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Sarrera eta aurkezpena

SARRERA ETA AURKEZPENA

1988an 16 urte bete zituen UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEAk. Bere baitan
aurkitzen den Historia Sailak urte hauetan aldaketa ugari izan ditu. 1981ean eraberritu
zen, Agustin Azkarateren Sailburutzapean, talde berri batek lanari ekiten ziolarik. Talde
honen lehen fruitua HISTORIA ETA GIZARTE-ZIENTZIEN URTEKARIA aldizkaria
izan zen. Lehen zenbakian adierazten ziren Sailaren helburuak:
- Historialari sakabanatuak elkarganatzea eta euskal historialarien arteko koordinakuntza indartzea.
- Historiarako euskara normalizatu bat sortu eta finkatzea.
- Historiaz euskaraz egiten diren edo egin litezkeen lanak bizkortu eta zabaltzea.
Elkarlanerako oinarrizko baldintzak bezala:
- Euskararen arazoei dagokienez, Euskaltzaindiaren batasun-lana onartzea.
- Ideologikoki, partaide bakoitzari ideologian eta politikan inolako trabarik jarri gabe, tolerantzia osoa aitortu eta gero ekintzetan erakustea.
Era berean lan-organigrama bat onartu zen, hiru azpisailekin, Iker, Irakas eta Hiztegi
arloak eta koordinadore batekin. Dena den, eta HISTORIA ETA GIZARTE-ZIENTZIEN
URTEKARIAren bigarren alean aitortzen denez, Iker arloak hartu zuen Sailaren eremu
nagusia, bakarra ez esatearren. Urtekariak ere, ikerketa-lanak baizik ez zituen eskaintzen
bere orrialdeetan.
Talde honek zuzendu zuen Historia Saila 1985 urte arte, lehenik Agustin Azkarate
eta gero Joseba Agirreazkuenaga izan zirelarik koordinatzaileak.
1986 urtean talde berri batek hartu zuen Sailaren zuzendaritza, hain zuzen sarrera
honen arduraduna, gure gain hartu dugularik ere Sailaren argitaratze lanari jarraipena ematea.

2
Halaber, pertsona-aldaketa honek ez du suposatzen helburu orokorrak aldatu direnik.
Baina eta denborekin batera, gure asmoak apalagoak dira. Zentzu honetan eta 1982an hasitako bilakaerarekin jarraituz, gure lanak Iker Azpisailaren garapenera mugatu dira, nahiz
eta Irakas azpisailean ere bi lan aurkeztu. Ildo beretik, U.E.U.n Geografia Sailik ez dagoenez, Historia Saila hutsune hori betetzen ahalegindu da hainbat hitzaldirekin.
Urtekariaren ale hau osatzeko, gehienbat, azken hiru urte hauetan ikerlari gazte edo
hain ezagunak ez direnek Iruñean emandako lanak aukeratu ditugu. Dena den, bidezkoa
iruditu zaigu U.E.U.tik kanpo burututako lan bat edo beste ere argitaratzea.
Zenbaki hau urtekariaren azkena izango da. Hain zuzen, Udako Euskal Unibertsitateko Gizarte Zientzien Sailen proiektu berri bati ekin behar diogu, guztion artean aldizkari
bat kaleratzea; Iruñeko lanak zabalkunde haundiagoa izan dezaten. Beraz, Historia Sailaren ikerketak aldizkari horretan sartuko ditugu, Urtekariaren esperientzia emankorra izango delakoan saio berri honentzat.
Sarrera hau amaitzeko, 1982ko zenbakiaren azken hitzak gogoratu nahi genituzke,
hots, U.E.U.ko Historia Sailaren ateak zabalik daudela beren ikerketak euskeraz burutzen
dituzten guztientzat.

Pruden Garzia & Mikel Aizpuru
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Sarrera eta aurkezpena

1986-1988 URTEETAKO U.E.U.K0 HISTORIA SAILAREN
EGITARA UAK IR UÑEKO IKASTAROETAN

1986, XIV. UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA
- GERRA ZIBILA EUSKAL HERRIAN IKASTAROA:

- Euskal Herria Errepublika garaian.
NATXO MOSTEIRO
- Uztailaren 18tik Eusko Jaurlaritzara.
PURI ARREGI
- Eusko Jaurlaritza, sorrera eta lehen urratsak. Legutianoko erasoa.
MIREN AROZENA eta INMA BARAZAR
- Guda-indarren birregituraketa. Gerraren areagotze- eta internazionalizatze-prozesua.
MIKEL AIZPURU
- Fronteen apurketa, Bilborantz. Bilboren erortzea.
KOLDO AZKOITIA
- Gerraren bukaera. Santander eta Santoña. Hondamenaren azterketa.
AINHOA BERGARA
- Nafarroa Gerran zehar.
EMILIO MAJUELO
- EUSKAL HISTORIA ZERTAN DEN
- Mahaingurua: Joseba Agirreazkuenaga

Rafael Lopez Atxurra
Vicente Huizi
Manex Goihenetxe
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- HITZALDIAK:
- Lehenengo Euskal Gobemuaren politikaren analisia.
ITZIAR ASUA
- Euskal kontzientziaren sorrera bertsolarien ikuspuntutik.
ANDONI ARENAZA
- XIX. mendeko bandolerismoaz: Patakon, gaizkile onaren adierazpena.
JOSEBA AGIRREAZKUENAGA
- Euskal historiografiaz.
RAFAEL LOPEZ ATXURRA
- Kapitalismorantzako trantsizioa zertan den.
JOSE MIGEL CARRILLO, PRUDEN GARZIA eta MAITANE OSTOLAZA
- O.H.O. 2. ziklorako, Lege Zaharreko krisialdia.
ELISABET KANPO, J.I. ETXEZARRETA eta KEPA LARREA
- Bizkaiko hileta-eskulturak XV. eta XVI. mendeetan.
JULEN ZABALO
1987, XV. UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA
- Geografia politikoa.
JULEN ZABALO eta PELLO URKIDI
- Deba Garaiko garraioa.
KOLDO AZKOITIA
- Trebiño konterriaren integrazioari buruzko zenbait ohar.
IÑAKI URAGA eta MIKEL ALBISU
- Geografiaren laguntza tokiko Historia egiteko.
FELIX UGARTE
- Nekazaritza Eskolak XIX. mendean.
JOSEBA AGIRREAZKUENAGA

Sarrera eta aurkezpena

-

Gipuzkoako baserriaren egoera XIX. mendeko lehenengo erdian.
JOSE URRUTIKOETXEA

- Agotak.
XABIER KEREJETA
- Nafarroako herri lurrak, Komunalen arazoak.
EMILIO MAJUELO
- Nazionalismo espainarrari buruzko zenbait ohar.
PRUDEN GARZIA.
- Irakaskuntza eta euskara XIX. mendearen bukaeratik XX. mendearen hasiera arte.
JUAN LUIS MARTINEZ
- Bizkaiko meategiak XX. mendearen hasieran (Bideoa).
MIKEL GORROTXATEGI
1988, XVI. UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA
- Txileko P.C.aren papera mende-hasierako langile-mugimenduan.
IMANOL LIZARRALDE
- II. Errepublika eta Nekazaritza Nafarroan.
EMILIO MAJUELO
- Ordiziako "Gizartea" XVIII. mendearen bukaeran. Protokolo liburuen bitartez.
TALDE-LANA
- Irungo eguneroko bizitza XVIII. mendearen bukaeran. Pleitoen bitartez.
TALDE-LANA
- E.T.A.ren talde autonomoa.
IÑAKI GALDOS
- Euskal Nortasunaren Animaliak.
MIKEL AZURMENDI
- Baigorriko etxeen izenen adierazpena.
MARIE KITA TAMBOURIN
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- Gizarte-errepresentazioa kanta, bertso eta esaera zaharren bidez..
XABIER KEREJETA
- 1936.ko Guda Zibilaren eragina herririk herri. Azterketa antropologikoa.
JOSEBA AGIRREAZKUENAGA
- Emakumea kulturan.
MARI KARMEN DIEZ eta KARMEN LARRAÑAGA
- "Mendez Mende" azterketa bat.

SALBA ARISTONDO
- Geografia Fisikoaren didaktika. Gernikaldea.
GUILLERMO MEAZA
- Lehen Frankismoa Araban.
JABI UGARTE
- Bermeo, abertzaletasuna eta jauntxokeriaren arteko
MIKEL ATZPURU
- Azkoitia eta sindikalismoa.
IGNACIO OLARIAGA
- Erronkaria.
TALDE-LANA
- 1968 eta 1986. Ikasle mugimenduen arteko konparaketa.
JOSU TXUEKA

Baigoniko
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etxeen izen eta izanaz

BAIGORRIKO ETXEEN IZEN ETA IZANAZ
Marie Kita Tambourin

I. AINTZINSOLASA
I.1. Ikerlekua

Baigorri izenaz ezagunak dira Nafarroa Behereko herri eta bailara bat, mugatik hurbil
daudenak (ikus lehen dokumentua). 1512 arte Nafarroako erresumaren barne ziren: Sexta
Merindad edo Merindad de Ultrapuertos deitu eremuan. Orain "Pyrnes-Atlantiques"
frantses departamentuaren parte egiten dute. Pirineo mendiez inguratua den ibar hori ardi-hazkuntzatik eta laborantzatik bizi da batez ere. Horko baserriak Nafarroa Behereko estilo
berezian eraikiak izan dira XVII eta XVIIIgarren mendeetan (ikus 3 eta 4 dokumentuak).
1.2. Ikergaia

Baigorriko etxeen izenen azterketa etno-historiko bat eginen dugu hemen. Ikerketa
XVgarren mendean hasten da eta 1985 arte irauten du. Orain arte euskal onomastika (toponimia eta antroponimia) erabilia izan da ikerketa linguistikoen egiteko. Etxeen izenak
zertan diren adierazgarri ikustea izanen da gure helburua: gogo-, gizarte- eta ekonomi aldakuntzetan bost mendeko epe luzean.
Horretarako lehenik izen horiek mendez mende bildu ditut, artxiboetan baita lekuan
berean ere, eta haien esannahia aztertu. Linguista ez izanik, jadanik eginak ziren ikerketa
batzuetarik abiatu naiz batez ere Jean-Baptiste Orpustanen tesitik: Nom et statut de la
maison basque au Moyen-Age, lan horretan ikertzen dituelako erdi aroko etxe-izenen
esanahi linguistikoak.
1.3. Artxiboak

Erdi Arotik XVIIIgarren mende arteko etxe-zerrendak Baigorriko Bailarakoak (VaMe
de Baigorri) dira. Aldiz, XIX eta XXgarren mendean Baigorri herrikoak (commune de St.
Etienne de Baigorri) dira. Ondorioz, artxibo zaharrenetan, oraingo herriaren auzo direnak
baino ez ditut kontutan hartu. Beraz hemen agertzen diren emaitzak, Baigorriko herriarenak dira soilki.
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1.4. Izenen idazkera
Erdi Aroko izenak hemen daude J.B. Orpustanek publikatu dituen bezala, oraingo
idazkera batuan. XVII, XVIII, XIX, eta XX garren mendeetako izenak artxiboetan idatzita
diren bezala azaltzen ditut etxe-izenen zerrendetan (ikus dokumentua). Aldiz, ikerlanean
oraingo idazkeran agertzen dira.
1.5. Hiztegia

Etxea : Bizilekua, bere lurrak, izena eta bizitzaileak.
Etxaldea : Laborari-etxea.
Etxondoa : Sortetxea (Maison souche).
Toponimia : Leku-izenak.
Antroponimia : Jende-izenak.
LEKU-IZENAK ETXE-IZENETAN ERDI AROAN
I1.1. Artxiboak

Erdi Aroak 395tik 1453 arte irauten du gure eskualdean. Baigorri, 980an agertzen da
lehen aldikotz dokumentuetan. Baigorriko Etxauseko bizkondeak Xlgarren mendean aipu
dira (ikus 2 dokumentua: Baigorriko bizkondeen gaztelua). San Esteban eliza Xllgarren
mendekoa da. Baigorriko etxeen zerrendak 1350, 1366 eta 1412koak dira. Nafarroako erregeen zerga-listak dira, Irufieko artxiboetan aurkitzen direnak eta Jean Baptiste Orpustanek
publikatu dituenak (ikus bibliografia). Erromantze mintzairan idatziak dira.
11.2. Etxeen sailkapena
Etxe-izen zerrenda horri esker (ikus 5 dokumentua), 119 etxe zenbatzen ahal ditugu
Baigorriko auzo hauetan: San Esteban, Leizparze, Urdoze, Otikorene, Okoze eta Germieta. Etxe horiek orduan zituzten bereizkuntzen arabera banatuak dira: alde batetik nobleak eta infanzonak, bestetik laborari soilak, "fivatiers" deituak (petxeroak).
Garai hartan, izen gaskoin bat bakarrik agertzen da: Caupenne (Okoze auzoan).
XIIIgarren mendean, Etxausko bizkondea FranÇois Semen ezkondu zen Caupenne deitutako gaskoin emazte batekin. Beharbada hortik dator izen hori. Beranduago ere, XVIIgarren
mendean, Etxausko alaba bat Marthe, Henri de Caupenne batekin ezkondu zen.
11.3. Izen berdinak

Etxeen izena begiratzean, berehala ohartzen gara 119 izenetatik, 36 berdinak direla
edo elementu berak dituztela (ikus 6 dokumentua) izen konposatuak direlarik.

Baigorriko etxeen izen eta izanaz
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Adibidez: Etxegarai, Garaikoetxe.
Izen berak ez dira inoiz auzo berean gertatzen, baizik eta auzo desberdinetan.
Eguneroko elkarrizketetan, jakiteko zein etxez mintzo ziren, gure aintzinekoek lehenik
auzoa aipatzen zuten etxea baino lehenago.
Adibidez: Leizparz-Jauregia, Urdos-Jauregia.
Auzo berean izen berdineko etxeak aurkitzen direnean, San Esteban auzoan bezala erran nahi du etxondo beretik sortu direla.
Adibidez: Sorzabal-etik --> Sorzabalbehere eta Sorzabalgarai,
Sarri-tik —> Sarribehere eta Sarrigarai.
Etxe izena 22 aldiz atzematen da, baina aurrizki edo atxizki desberdinekin. Horie-

tan bi infanzon-etxe badira.
Adibidez: Etxeberri, Etxebertze, Goienetxe, Barretxe, Hemen kasu berezi bat aipatu
behar dugu: Haraurrenetxe (aurrean = ainzinean dagoena?), lehena den etxearen izena da
Germieta eta Leizparze auzoetan, iparraldetik etortzean.
Iri izena 14 aldiz agertzen da, eta bi infanzon-etxeetan ere. Adibidez: Iriberri,

Iriarte, Iribarren... Etxeren antzerako erranahia du irik, baina arkaikoagoa da (ikus Iri,
Ili iberoen bizilekuetan).
11.4. Izenen erranahiak
Hiru etxe-izenen erranahia ez da argi, horiek dira: Oronos, Erbeldost eta Narbaitz.
Besteen erranahiak argitu ondoan ohartzen gara, 119 izenetatik:
- 51 izen toponimikoak direla (% 61), Errekalde, Sorondo, Aintziarte...
- 25 etxeari doazkion izenak (% 30), Etxeberri, Iriberri...
- 6 izen antroponimikoak direla, Eneko Zuria, Arotzegi, Arrotzetxe...
Ofizio bat bakarrik agertzen da Baigorriko etxe-izenetan erdi-aroan: arotza. Ikerketa
labur honen ondotik atera daitekeen lehen ondorioa honakoa da: burdinaren lantzea aroztegietan eta laborantza abere-hazkuntzarekin zitekeela orduko ekonomiaren zoladura.
Badakigu Neolitiko bukaeran ere bizimolde bera zitekeela gure eskualdean.
11.5. Baigorriko etxe-lekuen hartzea
XIV eta XVgarreneko etxeen zerrendari esker, egiten ahal dugu Baigorriko bizilekuen karta bat eta etxe gehienen lekuak aurkitzen ahal ditugu: 85 etxe, 119etatik (ikus 7
dokumentua).
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Etxeak Ur handia deitu errekaren bi aldeetan dira. Auzoetan bilduak dira bizitzak,
etxe bakarti gutti dira. Auzo hurbilena kilometro bat edo bitan da. Auzo bakoitza gorune
batean eraikia da. Etxeak bilduak dira infanzon-etxe bat edo batzuen inguruan: Germieta,
Okoze, Leizparze, Urdoze... Horiek arma-etxeak ziren eta Erdi Aroko kartari so eginez berehala ohartzen gara orduko defentsa-sistema nolakoa zen. Etxeak arma-etxe baten inguruan eraikiak dira.
Bastidan eta Otikorenen ez da infanzon-etxerik. Bi auzo horietako etxe bakoitzak bere lurrak ditu lauki luze baten itxuran bere atzekaldean. Hori nabari da XIXgarren mendeko katastroan oraindik (ikus 11 dokumentua). Bi auzo horiek, noble batek eraikiak daitezke bere lurretan erdi-aroan ohi zen bezala, bastidak dira. Gainera, Bastidan badugu Ospitalea deitu etxe bat, erakusten duena Konpostelako beilari batzu hortik pasatzen zirela.
Garai hartako bizilekurik ez dugu Baigorrin, beraz ez dakigu zer arkitektura zuten,
ikerketa arkeologikorik egiten ez den bitartean.
JENDE-IZENAK ETXE-IZENETAN XVII. MENDEAN

XVgarren mendetik XVIIgarrenera pasatuko gara zeren eta, XVIgarren mendeko dugun dokumentu bakarra, oraingoz, agotez soilik bait da. Florencio Idoatek agertu duen
"Documentos sobre agotes y grupos afines de Navarra" liburuan ikusten da: Etxausko
Bernardo eta Johan de Amestoi-k auzi bat egin zutela beste anitz agotekin, Iruñea,
Baiona, Hueska, Jaka eta Akizeko (Dax) diozesietakoak, 1513an, beste bitzitzaileen
eskubideak eskuratzeko.
Artxiboak
Baigoniko artxiboetan badugu XVIIgairen mendeko Baigorriko etxeen zerrenda bat.
Pedro Beltza apezak 1649 inguruan idatzi zuen gazteleraz (ikus 8 dokumentua), apez paga
eskuratzeko herriko etxe guzietatik, dirudienez.
Etxeak auzoka jarriak dira, lehenik auzoko jauregia, gero beste bizilekuak sailkaturik
zaharrak edo berriak direnen arabera. Izen bakoitzaren ondoan "j" (jaun edo jabe) edo "f'
eta "fv" (fivatier) ikus daiteke. Lista horri esker Baigorriko bizieremuen karta bat egin
daiteke zeren eta tokian diren bezala, bat bestearen ondoan lerrokatuak bait dira etxeak.
Orain ikusten ahal ditugun etxe anitz garai horretan eraikiak izan dira, sortaldeari edo hegoaldeari begira dute ate nagusia.
Oharra: Antzerako zerrenda bat aurkitzen da Pariseko Bibliothëque Nationale delakoan eta Jean Haritschelarrek agertu zuen 1963an Gure Herria-ren 4. zenbakian.

Baigorriko etxeen izen eta izanaz
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111.2. Etzeen kopurua
1649ko zerrenda horrek 282 etxe-izen agertzen ditu (ikus 9 dokumentua). Horietan
163 etxe berri eta 97 zahar dira, XVgarren mendeko berak azken hauek, nahiz eta batzu
desagertu diren iduriz. Hiru etxe "palacio" deituak dira: Etxaus, Leizparz-Jauregia eta Urdos-Jauregia. Ez dira infanzonak aipu.
Erdi Aroan etxeen kopurua ez zen hainbertze aldatzen ahal, zeren eta, orduko lekuko
ohituren eta legeen arabera zaila bait zen etxe berri baten egitea, baita etxondo baten suntsitzea. Aldiz:
- XVIgarren mendean artoa ekarria izan zen Hego Ameriketatik gure eskualdera; iduriz
arrazoi horregatik jendeen kopurua gehitu zen, elikadura hobetu bait zen;
- XVII eta XVIIIgarren mendeetan, Baigorriko burdinolak biziki azkarrak ziren; langileak
bertakoak ziren, baita alemanak eta bearnesak. San Esteban auzoan etxe bat Gaskoñena
deitzen da, eta Kaskoin Karrika deitu auzo bat badugu Baigorrin (Kaskoina = kanpotiarra).
Bi arrazoi horiengatik jendeen kopurua azkarki igo zen Baigorrin eta ondorioz etxe
berri anitz eraiki ziren. XVgarren mendeko auzoak handitu ziren eta eliza nagusiaren auzoa, komerzio- eta artesani leku bilakatu zen. Hori erakusten dute orduko San Estebaneko
eta Leizparzeko etxe berrien izenek.
Adibidez: 0 statua, Ostatuberria, Martin Harginarena, Barbarena...
San Estebanen 15 etxe zahar badira garai hartan eta 42 berri. Leizparzen 20 etxe
zahar eta 43 berri. Auzoak bi edo hiru aldiz handitu dira XVI eta XVIIgarren mendeetan.
Nahiz eta garai hartako dokumentuetan ez den beren izenik ageri, orduan sort zitezkeen
auzo berri batzu: Eiheraldekoa bezala.
111.3. Agotak

Xlgarren mendetik aipu dira agotak Nafarroan, baina Erdi Aroko Baigorriko etxe-zerrendetan haien etxeak ez dira agertzen. Arrazoia daiteke gehienetan agota horiek ez zutela etxerik, ez lurrik, eta horrengatik ez zutela zergarik pagatzen. Beste herritarrez arrunt
aparte bizi ziren.
XVI garren mendean ikusi dugun bezala, galdegiten dute auzoen eskubide berdinak
izatea. Ordu arte debekatuta zituzten ofizio gehienak salbu zurgintza, emagintzagoa eta
musika; debekatua ere agota ez zen batekin ezkontzea. Beren etxeak beste auzoetatik
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bereizi zituzten (gehienetan noble batenak ziren): elizan beren atea, ur bedeinkatu ontzia,
eta lekua berezia zuten.
1649an, Beltza apezak haien etxeen izenak bestetik aparte jartzen ditu, idazten duelarik: "Las casas de los agotes son onze" (gero 13 izen ipintzen ditu), baita ohartzen gara
ere etxe horiek ez direla auzo batekoak beste bizitzak bezala. Batzu Mitxelene auzoan
kokatu ahal izan ditugu, besteak Baigorriko leku deskartetan sakabanatuak dira. Ohargarri
da ere ikustea Amestoia etxea iduriz agota zena XVgarren mendean, XVIIgarren mendean
Leizparzeko etxe berrietan dela. XVIIgarren mendearen bukaeran Maria Johanes Handi
agota etxeko alaba ezkonduko da Okilanberroko premuarekin (Otikoren auzoan). Ondoko
mendeetan agotak emeki-emeki nahasiko dira beste herritarrekin ezkontzen bidez.
Izenen azterketa

163 etxe berrien izenetatik emaitza hau atera daiteke:
- 17 izen berdinak dira, beraz 156 izen derberdin kontutan hartu ditugu,
- 72 izen antroponimikoak dira (% 44),
- 61 izen toponimikoak dira (% 37),
- 23 izen etxeari doazkionalcdira (% 14).
Garai hartan ere agertzen da ohitura hau: etxe-izen antroponimikoen bukaeran "ena"
idaztea. Adibidez: Dendariena, Gixonena.
Lehen aldikotz Baigorrin 1687an gertatzen da norbait ez deitzea bere etxe-izenetik
baizik eta aitaren deituratik. Ordu arte etxe batean sortutako haurrek etxearen izena hartzen
zuten nahiz eta beren aita bertze etxe batetik jina izan, eta, beraz, beste izen bat izan.
Adi-bidez: Johanes Etxeberrikoa ezkontzen bazen Maria Bidartekoarekin Bidartera, haien
haurrak Bidarte deituko ziren.
1649ko zerrenda horrek beste berri batzu dakartza, jendeen izenak eta hiltzeko egunak
etxe bakoitzaren parean idatzita. Hortik beste datu batzu atera daitezke: zein ziren garai
hartako emazte- eta gizon-izen erabilienak, zer mintzairatako izenak, nor norekin ezkontzen zen, ezkontza endogamo (bertako jendeekin) eta exogamoen (kanpoko jendeekin) kopurua. Xehetasun horiek nahi dituenak ikus ditzake ene ikerketan "La maison et son nom
Baigorri".
IV . XVIII. MENDEAN IZENGOITIAK ETXE-IZENETAN
IV.1 . Artxiboak
Bi dokumentu baditugu garai hartakoak (biak frantsesez idatziak): 1764eko eta
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1787ko Baigorriko bailarako etxeko nagusi guztien batzarren txostenak. 1789ko frantses
iraultzatik landa ez da gehiago Baigorriko bailara aipatuko, ez eta etxeko jaunen biltzarrik ere. Ordutik landa "la commune de Saint Etienne de Baigorri" eta Baigorriko herriko etxeko auzapeza eta bere kontseilarien batzarrak aipu izanen dira. Iraultza garaian
"Thermophile" deitu zuten Baigorriko herria. 1790ean Euskal Herria eta Biarnoa "BassesPyrb&s" deitu departamentuan bilduak izanen dira.

IV.2. 1764eko zerrenda
Jean Etxeverry-Ainchartek, Pabeko artxiboetan atzemana da (ikus 10 dokumentuan).
Hor agertzen dira 536 etxe-izen, lehengo auzoetan banaturik. San Estebanen 229 etxe
dira, Leizparzen 168, Okozen 91, Germietan 58, Otikorenen 48, Bastidan 42. Baina ohartzen gara 283 izen Baigorri hirikoak direla eta 253 mendian direla, Kintoa edo Aldude deitu bazkalekuan. Mendiko etxe horiek ez dira auzo berri batzuetan, baizik eta lehenagoko
auzoetan kokarazten dituzte. Horregatik idazten dute adibidez: "Communaut ē de Leizparz
et quartiers en dpendans". Hor ageri da Baigorriko bailarakoek ez dutela onartzen gertatzen ari dena: beren etxeetako seme-alabek (kaietek) hartu dituzte mendiko artzain-etxolak
eta udako bazkalekuak beren gisa bizitzeko eta ezkontzeko, lege zaharrak zangopilatuz.
Hor gertatu da egiazko iraultza bat, batez ere gogoetan. Jendeek hartu dute etxeek baino
inportantzia handiagoa, eta hori agertuko da mendiko etxe berrien izenetan:
- % 61 antroponimikoak dira,
30 toponimikoak dira, eta,
- % 7 etxeari doazkionak.
Izen antroponimiko horiek hiru motakoak dira:
- ofizioa erakusten dutenak, adibidez: Harginainia;
- etorkia erakusten dutenak : 1 - etxea : Joannes Koskorreko semea,
2 - herria : Mari Bastide, Miguel de Sare,
3 - arraza : Agotxuria;
- izengoitiak : Lepo Beltza, Joannes ederra, Begigorri, Mari Galant, Pierres Saindia eta
abar. Hori da garai hartako berritasun handiena.
Egia erran, XVIIgarren mendean hasia zen izen antroponimikoen moda hori, baina
XVIIIgarren mendean dira gehienik izan (ikus 16 dokumentua).

IV.3. 1787ko zerrenda
Hor etxeen kopurua oraindik igo da: 850 etxe-izen ditugu, 435 Baigorrin berean eta
415 mendian. Gogoratu hiru mende lehenago 119 zirela.
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"Les Aldudes" (Aldude) izena lehen aldikotz agertzen da auzo berezi bat bezala zerrenda honetan, baina ez dute "Communaut" deitzen auzo zaharrak bezala. Aldude izenaren babesean bilduak dira mendialdeko etxalde guztiak, eta hortik sortuko dira Banka
–lehenik "La Fonderie" deitua, hor baizen burdinola bat–, Aldude eta Urepeleko hiriak.
Ohargarri dena da ere, 1764ean eta 1787an, agotek beste herritarrekin bozkatzen
dutela, eta beren etxe-izenak bestekilan nahasita direla auzoetan.
V. XIX. MENDEAN ETXE-IZENEN ALDATZEA
V.1.

