere, %14,1etik %14,9ra igo da langabezia tasa tarte horretan.
Era berean, generoa kontuan izanda, langabezia tasa handiagoa da Zumarragan emakumeen kasuan gizonenean baino: 2016ko apirilean %10,5ekoa zen bigarrenena eta %15,9koa
lehenengoena. Bi kasuotan, gure herriko portzentajea handiagoa da Gipuzkoakoa baino
(%10,2 eta %13,7 hurrenez hurren), baina Erkidegokoa baino baxuagoa ( %12,6 gizonen
kasuan eta %16,2 emakumenean). Datu horiek aztertzerakoan, ezinbesteko garrantzia du
industria eremuan lan egiten duen populazio aktiboak, bereziki gizonezkoek osatzen dutena.
Lan hau idazten ari garen unean Arcelor Mittalen itxierarekin zer pasako den oraindik ez
dakigun arren, itxierak zifra hauek aldaraziko dituela aurreikusten dugu, bai baitakigu enpresa horretako langile gehienak gizonak direla. Posible da, beraz, etorkizunean langabetuen
ehunekoak orekatzea.
Sektore guztiak kontuan hartuta, langabezia tasa altuagoa da emakumeen kasuan gizonenean baino (langabetuen %58,2 emakumeak dira).
UGGASAk13 2016an Urola Garaiko Mankomunitaterako burututako txostenaren arabera,
gure herrian langabezia gutxien pairatzen duen adin-taldea gazteena da, 24 urte artekoena,
%9rekin. Datu hau Mankomunitatekoaren parekoa da eta Gipuzkoa zein Erkidegokoa baino
altuagoa (%6,4 eta %6, hurrenez hurren). Adin horretatik aurrera eta 55 urtetik gorakoen
adin-taldera arte, bataz-bestekoak %20tik gorakoak dira tarte batzuetan. Hamar urtekako
taldeak kontuan izanda, 35 eta 44 urte bitartekoa da langabezia tasa altuena duena, %29,1rekin. Kuriosoki, txostenaren arabera, 55 urtetik gorakoen kasuan, langabezia tasa %18,1ekoa
da, Mankomunitatekoa, Gipuzkoakoa eta Erkidegokoa baino baxuagoa ( %18,6, %22,6 eta
%21,2 hurrenez hurren). Guztiaren euskarria industria izan da gure herrian, honek saihestu
baitu langabezia. Jarduera industriala apalagoa den zonaldeetan gehiago hazi da langabe
kopurua.
Egin berri den azterketari helduz, aipatzekoa da gure herrian handiagoa dela langabezia
derrigorrezko hezkuntza bakarrik jaso dutenen artean, %67,2koa hain zuzen. Goi-mailako
ikasketak dituztenen artean behera egiten du tasak nabarmen; %6,2 Batxillerra dutenen
artean, %9,1 unibertsitateko ikasketak dituztenena eta %17,4 Lanbide-heziketako ikasketak
burutu dituztenen artean. Hiru kasuetan langabezia tasak Mankomunitateko, Gipuzkoako
eta Euskal Autonomia Erkidegokoak baino baxuagoak dira.

12 Honi dagokionez, Lanbidek Udaletxean aurkeztutako datuen arabera, zeinak Estatuko SEPEaren bitartez lortzen
diren, Zumarragako langabezia tasa 2016ko ekainean %13,15ekoa da.
13 UGGASA (2016), UROLA GARAIA, Plan de Acción para la Reactivación de la Actividad Industrial, 8. orr.
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Amaitze aldera, txostenarekin jarraituz, lan-sektoreka langabezia tasa handiena hirugarren sektoreak du Zumarragan, %62,2rekin, bigarren inoiz lan egin ez dutenen taldea
%14,7rekin, ondoren industria edo bigarren sektorea %14,2rekin, eraikuntza %8rekin eta
nekazaritza %0,8rekin.
Lehenago esan bezala, Arcelor Mittalen itxieraren ondorioz, hainbat aldaketa izan dira
aurrez aipatu ditugun zifretan. Zehatzago esanda, Lanbidek eskainitako datuetan, zeinak
estatuko SEPEtik jasotzen dituen, 2016ko abuztuaren 31an industriako langileen artean
160 herritar daude langabezian, herriko langabetuen %23,02 hain zuzen. Datu hau UGGASAk emandako txostenean jasotakoa (92 langabe) baino %62,11 altuagoa da. Ziurrenik,
hazkunde nabarmen honen arrazoia, behin Arcelor Mittal itxita, Asturiasera lanera joateari
uko egin14 eta langabezia-zerrendetan izena eman duten langile ohien agerpena izan liteke.
Logikoa denez, sektore industrialeko langabezia tasaren hazkundearekin, gainerako sektoreen portzentaiak apaldu egin dira; horrela, hirugarren sektorekoa da, 2016ko abuztuaren
31n, herriko langabetuen %54,10, lehenago aipatu ditugun datuekiko %8,1eko jaitsierarekin.
Gaur egungo egoera alde batera utzi eta 1986ko erroldako datuen analisira itzulita, emigrantetzat azpi-sailkatuta zeuden herritarrak Etxeberrin bizi ziren. Errentetatik bizi zen zumarragar bakarrak, aldiz, Urdaneta ibilbidean zuen bizilekua.
Soldaduska etxetik urrun burutzen ari zirenak herriko hainbat zonaldetan zeuden erroldaturik; bereziki Esteban Orbegozo pasealekuan (8) eta Leturiatarren plazan (7).
Biztanleria aktiboaren azterketari heldu asmoz, hogeita hamasei ziren lehen sektorean
lanean ari zirenak. Gehienak, logikoki, baserrian bizi ziren (23), beste hiru Elizkalen eta
gainerakoak herriko beste hainbat txokotan.
Bigarren sektorean lan egiten zuten 1.900 herritarrek, hamabost enpresariak batzen badizkiogu, langileria aktiboaren %31,51 osatzen zuten. Gaur egungo egoerarekin alderatuko
bagenu, aipatutako UGGASSAren txosteneko datuak jasoz, 2015eko apirilean %37,1ekoa
izango litzateke Mankomunitateko ehunekoa. Gipuzkoakoarekin konparatuta, askoz ere
altuagoa da, izan ere, probintzia mailan jardueraen dibertsifikazioa handiagoa da, bigarren
sektoreko langileria aktiboa %22,3koa delarik.
1986ko erroldara bueltatuz, bigarren sektoreko langileen gehiengoa Langile, Peoi edota
Ikastun azpi-sailean agertzen da erroltatuta (614). Gainontzekoek doitzaile (114), elektrizista
(92), mekaniko (89), labezain (66) eta beste hainbat lanbide burutzen zituzten, bataz-beste
herritarren %16,51 osatuz.
Azpi-talde nagusieneko langileak, hots, Langile, Peoi edota Ikastun zirenak, San Gregorion
(69), Elizkalen (48) eta Antzina ibilbidean (48) bizi ziren. Datuotan aldaketa nabarmen bat
ageri da, hots, lehenagoko erroldetan ikusi ahal izan dugunez, langileok Leturiatarren plazan
eta Esteban Orbegozo pasealekuan bizi ohi ziren bereziki. Leturiatarren plaza langile aktibo
gehienen bizilekua bazen ere, hizpide ditugunenen rankingean behera egin zuen nabarmen.
Ziurrenik arrazoi nagusia plaza horretan bizi ziren langileen dibertsifikazioa izan zitekeen.
Izan ere, bigarren sektoreko langileen artean Leturiatarren plaza zen bizileku ohikoena
(149), San Gregorio ondoren eta Esteban Orbegozo pasealekua atzetik (137 eta 128, hurrenez hurren).

14 Kuriosoki, UGGASAk burututako txostenaren arabera, Arcelor Mittaleko langileen erdiak Asturiasera joateari uko
egingo ziolako aurreikuspenarekin, herrian langabezian geldituz; langabezia %50 haziko zatekeen industrian, 2009ko
495 langabetik 991era pasaz. Informeak dioenez, Mankomunitatean lanpostuen %9 galduko zatekeen eta Gipuzkoan,
aldiz, %2,6.
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Geltokien plazan (bat bera ere ez), Filipinar Uharteak kalean (hiru) eta Zelai Ariztin (hiru)
bizi zen industria-langile gutxien.
Enpresaritzat erroldatu ziren herritar gehienak, industrian aritu edo ez, Piedad kalean (4),
Iparragirre ibilbidean (2), Bidezarren (2) eta baserrian (2) bizi ziren. Aipatzekoa da herriko
zonalde gehienetan ez zela halako langilerik zenbatu.
Hirugarren sektoreko ohiko lanbideen azterketari ekite aldera, esan orotara 1.345 langile
zirela, populazio aktiboaren %22,30 eta zumarragarren %11,69, zerbitzuetan lan egiten zuten
herritarrak. Bost urteko lehenagoko erroldarekin alderatuta, 190 gehiago ziren. Gehienak
administrazioko langileak (251), hezkuntzan zihardutenak (158 maisu-maistra eta irakasle), dendariak (112), tabernariak (82) eta gidariak (63) ziren, baina baziren beste hainbat
lanbide txikiago ere.
Azpimarragarria da, eskualdeko Ospitalea behin irekita, oso gutxi zirela bertan lan egin
eta herrian erroldatuta zeudenak, langile gaituei bagagozkie behinik behin (9 mediku eta 24
erizain, hain zuzen). Gainera, posible da aipatutako herritarrek euren lana beste eskualderen
batean burutu izana.
Datuok lehenago hizpide izan dugun UGGASAk Urola Garaiko Mankomunitaterako
2016an eginiko txostenarekin erkatuko bagenitu, ikusiko genuke 1999an 122 zirela ostalaritzan lanean ari zirenak, eta 2015erako 177. Era berean, osasun zein gizarte zerbitzuan
lanean zihardutenak 1999an 729 izatetik 2015ean 1.197 izatera pasa zirela, bataz-beste
%45 eta %64 haziz, hurrenez hurren.
1986ko erroldara itzuliz, hirugarren sektoreko langileak Elizkalen (101), Sekundino Esnaolan (96) eta Iparragirre ibilbidean bizi ziren batik bat. Aipagarria da nola, lehenago sektore
honetako langile gehienen bizileku ziren Soraluze eta Piedad kaleak desagertu egin ziren
zonalde populatuen zerrendatik. Nolanahi ere, azken bi kale hauetako biztanleriak behera
egin zuen oro har, eta beraz, aldaketaren arrazoia ez zen soziala, demografikoa baizik.
Joxe Migel Barandiaran auzunean zein Geltokien plazan (hiruna) eta Zelai Ariztin (5),
aldiz, ez zen zerbitzuetako langilerik ia bizi.
Etxeko zerbitzari lanak betetzen zituztenei dagokienez, gehienak Esteban Orbegozo pasealekuan (9), Etxeberrin (7) eta Antzina ibilbidean, Antonino Oraa, Bidezar nahiz San
Gregorion (seina) bizi ziren. Zonalde hauek herriko erdialdetik urrun kokatutako ingurune
xumeak ziren. Zoritxarrez, aurreko erroldetan ikusi eran, ez daukagu beharginok herrian ala
herritik kanpo lan egiten zuten jakiterik.
Herrian bizi ziren berrogeita hamabi erlijiosoetatik gehienak San Gregorio kaleko komentuan (26) eta Beloki ibilbidean (19), azken kale honetan zeuden zahar-etxea eta Gurutzearen Alaben eskola. Hauez gain, 3 apaiz Piedad kaleko apaiz-etxean bizi ziren, 2 Iparragirre
ibilbidean eta bana Artiz auzoan eta Soraluze kalean.
Bestetik, 4 autonomo ere bazeuden herrian erroldatuta, zeinak Urdaneta ibilbidean (3)
eta Antzina ibilbidean (1) bizi ziren.
Azkenik, erroldaren analisiari amaiera emateko, 2.580 etxekoandre bizi ziren herrian,
kale eta zonalde desberdinetan sakabanatuta, gune bakoitzeko biztanleria kopuruarekin
proportzioan betiere; gehien Leturiatarren plazan (188), Esteban Orbegozo pasealekuan
(167), San Gregorion (165) eta Bidezarren (144). Gutxien, aldiz, herritar gutxien bizi zen
zonaldeetan, hots, Geltokien plazan, Filipinar Uharteak kalean eta Euskadi enparantzan
(3,9 eta 10, hurrenez hurren).
Honekin, beraz, bukaera emango diogu Zumarragako erroldetan jasotako lan-jardueren
analisiari. Dena den, gaur egungo egoera ikusita, historikoki XX. mendean zehar bigarren
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eta hirugarren sektoreen artean izandako alde nabarmena apurka aldatzen ari dela esan
genezake.
Gaur egun Osakidetzako Ospitalea da herrian dagoen enpresa handiena, bertan bostehun
eta berrogeita hamar langile inguruk egiten baitute lan, 2016ko uztaileko datuen arabera.
Hirugarren sektoreko bigarren enpresa garrantzitsuena, berriz, udala da, hirurogeita hamarlaurogei langile ingururekin. Hauei gehituko bagenizkio Eskualdeko Osasun Zentrua eta
Lamourous Gerontologia Zentrua nahiz herriko hezkuntza zentruak, UGLE eta Legazpi
ikastetxea, saltzaileak, ostalaritzan lan egiten dutenak, gidariak, lanbide liberalak dituztenak
etab. ikusiko genuke zerbitzuetako langile kopurua industria-langileenaren aldean, nabarmen handiagoa dela.
Sektore arteko orekak izandako aldaketa, inolako zalantzarik gabe, instituzioek sektore
industrialean inbertsiorik egin ez dutelako gertatu da. Herria prest zegoen laguntzak jasotzeko, industria eremuko instalazioak nahikoa zaharkituta zeudelako industrialdea ere
sortu zen beharrei erantzuteko. Hirugarren sektorean, atzera, ez da halakorik gertatu; bai
osasun arloan, Osakidetzatik, zein hezkuntzan, Aldunditik zein Hezkuntza Kontseileritzatik
(UGLE15rentzat bereziki) diru-laguntzak jaso direlako. Nolanahi ere, beherakada demografiko argia dela eta, hirugarren sektoreak bigarrenari lekua jan izana herriko jasangarritasun
ekonomikoarentzat porrot argia da; izan ere, kanpotik etor litezkeen inbertsioen bizkar bizi
gara eta ez herriak berak sortzen duen BPGetik.
Esan gabe doa, kontuan hartzen badugu 2016. urteko lehen hiruhilekora arte herriko
enpresa handiena zenak, Arcelor Mittalek, ez duela dagoeneko lan-jarduera garrantzitsuena
herrian aurrera eramaten16 eta herriko gainerako industria-lantegiek (gehienak Industrialdean) 2016ko martxoan 257 langile baino ez zituztela (gainerako bigarren sektoreko beharginak hainbat lantokitan, Loidi tailerrean esaterako, zein txikiagoetan lan egiten dute) argi
dago ez direla gaur egun hirugarren sektoreak dituen adina langile izatera heltzen.
Gainera, herriko adin desberdinetako Lan-Ordezkatze Indizea (20 eta 29 arteko biztanleriaren batura eta honek duen erlazioa 55 eta 64 urte artekoenarekin), eskas samarra da,
nahikoa handiagoa delako 55 eta 64 urte artekoen kopurua (1.252) gazteena baino (856).
Bataz bestekoa %68,37koa da herrian, Urola Garaiko Mankomunitatekoa baino altuagoa
(%65,14), baina probintziakoarekin konpatatuz gero, baxuagoa (%69,99)17.

15 Proiektu honetarako ezinbestekoa izan zen Urola Garaiko Mankomunitatearen laguntza, honek erosi baitzuen Gurutzearen Alaben kongregazioari San Jose eskola berrehun eta hirurogeita hamabost miloi pezetaren truke. Zumarraga
eta Urretxuko eskaintza edukatibo birmoldatzeko hautua ere izan zuen lagun, bi udaletxeen, Aldundiaren eta Erkidegoaren eskutik burutu zena. Ikus. PRADA SANTAMARÍA, Antonio (2005), Historia de los centros escolares de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas en Zumarraga, Zumarraga, La Salle – Legazpi Ikastetxea, 153-157 orriak.
16 2016ko bigarren hiruhilekoa amaituta, publikoa da txatarrarekin ariko diren 8 behargin baino ez direla lantokian

geldituko.
17 Herriko zahartze-indizean ikusi dugun eran, aldea dago zifra hauen eta UGASSAk 2016an Urola Garaia. Plan de
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Zumarragarren ezaugarri guztien artean bat nabarmentzekotan, hori, inondik ere, heterogeneotasuna litzateke. Erregimen Zaharrean ohikoa zen jendarte itxien kontserbadurismotik
haratago, Gipuzkoako udalerri gehienak, Donostia salbu, tradizioa bere horretan iraunarazi
nahi zuten milaristen1 agindupean egon ziren urte luzez. Haiek ez zuten berritasunik nahi,
ez behintzat boterea galduaraziko zien aldaketarik; hori dela eta mantendu ziren Frantziatik
zetozen ideia iraultzaileetatik aparte. XIX. mendeko bigarren herenean, Liberalismoaren
agerpenarekin, hasi zen Zumarragan irekitze prozesua.
Izan ere, milarista zein lur-jabeak berritasunen aurka bazeuden ere, euren eskumenak ez
galtzearren (herriko burukide izatea, esaterako, horren bitartez herriko ondasun publikoak
nahierara baliatzeko aukera baitzeukaten), zumarragarrek sistema politiko liberal berriaren
alde egin zuten. Sarri, kanpotik zetozen aginduak betetzeari muzin eginda, XIX. mendeko
bigarren erdirako herriko hainbat familia boteretsuk, hala nola Aramburu, Aguirrebengoa
eta Artiz sendiek, politika murriztatzaileei aurre egin zieten, garai berrira bidean lehenengo
aurrerapausuak emanez.
Trenbidearen eraikitzeak, esaterako, berebiziko garrantzia izan zuen herrian. Eraikuntzak
lehendabizi, eta ustiapenak geroxeago, langile andana erakarri zuen, lehenengo lantegi industrialen sorrera bultzatuz. Honek, ezbairik gabe, eragin nabarmena izan zuen herritarren
pentsamoldean.
XX.mendeko lehenengo urteetan hala izan bazen, 50. hamarkadaren hasieratik aurrera,
Erregimenaren irekieraren hasierako aroan, lehenengo hitzarmen internazionalak (Ameriketako Estatu Batuekin eta Vatikanoarekin) sinatu zituzten garaian, herrira iritsi zen etorkin
uholdeak, egun Zumarragak berezko duen idiosinkrasiaren oinarria da. Hainbestekoa izan
zen 1950 eta 1975 artean herrira iritsi zen etorkin kopurua, ezen urte tarte horretan herriko
populazioa ia laukoiztu egin baitzen.
Gure probintziatik kanpo jaiotakoen etorrerak, bertako biztanleei gaztela-leondar, extremadurar, galego, gaztela-mantxatar eta abarrak ezagutzeko aukera eman zien, baita haiek
zekartzaten ohiturak ere. Aldi berean, Zumarraga asko hazi zen eta honek bere izaera tradizionala galarazi zion herriari; kalean gero eta gutxiago entzuten baitzen euskara.
Denbora galtze hutsa da politikari frankistek Euskal Herriko zein Kataluniako berezko
idiosinkrasiaren, hain urruneko eta gorrotagarri sentitzen zituzten izaera haien, galeran zerikusia izan zutela ukatzea. Jakina da lur euskaldun zein katalanetan dagoeneko ekonomia
industrialaren sustraiak errotuta zeudela. Horren jakitun, Gerra Zibilean euren alde egin

1 Behar adina ondasun zituzten norbanakoak. Udalerrietako burukide izan ohi ziren. Izan ere, udaletako batzordeko

kide izateko, eta beraz, herri-politikan aritzeko, behar-beharrezkoa zen hiru ezaugarri betetzea: 1) Kaparea izatea. Horretarako Gaztelako, edo beste erreinuren bateko, noble edo aitorren seme/alaba izan behar zuten; edo Gipuzkoan jaiotakoren baten biloba edo seme-alaba izatea, betiere orube baten jabe izanda. 2) Herrian, gutxienez, urtebete eta egun bat
bizi izana. 3) Milareak izatea, hots, gutxieneko ondasun kopuru jakin bat, zeina propioa edota emaztearena izan zitekeen.
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zuten probintzietako langileen eskulana baliatu zuten frankistek gerra ondorenean: batetik,
probintzia horiek motelaldi ekonomikoan zegoen jendea nekazal eremutik ateratzeko, eta,
bestetik, Euskal Herriko eta Kataluniako kontzientzia nazionalak desegiteko, bi lurralde
horiek, zentralismotik urrun zeudenez, hainbat arazo sor zitzaketen-eta.
Dena den, aipatu berri dugunaren harira, etorkinak euren sorterriko pobreziari ihesi etorkizun oparoago baten bila joandako banakoak baizik ez ziren, eta beraz, ez ziren agintariek
zerabiltzaten trikimailuen jakitun.
Kasu gehienetan, erretiroa hartutakoan euren sorterrira itzultzeko asmoarekin etorri ziren
lanera; sarri seme-alabak eta bilobak bertan utzita. Hainbatetan, jaioterrira itzulitakoan
ohartu ohi ziren dagoeneko ez zeukatela bertan ezagunik, izan ere, asko hilik zeuden eta
beste zenbait atzerrira joanak ziren.
Bien bitartean, Zumarragan, 50. hamarkada hasierako herrikora itzulita2, apurka hazten
ari zen herrira, aipatzekoa da iritsi berriek alokairu edota etxeen erosketari aurre egin behar
izan zietela. Bizileku hauek, sarri logela xumeak baino ez ziren.
Jatorriaren eta zekarten asmoaren arabera, oso desberdina izan ohi zen etxea alokatu edo
erosterakoan zuten jokamoldea: etorkin batzuek ordaintzeko gai ziren etxeak bereganatzen
zituzten bitartean (apalak, normalean); beste zenbaitek, sorterrira itzultzeko asmoa zutenez,
desberdin jokatu ohi zuten. Gauzak horrela, Gaztela, Leon, Extremadura, Galizia eta abarretatik heldu zirenek, ahal bezainbeste diru aurreztu nahi izaten zuten, horretarako, etxe
merkeenak erosi edota alokatuz. Bestetik, gertuagoko etorkinek (gainerako euskal probintzietakoek nagusiki), sarri bertan gelditzeko asmoa izaten zuten erretiroa hartutakoan ere;
horregatik gehiago inbertitu ohi zuten etxearen alokairu zein erosketan. Azken hauek, kasu
askotan, erdialdean erosten zuten etxea, erdigune komertzialetik hurre.
Aipatu berri dugunaren adibide, esanguratsua da baserriak, literalki3, Gaztela eta Extremadurako etorkinez bete egin zirela. Etxeberri, Garicano Goñi edota Antonino Oraa kaleak
egin zirenean, lur haietatik etorritakoek bete zituzten eraiki berriak ziren etxeak. Hala, maiz
ingurune itxiak sortu ziren, euskaldunekin elkarbizitza zailduz. Gipuzkoar, arabar nahiz
nafarrekin, ordea, ez zen halakorik gertatu. Hauek, aipatu berri dugun bezala, erdialdean
erosi zituzten etxebizitzak eta horregatik, bizikidetza errazagoa izan zen.
Era askoz ere naturalagoan, etorkinen seme-alabak, Zumarragan jaio edota umetan etorri
zirenak, errazago bertakotu ziren. Eurentzat ezagun zena gure herria zen eta ez gurasoen
sorterria, beraz, oro har, ez zuten zailtasunik izan.
Guztiarekin, bazirudien bi komunitate desberdin bizi zirela elkarrekin udalerri berean.
Diferentzia horiek, dena den, bere onera etorri ziren urteen poderioz, bi komunitateon
baturatik komunitate bakarra sortuz. Zumarraga ez da inguruko herriak baina aberatsagoa,
ezta pobreagoa ere, baina bada zerbait badena: gainontzekoen aldean desberdina.
Azter dezagun, bada, herriko biztanleen jatorria errolda desberdinetatik jasotako informazioaren arabera.
Aurreneko erroldan, 1877ean burutua zena, ez daukagu biztanleen jatorriari buruzko
informaziorik, hortaz, bertan agertzen direnen gainean espekulatu baizik ezin dugu egin.

2 Oroit dezagun garai hartan, baserriez gain, bi etxebizitza ardatz bakarrik zeudela: Eitzatik hasi eta General Mola
(egungo Kalebarren) kaleraino zihoana eta azken honetatik Geltokien plazarainokoa.
3 Kasu askotan izara bat izaten zen, zintzilikatuta, logela baten barruan bi familien espazioa mugatzen zuena. Jokoera

hark ez zuen, ez intimitate, ez erosotasun eta ezta garaiko moralaren araurik ere betetzen.
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Nolanahi ere, badakigu 1864az geroztik martxan zela herrian Iparraldeko trenaren trenbidea
eta errolda burutu zenerako igaroa zela urtebete III. Gerra Karlista amaitu zenetik. Garai
honetarako herriko lehenengo lantegi modernoa, Artiztarrena irekia zen eta etorkin kopuruak, halabeharrez, oso baxua behar zuen. Herritarren erdia baserrian bizi zen (%45,19)
eta gainerakoak erdigunean, non ez zegoen etorkinek izan zezaketen etxebizitza beharra
aseko zuen eskaintzarik.
1920ko erroldan, modernoetan aurrena, ageri da gaiari buruzko informaziorik.
Erroldan jasotako 2.227 biztanletatik 1.298 (%58,28a) herrian bertan jaioak ziren, 701
(%31,47a) Gipuzkoan eta gainontzekoak beste hainbat probintziatan; bereziki euskal probintzietan (110, %4,92), Gaztela-Leonen (74), Errioxan (15) eta Espainiako hainbat txokotan
(19). 13 atzerritar bizi ziren herrian, hauetatik 5 frantsesak zirelarik.
Argigarria da zumarragar eta gipuzkoar kopurua, biztanleen %89,75a osatzen duena.
Guztiarekin, herritarrak oro har bertakoak zirela esateko moduan gara. Etorkinak gutxiengoa
ziren, nahiz aniztasun apur bat helarazten zioten herriko biztanleriari; hauek gainera, bizimailaren arabera, herrian eragina izateko aukera ere bazuten.
Zumarragan jaiotakoei dagokienez, gehiengoa herri erdialdean bizi zen, nahiz baserrian
bizi ziren kopurua ere kontuan hartzekoa izan. Bostehun eta hogeita lau landa eremuan bizi
ziren (Ipar eta Ekialdean). Erdigunean, ingurune populatuenak Geltoki kalea eta Eitza ziren
(121 eta 110 lagunekin, hurrenez hurren). Gutxien, aldiz, Artiz auzoan, Piedad kalean eta
Soraluzen bizi ziren (40, 52 eta 53, hurrenez hurren).
Herrian bizi arren, beste nonbait jaio zirenei erreparatuz, 929 herritarretatik 792 ziren
herri erdialdean bizi zirenak, bereziki Geltoki kalean, Elizkalen eta Legazpi kalean (43,55 eta
57, hurrenez hurren). Etorkin gutxien bizi ziren zonaldeak, berriz, Plaza Zaharra, Artiz auzoa
eta Plaza berria ziren (43, 55 eta 57 biztanlerekin, hurrenez hurren). Baserrian, bereziki,
Iparraldeko gunean zuten bizilekua (88), gainerakoa 49ak beste 3 guneetan (Eki, Hego eta
Mendebaldean) banatuta bizi zirelarik.
1930eko erroldan populazioa 2.578 lagun izateraino hazi zen, eta kuriosoki, Zumarragan jaiotakoen kopuruak hazkundea izan zuen arren, ehunekoa baxuagoa zen, etorkinak ere,
bai gainerako probintzietakoak eta baita atzerrikoak ere, gehiago zirelako.
Esan berri dugu eran, atzerritar gehiago bizi zen Zumarragan; hala eta guztiz ere, herrian
eta Gipuzkoan sortuak batuz gero, herriko biztanleriaren %84,56a bakarrik osatzen zuten.
Etorkin gehienak euskal probintzietakoak ziren, baina baita Gaztela-Leongoak (112,
%51ko hazkundearekin), errioxarrak (34, 1920ko datuarekin alderatuta %126ko hazkundearekin) eta atzerritarrak ere, 4 kubatar, estatubatuar bat, uruguaytar bat, alemaniar bat
eta austriar bat.
Zumarraga jaioterri zutenen kasuan, baserrian bizi zirenen kopuruak behera egin zuen
(438 baino ez ziren, hamar urte lehenago baino %16,42 gutxiago; gehiengoa Ipar eta Hegoaldeko guneetan bizi zen). Nolanahi ere, jakinda bertan jaiotakoak 81 gehiago zirela eta
baserrietako biztanleak, berriz, gutxiago, argi dago hirigunearen garrantzia hazten ari zela.
Biztanle gehien Elizkalen, Eitzan eta Legazpi kalean, eraiki berria zena, (145, 126 eta 124,
hurrenez hurren) bizi zen. Gutxien, atzera, Artiz auzoan eta Soraluzen, 34 eta 51, hurrenez
hurren.
Gainerakoen gehiengoa gipuzkoarrak ziren, hauek nagusiki baserrietan, Geltoki kalean
(121), Eitzan (102) eta Legazpi kalean (102) bizi ziren.
Geltoki kalea zen bizi izateko zonalde gogokoenetako bat, bertan 323 lagun bizi baitziren.
Zonalde hartan baino biztanle gehiago baserrietan eta Legazpi kalean baizik ez zen bizi.
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Azken bi hauetan zumarragarrak zeuden bereziki finkatuta: baserrian 576 lagun eta Legazpi
kalean 334.
Jende gutxien, berriz, Soraluzen eta Artiz auzoan bizi zen, 104 eta 110 herritar, hurrenez
hurren.
1937ko abenduan, Gerra Zibila euskal lurraldean amaitua zela, herriko biztanleria hazi
egin zen; batetik, 1936ko irailaren erdialdean joan ziren asko itzuli egin zirelako, bestetik
berezko hazkundea ere jazo zelako eta azkenik, errefuxiatu bakan batzuk ere etorri zirelako
herrira bizi izatera.
Herrian jaiotakoen kopuruak gora egin bazuen ere, portzentaiak behera egin zuen, etorkin
kopurua ere hazi egin zelako. Gipuzkoar kopurua puntu batetik gora hazi zen, probintzia
barruan jaiotako biztanle kopurua herritarren %85 ingurukoa zelarik; hortaz, zazpi urte lehenago ikusi berri dugunetik aldaketa handirik ez zen izan. Euskal probintzietako biztanle
kopurua %8a zen (223 lagun); gainerako etorkin gehienak Gaztela-Leongoak eta errioxarrak
ziren. Esanguratsua da atzerritar kopuruak jasan zuen beherakada, izan ere, errolda honetan
15 baino ez ziren.
Zumarragarrei dagokienez, landa eremuan (432) bizi zen gehiengoa. Erdigunean, Eitza,
Legazpi eta Elizkale (80, 161 eta 150 biztanlerekin ziren populatuenak). Artiz eta Soraluzen,
berriz, lehenago jaso dugun eran, ez zen horrenbeste jende bizi (44 eta 70, hurrenez hurren).
914 gipuzkoar ez zumarragarrak, bertan jaiotakoen antzera, Eitzan eta Legazpi kalean
(148 eta 136) bizi ziren batik bat. Baserrietan bizi zirenak, atzera, 115 ziren.
Oro har, baserritarrak %19a (548 lagun) ziren bitartean, gainerakoen gehiengoak Legazpi
kalea (%13,90), Eitza auzoa (%12,39) eta Elizkale (%10,18) zituen bizitoki.
Gaztela-Leongo 100 lagun horietatik, 65 Burgoskoak ziren eta 14 palentziarrak. Burgostar
gehienak Artiz auzoan bizi ziren, hortaz, soma genezake haien erosteko ahalmena nahikoa
baxua zela edota aurrezteko helburuarekin etorri zirela. Palentziarrak, berriz, Sekundino Esnaolan eta Soraluzen bizi ziren, beraz, lehen begi-kolpean esan genezake bizi maila altuagoa
zutela edota beste asmo batekin etorri zirela herrira.
Euskal probintzietakoei dagokienez, bizkaitarrak erdialdean bizi ziren, Legazpi eta Soraluzen, arabarrak Elizkale xumeagoan eta nafarrek ere erdialdean bizitzeko hautua egin ohi
zuten, bizkaitarren eran.
Salbuespenak salbuespen, baserrietan gipuzkoarrak bakarrik bizi ziren, batik bat Zumarragan bertan jaiotakoak. Gainontzekoak bertara ezkondutakoak izan ohi ziren.
1945ean herriko biztanleak 3.320 ziren; %50a Zumarragan jaiotakoa, hots, 1.660; gipuzkoarrak 1.008 ziren, biztanleriaren %30,36. Bien arteko baturarekin ikus dezakegu,
gehiago baziren ere, etorkin kopuruak ere gora egiten zuela; hortaz, %80,36a ziren 1945an
gipuzkoar jatorriko biztanleak, bost urte lehenago baino %5 gutxiago, hain zuzen.
Gehien hazi zena euskaldun ez gipuzkoar (331, %9,96a) eta gaztela-leondar kopurua
zen (176, %5,30a); gainontzeko etorkinak, estatukoak zein atzerritarrak 20 baino ez ziren,
%0,60a.
Bizilekuak aztertze aldera, herrian bertan jaiotakoak, batik bat, baserrian (404 lagun,
%24,33a), Eitzan (235), Legazpi kalean (167) eta General Mola kalean (150) bizi ziren.
Gutxien, aldiz, Artiz auzo umilean eta erdialdeko Espainia enparantza aberatsean bizi
ziren, 46 eta 82 herritar, hurrenez hurren.
Gainerako gipuzkoarrak, funtsean, Sekundino Esnaolan, Eitzan eta baserrian bizi ziren
(154,139 eta 116, hurrenez hurren).
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Legazpi kalea eta Zelai Arizti parkearen inguruak, 50. hamarkadako azken urteetan
Zona calle Legazpi y Parque Zelai Arizti a finales de los 50

Euskal probintzietatik etorritakoen kasuan, nagusiki, Elizkalen, Legazpi kalean (berrogeita hamahiruna) eta Sekundino Esnaolan (45) finkatu ziren. Baserrietan, General Mola
kalean eta Eitzan, berriz, ez ziren hainbeste aipatu jatorrikoak. Hori dela eta, etorkin hauen
bizi-maila herriko bataz-bestekoa baina altuagoa zela, edota behinik behin, sozialki preziatuak ziren zonaldeetan bizitzeko desioa zutela esateko moduan gara.
Gaztela-Leongoen gehiengoa Sekundino Esnaolan eta Elizkalen (43 eta 35, hurrenez
hurren) zeuden erroldatuta; baserrian, aldiz, ez zen bat bera ere bizi eta General Mola kalean, bakarra baino ez.
Bukatze aldera, aipagarria da 20 atzerritarretatik 5 Soraluze kalean bizi zirela.
1950. urtean Zumarragako erroldan agertzen ziren 3.571 lagunetatik %51,61a herrian
jaioa zen; zehatz esanda 1.843 ziren bertan sortuak, populazio osoaren baitan, proportzian,
apur bat gora eginez. Gipuzkoan jaiotakoen kopuruak behera egin zuen, bai zenbakitan eta
baita portzentaian ere: 974 baino ez ziren, populazioaren %27,27. Hortaz, erroldako gipuzkoarrek ere beherakada jazo zuten, %78,88 bakarrik osatzen zutelarik. Euskal probintzietako biztanle kopuruak, aldiz, xumeki egin zuen gora, herriko biztanleen %10,01 izateraino.
Jatorria kontuan izanda gehien hazi zen azpitaldea gaztela-leondarrena izan zen, zeinaren bitartez joera migratorio baten hasiera aurreikus zitekeen. Hazkundea norbanakoen
kopuruan zein portzentaian gertatu zen; 237 lagun ziren, %6,63a. Gehienak burgostarrak
(78), zamorarrak (56) eta palentziarrak (46) ziren, gainerako probintzia nahiz nazioetako
etorkinak gutxi batzuk baino ez zirelarik.
Bizilekuei erreparatuz, herrian sortutakoen gehiengoa baserrian bizi zen 471; hirigunean, berriz, Legazpi, General Mola eta Elizkale (179, 161 eta 137, hurrenez hurren) ziren
ohikoenak. Kontuan hartzekoa da, dena den, Eitza auzoa hiru eremutan banatuta agertzen
dela errolda honetan: San Gregorio, San Isidro eta Antzina ibilbidea. 263 ziren orotara
bertan bizi ziren herritarrak; 131 San Gregorion, 59 San Isidron eta 73 Antzina ibilbidean,
hain zuzen.
Herrian bertan jaiotako lagun gutxien bi kale berritan, hots, Francoren ibilbidean eta
Bidezarren bizi zen, 5 eta 48 herritar, hurrenez hurren.
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Gipuzkoako gainontzeko herrietatik etorritako 874 pertsonei dagokienez, Sekundino Esnaolan, Legazpi kalean eta baserrian (130, 119 eta 109, hurrenez hurren) bizi ziren batik bat.
Francoren ibilbidean eta Bidezarren, zumarragarren kasuan ikusi bezala, 5 eta 27 gipuzkoar
baino ez zeuden erroldatuta.
Euskal probintzietako etorkinak, nagusiki, Sekundino Esnaolan, Legazpin eta Artiz auzoan
bizi ziren, 52, 42 eta 41, hurrenez hurren. Antzina eta Francoren ibilbideetan gutxi batzuk
baizik ez zeuden erroldatuta, 46 hain zuzen.
Gaztela-leondarren bizilekuaren kasuan, 22 zamorarrak baserrian bizi zirela alde batera
utzita, 55 Sekundino Esnaolan, 35 Artiz auzoan eta 20 Legazpi kalean zeuden finkatuta.
Euskaldun ez gipuzkoarrekin ikusi eran, Antzina eta Francoren ibilbideetan bizi zen gaztelar
gutxien, 0 eta 1, hurrenez hurren.
Biztanleria osoa kontuan hartuz, landa-gunea zen eremu populatuena 624 biztanlerekin
(%17,47) eta Sekundino Esnaola nahiz Legazpi, hurrenez hurren 385 eta 384 biztanlerekin,
ziren herrian jende gehien bizi zen kaleak. Azaldu berri dugun eran, Francoren ibilbidea eta
Bidezar (17 eta 95 biztanlerekin, hurrenez hurren) ziren, atzera, populazio gutxienekoak.
1955ko errolda egin zenean, 4.218 biztanle zituen Zumarragak, hots, %18,11ko hazkundea izan zuen azken 5 urteetan. Inmigrazio prozesuaren hastapena agerikoa da, nahiz
oraindik xumea, batik bat ondorengo urteetan gertatuko zenarekin alderatuta.
Nolanahi ere, Zumarragan bertan jaiotakoek osatzen zuten azpitalde nagusia; 2.051 ziren,
nahiz portzentaiak behera egin zuen azken bosturtekoan, %48,62 bakarrik izateraino. Gainerako gipuzkoar kopuruak ere beheranzko joera mantendu zuen, aurreko erroldan baino
norbanako gutxiagorekin, 960. Herriaren hazkunde orokorra kontuan hartuta, are garrantzitsuagoa zen beherakada, Zumarragako biztaleriaren %22,75a baizik ez baitzuten osatzen
dagoeneko. Hala, Gipuzkoan jaiotakoak populazio orokorraren %71,37a ziren, inoiz baino
gutxiago.
Azpitaldeen analisiarekin segiz, bigarren talde nagusia euskaldun ez gipuzkoarrena zen,
445 herritarrekin, populazioaren %10,77. Zerrendan atzetik, oso tarte gutxira, gaztela-leondarrak zeuden, 430 lagun eta herritarren %10,19. Lehenagoko urteetan ez bezala, etorkin
extremadurar kopurua aipagarria zen, 101 erroldaturekin. Nabarmentzekoa da hauetatik 97
cacerestarrak zirela, gainerako probintzietatik etorritakoak baino dezente gehiago, alegia.
Atzerritarrak, aldiz, gero eta gutxiago ziren, 15, gehiengoa jatorri frantsesekoa eta erroldatuen %0,35a baino ez zuten osatzen.
Bizilekuen azterketari ekiteko, azpimarratzekoa da baserrietan erroldan sartutakoen hazkundea, bost urte lehenago baino 83 lagun gehiago bizi baitziren landa-gunean. Honen
karietara, herri kanpoaldeko bizitokien nolabaiteko berpiztea soma genezake, herritarren
%27,01a bizi baitzen 1955ean baserrian. Hirigunean berriz, Legazpi, General Mola eta Elizkale (184, 182 eta 144 biztanlerekin) ziren biztanle gehienen bizileku. Gutxiengoa, aldiz,
Francoren ibilbidean eta San Isidron finkatu zen, 11 eta 35 biztanle baino ez. Aipatu berri
dugun San Isidro kalearen biztanle beherakada kaleen berregituraketaren ondorioa da, izan
ere, hizpide dugun erroldan lehenago kale honetan erroldatu ohi ziren hainbat etxebizitza
baserri eremukoak izatera pasa ziren; hori dela eta jaitsi zen, bereziki, zumarragar eta gipuzkoar kopurua eremu honetan.
Gainerako gipuzkoarrak, batez ere, Sekundino Esnaolan, baserrietan eta Legazpi kalean
zeuden erroldatuta, 129, 118 eta 106 biztanle, hurrenez hurren. Francoren ibilbidean eta
Bidezarren, berriz, ez zen ia halako biztanlerik bizi, 18 eta 20 baino ez, hurrenez hurren.
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Euskal jatorriko gainerako etorkinak baserrian, Sekundino Esnaolan eta Elizkalen zeukaten bizilekua, 55, 51 eta 48 lagunek, hurrenez hurren. Antzina ibilbidean eta Bidezarren
(4 eta 8) gutxi batzuk baino ez ziren bizi.
Gaztela-leondarren kasuan, baserriak, Sekundino Esnaola eta Artiz auzoa (105, 62 eta
48 biztanlerekin, hurrenez hurren) ziren zonalde populatuenak. San Isidro (bat bera ere ez)
eta Francoren ibilbidea, atzera, etorkin hauetzat ohiko bizilekuak.
Zumarraga, oro har, 926 herritar zeuden baserrian izen emanda (%21,95) eta hirigunean
ingurune populatuenak Sekundino Esnaola, Legazpi eta General Mola kalea ziren (hurrenez
hurren, 407, 388 eta 346 eta %9,64, %9,19 eta %8, 20).
Bost urte beranduago, 1960ko erroldan, populazioaren %62,47ko hazkundea izan zen,
Zumarraga 6.853 biztanleko herri izatera pasa zelarik. Bertan jaiotakoen kopurua hazi egin
zen, %17,94, 2.419 biztanle izateraino; dena den, iritsi berri zen etorkin kopurua zela eta,
bertan jaiotakoak herriko populazioaren %35,29 bakarrik ziren dagoeneko.
Gipuzkoar kopuruak ere gora egin zuen garai honetan, %52,66 hain zuzen, 1.487 lagun
izateraino; baina hain zen handia probintziaz kanpotik etorritakoen kopurua, ezen gipuzkoarrak
populazioaren %20,69 bakarrik zirela.
Etorkin nafarren hazkundea oso indartsua izan zen, 471 herritar berri ziren, datu hori
lehenago zeudenekin batuz gero, ikusiko dugu 1960an 1.487 nafar bizi zirela herrian. Nolanahi ere, gaztela-leondarren kopuruaren gorakada da adierazgarriena 1.332 erroldaturekin,
lehenago baino %209,76 gehiago; batik bat zamorarrak (374, %475,38 gehiago), Burgoskoak
(282) eta Extremadurakoak (286, %183,16ko hazkundearekin) ziren. Etorkin hauekin aldatu
egin zen gure herriaren irudia, nahasketa hetereogeneo berri bat ekarriz. Dena den, etorrerak
behar berriak ere ekarri zituen berekin: bereziki etxebizitza, baina baita osasun-zerbitzu,
eskola berri eta abarren premia izugarria zegoen.
Hortaz, gertatu berria zen lehenengo etorkin booma, ordurarteko izandako kopuruak
gainditu zituena, nahiz eta, finean, hurrengo bosturtekoetan gertatuko zenaren iragarpena
baino ez zen suertatu.
Ikusi dugun eran, XIX. mende amaierako kaleei dagokienez, ez zen hirurogeigarren hamarkadara arte ia aldaketarik izan, Eitza auzoa hiru kaletan (San Gregorio, San Isidro eta
Antzina ibilbidea) banatu izana eta Bidezar nahiz Francoren hiribide artean txikien sorrera
salbu. Errolda honen ondoren, etorkinen beharrak ahal zen neurrian asetzeko asmoz, hazi
egin zen herriko kale eta auzo zein auzune kopurua; hala sortu ziren, esaterako, Urola kalea,
Etxeberri auzunea, Urdaneta ibilbidea, Errepide Nagusiaren Saihesbidea etab. Logikoki, salbuespenak salbuespen, aldirietan zeuden kokatuta eta merkeagoak ziren; herrira iritsi berriak
zirenentzat aukera oso aproposa, ez baitzeukaten momentuan baliabide ekonomiko handirik.
Zumarragarren gehiengoa baserrian (555, %20,87a), Legazpi kale eta auzunean eta General Mola kalean bizi zen (160,157 eta 153, hurrenez hurren). Kale eta auzune berrien
agerpenak zumarragarrak gune tradizionalenetatik aldendu zituen, arinki bazen ere. Antioko
errepidean eta Merkatu kalean, aldiz, oso herritar gutxi bizi zen, hamazazpi eta hemeretzi,
hurrenez hurren.
Jatorri gipuzkoarrekoak nagusiki Piedad kalean, Sekundino Esnaolan eta Legazpi kalean
(106 eta 105na) finkatu ziren; gutxien, aldiz, Antioko errepidean eta Bidezarren, 15 eta 17
lagun, hurrenez hurren.
Nafarren kasuan, gehiengoak Legazpi auzunea, Errepide Nagusiaren Saihesbidea eta San
Gregorio kaleak zituen bizileku (78, 65 eta 46, hurrenez hurren). Ciudad Jardinen eta Antioko
errepidean berriz, gutxi batzuk baizik ez ziren bizi, 1 eta 2, hurrenez hurren.
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Gaztela-leondarrak etxebizitza apalagoetan jarri zen bizi izaten, hots, Etxeberrin, baserrian
eta Errepide Nagusiaren Saihesbidean (291, 246 eta 128, hurrenez hurren). Francoren ibilbidean eta Antioko errepidean berriz, oso gutxi ziren hizpide dugun jatorrikoak, bana baino ez.
Azken batean, etorkinen etorrerari estu lotuta, hamarkada honetan baserriak izan ziren
herritar gehien erroldatu ziren guneak, izan ere, etxebizitza tradizional hauek moldaerrazak
ziren eta aise har zitzazketen maizter berriak. Etxeberri eta Legazpi auzune berrietara ere
biztanle andana joan zen bizi izatera, artean herriko aldirian kokaturik, bizigune merkeak
zirelako. Aitzitik, Antioko errepidean, txaletak zeuden batik bat, eta Francoren ibilbidean, ez
zen horrenbeste jende bizi, hauek baitziren herriko bizileku fin eta apartenetako bi.
Ikusi berri dugun eran, 1960ko erroldan jasotako biztanle kopuruaren gorakada nabarmena izan bazen (6.853 biztanlerekin), 1965rako 11.002 lagun bizi ziren
herrian, azken bosturtekoan jazotako hazkundea %60,54koa izan zelarik. Errekorra, beraz,
historikoa zen, baina handitze honek etorkin berriei ostatu emateko beharra sorrarazi zuen,
eta baita oinarrizko azpiegiturak handitzeko premia ere, herriko ur-horniketa eta osasun
nahiz hezkuntza-zerbitzuak kasu.
Etorkinen gorakadarekin batera, adierazgarria da zumarragar kopurua ere hazi egin zela
hamarkada honetan; 3.302 lagun ziren, aurreko erroldan baino %36,50 gehiago. Hazkunde
hau, alabaina, ez zen nahikoa etorkinen arrastoari jarraitzeko, eta beraz, %5 egin zuen behera, herritarren %30,01a izateraino.
Gipuzkoarren kasuan ere antzerakoa izan zen jazoera: bost urte lehenago ikusitakoaren
aldean, garrantzitsua zen hazkundea, %46ko, 2.171 biztanlerekin. Hala eta guztiz ere, herritarren %19,73 baino ez ziren.
Horrenbestez, Gipuzkoan jaiotakoak ez ziren herritarren erdia izatera ere iristen. Gainera, egiari zor, datu hori nahikoa zalantzagarria da, izan ere, euren burua zumarragartzat
zutenetako asko oso gazteak eta guraso kanpotardunak ziren: 933. Hauei gurasoetako bat
Gipuzkoatik kanpo jaioa zuten 471ak batuz gero, 1.404 ziren orotara, hots, zumarragarren
%42,51.
Datu honek ez dirudi bere horretan bereziki azpimarragarria, baina kontuan izatekoa da
guzti hauek zumarragarrak baziren ere, herritik kanpoko usadioak zituztela, bertako sustraidunen aldean desberdinak, ama eta aita, biak, kanpotarrak zeuzkatenen kasuan batik bat.
Honek, kontsulta egin diedan psikologoek diotenez4, egoera honek eragina izan zezakeen
zumarragar hauen bizitzan.
Gipuzkoarrak alde batera utzitza, Gaztela-Leongoak ziren nagusi erroldan, 2.703 lagun,
%24,56a. Jatorri honek, gainera, eragin handiagoa zuen biztanlerian, herrian bertan jaiotakoen gurasoetako bat ala biak jatorri gaztelarra baitzeukaten sarri.
Gaztela-leondarretatik asko Zamorakoak ziren, 798 hain zuzen. Hauek herrian gelditu
ziren, gainontzeko erroldetan ikus daitekeenez, ehunekotan gora-behera txiki batzuekin eta
beheranzko joerarekin, gaur egunera arte. Santovenia del Esla, Benavente, Manganeses edota Santa Cristina de la Polvorosa herrietakoak zein ingurukoak ziren etorkin gehientsuenak.
Gainerako estatuko etorkinak Extremadurakoak ziren hein handi batean, 674 hain zuzen,
asko San Martín de Trevejo (Caceres) eta Valle de la Serena (Badajoz) herrietakoak.

4 Kontsultatu ditudan psikologoen hitzetan, norbanakoaren izaera 6-7 urte bete bitartean sortzen da. Garai horretarako,
bere bizitzan zehar lagun izango dituen ezaugarri asko tinkatuta daude dagoeneko. Nahiz agerikoa den aurrerantzean
ere, bizipenen eskutik, aldaketan izango direla, hein handi batean beti izango du gurasoek erakutsitakoa kontuan, hots,
gurasoen sorterriko ezagupenak.
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Hauen atzetik, nafarrak ziren etorkin talde handiena, 674 herritarrekin, Bizkaia eta Arabatik etorritakoen aldean, dezente gehiago.
Bizilekuei dagokienez, zumarragar gehientsuenak hirigunean bizi ziren, nahiz kokagune
zehatzak kontuan izango bagenitu, baserriak liratekeen gune populatuenak, 498 biztanlerekin. Herrian, Legazpi auzune eta kalean (198 eta 179, hurrenez hurren) eta General Mola
kalean (176) bizi zen zumarragar gehien. Zelai Ariztin, Francoren ibilbidean eta Iñigo de
Loiola kaleetan, hiruak ala hiruak populazio gutxikoak, ez zen ia zumarragarrik bizi (hurrenez
hurren, 13, 17 eta 28 baino ez).
Gainerako gipuzkoarrak Esteban Orbegozo pasealeku berrian, Urdaneta ibilbidean eta
Legazpi kalean (195, 164 eta 154, hurrenez hurren) bizi ziren nagusiki. Zelai Ariztin, San
Gregorion (Alkain-Etxe zeritzan azpi-eremuan) eta Francoren ibilbidean, aldiz, 9na eta 18
lagun bakarrik bizi ziren, hurrenez hurren.
Gaztela-leondarrak herri erdialdetik kanpoko zonaldeetan jarri ziren bizi izaten: 273 Etxeberrin, 250 Esteban Orbegozo pasealekuan eta 216 Garicano Goñin. Francoren ibilbidean
(3) eta Espainia enparantzan (5), berriz, gutxi ziren jatorri honetako biztanleak.
Gaztela-Leondik etorritakoak erdialdetik kanpo bizi baziren, Extremadurakoek are urrunago bizi izateko hautua egin zuten. Hala, baserrian, Garicano Goñin eta Antzina ibilbidean
(131, 110 eta 106, hurrenez hurren) izan ohi zuten etxebizitza.
Nafarrak ere ez ziren erdialdeko kaleetan bizi, nahi gaztela-leondarrak eta extremadurarrak baino gertuago izan erroldatuta: Esteban Orbegozo pasealekuan (112), Legazpi auzunean (75) eta San Isidron (68), hain zuzen. Espainia enparantzan, Ciudad Jardinen eta Zelai
Ariztin, aldiz, ez zen ia nafarrik bizi (1,2 eta 3, hurrenez hurren).
Herriko biztanleria osoa kontuan hartuta, baserriak, Esteban Orbegozo pasealekua eta San
Isidro ziren gune populatuenak (993, 873 eta 670 lagunekin, hurrenez hurren). Zelai Arizti,
Francoren ibilbidea eta Filipinar Uharteak kaleetan, berriz, baxuagoa zen biztanle kopurua
(35, 62 eta 81, hurrenez hurren).
1970. urteko erroldari erreparatuta, adierazgarria da biztanle kopuruak gora egin zuela
beste behin, 12.030 bizilagun izateraino. Etorkin uholdea gorenean zen, aurrerantzean beherantz egingo baitzuen. Herriko populazioak %9,34 gora eginda, Zumarragan jaioak aurreko
bosturtekoan baino %18,53 gehiago ziren, 2.914 lagun zehatz esateko. Hala, populazioaren
%32,53a osatzen zuten, 1965ean baino bi puntu gehiago; datuotan agerikoa delarik etorkinen garrantzia gero eta baxuagoa zela.
Gipuzkoar jatorriko herritar kopurua ere hazi egin zen; 2.495 ziren, populazioaren
%20,73. Hortaz, oro har, Gipuzkoan jaiotakoek herritarren %53,26a osatzen zuten, biztanleriaren erdia baino gehiago, bost urte lehenago jasotako datuarekin alderatuta hiru puntu
eta erdikoa izan zelarik hazkundea.
Azken bi errolden arteko aldea nabarmena zen: biztanle bizkaitar, arabar eta nafarrak gero
eta gutxiago ziren, batez ere proportzioan. 1965an hiru probintziotako herritarrak 1.042 baziren, 1970erako 925 baizik ez ziren; bost urtean populazioaren %9,33a izatetik %7,69 izatera
pasaz ( nafarren kasuan esaterako, 674 izatetik 591 izatera pasa ziren, hots, %6tik %4,91ra).
Gaztela-leondar jatorria zutenen kopuruak, aldiz, gora egin zuen, 2.759 lagun izateraino
eta Extremadurakoak ere 961 ziren dagoeneko, populazioaren %22.87 eta %7,98, hurrenez
hurren. Ehunekoari erreparatuta, ikus daiteke lehenengoen kopuruak puntu eta erdi behera
egin zuela eta bigarrenenak, berriz, hamarreko batzuk gora.
Gaztela-leondarren beherakada, funtsean, Burgostik etorritakoena zen (90 ehuneneko,
624 izatetik 575 izatera), nahikoa erkidego osoaren datuak behera egin zezan, batez ere
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populazioaren hazkunde orokorra kontuan hartuta. Errioxarren kasuan ere, 1965ean 239
ziren, 1970ean baino bat gutxiago; hala ehunekoa %2,17 izatetik %1,97 izatera pasa zen,
esan bezala, hazkunde orokorra zela medio.
Sorterrian bizi zirenak, batik bat, baserrian (415), Legazpi kalean (246), Legazpi auzunean
(212) eta Piedad kalean (209) bizi ziren. Geltokien plazan (4), Busca Sagastizabal parkean (8),
Zelai Ariztin (24) eta Iñigo de Loiola kalean (30), aldiz, ez zen horrenbeste zumarragar bizi.
Zumarragar ez ziren gipuzkoarren kasuan, Legazpi kalea, Urdaneta ibilbidea eta Piedad
kalea ziren gune populatuenak (194, 164 eta 163, hurrenez hurren), hots, herri erdialdeko
kaleak. Badirudi Zumarragakoen aldean zonalde dotoreagoetan bizi zirela probintziakoak.
Zelai Arizti (7) eta Geltokien plaza (13), aldiz, ez ziren gipukoarrentzat ohiko bizilekuak, ezta
Busca Sagaztizabal parkea eta Filipinar Uharteak kalea (21na biztanle) ere.
Gaztela-Leongoak zonalde apaletan bizi ziren. Eraiki berria, eta hala eta guztiz ere hiperpopulatua zegoen Leturiatarren plazan 301 gaztelar bizi ziren, horietatik 126 zamorarrak
zirelarik. Esteban Orbegozo pasealekua (240) eta Antzina ibilbidea (217) ziren, aipatu plazaz
gain, gaztelarren bizileku ohikoenak. Filipinar Uharteak kalean, ordea, ez zen jatorri honetako biztanle bakar bat ere erroldatu eta Espainia enparantzan 3 baino ez ziren.
Nafarren kasuan ere, hirigunetik kanpoko zonalde umilagoak izan ohi zituzten bizileku,
hots, Esteban Orbegozo pasealekua, Legazpi auzunea eta San Isidro (99, 66 eta 43 biztanlerekin, hurrenez hurren). Gutxiengoa zen, aldiz, Ciudad Jardinen, Espainia enparantzan eta
Santa Isabel errepidean bizi zena (2, 2, eta 3 lagun, hurrenez hurren.
Azken finean, zonalde guztietan gehiengoa zumarragarra zen eta bigarren kasu gehienetan
gipuzkoarra, nahiz hainbat eremutan zamorarrak izan bigarren azpi-talde nagusia, Leturiatarren plazan, Etxeberrin nahiz Garicano Goñin, esaterako. 56 atzerritarretatik gehienak
frantses (24 guztira; 4 Leturiatarren plazan bizi ziren eta beste 4 Bidezarren) eta portuges
(10 orotara, 5 San Gregorion zeuden erroldatuta) jatorrikoak ziren.
Jatorri guztiak kontuan izanda, Esteban Orbegozo pasealekua, Leturiatarren plaza eta
San Gregorio ziren herriko gune populatuenak (812, 799 eta 641 biztanlerekin, hurrenez
hurren); Geltokien plazan, Zelai Ariztin eta Busca Sagaztizabal parkea ziren, atzera, biztanle
kopuru baxuena zuten zonaldeak (38, 47 eta 57, hurrenez hurren).
Lehenago ikusi dugun eran, 1975ko erroldan inoizko populazio datu altuena jaso zen,
12.482 lagunekin, Zumarragako biztanleriaren historian gertaera gogoangarria izan zen,
inondik ere.
Logikoa denez, denborak aurrera egin ahala, etorkinek haurrak izan zituzten, dagoeneko
zumarragarrak zirenak. Hauei herrian jatorria zuten biztanleak batuko bagenizkio, 4.287 lirateke bertan sortuak, erroldatuen %34,34, eta beraz, bost urte lehenago baino %9,52 gehiago.
Dena den, zehatz esanda, hauetatik 2.598ren, hots, %37,27aren, gurasoak Gipuzkoatik
kanpo zuten sorterria eta 597 lagunen, %13,92aren, gurasoetako bat bederen probintziatik
kanpo jaioa zen. Guztiarekin, azpimarragarria da zumarragarren %51k, hein handi batean,
bertakoak ez ziren usadio, ezaugarri eta finean, izaera zeukatela.
2.589 zumarragar ez ziren jatorri gipuzkoarrekoak, bost urte lehenago baino 94 gehiago.
Hori dela eta, herriko populazioaren %55,08a probintzian bertan jaioa zen, nahiz askok,
esan berri dugun eran, sustraiak urrun izan.
Gainerako biztanleei dagokienez, 2.786 Gaztela-Leongo probintzietan jaioak ziren (populazioaren %22,28), 988 Extremadurakoak (%7,91) eta 567 nafarrak (%4,54).
Bizilekuka aztertuko bagenitu, ikusiko genuke zumarragarrak baserrian bizi zirela batik
bat, nahiz kopuruak beherakada jasan zuen: 333 ziren orotara, erroldatuen %2,66a (1970ean
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415 ziren, 1965ean 498; %3,44 eta %4,52 hurrenez hurren). Ondoren, Legazpi kalea (265),
Leturiatarren plaza (232) eta Esteban Orbegozo pasealekua (201) ziren gune populatuenak
bertan jaiotakoen artean. Gutxiengoa zen, atzera, Geltokien plazan (bat bera ere ez), Zelai
Ariztin (25) eta Iñigo de Loiolan (31) bizi zena.
Zumarragar ez ziren gipuzkoarren kasuan, Legazpi, Sekundino Esnaola eta Esteban Orbegozo pasealekuak ziren zonalde ohikoenak, 204, 147 eta 140 biztanlerekin, hurrenez hurren.
Zelai Ariztin, Geltokien plazan eta Euskadi enparantzan, aldiz, oso baxua zen hizpide dugun
jatorriko erroldatu kopurua.
Zumarragar eta gipuzkoarren arteko alderen bat aipatzearren, esan genezake bigarrenak
herri erdialdean bizi ohi zirela, sozialki garrantzitsuak ziren kaleetan. Hala, badirudi maila
sozial altuxeagoa zeukatela, ikasketadunak ziren ziurrenik eta bertakoek baino baliabide
ekonomiko handiagoak zituzten.
Gaztela-leondarrak, batik bat, zonalde umiletan bizi ziren, hots, Leturiatarren plazan
(312), Esteban Orbegozo pasealekuan (264) eta Antonino Oraa kalean (176). Filipinar Uharteak kalean, Santa Isabel errepidean eta Garicano Goñi auzunean, aldiz, oso gutxi ziren jatorri
honetako erroldatuak, 0, 7 eta 7, hurrenez hurren.
Extremadurakoak ere, gaztelarren antzera, zonalde apaletan jarri ziren bizi izaten: Leturiatarren plazan (109), Bidezarren (95), Antonino Oraan eta Garicano Goñi auzunean (92na),
hots, herriko hego-ekialdeko muturrean.
Hainbat zonaldetan, berriz, ez zen bi probintziotako inor bizi: Iparragirre ibilbidean, Santa
Isabel errepidean, Ciudad Jardinen, Elizkalen, Zelai Arizti parkean eta Espainia, Nafarroa
eta Geltokien plazetan, hain zuzen.
Nafar jatorriko herritar gehien Esteban Orbegozo pasealekuan (82), Legazpi auzunean
(55), Leturiatarren plazan eta San Isidro kalean (35na) bizi zen. Espainia enparantzan,
Ciudad Jardinen eta Soraluze kalean, berriz, 0, 3 eta 3 ziren, hurrenez hurren, erroldatuak.
1975eko erroldaren azterketari amaiera emate aldera, aipatzekoa da Leturiatarren plaza,
Esteban Orbegozo pasealekua eta Bidezar, 908, 777 eta 635 biztanlerekin, hurrenez hurren,
zirela zonalde populatuenak; Geltokien plaza, Zelai Arizti parkea eta Espainia enparantza
ziren, aitzitik, biztanle kopuru baxuena zuten herriko guneak.
1981eko erroldan, lehenago jaso bezala, gainbeheraren lehen arrastoak soma daitezke
dagoeneko, izan ere, 11.896 ziren Zumarragako biztanleak garai hartan, sei urte lehenago
baino %4,70 gutxiago. Testuinguru honetan, herria bera sorterri zutenen kopuruak gora egin
zuen %37,92 izateraino, 1975ean baino %3,58 gehiago. Hauetatik 1.722ren, %38,17aren,
gurasoak probintziatik kanpo jaiotakoak ziren eta 659ren kasuan, gurasoetako bat zen Gipuzkoatik kanpo sorterria zuena, hots, %14,60a. Hortaz, herrian bertan jaio zirenen %52,77k
Gipuzkoatik kanpoko sustraiak zeuzkaten, hori dela eta izango zuen Zumarragak egun ezagun
zaigun identitate nahasketa berezia.
Gainontzeko gipuzkoar jatorria zuten herritarrei dagokienez, ez zen sei urte hauetan
aldaketa nabarmenik izan, 2.593 baitziren probintzian jaioak. Dena den, populazio orokorraren jaitsierak zumarragar ez ziren gipuzkoarren portzentaia arin haziarazi zuen %21,76
izateraino, %1,02ko igoerarekin.
Guztiarekin, herritarren %59,71a Gipuzkoan jaioa zen, 7.104 biztanle, hain zuzen: gipuzkoar kopuruaren hazkundearen hasiera zen, etorkin uholdeak ekarritako boomaren ostean, bertakoa baitzen, beste behin, gehiengoa. Nolanahi ere, gipuzkoar hauek ez ziren XX.
mende hasierakoen erakoak, haiek arbasoak bertakoak baitzeuzkaten, 1981eko zumarragarren gehiengoak ez bezala.
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1981eko erroldan sorterria Zumarragan zutenen kopuruak eta herritar gipuzkoarren kopuruak gora egin bazuen, eta biztanleriak, aldiz, beherakada jasan, zeintzuk baldintzatu
zuten gainbehera?
Gainerako jatorriei erreparatuta, Zumarragan 2.358 gaztela-leondar5, 876 extremadurar
eta 486 nafar bizi zirela ikus dezakegu. Hala, lehenengo azpi-taldearen kasuan, bost urte
lehenago baino herritar 428 gutxiago ziren (%22,28tik %19,82ra), Extremadurakoak 122
gutxiago (lehenago %7,91a osatzen bazuten, %7,36a ziren orain) eta nafarrak, berriz, 81
gutxiago (%4,54 izatetik %4,08 izatera).
Datuotan ikus daitekeenez, Gaztela-Leongoak ziren populazioaren beherakadaren erantzule nagusiak; hauen adina kontuan izanda gainera, kausa nagusia migrazioa zela eta ez
heriotza esateko moduan gaude.
Herritarrak garai hartan non bizi ziren aztertzen hasita, ikusiko dugu gero eta gutxiago
zirela baserrian bizi ziren zumarragarrak (282 baino ez; bost urte lehenago 333 ziren eta
415 1970ean, beherakada nabarmena zen). Hirigunean, Leturiatarren plaza, San Gregorio
eta Legazpi ziren, 270, 256 eta 252 biztanlerekin, hurrenez hurren, zonalde populatuenak.
Geltokien plazan (0), Zelai Ariztin (21) eta Euskadi enparantzan (26), aldiz, baxuagoa zen
herritar kopurua.
Gipuzkoar jatorrikoen gehiengoa Legazpi kalean, Urdaneta ibilbidean eta Piedad kalean
bizi zen, 167, 154 eta 152, hurrenez hurren; adierazgarria zen, erdiguneko zonalde oparoan
bizi izanagatik, probintziakoek sarri zumarragarrek baino bizi-maila altuagoa zutela.
Gaztela-Leongoen kasuan, Leturiatarren plaza, Esteban Orbegozo pasealekua eta San
Gregorio kalea, 267, 191 eta 158 biztanlerekin hurrenez hurren, ziren bizileku ohikoenak.
Hortaz, badirudi euren erosteko ahalmena, etxebizitzari dagokionez, ez zela bereziki altua.
Filipinar Uharteak kalean (1), Geltokien plazan (2) eta Zelai Arizti parkean (3) gutxiengoa
zen erroldan jatorriotako herritar kopurua.
Extremadurarrak, Cacereskoak batez ere, Leturiatarren plazan, San Gregorion eta Argixao auzunean, 90, 78 eta 77, finkatu ziren, hurrenez hurren. Geltokien plazan, Euskadi
enparantzan, Zelai Ariztin, Ciudad Jardinen eta Filipinar Uharteak kalean, atzera, ez zen
probintzia honetako inor bizi.
Nafarrak, hein handi batean, Esteban Orbegozo, Legazpi auzunea eta San Gregorio kalean
bizi ziren oraindik ere, erdi mailako klasea bizi zen zonaldeetan hain zuzen. Ez zuten nahi
edota ez zuten Geltokien plaza, Euskadi enparantza edota Zelai Arizti parkea bezalako kale
oparoagoetan bizitzerik (bakarra bizi zen Zelai Ariztin).
Oro har, Zumarragako klase umila Leturiatarren plazan, Esteban Orbegozo pasealekuan,
San Gregorion eta Bidezarren bizi zen, 858, 742, 734 eta 635 biztanle, hurrenez hurren.
Herriko populazio osoaren %25a 4 zonalde hauetan zegoen finkatuta. Udalerriko 34 zonaldeetatik, Iparragirre edota Beloki, Legazpi, Soraluze, Sekundino Esnaola, Piedad eta Euskadi
plaza ziren nabarmentzekoak, guztiak dotoreagoak, non 2.290koa zen biztanle kopurua,
populazioaren %19,25 osatzen zutelarik. Esan gabe doa gainontzeko zonaldeak umil izatetik
hurreago zeudela dotoreziatik baino.