Katastroa

Baigorriko herriko-etxean aurkitzen da 1840ko herriko katastroa (ikus 11 eta 12 dokumentuak).Dokumentu horren arabera 508 etxe dira Baigorriko hirian berean. Aldude,
Urepele eta Banka hiri autonomo dira. Guk aztertu dugun epean (XVgarren eta XXgarren
mendearen bitartean), orduan izango da Baigorrin etxe-kopuru handiena (ikus 15 dokumentua).
V.2. Etxe eta auzo berriak

XDCgarren mendeko etxe berriak ezagun dira Baigorrin, zeren eta arkitektura desberdina bait dute: lau hegaletako teilatuak, (bi hegaletako teilatuak ziren ordu arte), eskaratza
eskas dute...
Lehenagoko mendean, Aldudeko mendiko bordak etxe bilakatu baziren, XIX garren
mendean, bertako mendisketako bordak etxe bihurtzen dira. Adibidez, Eiheraldeko auzoko
bi etxek 'bordak zituzten Jara mendian: Luiseneak, Luisen-Borda eta P exoineak, Pexoinborda, ardi-bordatik, bizilekura aldatzen dira.
Nahiz eta batzu zaharragoak zitezkeen, orduan agertzen dira dokumentuetan auzo berrien izenak: Eiheralde, Kaskoin Karrika, Bortzirieta, Iparagerre, Etzaun, Erraun, Ispegi,
Mitxelene. Karrika bi zatitan dago ordutik aurrera: Karrika Gaiztoa (herriko etxearena) eta
Gaineko Karrika (elizarena) (Ikus 13 dokumentua).
1875ean Baionatik Baigorrirako trenbidea egiten da. Horretarako bi etxondo bederen
botatzen dituzte: Jankonea, Eiheralden eta Okilanberroa, Otikorenen. Etxe horiek beren
lehengo lekuaren ondoan berriz eraikiak dira eta lehengo izena atxikitzen dute.
V.3. Etxe-izenaren aldatzea

Aldiz garai hartan berean, baita XXgarren mendean ere, etxe batzuek -XVIIgarren
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mendetik aurrera eraikiak batez ere- izenak aldatzen dituzte: 6k Eiheralden, 3k Mixelenen
eta 26k Baigorriko karrikan. Batzuek bi eta hiru aldiz aldatzen dute beren izena mende bat
barne, horietan badira lau etxe Erdi Arokoak. Ohargarriena da bizitzaileek beren izena
ematen diotela etxe horiei, jakina delarik euskal ohituretan alderantziz dela: etxeak ematen
diola izena bizitzaileari.
Adibidez:
Irazabalenea (deituratik).
- Elizaldea (toponimoa) --> Harispenea (deituratik)
Zerizenea (Cerix deituratik).
- Ozafrai (infanzon-etxea)
Izen aldatze hori kaleko etxetan nabari da bakarrik, ez da gertatzen etxalde izaten
segitzen duten etxeetan.
V.4. Emigrazioa
XVIIIgarren mendean hasia den emigrazioa (I ndiano etxea badugu orduko), handituz
doa XIXgarren mendean. XIXgarren mendean dugu etxe-kopurua handiena eta leku eskasez, etxeak edozein tokitan egiten dira: erreka bazterretan, maldetan, mendietan, eguzki eta
bide gabeko lekuetan. Etxe ttipi horiek dira lehenik desagertuko emigrazioaren ondorioz,
baita etxondo zahar batzu ere ondoko eskasez edo hipotekengatik. Jakin behar askotan
etxondoa hipotekatzen zela, etxeko seme-alaben Ameriketarako bidaien ordaintzeko.
VI. GOGOKO ETXE-IZENAK XX. MENDEAN

Ikerketa hau 1986an bukatzen da, 1972ko Baigorriko katastroa baliatu dugu, baita
inkesta etnologikoa ere jendeak galdezkatuz. 1986an bi etxe-mota baditugu Baigorrin:
- 250 etxondo XVgarren eta XIXgarren mende bitartean ezagunak,
- 114 xalet, 1920tik eta batez ere 1960tik aurrera eraikiak.
VI.1. Etxondoen izenak

220 izen aztertu ditugu 250 etxondo-izenetatik, 30 berdinak bait dira:
- 112 toponimoak dira (% 51),
- 77 antroponimoak (% 35),
- 29 etxeari doazkionak (% 13),
- 2ren esannahia ez dugu ezagutzen.
Oraindik badira Baigorrin 90 deitura bertako etxe-izenetatik datozenak. Hiru etxaldetan deitura eta etxearen izena berak dira.
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VI.2. Xaleten izenak

Xaletak ez dira laborari-etxeak, horien jabeak erakasleak, merkatari, enplegatu eta
abar dira. Familia ttipiak bizi dira hor: senar-emazteak beren haurrekin. Aldiz, laborari
etxeetan lehenagoko antzera familia zabalak aurki daitezke.
Egoitza berrien izenen azterketaren emaitza hau da. Izen guzien zerrenda 14garren dokumentuan da. Horietan:
- 42 izen etxeari doazkio (% 35),
- 28 toponimikoak (% 23),
- 17 gogoko edo psikologikoak (% 14),
- 11 antroponimoak (% 9),
- 4 etnikoak (% 3),
- 6 izen frantses.
Ohartzen gara gehienik ditugula etxeari doazkion izenak. Lehenago ere bagenituen,
baina xaletetan hainbat desberdinak dira etxeen bista, airostasuna eta abar goraipatzen
dituztelako.
Adibidez: Airoski, Bixta Eder....
Izen toponimikoak (Berroberria, Jara-xiloa) eta antroponimikoak (Antonena, Marisalvatenia) lehenagokoen antzerakoak dira.
Berrikuntza handiena gogoko edo izen psikologikoetatik dator: Emak bakea, He-men hobeki, Ene ametsa, Goxoki, berez mintzo diren izenak dira, erakusteko zein
daitekeen gertatu den aldakuntza etxeari buruzko ikuspegietan.
Lau izen etniko bezala kontsideratzen ditugu: Zazpiak bat, Agur, Irrintzina eta
Gernika, oso bereziak dira gure eskualdean. Etxe hauek ez ote dira euskal kontzientzia
baten oihartzunak?

VII. ONDORIOAK
Ikertze luzeagoko eta sakonagoko baten laburpen murritz bat besterik ez da agertzen
hemen. Hala ere ondorio hauek argi gelditu direlakoan nago:
- auzoen moldatzea, arrazoi ekonomiko eta defensibo batzuei erantzunez egin zela Erdi
Aroan;
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etxe-izenen sailkapenean toponimoak gehiengoa direla garai guztietan, etxe zahar eta
berrien bilduma egiten direlarik; horrek erakusten duelarik tokiaren inportantzia;
- etxeen garrantzia bamean bizi direnentzat eta gizartearentzat; etxeak ematen dio bere izena jendeari;
- etxeen iraunkortasuna toki, izen eta askazi berarelcin; nola ulert iraunkortasun hau leku,
ingurumen eta izate bati atxikimendurik gabe.
-

Beraz euskal etxeak badu bere izana eta bere izena, bere gorputz eta arima. Etxearen
izenaren eta izatearen iraunkortasuna ez ote dator izana eta izenaren uztartzeagatik?
Etxeak egin gaitu gauden bezalakoak edo gure izateak egin ditu horrelako etxeak?
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DOKUMENTUAK
1 BAIGORRI EUSKAL HERRIAN

2 BAIGORRIKO BIZKONDEEN GAZTELUA: ETXAUZEA
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3 BAIGORRIKO INFANZON-ETXE BAT: ORONOZIA

4 BAIGORRIKO LABORARI-ETXE BAT: OSPITALEA

„Alii111111111111
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5 BAIGORRI: ERDI AROKO ETXEEN IZENAK (Ikus 7garren dokumentua)

(Etxeen lekua ikus daiteke kartan zenbakiei esker).
SAN ESTEBAN AUZOA:
INFANZONAK

"FIVATIERS"

Etxauz (34)

Aintziarte (38)

Iriberrigarai (33)

Bidondo

Etxemendi (32)

Jokoberro (48)

Etxebertze (39)

Haritzpe (39)

Ozafrai (30)

Jatxalde (46)

Iriarte (37)

Sorzabalbehere (44)

Otsoalde (41)

Landa

Sorzabalgarai (45)

Sarri (35)

Landagarai

Uharte

Zubiat (43)

Sarribehere (36)

Zubiburu (42)

Urdinalde

LEIZPARZE AUZOA:
INFANZONAK

"FIVATIERS"

Apararena (23)
Errecalde (29)

Eneko Zuriaren etxea

Iriberribehere (31)
Jauregi (24)

Garaikoetxe (25)
Gortairi (26)

Mendiburu (28)

Haraurrenetxe (21) Jankoetxe
Intzaurralde

Arroki
Beherekoetxe (22)
Gorrialde (27)
Indarte

URDOZE AUZOA:
INFANZONAK

"FIVATIERS"

Arranbide (15)

Belar (5)

Betarte (17)

Etxeberri (12)

Errekarte (16)

Berragu (3)
Elgarte (7)

Jauregi (10)

Elizaga (1)

Etxezahar (11)

Leizaratzu (20)

Iriarte (13)

Borda

Mehakagain

Iribarren (9)

Elizalde

Mokozugain (19)

Irigoienbehere (4)

Etxeluze (18)

Olaga (8)

Erbeldost

Ospitale (6)

Irigoiengarai (2)

Etxebertze (14)
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OTIKOREN AUZOA:
INFANZONAK

Ez da

"FIVATIERS"

Agerre (79)
Aintziarte
Barrenetxe (84)
Bidarte (82)
Goienetxe (78)
Indarte

Elgarte (81)
Elizaga (80)
Etxeberri
Okulunberro (77)
Ordokienberro
Sanz de Goienetxe

OKOZE AUZOA:
INFANZONAK

Agerre (68)
Auzku (61)
Etxeberri (66)
Jauregi
Oronoz Behere (47)
Uhide

"FIVATIERS"

Arotzegi
Bidarte (73)
Etxegarai (67)
Gorte (75)
Sorondo (74)
Uhalde (64)
Ardantz (72)
Caupenne (62)
Etxebertze
Garate (71)
Intzaurzpe (63)
Iriarte

Irigoien
Landa (69)
Narbaitz (65)
Urruti (70)
Arotzaren etxea
Arrotzetxe
Eiheralde
Indarte
Jatsalai
Latsalde

GERMIETA AUZOA:
INFANZONAK

Etxeberri (52)
Iturralde (55)
Oronoz Garai (49)

"FIVATIERS"

Aintzinekoetxe (60)
Errekalde (50)
Erripairi
Haraurrenetxe (59)
Indarte (56)
Intzaurzpe (54)
Irari (53)

Iriarte
Irigoien
Larralde (76)
Iturriri
Bidarte (58)
Garaikoetxe (57)
Napal (51)

22
6 BAIGORRIKO ETXE-IZEN BERDINEN KONPARAKETA
(ERDI AROA)
Okoze (28)
Jauregi
Etxeberri
Etxegarai
Intzaurzpe
Iriarte
Indarte
Errekalde
Bidarte
Corte

Germieta (17)

Etxeberri
Garaikoetxe
Intzaurzpe
Iriarte
Indarte
Errekalde
Bidarte
Haraurrenetxe

Etxebertze
Irigoien

Leizparze (15)
Jauregi
Iriberri
Garaikoetxe
Intzauralde

Urdoze +
Bastida (23)
Jauregi
Etxeberri

Iriarte
Indarte
Errekalde

Errekarte

Cortairi
Haraurrenetxe
Etxebertze

Irigoien
Iribarren

Iribarren

Sant Esteban (Donextebe), 22 etxe, 3 berdin: Iriberri, Iriarte
Etxebeste.

Bastida (9)
Iribarren
Irigokfi
Elizaga
Elgarte

Otikoren (12)
Barrenetxe
Goienetxe
Elizaga
Elgarte

Jokoberro
Ozafrai
Sorzabal
Uharte
Aintziarte
Bidondo
Jatxalde
Otsoalde
Sarri

Zubiat
Zubiburu
Etxemendi
Haritzpe
Landa
Urdinalde
Landagarai
Sorzabalbehere
Sarribehere
Sorzabalgarai

Azpimarratuak dira etxe-izenen elementu berdinak auzo desberdinetan. Auzo izenaren
ondoan dagoen zenbakiak adierazi nahi du zenbat etxe diren auzo horretan denetara.
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7. ERDI AROKO ETXEAK BAIGORRIN
- (Ikus Erdi Aroko etxeen zerrenda izenetarako)

BASTIDA

Jauregia
URDOZE 10

16

45

49
48

Etxauz: etxe-izenak
OKOZE: auzo-izenak
Er•eka
fanzonen edo nobleen etxeak

0

"fivatier"en etxeak

+ eliza, kaperak
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8. BAIGORRIKO ARTXIBOAK: 1649K0 ETXEEN ZERRENDA
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9. XVII. MENDEKO ETXEEN ZERRENDA (1649)
LAS CASAS ANTIGUAS DEL LUGAR DE SANT ESTEBAN SON 15
- Palacio d'Etchaus

- Cubiate

- Sarria
- Iriard

- Cubiate Haraiñdia

- Ainciart

- Jatzalde Garaya

- Etcheberz

- Sorcabalgaray

- Haritzpia

- Sorcabal - Behere

- Oxalde

- Iriberrigaray

- Jatzalde Behere

- Cuburu
LAS CASAS NUEVAS DEL LUGAR DE SANT ESTEBAN SON 42
Alharburia

Eyharliarena

Quilia

Duchulurena

Etchettipi

Guichonena

Handisco

Iparagarre

Etchaluz

Ahuincanarena

Maxirena

EtchaUcuto

Pedroco

- Etchecharra

Marro

Ernautena

Petricain

Gasconeña

Etcheberria
Merinorena

Videgaiñia
Menucerarena

Apeshena

Donderena

Necatorenia

Caicurena

Perdouletenia

Ipouxarena

Orbararena

Etchechouria

Arrabitena

Martin Harguinarena

Dendariarena

Barbarena

Erreca

Martin Urriarena

Ganca
Loyola

Irubia

Etchechouria

Urricarieta

Gaztain-Erreca

Beste auzoetako etxeen zerrenda ez dugu hemen agertuko artikulua ez gehiegi luzatzeko.
Berdin gertatuko da ondoko mendeetako izenekin. Interesa duenak osorik ikus ditzake ene
"mmoire de maitrise" delakoan: La maison et son nom d Baigorri.
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10. BAIGORRIKO ETXEAK XVIII. MENDEAN (1764)

ETAT DES MAISONS NOBLES, INFAAWONNES ET
ROTURIERES QUI COMPOSENT LES COMMUNAUTES
DE LA PRESENTE VALLEE DE BAIGORRY ARRETTE
A L'ASSISTANCE DES JURATS D'ICELLE.

COMMUNAUTE DE LEISPARS
ET QUARTIERS EN DEPENDANS
LeisseratÇu

Erdicoborda

Pecoetchia

Namounoa

Teileria

Petitchan

Alhaits

Coulorena

Sorhamehaca

Anton ausquU

Jaxachoury ousteguy

Aitato

Bentaberry

Joannessenia

Garaico-borda

Teilaguina

Beherecoborda

Tamborin
Joanco
Bourouloux
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I I . 1840K0 KATASTROA: BASTIDA AUZOA, ERDI AROKO
AUZ0 BAT
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12 . 1840K0 KATASTROA: EIHERALDE AUZOA, XVII.
MENDEKOA
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13. BAIGORRI : BIZILEKU BERRIAK

(XVII. MENDETIK XX. MENDE ARTE).

1,00

► bide berriak
trenbidea

F.

KASKOLN-

Q

XVH, XVIHko etxea

KARRIKA

XX.eko etxea
EIHERALDE: auzo berrien izenak

EIHERALDE
n

—101"-ARROSA

ISPEGI

MITXELENE
KARRU(A
GAIZTOA

GAINEKO
KARRIKA

BORTZIRIETA

."
IPARRAGERRE
•••aorr-

DONIBANE
GARAZI

IRULEGI
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14. XX. MENDEKO ETXE BERRIEN IZENAK
Agur

Etcheparia

Lantzelaia

Aire-Ona

Etchola

Larrazkenia

Airosa

Etchetoa

Larrexola

Airoski

Eugenie

Leku-Airosa

Aitatto-Berria

Farobikenia

Le Moulin (2)

Aize-Hotxenia

Harri-Churia

Leyorra

Allegera

Haitzondo

Marisalvatenia

Antonena

Haize-Leku

Mahastipe

Arditeya

Hemen Hobeki (2)

Mayie

Argia

Hilloenia

Marladotenia

Anai-Bidea

Ibarondoa

Maurice

Atherbea

Iguski-Alde

Mendi-Alde

Au Moulin

Iguskian (2)

Mendi-Artea

Ausoberria

Iguski-Begia

Mendi-Bista

Auzoberria

Iratzian

Mendi-Xola

Berro-Berria

Irazabal

Nahi-Bezala

Biena (2)

Irrintzina

Olivierenea

Biletchea

Ipar-Alde

Ongi

Bichta-Eder

Ispeguy

Ongi Dago

Bixta-Eder

Iturbidea

Ongi Hemen

Brana

Itzaina

Oihan-Artea

Bolanjeria

Izarra

Paxkoenia

Cabilondeia (2)

Georgette

Pattar

Camboinea

Gernika

Peruskienia

Chokoa

Goiz-Argui

Pyrenees (Des) (2)

Choko-Ona

Goxoki

Cuburuenia

Gurea

Subazterra
Taneria

Gucoenia

Gure Amentsa

Trinquet (Du)

Ego itz-Berri

Gure Desira

Ttipia

Egoitz-Ona

Gure Doia

Urchola

Elisabeth-Helene

Gure Izarra

Ur-Heguia

Elizauzoa

Gure Xokoa

Uste-Gabia

Emak-Bakea

Jara-Xiloa

Xelako Borda

Ene-Amentsa

Joanesenea

Zazpiak-Bat

Erdiko-Etchea

Kaieten Etxola

Zelaia

Erguy-Berria

Kayola (2)

Zulatei

Erramundeya

Kurutxarria

Zumarika

Etche Berria

Landartea

Zuk eta Nik

Etchegoitia

Laket-Leku
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I 5 . BAIGORRIKO ETXEEN KOPURUA XV. MENDETIK
XX. MENDE ARTE

etxeak
500 400 300 200 100 mendeak
17
15
16
18
20
19
1 6 . BAIGORRIKO ETXE BERRIEN IZENEN BANAKETA ERDI
AROTIK GURE GARAIA ARTE

70 —
60 50 40 30 20 10 •

15

I

16

•

I

17

"

18

antroponimikoa
etxeari doazki
toponimikoak

11

19

•

11

20

•

imendeak

32

BIBLIOGRAFIA LABURRA

- ARANZADI (D.T.) - Etnologia vasca. Donostia: Auñamendi, 1975.
- BARANDIARAN (J.M. de) - De antroponimia vasca: Los nombres de la familia de
Sara. Baiona: Eusko Jakintza III. 1945-57.
- CARO BAROJA (J.) - Materiales para una historia de la lengua vasca en su relaciÓn
con la latina. Universidad de Salamanca, 1946.
- CARO BAROJA (J.) - Etnografia hist6rica de Navarra. Inifiea, 1971.
- CIERVIDE (R.) - "Los antrop6nimos del Becerro de Leire". Irufiea: Fontes Lingua
Vasconum, 1978-80.
- COROMINES (J.) - Estudis de toponimia catalana. Barcelona: Editorial Barcino,
1965.
- GOYENECHE (E.) - ONOMASTIQUE du nord du Pays Basque au Moyen-Age. Bordeaux: Doktoradutza-tesia, 1966.
- LUCHAIRE (A) - "Sur les noms propres basques contenus dans quelques documents
pyr&iŠens des XIe, XIIe et XIIIe sicles". Paris: Revue de linguistique n2 14. 1881.
- MICHELENA (L.) - Textos arcaicos vascos. Ediciones Minotauro, Madrid, 1964.
- MICHELENA (L.) - Apellidos Vascos. Donostia: Txertoa, 1973.
- MICHELENA (L.) - Fon&ica hist6rica vasca. Donostia: Imprenta de la Diputaci6n de
Gipuzkoa, 1977.
- ORPUSTAN (J.B.) - Nom et statut de la maison basque au Moyen-Age. Doktoradutza-tesia, Bordeaux III,1983 (Baiona: Mus& Basque).
- ORPUSTAN (J.B.) - "Les' maisons m&Ii6vales du Pays Basque de France". Baiona:
Bulletin du Muse Basque, 1984.
- TAMBOURIN (M.K.) - La maison et son nom d Baigorri (Pays Basque). Etnologiako
maitrisa, Bordeaux II, 1985 (Baiona: Mus& Basque, Bibliothque municipale. Baigorri: Biblioteka).
- GURE HERRIA nQ 4, 1963, Baiona.

Baigorriko etxeen izen eta izanaz

33

NOMBRE Y NATURALEZA DE LAS CASAS DE BAIGORRI

Localizado en el valle y pueblo de Baigorri-Baja Navarra-, paraje pirenaico dedicado
tradicionalmente al pastoreo y la agricultura, se realiza un estudio etno-hist6rico analizando los nombres de las casas de Baigorri, desde el S. XV, hasta 1985, con el objetivo de
descubrir hasta qu ē punto son reveladores de los cambios sociales y econ6micos del lugar
a lo largo de cinco siglos.
Sobre este anfflisis se superponen las diferentes caracteristicas que han predominado en la selecci6n de los nombres de las viviendas, desde la Edad Media. Se realizath, a
travs de la investigaci6n en archivos, la clasificaci6n que puede hacerse de las casas, los
diferentes nombres que aparecen repetidos en gran nUmero de ellas, los nombres propios,
el nUmero de construcciones semejantes, los catastros, los nuevos barrios, cambios de
nombre registrados... A la Ultima època corresponder el analisis de las migraciones y el
cambio de uso de las viviendas y la construcci6n de chalets y zonas residenciales de
recreo.
Las razones econ6micas y defensivas marcathl la forma de los barrios en la Edad
Media. La importancia del lugar de asentamiento serã grande, tanto en las casas antiguas
como en las nuevas, como lo demuestra la gran mayoria de top6nimos que se encuentran
en los nombres; la propia casa seth condicionante fundamental en sus habitantes, a los
que darfi nombre. La casa vasca tiene su nombre y su ser propios, cuerpo y alma, en la
que apenas podemos discernir quien ha marcado los pasos, si el hombre los de la vivienda, o la vivienda los del hombre.
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NOM ET NATURE DES MAISONS DE BAIGORRI

Il s'agit d'une &ude ethno-historique, centrk sur la vallk et le village de Baigorri
en Basse Navarre, contrk pyrWenne traditionnellement consacrk
et
l'agriculture. L'objectif de ce travail sur les maisons de Baigorri du XV es. jusqu'en 1985,
est de dkouvrir dans quelle mesure ces noms sont thvelateurs des changements sociaux et
konomiques survenus dans cette ][gion durant cinq sikles.
Ce travail se rUsere aussi aux rnents qui sont intervenus dans le choix des noms
des habitations depuis le Moyen Age. Cela suppose des recherches dans les archives et les
cadastres afin de classer les maisons, reveler les diffftents noms qui apparaissent dans
beaucoup d'elles ainsi que les changements des noms enregistrës et les noms propres, de
d&ombrer les constructions semblables, les nouveaux quartiers... A la dernire ēpoque
correspond l'analyse des migrations et du changement de l'usage des habitations ainsi que
de la construction de villas et de r&idences secondaires.
La configuration des quartiers au Moyen Age sera dótermink par les contraintes
konomiques et dUensives. L'impontance de l'emplacement des maisons sera grande, tant
pour les maisons anciennes que pour les rkentes, comme le prouve la grande majorit
des toponymes qui apparaissent dans les noms. La maison elle-m'ême conditionnera ses
habitants, auxquels elle donnera le nom. La maison basque a son nom et son identit
propres, un corps et une "ärne, ou il est difficile de discerner qui a marqu ē les pas:
l'homme ceux de l'habitation ou l'habitation ceux de l'homme.
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Sorginkeria

SORGINKERIA
Maite Mendiburu
I. SARRERA

Haur batek galdegiten digularik "sorginak onak ala gaiztoak dira?", Akelarre filmea
ikusten dugula, edo De Lancre, XVII. mendeko Frantziar epailearen txostenak irakurtzean,
sorginen kontua halako sistema dikotomiko baten barnean kokaturik aurkitzen dugu: ona
ala txarra. Txikitan sorginak aipatzeak izua eta beldurra sortzen bazigun ere, noizpait historiaz zertxobait jabeturik, XVI eta XVII. mendeetako sorginkeria, gure herria zapaltzeko
edo zigortzeko aitxakia bat besterik ez zela pentsatzera iritsi ginen batzu. (Honela pasatzen gara maiz, eritzi batetik bestera neurria ongi gordetzen jakin gabe). Bizkitartean, sorginkeria ez dagokio gure herriari esklusiban, beste askok ezagutu, eta ezagutzen dute.
Hori kontutan harturik, gure lantxo honetan, eskema dikotomikoak eta eritzi mugatuak gainditzeko ahaleginak egin ditugu. Honetarako informazio ugari bildu ondoren,
saiatu gara sinplekeriak baztertuz arazo honek dituen aldeanitzak osotasunean ematen.
Hemengo idazle batzuren lanak irakurri ditugu, ez haatik horiek soilik. Frank Donovan-en Historia de la Brujeria (1) liburua hartu dugu Euskal herriko esparruetatik atera
eta, zabalago a7altzen bait digu sorginkeria. Frantsesez idatzitako liburuen artean, Roland
Villenueve-ren Le fl&zu des sorciers (2) liburu berria irakurri dugu baina egia esan, gutxi
erabili: kontakizunaren estiloan, folklorekeri kutsua antzematen zaio testuari. Hori dela
eta, dudatan jar daiteke esandako guztia hala den edo-ta itxuraren ederrerako moldaturik dagoen errealitatea. Antzera gertatzen da Josane Charpentier-en liburuarekin (3) batzutan,
baina askoz ere serioagoa dirudi. Tableau de l'inconstance des mauvais anges et dmons
(4) liburuaren sarrera, fidagarritzat jo dugu eta oso interesgarritzat, lehen lekuko materiala
harturik (De Lancre-ren idatziak) agerian bait du, handik ateratzen dituela bere ondorioak.
Zer esanik ez, Julio Caro Baroja, Pierre Narbaitz, J.M. Barandiaran eta gainontzekoak aski ezagunak dira eta gure lantxorako ongi eritzi diegu.
Lanean zehar agertuko dugunez, XVI-XVII. mendeetako Euskal Herriaren historian
kokatu dugu gure azterketaren oinarria, bai Ipar eta bai Hego aldea kontsideratuz. Lau
puntu nagusi desberdindu ditugu. Lau puntu horiek badute zerbait amankomunean: garai
batean, sorginkeria garrantzitsu bihurtu bada gure herrian, zergatik izurri modura edo kutsu txarreko gauzatzat hartua izan den argitzen digute.
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Beste hainbat puntu garrantzitsu utzi ditugu alde batera: deabruaren edo Akelarrearen
interpretazioak eman dezagun. Nahita egin dugu, luzeegi joko bait luke gure zereginerako. Alabaina, lan honen xedea apala da, eta beraz mugatua, bai eduki aldetik, bai bere sakontasunean.
SORGINKERIA NOIZ, EDO-TA INGURU SOZIO-EKONOMIKO
ETA POLITIKOAREN GARRANTZIA

Sorginkeriari buruz hitz egin nahi dugularik, "sorginkeria" hitz bakar horren baitan,
hainbat kontzeptu nahasten dugu. Bada G. Henningsen-en El abogado de las brujas libuman kapitulu oso bat (5) "Brujeria" eta "Brujomania"-ren arteko diferentziak agertu eta
azaltzen dituena.
"Brujeria" delakoa, zenbait herritan aurki dezakegu, gehienetan nekazari-taldetan.
S orgintzat hartuak, gutxi dira eta sozialki gaitzetsiak diren eraso batzuen egile dira. Gizarte mailan "brujeria" delakoak badu bere funtzioa, taldearen sinesmen, ohitura eta moralaren parte bait da, beronen oreka mantentzen lagunduz.
"Brujomania" berriz, uneka ernatzen da, ez du gizarterako funtzio-baliorik, edozein
pertsona gertatzen da susmagarri eta salaketen bidez saldo handitan kondenatzen dira jendeak. Fenomeno honi dagokiolarik, "izurrite" hitza darabil G. Henningsen-ek.
Gauzak horrela, dagokigun puntu honetan, inguru sozio-ekonomikoaren garrantzia
diogularik, garbi dago "brujomania"-ren alde bat ukitu dugula. Euskal Herriaz ari bagara,
berehala datozkigu gogora, XVI-XVII. mendeetan gertatutako epaiketa handiak, hauen inguruan eginik dira sorginkeriari buruz ditugun ikerketa gehienak. Zergatik ziren garai
haietan bereziki gertatu, sorginkeria-izurrite haiek?
II.1. Egoera ekonomiko txarra eta bandoen arteko liskarrak

Hona hemen Caro Barojaren

Las brujas y su mundo

liburutik jasotako pasarte ba-

tzu:
"Deben tenerse, muy en cuenta, tanto o inLs que las teorias de los te6logos,
las situaciones de hecho en que se vieron las sociedades sometidas a la creencia
en el poder de magos, brujos y hechiceros, en 6pocas malas de guerra, enfermedades, y otras calamidades; y los mismos rasgos estructurales de la sociedad en
que se practica la Magia (...) para comprender el problema en su totalidad" (6).
"El dualismo entre Dios y el Demonio al que parecen hacer referencia de las brujas
del Sur de Francia... puede ponerse en relacidn con el sistema de bandos y
linajes tan caracteristico del medievo y que tantas manifestaciones tuvo
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entonces en cada regiOn de Europa, y segun el cual la sociedad entera se dividia
en 2 fracciones que estaban en pugna en todas y cada una de las actividades
cotidianas, defendiendo intereses opuestos siempre." (7).
Pasarte hauetan antzematen denez, XVI. mendeko egoeraren zenbait puntu, hauek lirateke: miseri uneak nagusi, herriko jendea eskasian bizi, erdi aroko liskarrak eta jauntxoen arteko areriotasunak interes politiko desberdinak direla eta.
Beste momentu batetan Michelet historiogilearen teoriak gogora erazten dizkigu Caro
Barojak: Horien arabera, sorginkeri uneak areagotuz doaz, miseria kolektiboak ugalduz
doazen heinean. (8). Baieztapen honek esplikazio zabala eskatzen du dudarik gabe, era askotako azalpenak. Gure aldetik konstatazio moduan, ezinbiziak (edo "gaizkibiziak") herrikide eta familien arteko liskarrak sorterazi eta biziagotzen dituela esango dugu. Modu berean, giro kaskar honek fenomenoa hedarazten zuela eta Inkisizioaren bideak errazten
zituela, zeren epaiketa gehienak salaketa gainean funtsaturik bait zeuden. Hona hemen
horren alde jaso ditugun datu zenbait:
a) 1555-1558ean Zeberioko sorginkeri kasuan, epaiketa zibila izan zen. Dirudienez,
giroa gaiztoturik zegoen herri hartan eta agintari zibilen eskaeraz gertatu zen hura. Honelako ondorioak agerian jarri ditu epaiketa hark: herritar bi talde ziren etsaigoan, elkarri
sorginkeri ekintzak leporatzen zizkiotelarik. Sorgin-bilerak senide tartekoak ziren eta
pertsona gehienak fama txarrekoak ziren (9).
b) 1609-1610 urteen inguruan Zugarramurdiko kasua aurkitzen dugu. Honela deskribatzen du G. Henningsen-ek orduko giroa: nekazaritza zen Zugarramurdin errekurtso ekonomiko nagusia, klima ordea, nekazaritzarako latza zen. Gauetan izozteak izaten ziren, kaskabarrak landak astindu ohi zituen, udaberrian ere bai. Hego-haizea jotzen hasten bazen,
sor-ginei egozten zitzaien errua. (10).
Graciana de Barrenechea eta bere bi alabak dira sorgintzat jo zituzten inportanteenak.
Itxuraz, auzoekin etengabeko eztabaidak zituzten, eta ahal izanez gero, ohointzan aritzen
ziren. Honetan zeudelarik, harrapatzen bazituzten, astinaldi gogorrak jasotzen omen zituzten: "auzo txarrak" ziren herrikoentzat.
Lapurdiko egoeraz hitz egiteko, behin eta berriz azpimarratuko genuke liburuetan
agertzen zaigun "misre" hitza. Haundimaundien arteko gatazkak oso garrantzitsuak ziren
hamazazpigarren mendearen hasieran eta horretaz zenbait familiak lehian jarduten zuen
munizipio-agintea erdiestearren. Nahiz ofizialen aldetik, zein haien kontrakoengandik, elkarri sorginkeri ekintzak egozten zizkioten maiz. Bandoen arteko erasoak izaten ziren, eta
jende xehea giroaz baliatzen zen asaldatu eta mendekuak burutzeko. Horixe dio Roland
Villeneuve-k LeNau des sorciers delako liburuan. (11).
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11.2. Giro erlijio-politikoa

Lehenago ikusi dugun Zugarramurdiko kasuan, esan dugu Graciana de Barrenechea eta
bere alabak "auzo lxarrak" kontsideratuak zirela. Bestalde "auzo txar" edo sorgin, gauza
bera dela diosku G. Henningsen-ek Brujeria eta Brujomania bereizketa egiten duelarik.
Horrek esan nahiko luke pertsona horiek nolabaiteko herriko "pariak" izango liratekeela
baina besterik gabe: herritarrek, haien portaera gaitzetsiz, taldeko moralaren kontzientzia
mantenduko lukete. Bizkitartean, gauzak ez dira hor gelditzen: Inkisizioaren eskuetaratzen
dira gure pertsona horiek. Nolaz ematen da urrats hori? Kasu horri dagokionez badakigu
Urdaxeko abadeak, beraz elizako ordezkari batek, deitua izan dela Inkisizioa. (12).
Baina beste kasu askotan, gehienetan ez esateko, herriko agintariak edo noblezia dira
sorginkeriaren arazoa plazaratu eta zigor eskatzera joango direnak:
- 1466an Gipuzkoako agintariek txosten bat helerazi zioten Castillako Enrique IV.ari,
baimena edo ahalmena eman zezan, alkateak sorginkeri kasuak epaitu eta zigorrak bete
erazi ahal izateko. (13).
- 1621ean, Don Diego de Iragarra, Iaetako Iauntxoak, Gipuzkuako Junta Probintzialetan, sorginkerien kausaz egindako gaitzak salatuz Inkisizioarengana jotzeko asmoa azaldu
zuen, sorginak aurkitu eta zigor zitzan. Diputatuek baieztapena eman ondoren LOgrofioko
tribunalarengana jo zuten. Baina honek onespena ez emateaz gainera, bere kexua azaldu
zuen zenbait alkatek bere kabuz egindako gaitzak zirela eta. (14).
Honekin erakutsi nahi dugu gehienetan Inkisizioak berak baino, agintari zibilek eta
apaizek arte berezia erakusten zutela gai honetan esku sartzeko.
- 1607an, Lapurdin berriz, Urtubiko jaun famatuak, Senpereko Jean Paul de Caupenne Jaunak lagundurik erregearengana jotzen du, herria garbitzearren. Henry IV.k euskal
nobleziari mesede egin nahian batzorde berezi bat antolatuko du, Jean d'Espagnet eta Pierre de Rosteguy (Sieur de Lancre) buru jartzen dituela. Urtubiko jaunaren jarrera intentzioz kargatua da, hara Henningsen-ek nola aztertzen duen:
"... es obvio que en conexi6n con persecuciones de esas dimensiones actan
especuladores que aprovechan el revuelo provocado por la caza de brujos para
fines econ6micos o politicos, sin que las autoridades locales involucradas se
aperciban de ello (EI señor de Urtubie, el Orroco de Vera y el "saludador" son
ejemplos de este tipo de especuladores)." (15)
Ildo beretik doa Nicole Jacques-Chaquin hau diolarik:
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"... une faÇon por la noblesse locale de tenter de se debarasser d'elements popu-

laires que les coutumes du Labourd rendaient peu disposes a la soumission. On
faisait ainsi appel au roi pou regler des litiges qui risquaient de s'eterniser
localement, sans prevoir que la lourdeur de l'appareil judiciaire et le z ēie du
Conseiller donneraient a l'afaire des propositions inattendues." (16)
Bestalde, ba al zen zuzenean Inkisidorearen lanetan xede politikorik? Horrelakorik
bazitekeela ikusten dugu pasarte honetan:
"La insistencia con que Avellaneda habla al condestable de los malos que producen los brujos, formando masas o multitudes considerables y el hecho de que su
justicia se llevara a cabo en un momento tan critico como el de la anexi6n de la
monarquia navarra a la corona de Carlos hace pensar si tras este asunto que se
nos presenta como un puro asunto religioso no habfa lado politico, de suerte
que los acusados serian por su mayor parte pertenecientes al bando de los antiguos reyes de Navarra, es decir los agramonteses...." (17)
Emandako pasarte hauek garai hartako giro erlijio-politikoa antzemateko aski errepresentatiboak dira. Hor agertu zaizkigu, eliza-ordezkariak, agintari politikoak eta tokiko
noblezia. Garbi utzi behar dugu hasieratik, XVI eta XVII. mendeetan erlijioa, gaur guretzat ideolojia politikoa dena bezain inportantea zela; erlijioa eta politika batera zihoazela.
Herrialde protestanteetan nahiz katolikoetan, egitura sozialak oinarri erlijioso sendoak
zituen.
1542an hasi zen Euskal Herria sakonki moldaraziko zuen gertakaria: Trentoko kontzilioa. (18) Itxuraz, Eliza katolikoak, indarraren bidea aukeratu zuen, intolerantzi giroa
zabalduz. Dirudienez, 1590ean Logrofioko apezpikuak Trentoko erreformaren ezarketa-lanari ekin zion. (19). Horren ondorioz Salazar inkisidorea bidali zuen distritu osoa bisitatzera. Orduko praktika horien arabera, sumatzen da zer ondorio zekarkiokeen delako erreforma horren ezarketak, Euskal Herriko orduko giroari:
- Distritu bisitaldiak: hauen bidez, komisiolariek tokiko informazioa jasotzen
zuten. Bestalde predikuak berebiziko garrantzia zuen, baita "Edicto de Fe" delakoak. Horretan hereji forma guztiak deskribatzen ziren, eta blasfemi adibideak ematen. (Herejia delito morala zen, hitzez eta ekintzez ezezik, pentsamenduz eta sentimenduz ere betetzen zena). Katolikoak ez ziren praktikak kondenatzen ziren eta baziren gisa berean liburu debekatuak. Bisita horiek ospe handiz prestatzen zituzten agintari zibil eta elizakoen artean.
- Sermoilarien kruzadak: misiolarien gisa, 1610eko udazkenean kanpaina bat
hasi zuten; Kristautasuna irakastea zen haien helburua. Frantziskanoak eta jesuitak dira
batez ere horretan dihardutenak. (20)

40

-

Erlijioso-ordenak, ikaragarri ugaltzen dira (20).

- Erlijio-irakaskuntzak bultzada handia jasaten du. Ordukoak dira hainbat katexima; Betolazarena 1596an eta 1617an Materrena zerbait aipatzearren.
Agerian gelditzen da dudarik gabe Elizaren protagonismoa eta eragina garai hartan.
Bere ideologia gizartearen alderdi guztietan sarrerazi eta finkatu nahi du ezpairik gabe. Inpresio hau guztiz baieztatzeko nahi nuke hemen Ibon Sarasolaren iruzkin hau gehitu,
Trentoko kontzilioak garai hartan izan zuen eragina erakusten bait du:
"Trentoko kontzilioak zeharo markatu zuen Euskal Herriaren bizitzea, aldaketari
betikotasun-irudi bat emanaz. Mitxelenak dioen bezala, garai hartan, ez lehenago, sortzen da "Euskaldun fededun" perpausa, hain famatua eta egun euskaldunentzat behaztopa harri gertatu dena. Lehenago aipatu den intolerantzia,
usantzetara, ohituretara, eta moral osora zabaltzen da, eta are literaturara." (21)
SORGINKERIA EDO KONTZEPTU-DESBIDERAKETA.
PAGANISMOA ETA KRISTAUTASUNAREN ARTEAN

Euskal mitologiaz hitz egiten delarik, berehala aintzinako euskaldunen "erlijioa"
aipatzen da. Badakigu erlijio hori naturan funtsatzen zela batik bat: lurra, eguzkia, ilargia,
eta ortzia ziren mitorik inportanteenak. Hauetaz aparte, hainbat eta hainbat jenio aipatu
behar dira: Mari, Basajaun, Alarabi, Akerbeltz, Herensuge, Etsaia, Galtxagorri, Inguma,
Intxitxu, Mairu, Mikelats eta beste hainbeste. Lehenengo lauek erreferentzia errealak badituzte, beste hauek kreazio subjetiboak direla azpimarratu behar da. Luze kontserbatu dituzte euskaldunek haien sinesmen eta erritoak. Honi buruz, kristautze-prozesua erromatarkuntza hedatzen zen arabera egin beharrean, badakigu asimilagaitza gertatu zela herri hau
eta honen ondorioz kristautasuna ofizialki ezarria izan arren, euskal mitologiak bere
erroak azkar zituela. (22). Ideia hau ontzat emanez gero, hona egin ditzakegun zenbait
azalpen:
Sorgina nor izan daitekeen edo mitoaren desbideraketa

Caro Barojak dioen bezala, mito bakoitzak bere kontrapuntu majikoa du (23). Horrela askorentzat, sorgina, ahalmen bereziak dituen jenio bat litzateke, beste batzutan gaueko
bileretan edo akelarretan parte hartzen duen pertsona sorgindua. Bestalde eritasun bat,
ekaitz bat edo negozio txar bat, sorgin baten poderioz gertatua daiteke.
Horiek horrela, XVI eta XVII. mendeetan sineste horiek, gaitzeritziak edo jokabide
susmagarria zuten pertsona batzuengan proiektatzen ziren, ondoren salatuak izateko. Beste
batzutan, arrazoi politikoak, erlijiosoak, interes eta bekaizkeriagatik, traba egiten zutenei
egozten zitzaien sorgin-papera:
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"Es un caso de encantaciOn del mito. Tal ocurri6 en Vasconia en forma bastante
ruidosa, durante los siglos XVI y XVII (como antes en otros paises de Europa)
en que muchas personas acusadas de brujeria fueron implacablemente perseguidas".
Hauxe dio J.M. Barandiaranek Mitologia vasca liburuan. (24).
Agerian dugu beraz gauza bat: alde batetik sorgina pertsonaia mitikoa da, sinesmen-munduari dagokio; bestetik garai batzutan, har dezagun Inkisizio denbora, batzuren interesen arabera, irudi hori, nahita, norbaitengan gauzatzen da, horretarako izugarrizko mentalizatze-kanpainak egiten direlarik. Kanpaina horiek, karga ideolojiko nabarmena dute:
karia horretara, sorginkeria, fenomdno negatibo bihurtzen dute.
111.2. Kristautasuna, Euskal Herriak asimilatu gabeko erlijioa
Sorginkeriari buruz egindako lanek erakusten duten bezala, Inkisidoreek iaetodo gogor eta bortitzak erabiltzen zituzten salaketak eta aitorpenak lortzeko. Ez daiteke beraz
aintzakotzat edo egiatzat har epaituek beren osotasunean egindako aitorpenak. Halaz ere,
kontakizun gehienetan antzeman eta interpreta daiteke zein ziren euskaldunen ohitura batzu, baita errito paganoen aztarna. Hona hemen adibidetzat, horietako bi:
- Epaituek noiz elgarretaratzen ziren aitortzen dutelarik, egun hauek aipatzen dituzte:
ilargi beteko gauak, ostiralak, Gabonak eta Ekaineko San Juan gauak besterik beste.
Funtsean, eguzkia eta ilargia, ardatz hauen inguruan ospatzen dira bilera hauek. Eguzkia
sakratua zen euskaldunen baitan eta solstizio-festek, eguzkiarenganako kulto bat adierazten dute. Ilargiak, landare eta abereei buruzko botere handiak zituen, nekazarientzat ondorio handiak.
- Behin eta berriz agertzen da animalia bat inkisidore-epaileen katramila-muina: akerra. Baina badakigu aintzina akerrak berebiziko garrantzia zuela gure mitologian: akerbeltzak bere babesean ziren animalien sendatzeko ahalmenak omen zituen. Horregatik, bere
eragina zela eta, bazuten hainbat etxetan komunzki aker beltz bat ikuiluan. (25)
XVII. mendean, Euskal Herriko erlijio ofiziala kristautasuna da. Bizkitartean, zenbait praktika berezi mantentzen dituzte euskaldunek. Hona Lapurtarrei buruz liburutan
aurkitua: XII. mendean baizik ez ziren euskal misiolariak Euskal Herrian barneratu eta ez
denetan. Konpostelako bidean nonahi aurki zitezkeen benediktarren monastegiak. Euskaldun asko kristautu egin zen baina jarraitzen zuten aintzinako "jainkoei" eskaintzak egiten,
zeren haien erlijio berria nolabait aurrekoaren gainetik ezarria izan zen, baina hura zeharo
ordezkatu gabe.
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Hilen aldeko ospakizunetan, hildakoentzat janaria ekartzen zuten elizara, aldika abere
biziak ere, hauek zeremonia denboran atarian lotuak egoten zirelarik. Noizpait hileta batzutan bildots hilak ekarri izan ziren aldare gainera.
Praktika animistak zituzten beraz oraindik euskaldunek. Kaskabarra zela eta, apaizarengana jotzen zuten, baita euriari dei egiteko edo izurriteak artaldeetarik uxatzeko. Herrisketan, "superstizio" ugarik irauten zuten, eta gaua jausten zelarik, sorgin eta lamien
beldurrez egoten ziren. Nekazariek, umore-aldarteen arabera, Jaungoikoa otoizten zuten
batzutan, bestetan izkutuan aintzinako jainkoengana jotzen zuten. Kristautasunak azaletik
bakarrik kutsatu zuen Lapurdiko gizartea. (26)
111.3. Moralitatea dela eta ez dela
Sorgina gaitzesteak beti dakar berarekin moralitatearen kontzepzio bat. Gure kasuan,
erlijio katolikoak, berea finkatu eta garantizatu nahi izan zuen. Frank Donovan-en liburuan (27), honi buruz pasarte hauek jaso ditugu:
"Erlijio zaharra eta estatu-eliza berriaren arteko oposaketa zaharrena Egipton
gertatu zen, kristautasuna eta sorginkeria elkarren aurka jarii baino 3000 urte
lehenago... Moralitatea erlijioaren alderditzat hartzea, apaizek erabakia da
Erlijio zaharra praktikatzen zituzten taldeek oso aurreritzi desberdinak zituzten,
juduengandik heredatu zen kristautasunarekin konparatzen badugu, zeren azken
hauek oso goizdanik sexua eta pekatua identifikatzen bait zituzten."
Euskal Herrian, sorginkeri fenomenoen kontra gogor eraso dutenek, sexua eta pekatua beti ere oso loturik agertzen dituzte. Horregatik dituzte gaitzesten Akelarrean gertatzen
omen diren sexu-joku eta harreman guztiak, bilutsik egotea barne. Gure aldetik ordurarteko mentalitate paganoak zilegitzen zituen festa eta plazer hartzeko aukerak zirela esan dugu.
Pedro de Valencia humanistak jadanik, sorginei buruz emandako lehenbiziko eritzietan, Greziako Bakanteak eta Erromako Bakanaleak aztertzen ditu paraleloa aitortuz: jan--edan onak eta sexuaren inguruan eraikiak omen ziren haiek ere. (28)
F. Donovan-ek festa sexualtzat jotzen ditu eta beste aitzaki bat aurkitzen: "... fiestas
sexuales... sirviendo de moratorias de los austeros cddigos morales de las tiltimas religiones" (29) Berak ere, elementu hori beste hainbat ospakizunetan aurkitzen du: Greziako
Bakanteetan, erromako Saturnalie,tan, "Fftes des fous" direlakoak Erdi aroko Frantzian eta
Ingalaterrako "May Day"-etan.
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Ondorioz bada hemen, morala dela eta ez dela, egin nahi genukeen hipotesi bat: esan
dugu beste puntu batetan Trentoko Kontzilioaz gero, intolerantzi giroa nagusitu zela eta
gizartearen ohitura eta moral osora hedatu. XVII. mendean berriz pizten dira sorgin-kontuak. Ez ote ziren akelarre famatu horiek, ohituraz gainera, garai hartan emendatu, erlijioa
zeharo gogortzen ari zen unean, debekatuaren gordeleku edo babesleku bihurtu nolabait?
Ez al liteke hor ikus herriko jende xeheak elizaren aurka gauaz hartutako mendekua?
IV. SORGINKERIA EDO NATURAREN EZAGUPENA
Orain arte ikusitako puntuetan ez dugu sorginei egozten zitzaizkien botere bereziei
buruz ezer esan. Alta bai XVI eta XVII. mendeetako epaiketetan, nahiz ipuin eta kondairetan, erreferentzia ugari aurki dezakegu. Erreferentzia horiek gehienetan sorginaren kaltetan agertzen dira, bere botereak txarrerako erabiltzen omen bait ditu: uztak galerazten ditu,
animaleak eta jendeak pozointzen, ekaitzak sorrerazten.
Aztikeriaren eremuetan sartzen gara hemen. Uste horien kontra agertuko dugu hemen
sorginkeriaren beste alderdi bat, positiboa nahi genukeen alderdia alegia.
Ikuspuntu hori, Josane Charpentier-en liburuan aurkitzen dugu. (30) Gure ulermenarako "sorcier" delakoa, gizonezkoa beraz, "azti" deituko dugu, "sorciere", emakumezkoa,
sorgin:
AZTIA: Egiazko aztia ia beti bakartia zen, oihanetako gizon bat, mediku antzerakoa eta hezur taxutzailea, landareen birtueen jakile; eskuen bidez bazekien mina lasaitzen;
kabalak sendatzen zituen baina biraoen bidez hiltzeko ahala ere bazuen. Erradioestesista
zenez, iturri izkutuak eta altxorrak aurkitzen zituen. Baina beldurra ere zioten, zeren pozoinak eta landareak ezagutzen bait zituen.
SORGINA: Hainbatekoa zen sorginaren tokia gizartean. Jende aberatsek soilik jo
zezaketen sendagilearengana. Txiroek, medikutzat, bera besterik ez zuten. Emagina zen,
sendagilea, abortuak eragiten zituen batzutan. Txikitandik ezagutzen zituen landareak zeren amagandik alabagana pasatzen zituzten sekretuak bait ziren eta haien erabiltzen bazekien: sendatzeko zirenak, mina lokarreraztekoak... eta hiltzekoak. Neurriak zehatz-mehatz
ezagutzen zituen zeren baliogarriak diren landare batzu, neurriz gora arriskugarriak bait dira: aski erraz aurki zitekeen urriloarena demagun.
Haur-minetan zegoen andrea lasaitzen bazekien, erabelarra eta belaikiaren bidez; baita
zaurietan infekzioa galeraziko zuen ere ukendua emanez.
Afrodisiakoek ere, beren tokia bazuten.
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Euskal Herrian ezezik beste tokietan ere, izan duke sorginak J. Charpentier-ek ematen dion funtzio soziala. Hala dio gutxienez F. Donovan-ek "Bebedizos y escobas de brujas" izenburutzat duen kapitulu interesgarrian.
"El aspecto inocente de esta magia era la simple prktica de la "medicina campeA este respecto, la bruja fue desde muy pronto una reolica paralela del
medico brujo de los pueblos primitivos actuales. Muchas brujas eran al mismo
tiempo comadronas." (31)
Hemen aipatutakoa noraino zitekeen egia, zail xamar egiten zaigu frogatzea. Egia da
beste idazle batzuk erabelarra, belaikia, estramonioa eta urriloa garai haietan Europan aurkitzen zirela diotela. (32). Baina zuhurrago jokatzen dute idazle horiek. Henningsen-ek,
"la existencia de un culto de narc6ticos" aipatzen du, besterik ez. Azpimarratzekoa da historiagile honek beti ere frogetara jotzen duela zerbait baieztatu aurretilc: bide honetatik
behin eta berriro aipatzen digu, inkisidoreek hegan eragiteko ukendu eta isurkarien atzetik
zebiltzala, sekulan froga konkreturik aurkitu ez zutela.
Halere etnofarmakologo amerikar batekin izandako harremanei esker honako informazioa jaso ahal izan omen du: apoen gorozkiak aluzinojenoak izanki, hegan egiteko
ukenduak fabrikatzeko erabili izan ahal ziren (33). Hori Zugarramurdiko kasuari dagokionez.
Gai honetan, elementu gehiago gehitu nahian edo, Jose Miguel de Barandiaranen
Brujeria y Brujas liburua arakatu dugu: herriak darabiltzan kondairen bilduma bat da
eskaintzen zaiguna, 1926tik hasi eta 1975 arte jasotako kontakizunak. Hainbat eta hainbat kontakizunen artean, sorginen zirriborroa isladaturik aurkitu dugu baina bizpahirutan
ezik, denetan gaiztoa eta arriskugarria agertzen da, bere dohainak jendeen kaltetan erabiltzen dituelarik. Hona hemen, bestela agertzen zaigun kontakizun baten zatia:
"... Ta sorgifiek batu ziran areist azpi atara eta ezan eben erregeren alabia be
geizorik dagoala eta baite zelan osatu leyen be: eleizako urbedeinkatu beian dagon ari loza'ren azpian dagola zapo bat, eta zapo onek daukola zaman erregeren
alabiak jaurtineiko ogi bedeinkatu zatitxua eta axe jango baleuke, oratuko
litzekela..." (34).
Kontakizunak, erremedio hori erabiliz nola erregeren a1aba sendatu zen esanez jarraitzen du. Beraz sorginak sendatzeko sekretu baten jabe agertzen dira, eta sendagaiak apoarekin zerikusia du.
XVI eta XVII.garren mendeetan sorgintzat hartutakoak emagin edo herriko medikuaren ordezkoak baldin baziren, ez ahal lukete figura horiek orain arte gorde diren kontaki-
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zun horietan islada handiagorik izan behar? Esan dugun bezala, erreferentzi mota hori zeharo eskasa da ipuin eta kondaira horietan. Agian, gertatutako zapalketa izugarriaren ondorio soila liteke ez agertzearen arrazoia?
Gure aldetik, bere horretan utzi behar dugu arazoa. Lehenengo hipotesia, sorgina,
medikuaren ordezkoa dela alegia, tentagarria da; bigarrena, aluzinagarrien erabilera aitortzen duena, sinpleagoa eta zuhurragoa.
V. INKISIDOREEN ERAGINA

G. Henningsen-en El abogado de las brujas delako liburuaren titulua, aski harrigarri
gerta dakioke sorginkeriaz ezer gutxi dakien irakurleari, delako "abokatu" hori epaile dela
jakiterakoan. Bada hor ondorioz, barreia daitekeen aurreritzi bat, epaile guztiek berdin
itsuturik "sorginen" kontra inolako begirunerik gabe jokatu zutenarena hain zuzen.
Aipaturiko liburu horren irakurtzeak, bide horretan barnatzera jartzen gaitu, gure
ikuspuntua zabalduz. Karia horretara, nahi izan dugu sorginkeriaren auzian parte hartu duten hiru epaile famaturen erretratua nolabait itxuratu.
V.1. Avellaneda

Hamaseigarren mendearen hasieran, inkisidore izanki, Nafarroan iharduten du, Erronkari eta Saraitzun batez ere, Berak egindako zenbait idatziri esker badakigu zein zitezkeen
bere eritzi eta jarrerak: "el ms grave caso de este siglo" dio sorginkeriaz mintzatzerakoan.
(35). Bere esanetara jotzen bada, hasieran ez omen zezakeen sinets sorginei buruz esaten
zena, baina "esperientzia" praktiko batzu egin ondoren "frogatu" omen zuen sorginen hegalaldiak eta beste, egiazkoak zirela. Zeharo kutsaturik omen zegoen gure herrian, Jainkoa eta beraren legea ukatzen zuten sorginek. Satanasen esanetara moldatzearren, Akelarrean biltzen zen gaizkile-talde bat osatzen zuten, eta ba omen zuten ezkerreko begininiaren gainean marka berezi bat. Guzti honen froga ordea, haur batzuren salaketetara mugatzen zen batetik, bestetik bere baieztapen hutsetara. Informazio hori, orduko konde baten
eskuetara helerazten zuen asunto horretan esku har zezan erregutuz. Horrela, Salazarren
agindupean, 1527. urtean, 150 herritar preso harturik izan zen Iruñean, beranduago Saraitzuko haranean ehundik gora, Erronkarin ehun eta hogeitik gora, Aezkoa inguruetan
berrehun baino gehiago; horien artean zenbait hiltzera kondenatuak izan ziren. (36). Zapalketa bortitza beraz Avellanedak eragiten zuena.
Inkisidore honen eragina norainokoa izan zen azpimarratuz, Julio Caro Barojak orduko literaturak haren teoriak isladatzen zituela dio. (37). Beraz, praktikaz gainera teorian
ere markatu zuen bere garaia.
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V.2. De Lancre