5 Zamorarren kasuari helduz, zeina Gaztela-Leongo jatorri ohikoena zen, aipatzekoa da biztanle kopuruak behera
egin zuela nabarmen 178 izateraino, %6,80 izatetik %5,64 izatera. Joera honek bere horretan jarraituko zuen ondorengo
urteetan ere.
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1986. urteko erroldako datuek populazio orokorraren jaitsierak aurrera zerraiela helarazten dute, zehatz esanda, %3,30ekoa zen biztanleriaren beherakada. 11.504 ziren herritarrak, gehiengoa gipuzkoar jatorrikoa (%62,23), 1981ean baino %2,52 gehiago.
Gipuzkoarretatik Zumarraga sorterri zutenak 4.566 ziren, bost urte lehenago baino 55
gehiago, biztanleriaren %39,69; kontuan hartuta hauetatik 1.654ek gurasoak probintziatik
kanpokoak zituztela (%36,22a) eta 735en kasuan gurasoetako bat zela Gipuzkoatik kanpo
jaioa (%16,09a). Finean, gurasoetako bat behinik behin zumarragarra zutenen portzentaia
%52,31 zen, azpimarragarria inondik ere herriak bere zuen aniztasuna ulertu ahal izateko.
Horrez gain, 2.594 ziren probintzian jaiotako biztanleak, aurreko erroldan baino xumeki
apalagoa den datua; dena den, herriko populazioaren beherakadaren eraginez, erroldatu
kopurua aintzat hartuta, gipuzkoar kopurua %0,78 hazi zen.
Gaztela-Leongo probintzietan jaiotako herritar kopuruak %10,78 egin zuen behera, bai
heriotza-tasa zela medio, baita emigrazioagatik ere. Nolanahi ere, 2.104 ziren garaian herrian bizi zirenak, %18,28; hauen seme-alabak zumarragarrak zirela kontuan izanda, euren
eragina dezente handiagoa zen datuak helarazten duena baino.
Probintziei dagokienez, zamorarrak ziren oraindik ere etorkin gehienak eta hauen atzetik
Burgos zein Palentziarrak ziren nagusi.
Etorkinen jatorriari erreparatuz Extremadura zen bigarren erkidego garrantzitsuena, 810
baitziren bertan jaiotako herritarrak, bost urte lehenago baino hirurogeita sei gutxiago. Caceresgoak ziren extremadurar gehienak.
Nafarrak, berriz, 435 lagun ziren errolda honetan.
Gainerako erkidego zein estatuak alde batera utzita, ez baitziren kuantitatiboki behintzat
hain garrantzitsuak, herriko bizilekuen mapari aztertzeari ekingo diogu.
Urte hartara arte zumarragarren bizileku ohikoena baserria bazen, 1986ko erroldan galdu
egin zuen maila hori eta laugarren izatera pasa zen. Azken bost urtetan biztanleen %14,54eko
galera izan zuen landa guneak, hori dela eta, San Gregorio kalean (265 biztanle), Leturiatarren plazan (262) eta Piedad kalean (257) herritar gehiago bizi zen baserrietan baino.
Hauen atzetik zetorkeen landa eremua 241 bizilagunekin, Etxeberri Hotelean bizi zirenak
kontuan izanda betiere.
Geltokien Plaza, Joxe Migel Barandiaran auzunea eta Zelai Arizti (0, 17 eta 22 bizilagunekin), aldiz, oso apala zen zumarragar kopurua.
Gipuzkoarren kasuan, Sekundino Esnaola, Elizkale eta Urdaneta ibilbidean bizi ziren
batik bat, Zumarragan bertan jaioak zirenak baino kale fin eta dotoreagoetan hain zuzen.
Gaztela-leondarren nahiz extremadurarren kasua, berriz, guztiz kontrakoa zen, hauek
erdialdetik urrun eta sozio-ekonomikoki apalagoak ziren guneetan bizi baitziren. Zehazte
aldera, gaztelarrak Leturiatarren plazan, Esteban Orbegozo pasealekuan eta San Gregorion
(217, 164 eta 134, hurrenez hurren) bizi ziren batik bat; Filipinar Uharteak kalea, Geltokien
plaza eta Nafarroa enparantza, aldiz, ez ziren ohiko bizitoki etorkin hauentzat (lehenengo
kalean bat bera ere ez zen bizi eta beste bietan launa baino ez). Extremadurar jatorria zutenei
dagokienez, Leturiatarren plazan, San Gregorion eta Antzina ibilbidean zeuden gehienak
erroldatuta (84, 70 eta 65, hurrenez hurren); hainbat eremutan, aldiz, ez zen extremadurarrik
bizi, esatera baterako, Ciudad Jardinen, Zelai Ariztin eta Euskadi nahiz Geltokien plazetan.
Nafar gehienak, alabaina, Esteban Orbegozo pasealekuan, Legazpi auzunean eta Sekundino Esnaolan bizi ziren (50, 37 eta 30, hurrenez hurren). Nafarrak gipuzkoarren eta gaztelaleondar nahiz extremadurarren maila sozio-ekonomikoarekin konparatuko bagenitu, aurreko
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bi muturren aldean, tarteko bizi-maila zutela ondorioztatuko genuke. Ez zen nafarrik bizi,
ez Soraluze kalean, ez Euskadi enparantzan ezta Geltokien plazan ere.
Oro har, biztanle guztiak kontuan hartuta, Zumarragan bizi ziren herritarrak maila apalekoak ziren. Leturiatarren plaza (777 biztanlerekin), San Gregorio (691) eta Esteban Orbegozo
pasealekua (659) ziren herriko zonalde populatuenak; hauen atzetik, erdi-mailako Elizkale,
Bidezar, Busca Sagaztizabal eta Piedad kaleak. Erdialdeko kale komertzialetan, aldiz, gero
eta jende gutxiago bizi zen, 1.825 erroldatu baino ez; zonalde hau Legazpi kaleak, Soraluzek,
Sekundino Esnaolak, Iparragirre ibilbideak, Euskadi enparantzak, Beloki ibilbideak edota
Ciudad Jardinek (azken hauetan familia bakarreko zein bi familientzako etxebizitzak zirelarik
nagusi) osatzen zuten. Orain arte aipatu ez ditugun zonaldeak, esan gabe doa, lehenengoen
erakoak zirela, hau da, bizi-maila apaleko herritarrak bizi ziren inguruak: Etxeberri auzunea,
Antzina ibilbidea, Legazpi auzunea, Urola, San Isidro eta Txurruka kaleak eta abar.
1991eko erroldan Aginaga6 auzoa agertzen da Zumarragan, izan ere, 1989ko uztailean
auzo honen zati handi bat gure herriari atxiki zitzaion. Eremu berri hau bost baserri nagusik,
San Martingo elizak eta Oletarainoko zonaldeak osatzen zuten.
11.086 herritar jaso zituen erroldak, behin Aginaga auzoko biztanle berriak ere bere baitan
hartuz. Bost urte lehenagoarekin konparatuta, %3,63koa zen populazioaren beherakada.
Aurreko erroldetan ikusi eran, 1991ean ere zumarragarrak ziren azpi-talde nagusia: 4.649,
bost urte lehenago baino %1,81 gehiago. Aurrekarietan legez, herrian bertan jaiotakoen
kopuruak gora egin zuen, are gehiago populazio orokorrarekin konparatuta, honek behera
egin baitzuen. Hala, %41,93a zumarragarra zen; hauetatik 1.451en gurasoak gipuzkoatik
kanpokoak ziren (%31,21) eta 764ren kasuan, gurasoetako bat zen probintziatik kanpo jaioa
(%13,36).
Azken datu horri erreparatuz, bi datu horien batura %44,57koa da, bost urte lehenagokoa
baino zortzi puntu baxuagoa, alegia. Jaitsiera honen arrazoia bi gurasoak probintziatik kanpokoak zituztenen beherakada izan liteke, 200 lagun gutxiago baitziren. Hau, beharbada,
migrazioaren eta bigarren belaunaldiko zumarragarren agerpenaren ondorio izan litezke, izan
ere, askok gurasoak bertan jaioak izan arren, aiton-amonak kanpokoak izan zitzaketen, nahiz
hau ez zen datuetan jaso. Nolanahi ere, portzentaia hau kontuan hartzekoa da, aniztasuna
egiturazkoa baitzen herrian, probintziako gainerako udalerrien aldean, nabarmenagoa.
2.558 ziren, orotara, zumarragarrak ez ziren Gipuzkoan sorterria zuten biztanleak, azken
bosturtekoan baino 36 gutxiago; dena den, populazio orokorraren jaitsiera zela eta, portzentaiak gora egin zuen, %23,07 izateraino, 1986an baino puntu erdi gehiago.
Guztira, zumarragar eta gainontzeko gipuzkoarrak batuta, 7.207 ziren probintzian jaiotako herritarrak, hau da, populazio orokorraren %65a, datu hori erlatiboa bada ere lehenago
jasotako etorkinen ondorioz.
Gainerako probintzietako bizilagunei erreparatuz, adierazgarria da gaztela-leondar kopuruaren beherakada, %8,15ekoa, 1986ko 2.104 lagunetatik 1.850 izatera. Biztanle guztien
%16,86a ziren, azkenengo erroldan baino %1,60 gutxiago.
Gaztelakoen baitan, zamorarrek osatzen zuten gehiengoa eta hauen atzetik Burgos zein
Palentziarrak ziren nagusi, beraz, ez zen aldaketarik izan azken erroldatik.

6 Bi baserri baino ez ziren Azkoitian gelditu, Mandabieta eta Arkidi, ez baitzuten, jende husteagatik, Zumarragari

atxikitzeko tramiterik burutu.
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Extremadurarrak, Cacereskoak batik bat, 742 ziren, bigarren azpi-talde handiena populazio orokorraren %6,69arekin, nahiz datuak azken bosturtean 68 laguneko beherakada izan.
Nafarren kasuan, 386 ziren jatorri honetako biztanleak, beherazko joerarekin, oraindik
populazioaren %3,48ko portzentaia mantentzen bazuten ere.
Datuotatik urrun, errioxarrak eta andaluzak ziren hurrengo azpi-taldeak biztanle kopuruak
kontuan hartuta, 135 eta 103 herritarrekin, hurrenez hurren.
Errolda honetan azpimarratzekoa da, dagoeneko, atzerritar kopurua, 81 baitziren, bost
urte lehenago baino 18 gehiago. Azken bosturtekoan frantses zein portugesak baziren nagusi, 1991erako marrokiar kopuruak erruz gora egin zuen 15 lagunekin (1986ean bi ziren).
Hauen atzetik frantsesak eta portugesak, hamabina, eta Dominikar Errepublikakoak, hamar,
ziren atzerritar gehienak.
Bizilekuen analisiari ekite aldera, aipatzekoa da zumarragarren kasuan, Elizkale (290),
Leturiatarren plaza (288) eta Sekundino Esnaola (254) zirela zonalde populatuenak. Bost
urte lehenago ikusitakoaren aldean bistakoa da hobekuntza, aipatu berri ditugun kaleak, Sekundino Esnaola bereziki (lehenago Villa Cruz Altako eta Euzko Izarra etxeak zeuden tokian
eraiki ziren etxebizitzengatik), erdialdean baitaude eta eremu modernoagoak baitira. Aitzitik,
Geltokien plazan, Zelai Ariztin eta Euskadi enparantzan ez zen horrenbeste zumarragar bizi
(1, 21 eta 22, hurrenez hurren).
Zumarragakoak ez ziren gipuzkoar jatorriakoak, batik bat, Sekundino Esnaolan, Urdaneta
ibilbidean eta Piedad kalean zeuden finkatuta, 200, 166 eta 141 biztanle, hurrenez hurren.
Oro har, hauek ziren herriko zonalde dotoreenean erroldatuta zeudenak. Geltokien plazan,
Zelai Ariztin eta Filipinar Uharteak kalean, aldiz, gutxiengoa ziren gipuzkoarrak (0, 3 eta
13, hurrenez hurren).
Gaztela-Leongoak zonalde apaletan zeuzkaten euren etxebizitzak, Leturiatarren plazan,
Esteban Orbegozo pasealekuan eta Busca Sagastizabal parkean (190, 123 eta 114 lagun, hurrenez hurren) alegia. Filipinar Uharteak kalean, Nafarroa enparantzan, Soraluze kalean eta
Zelai Ariztin (1, 3, 5 eta 5, hurrenez hurren) oso gutxi ziren bertan erroldatutako gaztelarrak.
Extremadurarren kasuan, gaztela-leondarren eran, eremu apalenetan bizi ohi ziren, hots,
Leturiatarren plazan, San Gregorion eta San Isidro kalean (76, 55 eta 53, hurrenez hurren).
Errolda honetan desagertu egiten da Antzina ibilbidea, azken erroldetan extremadurarren
ohiko bizileku zen kalea. Geltokien plazan, Ciudad Jardinen eta Zelai Arizti parkean, ordea,
ez zen erkidego honetako herritarrik bizi.
Nafarrei dagokienez, gehiengoa Esteban Orbegozo pasealekuan, Sekundino Esnaolan eta
San Isidron zein Legazpi auzunean bizi ziren (41 eta 27 biztanle lehenengo bietan eta 25na
azken bietan). Geltokien plazan, Euskadi enparantzan eta Zelai Ariztin ez zen nafarrik ageri
erroldan.
Oro har, Zumarragako populazioaren gehiengoa Leturiatarren plazan, Sekundino Esnaolan, Elizkalen eta San Gregorion bizi zen. Bizilekuen sailkapen honetan ez da Esteban
Orbegozo pasealekua ageri, 87 erroldatu gutxiago baitzituen, eta honen lekua Sekundino
Esnaolak bete zuen, 115 herritar gehiago bizi baitziren bertan. Elizkale ere ageri zaigu kale
populatuenen artean. Geltokien plazan, Zelai Arizti parkean eta Euskadi plazan, aldiz, oso
baxua zen biztanle kopurua (7, 30 eta 46, hurrenez hurren) eta azpimarratzekoa, bide batez,
lehenengo biek jasandako beherakada: Geltokien plazan %50 jaitsi zen biztanleria eta Zelai
Ariztin, berriz, %23,08.
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Paperean burutu zen azken erroldan, 1996koan alegia, agerikoa zen herrian bizi zen
biztanleria krisia. Erroldatu kopurua 10.221 biztanlekoa zen, aurreko erroldarekin konparatuz, %7,91koa zelarik beherakada.
Aurreko erroldetan ez bezela, nabarmena zen zumarragar kopuruaren jaitsiera: 4.336
ziren, %6,74 gutxiago. Nolanahi ere, beherakada orokorra ikusita, populazio orokorrari dagokion kopuruaren portzentaiak gora egin zuen, %42,42 izateraino; hots, bost urte lehenago
baino 49 ehuneneko gehiago. Hauetatik 1.404 zumarragarrek gurasoak probintziatik kanpokoak zituzten (%32,38ak) eta 796en kasuan gurasoetako bat zen Gipuzkoatik kanpo jaiotakoa (%18,35). Guztiarekin, zumarragarren %50,73k arbasoak herritik kanpokoak zituztela
ikus daiteke, azken erroldan jasotakoa baino apur bat altuagoa zelarik portzentaia. Aldaketa
honen arrazoi nagusia populazio orokorraren beherakada zen, emigrazioa medio jazo zena.
Zumarragarar ez ziren gipuzkoar jatorrikoak 2.364 ziren, eta beraz, erroldatuen %23,12a
osatzen zuten. Datuotan ere agerikoa da beherakada, zumarragarren kasuan ikusi berri
duguna baino are nabarmenagoa: 194 gutxiago ziren, hots, bost urte lehenago baino %7,59
gutxiago. Bitxiki, populazio orokorraren jaitsieraren ondorioz, honi dagokion probintzia barruko biztanleen portzentaiak gora egin zuen apur bat, behera egin beharrean. Dena den,
portzentaian ia aldaketarik jasan gabe, 6.700 ziren erroldako gipuzkoarrak, bost urte lehenago baino 507 gutxiago, beste norabait joan izanaren seinale.
Gainontzeko biztanleei dagokienez, 1.677 gaztela-leondar jatorrikoak ziren, populazioaren
%16,30 oraindik ere baina beheranzko joera argian, azken bosturtekoan 173 erroldatu gutxiago zeuden, jaitsiera %9,36koa zelarik. Gaztelar gehienak, hurrenez hurren, zamorarrak,
Burgoskoak eta palentziarrak ziren.
Extremadurarrak 680, biztanleriaren %6,65 alegia; nafarrak 335, %3,27rekin eta atzerritarrak 108 ziren, jatorri eta herritartasun desberdinetakoak, nagusiki 28 marrokiar, 16
portugaldar eta hamalauna frantses eta dominikar.
Bizilekuka aztertzen hasita, ez zela azken bosturtekoan aldaketa gehiegi izan esateko
moduan gara. Gauzak horrela, zumarragarrak batik bat Sekundino Esnaolan, Elizkalen eta
Leturiatarren plazan (247, 244 eta 235, hurrenez hurren) bizi ziren. Aipatu berri dugun plazako biztanleriak, emigrazioa zela medio, behera egin zuen bitartean (%18,41 hain zuzen),
beherakada apalagoa izan zen Bidezarren (%15,87) eta are baxuagoa Sekundino Esnaola
kaleko etxebizitza berrietan (%6,44).
Geltokien plazan, Iñigo de Loiola kalean eta Zelai Ariztin oso gutxi ziren bertan erroldatutako zumarragarrak. Esanguratsua da Geltokien plazan, lehenago dozenaka biztanleren
bizileku zen hura, 6 baino ez zirela bizi 1996an.
Zumarragar ez ziren gipuzkoarren kasuan, Sekundino Esnaola, Urdaneta ibilbidea eta
Elizkale ziren bizileku populatuenak (186, 158 eta 130 biztanlerekin, hurrenez hurren).
Geltokien plaza, Zelai Arizti eta Filipinar Uharteak kalea, aldiz, ez ziren probintzian jaiotakoentzat ohiko bizileku (bat bera ere ez, 7 eta 10 herritar, hurrenez hurren).
Gaztela-Leongoak, batik bat, Leturiatarren plazan, Esteban Orbegozo pasealekuan eta
Busca Sagastizabal parkean jarri ziren bizi izaten (177, 120 eta 99, hurrenez hurren). Gutxiengoa zen, ordea, Filipinar Uharteak kalean, Geltokien plazan eta Ciudad Jardinen (1 eta
launa, hurrenez hurren) bizi zena.
Extremadurarrei dagokienez, zonalde apaletan, hots, Leturiatarren plazan, Esteban Orbegozo pasealekuan eta Bidezarren (64, 54 eta 49, hurrenez hurren) bizi ziren nagusiki. Ez
Ciudad Jardinen, ezta Geltokien plazan ere, ez zen Extremadurako herritarrik bizi.
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Nafarrak Esteban Orbegozo pasealekuan, Sekundino Esnaolan eta Legazpi auzunean finkatu ziren (31, 27 eta 23 biztanle, hurrenez hurren). Zelai Ariztin eta Geltokien zein Euskadi
plazetan, aldiz, ez zegoen nafarrik erroldan jasota.
XXI. mendeko lehenengo errolda 2001eko abenduaren 31an burutu zen. Bertan
10.121 biztanleko populazioa agertzen da, hots, bost urte lehenago baino 100 lagun gutxiago,
eta beraz, portzentualki %0,98koa izan zen jaitsiera. Beherakadaren hutsalak adierazten du
emigrazioa eta berezko hazkundea ez zirela azpimarragarriak.
Adierazgarriki behera egin zuena zumarragar kopurua zen, 4.188 izateraino, hau da,
%3,42 gutxiago. Dena dela, herriko populazio orokorraren %41,37 bertan jaioa zen, portzentualki bost urte lehenago baino puntu bat baxuagoa alegia.
Zumarragar ez ziren gipuzkoar kopurua berriz, kuriosoki, altuagoa zen aurreko erroldakoarekin alderatuta: 2.474 ziren orotara eta hazkundea %4,65ekoa zen, inmigrazioa zelarik inondik ere, gorakadaren arrazoi nagusia. Erroldatuen kopuru orokorraren %24,44ak
zuen jatorri zumarragar ez zen gipuzkoarra. Datu honek orekatu egiten zuen zumarragar
herritarren jaitsiera; bi kopuruok batuta, probintzian jaioak herritarren %65,81 baitziren.
Gipuzkoarren atzetik gaztela-leondarrak ziren azpitalde garrantzitsuena, 1.549 biztanlerekin, 1996an baino 128 gutxiago alegia. Gaztelar jatorrikoa zen herritarren %15,30, azken
erroldako datuarekin alderatuta ehuneneko bat baxuagoa.
Probintziak aintzat hartuko bagenitu, zamorar eta burgostarrak ziren gehiengoa. Hirugarren postuan berriz, aldaketa bat jazo zen, salamankarrak baitziren, eta ez palentziarrak,
postu horren jabe, biztanlerian hazkunde txiki bat izan zuten bakarrak zirelako.
Extremadurar jatorrikoak 647 herritar bakarrik izaterainoko beherakada jasan zuten,
bost urte lehenago baino 33 gutxiago, erroldatuen %6,39 baino ez. Ohitura zenez, gehienak
Caceresgoak ziren.
Nafarrak ere gutxiago ziren, 313 biztanle alegia, eta populazio orokorraren %3,09 osatzen
zuten.
Gainerako biztanleei dagokienez, atzerritarrena zen ondorengo komunitate handiena,
gora egin zuelarik azken bosturtekoan, portzentualki batik bat: 204 ziren, azken erroldan
baino 96 gehiago, hazkundea %88,88koa zelarik. Jatorria ere anitzagoa zen, herrian pakistandarrak, libiarrak, tunisiarrak, australiarrak etab. baitzeuden erroldatuta. Nolanahi ere,
gehiengoa marrokiarra zen (41), portugesa ondoren (26), dominikarra (19) eta Ekuatore
Guineakoa (17) atzetik.
Bizilekuei erreparatuz, aipatzekoa da garai honetan herriko zonaldeen birbanatzea gertatu zela. 90. hamarkadaren hasieran eraikitako Zumarragako poligonoak (batik bat Izazpi
auzuneak, bertan jende dezente bizi baitzen), aldaketa ugari ekarri zituen, izan ere, hara bizi
izatera joan zen gehiengoa herritarra zen, eta beraz, mugimendu hauen ondorioz, herriko
beste hainbat zonaldetan biztanle galera jasan zuten. Etxez aldatu zirenak, hein handi batean,
etxebizitza berri bat nahi zutenak edota gurasoen etxetik irten eta zonalde berri honetan
euren familia propioak sortzeko asmoa zutenak ziren.
Dena den, bazen eremu tradizionalean ere gora egin zuen zonaldetik, Sekundino Esnaola
kalea esaterako, non zumarragarrak 244 izatetik 317 izatera pasa ziren (%29,91ko igoera),
eta baita Beloki ibilbidea ere, bertan 33 bizilagunetik 59 izatera pasa baitziren (%78,78ko
hazkundea).
Oro har, lehentasunez, zumarragarrek hobetu egin zuten beren maila-soziala, etxebizitzari
dagokionez behinik behin. Hala, asko Sekundino Esnaolan, Elizkalen, Urdaneta ibilbidean
eta San Gregorion, 317, 247, 203 eta 197, hurrenez hurren, jarri ziren bizi izaten. Gutxien-
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goa zen, aldiz, Geltokien plazan, Zelai Ariztin eta Euskadi enparantzan bizi zena, 1, 17 eta
21 biztanlerekin, hurrenez hurren.
Zumarragar ez ziren gipuzkoar jatorrikoak Sekundino Esnaolan, Urdaneta ibilbidean eta
Izazpi auzunean bizi ziren batik bat, 242, 153 eta 146, hurrenez hurren.
Gaztela-leondarrentzat zonalde apalak ziren oraindik ere bizitoki ohikoenak, hots, Leturiatarren plaza, Esteban Orbegozo pasealekua eta Bidezar kalea, 157, 117 eta 88 biztanlerekin, hain zuzen. Ez zen, aldiz, jatorri honetako ia biztanlerik bizi Filipinar Uharteak kalean,
Soraluzen eta Geltokien plazan, 0, 2 eta 3 lagun baino ez, hurrenez hurren.
Extremadurakoen egoera ere oso antzerakoa zen, Leturiatarren plaza, Esteban Orbegozo
pasealekua eta Bidezar kaleak baitziren gehienentzat bizileku, 59, 49 eta 44 lagunentzat,
hurrenez hurren. Ciudad Jardinen, Geltokien plazan eta Zelai Arizti parkean zein baserrietan,
ostera, ez zen extremadurarrik bizi.
Nafarren kasuan, dagokigun urtean, Sekundino Esnaola, Esteban Orbegozo pasealekua
eta San Isidro, 33, 29 eta 19 lagunekin hurrenez hurren, ziren zonalde ohikoenak.
Atzerritarrei dagokienez, Sekundino Esnaolan, Antonino Oraan eta Leturiatarren plazan
zegoen erroldatuta gehiengoa, 33, 16 eta 14 biztanle, hurrenez hurren. Busca Sagaztizabal
parkean, Etxeberri auzunean, Ciudad Jardinen, Jai Alain, Okendon, Nafarroa enparantzan,
Joxe Migel Barandiaran auzunean eta Kalebarrenen, atzera, ez zen atzerritar bat bera ere bizi.
Oro har hartuta, eta Sekundino Esnaola kalean jazotako biztanle kopuruaren gorakadarekin ere, sozialki estimatua zen kalea inondik ere; azpimarratzekoa da populazioaren gehiengoa zonalde apaletan bizi zela oraindik, azken bosturtekoan batazbesteko maila-sozialak
gora egin bazuen ere.
2006an burututako erroldan biztanleriak behera egin zuen, 1965. urtetik lehenegoz,
10.000 biztanleko langa psikologikoa ez gainditzera arte.
9.982 biztanle kontatu ziren Zumarragan, bost urte lehenago baino %1,38 gutxiago; hortaz
ez zuen, ez emigrazioak, ezta berezko hazkunde negatiboak ere zerikusirik izan beherakada
hartan.
Kuriosoki, herriko azpitalde handiena, zumarragarrek osatzen zutena, hazi egin zen, 5
lagun gehiago baitzeuden erroldatuta; hala populazioaren %42 osatzen zuten, 2001eko
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portzentaiaren aldean hirurogeita hiru ehuneneko gehiago. Zumarragar ez ziren gipuzkoarren kasuan, aldiz, behera egin zuen kopuruak, hogeita hamalau pertsona gutxiago zeuden,
2.430 biztanle orotara, %24,34a, bost urte lehenago baino ehuneneko bat gutxiago. Gauzak
horrela, 6.623 ziren probintzian jaiotakoak, populazioaren %66,34, 2001eko datuaren aldean
puntu erdi gehiago.
Hauez gain, jatorria kontuan izanda, biztanleen gainerako azpimultzo nagusiak gaztelaleondarrek, extremadurarrek eta atzerritarrek osatzen zituzten, hurrenez hurren.
Gaztela-Leonen sorterria zutenen kopuruak behera egin zuen berriz ere, 1.435 izateraino,
hots, %7,36 gutxiago eta herriko populazio orokorraren %14,37a, bost urte lehenago baino
ia puntu bat gutxiago, alegia.
Probintziak kontuan izanda, zamorarrak eta burgostarrak ziren nagusi, atzetik palentziarrak, bost urte lehenago galdutako hirugarren postua errekuperatuta, eta laugarren salamancarrak, postu hori galdu berritan.
Extremadurarrak 590 ziren, 57 gutxiago eta herriko populazioaren %5,91, ia puntu erdiko
beherakadarekin. 2006an ere Cacereskoak ziren extremadurar gehienak.
Atzerritar kopuruak, atzera, hazkunde garrantzitsua izan zen, %77,45ekoa, 364 biztanle
izateraino; marrokiarrak (78), portugaldarrak (37), argentinarrak (35), dominikarrak (33) eta
errumaniarrak (29) ziren jatorri aipagarrienak, nahiz beste zenbait jatorritako atzerritarrak
ere bazeuden erroldatuta.
Nafarren kasuan, 267 biztanle, %2,67a baino ez zuten osatzen dagoeneko Zumarragako
erroldan.
Bizilekukako analisiari ekite aldera, aipatu zumarragarrak bereziki Sekundino Esnaolan, Izazpi auzunean eta Elizkalen, 353, 255 eta 215 biztanle hurrenez hurren, bizi zirela.
Geltokien plazan, Zelai Ariztin eta Iñigo de Loiola kalean, atzitik, ez zen nabarmentzekoa
zumarragar kopurua, 1, 14 eta 17 biztanle baitziren, hurrenez hurren, bertan finkatu zirenak.
Zumarragar ez ziren gainerako gipuzkoarrak ere Sekundino Esnaolan eta Izazpi auzunean
bizi ziren batik bat, zerrendaren hirugarren lekuan, kopuru berarekin, Urdaneta ibilbidea eta
San Gregorio zeudelarik ( 245, 136 eta 128na biztanle, hurrenez hurren). Geltokien plazan,
Zelai Ariztin eta Iñigo de Loiolan 0, 2 eta 8 baizik ez ziren bizi.
Gaztela-Leongo komunitatea eremu apalagoetan bizi zen, Leturiatarren plazan, Esteban Orbegozo pasealekuan eta erdialderago zegoen Bidezarren, 141, 101 eta 85 biztanle,
hurrenez hurren. Filipinar Uharteak kalean, Geltokien plazan eta Angel Kruz Jaka zonalde
berrian, berriz, gutxi ziren jatorri honetako bizilagunak, 0, 1 eta 2 baino ez, hurrenez hurren.
Extremadurarrak ere zonalde umiletan bizi ohi ziren, hots, Leturiatarren plazan, Esteban
Orbegozon eta San Gregorion, 49, 39 eta 36 biztanle, hurrenez hurren. Ez zen Extremadurako inor Zelai Ariztin, Soraluze eta Iñigo de Loiola kaleetan, Ciudad Jardinen, Geltokien
plazan nahiz baserrian bizi.
Atzerritarrak, hein handi batean, Antzina hiribide eta Antonino Oraa kale apaletan eta
erdialdeko Sekundino Esnaolan jarri ziren bizi izaten, 32, 27 eta 25 lagun, hurrenez hurren.
Jai Alain eta Joxe Migel Barandiaran auzunean, aldiz, ez zen atzerritarrik jaso erroldan.
Nafarren kasuan, Sekundino Esnaola, Esteban Orbegozo eta Piedad kaleak ziren gogokoen
zituzten bizitokiak, 25, 23 eta 17 lagun bizi baitziren, hurrenez hurren, berauetan. Geltokien
plazan eta Zelai Arizti parkean, aldiz, ez zen nafar jatorriko inor bizi.
Oro har, Sekundino Esnaola zen jende gehien bizi zen kalea, 789 biztanlerekin, erdialdean
baitzegoen eta etxebizitza berriak, estimu handikoak, baitzeuden bertan. Atzetik, zonalde
apalagoak ziren biztanle gehien zituztenak, Leturiatarren plaza eta Izazpi auzunea hain
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zuzen, 514 eta 492 bizilagunetik, hurrenez hurren. Populazio baxueneko zonaldeak berriz,
Geltokien plaza, Zelai Arizti parkea eta Filipinar Uharteak kalea ziren, 3, 23 eta 45 biztanlerekin, hurrenez hurren.
2011ko abenduaren 31rako, arinki egin zuen behera Zumarragako biztanleriak, 6
biztanle gutxiago bizi zirelarik udalerrian. Hala, 9.976 herritar jaso ziren erroldan, zeinak
batik bat bertan sortuak ziren, 4.279 alegia, bost urte lehenago baino 86 gehiago eta herriko
populazioaren %42,89, azkenengo erroldarekin konparatuta ia ehuneneko bat gehiago.
Erroldatutako zumarragar ez ziren gipuzkoarrak 2.471 ziren, 2006an baino 41 lagun
gehiago eta biztanleriaren %24,76, bost urte lehenago baino ia puntu erdi gehiago.
Datuok kontuan hartuta, probintzian jaiotako herritar kopurua 6.750 lagunekoa zen, populazioaren %67,66. Portzentaiak apur bat gora egin zuen, atzerritar kopuruarenak bezalaxe,
ondoren ikusiko dugun eran. Funtsean, bi datuok ikusita, gainerako erkidegoetako biztanle
kopuruaren beherakada helarazten digutela esateko moduan gara.
Nolanahi ere, baziren oraindik ere atzerritarrena baino kopuru handiagoa osatzen zuten
komunitateak herrian, gaztela-leondarrak eta extremadurarrak alegia.
Aurrenak 1.300 ziren, 135 gutxiago, hots, %9,41ekoa zen azken bost urteetan jasandako
beherakada. 2011 Zumarragako populazioaren %13,03 osatzen zuten bereziki zamorar, burgostar eta palentziarrak ziren Gaztela-Leongo herritarrek.
Extremadurarrak, ostera, 539 ziren, 51 biztanle gutxiago, hau da, %8,65, eta herriko
biztanleria osoaren %5,40.
Atzerritarren kasua, aldiz, guztiz kontrakoa zen: 492 ziren, populazioaren %4,93 eta azken
erroldan baino 129 lagun gehiago. Jatorriari erreparatuz gehiengoa 71 marrokiar, 51 errumaniar, 41 argentinar, 40 portugaldar eta 37 dominikarrek osatzen zuten, nahiz kolonbiar,
kubatar eta pakistandar komunitateak ere nahikoa garrantzitsuak izan.
Nafarroatik etorritakoei dagokienez, 238 izaterainoko beherakada izan zuten, populazioaren %2,38a zirelarik. Gainontzean, galiziarrak eta euskal probintzietakoak ziren 100
biztanleren langa gainditzen zuten bakarrak.
Bizilekuak aztertze aldera, bost urte lehenago ikusi bezala, zumarragarrentzat Sekundino
Esnaola eta Legazpi auzunea ziren bizi izateko aukera aproposenak. Hirugarren postuan,
ordea, aldaketa izan zen, Piedad kaleak hartu baitzuen San Gregoriok zuen lekua. Hiru kale
hauek 349, 276 eta 211 biztanle zituzten hurrenez hurren, San Gregoriok, aldiz, 194. Oso
gutxi ziren Zumarraga sorterri zutenen artean Geltokien plazan (0), Zelai Ariztin (7) eta Iñigo
de Loiola kaleetan (13) bizi zirenak, hurrengo kale ezohikoena oraingoan Filipinar Uharteak
kalea suertatu zen, 19 herritarrekin.
Gainontzeko gipuzkoarrek nagusiki Sekundino Esnaolan, Piedad kalean eta Izazpi auzunean zeuden finkatuta, 221, 136 eta 135 bizilagun, hurrenez hurren. Geltokien plazan, Zelai
Ariztin eta Iñigo de Loiola kaleetan, alabaina, oso gutxi ziren jatorri honetako biztanleak,
lehenengoan bat bera ere ez eta bigarren nahiz hirugarrenean bederatzina.
Gaztela-leondarrentzat, bost urte lehenago bezala eta beraz, mugikortasun ezaren isla,
Leturiatarren plaza, Esteban Orbegozo pasealekua eta Bidezar kalea ziren bizi izateko ohiko
zituzten zonaldeak, nahiz kopurutan ageriko desberdintasunak zeuden, 142, 89 eta baitziren,
hurrenez hurren, hiru tokiotan bizi zirenak. Filipinar Uharteak kalean, Angel Kruz Jaka auzunean eta Euskadi zein Geltokien plazetan, ordea, bina gaztelar baino ez ziren bizi.
Jatorri extremadurarra zutenen kasuan, gaztela-leondarren eran, lehenagoko hiru zonalde
berberak ziren oraingoan ere populatuenak: 43 bizi ziren Leturiatarren plazan eta 36 bai
Bidezarren eta baita Esteban Orbegozo pasealekuan ere. Geltokien plazan, Urtubi auzune

Jatorria 155

berrian, Soraluzen, Iñigo de Loiolan, Ciudad Jardinen, Euskadi plazan eta baserrietan, aldiz,
ez zen bat bera ere bizi.
Atzerritar kolonia, batik bat, Sekundino Esnaolan, Antzina ibilbidean eta Antonino Oraan
jarri zen bizi izaten, 46, 37 eta 33 herritar, hurrenez hurren; artean ez zen atzerritarrik Zelai
Ariztin eta Geltokien plazan bizi.
Nafarrei dagokienez, Esteban Orbegozo, Sekundino Esnaola eta Piedad kalea ziren euren
bizitoki gogokoenak, 24, 21 eta 17 biztanlerekin, hurrenez hurren. Aldiz, ez zen nafarrik bizi
Euskadi enparantzan, Geltokien plazan, Zelai Arizti parkean, eta Urtubi nahiz Joxe Migel
Barandiaran auzuneetan.
Oro har, umiltasun orokorra kontuan izanda, herriko biztanleek hobetu egin zuten euren
gizarte-maila: Sekundino Esnaola, Izazpi auzunea eta San Gregorio baitziren zonalde populatuenak 775, 511 eta 491 lagunekin, hurrenez hurren. Aurrez garrantzitsuenetakoa zen
Leturiatarren plaza laugarren postuan zegoen, 483 bizilagunekin. Geltokien plazan, Zelai
Arizti parkean eta Euskadi enparantzan, aitzitik, oso herritar gutxi zeuden finkatuta, 2, 23
eta 39 baino ez, hurrenez hurren.
Aztergai dugun ondorengo errolda 2015. urteko abenduaren 31an burutu zen eta
hauxe da analisi honetan aztertuko dugun azkena.
Garai hartarako 9.886 ziren Zumarragako biztanleak, lau urte lehenago baino 90 gutxiago,
portzentualki beherakada %0,91koa zelarik.
Kopuru horretatik 4.262 lagun zumarragarrak ziren, 17 gutxiago eta beraz, atzerapauso
txiki batekin, populazioaren %42,72a osatzen zuten.
Zumarragar ez ziren gipuzkoar jatorriko herritarrak 2.412 ziren, aurreko erroldan baino 59
gutxiago eta portzentualki populazioaren %24,17a. Datuokin, Zumarragako biztanleen artean probintzian jaioterria zutenak 6.674 zirela esateko moduan gara, biztanleriaren %66,90
hain zuzen. Hortaz, beherakada zenbatekoan nahiz portzentualki gertatu zen. Atzerritarrak
ziren huts hori betetzen zutenak, dagoeneko extremadurarrak baino gehiago baitziren, hauek
hamarkada batzuk lehenago gertatutako hazkunde demografikoaren erantzule nagusi izan
baziren ere.
Gaztela-Leondik etorritakoak Euskal Autonomi Erkidegotik kanpoko komunitate handiena osatzen zuten oraindik ere: 1.166 ziren, 4 urte lehenago baino 134 lagun eta portzentualki
ia puntu eta erdi gutxiago. Hala eta guztiz ere, gaztelarrak populazioaren %11,68a osatzen
zuten.
Atzetik, aipatu berri dugun atzerritarren azpialdea letorke 681 erroldaturekin: lau urte
lehenago baino 142 gehiago ziren, %6,827, %1,42 gehiago hain zuzen. Jatorrika herritartasun populatuenak marrokiarra (151), errumaniarra (57), portugaldarra (44), dominikarra
(44), kubatarra (42), nikaraguarra (40), hondurastarra (38) eta pakistandarra (33)8 ziren.