1609an Bordeletik Lapurdira bidaltzen dute Pierre de Lancre, inkesta egiteko batzorde
baten buru. Lapurdin, sorginkeriak kalte handia egin duela diote eta inkesta burutu ondoren behar diren neurriak hartzea izango da batzorde honen zeregina. Neurri horien artean
tortura eta heriotz zigorra zilegi dira. De Lancre-k berak aitorturik, berrogeitahamarretik
gorako epaitu erre izan zen. Susmagarri ziren guztiak torturatuak ziren. Beste ezagun batzu salatzen zituzten orduan, izu-psikosi handia sortuz. Hainbat eta hainbat lapurtarrek
ihes egin zuen Hegoaldera. (38).
1610ean Tableau de l'Inconstance des mauvais anges et idazten du De
Lancre-k, errealitatearen deskribapena baino, sorginkeriaz eta Lapurdiri buruzko bere-berea
den interpretazioa eginez. Azpimarratzekoa da sei liburuetan lehena: honetan bereziki deabruei buruz hitz egin ondoren, azaltzen ditu Lapurdiko bizimodua eta ohiturak. Ikusiko
dugun bezala, edozein xehetasuni lotzen zaio euskaldunak astindu eta gutxiesteko. Hona
besterik beste, irakurri ditugun zenbait ideia: Lapurdiko gizonek, lurra landu baino nahiago dute itsasora joan. Itsasoa alta, ergelkeria eta ezin egonaren sinboloa da. Itsasotik
kanpo hain alferrak dira eta axolakabe, ezen zahartu baino lehen, eskale modura ibiltzen
bait dira. Ez dituzte haien aberria, ez emazteak eta haurrak ere maite. Harroak dira zeren
haien auzokide espainolek kutsatuak bait dira. Nahiz eta erretzen duten tabakoak usain
txarra uzten dien, emazteek gustoko dute hori, bai eta itsasoko usain nazkagarria ere.
Emakumeek dantzatzeko era berezia dute, gorputza gehiegi higituz, janzkeran ere lizunak
dira, azken batean, osoki dira probokatzaileak. Gainera sagar-jale amorratuak dira, Evaren
tradizioari eutsiz. Eta amaitzeko, hara De Lancreren sententzia: nor, lapurtarrak baino
egokiagoak Deabruaren adiskidantzan erortzeko? (39).
Inon eta inoiz ez da duda-izpirik agertzen De Lancreren baieztapenetan. Badaki nora
eta zertara doan. Sekulan bere teoriak birplanteatu gabe arituko da De Lancre ideologia
trinko eta itsutasunez, "gaitza" akabatu beharrez.
Oinarri ideologiko horiek ikusirik bada zer esan eta zer idatzi inkisidore honi buruz.
Gure aldetik, eta bere ezaugarri nagusia zelakoan, azpimarratu nahi dugu zertan zetzan gizon honen ikusmoldea, Lapurdin eragindako zapalketa errukigabea dagokion tokian jartzeko. Esandakoaren oihartzun, J. Caro Barojaren zenbait hitz aukeratu ditugu hemen azaltzeko.
"He aqui pues, que De Lancre parte de un punto de vista casi politico en su libro."
(40).
"De una manera u otra, De Lancre ha quedado como una de las figuras mas absurdas
entre las que han intervenido en negocios de represi6n, no por lo que diga de
nuevo, sino por la forma en que lo dice, mezclando una especie de "bonhomie"
gascona a la superstici6n in£s escandalosa." (41).
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"Personalmente creo que De Lancre era el tipo cUsico del hombre de leyes que
busca el delito de modo obsesibo y para el cual la Religi6n es la base del cOdigo
penal, de un Derecho esencialmente represibo y por lo tanto, primario" (42).
V.3. Salazar

1609an, Logroñoko inkisidore izendatua izan zen. Becerra eta Vallerekin, Gipuzkoa,
Bizkaia, Araba eta Calahorraz arduratzen zen tribunala osatzen zuen.
Lehenbiziko aitorpenak jaso ondoren, Valle et Becerrak segurutzat jotzen duten sorginen sekta. (43) Baina garai hartan agertzen da, sorginkeria dela eta, orduko ideien korronteen kontra beste interpretazio-mota bat. Pedro de Valencia humanista izango da ordurarte egiatzat ematen diren zenbait gauza birplanteatuko dituena:
- Akelarreak ez ote dira azken batean, "orgia" pareko zerbait?
"Pedro de Valencia... supone que las juntas de Zugarramurdi pueden ser juntas
reales de gentes cegadas por el vicio y que " con deseo de cometer fornicaciones,
adulterios o sodomias, ayan inventado aquellas juntas y misterios de maldad en
que alguno, el mayor vellaco, se finxa Sathanas y se componga con aquellos
cuernos y traxe horrible de obscenidad y suciedad que cuentan."
- Aipatzen diren amets eta irudipenak berriz, ez ote dira buru-gaisotasun zenbaiten
ondorio?
"No desecha tampoco la posibilidad de que algunos de los actos atribuidos a los
brujos sean debidos a aberraciones mentales y a enfermedades, tales como las
que siguen, conocidas por los antiguos." (44).
Ez da kasualitatea, Pedro de Valencia eta Salazar, biak Salamancan ikasitakoak badira. Hona zer fama zuen ikastoki honek:
"... Salamanca, cuya universidad, a6n a finales del siglo XVI, respondia a su fama
internacional, y se destacaba por su gran liberalidad de ideas." (45).
Agian honegatik ere, Salazarren eginkizuna, ikuspegi berri eta ulerkorrez argiturik
ikusiko dugu. Bere inkisidore-lanetan, Becerra eta Valleren kontra jarriko da poliki-poliki,
deklarazio eta salaketa gehienak irudipenaren ondorio direla erakutsiz. Beti ere, pragmatikotasun handia erakutsiko du, lekukoengana joanez lehenik, sorgintzat hartuak direnengana ondoren, haiek esandakoak deusezterazi nahiz. Hainbat eta hainbat txosten egingo du
distritu-bisitetan zehar, ikusitakoa jasoz. Garrantzi handia emango dio Euskal Herrian

48

sorginek sortutako izuari. Haren ustez, gerta daitekeen gaitz oro, sorginei egozten zaie
(46); bestalde gero eta aireratuago izan arazoa, orduan eta sorgin gehiago agertzen da.
(47).
Bere bi lankideei, agintari lokalek detenituei eragindako torturak onartzea egozten
die. "Actos positivos" direlakoak eta deabruaren presentzia, frogatu gabeko gauzak direla
dio. Hona adibide gisa, "Epilogo de toda esta controversia" delako txostenean, agertzen
den lehenengo puntua (48):
Becerra y Valle
Y todos los confidentes han cometido

los delitos que confiesan y son testigos visuales del mal que acusan a
otros.

Salazar

Pese a que existe la posibilidad de
que sea asi, ninguno de los testimonios disponibles son convincentes.

Linea honetan mantenduko du Salazarrek bere eginkizun osoa: enpirismoaren bidetik
batetik, bere bi lankideen aurka bestetik. G. Henningsen-ek bereziki, baina Caro Barojak
ere, gizon honen jarrera goraipatu dute, orduko errepresio basatiaren sakonean ildo berri
bat zabaltzeagatik ("su valioso papel como "abogado de las brujas") (49) eta Europako
mugimendu osorako oinarri zientifikoz sorginkeria ulertzeko bideak jarriz. (50).
Hiru gizon, hiru eginmolde desberdin eginkizun bereko. Horixe da, murritzak badira
ere, azalpen horien bidez erakusten saiatu garena. Garai aldetik, mende batek kasik bereizten ditu Avellaneda beste biengandik. Halere, Avellaneda eta De Lancre-k, antzerako
ideiez funtsatzen dituzte beren ekintzak, baina lehenengoak batez ere orduko gizarte- eta
pentsamolde-korronte dogmatikoen arabera egiten duela uste dugu. De Lancrerengan ordea, ekintza eta teorizatze oro bere nortasunaren islada zuzenak direla ematen du: gizon
honen izate egoskorra, bere sorgorkeria eta euskaldunez duen eritzi ezkorra pisu handikoak
dira aztertzen dugun Historia zati honetan.
Salazarri dagokionez garbi gelditu da zenbait kideren aurka jotzeagatik ere, bere nortasuna eta formazioak lagundurik, arazoa argitzera eta fenomenoa beste zentzu batean bideratzera erakarria izan zela.
VI. AMAIERA GISA

Gure lantxo hau bururatzeko tenorea heldu zaigu eta beraz, hasierako xedeei helduz,
gure inpresioa azalduko dugu. Gure herrian XVI eta XVII. mendeetan sorginkeriaren inguruan giroa gaiztotzen bada, ez da interpretazio sinplista batek adieraz lezakeen interes
politiko baten ondorio soila. Alderantziz, arrazoi hau gaitzetsi gabe, are inportanteagoa
dugu garai hartan elizak hartutako protagonismoa eta intransijentzia. Trentoko kontzilioa
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ez zen Euskal Herrirako sortu bereziki; halere beste herri askok baino ondorio latzagoak
pairatu zituen gureak. Hizkuntza eta ohituretan ezezik erlijio aldetik ere asimilagaitza zen
herri hau, arrazoi beronengatik, errazagoa gertatu zen zapaltzen. Kultur molde diferentea
zuen gizarte hori ez zen aintzakotzat hartzen eta beste ideologia baten zerbitzurako egiten
zen oro gaizki interpreta zitekeen.
Bizkitartean, eta horretara zetorren gure laugarren puntua, ezin ukatua dugu eztabaida
honetan zenbait "leader"ren garrantzia. Bai De Lancre, bai Salazar, bakoitzak bere moldean eragin zion sorginkeria fenomenoari: lehenak, teorizazioa eta errepresioa bere unerik
beltzenera eramanik, bigarrenak aldiz guztia desdramatizatuz, sorginak errugabeak zirela
erakutsiz. Harrigarria bada ere, azpimarratzekoa da hemen nola gizon bakar batek bere pisua erants diezaiokeen historiaren ibilbideari, norabidea ere aldatzeraino.
Ohar gisa, aipa dezagun liburu gutxitan aurkitzeaz gainera, saiheska baizik agertzen
ez den puntu bat: hizkuntzarena. Zein hizkuntzatan mintzatzen ziren Inkisidoreak, apaizak
edo epaituak? Zer komunikazio-mota lortzen zen haien artean? Baliteke hor, ikertzeko
gaia.
Honetan amaitu beharrean gaude... Ezer berririk sortu gabe, baina historiaren ulermenerako urrats txiki bat emanik, gure herriko kondaira doi bat argitu zaigulako sentimentuz.
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LA BRUJERIA

Dentro de la dicotomia bueno-malo, aunque es clara la imagen terrorifica que poseen
las brujas, lo que si se puede afirmar es su utilizaci6n como excusa para el castigo y la
represi6n, no sÓlo en Euskal Herria. Pero, en cualquier caso, debe evitarse la simplificaci6n, analizando cientificamente el mayor caudal de informaci6n posible. Considerando
los diferentes puntos de atenci6n existentes en el Norte y Sur de Euskal Herria, hay algo
que los une y que nos aclara por este fen6meno de la brujeria es considerado como
una plaga.
El por quē surge, en relacitin con la importancia del entorno socio-econ6mico y
litico seth el primer punto. Se señala la importancia de la mala situaci6n econ6mica y los
enfrentamientos entre bandos, que afecta a todas las actividades cotidianas, defendiendo intereses opuestos siempre, que aumentan el problema, abriendo el camino a la Inquisici6n,
en cuyos juicios la delaci6n es base del proceso, permitiendo a su travs llevar a cabo
castigos y venganzas. El entorno religioso-politico puede hacer pensar en un intenw de
mantener la conciencia moral popular, pero seffin en su mayoria los dirigentes del pueblo
quienes exigirån el castigo. Las estructuras religiosas y politicas se hallan fuertemente
unidas y la estructura social tiene fuertes bases religiosas; mås aån en este momento: el
Concilio de Trento, las visitas de Distrito, las cruzadas en los Sermones, el aumento de
las Ordenes Religiosas, la enseñanza en manos religiosas...
Aparece tambi&I el conflicto paganismo-cristianismo, dentro de una superposici6n
de la nueva fe, sincera, sobre los ritos ancestrales, que mantiene la ambiguedad de una
ligicSn nueva sin asimilar y que provoca la inconsistencia de una moralidad que pretende
afincarse a toda costa. z,Podrian ser estas reuniones la reserva de las costumbres recordadas
pero prohibidas?
No parece tampoco poder entrarse en la cuesti6n que define a las brujas como m&licos tradicionales de la poblaci6n pobre, o como manipuladoras de potentes elementos
alucin6genos. Resultaria demasiado simplista decantarse.
Finaliza con una pequefia semblanza de tres caracteres inquisidores: Avellaneda, De
Lancre y Salazar.
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LA SORCELLERIE

Dans la dichotomie bon-mauvais, bien que l'image terrifiante attribU,e aux sorciUes
soit on peut neanmoins affirmer qu'elle a comme excuse pour chkier et
1. primer, en Euskalerria et ailleurs. De toute faÇcon, il faut viter la simplification, et
analyser scientifiquement la plus grande quuantit ē d'information possible. En tenant
compte des diff&ents points d'ftude tant au Nord et au Sud drEuskalerria, nous constatons
l'existence d'un lien qui explique pourquoi ce pMnomthe de la sorcellerie est consid ērē
comme un
Le premier point de ce travail analyse le rapport de la sorcellerie eta du milieu
socio-&onomique eta politique. il signale l'effet de la situation e',conomique pr&aire et
des affrontements entre factions, dans toutes les activits quotidiennes; ce qui aggrave le
problme et ouvre Ies portes l'Inquisition dont les procs sur la ddation, donnant ainsi
libre cours aux chkiments et aux vegences. D'un point de vue religieux-politique, on
pourrait penser qu'il s'agit d'un essai pur maintenir la conscience morale .populaire, mais
ce seront pour la plupart les dirigents du peuple qui exigeront le chkiment Les structures
religieuses et politiques sont trs unies, et la structura sociales repose sur des bases
religieuses solides, d'autant plus que nous sommes a l'poque du Concile de Trente, des
visites de District, des croisades dans les Sermons, de la d'Ordres
Religieux, de Fenseignement aux mains des religieux...
Cette dude montre aussi le conflit entre la paganisme et le christianisme, avec la
superposition de la nouvelle foi, sinthe, sur les rites ancestraux ce qui maintient
d'une religion nouvelle non assimMe, et provoque l'inconsistence d'une
moralitē qui pr&end s'etablir tout prix. On pourrait se poser la question de savoir si ces
r&inions rem&noraient le souvenir des anciennes coutumes maintenant interdites.
D'autre part, il semblerait trop simpliste de ddlnir les sorciUes comme dant des
medecins traditionnels de la population indigente, ou des manipulatrices de puissants
dements hallucinogMes.
Enfin, ce travail conclut avec une courte description de trois personages de
l'Inquisition: Avellaneda, De Lancre et Salazar.
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AGOTAK NAFARROA GARAIAN XVI, XVII ETA
XVIII. MENDEETAN*
Jabier Inazio Kerejeta Erro
I. FENOMENOARI BURUZKO IKERKETAK
Ikerketak Frantzialdean hasten dira XVII.ean: agoten deskribapen fisikoa eta beren
egoera sozio-juridikoa, beren kokapena eta sorrerari buruzko hipotesi azientifikoak (dokumentatu gabekoak), batipat.
Pierre de Marca da gai hau sakonkien jorratu duen lehena. Badira beste idazle batzu,
gauza handirik esaten ez dutenak (Moret, adibidez, penintsular bakarra izaki). Agoten aldeko lehen ahotsak aditzen dira.
XVIII.ean, Marcarena da oraindik eritzirik inportanteena. Ilustratuen eragina ikus
daiteke fenomenoa gaitzesten delako, baina ikerketak ez dira horregatik metodologi aldetik kritikoagoak.
XIX. mendean, besteen gainetik azaltzen zaizkigu Francisque Michel eta Vicent Rochas ikertzaileen obrak. Izenburuek diotenez, marjinazio-fenomeno guztiak hartzen dituzte
aztergai. Ez zaie artxiboetako eta zuzenean bildutako dokumenturik falta. Hala ere, ez da
inon azaltzen fenomenoa ulertaraz dezakeen gizarte osoaren ikuspegirik.
XX.enean, berriz, espainiarren lanak dira nagusi, nahiz eta gehienak jeneralizazio edo
anekdota hutsa besterik ez izan, gaia horretarako aproposa omen da eta. Kritika-falta nabaria da, agoten alde, ijitoen kontra jartzen baldin badira ere.
Ikerketa garrantzitsu bakarrak, Florencio Idoate eta M. del Carmen Agirre Delclauxenak dira. Halere, fenomenoari "darion" gizartearen ikuspegi orokorra ez da agertzen.

* Idazlan hau sortu bada, Alberto Sola, Lurdes Odriozola, Cristina Casares, Amaia Olkotz,
Mirari Zelaiaran, Ana Carreras eta zazpiok EUTG-ko 5. kurtsoko Euskal Historiarako
paratu genuelako da, 1986187ko ikastaldian, gero Udako Euskal Unibertsitatean aurkezteko
zerbait aldatu banuen ere.
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II. KOKAPENA:
11.1. Gahets, Gaffets, Capots, Cagots, Chrestiass..

Fenomeno hau Gaskoina alde osoan hedatzen da, Bordeletik Tolosa eta Pirineoetaraino, baina Garonatik haruntz, Lengadoc, Lemosin eta Auvernhan ere ematen dira antzeko fenomenoak.
Izen desberdinak leku desberdinei dagozkie, baina mugak ez dira batere garbi agertzen.
Hortaz, "cagot" hitza Biarno aIdean aurkitzen da batez ere, baita Erronkarin ere, hango agota batzuk Biarnotik joanak zirelako. "Gahet" esaten zen gehiago Bordele eta Guiana
aldean. "Gaffet", berriz, Lengadoc-en: f-h diferentzia dialekto desberdinetan datza. "Capot"
izena, aldiz, herrialde guztietan hedatua dago. "Cahetes" eta halako transkripzioak ikus
daitezke.
"Chrestiaa" eta antzekoak ("christon", "chiston", "christiano"...) eztabaidagarriak dira: batzuetan "agota"ren sinonimoak dira; besteetan, ez dirudi.
11.2. Agotak, Agotes, Agoths

Idazle eta dokumentuek aintzinatik adierazten dutenez, "agota", "agot", "agote" (Hiru
hitzak biltzen ditu Azkuek bere hiztegian) hitzak, goian aipatutako fenomeno bera adierazteko dira. "Agote" da gaztelerak hartu duen hitza, eta frantsesezko idazkietan "agoth"
agertzen da.
11.3. Kakou, Caqueu, Cordier

"Kakou", bretoieraz; "caqueu", frantsesez; "cordier", frantsesez, lanbidea aipatzeko.
Bretainiako multzo baztertuak dira. Zenbait sorrera legendari aurkitu arren, beren
sorrera legendunen artean dagoela dirudi.
Sufritzen zuten marjinazioa hala adierazten zen: elizan eta kanposantuan baztertuak,
auzatasun-eskubide eza, beste biztanleekiko inolako harremanen debekua, iturri eta janari
eta tresna desberdinak...
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KRONOLOGIA
Erdi Aroa: 1515 arte
Aro honetan legendunei buruzko aipamen ugari daude, "gafo", "messillo", "ladre" eta
halako izenak jasotzen dituztelarik. Poliki-poliki agertzen dira "gaffet", "cagot", "agot",
beste izenekin nolabaiteko, baina ez erabateko erlazioa dutenak. Pirineoetako bi aldeetan
ikus daiteke hau.
111.2. XVI eta XVII mendeak
111.2.1. Nafarroa

Badira behin eta berriro amaigabeko auziak: Aita Santuaren Bulda eta Enperadore eta
Nafarroako Gorteen berronespena argudiatzen dituzten agotak, alde batetik, eta herri desberdinetako bezinoak bestaldetik, kaparetasun kolektiboa edo auzatasun mugatiia eskatzen
bait dute.
"Christiano" hitza, dokumentuetan, eufemismo gisa erabiltzen dela dirudi.
111.2.2. Frantziako koroa

Bordele eta Tolosako Parlamentuek, baita beste Foruek (Zuberoa, Oloroe eta abarrekoek), agotak legalki baztertzen diraute, XVII.aren bukaera arte, Luis XIV.ak berdintasun
ofiziala agindu arte.
Aurrerantzean, herrialde hauetako Parlamentu eta Foruek lege berriak emanen dituzte, dekretua berronetsiz. Bretainian gauza bera gertatuko da. Baina, Bretainian bezala, auziek adierazten dutenez, herriak ez du egoera berria onartuko.
111.3. XVIII eta XIX mendeak
Mende hauen ezaugarria da agota guztien aldeko babes ofiziala, baina, praktikan,
agotak leku guztietan baztertzen zituzten.
Aintzinako Erregimena eroriz gero, babes ofiziala indartu zen eta, poliki-poliki,
egoera aldatzen hasi zen. Izan ere, Iraultza Frantsesa eta honek zekarren dokumentuen
desagerketa, alde batetik, eta ejerzitoan zerbitu beharra eta emigrazioa bestetik, izan ziren
honetan klabe nagusiak.
Nafarroa Garaian, bazterketaren desagerketa mantsoago eman zen eta oraindik
XIX.aren erdialdean auziren bat izan zen. Hemen ere emigrazioak eta Estatu liberalak es-
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katzen dituen behar guztien betetzeak lagundu zuten (mantsoago, Estatu Frantsesa baino
ahulagoa zelako), nahiz eta Arizkunen errezeloa eta mesprezua XX.aren erdialdea arte
iraun, Bozate auzo handi eta ondo definitua delako. Esan behar da duela urte batzu arizkundarrek bozatar bat aukeratu zutela allcate-juratu, bi aldiz, gainera.
IV. FENOMENOAREN KONTESTUALIZAZIOA
IV.1.

Agotak

Aintzinako Erregimena hiru estamentutan osatua zegoen, bakoitza bere eskubide eta
beharrekin. Gizarte jerarkizatu honetan baziren multzo baztertuak: ijituak, juduak, agotak,
m afruak, " vaqueiroak"
Zenbait ikerlek agotak koilazo edo esklabu antzekotzat hartu ditu; ezin dira, ordea,
halako kategorietan sar, auzietan argi ikusten zenez: behin eta berriro aipatzen da zerga
guztiak ordaintzen ez zituztela, behar militarrik ez zutela, udal karguetan parte hartzen ez
zutela, ezta hautatzeko ere, eta auzokoekiko harreman normala galerazten zitzaien.
Beraz, ondokoa azpimarra daiteke:
- Ez zituztela koilazo edo esklabuen eginbeharrak.
- Auzokoen eskubideak ez zituztela gozatzen.
IV.2.

Antzeko fenomenoak beste herrialdeetan

IV.2.1. Xuetas

Sorrera Palma de Mallorcako judu kristauetan bilatu behar dela dirudi.
XVItik XVIII arte auzi ugari izan zituzten Inkisizioarekin, konbertsioa zalantzan jartzen zen eta, noizean behin baten batzuk erretzen zituztelarik.
Zergak ordaindu arren kargu publikoetarako ez zuten inolako eskubiderik.
Besteengandik ez zuten mesprezua besterik jasotzen eta, nahiz eta lanbidez merkatariak eta artisauak ziren –zilarginak, batipat– kontakto fisikoa izatea, haiekin ezkontzea
pentsaezina zen, baita pobreentzat ere.
Hain handia zen jasotzen zuten mesprezua, eta Inkisizioaren prezioa, ezen 1677an
denek itsasontzi batetan joatea erabaki bait zuten, baina ekaitz batek itzularazi zituen.
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1785eko Urriaren 9an, Carlos III.ak, dekretu baten bidez, zerbitzu militar eta edozein
kargu publikotarako onak deklaratu zituen, baina dekretuak ez zuen berdintasun praktikoa
ekarri.
IV.2.2. Vaqueiros de Alzada

Haien bizimodua ardiak eta, batez ere, behiak zaintzea zen.
Asturiasko Mendebaldeko eskualdeetan bizi izaten ziren, Galizako mugan, "brailas"
delakoetan: herriskak, urtaroen arabera okupatuak; ibiltariak ziren, beraz.
Daturik inportanteenak Jovellanosi zor dizkiogu, XVIII. mendean haiei buruz idatzi
bait zuen. Garai hartan honela bereiz zitezkeen:
- Galizako mugaldekoak: ez ziren nekazaritzan apenas aritzen. Baztertuenak.
- Barnealdeko eskualdeetakoak: abelzaintzaz gainera, nolabaiteko merkataritzan aritzen ziren. Ez zeuden hain baztertuak.
XVIII.enetik aurrera zenbait vaqueiro sedentario bilakatu ziren, nekazaritzan arituz
(artoa eta patata, hain zuzen), gizartean pixkanaka sartzen zirelarik.
Sorrerari buruzko hipotesiak, agotenak baino ugariagoak dira: zelta baztertuak, edo
zeltek baztertuak, erromatarrek menperatuak, mairue ► esklaboak, Pelayoren kontra malxinatu ziren asturiar koldarrak, eriek kutsatuak, moriskoak...
Marjinazioa agoten berdintsua da: auzatasun eza, elizkizunetan baztertuak, zergak ordaindu beharrik ez (eskubiderik ez zutelako, XVI.enean Oviedoko auzitegiak erabakia), derrigorrezko endogamia, mesprezua... Era berean, egoerak XIX.aren azken urteetan oraindik
irauten zuen.
Gaur egun ez dute inolako marjinaziorik sufritzen, vaqueiro izateaz harro daude eta
esne-behiak dira ekonomiaren oinarria. Arazorik larriena emigrazioa da: 5000 inguru
geratzen dira.
IV.2.3. Maragatos

Nondik datozen inork ez daki, milaka teoria badira ere. Usadio bereziak zituzten,
baita jazkera eta bizimodua ere. Endogamia praktikatzen zuten. Gaur egun diferentzia guzti hauek desagertzen ari dira, nahiz eta beren buruak "maragato"tzat hartu.

60

IV.2.4. Ijitoak
Hauek jasaten duten mesprezuak, ikertzen dituzten idazleak ere kutsatzen ditu, XX.
mendea arte. Agotak eta besteak, ordea, begirunez eta askotan maitasunez daude aztertuak.
Euskal Herrian XV. mendearen bukaeran agertzen dira. Mugetako bi aldeetan ibiltzen
ziren beren ogibideak betez: saltzaileak, artile-moztaileak, saskigileak... eta arriskurik
izatean erresuma batetik bestera pasatzen ziren.
Legeek zigortzen zituzten XVI.enetik XIX.arte, batez ere XVIII.ean: 1783an Carlos
III.ak nahitaezko integrazioa esijitzen zuen (inolako marjinaziorik ez, baina hizkuntza,
jazkera, usadioak eta abar utzi eta gero). 1802an Ipar Euskal Herriko ijito gehienak herbesteratuak edota Baionan eta Donibane Garazin giltzaperatuak izan ziren.
Ohitura lotsagabeak, prostituzioa, liskarrak, elizaz kanpoko ezkontzak, lapurketak,
nomadismoa, nekazaritzaren arbuiatzea eta bandolerismoa dira herri xehearen, handikien
eta instituzioen mesprezu eta gorrotoa ekartzen zizkietenak.
Guzti honek agotengandik aldentzen baditu ere, batzuen ustez, asentatuz zihoazen
eran, haiekin nahasten ziren. Bakarrik ijito sedentario eta nekazariek lortzen dute integrazioa. Halako zerbait izan liteke Donibane Lohitzun eta Ziburuko kaskaroten kasua, arrantzaz bizi bait ziren batez ere. Hala ere, oso poliki emango da integrazio hau.
IV.2.5. Bestetsu
IV.2.5.1. Beheko Poiteauko "colliberts"
"Cagot" izena ere jaso zuten. XI. mendean jada aipatuak, monastegiak arrainez hornitu behar zituzten, baina beste sierbo edo jopuengandik bereizten ziren dokumentuetan.
Michelen garaian oraindik txalupen gainean bizi ziren, arrantzaleak bait ziren: katolikoak, baina ignorante hutsak, ez ziren beste biztanleelcin nahasten, honek dioenez.
IV.2.5.2. "Cailluads"
Beheko Poiteau eta Guiena artekoak, beste izen asko ere jaso zituzten: crests, morins... Dokumentuek XVII.aren bukaera arte aipatzen dituzte. Agoten gisara, besteek nahi
ez zituzten ogibideetan aritzen ziren, papergintzan, batez ere, eta haien artean ezkontzen
ziren.
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IV.2.5.3. Auvemhako "marrans"
Agotak bezala, bizio guztien jabe egiten zitzaien eta antzeko diskriminazioa jasotzen
zuten.
Jatorriz juduak edo mairuak, segur aski, nahiz eta kristautuak, herri xeheari ez zitzaion gehiegi inporta, ez bait zituzten bereizten, ez bait zen marjinazioa horregatik aldatuko.
Badirudi Espainiako erresumetako juduen, eta gero mairuen espulsioek arazoa areagotu zutela.
IV.2.5.4. Bouillon Dukerriko "oiseliers"
Eginbehar latza zuten jopuak omen ziren, Liejako Apezpikuaren menpe. 1676tik
eginbehar horiek ez zituzten betetzen, baina familien izenen zerrendak erregistroan segitu
zuen 1760 arte. Honez geroztik haien oroimena galdu zen.
IV.2.5.5. Gabatxoak
Hitzak teoria asko sortarazi ditu, baina inolako segurtasunik eman gabe. Dirudienez,
Bordele-Angouleme ingurukoak, hegoaldera joango ziren, hortik Catalunyara, eta handik,
Independentzia Gerratean zabaldu omen zen Estatu osoan zehar, frantsesak iraintzeko, nahiz eta lehenagotik horretarako erabili, XVI.enetik, gutxienez, haien izena.
IV.2.5.6. Beste zenbait talde
- San-Omer hiriko hautpponais eta lyzelards
- Marson kantoneko Courtisol hirikoak
- Bar-Sur-S_eine eskualdeko Riceys hirikoak
- Saone eta Loire ibarretako sarracens
- Brieko thierachiens
- Poiteauko calots
- Parayko cacous...

V. GIZARTE-KONTESTUA
Fenomenoa espazioan eta denboran zabala izanik, hemen Nafarroa Garaia XVI, XVII
eta XVIII. mendeetan aztertuko da soilik, urte horietan fenomenoak indar eta karalcteristika bereziak dituelako, dokumentuak ere ugariagoak direlarik.
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V.1. Auzo-kontestua

"Biztanle" eta "bezino" arteko diferentzia, gaur egun ia ez bada ere, garai hartan funtsezkoa zen, kontzeptu hauek eskubide eta eginbehar zehatzak suposatzen zituzten eta.
Kontutan hartu behar da bezinoak, etxeak zirela, pertsonak baino gehiago.
Bezino izateko, ezinbesteko baldintzak hauexek ziren:
- Odolez garbia izatea.
- Kristau ona izatea.
- Lanbide txarretan ez aritzea.
- Agota, judu, mairu, ijito edo antzekoekin ez ezkontzea.
- Sorrera herri horretan izatea.
- Kaparetasun orokorra duten udaletan, forogatzea.
Eskubideak, berriz, hauexek:
- Baso, larre, belardi eta urak erabiltzea.
- Mendietan luberritzea.
- Komunaletan abereak edukitzea.
- Defentsan parte hartzea.
- Arropa tipikoak jaztea.
- Elizkizunetan parte hartzea.
- Udal karguetan hautesle eta hautagai izatea.
- Udal soroetako uztaren parte hartzea.
- Etxe berriak erikitzea edo abandonatuak okupatzea.
Eskubide hauetatik suposa daitezkeen eginbeharrak:
- Udal soroetan lan egitea.
- Auzolanetan parte hartzea: bideak, zubiak...
- Zergak ordaintzea.
V.2. Kontestu juridikoa

Gizarte estamentala zen, hiru maila juridikotan banatua, aristokratizazio-prozesu bat
jasaten zuena. Baina Nafarroa Garaian ez zen, Castillan bezala, helburua titulu handirik
lortzea, kaparetasuna eskuratzea baizik. Ez zen, bada, aristokratizazio indibiduala ematen,
udal instituzioetakoa baizik.
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Instituzioetan hiru maila juridiko bereiz ditzakegu:
- Kontzejuak: gaur egun baino askoz indar handiagoa zuten, bezinoen bizitza arautzen zuten instituzioak ziren eta.
- Bailararen batzarrak: beren arauak kontzejuenak osotzen, baieztatzen eta indar ematen
edo kentzen zituzten.
- Nafarroako Gorteak: hiru estamentuak biltzen zituzten, eta teorikoki erregek eta heurek
emandako aginduak betearazi behar zituzten.
V.3.

Erlijioa
Ez da teologi arazorik azaltzen, denek onartzen bait zuten Erromako Elizaren ortodo-

xia.
Baina erlijioak, bai gizartean, bai pertsonalki ere, garrantzi izugarria zuen, eguneroko bizitza hark markatua bait zegoen, erritoen bidez: mezak, prozesioak, ofrendak, bedeinkapenak, sakramentuak...
Ekintza guzti horietan bakoitzak bazuen bere tokia: beraz, beste mailetan agertzen
ziren tentsioak hemen ere adieraziko ziren. Eta ez da ahaztu behar errito kolektiboak, familiakoez aparte, ia egunero ematen zirela, gaur egun asko galdu badira ere: Urteberria,
Erregeak, S. Anton, Kandeleroa, S. Blas eta Santa Ageda, Martxoko Amabirjina, Bestea
Berri, Maiatzako Santa Kruz eta besteak, Salbatore, S. Juan, Santiago eta Santa Ana,
Abuztuko Amabirjina, Irailako Amabirjina, Samiel, S. Martin, S. Andres, Santo Tomas,
Gabon eta Eguberria eta Urtezaharra, besteen artean. Horietako asko, jai erlijiosoa baino
gehiago, gizartearengan eragin handia zuten ekintza eta lanak markatzeko balio zuten datak ziren, baina erritoen bidez –non gizartearen jerarkia adierazten bait zen– oso finkatuak
zeudenak.
V.4.

Ekonomia

V.4.1. Ekonomi arloak

Nafarroa nekazari herria zen eta, Iruñetik Iparraldera, abelzaintzak inportantzia handiagoa zuen, laborantzak baino.
Lur komunalen garrantzia izugarria zen: Baztanen, adibidez, oraindik % 80 baino
gehiago komunala da. Beraz, bizimodua nahi ta nahi ez horretan oinarritu behar zen,
industria bera ez bait zen eskulangintza besterik.
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V.4.2. Lanbideen kontsiderazioa
Lanbideak bi motakoak ziren: prestuak eta txarrak.
"Se declaran por oficios viles y bajos los siguientes: El de porcarizo (zerrizaina); el de dulero (auzokoen abereak zaintzen dituena); el de zapatero (zapataria), el de carnicero que corta y vende carne püblicamente por su persona (harakina); el de tabemero, que vende vino por sus manos (tabemaria); el
de cerrajero (sarrailgina); el de zurrador (larru zurratzailea); el de fajero, que
lleva cargas a cuestas alquilado (zamaria); el de pellejero (larrukina); el de
recadero o regat6n, que vende aceite y sardinas y pescado por sus manos
(olio eta arrain saltzailea); el de molinero (errotaria); el de capador, que capa
bestias agenas por dinero (zikiratzailea); el de ventero, tabemero y mesonero (ostalaria). Los quales oficios y el uso de ellos, se declara impedir el gozar de hidalgula al que los tuviere y usare, mientras los exercitare."
"Declararon la precedente sentencia los señores licenciados Liedena, Subiza,
Ibero y Rada, y doctor San Vicente, del Consejo (Errege Kontseilu), en dos
de abril de 1599, siendo secretario Pedro de Zunzarren."
1675eko dokumentu batetan irakur dezakegu:
"...doy fe y verdadero testimonio, que los agotes que residen en esta dicha villa (Donibane Garazi) y en los contornos y valles de Baygorri, no gozan de
vecindad como los otros vecinos, pero se hallan con los oficios viles y baxos de molineros, tamborines, y quando se ofrece, atabaleros, pifanos y
carpinteria, sin que se les aya dado en todo mi tiempo, que es de quarenta
años a esta parte, cargo onorifico de repblica."
Nahiz eta azken dokumentu hau Nafarroa Beherekoa izan, baztandarrek eskatua, agoten kontrako auzi batetan aurkezteko. Ez da ahaztu behar Baztango agotak -Baigorrikoekin
harremanetan- txistulai eta atabalariak, baita zurgin edo zurgintzarekin erlazionaturiko
langileak, XX. mende arte izan direla.
Hauetako lan batetan aritzen zena ezin zen noble izan, hartan zirauen bitartean,
behintzat.
Aipatutako aristokratizazio-prozesu horretan uler liteke teorikoki edo ofizialki lanbide txar ez zirenak halakotzat hartzea, batez ere agotek egiten bazuten: zurgintza, adibidez.
Lanbide prestuak gainerakoak izango ziren, baina batzuk nolabaiteko prestijioa ematen zuten, udal karguak edo justiziazkoak, adibidez ("cargos onorificos").
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V.5. Kultura eta ideologi maila
XVI-XVIII.eko gizartea oso arau zorrotzek markatua zegoen, erlijioak eta gizarte-idealak emanak, bi alde hauek ondo bereizturik ez daudelarik.
Erlijioak ematen zituen arauen hausteak kondena suposatzen zuen, ez erlijiosoa soilik, soziala baizik.
Gizarte ideala kaparetasuna lortzea zen, prestijioa ez ezik abantail ekonomiko garrantzitsuak ematen zituena.
Kontestu honetan odol garbia izatea ia obsesiboa zen, eta kristau zaharra izatea eta
lanbide prestu batean aritzea derrigorrezko bilakatzen ziren gizartean bazterturik ez egoteko. Lur propioak edukitzeak ere inportantzia handia zuen, maizterrak ez bait ziren izaten
hautagai.
Gizarte guztiz itxia eta esklusibista zenez, itxura beti gorde behar zen, jantzietan, leku publikoetako ordenan, eta halakoetan.
VI. ARAZOA
VI.1. Protagonisten jarrera

Gizarte osoak badu bere jarrera, alde, aurka edo pasiboa; azken hauek ideologikoki
agotak baztertzen dituztelako.
Agota ez zirenen artean, bost maila bereizi behar dira: bezinoak, kontzejuak, bailaretako batzarrak, Gorteak eta eliz jerarkiak. Bi jarrera ikus ditzakegu: babesa eta bazterketa.
VI.1.1. Agotak
Ez zen beraiena jarrera pasiboa, eta bazterketaren aurrean, beren ustez zegozkien
eskubideak erabiltzen zituzten.
Horra hor auzi guztiak zekartzan gakoa: zeintzu ziren haien eskubide eta beharren
eritzi ezberdinak. Beren eskubideak aldarrikatzeko erabiltzen zituzten baliabideak: Nafarroako Gorteak eta Irufieko Auzitegia.
Ez zioten inoiz bortizkeriari ekiten. Esandako arau moral eta sozialak zorrozki betetzen zituzten.
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Haiei buruzko ia informazio guztia, besteekin izandako arazoak aipatzean ematen da,
bizimoduaren beste alde kualitatiboak (demografia, ekonomia, pentsamoldeak, ohiturak...) tratatu gabe.
Hala ere, informazio horrek zerbait adierazten digu: haien arteko solidaritatea arrunt
estua zela, bailaretako mugak gainditzen zituena. Adibiderik garbiena, Aita Santuaren
Bulda.
Dena den, dokumentuetan ez da aipatzen bizimodu diferentea zutela adieraziko zuen
ezer.
VI.1.2. Agota ez zirenak
VI.1.2.1. Agoten aldekoak
A.- MAILA ZIBILA
Kasu gehienetan, Irufieko Auzitegiak eta Nafarroako Gorteek emandako epai eta legeak agoten aldekoak dira.
Karlos Enperadore ere hauen integrazioaren alde azaldu zen, 1515eko Leon X. Aita
Santuaren Bulda berronetsiz.
Baina botere ejekutiboak ez zuen inoiz lan handirik egin legeak betearazteko. Aitzitik ere: herritarren aurrean etsi egiten zuen. Legislatiboaren aldetik, berriz, XIX. menderarte ez zen kendu "agote" hitza irain kondenagarrien zerrendatik.
Ursuako jaunen jarrera (zeinen lurraldeetan kokatua bait zegoen Bozate, Nafarroa Garaiko agoten auzorik inportanteena), gehienetan, ez beti, agoten aldekoa izaten zen.
B.- ELIZ MAILA
Erromako jarrera argi zegoen 1515eko Leon X.aren Buldan. Ez dago geroztik adierazpenik, ez alde, ez kontra.
Bulda izan zen agoten armarik erabiliena, eta auzietan aipatzen zen behin eta berriro.
Iruñeko katedraleko kabildoak, praktikan, ez zuen Bulda honek eskatutakoa bultzatu
egiten, nahiz eta buldaren helburua inoiz ez lortu. Aurka, behintzat, ez zen jarri.
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VI.1.2.2. Agoten aurkakoak
A.- MAILA ZIBILA
A.1.- Bezinoak
Agotenganako mesprezua eguneroko ekintza guztietan adierazten zen, batzutan legalki ere bai. Erasoak ez ziren hilketaraino iristen, baina baziren irainak, jipoiak, lapurketak
("konfiskazioak"), ondasunen suntsiketak eta abar.
A.2.- Kontzejoak
Aipatutako bezinoen mesprezua kontzejuek ofizialki agertzen zuten, eta Irurietik zetozen aginduei ematen zitzaien bezinoen erantzun ofiziala haien bitartez zen.
Askotan kontzejua zen auzietan agoten aurka zegoena, bezino guztien ordezkari gisa.
Honek erakusten digu agota ez zirenen eritzia homogenoa zela.
Bailaretako batzarrek kontzejuen erabakiei indar handiagoa ematen zieten, postura
ofiziala bailarako herri guztietan zabaltzen bait zen, agotak ez izan arren.
VI.2. Arazoaren mamia
VI.2.1. Edukin erlijiosoak

Hiru mendeetan eta herri guztietan arazoak antz handikoak dira (diferentziak badira
ere), dokumentuek adierazten dutenez.
Marjinazioa halako gauza zehatzetan azaltzen zen:
- Sakramentuen ematea:
. Bataiarri separatuak.
. Ur bedeinkatua ere separatua.
. Ofrendak azkenekoak egitea.
. Bakea, azkenekoak eta portapaz eta patenaren atzekaldean jasotzea.
. Ogi bedeinkatua azkenekoak hartzea.
. Gurutzea adoratzeko debekua...
- Elizako atzeko aulki berezietan esertzea, korupean edo bataiarri ondoan. Batzutan
ate berezi bat.
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- Prozesioetan, azkenekoak... parte hartzen uzten zietenean.
- Kanposantu bereziak.
- Zenbait ospakizun berezitan –Santa Ageda, Hausterre Eguna, Ostiral Santua...–
marjinazioa biziki azaltzen zen, jai hauen esanahiagatik.
- Heresen gisara tratatzen zituzten.
- Batzutan, eginbeharrak betetzeko oztopoak.
Azken finean, baztertzeko arrazoiak hauexek ziren:
- Kristau berriak izatea, heresen ondorengoak.
- Eriek kutsatuak izatea, izurriteak eta zenbait eritasun Jainkoak bidalitako zigortzat
hartzen ziren garaian.
1515eko Bulda famatuak, nahiz eta Tolosako Raimond kontearen jarraitzaile heresen
ondorengoak zirela aitortu, agotak guztiz kristau zintzoak zirela esanez, ez zutela elizkizunetan inolako marjinaziorik sufritu behar agintzen zuen. Baina hau ez zen beste herritarrentzat aski izango.
Ez zen leku guztietan adierazpen eta indar berdinez azaltzen marjinazio hau, baina
normalean, eguneroko bizitzatik kanpo mantentzen zituen.
VI.2.2. Edukin ez-erlijiosoa: Auzoa
Erlijio aldetik kristau zaharrak ez izateagatik baztertzen bazituzten, esparru honetan
auzo-eskubiderik ez gozatzetik zetorren bazterketa.
Lehen esan bezala, ez zen toki guztietan indar berdinez ematen, nahiz eta adierazpenak berdinak izan.
A.- GIZARTEAN
- Ideologikoki:
Bigarren mailako biztanleak ziren, baita beste estranjeroekin konparatuta ere. Ez da
ahaztu behar "estranjero" hitza bailara hartako ez zen bati esan zekiokeela.
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- Praktikoki:

Auzokoen arteko solasaldi eta bizimodu jeneraletik at bizi ziren.
Etxeak besteetatik urrun zeuden, ondo bereiztuak behintzat. Ezin zuten ez etxe ez
bordarik eraiki lur komunaletan.
Jantzietan ere berezi behar ziren Erronkarin eta Saraitzun. Ezin zuten janari, edari edo
tresnarik bezinoekin konpartitu.
Agota edo antzeko hitzez deitzen zituzten, eta ez nor bere izenaz, eta ezin zituzten
bailaretako familien abizenak hartu.
Ez zuten udal karguetan parte hartzen. Lanbide txarretan aritzen ziren, baina leku batzutan errotari izatea galerazten zitzaien (kutsatzeko beldurraren oroimena ote?).
Ezin ziren agota ez zirenekin ezkondu, eta egitekotan, kontzejuen baimena behar
zuten.
Ez da ahaztu behar debeku asko ez zirela zorrozki betetzen, eta arazoak maiz sortzen
ziren bezinoek agotak "zegokien tokian" jarri nahi izatean.
B.- MAILA JURIDIKO-INSTITUZIONALA
- Kontzeju, bailarako batzarre edo halako instituzioetatik at zeuden, ezin bait zuten,
ez boturik eman, are gutxiago hautatuak izan.
- Legez kanpokoak bezala tratatzen zituzten.
- Ez zituzten onartzen auzo-ekintzetan.
- Batzutan, errege- eta udal zergak ordaintzen zituzten, besteek bezala; besteetan, ez.
Auziak ere izan ziren.
C.- EKONOMIA
- Ez zuten parterik banaketetan: ez uztetan, ez iratze, belardi, ur, egur edo halakoetan. Oztopo hauek auzi anitz sortarazi zuten.
- Ezin zuten arbolarik ebaki. Baina Baztanen urte batean landatzeko agindu zieten,
haien etekinen eskubiderik gabe: horrek suposatzen du praktikan arbolak ebakitzen zituz-
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tela, eta besteak bezala, basoen mantenduan lan egin behar zutela.
- Lanbide berdinetan auzokoek jasotzen zuten soldataren erdia jasotzeko eskubide
soila zuten: honek garrantzi izugarria izango zuen: alde batetik, merkeago lan egitearen
konpetentzia, eta beste aldetik, ofizio horietan aritzen ziren agotekin konfunditua izateko
beldurra, zenbait ibarretan agotek ofizio batzuen "monopolioa" izango zuten.
- Ez ziren arrantzuan eta ehizean aritzen, edo ezlcutuan egiten zuten.
- Komunalak aprobetxatzeko arazoak zirela eta, ezin ziren abelzaintzaz bizi, nahiz eta
zenbait azienda izan. Nekazaritzan ere, baratzeak eta Iabore-soro alokatuak besterik ez
zuten, uztak urte osorako adina ez zirenak.
D.- MAILA MILITARRA
- Ez zitzaien armen erabilpena ametitzen, ez zuten muniziorik jasotzen.
- Alarde militarretan ez zuten parte hartzen.
- Hiri edo bailaretako defentsan ez zuten parte hartzen.
Auzo-eskubiderik ez gozatzeak "getto" batean bezala bizitzea zekarren. Egoera hau
larriago bihurtu zen XVI. mendetik aurrera. Nafarroako Gorteek bezinotzat hartzen bazituzten ere, eta bailara batzutan hala edo ia ia hala bizi baziren ere, agota berriak heltzean,
hauek ez zuten bezino-kategoria jasotzen, eta aspalditik asentatuen egoera zalantzan jartzen zen, espulsioaren mehatxupean biziz: Saraitzun adibidez, halako zerbait gertatu zen:
agota bat bota zuten, baina ez bere emazte bezinoa, zeinekin ezkondu eta luzaroan Saraitzun bizi izana bait zen.

VII. KONKLUSIOAK
VII.1. Sortutako galderak
Zergatik joaten ziren agotak bailara haietara, eta batez ere XV-XVI bitarte horretan?,
Zergatik bizi Nafarroa Garaiko lur pobreenetan? Batzu, behintzat, Hurbileko Iparraldetik
(Zuberoa eta Biarno, esate baterako) etorriak zirela argi dirudi. Baina hura zen jatorrizko
sorlekua, edo "etapa" bat?
Zergatik istiluak larriagotzen ziren une konkretu batzuetan? Auzi askotan auzokoek
aipatzen zuten agotak, komunaletan eta ez omen zegozkien beste eskubidetan, erabiltzen
gero eta ausartagoak zirela. Zergatik ez zituzten, bada, hasi orduko galerazten? Ekonomia-
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ren egoerak izan zezakeen honetan zer ikusirik? Beharrezkoak ziren, bada, agotak, lanbideengatik, edo komenigarriak, behintzak, eta horregatik, ez ikusiarena egiten zuten, krisialdi ekonomikoak arazoa berriro lehertarazi arte? Badakigu Burgin agota batekin begirune handiagoa izan zutela, herriko sarrailgin bakarra zelako, baina gauza probisionala zela
adieraziz.
Dena dela, gizartea XVI.enetik aurrera itxiagoa egiten ari zela dirudi, arlo guztietan.
Kasiialidadea ote da agoten fenomenoa larriagotzea herri berberetan eta urte berberetan sorginkeria edo nobleekiko liskarrak azaltzean? Goseteak, izurriteak, gerrateak, protestantismoa Iparraldean edo beste fenomenoekin zerikusirik izan zen ala ez ere ikertu beharko
litzateke.
Demografiari buruz ez dakigu ia ia deus ere. Zein zen besteekiko proportzioa? Zer
nolako eboluzio demografikoa izan zuten, berez eta besteekin konparatuta? Norainoko harremanak zituzten agotek haien artean, bai intentsitatean, bai geografikoki ere? Aita Santuarengana aurkezteko solidaritatea Euskal Herritik kanpora atera zela ikusten da: Iruñea,
Baiona, Jaca, Dax, Lescar eta Oloroeko eliz barrutietako agotak babesten zituen 1515eko
Buldak. Hala ere, fenomenoa zabalagoa zen.
Ijitoekin edo beste baztertuekin harremanik izan zuten?
Zergatilc Iruñetik hegoaldera fenomenoa ez da apenas agertzen? XVII. mendean jadanik ez dira aurkitzen, ezta Iruñean bertan ere. Erdi Aroan, berriz, Irufietik hegoaldera aurkitzen ziren legendunak edo antzekoak, eta ez Iparraldean, gero agoten fenomenoa emanen
den lurraldean.
VII.2. Hipotesia
Gaur egun, ikerle gutxik eman du bere eritzia fenomeno honi buruz, ez bait da oso
tratatua.
Baina gehien onartzen den teoria legendunena da, godo, herese, judu eta beste
jatorriak suposatzen dituztenak ez bait dira dokumentuetan oinarritzen. Gainera, oso signifikatiboa da beti etsaiei heresia kondenagarri bat eranstea (godoak beti arrianoak bait dira, katolikoek suntsituak). Eta, nahiz eta hipotesi hauek onartu, azken finean beti jalcintzat ematen da eriren batek edo bestek kutsatuak zirela.
Gure ustez, Agirrek aurkezten duen eritzia, jatorriari buruz, koherente eta borobilena
da. Hala eta guztiz, berak aitortzen duen bezala, ezin da, ezta gutxiagorik ere, ziurtasun
osoko baieztapenik eman, datuak falta direlako.
Arraza aldetik, ez du ematen diferentzia zenik besteekin. Datu gutxi da arlo honetan.
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Rochasek dioenak fidagarriena dirudi: hiru euskaldun-mota bereizten ditu, eta agotak, nor
bere lurraldeko motari "dagokio". Pio Barojak esandakoa ez da aski deus ere ziurtatzeko.
Erlijio aldetik, berriz, erritualak dira desberdintasunak, eta diskriminazioak sortaraziak, ez alderantziz. Suposatzen zitzaien heresia frogatzen duen dokumenturik ez da.
Medikuntza eta hijieneari buruzko ezjakintasunak ia XX. menderarte, ez zuen uzten
gaisotasunen sorrera ezagutzen, ezta antzeko sintomak zituztenak bereizten ere. Legenaren
kasuan, larruko gaitza izanik, beste eriekin nahastea erraza zen, baita legen mota diferenteak, ez denak hilkorrak. Hau gutxi balitz, garai hartako pentsamoldeak parekatzen zituen
maiz gaitz fisikoak gaitz moralekin: Jainkoaren zigorrak zirela, alegia. Kutsadura fisikoaren beldurrari mesprezu sozial bat gehituko zitzaiola pentsatzea ez da zaila.
Hain zuzen ere, "agota" edo hitz sinonimoak agertzen hasi ziren marjinatuak sendagileek azter zitzaten eskatzen hasi zirenean, beren osasuna ofizialki adierazteko. Behar bada pentsatu beharko genuke bazirela eriengatik multzo baztertuak, baina bere kasa bizi zitezkeenak, beren buruak mantenduz. Horrela ulertuko lirateke janariak, edariak, iturriak,
tresnak eta nahasteko debekuak. Ospitalak, askotan, monastegi edo eliza baten babespean
sortutako etxe-multzoak ziren, beren mahasti, fruta arboladi, baratzeak eta guzti. Bretain'ian, Gaskoinian eta Euskal Herrian multzo horiek S. Lazaro eta Magdalena patroitzat
hartzeak ere teoria hau apoia lezake: legena edo beste eriengatik marjinatuak izan zirela,
alegia.
Aurkitu dugun lehen osasun-azterketa, suposatutako legendunei egina, Aragoiko
Monzn herrikoa da, afektatuek Erregeri eskatua, beren alde jar zedin, herritarren aurreritzien aurka.
Alabainan, sorrera Buldaren urruti dagoenez, planteiatu behar da marjinazioaren zergatia, hasierako arrazoia pulamentu gabeko, hau da, dokumentatu gabeko, leiendetan urtu
da eta.
Nafarroa Garaian, han sortutako legendunen ondorengoak, edo kanpotik etorritakoenak izaki, eta, XVI.enetik aurrera, gutxienez, arazoaren mamia hauxe zatekeen: populazioa eta errekurtsoen arteko oreka hauskorra.
Ez da arraroa, bertakoek komunalak aprobetxatuko zituzten biztanle berriei oztopoak
jartzea, hala nola kaparetasuna, odol garbitasuna, etxeak eraikitzeko trabak... juridikoki
auzo-eskubideak ukatzean laburbiltzen dena. Eta agota izatea arrazoi ezin hobea zen eskubide horiek ukatzeko.
Arazoak larriagotzen ziren agoten proportzio handiagoa izatean? Edo gizartearen ten-
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tsioak, denen etsai zen multzora desbideratzen ziren? Hipotesi hauetan sakontzeko parrokia eta udal artxiboetara jo beharko litzateke, demografia aztertzeko.
Baina ekonomi arazoa besterik ez balitz, zergatik azaltzen zen elizkizunetan? Lehen
ere aipatu da elizan gizartearen jerarkia ikus zitekeela. Gizarte hartan edozein diferentzia,
nahiz pertsonala nahiz kolektiboa, kanpoko itxuraz isladatzen zela jakinez, ez da harritzekoa istilu puntualak ematea, gaur egun inportagabeko iruditzen zaizkigun arrazoiengatik.
Formalismo hutsetan etsitzea, agoten integrazioaren aurrean etsitzea litzateke, eta ez zeuden horretarako prest.
Beraz, gure ustez, gakoa horretan legoke: gizarte itxi batean (gero eta itxiago), oso
pobrea izanik, eta edozein kanpotarren aurrean are itxiago azaltzen zen gizarte batean,
guztiz logikoa da fama txarreko jendea mesprezatzea eta inolaz ere ez onartzea, nahiz eta
ehundaka urte bertan bizi, karakteristika moralak, nahiz onak, nahiz txarrak (noblezia,
sorginkeriaranzko joera) heredatzen zirela pentsatzen bait zuten.
Ijitoak, juduak, mairuak, erlijioz, hizkuntzaz edo usadioz diferenteak baziren ere,
agotei ez zaie pulamentozko diferentziarik aurkitu. Horregatik idazle askok ignorantzia eta
fanatismoaren biktimak zirela diote, baina goian aipatutako marjinatuak ez omen ziren
biktimak.
Arrazakeria gaur egun ematen bada, gaur egun zenbait eritasun kutsatzeko ikarak
eskoletan eta lanbideetan marjinazioa sortarazten badu, zertaz harritu agoten fenomenoarekin? Proposatzen duguna, agotak baino gehiago, kokatzen ziren gizartea ikertzea da,
fenomenoa ulertzeko, fenomenoa ez bait da adierazpen bat besterik.
VIII. AGOTAK IZAN ZIRENEKO HERRIAK