7 Datu hau probintziako gainontzeko atzerritar portzentaiarekin alderatuta baxuagoa zen, ez baitzen %8,8 orokorrera

iristen, ezta gainontzeko probintzietako (Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia) %8,6ra ere. Datu hauek Ikuspegik burututako
Inmigrazioaren euskal behatokia txosteneko 62. zenbakitik hartuak dira, zeinak Estatuko Estatistika Bulegotik jasotzen
dituen datuak. Biztanleriaren erreferentzia data 2016ko urtarrilaren 1a da.
8 Ikuspegik egindago txostenean aipatzen denez, herriko egoera gainerako probintzietakoarekin konparatzen badugu,

marrokiarra da kasu guztietan etorkinen jatorri ohikoena. Kolonbiarrak dira Euskal Autonomia Erkidegoan bigarren
postuan daudenak, gure herrian aldiz, hamargarren lekuan daude, argentinarrekin batera, 32 biztanlerekin. Bigarren
atzerritar komunitate handiena herrian errumaniarrek osatzen dute, esan berri dugun eran; hauek, Erkidegoan, hirugarren lekuan daudelarik.
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Atzerritarrak baino gutxiago ziren, zenbakitan, 512 extremadurarrak, populazioaren
%5,12, eta 192 nafarrak, biztanleriaren %1,92 osatuz.
Bizitokien azterketari hasiera emateko, sorterria Zumarraga zutenak ezagun zaizkigun
Sekundino Esnaola kalean eta Izazpi auzunean bizi ziren batik bat. Atzetik, hazkunde nabarmenarekin, Artiz auzoa zetorren, Esteban Orbegozoren lehenengo industriagune zegoen
lursailean eraiki ziren etxebizitzei esker. Hiru zonaldeetan 333, 268 eta 214 lagun bizi ziren,
hurrenez hurren. Geltokien plazan (bat bera ere ez), Zelai Arizti parkean (8) eta Eitza Berrin,
aldiz, gutxi ziren bizilekua bertan zeukaten zumarragarrak. Azken honen kasuan, etxebizitza
bakarra zegoen, batik bat San Gregorio kaleko 37. zenbakiko bizilagunei ostatu ematen ziena;
9 bizilagun baino ez ziren bertan bizi.
Zumarragar ez ziren gipuzkoar jatorrikoak, nagusiki, zumarragarrak bizi ziren kale berberetan zeuden finkaturik, hau da, Sekundino Esnaolan eta Izazpi auzunean, 222 eta 143
hurrenez hurren. Hirugarren postuan San Gregorio zegoen, 117 bizilagunekin eta atzetik
zetozen Urdaneta ibilbidea 113rekin eta Artiz auzoa 110 erroldaturekin. Lehenago ikusi
ahal izan dugunez, Geltokien plaza (bat bera ere ez), Zelai Arizti (3) eta Eitza Berri (3) ziren
gipuzkoarrentzat zonalde ezohikoenak.
Gaztela-leondarrak, oraindik ere Leturiatarren plazan, Esteban Orbegozo pasealekuan
eta Bidezarren bizi ziren batik bat, 126, 74 eta 66, hurrenez hurren. Hain ohiko ez zituzten
bizilekuei dagokienez, aipatzekoa da bai Angel Kruz Jaka auzunean zein Euskadi enparantzan
gaztelar bakarra bizi zela eta Filipinar Uharteak kalean, aldiz, bi baino ez.
Atzerritarren kasuan, Antzina ibilbidean, Sekundino Esnaolan eta Antonino Oraan jarri
ziren gehienak bizi izaten, 59, 49 eta 45, hurrenez hurren. Adierazgarria da, bizilekuei erreparatuta, iritsi berri ziren etorkinak zonalde apaletan finkatu zirela; Antzina ibilbidean, esaterako, %59,45 hazi zen populazioa tarte horretan, Sekundino Esnaolan 3 erroldatu berri baizik
ez zeuden bitartean. Geltokien plazan, Zelai Ariztin eta Eitza Berrin ez zen atzerritarrik bizi.
Gaztela-Leongoen eran, extremadurarrak ere Leturiatarren plazan, Esteban Orbegozo
pasealekuan eta Bidezar kalean zeuden nagusiki finkatuta, 40, 37 eta 35 bizilagunekin, hurrenez hurren. 4 urte lehenagoko datuetan ikusi bezala, ez zen extremadurarrik bizi Ciudad
Jardinen, Iñigo de Loiolan, Soraluzen, Geltokien plazan, Zelai Ariztin, Urtubi auzunean eta
baserrietan.
Gero eta gutxiago ziren nafarrak, batik bat, Esteban Orbegozo pasealekuan, Piedad kalean
eta Sekundino Esnaolan bizi ziren, hamabosna hain zuzen. Bat bera ere ez zen, ordea, Eitza
Berri, Euskadi nahiz Geltokien plaza, Urtubi zein Joxe Migel Barandiaran auzune, Urola kale
eta Zelai Arizti zonaldeetan bizi.
Bizilekua aintzat hartuz, egungo biztanleriari buruzko ondorioak jasotze aldera, eta hamarkada batzuk lehenagoko erroldekin konparatuz, populazioak oro har gizarte-maila altuagoa duela esateko moduan gara. Denboran atzera eginez, XX.mendeko 50. hamarkadan
gehiengoa garaiko bi ardatz garrantzitsuetan bizi zen: Eitza-Elizkale-Piedad-Kalebarren umil
eta tradizionalean eta Soraluze-Euskadi enparantza-Legazpi eta Sekundino Esnaola ardatz
dotoreagoan. Hamarkada hartan jazo zen etorkin uholdearekin, jaitsi egin zen gizarte-maila
hurrengo hogeitabost urteetan; bizilekua bakarrik aitzat hartuko bagenu, ikusiko genuke
herrira etorri zirenak, zumarragarren aldean, egoera okerragoan bizi zirela euren sorterrietan. Emigratuz gero, galtzeko ezer gutxi zeukatela zirudien. Gehienek ez zeukaten herriko
zonalde noblean, Soraluze-Sekundino Esnaola ardatzean, finkatzeko aukerarik, ez alokairuan
eta are gutxiago etxebizitza erosiz. Hortaz, aldirietan jarri ziren bizi izaten, ahal izan zuten
moduan, kasu batzuetan landa gunean, egun oso txartzat joko genituzken bizi-baldintzetan.
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Etorkinen beharrak asetzeko zonalde berriak eraiki ziren, nahiz hauen kalitatea ez zen
aukeran altuena, eta beraz, herriko gizarte-mailaren bataz bestekoak behera egin zuen.
Immigrazio jendetsuaren eta 70. hamarkadatik aurrera izandako krisien ondorioz, erakargarriago irizten zituzten lekuetara joan ziren hainbat herritar bizi izatera. Hala, gizarte-mailak
gora egin zuen berriz ere herrian; etxebizitza berriak eraiki ziren eta zonalde apaletan bizi
ziren hainbat etxez aldatu ziren. 90. hamarkadaren hasieran Zumarraga Poligonoa deituriko
Ospitale ingurua, hain zuzen; urte batzuk geroago azken horiei etxebizitza multzo berriak
lagundu zizkieten, ohiko eremuetan, Beloki ibilbidean edo Argixao auzotik haratago eraiki
ziren Ospitale inguruko Industrialdearen eta inguruko auzune berrien sorrerarekin (esaterako Beloki ibilbidea eta Argixao auzunetik haratago eraiki ziren Iñaki Linazasoro, Angel Kruz
Jaka edota Bidaurreta zonaldeetan) birfinkatu egin zen jendea. Etxebizitza horiek, batzuk
babes ofizialekoak, oso handiak ez baziren ere, instalakuntza modernoekin zeuden hornituta.
Funtsean, agerikoa da 1955 eta 1980 urteen artean bizilekua aldatu zuten zumarragarren
bizi-mailak hobera egin zuela.
Gaur egun, 2015eko azken egunean herriko jasotako 44 zonaldeak eta biztanle kopurua
kontuan hartuz, zonaldeko biztanle kopurua batez beste 225ekoa da. Herritar gehien bizi
diren eremuak, hurrenez hurren, 400 biztanle baino gehiagorekin, Sekundino Esnaola (748),
Izazpi auzunea (531), Bidezar (407) eta Artiz auzoa (404) dira. Zortzi zonalde hauetan 3.856
lagun daude erroldan jasota, hots, udalerriko populazio orokorraren %38. Nabarmena da,
hortaz, herriko ardatz tradizionalak desegin egin direla, 1875koa bata eta 1950 urtera artekoa bestea.
Gaur egun bizilagunak ez dira, 1950. urtera arte legez, hain eremu mugatuetan finkatu,
etxebizitza berriak eraiki diren lekuetan jarri baitira bizi izaten. Honek aurrerakoitasuna
helarazten du batetik, eta baliabide ekonomiko altuagoko familien agerpenaren isla da bestetik. Biztanleen bizi-mailaren gorakada hau, egiari zor, 1955-1975 hamarkadetan etorkin
uholdeari erantzuna emateko eraiki ziren etxebizitzetan gero eta jende gutxiago bizi izatearen
kausa eta ondorio zuzena da.

7.-Formakuntza
akademikoa
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Atal honetan aztertuko dugun gaiari heldu aurretik, garai desberdinetako erroldako datueei
erreparatuz, Zumarragako bizilagunen heziketa mailaren azalpen orokor bat egiten saiatuko
gara. Helburua nagusia, batetik, herritarrak unean burutzen ari ziren ikasketak helaraztea
izango da; informazio hau, bidenabar, 1981eko eta 1986ko erroldetan bakarrik jaso zen,
lauki berezi batekin. Bigarrenik, zumarragatarrek errolda desberdinetan adierazi zituzten
titulu akademikoen analisia burutzea izango da gure xedea.
Jasotako erantzunen aniztasuna ikusita, zaila da jakiten informazioa burutzen ari ziren
ikasketena ala dagoeneko amaituta zeuden titulazioena zen, aztergaia ez baitzegoen artean
normalizatua. Nolanahi ere, dauzkagun datuekin, nola udalerriko zonalde bakoitzeko egoera
berezia aztertzen hala analisia orokorrago bat ere burutzen saiatuko gara. Garaian garaiko
legedia aintzat hartuta, gai izango gara zumarragatarrek zeukaten eta egun duten ikasketamaila ezagutzeko eta beraz, 1920. urtetik gaur arte izandako bilakaera kulturala zer nolakoa
izan den zehazteko.

7.1. Sarrera
Iraultza Frantsesak, behin Gizarte-estamentala indargabetuta, klaseetan oinarritutako
gizartea abian jarri zuenetik, hezkuntza izan da gizarte-maila hobetzeko erabilitako bitarteko
nagusia.
Iraultzaren aurretik ere bazeuden Lehen Letren Eskolak, hamar-hamabi urte arteko mutilek (batez ere1) irakurtzen zein idazten ikas zezaten bermatzea helburu zutenak2. Eskola
hauek urte osoan zehar irekita egon ohi baziren ere, udako oporretan, gabonetan eta Aste
Santuan salbu, jakinekoa da haurrak ez zirela beti eskolara joaten, sarri, etxeko betebeharrak
izan ohi baitziren familiaren lehentasuna. Esaterako, baserrian bizi zirenen kasuan, landa
lanik ez zegoenetan bakarrik joaten ziren eskolara.
Gure herrian, probintziako beste hainbatetan bezala, udal arielekin mantentzen ziren
aipatu eskolak, ardo eta pattarrarenekin nagusiki.

1 Herri gipuzkoarretan ezinbestekoa zen mutilak eskolatzea, hori dela eta, bazen eurentzako eskola bat. Nesken kasuan

ez zen hala, izan ere, gurasoen esku zegoen alaben ikasketen gaineko erantzunkizuna. Neskentzako eskoletan irakasle
gutxiago egon ohi ziren eta, sarri, diru gutxiago ere bai ikastetxeen mantenurako.
2 Ikasketen amaierari buruzko informazioa zor diot: BENITO PASCUAL, Jesús de (1994), La Enseñanza de Primeras

Letras en Gipuzkoa (1800-1825), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, 140-141 orriak.
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Behin Lehen Letren Eskola amaituta, dirudunak ez ziren familietako kideek ezin izaten
zuten ikasketekin jarraitu; hori dela eta, XX. mende hasieran ez zen bereziki nabarmentzekoa
adin hortatik aurrerako herritarren hezkuntza-maila.
Nahiz garai hartarako herrian hainbat enpresa eta lantoki egon, herritarrek ez zuten artean haietan lan egiteko formakuntzarik. Arazoa ikusita, enpresa eta lantoki hauen beharrak
asetzeko laguntza profesionalaren bila hasi zen Udala.
Hala sortu zen Zumarragako lehenengo Arte eta Lanbide Eskola, Legazpi kaleko 2.ean
zuen egoitza eta 1914ko azaroaren 1az geroztik San Jose eskolako Eskola Kristauen Anaiek
zuten zentroa kudeatzeko arduradura.
Goi-ikasketen kasua, aitzitik, oso desberdina zen, batik bat unibertsitate ikasketei zegokiena, haiek burutzeko beharrezkoa baitzen Batxilergoa eginda izatea. Frankismoa, amaiera
aldera bederen, biztanleria osoarentzako ikasketak sustatzen saiatu bazen ere, familia dirudunek bakarrik zuten euren seme-alabak unibertsitatera bidaltzeko bidea, diru-laguntzak
ez baitziren behar guztiak asetzeko adina.
Lanbide Heziketak, 1930etik aurrera La Salle anaien eskutik Legazpi Ikastetxean (lehenago Kristau Eskolatzat ezaguna) eskaintzen zenak, hazkunde garrantzitsua izan zuen Estatuak, 1955eko azaroaren 25eko dekretuan “Gizarte intereseko zentro” izendatu zuenean.
Aitortza honek, ohiko pribilejioez gain, zergen %50eko murrizketa zekarren. 1959. urteko
martxoaren 2ko arauaren bitartez, gainera, Lanbide Heziketarako Zentro Ez Ofizial Baimendu
izendatu zuten, zeinaren eskumenez metalaren hainbat adarretarako Lanbide-hastapen eta
Ikaskuntza zikloak irakasten hasi ziren. Bertan eskaintzen ziren sektore honetako espezialitateak doikuntza mekanikoa, fresa zein tornularitza eta elektrizitatearen adarrean, aldiz,
instalatzaile-muntatzaile3 ziren.
Trantsizio garaian, herritar gehienek Lanbide Heziketa burutu eta, krisi ekonomikoa nabarmena bazen ere, lan munduan sartzeko posibilitatea zuten artean, diru-laguntza sistemaren hobekuntzak langileen seme-alabei unibertsitate ikastetak egiteko aukera eman zien.
Puntu honetara iritsita, Zumarragako errolden analisiari heltzeko asmoz, gustatuko litzaiguke argi azaltzea udal-erroldetan lan jarduerarik burutzen ez zuten bizilagunek (bai era
aktiboan zein ez aktiboan), txostena burutu zen unean, zein ikasketa egiten ari ziren jaso zela.
Era honetan, derrigorrezko eskola-adina gaindituta zutenen kasuan, erroldetatik jaso dugu
informazioarekin, ikasketa-maila desberdinen analisia egiteko moduan gara. Ikasketa-mailakatzea, ezgai izatetik (hots, helduen analfabetismotik4) unibertsitate mailako ikasketetarainokoa da; tartean daudelarik, urtetik urtera, heldu alfabetatuak (nahiz ikasketik ez izan) eta
lehen zein bigarren hezkuntzako ikasketadunak. Errolda desberdinetan aldaketak ageri dira
azken bi hauen kasuan, izan ere, garaian garaiko legediaren araberakoak dira izendapenak.
Izan ere, esaterako, Derrigorrezko Lehen Hezkuntzaz gain (6 urtetik 12 urtetara
bitartekoa)5, Derrigorrezkoen ondoko ikasketak zeuden, arrazoi desberdinak medio, unibertsitate ikasketak burutuko ez zituzten guztientzat. Hauek 1953. urtera arte Bigarren

3 Ikus. PRADA SANTAMARÍA, Antonio (2005), Historia de los Centros Escolares de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Zumarraga, Zumarraga, La Salle - Legazpi ikastetxea, 126. orria.
4 UNESCOren Institut for Stadistics-en arabera (2009ko azaroan), hamabost urte edo gehiago izanda, eguneroko

bizitzari buruzko testu labur eta erraz bat irakurri, idatzi eta ulertu ezin duena da.
5 Bertan herriko eskola publikora eta pribatura joaten zirenak zeuden. Batxilergoaren kasuan, bi posibilitate hauez

gain, “ikasle libreen” aukera ere bazegoen, akademia pribatuetan ikastekoa hain zuzen, esaterako Medrano, Calonge
edota Asenjorenean.
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Hezkuntzaren lekua betetzen zuten; 10 urterekin hasi eta Sarrera Azterketa gaindituta, 7
ikasturte irauten zuten, harik eta Estatuko Azterketarekin amaitu arte (azterketa hau unibertsitatean egin behar izaten zen).
1953ko legeak Batxilergoa bi zatitan banatu zuen: letrak edo zientziak aukera zitezkeen,
lau urte irauten zituen oinarrizko etapa zen aurrena (hamar eta hamalau urte artekoa) eta
goi-mailakoa bigarrena, bi urte irauten zituena. Bi etapa hauen bukaeran, laugarren urtean
edota seigarrenean, beharrezkoa zen ikasketa amaierako azterketa, errebalida, burutzea.
Azterketa hau Hezkuntza Ministerioaren egoitza ofizial batean egin behar izaten zen. Behin
azterketa hau gaindituta, unibertsitate aurreko ikastaro bat egin ohi zen, Preu izenekoa,
zeinari zegokion azken azterketa ere unibertsitatean egiten zen. Azken ikastaro hau bertan
behera utzi zuten beranduago, Batxilergoan txertatuz.
1949az geroztik, ikasketa tekniko edota lanbide-ikasketak Batxilergo Teknikoan egiteko
aukera ere bazegoen.
1970ean ezarri zen Oinarrizko Hezkuntza Orokorrarekin (OHO), lehenago Oinarrizko
Batxilergoan burutzen ziren zenbait ikasgai oinarrizko hezkuntzan txertatu ziren; horrela,
Batxilergoko ikastetak lehen baino gertuago zeuden Unibertsitate ikasketa izatetik. Lege
berriarekin, ikasleek hamalau urterekin aukera zezaketen Lanbide Heziketa ala Batxilergoa
ikasi nahi zuten. Hautu hori hamar urterekin egin ohi zen lehenago.
Batxilergo hau, goi-mailakoaren ordezkoa zena, Bateratua eta Balioaniztuna (BBB) zen
eta ondoren Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) egin behar izaten zen, behin ikasgai
denak gaindituta, Selektibitatea burutu ahal izateko.
1990. urtean, LOGSE zeritzan lege berriak, DBHa ezarri zuen (Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntza), derrigorrezko ikasketei bi urte gehiago erantsiz, hamasei urte bete arte, alegia. Lehen Hezkuntza sei ikasturtek osatzen zuten, Bigarren Hezkuntzak OHOrenak ziren
azken biak bereganatu zituen, ikasgai hauek lizentziatuek irakasten zituztelarik. Ondoren,
bi urtez, ikasleak Batxilergoa6 nahiz Erdi Mailako Zikloko Ikasketak buru zitzakeen, hamasei
eta hemezortzi urte bitartean. Gradu hauen ondoren, posible zen lanean hastea edota Erdi
Mailako Ziklo bat ikastea. Batxilergoa ikastea aukeratu zutenek, unibertsitate ikasketak edota
Goi-Mailako Ziklo bat burutu zezaketen jarraian. Bigarrena ikasteko hautua egin zutenek,
behin zikloa amaituta, lanean hasi edota unibertsitate ikasketak egiteko aukera zuten.
Batxilergo hau ofizialki 2000-2001 ikasturtean ezarri bazen ere, lehendik Batxilergo Esperimentaltzat irakatsi zen hainbat eskoletan, Irakaskuntza Ertainen Erreformapean, hain
zuzen.
2006an lege berri batek, LOE zeritzanak, Batxilergo berri bat proposatu zuen, zeinaren
baitan, behin DBHa gaindituta, hiru ibilbide posible zeuden: Artistikoa, Zientzia eta Teknologiari zegokiona, eta Humanitate eta Gizarte-Zientzien ikasketena. Hiruek zenbait ikasgai
zituzten batzan, beste hainbat hautazkoak ziren bitartean.
Gaur egungo legedia LOMCEk ezarria da, 2013ko abenduaren 9an onartua. LOEren
egokitzapen honetan Batxilergoa hiru azpitaldetan banatzen da: Artea, Zientziak eta Gizarte-Zientziak, azken honek bi azpi-gai dituelarik.
Unibertsitate ikasketei dagokienez, ez da aldaketa nabarmenik izan azken urteetan; Diplomatura (3 urte), Lizentziatura (normalean 5 urte eta kasu batzuetan, ikasketa arautuenan, 6).

6 Bost modalitate ikas zitezkeen: Arte, Teknologia, Gizarte-Zientzia, Osasun-Zientzia edota Humanitate ikasketak.
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Ondoren, Doktoretza burutzeko aukera zegoen (Hirugarren zikloa), hainbat proba gaindituta,
doktoretza tesiaren defentsarekin amaitzen zena.
Unibertsitateen Bolonia plana deritzan lege berria ezarrita, 4/2007 lege organikoa, 6/2001
legean aldaketak dakartzana, Diplomatura eta Lizentziaturak desagertu dira eta graduak jarri. Gradu hauek, ikasketa gehienen, hots, ez arautuen eta zuzendaritza europarra dutenen
kasuan, 4 urte iraun ohi dituzte (edota 240 ECTS kreditu burutzeko behar adina denbora,
kreditu bakoitzerako 25-30 izan ohi baitira bete beharreko ikastorduak).
Ikasketa ofizialekin segi nahi dutenentzat, Masterrak ezarri dira, urtebete ala bi iraun
(60 edo 120 ECTS kreditu) eta espezializazioa helburu dutenak. Behin Masterra burututa,
aukera dago Doktoretza ikasketak burutzeko, hau tesiaren defentsarekin amaitzen delarik.
Lanbide Heziketari erreparatuz, eta XIX. nahiz XX. mendeetan sortutako Arte eta Lanbide
Eskolak, 1911ko Industria-Ikasketen Legea edota 1928ko Lanbide Heziketaren Estatutua
(irakaskuntza patronatuen esku uzten zuena) alde batera utziz, azpimarratzekoa da Gerra
Zibilak aldaketa andana ekarri zuela. 1955eko uztailaren 20an iritsi zen puntu gorenera,
Lanbide Heziketa Industrialaren Lege Organikoarekin. Ikasketa hauek lau etapatan zeuden banatuta: Aurreikaskuntza, hamabi eta hamalau urte bitartekoentzat, Orientabidea eta
Ikaskuntza, hamalau eta hemezortzi urte bitartekoentzat, eta behin hauek gainditutakoan,
Maisutza ikas zitekeen bi urtetan, Hobekuntzarekin amaitzen zena. Dena den, berehala,
1958. urterako hain zuzen, bi etapa bakarrik ezarri zitzuzten: Ikaskuntza eta Maisutza.
Urte batzuk beranduago, 1970. urteko Hezkuntzaren Lege Orokorrarekin, hiru ziklo bereizi ziren: lehenengoa Oinarrizko Hezkuntza Orokorrean jasotako ezaguerekin hasten zen eta bi
urte iraun ohi zituen (horretarako ikasleek eskola-ziurtagiria izan behar zuten ezinbestean).
Lanbide Heziketako Bigarren Mailako Zikloa Batxilergo ikasketen parekoa zen eta bi urte
irauten zituen gehienez Erregimen Orokorreko zentro batean burutzen bazen eta hiru, aldiz,
Erregimen Bereziko zentroetan. Ikasketa hauetan onartua izateko, beharrezkoa zen Batxilergoa edota Lanbide Heziketako Lehen Mailako Ziklo bat egina izatea. Hirugarren mailan
tekniko espezializatuak formatzea zen helburua, bi urte irauten zituen eta unibertsitateen
ikuskapenpean irakatsi ohi zen. Sartu ahal izateko ezinbestekoa zen unibertsitate ikasketak
(LGEko 30. artikuluaren arabera), unibertsitate mailako lehen zikloa, Goi-Mailako Eskola
Teknikoa edota Lanbide Heziketako Bigarren Mailako Zikloa amaitua izatea.
1975eko azaroaren 21eko ministerio-ordenean, gainera, 1970. urtera arteko eta LGEaren
ondorengo baliokidetzak proposatu ziren. Hala, Industria-Ikasketak bukatutakoan jasotzen
zen Ofizial Industrial titulua, Lanbide Heziketa amaitutakoan lortzen zen Tekniko Laguntzailearekin baliokidetu zen; Industria Maisutza, berriz, Tekniko Espezialistarekin, Lanbide
Heziketako Bigarren Mailako Zikloaren amaieran lortzen zena, alegia.
XX. mendeko 80. hamarkadan, esperimentazioari bide eman nahi izan zitzaion Lanbide
Moduluak sortuz. Hauek, Europako ereduarekin baliokidetze aldera, 2. eta 3. Mailako Moduluak ziren.
LOGSEk, 1990an, bi mailatan sailkatu zituen ikasketa hauek: 1) Oinarrizko Lanbide
Heziketa eta 2) Lanbide Heziketa Espezializatua, azken hau bi azpi-sailetan banatzen zelarik,
erdi mailakoa eta goi-mailakoa.
Ondoren, 2002an, Lanbide Heziketa eta Prestakuntza Lege Organikoak lan merkatuaren
eta lanbide prestakuntzaren arteko zubia egin nahi zuen. Urte hartako Hezkuntza Kalitatearen Lege Organikoak, atzera, ikasketetarako sarbideak hobetzeko helburua zuen.
Egungo legediak, hau da, LOMCEk Lanbide Heziketa hiru mailatan sailkatzen du: Oinarrizkoa, Erdi mailakoa eta Goi mailakoa, zeinak Lanbide-Modulutan egituratuta dauden.
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Banaketa honen helburua enpresak formazio prozesuan txertatzea da, Lanbide Heziketa
Dualaren bitartez.
Lege honen arabera, DBHko lehenengo zikloa burututakoan posible da Lanbide Heziketako Oinarrizko Zikloetan sartzea. DBHko tituluarekin, ikaslea Erdi Mailako Zikloetara
hel daiteke eta behin ikasketa hauek amaituta, Batxilergora edota Goi Mailako Zikloetara.
Azkenik, lanean has daiteke ikaslea, nahiz badagoen, nahi izanda, unibertsitate mailako
gradu bat burutzea ere.
Herriko errolden azterketara bueltatuta, ikasketa orokor nahiz espezifikoak jasotzerako
orduan ez zutela irizpide bera mantendu ikusi ahal izan dugu. Hori dela eta, zaila suertatu
zaigu batasun batera heltzea. Hala, daukagun informazioa ahal beste irizpide kontuan izanda
jasotzen saiatu gara.

7.2. Momentuko Ikasketak
Aztergai ditugun errolda guztietan bi baino ez dira, 1981ekoa eta 1986koa, datu interesgarri honen berri ematen digutenak; bai baitakigu bi urteotan, titulazioaren ondoan kokatutako
laukitxo batean, momentuan burutzen ari ziren ikasketei buruzko informazioa ere jaso zela.
Datu honek hamarkada hartako agintarien interesen berri ematen digu, erroldetan adierazten zen galdera oro estatuburuek aginduta egin ohi baitzen. Lehenengo UCDk eta ondoren hasierako PSOEk, irizpide honi jarraituz, biztanleriaren egoera zein zen ezagutzeko nahi
berezia zuten, izan ere, datu hau ez zen garrantzitsutzat jo lehenagoko erroldetan. Halaz ere,
herritarrei bi aldiz galdera hau egin ondoren, ez dugu arrazoirik topatzen berriz ere 1991ean
galdetu ez izana justifikatzeko, garai hartan ere sozialistak baitzeuden gobernuan.
Arrazoiren bat proposatze aldera, bi aldiz aipatu informazioa jaso ondoren, errolda berria
egiteko agindua luzatu zutenek berriz ere galdetzea beharrezkotzat jo ez izana posible dela
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iruditzen zaigu. Izan ere, datu honek ez zuen jasotako tituluen berri ematen, hauek ikasketak amaitutakoan jasotzen baitziren. Gainera, erroldatutako norbanako bakoitzaren datuak
babestea ere garrantzitsua zen. Hauteskunde mahaiak ezartzeko titulazioak aintzat7 hartzen
baziren ere, ez zen behar adinako arrazoia erroldan agertzea justifikatzeko.
1981 eta 1986ko erroldetako datuei helduz, eta datuen nolakotasuna kontuan izanda,
bien arteko erkaketa burutuko dugu jarraian.
1981eko erroldako datuetan 3.781 herritar ikasleri buruzko informazioa jaso zen artean,
1986an 3.411 ziren bizilagunak. Datuotan beherakada adierazgarria soma daiteke, 1981ean
populazioaren %31,78a zen ikasten ari zena eta bost urte beranduago %29,65a. Ikasleak
galtzen ari ginen, hortaz, baina biztanleria baino neurri apalagoan, populazioak %3,30 egin
baitzuen behera 1986an, bost urte lehenago jasotako datuen aldean.
Biztanleriaren beherakada, batik bat, (adinagatik) ikasketik ez zutenen artean gertatu
zen, gutxiago baitziren eskolaurrean hasi gabeko haurrak: 1981ean 558 baziren (%14,75),
bost urte beranduago 326 baino ez (%9,55). Bost puntu horien aldea nabarmena zen inondik ere. Maila arinagoan bazen ere, eskolaurrekoen adin tartean ere 90 haurren galera jaso
zen: 1981ean 520 izatetik 1986an 430 izatera pasa ziren (1981eko %13,75etik, 1986eko
%12,60ra). Gauza bera gertatu zen OHOa burutzen ari ziren ikasleekin, 1.810 izatetik 1.587
izatera pasa zirenak.
Hurrengo ikasketa fasean, aldiz, hamalau urtetik gorako ikasleen kasuan, gora egiten
zuen ikasle kopuruak. Hori jakinda, agerikoa da ikusi berri dugun galerak jaiotze-tasaren
jaitsierarekin duela zerikusia, azken hamar-hamabi urteetan nabarmena izan zena.
Hain zuzen ere, 1986an bost urte lehenago baino ikasle gehiago ari ziren Batxilergoko eta
Lanbide Heziketako ikasketak burutzen: Jose Maria Iparragirre institutuan Batxilergoa ikasten hari ziren erroldatuak 438 izatetik 494 izatera pasa ziren, ikasten ari zirenen %11,58tik
%14,48ra alegia. Lanbide Heziketako ikasleen kasuan, 1981. urteko 247ak 254 ziren 1986an
( ikasle guztien %6,63 lehenengo urtean eta %7,44, berriz, bigarrenean).
Unibertsitate ikasleei dagokienez ere, hazkundea agerikoa izan zen, zumarragarren maila
intelektualaren areagotzearen isla: 1981ean 208 ikasle izatetik, 1986an 316 izatera pasaz,
hots, %5,50etik %9,26ra.
Gainerakoan, 1981ko erroldan oposaketak prestatzen edota Euskara ikasten ari zen inor
ageri ez bazen ere, 1986rako lehenengo azpitaldean hiru lagun eta bigarrenean bakarra jaso
ziren. Euskara ikasleeren kasuan, dakigunez, ikasle kopuruak gora egingo zuen aurrerantzean.
Zumarragako ikasleen ezaugarri bat azpimarratzekotan, ezbairik gabe, intelektualtasunaren areagotzea litzateke, 1986an bost urte lehenago baino gehiago baitziren unibertsitate
eta Batxilergo ikasketak burutzen ari ziren ikasleak. Hori, gainera, are adierazgarriagoa da
jaiotza-tasaren beherakada aintzat hartuta, oso nabarmena baitzen gazteenen artean.