Hasi baino lehen argitu behar da fenomenoak ez zuela inola ere iraupen berdina izan
herri guztietan. Izan ere, fenomenoa esaten dugu agoten eta besteen artean tentsioak agertzen direnean, eta ez agotak edo agoten ondorengo "biologikoak" arazorik gabe bizitzean.
Nafarroako Erdialdeko herrietan, adibidez, 1513ko Aita Santuari aurkeztutako zerrenda
batek dioskunez, agotak baziren, baina geroztik ez zen auzirik eman.
Gipuzkoan ez zen fenomenoa eman, agota, ijito edo susmo txarreko bat sartua zela
jakin orduko, Diputazioak edo Juntek botatzea agintzen zutelako.
VIII.1. Nafarroa Garaian

Izaba
Urzainki

Larrasoaina
Iruflea

Elbetea
Arizkungo Bozate
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Erronkari
Bidankoze
Garde
Burgi
Itzaltzu
Otsagi
Espartza
Ripalda
Gorza
Taiz
Ustes
Auritz
Alkotz
Arraitz
Lantz
Esain
Lizarra
Etxabarri

Zugarmmurdi
Udazubi
Lesaka
Zubieta
Ituren
Elgorriaga
Beinza-Labaien
Oia
Donamaria
Doneztebe
Narbarte
Oieregi
Oronotz
Ziga
Irurita
Elizondo
Arandigoien
Allo

Errazu
Amaiur
Urrotz
Elo
Inmberri
Oibarre
Zangotza
Kaseda
Galipentzu
Melida
Argamiranda
Herriberri
Tafalla
Artaxona
Barasoain
Larraga
Mendigorria
Gares
Zirauki

VIII.2. Nafarroa Beherean
Apat
Zubieta
Bastida
Aiherra
Martxuta
Isturitz
Donostiri
S. Julian

Garriz
Donapaleu
Iholdi
Izura
Landibarre
Lartzabal
Baigorriko Etxauze
Mendibe

Soroeta
Anauze
Mongelos
Donibane Garazi
Irunberri
Harrieta
Eiheraldia

VIII.3. Besteetan
- Lapurdin: Ainhoa eta Baionako S. Leon.
- Zuberoan: Maule eta Atharratze.
- Aragonen: Ans6, Salvatierra, Majones, Villarreal, Borau eta Jaca.
- Biarnon, Euskal Herritik gertu: Preixac, Navarrens, Oloroe, Landa, Aramits, Lurbe eta
Lescun.
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IX. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia eskasa ez bada ere, gehiengoak azaletik hartzen du gaia, deskribapen
hutsa. Gehien aurkitzen dena artikuluak eta epigrafeak dira. Jenerikoak, anekdota gehiago
interesatzen zaie, sakontzea baino, nahiz eta eritzia askotan ematen duten. Adibideak:
Leonardo Urteaga, Luis de Uranzu, Philippe Veyrenne...
Literatura aldetik, berriz, bibliografia dexente sortarazi dute: antzerkiak, leiendak,
poesia... honela bana daitekeena:
- Apologetikoa: gazteleraz eta frantsesez.
- Herrikoia, satirikoa normalean: euskaraz, bretoieraz, gaskoieraz...
Oinarrizko bibliografia lau liburuk osatua dago.
XIX. mendekoek, frantsesez, aurreko historiografia eta Espainia eta Frantzialdeko fenomenoen deskribapena ematen dizkigute, artxiboetako dokumentuak eta esperientzia propioez horniturik.
XX.enekoek, gazteleraz, Nafarroa Garaia dute aztergai. Fenomenoaren deskribapen
jenerala eginez gero, batak dokumentu pila bat eskaintzen digu, eta besteak, gaur egungo
Bozateko bizitza eskaintzen du.
Gure ustez oraindik asko esan daiteke gai honi buruz, edo esan beharko litzateke,
behinik behin, baina gizarte osoa gaitzat hartuz. Hor bilatuko genuke zergatik Erdialdeko
Nafarroan fenomenoa goiz desagertu zen, eta zergatik iraun zuen beste egoera sozio-ekonomikoa zuten eskualdeetan.
Artikuluek eta epigrafeek deus gutxi kontatzen dutelako, benetan zerbait aportatzen
duten liburuen zerrenda baino ez doa:
- AGUIRRE DELCLAUX, M. del Carmen - Los agotes. Instituci6n Principe de Viana,
Iruñea, 1978.
- IDOATE, Florencio - Documentos sobre agotes y grupos afines en Navarra. Principe
de Viana. Iruñea 1973.
- MICHEL, Francisque - Histoire des races maudites de la France et de l'Espagne. Elkar.
Donostia, 1983.
- ROCHAS, Vicent - Les parias de la France et de l'Espagne. Paris, 1876.
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LOS AGOTES EN LA ALTA NAVARRA EN LOS SIGLOS
XVI, XVII Y XVIII

Este fen6meno se produce, sin fronteras exactas en toda la Gascufla, Languedoc,
Lemousin y Auvernia, con caracteres semejantes, aunque no iguales, y con diferentes
nombres.
E1 fen6meno de los agotes ocurre dentro de una sociedad estamental de la que quedan
fuera, considerados por algunos como esclavos, aunque en realidad no tenfan ese carkter,
pero no disfrutaban de ningtin derecho como vecinos. No es un caso xuetas, vaqueiros de alzada, maragatos, gitanos, colliberts, cailluads, marrans, oiseliers o gabachos
son otros ejemplos.
E1 contexto general social se basa en un entorno vecinal muy cerrado y marcado en
derechos y obligaciones, dentro de una sociedad estamental basada en la religi6n cat6lica
romana que marca todos los actos de la vida. Econ6micamente, Navarra es un pueblo
agricola, aunque la ganaderfa tiene mayor fuerza desde Pamplona hacia el Norte; los trabalos estan considerados de dos modos: los que gozan de categoria y los viles o bajos. Perteneciendo a uno de estos ultimos no se podia acce,der a ningan cargo municipal. Estos
eran los trabajos de los agotes. E1 respeto a las formas es fundamental y no permeable.
Reclaman sus derechos de forma no violenta, en una solidaridad que supera el tradicional valle, apoyados por los tribunales de Pamplona y Navarra y del Emperador Carlos,
asi como por la Iglesia, con la oposici6n de vecinos, que los desprecian y atacan fisicamente incluso, de los concejos como representaci6n de los vecinos y de las Asambleas de
Valle. Religiosamente son tratados de forma marginal en todo tipo de actos sociales y
considerados como herejes-cristianos nuevos, apartados de toda vida cotidiana. La sociedad
los señala y los aparta -no pueden tomar nombre de gentes del valle, no tienen cargos,
s6lo pueden casarse entre considerados incluso como "fuera de la ley". Econ6micamente, no toman parte en los repartos, ni podian cortar &boles, cobraban la mitad por e3
trabajo, no podian cazar ni pescar, ni pastorear, pues tenian problemas para aprovechar
los comunales. Militarmente no se les consiente utilizar armas ni participar en alardes:
no toman parte en la defensa de la ciudad. En definitiva, su vida se reduce a un "ghetto"
carente de ningtin derecho.
La base del problema podria estar en el dificil equilibrio entre la poblaci6n y los recursos. Los problemas crecen cuando los agotes crecen. Dentro de una sociedad muy
cerrada, muy pobre e impermeable ante cualquier extrafio, parece 16gico el desprecio y la
marginaci6n, pese a pasar cientos de años juntos, en un esquema dentro del cual piensan
que todos los caracteres, tanto buenos, como malos, son hereditarios.
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LES AGOTS DE LA HAUTE NAVARRE AUX
XVIe, XVIle ET XVIlle SIECLES

Ce pMnornne si &end, sans frontiUes prkises, sur toute la Gascogne, le
Languedoc, le Limousin et l'Auvergne, avec des caract&istiques semblables, sans "être
pour autant identiques, et avec des noms diff&ents.
Le ph&omëne des agots apparalt dans une sociW stratifiê.e, dont ils sont exclus.
Ils sont consid&& par certains comme des esclaves, bien qu'en ils n'aient pas ce
caractUe, ils sont cependant priv6 de tout droit en tant qu'habitants d'un village ou d'une
ville. Ils ne sont pas les seuls: les xuetas, vaqueiros de alzada, maragats, gitans,
colliberts, caillauds, marrans, oiseliers ou gabachos constituent d'autres exemples.
Le contexte social On&al est fon& sur un milieu villageois trs ferin et marqu
par des droits et des obligations, dans le cadre d'une socgt.ē stratifke domin& par la
religion catholique romaine qui marque tous les &nements de la vie. Sur le plan
konomique, la Navarre est un peuple agricole, bien que soit plus important
dans la r4ion au Nord de Pampelune. Les travaux sont considWs de deux faÇons: ceux
qui jouissent d'une considftation et les travaux bas et vils. Les personnes excerÇant ces
derniers ne pouvaient acc&ler aucune charge municipale, ce sont les agots. Le respect
des formes est fondamental et imperm6able.
Ces gens revendiquent leurs droits d'une faÇon non violente, dans une solidaritē qui
d6passe les limites traditionnelles de la Ils sont appuys dans leur &marche par les
tribunaux de Pampelune et de Navarre et par l'Empereur Charles, ainsi que par l'Eglise, et
ils doivent faire face l'opposition des villageois qui les ir4risent et les attaquent,
mê'rne physiquement, aux Conseils en tant que reprsentants des villageois et aux
Assemblks des Sur la plan religieux ils sont traMs comme des marginaux dans
tous les 6rbements sociaux et consid&U comme des hWliques, nouveaux chretiens,
karts de la vie quotidienne. La sociW les signale et les repousse –ils ne peuvent pas
prendre le nom des gens de la vallk, ni acc&ler aux charges publiques, et ne peuvent se
marier qu'entre eux...– et sont rnme consids comme des "hors-la loi". Sur le plan
konomique, ils ne prennent pas part aux partages, n'ont pas le droit de couper les arbres,
ils touchent la moiti ē du salaire et de plus il leur est interdit de pkher, de chasser et de
faire de ffievage, car il existe des problmes pour l'utilisation des terres communales.
Sur le plan militaire, on leur Wend l'emploi des armes et la participation dans les luttes:
ils ne prennent pas part la dUense de la ville. En un mot, leur vie se rdduit a un
"ghetto" et ils sont d4ourvus de tout droit.
Un &fflilibre prkaire entre une population importante et le manque de ressources
pourrait "être la cause de ce problUne social, car, en effet, celui-ci s'aggrave avec
trs renferm& sur ellel'augmentation de la population des agots. Dans une soci
pauvre et impermbble tout aranger, il semble logique de n-4riser et de
marginaliser les agots, malgr la vie en commun pendant des si l'on tient
compte, en outre, du prju0 selon lequel tous les caracWes, qu'is soient bons ou
mauvais, sont Mr&litaires.
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Auzi zibil eta kriminaletara inguratzen

AUZI ZIBIL ETA KRIMINALETARA
INGURATZEN XVIII. MENDEAREN BUKAERAKO
EGUNEROKO BIZITZAREN IKERKETA-ITURRI
BEZALA, BI KASU ZEHATZ: IRUN ETA
AZKOITIA
Miren Aristi, Pedro Barruso,
Jose Antonio Marin,
Patricia Puente, Cristina Ubani
HITZAURREA

Hemen aurkezten dugun lan hau, historiako azken urteko ikasle-talde baten ikerketa
historikoari inguratze-ariketa bezala egindako lan baten ondorioa da. Ezaugarri honek,
ikerlana metodologi trinko baten laguntzaz burutzera eraman gintuen, aurrerago ikerketa-lan zehatzago baten oinarri bilaka zitekeelakoan. Horregatik gure betebeharra dokumentazio mugatu mota batek eskaintzen dituen ahalbideei buruzko zundaldi bat bezala ulertu
zen, gure probintzian XVIII. mendean bizi izan ziren gizakien ezagueran barneratzeko
orduan harremanetan jarriz auzi zibil eta kriminalak. Bere egunerokotasunera, hau da, bere
eguneroko alderdi guztietan inguratu hari buruz dagoen dokumentazioak ez bait du datu
zehatz eta ezaguera zuzenik eskaintzen.
Hala ere, hemen erabiltzen dugun dokumentazioaren bitartez, orduko ingurune kronologikoaren gizarteari buruzko alderdi exenplugarriak harrapatzen ahalegintzen diren zenbait datu eta lekukotasun soslai daitezke.
Behintzat hau egiterakoan gure asmoa hori izan da: hain zehatza den dokumentazio
batek eskaintzen dituen bideak ikusaraztea, eskuetan dugun gai honen ezaguera aurrera
eramanik.
I. SARRERA
I.I. Lanaren helburuak

Lan honen helburu nagusia Irun eta Azkoitiko XVIII. mendeko eguneroko bizitzari
inguratze bat egitea da.
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1.2. Iturriak
Lan hau maila juridikoko dokumentazioaren azterketa dela medio antolatu da, eta
eredu zehatz honetan auziak dira langaia.
Beraien bidez harreman sozialen inguruan zenbait gauza interesgarri argitara daitezke,
eta benetazko protagonisten ezaguerarantz bide bat ireki; hau da, nortzu izan diren aintzinako antolaketa mugiarazi dutenak eta haien eboluzioak nola utzi duen gaur egungo eredu
sozialaren antolaketa eta beronen aurrera eramatea XX. mendeko gizartean.
1.2.1. Dokumentazioaren deskribapena
a. Geografia
Aurkezten dugun lan hau egiteko bi herri hautatu ditugu, biak Euskal Herri Atlantikoan, herri-eredutzat bezala har daitezkeenak; Irun eta Azkoitia.
Biek ikuskizun azkar baten aukera ematen digute bere dokumentazioan gordetzen dituzten ahalbidei esker.
b. Kronologia
Behin ingurune geografiko bat eman ondoren, denboran kokatu beharra dago lana,
garrantzizko ohar eta aipamenak emango bait dizkigu.
Irungo kasuan, dokumentazioak 1.765. urtetik 1.799. urterarteko tartea betetzen du
Azkoitian berriz, ingurune kronolojikoa ezberdina da: 1.728. urtetik 1.793. urterarteko
tartea betetzen du; baina bigarren kasu honetan hutsune dokumentalak lehenengoak baino
nabariagoak dira.
Aukera honek tarte kronologiko zabalago bat aztertzeko aukera ematen digu, beraz ia
mende osoa.
Hala ere, dokumentazio-kopuruak denbora-tarte motzago bati eustera behartzen gaitu, eta denbora tarte hau 1.765 - 1.770 bosturtea izango da.
Esandako aukera honek euskal Historia Modernoaren une gatazkatsu batera bultzatzen gaitu.
Azkoitiako herrian argi ageri da 1.766. urteko Matxinadan. Bestalde, 1.766. urtean
Irungo herria Hondarribigandik autonomo bihurtzen da, ekintza honek dakartzan arazo
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guztiekin.
1.2.2. Nolakotasunezko alderdiak
Alderdi honetan dokumentazioa juridiko-zibil eta kriminalean zatiturik aurkitzen da,
lehenengoa delarik gure helburuentzako garrantzitsuena. (Pleito bakoitzari dagozkion berezitasunak taula eta grafiken bidez adierazita daude lanaren bukaeran).
Orain, Dokumentazioak zer bide irekitzen ditu eguneroko bizitzaren azterketan?
Atera daitekeen informazioa bi sail handitan bana dezakegu:
a. Eguneroko bizitza
Pleitoek eguneroko bizitzaren aldaketak eta zigor daitezkeen ekintza eta portaerak jasotzen dituzte; beraz, administralgo publikoaren bidez epaituak izan daitezkeenak.
Honela, epaileak aurrera eramandako ikerketa zehatzei esker ezagut ditzakegu gure
XVIII. mendeko arbasoen eguneroko bizitzari buruzko zenbait zehaztasun: lan-harremanak, alokairu eta errentak, jaraunspen-sistema, osasun publikoa, borrokak, kontrabandoa, e.a..
b. Justizi administrazioa
Hiru maila ezberdin azaltzen zaizkigu: * Agintariak
* Testiguak
* Epaiak
Baina honetaz gain, beste bi maila edo arlo bereiz daitezke:
* Justizia banatzen duten agintariak
Talde honetan lehenik Epailetza eta Alkatetza pertsona bakar baten esku daudela jakin arazi behar da, dokumentuetan "Alcalde y Juez Ordinario" bezala izendatzen dena;
gainera, eskribaua, lehen esandakoaren ordezkari bezala aritu ahal izango dena, alkateak
hala aginduko balu; kartzelariak, abokatuak edo pertsona jakitunak ere azal daitezke eldntzek hala eskatuko balute (Ad.: sendagilea edo "cirujanoa", dokumentuetan izendatzen duten bezala).
* Prozesuaren funtzionamendua.
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Lehenik egiten den gauza prozesua irekitzea da. Hau egin ondoren, ekintzetan zer
ikusia duten pertsona guztiei aitorpena jasotzen zaie, aitorpen bakoitzarentzat "auto"
izeneko paper-ekintza bat erabiliaz.
Ikerketa egin ondoren, epaiaren irakurketa egiten da, auziari amaiera ematen zaiolarik. Azken epai hau alkate-epaileak'aginduko du, aitorpen eta ekintzen arabera.
1.3. Metodologia

Auto izeneko zati honetan, testigu zirenen aitorpenak jaso ohi diren zatian, azterketa
sozialarentzat informazio garrantzitsuena aurkitu ahal izango dugu, eta honi emango diogu era berean garrantzirik handiena.
Alde batetik, aitorpenen bidez beste zenbait gauza edo alorren ezaguerarako interesgarri gerta daitezkeen datuak aurkituko ditugu: ordainegunak (e.b. San Martin eguna), feria eta jai-egunak, nolakoak izan ohi ziren familia barneko jabetzen transmisioak, biziingurunea (kaletarrak ala baserritarrak), zein zen elikaduraren oinarria eta zertara bideratzen
ziren nekazal lanak, moraltasun-zentzua,
Bestalde, protagonista bakoitzari buruzko zenbait ohar: adina, egoera zibila, jabetzak, deiturak eta antzeko beste zehaztasun.
1.4. Ingurune historikoa: Zergatik ez?

XVIII. mendeko gizartearen azterketa hasteko, edota hobe esanda eguneroko bizitzaren azterketa, ingurune historikoa alde batera utziko dugu.
Erabaki hau hartzera oraindik Euskal Herriko azterketa orokor baten faltak, bai eta
Gipuzkoako kasuan ere, bultzatu gaitu. Bakar-bakarrik azterketa zehatzen bat aurki dezakegu, ondoren haren emaitzak Euskal Herri osora zabalduak izan direlarik, honek dakartzan alderdi on eta txarrekin.
Gainera, eta lehen esan dugun era berean, lan hau ez da azterketa orokor eta zabal bezala antolatu, gizarte mugatu batera hurbiltze-prozesu bat bezala baizik, bai denboran, bai
eta ingurunean.
II. PROTAGONISTAK

Lan honetan jarraitu den analisi-prozesuari aipamen bat egin ondoren, orain gure
protagonista diren XVIII. mendeko gizaki hauengna nolabait inguratzen saiatuko gara,
batez ere ondorengo puntu hauek nagusitzat hartuz:
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1.- Jatorria
2.- Sexua
3.- Ogibidea
4.- Kultur maila
5.- Sozio-ekonomi maila

II.1. Jatorria
Protagonisten jatorria nahikoa mugatua gertatzen da. Gehiengoa lekukoak dira, bai
kaletarrak bai baserritarrak direlarik, herrian bertan edo beraren jurisdikziopean dauden lurretan bizi direlarik.
Hala eta guztiz ere, zenbait salbuespen azaltzen dira; horietariko bat soldaduen kasua
da. Soldadu hauek orokorki ez dira oso urrunetik etorriak; gehienetan muga egiten duten
probintzietatik iristen dira.
Beraz, biztanlegoaren mugikortasuna nahikoa mugatua dela lasai esan daiteke, haren
eragin-ingurunea 15 kilometrokoa gutxi gora behera delarik.
11.2. Sexua
Nahiz eta gure protagonista gehienak gizonak izan, emakumeen eragina ageri da,
biek balio berdina dutelarik legearen aurrean, diskriminazio-arrastorik gabe.
Honela, erabili den dokumentazioan aurkitu diren kasuen arabera, justiziaren aurrean
berdintasun argi bati buruz hitzegin daiteke.
11.3. Lanbideak
Protagonisten jatorria eta sexuari buruz zenbait gauza jakin ondoren, lanbideei buruzko aipamen bat egitea beharrezkoa da.
Lanbide hauek lau talde ezberdinetan antola daitezke:
11.3.1. Udalfuntzionarioak
Pleito guztietan azaldu diren udal langile hauek berdinak dira: alkate-epailea, eskribauak, regidoreak, alguazilak eta kartzelariak.
11.3.2. Lanbide liberalak
Zirujau, sendagile, abokatu, merkatari txikiak, militarrak, Inkisizioko karguak, eta
beretergoak.
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11.3.3. Baserritarrak
Talde honetan lurrari nolabait lotuta dagoen jendea sartzen da: maizterrak (lurra lantzeagatik errenta bat ordaindu behar duten pertsonak), morroiak (ohe eta janariaren truke
baserrian lan egiten duten pertsonak) eta lurren jabeak (errentak jasotzen dituztenak).
11.3.4. Errementari eta harginak
Hauek nolabait artesau mailan daude, beren kontu egiten dutelako lan. Artesau
hauek bakarrik edota langile baten laguntzaz baliatzen dira. Kasu hau bereiziki herri eta
hirietan aurki dezakegu.
11.4. Kultur maila
Auzietan azter daiteken beste alor bat da. Maila hau bide ezberdinetatik aztertuko
dugu, beti dokumentuek eskaintzen duten informazioari lotuta.
11.4.1. Ikasketa-maila
Protagonisten ikasketa-maila zenbait alderdiren bidez froga dezakegu: sinadura (sinatzen dakiten ala ez), idazkera eta idazte moduak (honek argi utz dezake ohitua dagoen pertsona den ala ez, eta zailtasunik duen idazteko orduan),
Orain bai, kontuan izan behar da bi alderdi hauek ez direla guztiz zehatzak, zeren pertsona batek bere sinadura egiten jakin dezake, baina hortik aurrera ezer gehiagorik ez.
11.4.2. Euskararen agerpena
Gaztelaniaz idatzitako testuren batean euskaraz idatzitako zenbait esaldi edo hitz aurkitu ditugu. Honetaz gain, dokumentu beraiek duten sintaxi eta egiturek nahikoa argi uzten dute aitorpenak hizkuntza batean eginak daudela eta eskribauak entzun ahala itzuli dituela, gaztelaniaz sintaxi nahikoa aldrebesa gelditzen delarik.
11.5. Sozio-ekonomi maila
Zenbatasunezko datu ezaren aurrean (errentak, soldatak, e.a.) bi talde handietan bana
ditzakegu pertsona hauek:
* Agintariak
* Jende xehea
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Hala ere, banaketa hau aztertu baino lehen gogoan izan behar da oraindik gizarte honek estamentuen hierarkia mantentzen duela, nahiz eta hauek ez egon oso ongi ezberdinduak; gainera, oraindik aberastasuna ez da maila sozialaren neurria, beraren garrantzia
igotzen joan arren.
a. Agintariak

Besteengandik argi aldenduta daude. Maila honetan, diruaren arabera lortzen dituzte
karguak, beraien esku bait dago hezkuntza (ikasketen ahalmen bezala ulertua), eta ondorioz udal karguetarako beharrezkoa den hezkuntza.
Udal kargu hauek era berean botere ekonomiko eta politikoa emango diete, lehen zutenaz gain.
Neurri honetan, ez legoke desbideraturik kargu hauek "jauntxoen" eskuetan daudela
esatea.
Agintari hauen inguruan lanbide liberalak dituzten pertsonak egongo lirateke.
b. Jende xehea

Talde hau biztanlegoaren gehiengoak osatuko luke, hemen sartzen direlarik bai kaletarrak (herrian bertan bizi direnak), eta bai baserritarrak ere (herriaren jurisdikziopean dauden lur eta baserrietan bizi direnak).
Hauek, soldata bat (kaletarrak) edo errenta batzuen ordaintzearen arabera bizi dira; herrikoak bere lanaren truke soldata jasoko du, eta baserritarrak lurra lantzeagatik ordaindu
beharko du errenta bat.
Talde honetan ere jabe txikiak eta morroiak sar genitzake.
IHARDUERA EKONOMIKOAK

XVIII. mendeko iharduera ekonomikoak dokumentazioan ageri denaren arabera, bi
alor nagusitan bana daiteke:
a. Lehen sektorea

Alor honek nekazal ihardueren inguruko arazoak aztertzen ditu.
Iharduera ekonomikorik nagusiena eta oinarrizkoa da hau, berak bereganatzen bait
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du lanesku gehiena, eta beste sektoreen gain eragin biderkatzaileak dituelako.
Bereiztasun garrantzitsuenak hauek izango lirateke:
* Lurraren jabegoa ez dago lurra lantzen duenaren esku.
* Errenten zati garrantzitsu bat ez da dirutan ordaintzen, beste modu batzuetan
baizik. (animalia, fruituak,...)
Nekazal sektore honi zuzenki loturik merkatu bat aurkitzen dugu, nahiz eta ingurune
mugatu baten zerbitzurako izan, biztanlegoaren mugikortasuna bezain mugatua.
b. Bigarren eta hirugarren sektoreak

Iharduera hauek herri eta hiriekin batera datoz, hau da, kaletar bizitzari lotuta daude.
Bigarren sektoreari buruz, langintza batzuen bidez bakarrik ohar arazten dira (e.b.
errementari eta harginak).
IV. HARREMAN SOZIALAK
IV.1. Ezaugarriak: harreman-inguruneak

Protagonista eta beraien iharduera ekonomikoaren arabera elkarte sozial hierarkizatu
baten aurrean aurkitzen gara, bertan ondorengo harreman-maila ezberdinak ikus daitezkeelarik:
1V.1.1. Harreman juridikoak

Agintaritza eta biztanlegoaren arteko harremanak dira. Maila honetan agintarien eragin-eremua zabaltzeko saioak daudela esan daiteke, eredutzat osasun publikoa har daitekeelarik.
IV.1.2. Harreman ekonomikoak

Maila honetan maizter eta laborariek bere nagusiekin dituzten harremanak ikusten
dira.
N.1.3 . Harreman kulturalak

Kasu honetan ere gaztelaniaren ezaguera eta hezkuntz mailari aipamen bat egitea
beharrezkoa da.
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Bi elementuak, ikasketa-maila (gutxienez idaztea eta irakurtzea eskatzen da) gaztelaniaren ezaguerarekin batera, agintaritzarako bidea eta legeen ezaguera errazten dute, barnean honek dakartzan ondorioekin.
IV.1 .4. Sendi barneko harremanak
Arlo honetan, harremanak familia txikiko edo "familia nuklear" izenarekin ezagutzen
den sendi baten oinarrizko osagaien arteko harremanak ikusten dira. Hau da, guraso eta
seme-alaben artean dauden erlazioak.
Honela, ekonomi faktorea juridikoarekin batera harreman-mota hauen buru direla
esan dezakegu.
Egoera juridikoak eta botere ekonomikoak protagonistak hierarkia baten barnean kokatzen dituzte.
XVIII. mendean egoera juridikoak oraindik garrantzi handia duenez gero, legeek bereiztasun hau jasotzen dute, dokumentazioak azaltzen duen bezala.
Protagonistei buruz jasotzen dugun lehen datua haien jatorria da, ondoren lanbidea
eta ahalmen ekonomikoa adierazten direlarik. Hala eta guztiz ere, banaketa juridiko hau
ekonomi arloaren indarraren eraginez tanbalaka hasiko da eta ahalmen ekonomikoa botere-taldeetara iristeko bide berri bat bezala ikusi eta onartuko da.
IV.2. Portaerak