7 LOREGa, Hauteskunde Orokorren Erregimenaren Lege Organikoa, abian jarri zenetik, zozketa publiko bat burutu ohi

zen udalbatzan 70 urtez azpiko biztanleen artean hauteskunde mahaian egotea egokitzen zitzaien kideak hautatzeko.
Mahai burua izateko beharrezkoa zen Batxilergoa, Lanbide Heziketako Bigarren Zikloa edota eskola-graduatua zein
baliokidea izatea. Mahaikide izateko nahikoa zen idazten eta irakurtzen jakitea. Ondoren, zuzenketa bitartez, aldatu
egin ziren legearen alderdi batzuk; esaterako, hauteskunde mahaiko kide 65 urtetik gorakoren bat suertatuz gero, hark
aukera zuen, 7 egunen buruan, ezezkoa emateko.
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Labur bada ere, ikasketa-mailaren arabera herritarrak non bizi ziren aztertze aldera altuago zegoen populazio handiko eremuetan; eta, aldiz, proportzioa mantenduz, ikasketa-maila
bajuagoa zen populazio txikikoetan.
Erraz arrazoi daiteke zergatik zen interesagarria, erroldaz-errolda, ikasketa-maila eta bizilekuen arteko erlazioa aztertzea: ikusi ahal izango dugu nola hainbat ingurutan ikasketamaila altuko herritarrak bizi diren, zonalde hauetan, sarri, altuagoa da errenta, bizilagunek
lan intelektualak burutzen dituzte, ez bereziki fisikoak, eta euren sorlekua herria bera izan
ohi da, jatorri-aniztasuna, esan gabe doa, baxuagoa delarik. Ikasketa-maila apalagoa den
zonaldeetan, atzera, baxuagoa da errenta, bizilagunek burutzen dituzten lanak ez dira espezializatuak izaten, bigarren sektorekoak sarri, eta bizilagun helduenak, maiz, etorkinak izan
ohi dira. Urteek aurrera egin ahala, handiagoa izaten da kale hauetan aniztasuna, estatutik
nahiz atzerritik etorritakoak bertan bizi ohi baitira.
Nolanahi ere, 1981. urtean unibertsitate-ikasleak, batik bat, Legazpi, Piedad eta Sekundino Esnaolan nahiz Iparragirre ibilbidean zeuden erroldaturik (20, 19, 18 eta 15 bizilagun,
hurrenez hurren. Ez zen harritzekoa hainbat eremu txikitan, hots, Geltokien plazan, Zelai
Arizti parkean zein Iñigo de Loiola kalean unibertsitariorik ez egotea. Azpimarragarria dena,
Etxeberri auzunean bat bera ere ez eta Txurruka kalean, aldiz, bakarra izatea da; biak ala
biak biztanle dezenteko zonaldeak baitziren. Hori dela eta, soma genezake bertako familiek
ez zutela, edota maiz ezin zutela, familiako kiderik unibertsitatera bidali.
Bost urteren buruan aldaketaren bat jazo zen: Legazpi kalea zen oraindik ere unibertsitateikasle gehienen bizileku (33), baina zerrendako bigarrena Iparragirre ibilbidea zen, 31rekin.
Hirugarren, Sekundino Esnaola kalea, 20 ikasleren bizitoki zena, eta bosgarren, lehenago
garrantzitsuagoa zen Piedad kalea, orain 17 unibertsitariorekin, honen aurretik, laugarren
postuan, Esteban Orbegozo populatua baitzegoen, 19 ikaslerekin. Joxe Migel Barandiaran
auzunean eta Iñigo de Loiolan ez zen unibertsitariorik bizi, biak biztanle gutxiko eremuak
baitziren. Ondorengo kaleetan bakarra zen unibertsitate ikasketak burutzen ari zen bizilaguna: Geltokien plaza, Zelai Arizti, Etxeberri eta Artiz auzoa. Ikasle kopuruak, hortaz, gora egin
zuen nabarmen, herriko maila intelektuala ere igoz; are gehiago populazioaren beherakada
orokorra kontuan izanda.
Lanbide Heziketako ikasleei dagokienez, 1981ean oso desberdina zen egoera, oro har, zonalde bakoitzeko biztanle kantitatearen araberakoa baitzen ikasle kopurua: Esteban Orbegozo
pasealekua, Urola kalea eta Leturia plaza ziren, 23, 20 eta 16 ikaslerekin hurrenez hurren,
bizitoki nagusiak. Gutxien aldiz, Zelai Ariztin, Nafarroa enparantzan eta Beloki ibilbidean
bizi ziren, 0, 1 eta 1, hurrenez hurren.
Bost urte beranduago ere zonalde populatuenetan bizi zen hizpide dugun azpitaldeko
ikasle gehien: Esteban Orbegozo pasealekua, Sekundino Esnaola kalea (hamazazpina ikaslerekin), Bidezar eta San Isidro (hamabost kasu bietan) ziren erroldan ikasle gehien zituzten
kaleak. Joxe Migel Barandiaran auzunean eta Zelai Ariztin, aldiz, ez zen halako ikaslerik bizi
eta Iñigo de Loiola, Beloki ibilbidean eta Geltokien plazan bana baino ez.
Batxilergoa nahiz UBIa ikasten ari zirenei erreparatuta, biak ala biak unibertsitate ikasketak burutzera bideratutako ikasketak, Esteban Orbegozo pasealekua, Iparragirre ibilbidea eta
Piedad kalea ziren, 31, 29 eta 25 erroldaturekin, hurrenez hurren, bizilagunen artean maila
honetako ikasle gehien biltzen zituzten herriko guneak. Ikasketa hauek herrian bertan egiteko
modua zegoen, ez zen beharrezkoa beste norabait joatea. Hori dela eta dirudigu, Esteban
Orbegozo pasealekuko ikasleen kasuan bederen, handia zela bertako familietan seme-alabek
ikasketa-maila hau burutzea oso garrantzitsua zelako ideia. Handia da Batxilergoa egiten
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ari zirenen eta unibertsitarioen arteko aldea pasealeku honetako biztanleengan; ziurrenik
baliabide ekonomiko eza zen arrazoi nagusia, ezin baitzuten ikasleari sostengu ekonomikoa
eskaini, eta aldi berean, familia mantendu. Argi denez, posible da zonalde honetan nolabaiteko injustizia soziala bizi izana, gainontzeko eremuekin konparatuta behinik behin.
Bien bitartean, 1986ko erroldan, irizpide berri bat ezarri zen biztanle kopurua kontuan
izanda, Batxilergoko eta UBIko ikasle gehien non bizi zen jakin ahal izateko. Honek ikasketa
hauen unibertsalizazioa helarazten du. Halaz ere, Leturia plaza zen azpimultzo honetako
ikasle gehienen bizilekua, 46rena hain zuzen. Gainontzeko kaleen kasuan, aldiz, irizpide
desberdin bat jarraituz, Piedad, Txurruka, San Gregorio eta Iparragirre ibilbidea ziren, 35,
29, 27 eta 27 ikaslerekin, hurrenez hurren, zerrendako lehenengo lekuak betetzen zituztenak. Gutxiengoa zen, ordea, Joxe Migel Barandiaran auzunean, Artiz auzoan (bat bera ere
ez bietan), Geltokien plazan, Euskadi enparantzan eta Beloki ibilbidean (bana) bizi zena.
OHO ikasketen kasuan, egungo derrigorrezko hezkuntzaren baliokidea zenez, ez zegoen
familien esku seme-alabek ikasketak buturuko zituzten ala ez, eta beraz, biztanleriaren
araberakoa zen bizilekuen antolamentua. 1981ean Leturia plaza, Esteban Orbegozo, San
Gregorio eta Bidezar ziren OHOko ikasle gehien bizi ziren zonaldeak (196, 132, 122 eta 105
herritar, hurrenez hurren). Azpimarratzekoa da, inondik ere, aipatu plazan bizi zen ikasle
kopurua. Ezohiko bizitokiei dagokienez, adin hartako biztanle gutxien zituzten guneak ziren,
hala nola, Geltokien plaza, Euskadi enparantza, Beloki ibilbidea eta Artiz auzoa, 3, 4, 6 eta
6 biztanlerekin, hurrenez hurren.
1986an aurrez aipatutako egoerak indarrean ziharduen, OHOko ikasleak demografiak
izandako bilakaeraren arabera kokatu baitziren: Leturia plaza, Busca Sagastizabal parkea,
San Gregorio eta Esteban Orbegozo pasealekua ziren, urte hartan, aipagai ditugun ikasle
gehienen bizileku, 153, 135, 124 eta 91 bizilagunekin, hurrenez hurren. Zerrendaren postu
baxuenetan zeuden Joxe Migel Barandiaran auzunea (bi), Iñigo de Loiola kalea zein Geltokien
plaza (hirunarekin) eta Euskadi enparantza (laurekin).
Eskolaurrea da ondoren aztergai izango dugun ikasketa-maila, 3 eta 6 urte bitarteko haurrek burutzen zituzten ikasketak jasotzen dituena hain zuzen. Esan gabe doa ikasle hauen
sailkapena ere zonalde bakoitzean bizi zen biztanleen adinaren araberakoa dela, zonalde
populatua izatea ez baitzen nahikoa. Hauxe zen, inondik ere, 1981n lehen bi postuetan
agertzen diren eremuen kasua, Busca Sagaztizabal parkea eta San Gregorio kalea, 47 eta
46 ikaslerekin, hurrenez hurren. Bi gune hauetan eskolaurrean zegoen ikasle gehiago bizi
zen Leturia plazan baino (36), non, bide batez, gehiago ziren beste ikasketa-maila batean
ziharduten ikasleak. Zelai Arizti parkean eta Geltokien plazan nahiz Euskadi enparantzan,
aldiz, ez zen eskolaurreko ikaslerik bizi.
1986an San Gregorio, Elizkale eta Leturia plaza ziren, 35, 32 eta 31 haurrekin, hurrenez
hurren, eskolaurrean ikasle gehien zituzten zonaldeak. Azpimarratzekoa da Busca Sagastizabal parkeak jasandako beherakada, laugarren postuan baitzegoen 5 urteren ondoren, 26
ikaslerekin. Filipinar Uharteak kalean, Zelai Ariztin eta Geltokien plazan, aldiz, ez zegoen
era hontako ikaslerik.
Azkenik, adina zela eta ikasteko biderik ez zutenei helduko diegu, hau da, 0-3 urte artekoei; hauen egoera ezagututa izango baitugu, epe motz nahiz luzera gerta zitekeenari
buruzko informazioa.
1981ean adin hontako bizilagun gehien Leturia plazan eta San Gregorio zein Busca Sagastizabal parkean bizi ziren artean (58 haur lehenengoan eta 43na gainerakoetan); oso
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gutxi ziren Geltokien plazan (egiari zor, bakar bat ere ez) eta Euskadi enparantzan zein Zelai
Arizti parkean bizi zirenak.
1986an, aldiz, bost urte lehenago aipatu ditugun kale horietako bat bera ere ez zen 0
eta 3 urte arteko haur gehien erroldatuta zeuden eremua, leku pribilejiatu hori Elizkalek
hartu baitzuen, 56 ikaslerekin. Nabarmena zen herrian, hortaz, jaiotza-tasaren beheraldia.
Gainontzeko zonalde populatuenak, adin tarte honi dagokionez betiere, San Gregorio (22
haurrekin) eta Etxeberri nahiz Leturia plaza ziren (18na haurrekin).
Hainbat ziren adin tarte horretako haurrik gabeko kaleak, hala nola, Nafarroa, Euskadi
eta Geltokien plazak, Zelai Arizti, Iñigo de Loiola eta Filipinar Uharteak kaleak. Krisi ekonomikoaren ondorioak agerikoak ziren, bai alor ekonomiko hertsian, bai lehen bezainbeste
haur ez izatearen kontzientzian eta baita, nola ez, emigrazioan ere.
Tamalez, lehenago esan bezala, ez daukagu gainerako erroldetan aribideko ikasketei
buruzko informaziorik.

7.3. Eskuratutako titulazioak
Aztergai dugun lehenengo erroldan, 1920. urtekoan, lanbide aktiborik ez zuten
zumarragatarrak ikasketen araberako azpisail desberdinetan sailkatu ziren: Unibertsitate
ikasketak zituztenak, Batxilergokoak, Lehen Hezkuntzakoak, eta baita, heldu izanda ere
inolako ikasketarik burutu gabekoak (idazten eta irakurtzen bazekitenak) zein analfabetoak.
650 ziren orotara azpimultzo honetan jasotako herritarrak, hauetatik 274 (%42,15a)
baserrian bizi ziren. Lanbide Heziketako ikasketak burututako inor ez zegoen bitartean,
bederatzi ziren unibertsitarioak (%1,38a, hauetako bat baserrian bizi zelarik), seik zituzten
Batxilergoko ikasketak eta lauk Lehen Hezkuntzakoak. 291 ez ziren inoiz eskolara joan
(%44,76) eta gainontzekoak, hots, 340, analfabetoak ziren (%52,30).
Argi eta garbi ikus daiteke herriko maila intelektuala oso baxua zela, nahiz baziren gertakizun bereziki azpimarragarriak ere: Plaza Berrian bizi ziren hamaika lagunetatik seik unibertsitate ikasketak zituzten. Gune hau zen zentzu honetan herriko birika. Bertan, helduak
baziren ere ikasketarik ez zituzten hiru bizilagun, Lehen Hezkuntzako ikasketadun bat eta
analfabeto bat bizi ziren.
Ikasketa-maila oso baxua zen zonaldeak, berriz, txikienetik handienera, Elizkale, Eitza
auzoa, Piedad kalea eta Artiz auzoa ziren: ikasketarik gabeko helduak eta analfabetoak ziren
bertan finkaturiko herritarrak.
Analfabetoei dagokienez, 58 bizi ziren Elizkalen, Eitzan 49, Piedad kalean 21 eta Artizen
15. Lau kaleotan, ikasketak izateko haurregiak zirenak 25 ziren Eitzan, 17 Elizkalen, Piedaden 11 eta Artizen 10.
Portzeintaiei helduz, zeinak ikasketa-maila bakoitza zonalde bakoitzeko ikasketadunekin
erkatzetik jaso ditugun, eta aintzat hartuz biztanleriaren %52,30a analfabetoa zela; kokaguneka Elizkalen, Piedad kalean eta Eitzan bizi ziren gehien (%77,33, %65,62 eta %64,47,
hurrenez hurren), baserrietan baino askoz ere gehiago. Analfabetismo tasa baxuenenak, berriz, Plaza Berrian (%9,09) eta Legazpi eta Soraluze kaleetan (%13,63 eta %17,64, hurrenez
hurren) jaso ziren. Datu hauetan ageri denez, Soraluze - Plaza Berria - Legazpi ardatza zen
aurreratuena esparru guztietan.
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Gazteenen kasuan, hots, adinagatik ikasten hasi gabekoak, Legazpi, Soraluze eta baserrien
Eki eta Mendebaldeko guneetan zeuden finkatuta (%77,27, %70,58, %56,52 eta %56,14rekin, hurrenez hurren). Eremu hauetan asko gainditzen zen herriko batazbestekoa (%44,76).
Portzentaia baxuenak, aldiz, Elizkale, Zufiaurre eta Artiz auzoan jaso ziren, lehenengoan
%22,66 eta %40a azken bietan.
Hiru zonaldetan bakarrik bizi ziren Lehen Hezkuntzako ikasketak bakarrik burutu izana
aitortu zutenak, Legazpi kalean, Plaza Berrian eta Plaza Zaharrean, lehen bietan %9,09arekin
eta azkenengoan %4,34arekin.
Batxilergo ikasketadunak Plaza Zaharrean, Soraluzen eta Zufiaurren bizi ziren, hurrenez
hurren %13,04, %11,76 eta %2,50arekin.
Azkenik, aurreratu dugun eran, unibertsitate ikasketak amaituta zeuzkatenak Plaza Berrian, Zufiaurre eta Geltoki kaleetan eta landa eremuko Ekialdeko gunean bizi ziren; %54,54,
%2,5, %1,81 eta %1,75 zirelarik zonalde bakoitzeko ikasle kopurua aintzat hartuta, unibertsitario portzentaiak.
Biztanleriaren hazkunde orokorrarekin, 1930ean ikasketak zituzten bizilagun kopuruak
ere gora egin zuen. 982 ziren orotara; hauetatik 16k (%1,62) goi-mailako ikasketak zituzten,
horregatik ikasle8 azpitaldean sailkaturik ageri dira erroldan. Hauez gain, 496 eskola-ume
(Lehen Hezkuntzakoak, %50,50); oraindik ikasten hasteko adinik ez zuten 221 eta 249 analfabeto (%25,35) zeuden. Biztenleriak, agerikoa denez, hobetu egin zuen bere ikasketa-maila
azken hamarkadan; analfabeto kopuruak, era erlatiboan, %50eko jaitsiera izan baitzuen;
goi-mailako ikasketadunak gehiago ziren eta gora egin zuen, baita ere, oinarrizko ikasketak
zituztenen kopuruak.
Bizilekuka aztertzen hasita, aipatzekoa da lau baserri guneetan ikasketa-maila desberdineko 278 lagun bizi zirela; gehienak Iparraldeko gunean, 150, hau baitzen populatuena.
Ikasketa-mailaka, landa guneko biztanleen artean bi ikasle9, (biak Iparraldeko gunean),
122 eskola-ume (hamabi urte bitartekoak), 46 ikasten hasteko artean gazteegiak (5-6 urtera
artekoak) eta 108 analfabeto (eremu hontako ikasketa garaian zeudenen %38,84 eta herriko
guztien %43,37). Hala, ikasleen kasuan salbu, Iparraldeko gunea zen gainerako etapetan ia
ikasle populazio erdiaren bizileku.
Hirigunean bizi zirenei erreparatuz, 14 ziren ikasle, 374 eskola-ume, 175 ikasten hasteko
gazteegi eta 141 analfabeto (hauek ikasketa garaian zeuden guztien %20,02a ziren herrian,
hots, landa gunean ikusi dugun ehunekoaren erdia). Izan ere, azken hauen kasuan, baserriko
lau guneetan altuagoa zen portzentaia herriko zonaldeetan baino (Hegoaldeko baserrigunea
zen baxuena zuena, %32,35arekin eta hirigunean, aldiz, Eitza altuena zuena, %30arekin).
Analisiarekin jarraitu asmoz, goi-mailako ikasketadun portzentaia altuena zuten inguruak Geltoki kalea, Soraluze eta Legazpi ziren (%6,38, %3,57 eta %3,36, hurrenez hurren);
Piedad, Zufiaurre, Eitza, Plaza Zahar eta Alfonso XIII.a kaleetan, aldiz, ez zen bat bera ere

8 Oro har, izenburu honen azpian leudeke Batxilergo eta unibertsitate ikasketak egiteko nahiz Lanbide Heziketarako

bidea zuten hamar urtetik gorako haurrak. Kuriosoki, nahiz badakigun lehenengo San Jose Ikastetxean eta ondoren
Legazpi Ikastetxean era hontako ikasketak burutzea bazegoela, ez da udal erroldan daturik 1950ra arte jaso.
9 Antzina, hamabi urtera arteko Derrigorrezko Lehen Hezkuntza amaitzen zuten eskola-umeei ikasle izena ematen
zitzaien. Horrek ez zuen, derrigorrean, Batxilergo-Unibertsite edota Lanbide Heziketako bidea segiko zutenik esan nahi.
Hala bazen, batxiler edota unibertsitario esaten zitzaien bi ikasketa hauek burutzen ari zirenei. Ikasle izena hartzen
zutenek ez zuten ikasketa altuagorik burutzen, lan mundura sartu ohi baitziren behin oinarrizko ikasketak amaituta.
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bizi. Adierazgarria da azken honen kasua, hamar urte lehenago bertan bizi baitzen unibertsitarioen erdia.
Eskola-umeen kasuan, Soraluze eta Geltoki kalea ziren %71,42 eta %62,76arekin eta Plaza
Zaharra atzetik, %53,13arekin, hizpide ditugun ikasle gehienen bizitoki; Piedad kalea eta
Eitza ziren, aitzitik, portzentaia baxuenak zituzten bi zonaldeak, %44,89 eta %46,90arekin,
hurrenez hurren.
Ikasteko adina ez zutenak Soraluze, Artiz eta Geltoki kalean zeuden finkatuta batik bat,
%14,28, %17,50 eta %19,14arekin, hurrenez hurren.
Azkenik, analfabeto gehien Eitzan, Plaza Zaharrean eta Elizkalen, hurrenez hurren
%30,08, %25,49 eta %24,29arekin, zeuden finkaturik.
1937rako, ikasketaren bat burutu zutenen kopurua milatik gorakoa zen, 1.051 bizilagun
zirelarik zehatz esanda, azpitalde honetan sailkatu zirenak. Horietatik, ikasleak, hau da,
oinarrizkoen ondorengo ikasketaren bat burutu zutenak, 40 ziren, %3,80. Lehen Hezkuntzako ikasketadunak 570 ziren, %54,23 eta 249, %23,69, oraindik ikasten hasteko adinik ez
zeukatenak. Analfabetoak, ostera, 149 ziren errolda honetan, %18,48.
Ikus daitekeen legez, ikasketa-maila gora egiten ari zen, izan ere, 1930ko datuekin alderatuz, ikasle kopurua altuagoa zen, baita oinarrizko ikasketadunena ere. Era berean, analfabetoen azpitaldea geroz eta txikiagoa zen.
Herriko 2.848 bizilagunetatik 2.300, %80,75a, hirigunean zeuden erroldan sartuta, eta
agerikoa zen maila intelektuala altuagoa zela bertan landa eremuan baino. Hirigunean
%5,08a zen analfabetoa, baserrietan %14,05a zen artean. Oinarrizkoen ondorengo ikasketak
zituztenen kasuan ere, hirigunean %1,56a ziren eta baserrietako biztanleen %0,72.
Hiriguneko zonaldeen azterketari ekiteko, ikasle gehien bizi ziren kaleak Legazpi, Sekundino Esnaola eta Elizkale ziren, lehenengo bietan %23,68a eta hirugarrenean %18,42a. Ez
zen oinarrizko ikasketen ondorengorik ikasi zuenik Piedad, Eitza eta Nafarroa enparantzan.
Eskola-umeen kasuan, herriko denak aintzat hartuta, Eitza, Legazpi kalea eta Elizkale ziren, %13,33, %11,40 eta %10arekin, hurrenez hurren, gehienen bizitoki. Portzentaia
baxuenak, aldiz, Espainia enparantzan, Artiz auzoan eta Sekundino Esnaolan jaso ziren,
%3,15, %5,78 eta %6,31rekin, hurrenez hurren.
Analfabetoei erreparatuz, Eitza, Elizkale eta Legazpi kalean aurki ditzakegu portzentaia
altuenak, %23,71, %10,30 eta %6,70, hurrenez hurren. Are handiagoa zen ehunekoa Iparraldeko landa eremuan, bertan bizi baitzen herriko %24,22a. Bestelakoa zen egoera Nafarroa enparantza, General Mola eta Soraluze kale hiritarretan, oso baxua zelarik analfabeto
kopurua.
1945eko erroldan azpimarratzekoa dena, azpitalde honetako bizilagun kopuruan hazkunderik eman ez izan da; 1.050 ziren, zortzi urte lehenago baino bat gutxiago. Esan gabe
doa biztanleriak gora egin izana hezkuntza-sektoretik kanpoko kontua zela, gehiengoa enpresetan edota etxeko lanetan ari baitzen (azken hauek etxekoandreen azpitaldean).
Errolda honetan 56 ziren ikasleak, 678 eskola-umeak, 221ek ez zuten oraindik ikasten
hasteko adinik eta 95 analfabetoak ziren.
Azken azpitalde honetako 43 baserrian zeuden erroldatuta. Kontuan izanda 525 zirela,
3.320 bizilagunetatik, baserrian bizi zirenak, analfabeto portzentaia landa gunean %8,19koa
zen, zortzi urte lehenago baino sei puntu baxuagoa. Nolanahi ere, kalean are apalagoa zen
portzentaia, %1,86koa baino ez.
Ehuneko hauek alde batera utzita, aipagarria dena herriko ikasketa-mailaren areagotzea
da. Analfabeto kopuruaren beherakada aintzat hartzekoa da, baita 16 ikasle gehiagoren
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agerpena ere. Gainera, 108 gehiago ziren, aurreko erroldako datuekin alderatuta, oinarrizko
ikasketak burutu zituztenak eta gutxiagoa, aldiz, euren adinagatik ikasketei ekin ez zietenak.
Argi eta garbi, hezkuntza gero eta garrantzia handiagoa hartzen ari zen.
Bizilekuka, oinarrizko ikasketak nahiz altuagoak (ikasleak) zituzten bizilagunak kontuan
hartuko bagenitu, Nafarroa enparantza (%87,02arekin), Sekundino Esnaola (%83,66arekin)
eta Espainia enparantza (%78,33) lirateke ikasketa-maila altueneko biztanle gehien bizi ziren
zonaldeak. Artiz (%47,21) eta Eitzan (%65,33) aurki ditzakegu, ostera, portzentaia apalenak.
Logikoa denez, adina dela eta ikasten hasi gabe zeuden haur gehien Artiz eta Eitza auzoetan bizi ziren, %47,22 eta %24,66 hurrenez hurren; gutxien, aldiz, Nafarroa enparantzan
eta Elizkalen, %5,55 lehenengoan eta %14,54 bigarren kalean.
Azkenik, analfabetoen kasuan, baserrian bizi ziren gehienak, izan ere, bertako biztanleen
%22,07ak ez zekien, ez idazten ezta irakurtzen ere. Atzetik, Elizkale eta Eitza ziren biztanle
gehienen bizileku, ikasteko garaian zeudenen, hurrenez hurren, %18,18 eta %10arena, hain
zuzen.
Oro har, 1945an, azpitalde honetako %5,33ak oinarrizko ikasketez gain, altuagoak ere
burutu zituen, %64,57ak oinarrizko ikasketa-maila zuen, %21,04 gazteegia zen oraindik
ikasten hasteko eta %9,94a, aldiz, analfabetoa.
1950an egoerak ez zuen aldaketa aipagarririk jasan. 1.110 lagun zeuden ikasketaren
irizpidea jarraituz erroldan izen emanda eta bizilagun hauek lehenago baino azpitalde gehiagotan sailkatuta ageri dira; unibertsitarioak, Lanbide Heziketako ikasleak, Batxilergokoak,
oinarrizko ikasketak zituztenak (inolako espezializaziorik egin gabe, lan mundura edota
etxeko lanetara bideratuak), eskola-umeak, ikasketeten barrena bidaia artean (adina zela
medio) hasi ez zutenak eta analfabetoak.
Adierazgarria da nola, bost urte igaro baziren ere, altuagoa zela analfabeto kopurua: 121
ziren, ikasketa garaian zeudenen %10,90 eta bizilagun kopuru orokorraren %3,38. Zonaldeka hartuta, baserriak ziren, oraindik ere, analfabeto gehienen bizileku, %7,69arena alegia.
Hirigunean askoz ere baxuagoa zen portzentaia, %2,47 baino ez.
Ikasketa-mailaka; hamazazpi unibertsitario (ikasketa garaian zeudenen %1,53), Lanbide
Heziketako zazpi ikasle, 18 Batxilergodun, oinarrizko ikasketez gain beste zerbait egina zuten
35 (hauek ez zuten ez Batxilergoa, ezta Lanbide Heziketako ikasketarik), oinarrizko ikasketadun 584, oraindik hasi ez ziren 328 eta 121 analfabeto zeuden Zumarragan erroldan sartuta.
Baserrietan ez zen unibertsitario, Batxilergodun zein Lanbide Heziketa burututako inor
bizi; 3 ziren bertan erroldatutako ikasleak, 88 eskola-umeak, 99 haurregiak oraindik ikasketei
ekiteko eta 48 analfabeto.
Ikasketa-maila eta bizilekuak aintzat hartuta, herriko 17 unibertsitarioetatik hamar Legazpi eta Soraluze kaleetan bizi ziren, bost kale bakoitzean. Gainontzean, General Mola
kalean (3), Espainia enparantzan (2) eta Piedad zein Sekundino Esnaola kaleetan (bana)
zeuden finkatuta.
Lanbide Heziketako ikasketak zituzten 7 lagunetatik 4 Sekundino Esnaolan bizi ziren eta
3 Soraluzen.
Batxilergoko ikasketak eginda zeuzkatenen 18 herritarren kasuan, 7 zeuden erroldatuta
Legazpi kalean, 5 Espainia enparantzan, bina Piedad eta Soraluzen eta bana General Mola
eta Sekundino Esnaola kaleetan.
Ikasle zeritzanak, Legazpi (8), Soraluze (6) eta Espainia enparantza (6) zonaldeetan bizi
ziren; Nafarroa enparantzan, General Mola kalean, Bidezarren nahiz Antzina ibilbidean,
aldiz, bakar bat bera ere ez zegoen.
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Eskola-umeen gehiengoa kaleko 14 zonalde desberdinetan zeuden erroldatuta, nahiz,
kuriosoki, landa gunea zen era honetako haur gehienen bizilekua, 88rena hain zuzen.
Atzetik zetozen: Sekundino Esnaola 84rekin eta Legazpi zein Soraluze, biak ala biak 62rekin.
Gutxien Francoren ibilbidean (0), Bidezar eta Nafarroa enparantzan (hamabosna) zeuden
erroldan izena emanda.
Antzerakoa zen eskolatu gabekoen egoera: 328 ziren eta gehiengoa hirigunean bizi zen,
nahiz, zonaldeka hartuta baserri eremua (99 haurrekin) zen zenbateko handienaren jabe.
Hirigunean, Legazpi, General Mola eta Artiz auzoa ziren, 30, 29 eta 28 bizilagunekin, zonalde
ohikoenak. Adin honetako haur gutxi bizi ziren, atzera, Antzina ibilbidean eta Bidezarren,
2 eta 6 baino ez, hurrenez hurren.
Errolda honen azterketa amaitze aldera, analfabetoei dagokienez, nahiz zonalde guztietan
egon, baserria zen gehiengoaren bizilekua. Bertan 48 bizi ziren, Elizkalen 18, Artiz auzoan
9 eta San Gregorion 8. Aldea beraz, nabarmena zen. Ez zen analfabetorik bizi Francoren
ibilbidean eta Soraluze nahiz Bidezarren bana baino ez zeuden erroldatuta.
1955. urteko erroldan lehenengo etorkin uholdea soma daiteke: 1.315 ziren aztergai
dugun azpisailean erroldatutako biztanleak.
Hazkunde honekin, nahiz analfabeto kopuruak aldaketa handirik ez izan, azpimarragarria
da portzentualki izandako jaitsiera: 213 ziren irakurtzen nahiz idazten ez zekitenak, biztanleriaren %2,91 baino ez; bizilekuka, baserritarren %5,07a eta kaletarren %2,30a alegia. Datu
hauek ikusita, etorkinen ikasketa-maila ez zela bertan jaiotakoena baina altuagoa esateko
moduan gara. Hala, agerikoa da analfabetoen gehiengoa probintziatik kanpo jaioa zela eta
beraz, azpimarragarria dela, zentzu honetan, bertako Aldundiak XIX.mendeko azken herenean egindako lana.
Oro har, 14 ziren erroldatutako unibertsitarioak (sailkapen honetan jasotakoen %1,06,
bost urte lehenago baino heren bat gutxiago), 7k zeuzkaten Lanbide Heziketako ikasketak,
29 bizilagunek zuten Batxilergoa burututa, 58 ziren ikasleak, 714 eskola-umeak, 370ek ez
zuten oraindik ikasten hasteko adinik eta 123 ziren, lehenago esan bezala, analfabetoak.
Funtsean, 1950-1955 urteetan muturren arteko desberdintasunak leuntzen ari ziren bitartean, azken erroldan gora egin zuen erruz tarteko mailetako ikastun kopuruak, alde batera
utziz, logikoki, oraindik ikasten hasi ez zirenen azpitaldea.
Guztiarekin, ikasketa-mailen hazkunde hau ez zen era berean gertatu ez landa gunean,
ezta hiriguneko 14 zonaldeetan ere.
Unibertsitate ikasketadunak Legazpi kalean bizi ziren batik bat, 14 herritar unibertsitarioetatik 6 bertan bizi baitziren. Gainerakoak Soraluzen, Francoren ibilbidean zein Nafarroa
enparantzan (bina) eta Piedad nahiz Sekundino Esnaolan (bana) zeuden erroldatuta.
Lanbide Heziketako ikasketak egin zituzten 7ak: Soraluze (3), Piedad (2), Legazpi (1) eta
Francoren ibilbidea (1) bizi ziren.
Ikasleak, batik bat, Piedad (13), General Mola (11) eta Soraluze (9) kaleetan zeuden
finkatuta; Francoren ibilbidean, Bidezarren, San Isidron eta Antzina ibilbidean, aldiz, bat
bera ere ez zen bizi.
Eskola-umeen kasuan, nahiz gehiengoa hirigunean bizi (521), baserrien eremua zen,
berriz ere, kopuru handienaren jabe zonaldeak aintzat hartuta. Gauzak horrela, 193 bizi
ziren baserrian, Artizen 66, Legazpin 62 eta General Mola kalean 60. Ezohikoa zen, aitzitik,
azpitalde honentzat Francoren ibilbidean, Bidezarren eta San Isidron bizitzea (2, 9 eta 17
ziren, hurrenez hurren, kaleotako eskola-umeak).
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Artean ikasten hasi gabe zeuden haurren gehiengoa hiriguneko hainbat zonaldetan barrena bizi zen (248 orotara), nahiz, beste behin, zonaldeka, baserrietan (122), Artiz auzoan
(34), Sekundino Esnaolan (33) eta General Mola kalean (27) bizi haur gehien. Francoren
ibilbidean, Bidezarren eta San Isidron, aldiz, gutxi ziren, 4, 7, eta 8 baino ez, hurrenez hurren, erroldatutako haurrak.
Analfabetoak baserrian bizi ziren nagusiki (47), eta herrigunean ere hainbat zonaldetan
aurki genitzakeen, hala nola, Elizkale, General Mola eta Artizen (12, 11 eta 9, hurrenez
hurren). Francoren ibilbidean nahiz Soraluze eta San Isidro kaleetan bakarra bizi zen.
1960an, dagoneko etorkin kopurua aipagarria zelarik, 2.324 ziren hizpide dugun azpitaldean izena emanda zeudenak, bost urte lehenago baino %56,58 gehiago, alegia.
22 herritarrek zeukaten unibertsitate tituluren bat, ikasketa garaian zeudenen %0,94k
hain zuzen. Hauez gain, Lanbide Heziketak burututako 13, Batxilergo ikasketadun 87,
oraindik goi mailako ikasketen bidean ez zeuden 388, 898 eskola-ume, oraindik ikasteko
adina bete ez zuten 811 haur eta 105 analfabeto. Aipatzekoa da azken datu hau, izan ere,
dezente baxuagoa zen errolda honetan jasotako analfabeto kopurua. Gure uste apalean,
posible da, egoera hartan zeuden batzuk, erroldatzerako orduan, udaletxeko langileei euren
benetako ezagutza maila aitortu ez izana. Hau, batik bat, baserrietan gerta zitekeen, bertan
handiagoa baitzen analfabetismoa zumarragatarren artean eta etorkinen kasuan ere, bertan
bizi baitziren jatorri xumeenekoak. Posible da, bide batez, bost urte lehenagoko datuetan
ere halako zerbait gertatu izana.
Halaz ere, datu ofizialei erreparatuz, ikasketa garaian zeudenen %4,45a zen analfabetoa
eta populazioaren %1,53. Bizitokika, idazten eta irakurtzen ez zekitenek %4,60a osatzen
zuten hirigunean eta %4,02 susmagarri bat baserri inguruan.
Garaian bizi izan zen inmigrazioaren jakitun, unibertsitario kopuruak %0,9410 izateraino
egin zuen behera, Lanbide Heziketa burutu zutenak %0,55 ziren, hauek ere, lehenengo
azpimultzoaren eran, jaitsiera nabarmena izan zutelarik. Gainontzean, Batxilergodunak
%3,74 ziren, ikasleak %16,69, eskola-umeak %38,64 eta, azkenik, artean ikasteko adinik ez
zutenak, %34,89.
Bizilekuka, unibertsitate ikasketadunak herrian barrena zonalde desberdinetan bizi ziren,
nagusiki Legazpi, Soraluze, Piedad eta Nafarroa enparantzan (lau lehenengoan eta hiruna
gainontzekoetan).
Batxilergoko ikasketak burutu zituztenen kasuan, Legazpi, Soraluze eta Espainia enparantza ziren, 15, 12 eta 10 lagunekin, hurrenez hurren, ohiko bizitokiak.
Bistan denez, goi-mailako ikasketak izanagatik, bazen kale-ardatz bat hauentzat bizi izateko ohikoagoa zena, Legazpi-Soraluze hain zuzen. Erroldak aztertzerako orduan jarraitu
ditugun beste irizpideekin gertatu bezala, kasu honetan ere, ardatz hau (Euskadi enparantza
eta Sekundino Esnaola zein Piedad kaleetara zabal genezakena) zen, ikasketei nahiz lanbideei
dagokienean, bizi-maila altueneko herritarrak bizi ziren zonaldea.
Ikasketa-maila desberdinen azterketari helduz, lehenengoaren kasuan, ikasleei dagokienean, %80,92a hirigunean bizi zen, nahiz, herritar kopurua kontuan hartuko bagenu, baserriak izan zonalde populatuena; hots, 74 bizi ziren baserrian eta atzetik ageri ziren Legazpi