Portaera izenaren barnean eguneroko bizitzaren arazo ezberdinen aurrean gizartearen
jarrerak orokorki ulertzen ditugu.
Dokumentazioak aipatzen dituen portaerak bi atal nagusitan banatuak izan daitezke:
IV.2.1. Portaera zibila
a. Administrazioa eta Justizia
Atal honetan aipagarria gertatzen zaigu nola autoen egitea eta beraien epai eta azken
hitza jai-egunetan egin ohi den, jai-egun hauek larunbata eta igandea direlarik.
b. Aisia
* Tabema : biltzarre-puntu bezala erabiltzen zela nahiko argi dirudi.
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Jai-egunetan herrietako tabernetan elkartzeko ohitura edo joera dagoela dirudi.
Biltzarre hauetan herri-kulturaren zenbait agerpen ematen dira, edota bestela bilera
xeheak izan daitezke. Herri-kultura honen aztarnarik ere aurki daiteke erabilitako dokumentuen artean.
Bestalde, dokumentazioetan ageri denaren arabera, edaten zen artean zerbait jateko
ohitura eza nabaritzat jo daiteke.
* Bertsoak : Batzuetan herri-kulturaren agerpena izan daitezke, lehen aipatu den bezala, baina beste batzuetan aztarna hutsa baino gehiago dela nabari daiteke. Honen froga:
1.768. urteko Azkoitiko auzi batetan tabernatik irtetzerakoan bertsoen bidez errementari
eta harginen arteko elkar zirikatze bat ageri da.
b. Moralitatea
Atal honek ohitura sexual eta norberarekin zerikusi handia du.
Honela, Irunen ohaidetza-auzi bat ageri da 1.765. urtean. Kasu zehatz honetan legez
kanpoko harreman sexualak zigorgarritzat hartzen dira, eta auzietara eraman ohi ziren.
Auzi honetan, alderdi bitxi bat ikus daiteke, marmartien esamesak baliozko aitorpen
bezala nola onartzen diren alegia; gainera, harreman hauek mugikortasunaren aztarna bezala har daitezke protagonistak neska irundar bat eta mutil nafartar bat bait dira.
d. Elikadura eta hornidurak
Arlo honetan oraindik elikagaien kalitateari buruzko benetazko ardura zail da aurkitzen.
Baieztapen honen froga eta oinarria 1.768. urteko auzi batetan dago, bertan makailu
ustelaren salmenta ageri da. Auzi honetatik bi ondorio atera daitezke:
1) Elikagaiak merkatuetara egoera nahikoa eskasetan iristen zirela garraio-arazoak zirela
medio.
2) Txirotasun-maila handia zela, eta honek behartzen zuela elikagai hondatuen erabilpenera, nahiz eta kaltegarriak izan zitezkeela jakin.
IV.2.2. Usadio eta ohiturak
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a. Errenten ordaina

San Martin egunean edo inguruko egunetan egiteko ohitura edo joera zegoela baiezta
daiteke.
Joera honen froga 1.769. urteko Irungo auzi batetan ageri zaigu. Ordain hau zati bat
dirutan eta bestea ondasunekin egiten da, ondasun bezala ulertuaz barazki, animalia, edota
antzeko ordainak. Auzi hau 7. negoziatuko, E sekzioko, 1. serieko, 67. liburuko 7. espedientean aurki daiteke.
b. Bizitza erlijiosoa

Arlo honi dagokionez, San Juan bezperako arratsaldeko hiruretan Bezpera Meza izaten zen, kanpaiak arratsaldeko ordu bi eta erdietan hasten zirelarik jotzen.
Era berean, sakristauaren aitorpenean ikus daitekeenez, mutikoak kanpaidorrera kanpaiak jotzera igo eta hau aitzakitzat hartuta dorre inguruko erlaizean korrika ibiltzeko
ohitura omen zegoen.
Lehen esandakoaz gain, testigu berak ohitura hau zahartzat jartzen du, berak ere ohitura bera omen zuen gaztetan.
V. ONDORIOAK
Irun eta Azkoitiko 1.765-1.770 bosturteko eguneroko bizitzari buruz egindako hurbiltze labur honen ondoren, lan honen helburuei buruz hitz egiteko ordua iritsi da.
Batez ere, gizartea aztertzen saiatu gara, eta ez bakarrik haren gizaki nabarmenenak.
Eguneroko bizitzak eta gizarteek badute garrantzia Historiaren barnean, eta "Gure
Historian" jakina.
Hala eta guztiz ere, honelako lan bat aurrera eraman ahal izateko ahalbideak beste gai
batzuetan baino eskasagoak dira zalantzarik gabe.
Ez dugu gai honi buruzko idatzizko aipamen zuzenik aurkituko, baina bai Ordea neurri zabal edo laburrago batetan eguneroko bizitza beste bide batzuk erabiliz ezagutzera irits
daiteke.
Guk erabili dugun bidea auziak izan dira. Honela dokumentu hauek lan daitezke, ez
XVIII. mendeko alderdi juridikoak ezagutzearren bakarrik, beraien barnean eguneroko bi-
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zitzaren islada ikusteko baizik.
Islada hauek oso zabalak izan daitezke, ikusi ahal izan den bezala: eginkizun ekonomikoetan hasi eta portaera sexualetara iritsi ahal izan da.
Gainera, aipatzen diren gaiak zeintzu diren, zeintzu izan daitezkeen edota non sortu
edo zergaitik sortzen diren arazoak jakiteak (gaur egun arazo direnak mendean lege-hauste bezala ikusten ziren), XVIII. mendean zigorgarri eta normaltzat jotzen ziren
ekintzak ikustea errazten digu.
Beraz, ez da zailegia gertatzen XVIII. mendeko eguneroko bizitza aztertzea nahiko
zaila dela ulertzea, nahiz eta bi herrien kasu zehatzei eutsi, Irun eta Azkoitia oraingoan.
Lan hau oso zaila izan ez arren, duen zabaltasunak traba handi xamarrak aurkezten
ditu, eta ezinezkoa izan da asmoa azken mugaraino eramatea.
Konturatzekoa da lan hau labur xamarra dela eta beraren balioa mende osoaren barnean nahikoa mugatua, baina erabili den sistemaren balioa aipagarria da.
Lehen aipatu den bezala, dokumentazio juridikoa ez da jurisprudentzia ikertzeko soilik. Datu interesgarriak eskaintzen ditu bai zuzenki bai zeharka, eta datu hauek hainbat
azterlan ahalbidera ditzakete, bai dela orain arte ukitu diren gaietan edota bestalde Historiak oraindik jorratu gabe utzi dituen alorretan.
Dena den, hurbiltze-lan labur honen ondoren Historian izenik gabeko zenbait pertsonei buruz zerbait gehiago jakitea oso interesgarria gertatzen da, batez ere kontuan izanik
askotan ez direla agertoki bateko apaingailu besterik bezala ikusten.
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1. ERANSKINA
AUZI ZIBIL ETA KRIMINALAK, AZKOITIA 1767-1793

URTEA
1767
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1769
1769
1769
1769
1770
1770
1770

LIBURUA
15
23
25
25
23
25
23
25
36
23
25
25
23
15
23

ESPEDIENTEA
13
2
3
1
19
4
1
2
23
3
5
6
5
14
4

MOTA
CIVILES Y EJECUTIVOS
CIVILES
CRIMINALES Y DE OFICIO
CRIMINALES Y DE OFICIO
CIVILES
CREVENALES Y DE OFICIO
CIVILES
CRIMINALES Y DE OFICIO
AUTOS DE OFICIO Y QUERELLAS
CIVILES
CRIMINALES Y DE OFICIO
CRIMINALES Y DE OFICIO
CIVILES
CIVILES Y EJECUTIVOS
CIVILES

1771
1772
1772
1772
1772
1772
1772
1772
1773
1774
1774
1774
1775
1775

25
36
36
23
15
15
36
15
23
25
23
23
23
23

7
24
26
7
17
15
25
16
8
8
18
9
11
10

CRIMINALES Y DE OFICIO
AUTOS DE OFICIO Y QUERELLAS
AUTOS DE OFICIO Y QUERELLAS
CIVILES
CIVILES Y EJECUTIVOS
CIVILES Y EJECUTIVOS
AUTOS DE OFICIO Y QUERELLAS
CIVILES Y EJECUTIVOS
CIVILES
CRIMINALES Y DE OFICIO
CIVILES
CTVILES
CIVILES
CIVILES

1776
1777
1777
1779
1780
1780
1780

25
23
25
23
23
25
25

9
12
10
13
14
11
12

CRIMINALES Y DE OFICIO
CIVILES
CRIMINALES Y DE OFICIO
CIVILES
CIVILES
CRIMINALES Y DE OFICIO
CRIMINALES Y DE OFICIO

1782
1783

25
25

14
13

CREVIINALES Y DE OFICIO
CRIIVIINALES Y DE OFICIO

1786

23

15

CIVILES

1791
1791

23
23

16
17

CIVILES
CIVILES
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2. ERANSKINA
AUZI ZIBIL ETA KRIMINALAK, IRUN 1765-1769

URTEA

IIBURUA

ESPEDIENTEA

1765
1765
1765
1765
1765
1765
1766
1766
1766
1766
1766
1766
1766
1766
1767
1767
1767
1767
1767
1767
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769

68
46
87
56
87
68
87
62
63
47
62
87
62
47
64
64
64
62
62
67
49
87
57
57
70
47
87
47
87
47
68
57
87
68
64
47
67
65
67
67
64
87
51
51
67
64
66
64
65
70
65
50

12
15
9
4
10
13
9
1,
1
6
3
11
2
5
3
2
1
4
5
16
10
12
16
15
1
4
15
3
13
2
14
14
14
15
4
1
3
1
6
8
8
18
11
12
5
7
2
5
4
2
2
1

IZAKERA
CRIMINAL
CRIMINAL
CIVIL.

CIVIL
CIVIL
CRIMINAL
CIVIL
CIVIL
CIVIL
CRINIENAL
CIVIL
CIVIL
CIVIL
CRIMINAL
CIVIL
CNIL
CTVIL
CIVIL

CIVIL
CRLVIINAL
CRIMINAL
CIVIL

CIVIL
CIVIL

CRIM1NAL
CRIMINAL
CIVIL

CRIMINAL
CIVIL

CRIlvIENAL
CREVIINAL
CTV1L

CIVIL
CRIMINAL
CTVIL
CRIMINAL
CNIL
CIVIL
CTVIL
CIVIL

CIVIL
CIVIL
CRIMINAL
CRIMINAL
CIVIL

CIVIL
CTVIL
CIVIL.
CIVIL

CRIMINAL
CIVIL

CRIMINAL

MOTA
Querella por injurias
Autos sobre muerte
Pedimiento
Pedimiento
Pedimiento
Autos por abancebamiento
Autos
Divisi6n de bienes
Autos por robo
Pedimiento
Pedimiento
Demanda
Muerte de dos soldados
Pedimiento
Pedimiento
Pedimiento
Pedimiento y auto de ej
Pedimiento y autos
Autos por golpes
Pedimiento
Informaci6n pedida
Informaci6n pedida
Inform. contra un francs
Querella
Pedimiento
Autos por amancebamiento
Pedimiento
Querella por injurias
Querella por injurias
InformaciÓn a pedimiento
Pedimiento
Autos por golpes
Divisi6n de bienes
Auto por venta objetos
Pedimiento y autos
Pedimiento
Pedimiento
Pedimiento
Pedimiento
Tasaci6n de costas
Pedimiento y autos
Demanda
Pedimiento y autos
Autos
Pedimiento y autos
Injuri as
Pedimiento y autos
Por herida con palo
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3. ERANSKINA

Auzi zibilak eta kriminalak (1765-1770, IRUN)

Auziak
19 —
18 —
17 —
16 —
15 —
14 —
13 —
12 —
11 —
10 —

EZI Auzi zibilak
= Auzi kriminalak

9—
8—
7—

6—
5—

4—
3
2

1
0

1765 1766 1767 1768 1769 1770

Auzi zibilak eta kriminalen batura (1765-1770, IRUN)

Auziak
28
28 —
26 —
24 —
22 —
20 —
18
16 —
14 —
12 —
10 —
8— 6
6
4—
2
0
1765

15

ri
4

1766 1767 1768 1769 1770

Urtea
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Auzi zibilak eta kriminalak (1767-1770, AZKOITIA)

Auziak
4

3 ,8 —
3 ,6 —
3 ,4 —
3 ,2 —

3
2 ,8 —
2 ,6 —
2,4 —
2,2 —
2—

1221 Auzi zibilak
Auzi kriminalak

1 ,8 —

1,6 —

1 ,4 —
1 ,2 —

1

0 ,8 —

0 ,6 —
0 ,4 —
0 ,2 —
0

1767

1768

1770

1769

Urtea

Auzi zibilak eta kriminalen batura (1767-1770, AZKOITIA)
Auziak
7

7—
6
5

4
3
3

n•n••n••n

••nnn•nnn

2
1
0

1

1767 1768 1769 1770

Urtea
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IR UN (1765-1799), A UZI ZIBIL ETA KRIMINALAK URTEALDIKA

121
121
q
ffil
EI

29 (13,8%)

AZKOITIA (1761-1795), AUZI ZIBIL ETA KRIMINALAK
URTEALDIKA

5 (10,9%)

2 (4,3%)
1 (2,2%)
2 (4,3%)

7 (15,2%)

▪

1791-1795

El 1786-1790
1781-1785
121 1776-1780
q 1771-1775
El 1766-1770
1761-1765
•

15 (32,6%)

14 (30,4%)

1796-4799
1791-1795
1786-1790
1781-1785
1776-1780
1771-1775
1765-1770
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APROXIMACION A LOS CONTENCIOSOS CIVILES Y
CRIMINALES COMO FUENTE PARA LA INVESTIGACION DE LA
VIDA COTIDIANA A FINALES DEL S. XVIII, DOS CASOS
CONCRETOS: IRUN Y AZKOITIA

E1 objetivo principal de este trabajo es la aproximaci6n a la vida cotidiana de Irun y
Azkoitia durante el S. XVIII. Se ha utilizado el anfflisis de la documentaci6n juridica como base, en este caso concreto, los contenciosos civiles y criminales que hacen referencia
a estas dos poblaciones. A trav& de ellos se pueden determinar algunas cosas interesantes
sobre las relaciones sociales, y abrir un camino al conocimiento de sus protagonistas,
cuffies eran las fuerzas sociales que lo movian y que han condicionado su evoluci6n. Se
han elegido dos casos concretos de la Euskal Herria atMntica como representativos, en un
plazo que comprende desde 1765 a 1799 en y de 1728 a 1793 en Azkoitia, aunque la
documentackin analizada se limita al lustro 1765-1770.
La documentacicin estš dividida entre la juridico-civil y la criminal, siendo la primera la que mas interesa; nos va a permitir acceder a una doble informaci6n: la vida cotidiana y la administraci6n de justicia -magistrados y funcionamiento procesal-. A travs de
las declaraciones se obtienen datos de gran inter6 sobre la vida cotidiana, asi como sobre
los caracteres de los protagonistas.
Sobre los protagonistas, podremos obtener su procedencia -en general localizada en
el pueblo, salvo en algunos casos concretos, por ejemplo soldados-, el sexo, su profesi6n, edad, nivel de cultura -estudios, uso del euskara-, asi como su nivel socio-econ6mico y su reparto entre los tres sectores econcimicos.
Las relaciones sociales tambithi se definen en cuanto a su entorno, bien sean
cas, econ6micas, culturales o familiares. Y, por otro lado, respecto a los comportamientos civiles, la moralidad o la alimentacián, asi como las tradiciones y costumbres -pago
de rentas, religiosidad...-. De todo esto se desprendeth un anfflisis no esencialmente complicado de la vida cotidiana en el S. XVIII, pese a haberlo limitado a estas dos poblaciones, aunque sin que podamos llegar hasta su liltimo extremo de comprensi6n.
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APPROCHE AUX LITIGES CIVILS ET CRIMINELS COMME
SOURCE D'ETUDE DE LA VIE QUOTIDIENNE A LA FIN DU XVIIIe
SIECLE, DEUX CAS CONCRETS: IRUN ET AZKOITIA
Le but pricipal de ce travail est l'approche a la vie quotidienne de Irun et Azkoitia
pendant le XVIIIe se fonde sur l'analyse de documents juridiques, plus
pr&is6nent, les litiges civils et criminels qui font rffirence a ces deux villes. Cette
analyse fournit des donn&s int&essantes sur les rapports sociaux et permet de connaltre
les protagonistes et les forces sociales en prsence ainsi que les ffiments qui ont
conditionn de ces rapports. On a choisi deux cas concrets du Pays Basque
atlantique, dans un Oriode allant de 1765 a 1799 pour Irun, et de 1728 a 1793 pour
Azkoitia, bien que la documentation analys& se limete aux ann&s qui vont de 1765 š.
1770.
La documentation comprend une partie qui a trait aux litiges d'ordre juridique-civil
et une autre, qui relve d'affaires criminelles, la premire &ant la plus int&essante; cette
documentation va nous fournir une double information: la vie quotidienne et
l'administration de la justice –les magistrats et le foncotionnement de la proadure–.
Grace aux d&larations on obtient des renseigments trs intftessants sur la vie
quotidienne, ainsi que sur le c,aractUe des protagonistes.
De ces derniers nous puvons connalstre leur origine –en On&al le village m"ême,
exceptē certains cas, comme par exemple les soldats–, leur sexe, profession, ãge, niveau
d'instruction --&udes, utilisation de l'euskara– ainsi que leur niveau socio-&onomique et
leur situation dans Mchelle des secteurs &onomiques.
Les rapports sociaux se dšfinissent d'une part, par rapport a leur milieu, que ce soit
au niveau juridique, &onomique, culturel ou familial, et d'autre part, par rapport aux
comportements civils, a la moralit ou a l'alimentation, ainsi qu'aux traditions et aux
coutumes –acquittement des loyers,
On pourra ffigager de ce travail une analyse pas t&s complexe de la vie quotidienne
du XVIIIe malgrē la limitation a ces deux villes, sans toutefois parvenir a la
comprendre dans tous ses
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LEHEN DESAMORTIZAZIOA:
KONBENTZIOKO GERRAREN ONDORIOAK
GABIRIAN (1793-1810)
Mikel Xabier Aizpuru

I. SARRERA
1.1. Gabiriko herria XVIII. mendean
Gabiri, aintzina Santa Maria de Alkain izenez ezagutua, Gipuzkoako Goierrin kokatuta dagoen herriska dugu. Beraren lurrak menditsuak dira eta 30 km karratuz zabaltzen da.
Herrigunea itsaslerrotik 415 metrotara dago.
1661ean Felipe IV.aren eskutik hiribilduaren izena jaso zuen; urte berean Gipuzkoako probintziak horrela onartu zuen. Batzar nagusietan, lehen aldiz, 1662an hartu zuen
parte 31 sukalderekin. 1663tik 1766ra Argixaoko Gurutze Donearen Batasuneko kidea
izan zen, Ezkio eta Zumarragarekin batera.
Jauntxoek garrantzi haundia izan zuten herrian; honela 1773an argitaratutako Noticiero de las hidalguias y entroncamientos litigados en la Juntas de la Provincia de
Guipazcoa delakoan 18 auzibide agertzen dira, beste hainbesteren kaparetasuna egiaztatzeko (1).
Fernndez Albadalejoren kalkuluen arabera 1733an Gabirik 620 adineko zituen (800
bat biztanle) (2). Ondorio bezala biztanleriaren hazkundea ematen dela ikus dezakegu,
baina oso neurtua. Hala ere eta nekazaritzaren garapen eskasa aztertuz, jende gehiegi bizi
zen herrian, 29 pertsona kilometro karratuko.
Zergei dagokienez, 1808an eta nekazal jabegoaren gainean ezarritako zerga zela eta
13.307 erreal bildu ziren Gabirin (3).
Hiribildua, Gaztelako ereduari jarraituz, Kontzeju itxia edo Erregimenduz zuzenduta
zegoen. Bertako agintariek honako baldintza hauek betetzen zituzten, auzokideen artean
hautatzen zirelarik:
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- Noblea izatea.

- Milakoak edukitzea, hau da, aurrez erabakitako diru-kopuruaren jabe izatea, bere aginteari aurre emateko gai izan zitezen.
- Gaztelaniaz idazten eta irakurtzen jakitea (4).
Baldintza hauek ez ziren beti betetzen, batez ere azkenekoa. Dena den eta ondorioz,
udal agintaritzan parte hartzeko aukera murriztu zen. XVIII. mendean zehar familia berdinak ikusiko ditugu Erregimenduko agintari-lekuetan.
Parrokiak erretore bat eta sei benefiziatu zituen (5). Azken hauek etxejabeek aurkezten zituzten. Elizaren ondasunek Udal eta Parrokiko patroiaren artean maiz istiluak sortu
zituzten (6).
Nekazaritzan, landaketa nagusiak garia, artoa, arbia, ailorbea, sagarrondoa, gerezia
eta gaztaina ziren, baina dena kopuru txikian, lurra maldatsua eta txarra zelako. Era berean, abereentzako larreak urriak ziren. Ibai ertzean 8 irin-errota aurkitzen ziren (7).
1745ean eta herriak jasaten zuen egoera larria arintzeko asmoz, kontzejuak herribasoen
zatiak auzokideen artean banatu zituen (8).
1.2. Lurra Aintzineko Erregimenaren krisialdian

Artoaren ereitea zela eta, Euskal Herri hezeko nekazaritzan ez zen hain nabaria izan
XVII. mendeko krisialdia, are gehiago, zenbait ekintza ekonomikok, burdinolak eta arrantzak atzera egin arren, nekazaritzak aurrera egin zuen. XVIII. mende erdirarte lurraren
errendimenduak gora jo zuen. Honekin batera eta beste sektoreetan dagoen krisia tarteko
delarik, zenbaitzuk bere kapitalak nekazaritzara zuzendu zituen. Ondorioz lurra, erosi ahala
saldu egin zitekeen ondasun bihurtu zen, merkatal zirkuituan sartuz (9). Bilakabide honek
eragin haundia izango zuen XVIII. mende-bukaeran sortu zen desamortizazio-prozesuarekin. Dena den kontuan izan behar da lurraren gehiengoa ez zegoela norbanakoen eskuetan,
baizik eta Elizaren, jauntxoen maiorazkoen eta, batez ere, herrien eskuetan. Beraz dinamika horrek, lurraren salerosketak alegia, ez zuen une hartan garrantzi handiegirik, baina
bide berria zabaldu zuen eta bide hori XVIII. mendearen azkenean sarri erabili zen, jabegoaren egitura aldatzeko.
Lurra merkatal zirkuituan sartzeak, besteak beste, errentaren ordainketa dirutan egitea
suposatu zuen. Bestalde baserri-jabe txikiek dirua behar zuten haziak edo tresnak erosteko.
Bi prozesu hauek nekazarien zorpetzea eta ondorioz berauen lur eta etxearen galtzea ekarri
zuten. Behe-mailako lurjabeen kopurua jaitsi egin zen, maizterrena igoz (10).
Nekazarien zorpetzea zela eta, bizibide-krisiak heltzen zirenean, udalek hartzen zuten
bere gain behartsuen hornidura. Lan hauek, udalen beraien zorpetzea zekarten. Zorrak ordaintzeko herrilurrak saltzen hasi ziren. Prozesu hau betidanik erabili zuten euskal udalek
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bere zorrak ordaintzeko, hala ere XVIII. mendearen bukaeran areagotu egin zen, garai
horretan gertatutako hainbat gerrak zorpetzeak asko igo bait zituen. Ondorioz eta zor bem
horiek ordaintzeko askoz lur gehiago saldu ziren (11).
Ekintza hauek, nekazal komunitatearen sentimendua deseginduko du, barne-ezberdintasunak gogortuz, gogora ditzagun matxinadak, nahiz eta hauek zuzenki prozesu honekin
lotuta ez egon eta batez ere, karlistadak, hauek neurri batean desamortizazioaren ondorioa
bait dira, azken arrazoiak beste batzuk badira ere (12).
1.3. Konbentzioko Gerra Gipuzkoan
Esan dugun bezala gerrak izan ziren udalen zorpetzea areagotu eta ondorioz desamortizazioa ekarri zuten elementuak. Hauetariko lehenengoa konbentzioko gerra izan zen.
Luis XVI.aren heriotzak 1793 urtean, Europako inguru absolutistetan zirrara haundia
eragin zuen. Zenbait erresumak, Espainia barne, Frantziari gerra deklaratu zioteu.
1793an egindako erasoaldi txiki baten ondoren, gerrak aurpegi txarra erakutsi zion
Espainiako armadari; 1794eko Abuztuaren lean frantses gudariak Gipuzkoan sartu ziren,
mugaldea, Irun, Hondarribi, Pasaia, Lezo, Errenderi eta Hemani berehala hartuz. Donostia
bere gogoz errenditu zitzaien erasotzaileei. Gipuzkoako Aldundiak, Getarian gordeta,
Moncey generalarekin Pakea sinatu zuen, erligioa eta foruak errespetatzeko baldintzarekin, 1200 aurreko egoerara itzultzeko asmoz. Baina frantsesen azpijokuen ondorioz
–batzarkideak preso eraman zituzten Baionara– eta herrialdearen zatiketa zela eta, 17 herri
Arrasaten bildu ziren eta 1794eko Irailaren lean karlos IV.ari eskutitza bidali zioten,
Espainiako erresumari itzul zitezela eta Aldundi berria izendatzea eskatuz.
1795eko erdialderarte ez zen egoera erabat konpondu, Gipuzkoako herrialdeak gatazka
odoltsuak bizi ondoren. Frantses gudariek Azpeiti, Bergara eta beste zenbait herritan kalte
haundiak sortu zituzten (13).
Konbentzioaren kontrako kanpainak sortutako gastuak ordaintzeko, Aldundiak
200.000 pezetako mailegua hartu beharrean aurkitu zen. Maileguaren erdia, Aldundiak berak ordaindu zuen bere ondasunetatik, beste erdia, ordea, herriz herri banatu zen, bakoitzaren sukaldeak kontutan izanik. Diru hau Gerrako kutxan sartu zen. Hala ere, baliabide
hauek ez ziren nahikoa izan zorrak ordaintzeko eta 1794ean merkataritzako eskubideak
ezarri ziren. Bide horretatik, 1793ko Abenduaren 4eko Erreal Aginteak herrilur eta arielak
maileguen garantia bezala erabiltzea ontzat ematen zuen, ondorioz, herrilur asko eta asko
hipotekatu eta sarritan, salduak izan ziren (14). Hau izan zen Gabiriko kasuan gertatu
zena.
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11. HERRI-ONDASUNEN SALMENTA
II.1. Zilegi eta propioen arteko ezberdintasuna
Sarritan historiografian, bi hitz hauek batera eta nahastuak erabili dira, izenkideak
bailiran. Baina ez da horrela; Propioak udaletxeko hainbat ondasunek osatzen zuten, bai
errotak, olak, mendiak, basoak, lurrak, e.a., beraien ezaugarria pertsona pribatuen eskuetan egotea zelarik, errentaren truke. Zilegiak, berriz, herri osoak erabiltzen zituen ondasunez osatuta zeuden, hala nola, herribasoak, herrilurrak e.a. Zilegiak dira aintzinako egoerarekin hobeki elkartzen diren ondasunak, hau da lurrak jabego pribaturik ez zuenean.
Nahiz eta Espainiako zenbait lekutan zilegiak aberedun haundiek erabili soilki edo
nagusiki, abere gehienak haienak zirelako, adibidez Segovian, Gipuzkoan zilegiak lehen
aipatutako eginbeharrari ondo atxikitzen zitzaizkiola dirudi (15).
11.2. Gabiriko hiriburuaren ondasunak
- Lur-ondasunak
Asusaran eta Ipensako soroak (16).
Mendiak eta basoak, berauen hedadura zehaztu ezin badugu, ugariak ziren. XVIII
mendean zati haundi bat auzotarren artean banatu zen, gosete bat zela eta; geroago ordea,
herritarrek bereganatu egin zituzten (17). Independentziaren gerran, berriz, gelditzen zenaren gehiengoa saldu zen (18).
- Herrietzeak
Udaletxea espetxearekin.
Ostatu etxea, bertan ostatua, biltokia eta hornigaidenda zeuden.
- Norbanakoei alokatutako bi etxe
Kalerdi.
Kalebarren (16).
- Baserri-errota
Errotaberri (16)
Etxeak, Udaletxea ezik, alokatutarik zeuden, beraz propio bezala kontsidera
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ditzakegu. Azken hiru etxeak baratza eta lurrekin ematen ziren.
11.3. Konbentzioko gerra zela eta Gabiriko hiribilduak
hartutako maileguak
Gerrak Gipuzkoan sortutako gastuak ordaintzeko, gabiritarrak 2.000 dukateko (20)
kontribuzioa bildu beharrean aurkitu ziren.
Herriak kopuru hori ez zuenez, diruzaina, Juan Ignacio Odriozola, dirua aurkitzeaz
arduratu zen. Honek bere lana 1793ko abuztuaren 20an hasi zuen eta urte bereko urriaren
6ra arte ez zuen jasoko lehenengo mailegua. Egun horretan bi hauek jaso zituen:
- 400 dukat, % 3ko interesarekin urteko, Maria Ignacia Aizkibel, Mateo Alzolaren alargunaren eskutik.
- 500 dukat, % 4eko interesarekin, Vicente Echezarretaren eskutik.
Biak Gabiriko auzotarrak ziren.
Maileguen garantiarako Kalebarren, Kalerdi eta Errotaberri, bere baratza eta lur guztieldn, Asusaran eta Ipensako soroak eta herrimendiak hipotekatu ziren (21).
Urte bereko Azaroaren 23an beste mailegu bat hartu zuen:
- 200 dukat, % 3ko interesarekin, Juan Ignacio Gaztafiagaren eskutik. Hipoteka berdina
izan zen (22).
- 600 dukat, % 6ko interesarekin, Vicente Echezarretak emanda (23).
Azkenik 1795eko Apirilean, Parrokiko patroi eta administratzaileek (24) 10.000
errealeko mailegua egin zioten Udalari, interesik gabe, baina 1796ko Martxoaren bukaera
aurretik itzultzeko baldintzarekin, bestela % 3ko intereseko mailegu bihurtuko zen, ohizko hipotekaz (25).
11.4. Zorraren amortizazioa
Zordunen arteko aldaketak