10 Baziren, jakina, unibertsitario gehiago herrian: medikuak, irakasleak etab. Hauek ez ziren azpisailkapen honetan

agertzen, lanari zegokionean baizik.
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auzunea, Etxeberri eta Elizkale 60, 50 eta 24 ikaslerekin, hurrenez hurren. Bat bera ere
ez zen Antzina ibilbidean eta Bidezar kalean bizi eta Antioko errepidean bakarra baino ez.
Eskola-ume gehienak, erroldako %80,92a bezala, hirigunean bizi ziren, nahiz kopurutan
landa gunea zen ume gehienen bizitokia (74ena), ondoren zetozen Etxeberri eta Legazpi
auzuneak (107narekin) eta San Gregorio (59rekin). Gutxi ziren, alabaina, Merkatu kalean
(7) Antioko errepidean nahiz Francoren ibilbidean bizi zirenak.
Ikasten hasteko adinik ez zutenen kasuan, hirian orotara gehiago bizi baziren ere (702);
zonaldeka, baserrian (109), Etxeberrin, Legazpi auzunean eta Errepide Nagusiaren Saihesbidean (99, 83 eta 68, hurrenez hurren) zeuden finkatuta haur gehien.
Analfabetoei dagokienez, Etxeberri, baserriak eta San Gregorio ziren euren ohiko bizitokiak, 20 lehenengoan eta 14 azken bietan; Francoren ibilbidean, Urdanetan, Merkatu kalean
eta Antioko errepidean, atzera, ez zen analfabetorik erroldatu.
Ezagun dugunez, 1965an asko ziren Zumarragako hirigunera zein baserrietara bizi izatera
heldu ziren etorkinak. 11.000 biztanleren langa gainditu genuen, 4.154 zirelarik hezkuntza
irizpideekin erroldan jasotakoak, bost urte lehenago baino %78,74 gehiago.
Agerikoa da, inondik ere, biztanleriaren hazkundearekin ordura arte izandako oinarriek
ez zutela balio handirik, dena alda baitzitekeen.
Hala, 5 baino ez ziren ikasketak amaitu eta lan mundutik kanpo zeuden unibertsitarioak,
%0,12, bost urte lehenago baino zortzi aldiz gutxiago. Antzeko egoera bizi zuten Lanbide
Heziketa nahiz Batxilergodunek. Ikasleak, aldiz, 450 ziren, 5 urte lehenago baino 62 gehiago. Dena den, diferentzia azpimarragarriena eskola-umeen eta adinagatik ikasten hasi gabe
zeudenen datuetan soma genezake, 1.879 ziren lehenengoak eta 1.646 bigarrenak, bost urte
lehenago jasotako kopuruaren bikoitza, hain zuzen. Azkenik, 159 ziren analfabetoak, azpisail
honetan erroldatutakoen %3,82. Hauetatik 22 baserrian bizi ziren. Lehenago esan dugun
eran, datu hau susmagarria da, bai baitakigu etorkinetako asko baliabiderik gabekoak zirela,
heziketa mailan dezente atzeratuago zeuden Iberiar penintsulako probintzietatik zetozenak.
Hala eta guztiz ere, ofizialki, herriko erroldatuen %1,44a ziren, %2,21a landa eremuan eta
%1,36a hirigunean.
Ikasketa-maila eta bizilekuak erkatuz, lanean ari ez ziren unibertsitarioak hirigunean
bakarrik bizi ziren; bi Espainia enparantzan eta bana Ciudad Jardin, Soraluze eta Sekundino
Esnaolan.
Lanbide Heziketadun bi herritarrak Eitzako Alkain Etxen eta baserrian bizi ziren; Batxilergoko titulua izan eta ondorengo ikasketarik burutu ez zutenak, berriz, baserrian (6),
Antzina ibilbidean (3), Sekundino Esnaolan (2), Elizkalen (1) eta Francoren ibilbidean (1).
Ikasletzat erroldatu zirenen kasuan, Legazpi kalea (47), Legazpi auzunea (35) eta Urdaneta
ibilbidea (31) ziren ohiko bizilekuak; Zelai Arizti parkean, Antioko errepidean eta Francoren
ibilbidean, aldiz, 1,2 eta 2 baizik ez ziren bizi, hurrenez hurren.
1.879 eskola-umeetatik: 193 baserrian, 176 Esteban Orbegozo pasealekuan eta 143 Etxeberrin bizi ziren. Gutxiengoa zen, alabaina, Zelai Ariztin, Iñigo de Loiola eta Francoren
ibilbidean finkatutako umeen kasua, 3, 9 eta 9, bakarrik baitziren, hurrenez hurren.
Artean ikasteko adinik ez zutenak, nagusiki, Esteban Orbegozo pasealekuan, baserrietan
eta San Isidron, hurrenez hurren 181, 149 eta 116 haurrekin, zeuden erroldaturik.
Azken bi azpitaldeen analisian agerikoa da jaiotza-tasa zein zonaldetan zen altuena.
Azkenik, analfabetoei dagokienez, Garicano Goñi auzunean, baserrietan, Antzina ibilbidean eta Etxeberrin bizi ziren zenbatekotan gehien; 26, 22, 16 eta 15, hurrenez hurren.
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Baxuagoa zen kopurua Iñigo de Loiola, Piedad, Soraluze, Jai Alai, Filipinar Uharteak, Zelai
Arizti, Ciudad Jardin, Espainia enparantza eta Francoren ibilbidea zonaldeetan.
Bost urte beranduago, 1970. urteko erroldan, hazkundea nabari da, beste behin,
biztanle kopuruan. 12.030 ziren erroldan jasotako herritarrak, hauetatik 4.598 aztergai
dugun irizpidepean: 105 unibertsitario, Lanbide Heziketako ikasketadun 174 lagun, Batxilergoko ikasketak amaituta zeuzkaten 772, oinarrizko ikasketak zituzten 1.528, 663 eskolaume, haurregi izanagatik ikasteko adinik ez zuten 1.119 eta 237 analfabeto.
1965ko datuen aldean, harritzekoa da biztanleek emandako jauzia, batik bat asko hazi
zelako unibertsitate eta Lanbide Heziketako ikasketak zituztenen kopurua; horrek, jakina,
susmoren bat pizten digu, posible baita datuok gaizki jaso izana. Unibertsitarioak %2,28
ziren eta bigarrenak, gehienbat Legazpi Ikastetxean ikasitakoak, %3,78. Batxilergo ikasketak
burutu zituztenak %16,78 ziren, oinarrizko ikasketak zeuzkatenak %33,23, eskolaurreko
ikasketadunak %14,41 eta ikasteko adinik ez zutenak %24,33. Analfabetoen kasuan, %5,15a
osatzen zuten, hiritar ikastunen %4,76 eta baserritarren %12,34. Herriko populazio orokorra
aintzat hartuta, %1,97a zen irakurtzen eta idatzen ez zekiena, azken bost urteetan ageriko
hazkundea izan zuelarik.
Oro har, zenbateko nahiz portzentaiak kontuan izanda, herrian jazo zen aurrerapena
izugarria izan zen, bai goi-mailako ikasketetan baita analfabetoen neurrian ere. Nolanahi
ere, erdi-mailan kokatzen zen herritarren gehiengoa, oinarrizko edo Lehen Hezkuntzako
ikasketen eta oraindik ikasten hasteko adinik bete ez zutenen mailan (3 urtez azpikoak),
alegia. Bietan milatik gorakoa zen herritar kopurua.
Ikasketa-mailak bizilekuka aztertuz, unibertsitate ikasketadunak batik bat Legazpi kalean
(30) eta Francoren ibilbidean zein Urdanetan (11 eta 10, hurrenez hurren) bizi ziren. Kale
txiki askotan eta bizi-maila apalagoa zuten zonaldeetan, aldiz, ez zen unibertsitario bakar bat
ere erroldatu: Leturiatarren plaza, Antonino Oraa, Etxeberri etab. horren adibide.
Lanbide Heziketako ikasketadunen kasuan, Legazpi auzunea, baserriak eta Piedad kalea
ziren bizileku ohikoenak, 19, 14 eta 13 lagunekin, hurrenez hurren. Ikasketa arruntagoak
ziren, horregatik topa genezake ia edozein zonaldetan halakorik. Bat bera ere bizi ez zen
kale bakarra Filipinar Uharteak zen, zeina, dakigunez eta harritzekoa bada ere, Legazpi
Ikastetxearen alboan zegoen.
Batxilergodun gehienak Legazpi auzunean, Piedad eta Legazpi kaleetan bizi ziren, 67,
58 eta 56, hurrenez hurren. Bistakoa da gehiago zirela hauek ikasketa altuagoak burutzen
zituztenak baino, eta beraz, zonalde gehiagotan banatuta bizi zirela. Dena den, Zelai Ariztin
eta eraikitzen hasi berria zen Busca Sagastizabal parkean nahiz Geltokien plazan 2, 3 eta 3
baizik ez ziren Batxilergoko ikasketak zituzten bizilagunak.
Lehen Hezkuntzako ikasketen azpitaldean zegoen ikasle gehien, kontuan izanik, gainera,
errolda hau egin zen garaian ez zegoela OHOa ezarrita. Ohikoen ziren bizilekuak Esteban
Orbegozo pasealekua (151), Antonino Oraa (97) eta Leturiatarren plaza (97) eta Antzina
ibilbidea zein baserria ziren; guztiak zonalde apalak, jaiotza-tasa altukoak eta erdigunetik
urrunekoak. Ezohikoenak, aitzitik, herri erdialdeko kaleak ziren: Geltokien plaza, Zelai Arizti
eta Euskadi enparantza, 3, 4 eta 5 haurrekin, hurrenez hurren.
Eskola-ume gehienak Esteban Orbegozon, Leturiatarren plazan eta San Gregorion zeuden
erroldatuta, lehenengoan 63 eta bigarren nahiz hirugarrenean 53. Gutxi ziren Elizkalen,
Filipinar Uharteak kalean (bana) eta Busca Sagastizabal parkean (bi) bizi zirenak.
Artean ikasten hasteko adinik ez zutenak, batik bat Leturiatarren plazan, Esteban Orbegozo
pasealekuan eta Antonino Oraan zeuden finkatuta, hiruak biztanleria handiko zonaldeak
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zirelako seinale. Gutxi ziren, ordea. Busca Sagastizabal, Espainia enparantzan eta Geltokien
plazan erroldatutako umeak, 1, 2 eta 4, hurrenez hurren.
Analfabetoen kasuan, Leturiatarren plazan eta baserrietan bizi ziren gehienak, 29 bakoitzean; zerrendan atzetik, Antonino Oraa (19), Etxeberri auzunea (18) ageri ziren. Filipinar
Uharteak kalean, Geltokien plazan eta Busca Sagastizabal parkean, aldiz, ez zen analfabetorik
bizi, hiru zonalde hauek populazio oso baxuko guneak baitziren.
1975. urteko erroldan 4.697 ziren hezkuntza irizpideekin erroldan jasotakoak, bost urte
lehenago baino %2,15 gehiago.
Azpimarratzekoa da, lanean ari ez ziren unibertsitario (237 ziren, bost urte lehenago baino
%125,71 gehiago), Lehen Hezkuntzako (2.104, %37,69 egin zuen gora) eta analfabeto kopuruak (277 ziren, %16,87 gehiago) gora egin bazuen ere; jaitsiera jasan zutela, zenbatekoan
eta portzentaian, Lanbide Heziketa (%87,94 gutxiago), Batxilergo (%27,60ko beherakada),
eskola-ume (%16,14) eta ikasteko adinik oraindik ez zuten haurren (%15,73) kopuruek.
Bazirudien Lehen Hezkuntza amaitu zutenen artean ospea irabazi zutela unibertsitate
mailako ikasketek, Lanbide Heziketaren kalterako. Dena den, Batxilergoa ikasi zutenen
jaitsiera ikusita, aldaketa lauzpabost urte lehenago gertatu zela esateko moduan gara.
Osterantzean, aurreko urteetan gora egin bazuen ere, 1975. urtean eskola-ume eta ikasteko adinik ez zuten haur kopuruaren beherakada, jaiotza-tasak behera egin izanaren isla da.
Analfabetoak ere gehiago ziren, hots, lehenagokoei ezaugarri beretsuko berriak gehitu
zitzaizkien, etorkinak hain zuzen.
Ikasketa-mailak bizilekuekin erkatuz, adierazgarria da unibertsitarioak herriko zonalde
gehienetan bizi zirela, Filipinar Uharteak kalean salbu, eta beraz, orokortu egin zela, nolabait, hauen presentzia herrian. Legazpi, Francoren ibilbidean eta Piedad kaleetan bizi ziren
unibertsitate ikasketadun gehien, 37, 24 eta 18, hurrenez hurren. Filipinar Uharteak kaleaz
gain, Geltokien plazan, Zelai Ariztin eta Okendo Almirantea kaleetan, aldiz, gutxi bizi ziren,
bana baino ez zegoen erroldan sartuta.
Lanbide Heziketadun herritar apurrak, batik bat, Urdanetan (5), Okendo Almirantea,
General Mola, Urola, Santa Isabel errepidean eta Esteban Orbegozo pasealekuan bizi ziren,
bina bizilagun hain zuzen; asko ziren, ordea, ikasketa hauek burututa zeuzkan inor bizi ez
ziren herriguneak.
Batxilergodunak herri guztian barrena zeuden erroldatuta, nahiz nabarmentzekoa zen
Esteban Orbegozon nahiz Legazpi auzunean (39 bakoitzeak) eta Urdaneta ibilbidean bizi
zenen zenbatekoa. Gutxiago ziren, aipatu ditugunen aldean, Geltokien plazan, Zelai Arizti
parkean eta Elizkalen bizi zirenak, bina hain zuzen.
Lehen Hezkuntzako ikasleen kasuan, Esteban Orbegozo pasealekua, Leturiatarren plaza
eta Antonino Oraa, 167, 154 eta 127 haurrekin, hurrenez hurren, ziren zonalde ohikoenak.
Elizkale, Zelai Arizti, Geltokien eta Espainia plazen kasuan, aldiz, oso gutxi ziren bertan
erroldatutako haurrak, 7 lehen bien kasuan eta 8 gainontzekoetan.
Eskola-umeak, bereziki, Esteban Orbegozo pasealekuan, Leturiatarren plazan, Busca
Sagastizabal parkean, eta San Gregorio kalean, 64, 34, 34 eta 33 biztanlerekin, hurrenez
hurren, bizi ziren; Espainia eta Geltokien plazak (0 bietan) nahiz Santa Isabel errepidea
(bakarra) zirelarik bizileku ezohikoenak.
Ikasten hasi gabe zeuden haurren gehiengoa, Esteban Orbegozo pasealekuan, Leturiatarren plazan eta San Gregorion zegoen erroldatuta, 114, 67 eta 67 lagun, hurrenez hurren.
Esan gabe doa hauek zirela jaiotza-tasa altuena zuten herriko zonaldeak. Haur gutxien bizi
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zirenak, aldiz, Iñigo de Loiola, Elizkale, Santa Isabel errepidea, Espainia eta Geltokien plazak
ziren.
Analfabeto kopuruak, irizpide honen baitan jasotako herritarren %5,89 eta biztanleriaren
%2,21 zirenak, gora egin zuen bai zenbatekoan baita erlatiboki ere. Antzina ibilbidean, San
Isidron eta Garicano Goñin zeuden, batik bat, erroldatuta, 25, 24 eta 23 lagun zirelarik bertan bizi zirenak, hurrenez hurren. Bat bera ere ez zen, aldiz, Geltokien plazan, Zelai Ariztin
eta Jai Alai kalean bizi.
Hurrengo erroldan, 1981ean eginikoan, hots, Trantsizio garaia amaitu berritan11, ez da
aldaketa azpimarragarririk ageri. Halaz ere, krisi ekonomiko bortitzaren eragina somatu zen
erroldako datuetan.
Hezkuntzari dagokionean, orain arte aztertutakoan sakonduz, soma daiteke, behin oinarrizko ikasketak burututa, bi aukera zituztela ikasleek: eskola-graduatua lortzea (behin
OHOa bukatuta) edota Lehen mailako Ikasketen Ziurtagiria jasotzea (etapa gainditu ez
zutenek lortzen zutena). Dena den, azalpen honek ez du erabat argitzen Lehen Hezkuntza
azpisaileko argibideen auzia, datuak oso zehatzak baitira hizpide dugun erroldan.
Alde batetik, asko ziren Lehen Hezkuntzako ikasketak zeuzkatela adierazi zuten hamalau
urtetik gorako herritarrak. Hainbatek, hirurogeita hamar edota laurogei urte eduki arren,
ikasketa hauek amaituta zeuzkatela aitortu zuten, nahiz, esaterako, hamar urtera arte bakarrik eskolara joandakoak izan.
Honek gure oinarriak berregituratzera garamatza, zera ondorioztatuz: alde batetik aipatu
berri dugun azpimultzoa zegoen, OHOa gainditu eta Lehen Hezkuntza amaitu zutenak
eskola-graduatua jasoz; bestetik, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi zein hamahiru urterekin Lehen Hezkuntza aspaldi amaitu eta ikasi izanaren ustea zeukatenak, nahiz titulaziorik
ez izan.
Gauzak horrela, zein adinekin esan dezakegu inork, bere hitzetan, Lehen Hezkuntzako
ikasketak burututa zituela?
Jasotako datuekin, esan genezake haur batek eskolaurrea Lehen Hezkuntzako bigarren
ikasturtean bukatzen zuela eta ez sei urterekin. Erroldatu baten aitorpena ikusita, zeinak,
heldu izanda Lehen Hezkuntzako hirugarren ikasturtea burutu zuen, eskola-graduaturik jaso
gabe; iruditzen zaigu Lehen Hezkuntza amaitu balute eran (nahiz ez gainditu) hartu beharko
genituzkeela. Hori dela eta, datu-basearen eranskinean Lehen Hezkuntzako ikasketadunak
(eskola-Ziurtagiriarekin edo gabe) azpimultzoan jasoko ditugu.
Bestelakoa da, irakurtzen eta idazten jakin arren, Lehen Hezkuntzako ikasketarik ez zutela
adierazi zuten nagusien kasua: ikasketarik gabekoen taldean txertatuko ditugu. Azpimultzo
hau ez da araututako titulurik gabeko eskola-ume edota aurre-eskolako ikasketak zituztenen
berbera (6 eta 8 urte bitartekoak), 3 eta 6 urte bitartean zeuzkatenek ez baitzuten ikasketa
ziklorik amaitu. Txikienak Adinagatik ikasketarik gabekoak (6 urtera arte) dira. Azkenik, hamar urtetik gora izan arren irakurtzen zein idazten ez zekitenak, analfabetotzat joko ditugu;
Zumarragako erroldetan lehenengoa izango zen 1981ekoa UNESCOk proposatu berri zuen
definizioa jarraituko zuena.

11 Trantsizioaren amaierari dagokionez, ez dago historialarien artean adostasunik . Gehiengoak 1982ko urria, PSOEk
hauteskunde orokorrak irabazi zituen unea, dauka 7 urte lehenago, Francoren heriotzarekin hasi zen garai historiko
honen bukaera datatzat.
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Horrez gain, datuen analisiari ekin aurretik, adierazi nahi nuke Batxilergo ikasketen
azpimultzoan zegoen dualitatea. Batetik, 1970. urteko Hezkuntzaren Lege Orokorrean onartutako legearen baitakoa zegoen, eta bestetik, zaharragoak, oinarrizko eta goi-mailako Batxilergodunak. 1981. urtean baziren oraindik Batxilergoko 5 eta 6. mailako ikasketa aipatzen
zituztenak, garai hartan BBBaren baliokide zirenak.
Amaitzeko, Lanbide Heziketako ikasleen kasuan, esan tituluduntzat jasoko ditugula Lehen
Mailako Lanbide Heziketa gainditu zutenak.
1981. urteko erroldatik aurrera ikusiko ditugun berezitasunak argituta, hezkuntza irizpideak jarraituz erroldan jasotako herritarren analisiari ekingo diogu. Hasi aurretik, errolda
honetan herriko ia bizilagun guztiak (ikasle ala ez, erretiratu, langabe, langile, norbere nahiz
besteren kontura lanean ari zirenak etab.), 11.861, agertzen direla esan beharrean gaude.
Salbuespenen bat bada, esaterako familiarik gabeko agure erretiratuak, euren ikasketen
berri emateko gai ez zirenak.
Guztiarekin, 273 ziren erroldan jasotako unibertsitarioak12 (tituludunen %2,30), 654
Lanbide Heziketako ikasketaren bat amaitu zutenak (%5,51), Batxilergo ikasketa zein
UBIdun 625 (%5,26), eskola-graduatua zuten 696 (%5,86), Lehen Hezkuntzako Ziurtagiria
jaso edota ikasketa hauek bukatu zituzten 7.079 (%59,68), ikasketarik gabeko 539 heldu
(%4,54), eskolaurrea gainditu zuten 1.024 (%8,63), adinagatik oraindik ikasten hasi gabeko
789 haur (%6,65) eta 182 analfabeto (%1,53).
Ikusi dugunarekin, Zumarraga ez zela bereziki goi-mailako ikasketadun asko izateagatik
nabarmentzen esateko moduan gara. Izan ere, Lehen Hezkuntzako ikasketak egin baina
graduatua lortu ez zutenen (ziurtagiria izan ala ez), ikasketarik gabeko helduen eta analfabetoen batura 7.800 herritarrekoa da, populazioaren bi heren baino gehiago, hain zuzen.

12 Elizbarrutiko seminarioan ikasi zutenak aintzat hartu ditugu.
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Unibertsitario (%2,30) eta Lanbide Heziketako ikasketaren bat zutenen (%5,51) portzentaiak
batuta ere, jabetuko gara %7,81a baino ez zela herrian erdi-goi mailako tituluduna.
Ikasketa-mailak bizilekuka aztertuta, adierazgarria da unibertsitario apurrak Beloki ibilbidean, Ciudad Jardinen eta Euskadi plazan bizi zirela batik bat, bertako biztanleen %13,10,
%9,69 eta %9,09a hurrenez hurren, ikasketa hauek burututakoa baitzen. Bat bera ere ez
zen, aldiz, Antonino Oraa, Zelai Arizti eta Geltokien plazan bizi. Aipatzekoa da lehenengo
zonaldearen kasua, bereziki populatua baitzen kale hura.
Lanbide Heziketakoei dagokienez, azpimarratzekoa da Artiz, Legazpi auzunean eta Zelai
Ariztin bizi zen ikastun kopurua, %13,69, %12,43 eta %12,12arekin, hurrenez hurren. Gutxi
ziren, alabaina, Geltokien plaza, Argixao auzunean eta Antzina ibilbidean erroldatuak, %0,
%2,47 eta %3,39, hurrenez hurren.
Batxilergo zein UBIdunak gehiengoa osatzen zuten Jai Alai, Legazpi eta Piedad kaleetan,
biztanleen %15,78, %9,86 eta %9,61arekin, hurrenez hurren. Zelai Arizti, Geltokien plaza
eta Etxeberri zonaldeen kasuan, %0a bakarrik ziren lehenengo bietan eta %1,05 azkenekoarenean.
Eskola-graduatua zutenak, batik bat, Ciudad Jardin, Esteban Orbegozo pasealekua eta
Antzina ibilbidea zituzten bizileku, %12,10, %10,76 eta %10,35arekin, hurrenez hurren.
Geltokien plaza, Okendo eta Argixao auzunean ageri ziren portzentaia baxuenak, hurrenez
hurren %0, %0,88 eta %2,20, hain zuzen.
Lehen Hezkuntzako ikasketak burutu zituztela ziotenen artean, gainditu ez arren amaitu
(Lehen Hezkuntzako Ziurtagiria zutenak) edota bukatu gabekoak, sarri gehiago ikasi ezin
izan zuten pertsona helduak, Geltokien plazan zuten portzentaia altuena, %100 (bertako
hamabi bizilagunak azpisail honetan baitzeuden erroldatuta).
Plaza honen atzetik, asko ziren Zelai Ariztin (%72,72) eta baserri zein inguruko etxebizitzetan (%70,75) bizi zirenak ere. Portzentaia baxuenak, berriz, Antzina, Iparragirre eta Urdaneta
hiribideetan aurki zitezkeen, %40, %48 eta %49,76arekin hurrenez hurren.
Irakurri eta idazten jakin arren ikasketarik ez zuten helduak, Antonino Oraa, Argixao
auzunea eta Antzina ibilbidea zituzten ohiko bizitoki, %14,40, %13,22 eta %12,85arekin,
hurrenez hurren. Azpitalde honetako bizilagunik ez zuten zonaldeak, berriz, Geltokien eta
Espainia plazak, Iñigo de Loiola, Elizkale eta Zelai Arizti ziren.
Eskolaurreko umeen kasuan, gehienak Okendo, Antzina eta Iparragirre ibilbideetan bizi
ziren, bertako populazioaren %19,82, %18,75 eta %17,25 baitzen adin honetako haurrak.
Beste muturrean aurkitzen zeuden Iñigo de Loiola, Nafarroa enparantza eta Beloki ibilbidea,
%0,96, %1,78 eta %2,06arekin, hurrenez hurren.
Ikasten hasteko adinik ez zuten haurrak, aldiz, Busca Sagaztizabal parkean, Elizkalen
eta Etxeberrin zeuden, hein handi batean, erroldatuta, %9,93, %9,90 eta %9,52a, hurrenez
hurren, baitziren zonalde horietan. Inguru hauetan altua zen jaitotza- tasa. Gutxi ziren, eta
beraz, jaiotza-tasa baxua zen, Geltokien eta Euskadi plazetan (%0 eta %2,27, hurren hurren)
eta Ciudad Jardin zein Soraluzen (%2,42a bietan).
Errolda honen analisiari amaiera emateko, analfabetoak bereziki, Etxeberri, Argixao eta
Antonino Oraan zeuden erroldan sartuta, biztanleen %3,96, %3,85 eta %3,04a zirelarik,
hurrenez hurren, kokagune bakoitzean. Beste muturrean, ez zen bat bera ere Iñigo de Loiola,
Filipinar Uharteak, Zelai Arizti, Geltokien plaza eta Euskalerria ibilbidea zonaldeetan bizi.
1986an behera egin zuen biztanleriak, hori dela eta, jaitsiera soma zitekeen heziketa
irizpideekin sailkatutako herritarrengan ere. 11.504 lagun ziren orotara, zehazte aldera: 363
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ziren unibertsitarioak13, 831 Lanbide Heziketako tituluren baten jabe, 627 Batxilergoa edota
UBIa gaindituta zutenak, 1.414 eskola-graduatudunak, 6.789 Lehen Hezkuntzako ikasketan
eginda zeuzkatenak (edozein mailatan, OHOko 3. mailatik gorakoak), ikasketarik gabeko
253 heldu, 332 eskola-ume, ikasten hasteko adinik ez zuten 753 haur eta 142 analfabeto.
Bost urte lehenagoko egoerarekin konparatuta, esan genezake zumarragatarren ikasketamaila, eta bide batez, kulturala ere, igotzen ari zela. Aldaketak eta biztanleriaren beherakada
kontuan izanda, goi-mailako ikasketen azpimultzo guztiek egin zuten gora 1986. urteko
erroldan. Unibertsitarioak %36,95 gehiago ziren, Lanbide Heziketako tituludunak %31,03
eta Batxilergo zein UBI gaindituta zutenak %3,61 gehiago. Eskola-graduatua lortu zutenen
datua bereziki azpimarragarria da, %109,72 egin baitzuen gora.
Gainontzeko azpimultzoetan, maila intelektual apalagokoetan (ikasteko garaian ezin izan
zutelako, 1981-1986 tartean gazteegiak zirelako), nabaria da beherakada. Horren arrazoia
heriotza nahiz emigrazioa izan zitekeen, baina baita portzentaiak aldaketak jasan izana ere;
gainontzeko datuek gora egin bazuten eta biztanleriak behera, posible baita datu hau ere
aldarazi izana.
Hala eta guztiz ere, titulurik izan ez arren, Lehen Hezkuntzako ikasketak edota OHOren
3. mailaren baliokideak zituztenak gutxiago ziren, %1,13koa izan zelarik beherakada. Ikasketarik gabeko helduak ere %51,77 egin zuten behera, eskola-umeak %66,66 gutxiago ziren,
ikasteko besteko adinik ez zutenak %1,66 gutxiago eta analfabetoak ere %19,61ko beherakada
izan zuten.
Ikasketa-maila desberdinak bizilekuen arabera sailkatuta, aipatzekoa da unibertsitarioak,
zumarragatarren %3,15, zonalde txikietan bizi zirela batik bat, hala nola Jai Alai kalean
(%13,88 ziren), Beloki ibilbidean (%10,52) eta Ciudad Jardinen (%10,41). Kontrakoa zen
egoera Geltokien plazan, Zelai Ariztin, Etxeberrin (hiruetan %0,26) eta Argixao auzunean
(%0,31), bertan bizi baitzen unibertsitate ikasketadun bizilagun gutxien.
Era berean, Lanbide Heziketan aritu zirenak, herritarren %7,22, gehiengoa ziren, portzentaietan, Geltokien plaza (%21,42), Beloki ibilbidea (%13,15) eta Jai Alai (%12,96) bezalako
eremu txikietan. Gutxi ziren, aldiz, Filipinar Uharteak, Bidezar eta Argixao kaleetan bizi
zirenak, %3,33, %3,76 eta %3,79 baino ez, hurrenez hurren.
Batxilergoa edo OHO gainditua zutenak, biztanleriaren %5,45, Soraluze, Zelai Arizti
eta Ciudad Jardin zonaldeetan bizi ziren batik bat, bertako biztanleen %17,39, %15,38 eta
%17,27a zirelarik, hurrenez hurren. Ezohikoa zen, hauentzat, Geltokien plazan, Etxeberrin
nahiz Artiz auzoan bizitzea, bertan %0, %0,52 eta %1,21a baizik ez baitziren.
Eskola-graduatua zutenak, %12,29, proportzionalki gehiago ziren Geltokien, Euskadi eta
Leturia plazetan, %28,57, %16,66 eta %16,34, hurrenez hurren. Gutxi ziren, aldiz, Artiz,
Joxe Migel Barandiaran eta Iparragirre ibilbidean bizi zirenak, %3,03, %5,66 eta %6,19,
hurrenez hurren.
Lehen Hezkuntzako burututa ere, graduaturik (edota baliokiderik) ez zuten herritarrak biztanleriaren %59,01a ziren, eta Legazpi auzunean, %71,90arekin, Artiz auzoan,
%70,90arekin eta Bidezarren, %67,29rekin, ziren gehiengoa. Portzentaia baxuenak, aldiz,
Euskadi zein Geltokien plazetan eta Jai Alai kalean ageri ziren, %37,5, %42,85 eta %43,51,
hurrenez hurren.

13 Hemen ere aintzat hartu ditugu Elizbarrutiko seminarioan ikasi zutenak.
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Ikasketarik gabeko helduak, kuriosoki, Euskadi plazan (%12,5) eta jende gehiago bizi zen
Argixao, Antonino Oraa nahiz Etxeberri auzunean, %9,17, %6,99 eta %6,62arekin, hurrenez hurren, ziren gehiengoa. Ezohikoa zen, aldiz, hauen presentzia: Nafarroa eta Geltokien
plazetan, Zelai Ariztin, Artiz auzoan, baserri inguruan, Legazpi auzunean, Piedad, Okendo,
Bidezar, Jai Alai eta Filipinar Uharteak kaleetan.
Gazteenekin hasteko, eskola-umeei dagokienez, Geltokien plaza, Beloki ibilbidea eta
Zelai Arizti dira portzentai altuenak dituzten zonaldeak, hurrenez hurren %7,14, %6,57
eta %5,12arekin. Une hartan ez zen halakorik Joxe Migel Barandiaran, Euskadi plazan eta
Soraluze kalean bizi.
Artean ikasten hasteko adinik ez zutenen azpimultzoa aztertze aldera, gehiengoa ziren
Joxe Migel Barandiaran auzunean eta Elizkale nahiz Jai Alai kaleetan, hurrenez hurren
%28,30, %15 eta %10,18arekin. Kontrako muturrean, haurrik ez zituzten zonaldeak, hala
nola Geltokien plaza, Zelai Arizti parkea eta Filipinar Uharteak kalea.
Azkenik, Argixao auzunea, Antonino Oraa eta San Gregorio ziren, hurrenez hurren %2,84,
%2,54 eta %2,31rekin, biztanleen artean analfabeto gehien zituzten eremuak. Aipatzekoa da
Etxeberrik jasandako beherakada, %3,96tik %1,58 izatera pasa baitzen (hamabost lagun izatetik, sei izatera hain zuzen, arrazoi nagusia ez zen analfabeto izaten uzteko nahia). Geltokien
eta Euskadi plazetan, Zelai Ariztin, baserrietan, Beloki ibilbidean, Joxe Migel Barandiaran
auzunean, Iñigo de Loiola, Filipinar Uharteak eta Jai Alain, berriz, ez zen bat bera ere bizi.
Amaitutako ikasketen araberako analisiarekin jarraituz, aipatzekoa da 1991. urteko
erroldatik aurrera bi berritasun ageri direla: alde batetik, lehenago aipatu dugun biztanle
berrien agerpena, 1989. urtera arte Azkoitiari zegozkion Aginaga auzoko bost baserrietako
biztanleena, hain zuzen. Bestetik, eta herrian lehendabizikoz, doktore azpimultzoa daukagu
erroldan. Azken multzo honen hazkundearekin, herrian lanean egon zitezkeenak alde batera utziz, agerikoa da herritarren hezkuntza-maila gero eta hobea zela, are nabarmenagoa
gainera portzentaietan.
Bakarra zegoen, 11.086 erroldatutatik bat, biztanleen %0.0009a, zeina ondorego erroldetan ikusiko dugunaren aintzindaritzat har genezakena.
Ohiko ikasketa garaien kasuan, Aginaga dagoeneko Zumarraga bazen ere herriak 418
biztanle gutxiago zituela kontuan izanda, 597 unibertsitario, Lanbide Heziketako 886 ikasle,
698 Batxilergo nahiz UBI zein baliokidedun, 2.171 eskola-graduatudun, Lehen mailako ikasketak bukatuta zeuzkaten 5.198 ikasle, ikasketarik gabeko 630 heldu (idazten eta irakurtzen
zekitenak), eskolaurrea gainditua zuten 288, oraindik eskolaurrea egina izateko gazteegiak
ziren 464 haur eta 142 analfabeto. Tamalez ez dugu herriko 10 biztanleren daturik.
Datuok eskuan, agerikoa zen azken bost urteetan izandako jauzi kualitatiboa: unibertsitate
ikasketadunak %70,79 gehiago ziren, Lanbide Heziketadunak %10,66, Batxilergo, UBI edo
baliokideak burutu zituztenak %15,41 gehiago eta eskola-graduatua jaso zutenen datuek
ere %59,31 egin zuen gora.
Goi zein erdi-mailako ikasketetan joera haztea bazen, ikasketa maila apaletan: Lehen
Mailako Ikasketen Ziurtagiria, lehen bi mailak nahiz baliokideak (OHOko 1 eta 2. Mailak)
gainditu zituztenen kopuruak %20,56 egin zuen behera, ikasketarik gabeko helduen kopurua
%159,36 hazi zen14, aurreskolako ikasleak %10,07 gutxiago ziren eta artean ikasten haste-

14 Datu hau harrigarria bada ere, zitekeena da bost urte lehenago euren ikasketa mailari buruz galdetu zitzaienean,

herritar hauek 10-11 urterekin ikasteari utzi ziotela erantzun izana. Hala, Lehen Mailako Ikasketak burutu (nahiz amaitu
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ko adinik ez zutenak, %16,09 gutxiago. Azken datu hauetan soma daiteke zein baxua zen
garaian herriko jaiotza-tasa. Azkenik, analfabetoak, bost urte lehenagoko berberan baziren
ere, %4,06ko hazkundea izan zuten ehunekotan.
Ikasketa mailak bizilekuekin erkatuz, eta datuak ehunekotan jasoz, aipatu berri dugun
doktore bakarra Legazpi kalean bizi zen (kale hartako erroldatuen %0,26a osatzen zuen).
Esandako parametroetan, unibertsitarioak, batik bat, Jai Alain, Euskadi plazan eta Iparragirre ibilbidean zeuden erroldan sartuta, %16,48, %13,04 eta %12,68arekin, hurrenez
hurren. Kontrako muturrean, gutxi ziren Geltokien plazan zein Etxeberri eta Elgarrestamendi
auzuneetan bizi zirenak, %0, %0,55 eta %0,79 baino ez, hurrenez hurren.
Lanbide Heziketako ikasketaren bat burutua zuten gehienak, aldiz, Zelai Arizti parkean,
Geltokien plazan eta Legazpi auzunean bizi ziren, %16,66, %14,28 eta %11,72ko portzentaiekin, hurrenez hurren. Eitzako Antzina ibilbidean eta San Gregorion zein Argixaon, berriz,
gutxi ziren Lanbide Heziketako ikasketadunak, hurrenez hurren %2,97, %5,33 eta %5,53
bakarrik.
Batxilergo, UBI edo baliokideak ziren ikasketak zituzten herritarren kasuan, Zelai Arizti,
Filipinar Uharteak kalea eta Iparragirre ibilbidea ziren ohiko bizilekuak, %16,66, %14,54
eta %12,18arekin, hurrenez hurren. Gutxi ziren, aldiz, Joxe Migel Barandiaran auzunean,
Geltokien plazan eta Etxeberri auzunean bizi zirenak, %0 lehenengo bien kasuan eta %2,70
azkenengoarenean.
Eskola-graduatua lortzeraino ikasi zutenak, gehiengoa ziren Etxeberri, Elgarrestamendi
eta Okendon, %31,28, %30,95 eta %29,18 hurrenez hurren. Portzentaia baxuenak, berriz,
Beloki ibilbidean, Euskadi plazan eta Jai Alai kalean aurki genitzakeen, %6,04, %10,86 eta
%10,98, hurrenez hurren.
Lehen Mailako Ikasketen ziurtagiria zutenak, edota hirugarren mailara arteko ikasketadunak, Esteban Orbegozo pasealekuan, Antonino Oraan eta baserrietan zuten ordezkaritza
handiena, %56,46, %53,86 eta %52,57arekin, hurrenez hurren. Beloki ibilbidean, Zelai
Ariztin eta Okendon, aldiz, ez zen ordezkaritza hori hain oparoa, biztanleen %30,87, %33,33
eta %33,97ak baitzuten aipatu ikasketa maila, hurrenez hurren.
Ikasketarik gabeko helduak, bereziki, Beloki, Iñigo de Loiola eta Kalebarrenen zeuden
erroldatuta, hurrenez hurren %29,53, %18,98 eta %14,21, hurrenez hurren. Portzentaia
baxueneko zonaldeak, ostera, Zelai Arizti, Geltokien plaza eta Soraluze ziren, lehenengo biak
bat bera ere ez baitzuten eta azkenak, aldiz, %0,79ko ehunekoa baino ez.
Eskolaurreko ikasketak amaitu zituzten herritarrak Joxe Migel Barandiaran, Elgarrestamendi eta Urdaneta ibilbidean zeuden, hein handi batean, finkatuta, %8,82, %4,76 eta
%3,50arekin, hurrenez hurren. Azpimultzo honetako bat bera ere ez zen, aldiz, Geltokien,
Nafarroa eta Euskadi enparantzetan, Zelai Ariztin eta Iñigo de Loiola, Filipinar Uharteak
eta Kalebarren kaleetan.
Azken ikasketa hauek bukatu gabe zituztenak, Joxe Migel Barandiaran, Geltokien plazan
eta Elizkalen zuten ordezkaritza handiena, %17,64, %14,28 eta %7,00arekin, hurrenez hurren. Ciudad Jardin eta Nafarroa enparantzaren kasuan, ez zegoen adin honetako bizilagunik
eta Kalebarrenen %2,10ekoa zen azpimultzo honen portzentaia.

ez) zituztenen azpitaldean sartu zituzten. Alabaina, 1991. urtean galdera bera egin zitzaienean, inoiz ikasi gabekoak zirela
erantzun zuten, azpitalde honetan jarri zituztelarik.
Aldaketa azaltzeko aukera bakanetako bat da, izan ere, Lehen Ikasketadun (ziurtagiriarekin zein gabe) kopuruak behera
egin zuen: 1986an 6.789 ziren eta 1991. urtean 5.198.
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Azkenik, analfabetoei dagokienez, portzentaia handienak Antzina ibilbidean, Euskalerria
ibilbidean eta Argixao auzunean aurki genitzakeen, %3,97, %3,58 eta %3,11, hurrenez hurren. Asko ziren analfabetorik gabeko zonaldeak, hala nola: Nafarroa eta Geltokien plazak,
Zelai Arizti, Beloki ibilbidea eta Filipinar Uharteak, Jai Alai eta Soraluze kaleak.
1996. urteko erroldan jauzi kualitatibo berri bat ageri zen. Herriko biztanleriaren
beherakada azpimarratzekoa bazen ere, 865 gutxiago ziren, bi doktore jaso ziren erroldan,
bost urte lehenagokoaren bikoitza hain zuzen, populazioaren %0,02a. Populazioaren jaitsierarekin, ez da harritzekoa lizentziatu kopuruak ere behera egin izana, 581 baitziren, bost
urte lehenago baino hamasei gutxiago. Nolanahi ere, portzentaiak 30 ehuneneko gora egin
zuen, %5,68a izateraino. Antzekoa zen egoera Lanbide Heziketako ikasketak zituztenekin;
846 baziren ere, 1991ean baino berrogei gutxiago, ehunekotan gora egin zuen, bost urte
lehenagoko %7,99 izatetik, %8,27 izatera, alegia.
Batxilergo, UBI edo baliokideak ziren ikasketadunen kasuan, 745 ziren hizpide dugun
erroldan, bost urte lehenago baino berrogeita zazpi gehiago, %6,75ko hazkundearekin.
Eskola-graduatua zeukatenak ere 1.869 ziren, herriko biztanleriaren %18,28, zenbatekoan
zein portzentaian jaitsiera nabarmena jasanez 1991ko datuen aldean.
Eskola-graduaturik ez, baino Lehen Mailako Ikasketaren bat burutu zutenak (asko ziurtagiridunak) 4.903 izaterainoko beherakada izan zuten. Dena den, herriko populazioaren
%47,96a zen ikasketa maila hau zuena, portzentaiak, 1991ko datuekin konparatuz, %1,08ko
hazkundea izan zuelarik.
Ikasketarik gabeko helduak, aldiz, 452 ziren, bost urte lehenago baino 178 herritar eta
%1,26 gutxiago. Beherakada nabarmenena izan zuen azpitaldea zen inondik ere: zaharrenen
artean agerikoa da heriotza-tasa.
Eskola-ume kopuruak behera egin zuen, bai zenbatekoan (72 lagun), baita ehunekotan
ere, %2,11 zen aztergai dugun erroldan, 1991n baino 48 ehuneneko gutxiago.
Nolanahi ere, azken hamarkadetako joera beheranzkoa izanda, harritzekoa da jaiotza-tasak
hazkundea jasan izana; bost urtetik beherako 499 haur bizi ziren herrian, 1991an baino 35
gehiago, eta beraz, 70 ehunenekokoa zen, ehunekotan, izandako hazkundea.
Bukatzeko, ikasketa-mailak hobera egitea baldintzatzen zuen beste datu bat analfabeto
kopuruaren jaitsiera zen. Sarri heriotza tarteko bazen ere, beherakada norbanakotan (1991an
baino 34 gutxiago ziren 1996an) nahiz ehunekotan antzematen zen: 23 ehunenekotan egin
zuen behera, biztanleriaren %1,05 izateraino.
Ikasketa-mailen bizilekukako analisiari ekiteko, goi-mailako ikasketadunak, hau da, bi
doktoreak, Legazpi kalean eta Ipar Haizea auzunean zeuden finkatuta.
Kasu honetan ere, aurrerantzean portzentaien araberako analisia egingo dugu, argigarriagoak baitira errealitatea zer nolakoa zen ulertu ahal izateko. Unibertsitarioen kasuan,
bereziki Jai Alain, Espainia enparantzan eta Soraluze kalean zeuden erroldatuta, hurrenez
hurren %19,17, %17,07 eta %13,43ko portzentaiekin. Gutxi ziren, aldiz, Zelai Arizti, Geltokien plaza eta Elgarrestamendiko unibertsitate ikasketadunak, %0 lehenengo bietan eta
%0,79 azkenekoan.
Lanbide Heziketa burutu zutenak, ordezkaritza handiena Geltokien plazan, Zelai Arizti
parkean eta Nafarroa enparantzan zuten, %33,33, %20,58 eta %13,86, hurrenez hurren.
Ikasketa hauen tituludun portzentaia baxuagoa zen, aldiz, Iñigo de Loiola, Bidezar eta Elgarrestamendi auzunean, %3,70, %4,24 eta %4,34, hurrenez hurren.
Batxilergo, UBI nahiz baliokideak burutu zituztenak, bereziki Legazpi, Soraluze eta Filipinar Uharteak kaleetan zeuden finkatuta, %13,62, %13,43 eta %13,04ko ehunekoekin
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hurrenez hurren. Portzentaia baxuenak Geltokien plazan, Argixao eta Joxe Migel Barandiaran
auzuneetan jaso ziren, %0, %1,56 eta %2,24 hurrenez hurren.
Eskola-graduatudunei dagokienez, Busca Isusi, Etxeberri eta Elgarrestamendi ziren euren
ohiko bizilekuak, %31,57, %29,39 eta %28,85eko portzentaiekin, hurrenez hurren. Aldiz,
gutxi ziren Jai Alain, Iñigo de Loiolan eta Ciudad Jardinen bizi zirenak, hurrenez hurren
%10,95, %11,11 eta %11,57 baino ez.
Azterketarekin jarraituz, titulurik ez zutenei erreparatuz, Lehen Hezkuntzako ikasketaren
bat egina zutenak (ziurtagiria baino ez zeukatenak, esaterako), Iñigo de Loiola, Antonino Oraa
eta baserrian bizi ziren asko eta asko, bertan baitzeukaten ordezkaritza handiena, %55,55,
%54,62 eta %53,28arekin, hurrenez hurren. Baxuena, aldiz, Zelai Ariztin, Ipar Haizean eta
Nafarroa enparantzan jaso zen, %20,58, %32,78 eta %37,62, hurrenez hurren.
Ikasketarik burutu ez zuten helduak, Iñigo de Loiolan, Kalebarrenen eta Txurrukan, %20
,17, %14,28 eta %12,87, hurrenez hurren, zeuden, batik bat, finkatuta. Alabaina, bat bera
ere ez zen Geltokien plazan, Ipar Haizea eta Joxe Migel Barandiaran auzuneetan, Zelai Ariztin
eta Filipinar Uharteak kalean bizi.
Adinaren arabera sailkatzen ziren azpitaldeen kasuan, eskolaurreko ikasketak burutu zituztenen gehiengoa Zelai Arizti, Artiz eta Joxe Migel Barandiaran auzunean bizi ziren, %5,88,
%4,73 eta %4,49, hurrenez hurren. Ez zen hauetariko inor Geltokien plazan, Kalebarrenen
eta Iñigo de Loiolan bizi.
Artean ikasten hasi gabekoak, Geltokien plazan eta Ipar Haizea zein Joxe Migel Barandiaran auzuneetan zuten ordezkaritza nabarmenena, %3,85, %2,94 eta %2,54arekin, hurrenez
hurren. Ez zen adin horretako haurrik erroldatu Iñigo de Loiola eta Jai Alai kaleetan eta
Iparragirre ibilbidean ere oso baxua zen ehunekoa, %0,62koa alegia.
Azkenik, amaitze aldera, analfabetoak Antzina ibilbidean, Zelai Ariztin eta Bidezarren
zeuden, hein handi batean, erroldatuta, %3,85, %2,94 eta %2,54arekin hurrenez hurren.
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Ez zegoen ikasketa maila honetako bizilagunik Iñigo de Loiola, Filipinar Uharteak, Jai Alai,
Soraluze, Ciudad Jardin, Ipar Haizea eta Joxe Migel Barandiaran auzuneetan zein Geltokien,
Nafarroa eta Euskadi enparantzetan.
Guztiarekin, XXI. mendearen hasierara heldu gara, ageriko aldaketekin: Gobernu
Zentralaren erabakiz, datu-base berriak sortuko dira, hainbat azpitalde ezabatuz, hala nola
eskola-ume zein analfabetoena. Esan gabe doa, aurrerantzean ere izango zirela analfabetoak,
baina ikasketarik gabeko helduen azpitaldean txertatu ziren. Hala bakarrik azal daiteke azpitalde honen gorakada, 2001. urtean biztanleriaren %17,41a osatzen zuena.
Aldaketa hauek zailtasunak dakartza berekin, ezbairik gabe, egiten ari garen analisian.
Dena den, horiek saihestuta, ondorioak ateratzen saiatuko gara. Oinarritzat ahalik eta herritar kopuru handiena aintzat hartuta, ikusiko dugu hobera egin zuela, bai titulu akademikoen zenbatekoak gora egin zuelako, baita titulurik gabekoak gero eta gutxiago zirelako
ere. Egoera hau, gainera populazioak beheranzko joera lausoa zuen garaian jazo zen, 1996.
urteko datuekin alderatuz, 2001eko abenduaren 31n jasotakoetan ehun gutxiago bakarrik
baitziren herriko bizilagunak, 10.121 zehatz esanda.
Egiari zor, eskola-graduatua zutenak eta Lehen Hezkuntzako ikasturteren bat burututakoak (ziurtagiria lortzeko aukera ere izan zutelarik) ziren, ikasketa-mailen irizpidea aintzat
hartuta, azpimultzo handienak. Azpimarragarria da, hala ere, OHOa edota baliokideren bat
gainditua zutenen portzentaiak gora egin izana, 1996ko %18,28tik %23,08ra, eta aipatu
berri dugun Lehen Hezkuntzako Ziurtagiria zutenak, aldiz, gutxiago zirela, 1996an %47,96a
izatetik %32,73a izatera pasa baitziren.
Datu hauek dira, ezinbestean, hobekuntzaren gakoak; doktoreak bost urte lehenagoko
berberak izatea, lizentziatuak %5,68 izatetik %5,09 izatera pasa izana, Lanbide Heziketako
tituludunak %8,27tik %9,42ra, Batxilergo, UBI nahiz baliokideren bat gainditua zutenak
%7,28 izatetik %7,68 izatera pasa izana eta abar bigarren mailako aldaketak baino ez dira.
Azkenik, 2001eko abenduaren 31ko erroldatik jasotako datuen azken azpitaldeari helduz, eskolaurrean eta ikasteko adinik bete gabe zeudenen taldeak bakar batean bilduta ikus
ditzakegu: bien artean osatzen zuten taldeak biztanleriaren %4,44a osatzen zuen; honek,
jakina, zerikusia zuen azken urteetako jaiotza-tasaren jaitsierarekin.
Ikasketa-mailak zonaldeka nola antolatuta zeuden aztertzerako orduan, doktoreen kasuan
azken erroldatik aldaketarik ez zela izan kantuan izanda (biak helbide berean baitzeuden
erroldan jasota), azpitalde bakoitzak aztergai dugun eremuan proportzionalki zein leku betetzen zuen hartuko dugu aintzat.
Unibertsitarioak, esaterako, Euskadi plazan, Iñigo de Loiolan eta Ciudad Jardinen, hurrenez hurren %20,93, %16,43 eta %13,58, bizi ziren batik bat. Zelai Arizti eta Geltokien plazan,
berriz, ez zen bat bera ere bizi eta Etxeberri auzunean biztanleen %0,37a baino ez ziren.
Lanbide Heziketako tituluren bat zutenen kasuan, Zelai Ariztin, Geltokien plazan eta
Izazpi auzunean bizi ohi ziren gehien portzeintaiak kontuan hartuta, %20,68, %18,18 eta
%16,74, hurrenez hurren. Zerrendaren kontrako muturrean Iñigo de Loiola, Antonino Oraa
eta Antzina ibilbidea ageri dira, %2,73, %3,64 eta %4,21arekin, hurrenez hurren.
Batxilergo, UBI nahiz baliokide zen ikasketaren bat burutu zuten herritarrek Soraluze,
Iparragirre eta Legazpi kaleetan zuten ordezkaritza handiena, %21,42, %12,79 eta %11,42
baitziren, hurrenez hurren. Portzentaia baxuenak, aldiz, Joxe Migel Barandiaran, Etxeberri
eta Argixao auzuneetan jaso ziren, %0, %1,5 eta %2,91rekin, hurrenez hurren.
Eskola-graduatua edo baliokideren bat lortu zutenen azpimultzoak Elgarrestamendi, Etxeberri eta Busca Isusi auzuneetan zituen portzentaiarik altuenak, %40,26, %39,09 eta %37,66,
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hurrenez hurren. Ordezkaritza baxuena, berriz, Soraluze kalean, Iparragirre auzunean eta
Ciudad Jardinen jaso zen, hurrenez hurren %9,18, %14,47 eta %16,04ko portzentaiekin.
Lehen Hezkuntzako ikasturteren bat burutu zein ziurtagiria jasoz gainditu zutenen biztanleak gehiengo ziren Iparragirre ibilbidean, Legazpi auzunean eta Jai Alai kalean, %47,81,
%41,17 eta %40,98 hurrenez hurren. Gutxi ziren, aldiz, Geltokien plazan, Busca Isusin eta
Izazpin, %9,09, %16,01 eta %17,09 baino ez, hurrenez hurren.
Ikasketarik ez zuten helduen kasuan, zeinak errolda honetan analfabetoak ere bere baitan
zituen, Geltokien plazan, Joxe Migel Barandiaran eta Okendo kaleetan zuten ehunekotan,
hurrenez hurren %22,72, %13,49 eta %12,11rekin, ordezkaritzarik handiena. Portzentaia
baxuenak, aldiz, Iparragirre ibilbidean, Ciudad Jardinen eta Izazpi auzunean jaso ziren.
Azkenik, 6 urtez azpiko haurrei dagokienez, Ipar Haizea, Izazpi eta Busca Isusin bizi ziren batik bat, populazioaren %11,45, %9,45 eta %7,87a baitziren hurrenez hurren zonalde
hauetan. Geltokien plazan, Euskadi plazan eta Jai Alai kalean, bat bera ere ez zen bizi.
2006. urteko abenduaren 31ko datuak 2001.ekoekin jarraitutako irizpide berberekin
aztertuta, agerikoa da Zumarragako hezkuntza mailak berriro ere gora egin zuela.
Izan ere, adinaren arabera sailkatutako azpimultzoa alde batera utzita (eskolaurrean zeudenak zein artean ikasten hasi ez zirenak), hau 2001eko %4,44etik 2006ko %5,62ra igo
baitzen; eta doktoreak salbu (lehenagoko berberak ziren), biztanleen esforzu eta aukeren
esku zeuden azpimultzoetan, gora egin zuen nabarmen tituludun kopuruak. Unibertsitarioak
%5,09 izatetik %5,85 izatera pasa ziren, Lanbide Heziketadunak %9,42tik %10,64ra, Batxilergo zein UBI nahiz baliokidedunak gainditu zituztenak %7,68tik %9ra eta eskola-graduatua
edota baliokidea zutenak %1,29 gehiago ziren ehunekotan.
Behera egin zuten azpimultzo bakarrak, Lehen Hezkuntzako ikasturteren bat egina zutenak (2001ean %32,73 izatetik 2006an %30,45 izatera) eta ikasketarik gabeko heldu zein
analfabetoak (2001ean %17,41 ziren eta 2006an %14,22) ziren. Azken hau zen, gainerakoen
aldean, beherakada nabarmenena izan zuen azpimultzoa; ziurrenik heriotzari zor diogu,
nahikoa altua baitzen multzo honetako herritarren batazbesteko adina.
Ikasketa mailak bizilekuen arabera sailkatzeko saiakeran, unibertsitario gehien proportzioan Jai Alai, Ciudad Jardin eta Iñaki Linazasoro zonalde txikietan bizi zela ikus dezakegu,
hurrenez hurren biztanleen %18,75, %15,21 eta %10,71a baitziren. Portzentaia baxuenak
Geltokien plazan eta Zelai Ariztin (bat bera ere ez baitzen bizi) eta Etxeberri auzunean jaso
ziren, azken honetan biztanleen %0,86a baitzen unibertsitate ikasketaduna.
Lanbide Heziketako ikasketak zituztenen kasuan, Zelai Arizti, Iñaki Linazasoro auzunean
eta Ipar Haizean zuten ehunekotan ordezkaritza handiena, %26,08, %17,85 eta %16,66arekin, hurrenez hurren. Kontrako muturrean, bat bera ere ez zen erroldatu Geltokien plazan
eta Antonino Oraan eta Antzina ibilbidean %6,34 eta %6,44 baino ez ziren, hurrenez hurren.
Goi Batxilergoa, UBIa nahiz baliokideren bat gainditu zutenak, Soraluze, Iñaki Linazasoro
auzunean eta Euskadi enparantzan bizi ziren batik bat, zonalde hauetan %22,09, %16,97 eta
%15,55a osatzen baitzuten, hurrenez hurren. Portzentaia baxuenak, aldiz, Geltokien plazan
eta Argixao zein Etxeberri auzuneetan jaso ziren, %0, %3,46 eta %3,47 hurrenez hurren.
Lehen Hezkuntza gainditu eta eskola-graduatua edota Oinarrizko Batxilergo titulua jaso
zuten gehienak, Iñaki Linazasoro, Elgarrestamendi eta Angel Kruz Jaka zonaldeetan bizi ziren, biztanleen %41,07, %40,47 eta %37,70 zirelarik bertan, hurrenez hurren. Gutxi ziren,
aitzitik, aztergai dugun azpimultzoan Geltokien plazan, Iparragirre ibilbidean eta Txurruka
kalean erroldatutakoak, %0, %14,06 eta %14,76 hurrenez hurren.
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Lehen Hezkuntzako ikasketaren bat bakarrik burutu zein Ziurtagiria jaso zutenak, hein
handi batean, Geltokien plazan, Esteban Orbegozo pasealekuan eta Iparragirre ibilbidean
bizi ziren, %66,66, %50,78 eta %48,82ko ehunekoekin, hurrenez hurren. Proportzioan gutxi
ziren Iñaki Linazasoro, Zelai Arizti eta Busca Isusin bizi zirenak, %6,25, %13,04 eta %8,90
hurrenez hurren.
Ikasketarik gabeko heldu nahiz analfabetoen azpimultzoari erreparatuz, Geltokien plazan
eta Busca Isusi nahiz Argixao auzuneetan zuten ordezkaritzarik handiena portzentaietan,
%66,66, %50,78 eta %48,82, hurrenez hurren. Baxuagoa zen hizpide ditugunen portzentaia
Iñaki Linazasoro auzunean, Iparragirre ibilbidean eta Esteban Orbegozo pasealekuan, %3,57,
%4,68 eta %8,90 hurrenez hurren.
Azkenik, adinaren arabera sortutako azpitaldeak, hots, eskolaurreko ume nahiz artean
ikasten hasteko adinik ez zuten haurrek osatutakoak, Izazpi auzunean, Artiz auzoan eta
Filipinar Uharteak kalean nahiz Euskadi enparantzan zituen portzentaia altuenak, lehenengoaren kasuan %17,27, bigarrenean %10,28 eta azken bietan %8,88. Ez zegoen aldiz,
sei urtetik beherako biztanlerik Geltokien plazan, ezta Zelai Ariztin ere eta oso baxua zen
ehunekoa Euskalerria ibilbidean, %1,51ekoa hain zuzen.
2011. urteko erroldan egiterakoan aldatu egin zituzten, berriz ere, ikasketa-maila jasotzeko azken urteetan erabili ziren irizpideak. Horrek, zaildu egiten du, inondik ere, gure
betebeharra. Horregatik, lehenago egindako analisietako datuekin konparatu ahal izateko,
laburbildu egin ditugu hainbat talde, bizilagunen adin-tarteak eta herriko biztanleriak (bost
urtean sei lagun gutxiago bakarrik) aldaketa nabarmenik izan ez zuela aintzat hartuz, erantzun koherente bat izateko helburuarekin.
Hortaz, aipatu berri dugunarekin, herritarren ikasketa-mailaren areagotze berri baten
aurrean gaude, tituludun kopuruak gora egin baitzuen berriz ere. Egiari zor, hobekuntza
Lanbide Heziketa eta Goi-Batxilergo-UBI mailetatik gora bakarrik soma zitekeen.
Goi-mailako ikasketadunen artean, doktore kopuruak nabarmen egin zuen gora, 19962006 artean bi egotetik, 2011n zortzi izatera pasa ziren, hots, biztanleen %0,08a. Are handiagoa zen aurrerapena lizentziatu edota unibertsitate ikasketaren bat burutua zutenen
hazkundea, 2006an %5,85 izatetik 2011ko abenduaren 31n %8,75 izatera hain zuzen. Lanbide Heziketako ikasketadunak %10,64tik %12,26rako jauzia egin zuten eta Batxilergo zein
UBI edo baliokideren bat gainditua zutenen ehunekoa %9tik %10,17 izatera pasa zen.
Ikasketa mailetan behera eginda, eskola-graduatua edota baliokideren bat zutenen azpimultzoak biztanleen %24,17 izatetik %21 izateraino egin zuela behera ikus dezakegu. Aurreko urteetan izandako jaiotza-tasaren beherakadak zerikusia izan zezakeen, ziurrenik, aldaketa
honetan. Nolanahi ere, azken urteetan haur gutxiago jaio baziren ere, Lehen Hezkuntzako
ikasketekin jardun baina gainditu ez zituztenen proportzioak gora egin zuen %30,45etik
%32,89ra.
Horrez gain, portzentaietan aldaketa azpimarragarria izan zuen azpimultzoa ikasketarik
gabeko heldu nahiz analfabetoena izan zen, %14,22 izatetik %3,63a baino ez izatera pasa
baitzen. Hain zen handia aldaketa, akatsen bat jazo zela edota heriotzaren eragina izugarria
zela pentsatzera garamatzala. Bi hauen konbinazioa gertatu izana ere posible da, gainera.
Azkenik, jaiotza-tasaren hazkunde apala eta etorkin berrien agerpena zirela medio, eskolaurreko nahiz artean ikasten hasi gabe zeudenen kopuruak gora egin zuen, %5,62tik
%11,18ra.
Ikasketa-mailak zonaldeka nola antolatuta zeuden aztertuta, zera ondorioztatu dugu:
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Zortzi doktoreak Urtubi (2), Ipar Haizea (1), Argixao (1), Piedad nahiz Legazpi kaleetan
(bana), Beloki ibilbidean eta baserrian, azken bietan ere bana, zeuden erroldatuta.
Lizentziatu zein unibertsitate ikasketadunak, batik bat, Urtubi auzunean eta Euskadi
enparantzan, bietan erroldatuen %23,07a ziren, eta Ciudad Jardinen, %22,66arekin, bizi
ziren. Gutxi ziren, aldiz, Geltokien plazan, Zelai Ariztin eta Argixao auzunean bizi zirenak,
lehen bietan bat ere ez eta azkenekoan %2,02koa zen unibertsitario portzentaia.
Lanbide Heziketako tituludunak Euskadi enparantzan, Zelai Ariztin eta Ipar Haizean
zituzten portzentaia altuenak, %23,07, %21,73 eta %18,41, hurrenez hurren. Baxua zen
ehunekoa, berriz, Geltokien plazan, Filipinar Uharteak kalean eta Soraluzen, %0, %4,76
eta %7,14 hurrenez hurren.
Goi Batxilergoa, UBI nahiz baliokideren bat gainditua zutenak, bereziki, Soraluze, Zelai
Arizti eta Urtubi auzunean zeuden erroldatuta, %17,85, %17,39 eta %17,30 hurrenez hurren.
Geltokien plazan, bat ere ez, Euskalerria ibilbidean eta Etxeberrin oso gutxi ziren, %2,87 eta
%3,16 hurrenez hurren.
Lehen Hezkuntzako ikasketak gainditu zituztenen ordezkaritza handia zen Zelai Ariztin,
Angel Kruz Jakan eta Etxeberrin, biztanleen %43,47, %37,31 eta %34,84 ziren, hurrenez
hurren. Portzentaiak baxuagoak ziren Geltokien plazan, bat ere ez, Euskadi enparantzan eta
Urtubi auzunean,%7,69 eta %9,61 hurrenez hurren.
Lehen Hezkuntzako ikasketetan jardun arren gainditu ez zituztenak, Esteban Orbegozo
pasealekuan, Txurruka kalean eta Antonino Oraan zituzten portzentaia altuenak, biztanleen
%52,08, %45,90 eta %45,20 baitziren, hurrenez hurren. Gutxi ziren Bidaurreta, Iñaki Linazasoro eta Urtubin bizi zirenak, %6,97, %8,39 eta %11,53 hurrenez hurren.
Ikasteko modurik izan ez zuten edota analfabeto ziren helduen kasuan, ohiko bizilekuak
Txurruka, Iñigo de Loiola eta Argixao auzunea ziren, %12,27, %11,62 eta %10,10 hurrenez
hurren. Ez zen, aldiz, ikasketarik gabeko inor Geltokien plazan, Urtubi nahiz Iñaki Linazasoro
auzuneetan, Zelai Arizti parkean, Ciudad Jardin eta Jai Alai kalean.
Jaiotza-tasa altua zela eta, sei urtera arteko haurren ordezkaritza nabarmena zen Bidaurreta, Urtubi eta Izazpi auzuneetan. Geltokien plaza eta Zelai Ariztin, atzera, ez zen bat bera
ere bizi eta Elgarrestamendi auzunean ere, erroldatuen %3,19a baino ez zen azpimultzo
honetakoa.
Azkenik, 2015. urteko abenduaren 31an egindako datu bilketaren azterketari ekingo
diogu. Errolda honetan ere udalerriaren eskumenetik kanpoko metodologia aldaketak izan
zirenez, datu berri hauek sailkatzeko beharrak bultzatuta, azpimultzo berri bat ezarriko dugu
gure analisian: lizentziatura edo graduko ikasketen eta doktoretzaren artekoa, hirugarren
zikloa deritzana, unibertsitateko master ofiziala gainditu eta doktoregai direnena, hain zuzen.
Horrez gain, 9.886 ziren erroldan jasotako bizilagunak, lau urte lehenago baino 90 gutxiago. Datu hau aintzat hartuta, beste datu-bilketetan baino era apalagoan bada ere, herritarren
ikasketa mailak berriz ere gora egin zuela esateko moduan gara.
Herritarren artean doktore bat gutxiago zegoen, Legazpi kalean bizi zena beste norabait
joan baitzen bizi izatera; gainera, bizileku aldaketaren bat ere jazo zen, nahiz ez den azpimarratzekoa.
Lizentziatura zein gradu maila gainditu eta oraindik doktore ez zirenenak 68 ziren, datu
adierazgarria inondik ere: herriaren batazbesteko maila igo zedin lagungarri zen.
Lizentziatu, diplomatu eta graduatuak 909 ziren, herritarren %9,10, lau urte lehenago
baino 35 ehuneneko gehiago.
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Lanbide Heziketako ikasketaren bat gainditua zutenak, aldiz, biztaleriaren %12,53a
osatzen zuten, ehuneneko batzuk gehiago azken erroldaren aldean. Hazi egin zen GoiBatxilergo, UBI edo baliokideren bat zutenenen portzentaia ere, %10,60 izateraino.
Zenbatekoari erreparatuz zifra aipagarrienak, batetik, eskola-graduatudunenak ziren eta
bestetik, Lehen Hezkuntzako ikasketaren bat egin arren gainditu ahal izan ez zutenena.
Lehenengoen kasuan, herritarren %21,69a osatzen zuen proportzioan (lau urte lehenago %21a zen), eta bigarrenarenean, agerikoa da beherakada, 2011ko %32,89a %27,32a
baitzen 2015ean. Arrazoi nagusia heriotza zen, ziurrenik, kontuan izan behar baikenuke
azken azpimultzo honetan oso altua zela batazbesteko adina.
Uste izan genezakeenaren aurka, ez da gauza bera gertatzen ikasketarik gabeko helduen
zein analfabetoen kasuan, 2011an %3,63a izatetik 2015ean %9a izatera pasa baitziren. Ez
diogu inolako azalpenik ikusten hazkunde hori, beraz, posible da kontulariaren akatsa izatea.
Azkenik, adinaren araberako azpimultzoari dagokionez, 806 ziren 2015ean sei urtez azpiko
haurrak, biztanleriaren %8,15. Azken lau urteetako beherakada nabarmena da, 2011n 1.116
lagun baitziren, populazioaren %11,18a.
Ikasketa-mailak bizilekuarekin erkatze aldera, zonalde bakoitzeko populazioan azpimultzo bakoitzak zein proportzio osatzen zuen kontuan izanda, maila altuenetik ekingo diogu
analisiari; 7 doktorea15k Bidezar, Piedad, Argixao, Busca Isusi, Ipar Haizea, Urtubi eta Busca
Sagastizabal parkean bizi ziren.
Master titulua jaso eta doktoretza ikasketak burutzen ari zirenen gehiengoa, proportzioan,
Eitza Berrin, %5, Urtubi auzunean, %3,33 eta Busca Isusi auzunean, %1,79, zegoen erroldan
sartuta.
Lizentziatu, diplomatu, graduatu zein seminarioan ikasketak egin zituztenen kasuan,
Euskadi enparantzan, Ciudad Jardin eta Urtubin zeuden asko eta asko finkatuta, %20,83,
%17,94 eta %16,66 hurrenez hurren. Gutxi ziren, aldiz, Argixao auzunean, Antzina ibilbidean
eta Busca Isusi auzunean bizi ziren lizentziatuak, %2,61, %2,86 eta %3,313 hurrenez hurren.
Lanbide Heziketako ikasketak burutu zituztenak, hein handi batean, Zelai Arizti, Ipar
Haizea auzunea eta Nafarroa enparantza zituzten bizileku, biztanleen %27,77, %19,07 eta
%16,42arekin hurrenez hurren. Gutxi ziren, ostera, Geltokien plazan, Filipinar Uharteak eta
Soraluze kaleetan bizi zirenak, hurrenez hurren %0, %5 eta %5,88 baino ez.
Goi-Batxilergoa, UBI edota baliokideren bat gainditua zutenen kasuan, gehiengoa ziren
Zelai Ariztin, Soraluzen eta Urtubi auzunean, %22,22, %21,56 eta %18,33arekin hurrenez
hurren. Aldiz, gutxiengoa osatzen zuten Geltokien plaza, Etxeberri eta Euskalerria ibilbidean,
%0, %3,24 eta %4,76 hurrenez hurren.
Eskola-graduatua, oinarrizko Batxilergoa edo baliokideren bat zutenak, Etxeberri, Elgarrestamendi eta Zelai Arizti parkean zuten ordezkaritza handiena, %37,03, %33,73 eta
%33,33arekin hurrenez hurren. Geltokien plazan, Euskadi enparantzan eta Urtubin, berriz,
oso baxua zen portzentaia, %0, %10,41 eta %11,66 hurrenez hurren.
Lehen Hezkuntzako ikasturteren bat bakarrik egin, edota amaitu arren gainditu ez zutenei
helduz, Geltokien plazan, Esteban Orbegozo pasealekuan eta Leturiatarren plazan bizi ziren
batik bat, bizilagunen %100, %45,37 eta %41,09 baitziren, hurrenez hurren. Portzentaiak,

15 2016ko irailaren 16ko Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren datu basearen arabera. Ikus: https://www.educacion.

gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
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aldiz, bereziki baxuak ziren Bidaurreta, Iñaki Linazasoro eta Anjel Kruz Jaka eremuetan,
%4,44, %5,29 eta %5,68 hurrenez hurren.
Ikasketarik gabeko heldu zein analfabetoek osatzen zuten azpimultzoaren kasuan, Izazpi, Bidaurreta eta Txurruka kalean jaso ziren portzentaiarik altuenak, %18,83, %15,55 eta
%15,05 hurrenez hurren. Ordezkaritza oso baxua zen, alabaina, Zelai Arizti parkean eta
Geltokien plazan (bietan %0) eta Jai Alai kalean, %4,46arekin.
Adinaren arabera sailkatutako azpimultzo bakarrari, hots, eskolaurreko nahiz artean ikasten hasteko adinik bete ez zuten haurrek osatutakoari dagokionez, gehiengoa ziren Iñaki
Linazasoro, Bidaurreta eta Euskadi enparantzan, %27,64, %24,44 eta %20,83 hurrenez
hurren. Zelai Arizti, Geltokien plaza eta Eitza Berrin, atzera, ez zen sei urtez azpiko haur
bakar bat ere erroldan jaso.

8.-Euskararen
ezagutza
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8.1.-Sarrera
Euskara Zumarragako hizkuntza izan da ez dakigu noiztik. Hala eta guztiz ere, apenas
dago dokumentu ofizialetan haren arrastorik Franco jenerala hil eta Demokraziaranzko
Trantsiziora arte. Horrela, Sociedad General del Crédito Mobiliariok trenbidea eraiki aurretik
vascuenceari egiten zizkioten zeharkako erreferentziek besterik ez digute erakusten bazela
gure herrian beste hizkuntza bat gaztelaniaz gain.
1860ko hamarkadara arte gurean hitz egiten zen ia hizkuntza bakarra euskara izanik, bitxia
da gure Historia gaztelania hutsean soilik irakurri ahal izatea. Hori ulertzekoa da, kontuan
hartzen bada eskribauek gaztelaniaz soilik idatzi behar zutela, legez; nahiz eta egunerokotasunean euskaraz aritzen ziren.
Erdi Aroaren amaieratik aurrera erresumako goi instantziek sustatutako legeen arabera,
gaztelania zen, oro har, idatzizko hizkuntza ofiziala; era berean, gaztelaniaz aritzea derrigorrezkoa zen eskribauentzat, euskal lurraldeetako eremu handi batean halakorik ulertzen ez
zuten arren. Jokabide horren adibide dira, esate baterako, parrokoen izendapenen karira
Iruñeako Elizbarrutiko Auzitegiak zuzendu behar izan zituen epaiketa ugariak, Nafarroa
erdialdeko eta ekialdeko herritarrek gotzainari eskatzen baitzioten euskaraz zekiten apaizak
izenda zitzan; izan ere, gaztelaniaz bakarrik zekitenei ez zieten ulertzen.
Euskal lurraldeetako herritarrek elkarrekin hitz egiteko erabili ohi zuten hizkuntza euskara
zen arren, ofizialki gaztelaniaz egin beharrak euskal eliteak bultzatu zituen beren semealabak Gaztelara bidaltzera, beroriek gaztelaniaz behar bezala ikas zezaten; horrela, euskara
maila ofiziosora mugatu zuten.
Erregeek hartu zituzten legezko neurriek ere, euskarari ez zioten inongo onurarik ekarri:
1716an borboitarren lehen administrazioak idatzi zituen Planta Berriko dekretuen ondorioz,
erresumako herri guztiei batasun linguistiko bera ezarri zieten; aragoiarrak eta katalanak
(Ondorengotza Gerrako galtzaileak) linguistikoki ere jazartzeko sortu zituzten legeok, batik,
bat, baina haien eragina azkar zabaldu zen Espainia osora, eta Arabari, Bizkaiari, Gipuzkoari
zein Nafarroako Erresumari ere eragin zieten.
Denborak aurrera egin ahala, euskarak atzerakada handia pairatu zuen gaurko probintzietako hiriburuetan, orduan ere administrazio-gune neuralgikoak zirenetan. Horren ondorioz, Araban galdu zuen bereziki pisua, eta baita, poliki-poliki, Iruñea eta Bilbo bezalako
hirietan ere.
Euskararen atzerakadak gure probintziari ere eragin zion; haatik, Larramendi edo Kardaberaz bezalako jesuita batzuen laguntzak, XVIII. mendearen erdialdean sortu zenetik
Euskalerriaren Adiskideen Elkarteak egindako lanak, mende horretako azken hamarkadetan
eta XIX. mendearen hasieran Mogelek eta Astarloak burututakoak zein mende berean Juan
Bautista Erro karlistak eta Louis Lucien Bonaparte filologoak sustatukakoak lortu zuten,
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neurri batean behintzat, Administrazio Zentralak, Juan Antonio Llorente bezalako idazleen
bitartez, euskara murrizteko egin zituen ahaleginei aurre egitea.
Euskararen defendatzaile horien atzetik Antoine D´Abbadie bezalako beste batzuk etorri
ziren. D´Abbadiek Iparralden 1853an antolatu zituen lehen Lore Jokoak, ordutik aurrera
Euskal Herri osora zabaldu zirenak; Zumarragak 1899an ospatu zituelarik Euskal Jaiak.
Hirugarren Karlistaldiaren (1872-1876) amaieran, ordea, Foruak indargabetu zituzten
eta karlismotik haragoko fenomeno politiko berria jaio zen: Sabino Aranak sorturiko euskal
nazionalismoa. Hura hertsiki lotuta zegoen Bizkaitik kanpoko beste lagun espainiar batzuen
lehen immigrazio saldo handiaren ondorioekin; horrela bada, gure hizkuntza bultzatu zuen,
haren helburua euskotarrak eta gaztelarrak bereiztea zen arren1.
Zumarragara itzuliz, gurean trenbidea eraikitzean herrira etorri ziren lehen etorkinek
eragin zuten euskara gure kaleetan entzungo zen hizkuntza bakarra ez izatea. Hasieran modu
apalean izanagatik, gaztelaniak pisua irabazi zuen poliki-polik; Gerra Zibilaren ondoren, ordea, inposatu egin zuten bereziki, ofizialki bederen, gure herritarrak akulturizatzeko asmoz.
Izanak izan, agintari zentralen atsekaberako, ezin izan zuten saihestu herritar gehienek,
tokian tokiko agintariek barne, familiartean eta lagunartean euskaraz hitz egiten jarraitzea.
Horren guztiorren ondorioz, gaztelaniak alde handia atera zion euskarari ordutik aurrera.
Hala eta guztiz ere, Madrilgo buruek lortu ez zutena askoz modu finagoan inposatuko zen
zeharka programaturiko2 immigrazio masiboaren eraginez, 50eko hamarkadaren erdialdetik
aurrera, batik bat.
Fenomeno hori euskararen kontrako kolpe latza izan zen, eta ez bakarrik modu kalkulatu
eta ofizialean egin zutelako, 1945etik 1975era bitarteko hogeita hamar urteetan gure herriko biztanleria ia lau aldiz biderkatu zelako eta iritsi berriak ziren gehienen komunikazio
hizkuntza bakarra gaztelania zelako baizik; horrela, Zumarragako egoera linguistikoa goitik
behera aldatu zen: hiriguneko euskarak lekua utzi zion gaztelaniari. 60ko hamarkadan gauza
bera pairatu zuen landa-guneak ere, bertako etxebizitza askotan erdaldunak finkatu baitziren.
Franco hil eta Demokraziaranzko Trantsizioaren lehen urteetan, berriro agertu ziren partidu politikoak. Ordurako makalduta zegoen oso euskara, bai aipatu gertakari politikoengatik
bai ordura arte ahozko esparru pribatu eta intimora mugatuta egon zelako; euskal bailara tra-

1 Hasiera batean, Sabino Aranak euskaldunak ez zirenengandik bereizteko bitarteko gisa erabili zuen bere mugimen-

du politikoa. Immigrante uholdetik babesteko modua zen; Aranaren ustez, haiek Maketaniatik (Espainia) zetozen eta
ez zekiten euskararik; testuinguru horretan, garrantzi handia eman zion gure ama hizkuntzari eta, horrela, euskara
bitarteko gisa erabili zuen, hark bere burua “maketo” edo “inbaditzailetzat” zituenengandik bereizteko. Hona hemen
instrumentalizazio horren froga, Sabino Aranaren hitzetan: “Si nos dieran a elegir entre una Bizkaya poblada de maketos
que sólo hablasen el Euskera y una Bizkaya poblada de bizkainos que sólo hablasen el castellano, escogeríamos sin
debitar esta segunda (...). Tanto están obligados los bizkainos a hablar su lengua nacional, como a no enseñársela a los
maketos o españoles. (...) la diferencia del lenguaje es el gran medio de preservarnos del contagio de los españoles y
evitar el cruzamiento de las dos razas. Si nuestros invasores aprendieran el euskera, tendríamos que abandonar éste,
archivando cuidadosamente su gramática y su diccionario, y dedicándonos a hablar el ruso, el noruego o cualquier otro
idioma desconocido para ellos, mientras estuviésemos sujetos a su dominio”. Artikulu honetan: “Errores catalanistas”,
Bizkaitarra, 1894ko urriak 31. GRANJA SAINZ, José Luis de la (2006), “El Antimaketismo: La visión de Sabino Arana sobre
España y los españoles”, Norba. Revista de Historia, 19. liburukia, 191-203. orr.
2 Gaztela, Extremadura, Andaluzia, Galizia eta beste leku batzuetako herritarrak ez zituzten zuzenean behartu beren
sorlekua utzi eta Katalunia, Madril edo euskal probintzietara joan zitezen. Lanik ezak edota han zituzten bizi-baldintza
txarrek bultzatuta emigratu zuten; paradoxikoki, Gerra Zibiliean nazionalen alde lerratu arren gosea besterik ezagutu
ez zuten herriak utzi, eta estatu kolpeari eta gerrari aurre egin zieten lurretara bidali zituzten.
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dizional itxien testuinguruak ere, euskararen aniztasun dialektala handitzen lagundu zuen,
eta Zazpiak-bat-eko euskaldunek beren artean ulertzea oztopatu zuen. Zentzu horretan, eta
haren biziraupenari eusteko ahaleginean, oso garrantzitsua izan zen Euskaltzaindiako ordezkariek 1968an tokian tokiko aniztasun handia -esparru formaletarako, bederen- bateratu
nahi izatea; horrela sortu zen Euskara Batua.
Azken urteotan euskal administrazioak euskara babestu du eta, gaur egun, euskara
hutsezko (ahozko zein idatzizko) hedabideak ditugu; horri erantsi behar diogu administrazioek euskararen alde egin duten akzio positiboa, 60ko hamarkadaren erdialdetik Elizaren
babesa zuten ikastolak sortu izana, Trantsizioko Gau Eskolak eta euskaltegi publiko eta
pribatuak… Horrela, hizkuntza berpiztu egin da eta erronka berriak ditu orain.

8.2.- Euskara errolda-agirietan
Gorago ikusi dugun bezala, Gerra Zibilaren aurretik ohikoa zen gure herrian euskaraz
aritzea. Orduko herritarren bereizgarria zen; hain zegoen euskararen erabilera barneratuta
errolda-agirietan kontuan hartzen ere ez zutela, herritarrak gizonezkoak ala emakumezkoak
ziren jasotzen ez zuten bezala. Nazionalek gerra irabazi eta berehala, gure herriarekiko arrotzak ziren agintariek afera linguistikoari garrantzia eman zioten, ordea; euskaraz hitz egitea
debekatu zuten, eta debekatuta zegoen, halaber, esparru publikoan euskaraz aritzea; bistakoa
denez, ez zuten euskararen inguruko informaziorik errolda-agirietan jaso. Ezaugarri horrek
-gure herrira 60ko eta 70eko hamarkadetan iritsi ziren etorkin ugariekin batera- gure ama
hizkuntza estu eta larri utzi zuen. Horregatik, beharrezkoa izan zen demokrazia iristeaz batera euskaran erreparatzea, bere egoera zein zen jakiteko, behinik behin; arretaz egin zuten.
Biztanleei lau galdera egin zizkieten: zein ulermen maila zuten; hitz egiten ote zuten eta
nola; irakurtzen ote zuten eta nola; eta, azkenik, idazten ote zuten, eta nola. Herritarrek
honako erantzunak eman behar zituzten: ondo, zailtasunez, edo, zuzenean, ez dut egiten (ez
dakit ezer).
Herri mailan zein zonaldeka jasotako erantzunetatik abiatuta, oso ondorio interesgarriak
atera ditzakegu: alde batetik, zonaldearen arabera erroldaturikoek euskararekiko zuten harreman anitza, eta, bestetik, alfabetatzeak zuen garrantzia. Hori irakurmenari eta idazmenari
buruzko erantzunetan antzeman daiteke.
Azken kontu horri bakarrik dagokionez, erroldaturikoen zifra absolutuek zein portzentajeezkoek beheranzko joera zuten herritarrei aipatu galderak egin ahala; oro har, zonalde jakin
batean gehiago ziren ulertzen zutenak hitz egiten zutenak baino; era berean, horiek gehiago
ziren irakurtzen zutenak baino, eta horiek gehiago idazten zutenak baino. Euskara uler (eta
hitz egin) zezaketen umeak ere kontuan hartu zituzten; oso txikiak baziren, irakurmenari eta
idazmenari zegozkien ataletan jasotzen zituzten, Ez dakite (adinagatik) azpisailkapenaren
baitan. Bi hizkuntzetako edozeinetan analfabetoak izanez gero, beren erantzunek irakurmenari eta idazmenari eragiten zieten, jakina.
Euskararen ezagutzari buruz 1981 eta 1986ko errolda-agirietako datuak besterik ez ditugunez gero, bi horiek alderatuz aztertuko ditugu emaitza orokorrak.
1981. urtearen kasuan, 11.896 biztanletik 11.879k erantzun zien galdera horiei. Bost urte
geroago, herriko biztanle kopurua 11.504koa izateraino murriztu zen, eta guztiek erantzun
zieten.
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1981etik 1985era bitarteko bosturtekoan herriko biztanleek ezagutzaren esparruan
euskararekiko zuten harremana zer nolakoa zen ehunekotan aztertu nahi izanez gero, esan
behar dugu euskara ezer ezagutzen ez zutenen kopurua % 56,30etik % 51,53ra jaitsi zela.
Zailtasunez ulertzen zutenen kopurua apur bat hazi zen, % 12,46tik % 13,35eraino. Hizkuntza ondo ulertzen zutenak % 30,34 izatetik % 34,08 izatera igaro ziren. Hortaz, igoera txiki
bat egon zen; oso txikiak ziren umeek ere hobeto ulertzen zuten, biztanle guztien % 0,88
izatetik % 1,03 izatera igaro baitziren.
Hitz egiteari dagokionez, biztanleek ulertzeko baino arazo gehiago zutela onartzen zuten,
bien arteko aldea txikia zen arren: 1981ean % 57,14k ez zuen ezer hitz egiten, eta bost urte
geroago % 55,09koa zen kopuru hori. Bi puntuko hobekuntza txikia zegoen. Zailtasunez hitz
egiten zutenak ia portzentajezko puntu bat murriztu ziren, eta % 12,12tik % 11,26ra igaro
ziren. Halabeharrez, horrek esan nahi zuen ondo hitz egiten zutenak % 29,76 izatetik % 32,21
izatera igaro zirela. Oso txikiak zirenen kasuan, % 0,96 izatetik % 1,44 izatera igaro ziren.
Arestian adierazi dugun bezala, alde handia antzeman dugu biztanleei egin zizkieten azken
bi galderen inguruan, irakurmenari eta idazmenari buruzkoetan, alegia.
Horrela, lehendabiziko galderari ezer irakurri ezin zutela erantzun zioten biztanleen
% 61,84k 1981ean. Bost urte geroago, ordea, egoerak hobera egin zuen eta % 58,84koa zen
kopuru hori. % 10,14k zailtasunez irakurtzen zuten, eta 1986an zentesima batzuk gutxiago
ziren (% 9,98) irakurtzeko zailtasun berak zituztenen kopurua. Deigarria den arren, 1981ean
% 26,05k ondo irakurtzen zutela zioen, eta kopuru hori % 25,2koa zen bost urte geroago.
Hortaz, egoerak okerrera egin zuen apur bat, eta hori biztanleak zahartu zirelako dela esan
daiteke. Alderantziz, umeen kasuan bistakoa den hobekuntza txiki baina nabarmena gertatu
zen, euskarazko hezkuntza-sisteman aritzearen ondorioz % 1,95koa izatetik % 5,98koa izatera
igaro baitzen beren kopurua.
Idazmena zen, ezinbestean, populazio euskadun alfabetatugabeari zailtasun handienak
sortzen zizkiona, baina baita euskaltegi bidezko helduen alfabetatzearen ondorioak hobekien
islatzen dituen multzoa ere. 1981ean, zumarragarren % 63,38k ezin zuten ezer idatzi; bost
urte geroago, berriz, % 58,84koa zen kopuru hori. Era berean, 1981ean biztanleen % 11,54k
gutxi idazten zutela onartzen zuten, eta, bost urte geroago, % 9,90ekoa zen kopuru hori.
Aitzitik, 1981ean ondo idazten zutenak % 23,13 izatetik % 22,82 izatera igaro ziren 1986an.
Gai horri dagokionez euskaltegien eragin positiboa jaso zuten helduekin batera, bistakoa
da umeen egoera ere nabarmen aldatu zela; izan ere, ikastetxeko D ereduan (euskaraz)
ikastearen ondorioz, beren kopurua 1981ean biztanle guztien % 1,93 izatetik % 6,02koa
izatera igaro zen bost urte geroago.
Urte haietako egoera orokorra zein zen azaldu dugularik, lau galderen erantzunak zonaldeka aztertuko ditugu orain, esparru erlatiboan.
Ezaugarri esanguratsuenetik hasteko, ulermen mailari ekingo diogu. Horrela bada,
egoera kaskarreneko zonaldeak, euskaraz ezer ez zekitela adierazten zutenak, hiriguneko
hego-mendebaldeko muturrean zeuden: Argixao auzoa, Leturiatarren plaza eta Antonino
Oraa kalea, bertan erroldatuta zeuden guztien % 92,56ak, % 84,73ak eta % 82,15ek, hurrenez hurren, ezertxo ere ez zekitela. Dagoeneko ikusi dugun bezala, kale horietan bizi ziren
biztanle gehienak Gaztela Leongo eta Extremadurako probintzietakoak ziren, jarduera ekonomikoen bigarren sektorean ziharduten eta beren ikasketa maila batezbestekoaren azpitik
zegoen.
Alderantziz, euskara ondo ulertzen zutela adierazi eta emaitza altuagoak islatzen zituzten
zonaldeak baserrien sektorea (% 87,20), Euskadi plaza (% 86,36) eta Soraluze kalea (% 68,48)
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ziren. Euskara zailtasunez ulertzen zutela zioten biztanleen zonaldeak Jai Alai (% 28,07) eta
Filipinar Uharteak (% 22,05) kaleak eta Beloki ibilbidea (% 22) ziren.
Bost urte geroago, 1986an, gure hizkuntza ulertzeko arazo handienak zituztenak zonalde
berak ziren. Hala ere, populazio mugimenduen eraginez (heriotza-tasa edota herriko beste
leku batera nahiz herritik kanpora emigratzearen ondoriozko tasak), rankingeko lehen postuan zegoen Antonino Oraa kalea; hura zen portzentajezko hazkunderik handiena izan zuena,
bere tasa % 93,28raino hazi baitzen; haren atzetik zegoen Argixao auzoa, % 88,29rainoko
beherakada izan zuena, eta, azkenik, Leturiatarren plaza, % 81,59rainoko beherakada izan
zuena.
Euskara ondo ulertzen zutela adierazten zuten zonaldeak honakoak ziren: baserri-gunea
(% 89,82), Soraluze kalea (% 67,39) eta Filipinar Uharteak kalea (% 63,33). Deigarria den
arren, Euskadi plaza laugarren posturaino jaitsi zen.
1986an euskara zailtasunez ulertzen zutenak, berriz, honakoak ziren: Geltokien plaza
(% 28,57), Filipinar Uharteak kalea (% 26,66) eta Jai Alai kalea (% 21,29). Deigarria da Filipinar Uharteak kalean gertatzen zena; izan ere, urte hartan azkenetariko postuan zegoen
hizkuntza ondo ulertzen zutenen artean.
Mintzamenari dagokionez, 1981ean ezer hitz egiten ez zutela adierazi zuten zonaldeak
ulermenaren multzo berekoak dira; hona hemen horien izenak, ehuneko handienetik txikienera: Argixao auzoa (% 93,66), Leturiatarren plaza (% 86,36), eta Antonino Oraa kalea
(% 82,96).
Aldi berean, ondo hitz egiten zutela adierazi zuten zonaldeak baserri-gunea (% 86,42),
Euskadi plaza (% 86,36) eta Soraluze kalea (% 65,45) izan ziren.
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Euskara zailtasunez hitz egiten zuten Jai Alai (% 28,07) eta Filipinar Uharteak (% 25)
kaleetan eta Beloki ibilbidean (% 24) erroldaturikoek.
Bost urte geroago, eta garrantzi mailaren arabera beti ere, ez zuten ezer hitz egiten Argixao auzoa (% 88,92), Leturiatarren Plaza (% 84,17) eta Antonino Oraa (% 81,57) kalean
erroldaturiko gehienek. Euskara zailtasunez mintzatzen zuten Filipinar Uharteak (% 25)
eta Urola (% 16,94) kaleetan eta Hiri Lorategian (% 16,66), batik bat. Amaitzeko, ondo hitz
egiten zuten baserrietan (% 87,13) eta Soraluze (% 65,94) eta Filipinar Uharteak (% 63,33)
kaleetan, batik bat.
Irakurmenaren atalari dagokionez, 1981ean euskaraz ezer ere ez irakurtzen zutelako
nabarmentzen ziren Argixao auzoa (% 94,21), Esteban Orbegozo ibiltokia (% 88) eta Leturiatarren plaza (% 87,87). Euskaraz ondo irakurtzen zuten Euskadi plazan (% 75), baserrietan
(% 72,32) eta Soraluze kalean (% 59,39), batik bat. Azpimarragarria da alfabetatzearen
garrantzia; izan ere, indartsuagoa zen baserrietan hiriguneko beste edozein zonaldetan baino. Azkenik, gutxi edo zailtasunez irakurtzen zuten gehienak Beloki ibilbidean (% 28), eta
Filipinar Uharteak (% 26,47) eta Txurruka (% 18,36) kaleetan zeuden erroldatuta.
Bost urte geroago, irakurmenari zegokion egoera honakoa zen: zailtasun gehien zituzten
herritarren zonaldeak, ezer irakurtzen ez zutenenak, alegia, bat zetozen, oro har, ulertzeko
eta hitz egiteko zailtasunak zituztenen zonaldeekin: Argixao auzoa (% 87,66), Leturiatarren
plaza (% 83,66) eta Antonino Oraa (% 79,66) kalea. Gehien eta hobekien irakurtzen zuten
biztanleen zonaldeak baserriak (% 81,4), Soraluze kalea (% 60,1) eta Euskadi plaza (% 52,1)
ziren. Aztergai dugun bosturtekoan baserrietako biztanle asko alfabetatu zirela azpimarragarria da. Amaitzeko, gutxi edo zailtasunez irakurtzen zutenak Filipinar Uharteak kalean
(% 33,33), Hiri Lorategian (% 23,61), eta Legazpi auzunean (% 20,84) erroldatuta zeuden.
Azterturiko azken gaia, hau da, idazketari dagokionez, hona hemen 1981eko datuak:
ezer idazten ez zutenak Argixao auzoan (% 94,21), Leturiatarren plazan (% 88,88) eta Esteban Orbegozo ibiltokian (% 88) bizi ziren, batik bat. Zailtasunez edo gutxi idazten zuten
biztanleen gehiengoa Filipinar Uharteak (% 33,82), Beloki ibilbidea (% 31,33) eta Txurruka
kalean (% 19,85), batik bat. Ondo idazten zutenak Euskadi plazan (% 75), baserrien sektorean (% 63,96) eta Geltokien plazan (% 75), bereziki. Irakurketaren esparruan gertatzen zen
bezala, beharrezkoa da baserrietako biztanleek orokorren hiriguneko zonaldeetakoek baino
alfabetatze maila txikiago ez zutela azpimarratzea.
Bost urte geroago, ez zen zumarragarrei idazteak baino arazo gehiago ematen zienik; ez zuten ezer idazten Argixao auzoan (% 87,97), Leturiatarren plazan (% 84,43) eta Antonino Oraa
kalean (% 79,87). Gutxi edo zailtasunez idazten zuten Filipinar Uharteak kalean (% 33,33),
Hiri Lorategian (% 26,38) eta Urdaneta ibilbidean (% 18,96). Amaitzeko, ondo idazten zuten
baserrietan (% 80,54), Beloki ibilbidean (% 47,37) eta Euskadi plazan (% 45,83), bereziki.
Nabarmentzekoa da Euskadi plazan erroldaturiko herritarren kopuruak behera egin zuela,
eta baserri-gunekoak, aldiz, gora. Azken horri dagokionez, bere biztanleen alfabetatzeak gora
egin izana izan zen, ezbairik gabe, horretarako arrazoietako bat.
Orain arte bi urte horietarako Zumarragako biztanle helduei buruzko datuak aztertu
ditugu, euskara ikasteko izan zuten jarrera arduratsu, eroso edota interes gabekotik abiatuta. Hurrengo lerroetan, berriz, hain txikiak zirenez euskararen esparruan zer egin apenas
aukeratzerik zuten zumarragarrei buruz jardungo dut; horiek ulermen eta mintzamen
mailan aritzen ziren batik bat, etxean zuten giroaren arabera. Oso txikiak zirenez gero, ezin
egin dezakegu haien irakurmen eta idazmen mailari buruzko ohiko azterketa, gehienak
ere ez baitziren artean ikastetxera joan.
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Horrela, ulermenari dagokionez 1981ean ezer ulertzen ez zuten adin horretako lagunak
Beloki ibilbidean (% 4,66) eta Antzina ibilbidean (% 4,28) eta Artiz auzoan (% 3,57) bizi ziren,
bereziki. Urte berean euskaraz hitz egiten ez zekitenak aipatu zonaldeetan zeuden erroldatuta
ere bai: Beloki ibilbidean (% 5,33), Antzina ibilbidean (% 4,46) eta Artiz auzoan (% 3,57).
1986ko hurrengo erroldan beren adina zela eta ezer ulertu ezin zutenak Elizkalen (% 6,33)
eta Etxeberri (% 3,43) eta Argixao (% 2,84) auzoetan zeuden erroldatuta, batik bat. Bestetik,
euskaraz nekez hitz egin zezaketen haurrak zonalde berdinetan bizi ziren gutxi gorabehera,
bost urte lehenagoko hurrenkera berean, zonalde bakoitzari zegozkion ehuneko zehatzak
% 6,83, % 3,43 eta % 2,84 direla.
Errolda-agiriek ez digute datu gehiago eskaintzen; hala ere, badira haietatik harago egindako ikerketak. Horrela bada, Soziolinguistika Klusterrak 2014ko apirilean egin zuen Zumarragako datu soziolinguistikoen bilduma, 1986-2013 nabarmenduko genuke.
Beren iturriak ez dira behar bezain zehatzak eta udal-erroldarekiko (guztietan onena)
ezberdintasunak dituzte, baina datu interesgarri asko ere eskaintzen dizkigute; haietatik
abiatuta, zenbait ondorio atera ditzakegu, laburpen modura hemen aurkeztuko ditugunak.
1986tik 2011ra bitartean herriko ikastetxeetan gaztelaniazko A ereduak zifra erlatiboetan izan duen beheranzko bilakaera azpimarragarria da. Horrela, % 51koa izatetik % 39koa
izatera igaro da tarte horretan; era berean, nabarmentzekoa da B eredu mistoa ia desagertu
egin dela, % 33tik % 1era igaro baita. Neurri berean, euskarazko D eredua 1986ko % 16tik
2011ko % 60raino hazi da.
Halaber, beharrezkoa da tarte berean zailtasunik gabe hitz egiten zutenek, edo zailtasunen batekin hitz egiten zutenek, eta gaztelaniaz besterik hitz egiten ez zutenek izan duten
bilakaera azpimarratzea; lehenengoen kopurua % 48tik % 69ra igaro zen, eta azkenekoena,
berriz, % 52tik % 31ra.
Euskaldunen alfabetatze erabatekoari zein partzialari dagokionez, bilakaera ere garrantzitsua izan da: 1986ko biztanleen % 30 izatetik 2011ko biztanleen % 43 izatera igaro dira,
dela euskaraz ez zekitenak hil egin direlako, dela ez zekitenek ikasi egin dutelako.
Zentzuzkoa denez, euskaldunen alfabetatze maila lotuta dago adinarekin: zenbat eta
alfabetatuago, orduan eta urte gutxiago dute (eskolatze efektua) hiztunek; aldiz, zenbat eta
urte gehiago izan orduan eta txikiagoa da alfabetatze maila.
Generoari dagokionez, emakumeek gizonek baino gehiago hitz egiten dute euskaraz:
azterturiko urte tartean, gizonezko hiztun kopurua % 31tik % 44raino hazi zen eta, emakumezkoena, berriz, % 36tik % 48ra.
Beste ondorio interesgarrietako bat euskararen ezagutza eta hiztunen jatorria lotzen dituena da: 1986tik 2011ra bitartean, beti ere, erabat euskaldunak ziren jatorri gipuzkoarreko
zumarragarren kopurua % 50etik % 64ra igaro zen; Euskadiko beste probintzia batekoak
zirenen kopurua % 23tik % 35eraino hazi zen, eta Euskaditik kanpokoak zirenen kopurua,
berriz, % 5etik % 9raino.
Amaitzeko, 1991etik 2011ra bitartean etxean hitz egin genuen hizkuntzari buruzko azterketaren arabera, euskarak nabarmen egin zuen atzera tarte horretako lehen hamar urteetan,
% 17koa izatetik % 13ra igaro baitzen hura etxean hitz egiten zutenen kopurua. Gerora,
gorakada txiki bat izan zuen, eta 2011n etxeen % 16an euskaraz hitz egiten zuten.
Kontrakoa gertatu zen gaztelaniaz hitz egiten zuen jendeari zegokionez. 1991n etxeen
% 69an aritzen ziren gaztelaniaz eta 2011ean, berriz, % 64an. Hala ere, 2006tik aurrera
nabarmen egin zuen gora, eta 2011n etxeen % 71n hitz egiten zen.
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Bi hizkuntzetan aritzen ziren etxeen kopuruak gora egin zuen, 1991eko % 14tik 2001eko
% 22raino, hain zuzen ere. Hala ere, ordutik aurrera atzerakada esanguratsua gertatu zen eta
2011n % 12koa zen kopuru hori. Euskaraz -edo euskaraz eta gaztelaniaz- hitz egiten zuten
biztanleen kopuruak beherakada handia izan zuen 2006 eta 2011 bitartean.
Bukatzeko, Zumarragako kaleetan euskaraz aritzeko joerari dagokionez, 2001etik 2013ra
bitartean lau urtez behin egin diren neurketek adierazten digute euskaraz gutxi hitz egiten
dela; horrela, urte bakarrean ere ez zen hiztun kopurua % 25era iritsi (2009an % 18,9koa
zen, eta 2013an % 23,4koa). Oso bestelakoa zen gaztelaniaren egoera; beti egon zen % 74tik
gora, baina, deigarria den arren, 2013 da gaztelaniaz kasu guztien % 74,1eko proportzioan
hitz egiten zen urte bakarra; horrela, 2009tik aurrera behera egin zuen, orduan erdietsi
baitzuen hiztun kopuruaren gailurra (% 79,9).
Euskararen erabilerari dagokionez, gazteek gehiago hitz egiten zuten (hamalau urtera
arte), eta haren erabilerak behera egiten zuen urteetan aurrera egin ahala; gainera, emakumeek gizonek baino apur bat gehiago hitz egiten zuten (2013an emakumeek gizonek baino
% 4,2 gehiago erabiltzen zuten euskara).
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8.3. Ama hizkuntza
Ezaugarri hori 1986an besterik ezin dugu antzeman, ez baita hari buruz galdetzen duen
beste errolda-agiririk; beraz, emaitzak garrantzitsuak dira, baina argazki lau bat besterik ez digute erakusten. Zorionez, bere erantzunen baliogarritasuna hamarkadaz hamarkada luzatzen
da, erroldaturikoen testuingurua errotik aldatzen ez den arte, behinik behin. Aldaketa hori
heriotza-tasaren zein etorkizuneko immigrazio-emigrazio binomioaren eraginez gerta liteke.
Berez, ama hizkuntzaren ezagutza garrantzitsua da eskuartean dugun ikerketarako; euskararen inguruan aztertu ditugun lau esparruei dagokienez ditugun datuekin batera, emaitza
horiek hobeto ulertzea ahalbidetuko diguten abiapuntuari buruzko informazioa eman diezaguke. Era berean, erdaldunek euskara ikasteko egin duten ahalegina ere erakuts diezaguke,
gure erroldatuek beste lurralde batzuetatik etorritakoak hartzeko egin duten asimilatzeahaleginaren berri eman diezaguke, edota baita etorri berriek ordurako bertan bizi zirenen
ezaugarri idiomatikoetara egokitzeko egin duten esfortzuaren berri ere.
1975etik aurrerako jaiotza- eta heriotza-tasak eta 80ko hamarkadan agintariek erdaldunak
euskalduntzeko ahalegin handia egin zutela kontuan hartuta beti ere, 1986an Zumarragan
erroldatuta zeuden 11.504 biztanletik 7.503k gaztelania zuten ama hizkuntza bakar, guztien
% 65,22k, alegia. 3.198k euskara zuten ama hizkuntza bakar, guztien % 27,79k; baziren beste
735 lagun (% 6,38), esaten zutenak euskara zein gaztelania zituztela ama hizkuntza; azkenik,
68 lagun zeuden (% 0,59), beren ama hizkuntza beste bat zela esaten zutenak: 45ek galiziera,
11k portugesa, 5ek katalana, 2k arabiera, 1ek valentziera, 1ek frantsesa, 1ek ingelesa, 1ek
alemana eta 1ek italiera.
Ama hizkuntza zonaldeka aztertuz gero, eta kale bakoitzean erroldaturiko biztanle kopuruarekiko proportzionalki beti ere, gaztelania ama hizkuntza zuten gehienak, zonalde
esanguratsuenetik hasita, Argixao auzoa (% 95,56), Leturiatarren plaza (% 87,90) eta Esteban
Orbegozo ibiltokian (% 86,19) bizi ziren. Ezaugarri hori gutxien betetzen zutenak baserrien
sektorea (% 9,58), Filipinar Uharteak kalea (% 13,33) eta Soraluze kalea (% 23,91) ziren.
Zentzuzkoa denez, euskara ama hizkuntza gisa zuten biztanle gehienak baserrietako sektorean (% 88,32), Filipinar Uharteak (% 68,33) eta Soraluze kaleetan (% 66,66) bizi ziren.
Logikoa denez, Argixao auzoa (% 1,58), Leturiatarren plaza (% 3,98) eta Esteban Orbegozo
ibiltokian (% 8,34) erroldatuta zeuden euskara ama hizkuntza gisa ez zutela zioten gehienak.
Bi hizkuntzak ama hizkuntza zituztela zioten gehienak Filipinar Uharteak (% 15) eta Jai
Alai (% 14,81) kaleetan eta Iparragirre ibilbidean (% 14,04) zeuden erroldatuta. Alderantziz,
ezaugari hori gutxien betetzen zuten biztanleen gehiengoa Geltokien plazan (% 0), Antzina
ibilbidean (% 1,99) eta baserrien sektorean (% 2,09) bizi zen.
Bukatzeko, Euskadiko hizkuntza ofizial bat edo biak ama hizkuntza ez zituzten gehienak
Filipinar Uharteak (% 3,33) kalean, Leturiatarren plazan (% 2,83) eta Beloki ibilbidean (%
1,97) zeuden erroldatuta.
Azken horien kasuan, nabarmentzekoak dira ama hizkuntza bakar gisa galiziera zuten 19
lagun eta portugesa zuten 3; izan ere, horiek guztiak Leturiatarren plazan (bertako biztanle
guztien % 2,44 eta % 0,38 ziren, hurrenez hurren) zeuden erroldatuta; bestetik, baziren
galiziera ama hizkuntza zuten 7 lagun, Urola kalean bizi zirenak (bertako guztien % 1,67).
Udal-erroldetatik harago, honezkero aipatu Soziolinguistika Klusterraren Zumarragako
datu soziolinguistikoen bilduma, 1986-2013an jasota dagoen bezala, 2011n 6.177 zumarragarrek (% 64) gaztelania zuten lehen hizkuntza edo ama hizkuntza, 2.314k (% 24) euskara,
1.003k (% 10) bi hizkuntzak eta 181ek (% 2) beste hizkuntza bat. Datu horiek kontuan
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hartuta, 1986tik euskara lau portzentajezko puntu murriztu zen ama hizkuntza gisa, eta
gaztelania bat besterik ez.
Jatorrien arabera, Gipuzkoan jaioak izanik, 1986an Zumarragan erroldaturikoetatik
2.954k (% 42) zuten euskara ama hizkuntza. 2011n, berriz, 2.203 besterik ez ziren (% 34).
Era berean, Gipuzkoan jaioak izanik Zumarragan erroldatuta zeuden % 48k zuten gaztelania
ama hizkuntza; 2011n % 51 ziren. Gipuzkoan jaioak eta 1986an bi hizkuntzak ama hizkuntza zituztenak gainerako % 10 ziren; 2011n % 15. Datu horietatik ondorioztatzen dugunez,
euskarak, dela hazkunde begetatibo orokorragatik, dela migrazio mugimenduengatik, dela
euskaldunen utzikeriagatik, geroz eta garrantzi txikiagoa zeukan, eta geroz eta gutxiago zen
zumarragarron ama hizkuntza.