Gabriela Alzolak, Maria Ignacia Aizkibelen alabak, Gabiriko hiribilduarekin zuen
200 dukateko mailegutik, bere semeari, Pedro Jose D. Salsamendiri 100 eman zion. Honek bere aldetik diru hori Pedro Telleriari eman zion.
Vicente Echezarretaren alargunak, Maria Cruz Goytiak, bi maileguen jabe zen. Dirua
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itzultzeko eskatu zuen. Erregimenduak dirurik ez zuenez, landasail batzuk saltzea erabaki
zuen eta baldintza bezala, honako hau ezarri zuen, saldutako lurrekin maiorazkorik ez osatzea. Saldu bitartean Goytiaren bi maileguak bat egingo ziren % 3ko interesarekin.
Juan Ignacio Gaztañagak, Maria Ignacia Otaegiren animaren alde hiru mezaren oroimena sortu zuen Gabiriko parrokian; ordaintzeko hiribilduarekin zuen mailegutik 750
erreal hartu zituen kapital bezala, interesak parrokira emanez (25).
11.4.2. 1810 arteko salmentak

1808ko Irailaren 8an Juan Gregorio Echezarretak, Vicente Echezarretaren semeak,
Errotaberri eta beronen lurrak erosi zituen. Salneurria 29.990 errealetan jarri zen, baina
19.997 errealetan saldu zen, hauetatik 12.100 hiribilduak berarekin zuen zorretik hartu
ziren.
Francisco Leundak Kalerdi etxea erosi zuen, 6.140 errealetan, nahiz eta ezarritako
salneurria 6.597 errealekoa izan.
Juan Martin Aztiriak Kalebarren eta beronen baratza erosi zituen 6.050 errealetan,
salneurria 9.324 erreal izan zen.
Joaquin Antonio de Garinek Gaztañadiko Zelaya izeneko basoa erosi zuen, 9.936
errealetan, ezarritako salneurrian. 9.400 errealeko mailegu baten ordaina zen, hain zuzen
Parrokiko Patroiek egindako maileguarenak (29).
Lan honen denbora-epetik kanpo gelditzen bada ere, gogoratu beharrean gaude, Independentziaren Gerraren garaian Gabirik bere zilegi guztiak saldu zituela, udaletxea, ostatua
eta lur gutxi batzuekin bakarrik geldituz.
ELIZAREN ONDASUNEN SALMENTAK
III.1. 1798 Godoy-ren legea

Godoy-ren atzerri-politikak, hainbat gerra sortaraziz, herri-zorra ikaragarri igo zuen.
Ondorioz, finantz iturri berrien bila hasi zen gobernua, ohizko baliabideak, zorraren interesa ere ordaintzeko gai ez bait ziren.
Lehen unean, Erresumaren zilegi eta arielen produktua ehuneko 10ekin kargatu zen,
berdin egin zen jauntxoek eta eliztarrek erositako lur, etxe edo Erregearen Eskubideekin,
kasu hauetan %15ekin. Beraz, herri-zorra eta Amortizatutako ondasunak erlazionatzen hasi ziren.
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1798an Erresumako propioetako etxe guztien salmenta agindu zuen gobernuak. Honek zera esan nahi zuen, amortizatutako ondasunen salketa, zuzen-zuzen baliabide fiskal
bezala erabiltzen hasi zela herri-zorra ordaintzeko. Urte berean herri-zorraren Amortizazio-Kutxa sortu zen; bertan honako diru-iturriak erabili ziren:
- Madrileko Sei Elkargo Haundien ondasunen errenta eta salketak (30).
- Jesuiten ondasunen errenta eta salketak.
- Eritetxe, pobretxe, erruki-, giltzape- eta sasikume-etxe, Kofradia, Oroimen, Gupi Lan
eta Legoen patronatuen errenta eta salketak.
Gerra berriek zorra haunditu egin zuten. Finantzamendurako Godoy-ri Aita Santuak
Elizaren ondasunen zazpigarren partea saltzeko ahalmena eman zion, % 3ko interesarekin.
Baina 1808an Fernando VI.ak balio gabe utzi zuen azken neurri hau (31).
1798ko legeen ezarpenak garrantzi haundia izan zuen Gabiriko hiribilduan.
111.2. Elizaren ondasunen salmenta Gabirin

Ezin ditugu zehaztu Elizak Gabirin zituen ondasunak. Izan ere, atal honetan ez da
sartzen bakarrik Gabiriko parrokia, beste hainbat talde ere bai, hala nola, Ormaiztegi eta
Urretxuko parrokiak, Oinatiko Santa Anako konbentua, e.a.. Aldiz, salmentak ondo ezagutzen ditugu, ikertutako epeari dagokienez Oñatiko Protokolo-Agiritegian daude, Gabiriko liburuan 218 eta 235 orrialdeen artean.
Salmentak honako hauek izan ziren:
- 1799-VII-24
Urretxuko parrokiaren 3.560 metro karratuko lurzati bat Juan Martin Aztiriari. Tasazioa 1.875,5 errealekoa zen eta 1.850 erreal eta 11 marabeditan saldu zuten.
- 1801-V-14
Urretxuko Apezbiltzarraren Elizalde etxea eta beronen lurrak ezezagun bati. Tasazioa
20.440 errealekoa izan zen, salneurria 20.503koa. Dirua Donostiako Amortizazio-kutxan sartu zen.
- 1802-X-14
Gabiriko Gupi Lan baten Agerre-Errepika etxea Antonio Agirreri, tasazio eta kopuru
ezezagunean.
- 1802-X-14
Gabiriko Apezbiltzarraren Arzuriburu landa Antonio Agirreri 334 errealetan, ez dakigu
nolako tasazioarekin.
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- 1802-X-14

Gabiriko Gupi Lan baten Landetako ondoko lurzati bat Joseph Oñatibiari 1069,5
errealetan, ez dugu tasaziorik ezagutzen.
1804-XI-10

Ormaiztegiko Apezbiltzarraren Gupi Lanaren Urazandiko landa Juan Lorenzo Camposi,
honek Pedro Larrazari eman ziolarik. Tasazioa 690 erreal eta 19 marabedikoa zen eta
salneurria berdina izan zen, nahiz eta 526 erreal eta 11 marabedi bakarrik ordaindu,
diruz ordaintzeagatik. Donostiako Amortizazio-Kutxan sartu zuten dirua.
- 1804-XI-10
Gabiriko Apezbiltzarraren Gupi Lan baten landa, 1.207 metro karratukoa. Eroslea Pedro Larraza zen eta tasazioa 1.936 errealekoa bazen ere, 2.300 ordaindu zituen, dirua
Donostiara bidaliz.
- 1804-XI-10
Domingo Agirrezabalen Gupi Lan bat, 580 metro karratuko gaztainadi bat, Pedro
Larrazari. Tasazioa 204 erreal eta 4 marabedikoa zen eta salneurria berdina izan zen,
nahiz eta 136 erreal eta 3 marabedi besterik ez ordaindu, monientuan ordaintzeagatik.
Dirua Donostiara bidali zen.
- 1804-XII-3
Gabiri eta Ormaiztegiko Apezbiltzarren Sodorusbekoa baserria eta beronen ondasunak,
Juan Domingo Izagirreri. Tasazioa eta salneurria berdinak izan ziren, 21.260 erreal,
baina Erregearen Txartelekin (Vales reales) ordaindu zuen, dirua Donostiara bidaliz.
- 1806-II-15
Segurako neskatxen Gupi Lanaren Gabirizartxiki baserria eta bere ondasunak Vicente
Etxalekuri, honek, bere aldetik, Francisco Zubiriari eman zizkion hartu berriak. Tasazioa ez dugu ezagutzen eta salneurria 27.200 errealekoa izan zen.
IV. SALMENTA ETA PARTAIDEEN AZTERKETA
IV .1. Kopuru orokorrak
- HERRI-ONDASUNAK
- dirutan
- maileguen truke
- guztira

ERREALAK
20.623
21.500
42.123

49
51
100
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ELIZAREN ONDASUNAK
- dirutan
- Errege Txarteletan
guztira

- OROTARA
- Herri-ondnsunak
- Elizaren oncinsunak
- guztira

53.918
21.260
75.178

72,7
28,3
100

42.123
75.178
117.178

35,3
64,7
100
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IV.2. Tasazio eta salneurriaren arteko erlazioa

HERRI-ONDASUNAK

TASAZIOA

SALNEURRIA

BITARTEA

Errotaberri
Kalerdi
Kalebarren
Gaztariadiko Zelaya

29.990
6.597
9.324
9.936

19.997
6.140
6.050
9.936

- 9.993
- 457
- 3.274
0

1.875
20.440

1.850
20.503

–

ELIZ ONDASUNAK
landa
Elizalde
Agerre-erripa
Arzuriburua
landa
Urazandi
landa
gaztainadia
Sodorusbekoa
Gabirizartxiki

690
1.936
204
21.260

334
1.069,5
690 (526)
2.300
204 (136)
21.260
27.200

+

25
63

+ 364

0

Bi ondasun-motak konparatzen baditugu, tasazio eta salneurriaren arteko ezberdintasun nagusienak herri-ondasunetan daudenaz konturatzen gara. Ziur asko Udalak, salmenta
berak antolatzen bait zuen, kide eta ahaideei erreztasunak ematen zizkion ondasunen jabe
egiteko diru gutiago ordainduz. Aldiz Elizaren ondasunen subastan kontrol handiagoa
egongo zen, beste rnaila batean antolatzen zirelako.
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IV.3. Erosle eta mailegu-emaileen aRterketa
N3.1. Erosleen zerrenda, bakoitzak ordaindutako diruaren arabera
Francisco Zubiria
(Vicente Etxalekuren bitartez)
Juan Domingo Izagirre
Juan Gregorio Etxezarreta
Joaquin Antonio Garin
Juan Martin Aztiria
Francisco Leunda
Pedro Larraza
Joseph Oñatibia
Antonio Agirre (32)

27.200
21.260
20.503
19.007
9.936
7.900
6.140
2.962
1.060
34

erreal

11

11

11

"

(guztira)

/1

11

(guztira)

11

11

IV.3.2. Erosle eta kapitalen arteko harremanen azterketa (33)
A)
B)

10.000 erreal baino gehiago gastatu duten erosleak
10.000 erreal baino gutxiago gastatu duten erosleak

4

A taldeak egindako erosketen kopurua
B taldeak egindako erosketen kopurua

% 75,8
% 24,2

Dirutan
Maileguen truke
Erreal Baleetan

A taldeak
55.600
% 62,1
12.100
% 13,6
21.600
% 24,3

88.960
28.341

B taldeak
18.941
% 66,8
9.400
% 33,2

Lauki hauek aztertuz, hainbat ondorio atera ditzakegu, besteak beste, erosle haundiak
asko erosi zutela eta txikiak, berriz, gutxi. Dena den, kontutan izan behar dugu erosle
txikien artean, oraindik erosketa guztiak 1.000 errealetik gorakoak zirela. Hurrengo urteetan erosketa bakoitzaren salneurria bataz beste murritzagoa izan zen. Diruaren erabilera bi
taldeen artean parekoa da. Maileguak erabili zituztenak lurrak erosteko, parean daude
kopuru absolutuetan, 12.000 eta 9.400, horrek zera esan nahi du, erosle haundiak ez zutela lurra erosten diru premian zegoelako, baizik eta inbertsio-modu bat bezala. Hala ere,
azpimarratu behar da bi taldeen dirua elkartuz gero, zorraren erdira heltzen direla, izan ere
epe honetan 40.000 errealeko zorra hartu zuen bere gain herriak eta ondasunak saltzerakoan 21.000 bakarrik berreskuratu zituen, beraz maileguak egin zituztenek ez zuten diru-larrialdirik. Azpimarratzekoa, baita ere, Errege-Baleen erabilera eta erosle batek, Zubiriak, hain zuzen, erosle txiki guztiek haina, erosten duela, berak bakarrik.
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N.3 .3. Erosle eta mailegu-emaileen azterketa

MAILEGU-EMAILEAK
Maria Ignacia Aizkibel Mateo Alzolaren alarguna zen; Mateo Alzola 1769an hiriburuko erregidore izan zen. Haren iloba, Pedro Maria Salsamendi, 1799an "vecino concejante" zen. XIX. mendean hasierako lurraldeko zergaren zerrendan 3. zergaemaile bezala dago,
2.453 errealekin (34).
Juan Gregorio Etxezarreta mailegu-emaile haundienaren semea zen, Vicente Etxezarretarena. Zerrenda berberan 4. lekuan agertzen zen. Era berean, "vecino concejante" zen.
Juan Ignacio Gaztañaga 1798ko Azaroaren 24ean alkate izendatua izan zen.
Elizako patroiak ere talde honetan sartuta zeuden, udaletxeko boterearen jabeen artean. Mailegu-emaile guztiak gabiritarrak ziren.
EROSLEAK
Vicente Etxaleku Gabirizartxiki baserriaren lehen eroslea Kontribuzioko zerrendan
behe xamar azaltzen zen. Benetako eroslea, Francisco Zubiria ez da herriko inongo agirian
azaltzen, beraz kanpotarra zela pentsatzen dut.
Juan Domingo Izagirre 1808an hiriburuaren Diruzain izendatu zuten, zerrendan 7.
lekuan azaltzen zen, 1607 errealekin.
Joaquin Antonio Garin hiriburuko Parrokiko Patroietako bat zen. Une hartan udaletxeareldn auzia zuen, Elizako lan batzuk zirela eta.
Juan Martin Aztiria ere Parrokiko Patroia zen, Benefiziatu baten anaia, geroago erregidore izan zen. Kontribuzioko zerrendan 2. lekuan zegoen, 2.625 erreal ordainduz zerga
bezala.
Pedro Larraza Bergarakoa zen. 1788 eta 1798 urteen artean Sindikoa eta "Diputado
del Comun"en hautatzaileetako bat bezala azaltzen zaigu (35).
Joseph Oñatibia gabiritarra zen. Elizaren Patrointzaren jabeetako bat.
Antonio Agirre eta Francisco Leundari buruz ez dugu berririk, baina badirudi Leunda
kanpotarra zela.
Erosleak bertakoak eta kanpotarren artean banatzen ziren. Bertakoak, herriko jauntxoak ziren, Udaletxeko nagusiak.
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V. ONDORIOAK
Gai hau ikertzean, nire helburua Desamortizazioari buruzko ikerketa mikroekonomikoa egitea zen, Euskal Herriari buruz egin diren eredu orokorrak aplikatuz. Lortu ditudan
emaitzek eredu horiek baieztatzen dituzte, baina badira zenbait datu azpimarratzekoak. Dena den, ikerketaren hedapena, hots, Gipuzkoako herri txiki baten azterketa, ez da nahikoa
beste eritzirik emateko. Era honetako ikerketa-multzo batek bakarrik eman diezaguke beharrezkoak ditugun datuen berri, nortzuk ziren erosleak, erosketen datak, erosketen mota,
diru-klasea, e.a., hipotesi berriak egiteko edo zaharrak erabat baieztatzeko.
Dudarik gabe, desamortizazioaren akuikua udaletxeen zorra izan zen eta hau gerren
ondorioa dugu. Elizaren ondasunen desamortizazioak ere iturri berdina izan zuen. Baina
ondorioak ezberdinak izan ziren. Elizaren ondasunen salmentak ez zuen nekazarien egoera
gehiegi aldatu, agian errentak pixka bat igoko ziren.
Hala ere, izango zuen eraginik. Hain zuzen, elizgizonek gogor salatu zuten desamortizazioa ekarri zuen sistema, liberalismoarekin identifikatuz, nekazariekin bat eginez berauen protestetan. Horrela euskal nekazal gizartea, geroago, karlismoarekin identifikatu
zen, Elizak jaso zituen erasoen ondorioz. Izan ere, eta datu asko dugu hori azpimarratzeko, euskal nekazariek bere elizarekin bat egiten zuten. Era honetan, herri xehearentzat,
elizaren ondasunak herriaren zerbitzura zeuden apaizak mantentzeko tresna ziren; hots,
oinarrizko funtzio soziala betetzen zutela. Apaitzekoa da Euskal Herriko eliza behartsua
zela, Espainiakoarekin konparatuz, baina hala eta guztiz ere, aztertutako epe honetan eta
Gabiriko Elizaren lur eta etxeekin lortutako diruak herri-ondasunen salmenteIdn ateratakoak baino garrantzi handiagoa zuen. Halaber, urteen iraganarekin egoera erabat
aldatu zen.
Dena den, luzera begiratuta eta ondorio sozialak aztertzen baditugu, herri ondasunen
salmentak garrantzi handiagoa izan zuten. Herri-lurren pribatizazioak, elizakoekin batera,
jabegoaren egitura berria sortu zuen, nekazal sistemak kapitalismorantzako bidean urrats
garrantzitsu bat emanez. Mentalitate mailan ere, aldalceta nagusi bat eman zen, Aintzineko Erregimenean lurrak ez du jaberik, pertsona edo talde baten esku dago eta hauek erabil
dezakete, baina kontutan azken nagusia leinua, auzoa, parrokia edo herria direla eta
beraz, itzulgabeko aldaketarik ezin dutela egin, adibidez, saldu. XVIII. mendean eredu hau
erabat kolokan jarri zen eta mende-bukaerarako porrot egin zuen, besteak beste herri-lurrak salduz.
Honela, desamortizazioak bi eragin izan zituen, alde batetik lurraren banaketa berria,
bestetik herri-lurren desagerpena. Honen ondorioz, baserritar askok bere ondasunak galdu
zituen. Izan ere, herri-lurren bitartez lortzen zute) zenbait osagai baserriko ekoizketa
gehitzeko, hala nola egurra, larrea, garoa e.a. Herri-lurrak desagertu zirenean osagai hauek
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galdu zituzten eta zorpetu egin ziren bizi ahal izateko, ondorioz bere lurrak galdu zituzten
jabeen kopurua murriztuz. Bilakabide hau luzea izan zen eta eduki zuen iskanbila franko.
Desamortizazioari atxikiz, Gabirin ere egon ziren zenbait arazo. Hain zuzen, Gabiriko herriak, bere lurrak saltzean baldintza bezala honako hau jarri zuen "...tener siempre
abiertos para el pasto del ganado." (36). Baldintza honek garbi adierazten digu nekazal
gizartean oraindik ez zela erabat erabiltzen kapitalismoko jabegoaren kontzeptu absolutua:
hots, besteak beste, herriak oraindik, bereizi egiten zuela lurra norena zen eta lurra nork
erabiltzen zuen. Ez zuten berdin pentsatzen herri-lurren erosleek eta denborarekin erositako zatiak inguratu eta isten hasi ziren, istiluak sortuz. Gure kasuan, istilu horiek urte luzez iraun zuten eta 1852an, oraindik, jarraitzen zuen. Urte horretan herritarren talde batek
Gipuzkoako Aldundira idatzi bat bidali zuen, lursailen itxiera salatuz. Ondorioz, Udala,
zozkeratako (37) mandatariak eta dirudun haundienak bildu ziren arazoa aztertzeko 1856ko
maiatzaren 14ean (38). Batzar horretan, gogoratu erosleek indar haundia zutela bertan,
erabaki hau hartu zen: Lursailen itxiera onartzea baldin eta erosleak, agiri edo lau lekukoren bitartez bere jabegoa frogatu eta diru-kopuru bat ordaintzen bazuen. Erabaki hau Tolosara, Aldundira, bidali zen. Honen erantzuna, urte bereko Azaroaren 2an jaso zen.
Idatzian, Aldundiak bere oneritzia ematen zion Udalari, baina era berean abelbide-, aska-,
bide-, zeharbide- era lur-zor guztiak mantendu behar zirela gogorarazten zuen (39).
Ondoren, eta ohizko lekuetan agindu bat ezarriz nagusi guztiek bere agiriak ekar
zitzaten gogoratuz, haien jabegoa frogatzeko, Udalak, ofizialld bederen, arazoa amaitutzat
eman zuen.
Laburtuz, Desamortizazioaren ondorio nagusia honako hau izango litzateke: Kapitalismoaren jabego kontzeptu eta egitura zabaldu zuela, Aintzineko Erregimenak ia ia desagerraraziz, prozesu honek izan zituen ondorio guztiekin.
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Agiritegia. Otros Pueblos Libro 2, Exp. 4.
(35) Libro de Elecciones para diputado del Comun y Sindico Personero. Parroquia de San
Pedro de Vergara 2-1-1788 -- 4-1-1798. Datu honen berri ALICIA BOLINAGAri
esker daukat.
(36) T.A.P. 1. Saila, 17. Atala, 80. paper-sorta. ikus Fdez. de Pinedo, op. cit. 117. or.
(37) Gabirin hitz hau erabiltzen da auzoak izendatzeko.
(38) G.U.A. "Libro de los Montes Concejiles
(39) Ibidem, 143. or.

140. or.

Lehen desamortizazioa: Konbentzioko Gerraren ondorioak Gabirian
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PRIMERA DESAMORTIZACION: CONSECUENCIAS DE LA
GUERRA DE LA CONVENCION EN GAVIRIA (1793-1810)

E1 objeto del presente articulo es ofrecer los resultados de un estudio del proceso
desamortizador, analizando un caso concreto, las consecuencias de la Guerra de la
Convenci6n (1793-1795) en la pequeña villa de Gaviria (800 habitantes) durante la 4)oca
que va desde 1793 hasta 1810. Consecuencias que se van a confundir, en buena medida,
con los de la Guerra de la Independencia.
Los datos que aqui se aportan corroboran, mayoritariamente, las teorias dominantes
en la historiografia sobre la Desamortizaci6n, aunque tambi&I hay alguno que se opone.
No obstante, la magnitud de la muestra, pequeña, no permite defender ciegamente las divergencias.
La Desamortizaci6n se nos muestra como un proceso ligado a la Deuda Municipal,
la cual se increment6 mucho en el periodo analizado debido a los conflictos bfficos.
Estos conflictos, a su vez, van a provocar, tambi&i, el inicio de la desamortizaciÓn
eclesigstica.
Debido a la Guerra de la Convenci6n Gaviria tiene que pedir dinero prestado para
pagar el censo de 2.000 ducados que le solicita la Provincia. Ese dinero que empezarg a
llegar a los 3 meses de iniciarse su b gsqueda, proviene de vecinos adinerados del mismo
pueblo. Imposibilitado de devolverlo, el Ayuntamiento pondr g a la venta aquellos bienes
municipales, utilizados como garantia. Las ventas, iniciadas en 1808, reportar gn a la villa
42.123 reales. El precio de tasacicin ser g reducido sensiblemente a la hora de la subastas.
Por contra, la venta de bienes eclesi gsticos, ordenada por el gobierno Central e
iniciada ya en 1799, va a reportar a la Caja de Amortizaci6n 75.178 reales, siendo las
cantidades pagadas iguales o ligeramente superiores a las tasaciones.
Los compradores, tanto de unos bienes como de los otros, se reparten entre vecinos
y forasteros, destacando Utos en la compra de bienes eclesi gsticos. En general, los
vecinos estgn ligados a las familias que detentan el poder municipal.
El intento de los compradores, ya con posterioridad, de cercar sus nuevas posesiones,
acarrea protestas de los vecinos, ante el Ayuntamiento y la Diputaci6n, pero finalmente
se les permite relizar sus pretensiones, aunque han de respetar los derechos de paso.
La Desamortizaci6n va a suponer el cambio de la estructura agraria y, sobre todo, la
introducci6n en el campo del concepto burgu& de propiedad, minoritario hasta el
momento.
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PREMIER "DESAMORTISSEMENT": CONSEQUENCES DE LA
GUERRE DE LA CONVENTION A GAVIRIA (1793-1810)
Le but de cet article est de prsenter les r ēsultas de Mude du processus de
"dksamortissement", en analysant un cas concret: les cons4uences de la Guerre de la
Convention (1793-1795), dans la petite ville de Gaviria (800 habitants), pendant la
p&iode allant de 1793 a 1810. Conskquences qui vont se confondre, en grande partie, avec
celles de la Guerre de l'in&pendance.
Les donn&s qu'on se apportent ici corroborent, pour la plupart, les Wories les plus
r4)andues dans l'historiographie sur le "Dksamortissement", bien que certaines soient en
opposition. Toutefois, l'aendue r&luite de ne permet pas de dUendre
aveuglement les divergences.
Le "Dsamortissement" apparalt comme un processus li6 a la Dette Municipale, qui
augmenta consid&ablement dans la pffiode analys& a cause des diffkrentes guerres. Ces
guerres vont aussi provoquer a leur tour le dkbut du "&samortissement" ecclksiastique.
Suite a la Guerre de la Convention, la ville de Gaviria doit emprunter de l'argent
pour payer la redevance de 2.000 ducats que lui r&lame la Province. Cet argent qui
commencera a rentrer trois mois aprs en avoir fait la demande, provient de riches
habitants de cette irime ville. Ne pouvant le rendre, la Municipalit ē mettra en vente les
biens municipaux servant de garantie. Les ventes commenc&s en 1808, rapporteront a la
ville la somme de 42.123 r6aux. Le prix da taxation sera sensiblement r&luit au moment
des enclth.es.
Par contre, la vente de biens eccl6siastiques, ordonn& par le Gouvernement Central,
et dēja commenc& en 1799, va rapporter a la Caisse d'Amortissenment 75.178 i-aux, les
sommes payë,es ktant 4ales ou Mgrement sup&ieures aux taxations.
Les acheteurs, qu'ils soient des biens municipaux ou des biens ecclksiastiques, sont
soit des villageois, soit des arangers, ces derniers štant plus nombreux acheter les biens
ecclsiastiques. En gknftal, les villageois acheteurs sont Ms aux familles qui ffitiennent
le pouvoir municipal.
Plus tard, Pessai, de la part des nouveaux propri&aires, de cltiturer leurs nouvelles
possessions, provoque les protestations des villageois auprs de la Municipalit ē et de la
Diputacion, mais finalement les premiers ont gain de cause, bien qu'ils soient contraints
respecter les droits de passage.
Le "Wsamortissement" va entrainer la changement de la structure agraire et surtout
l'introduction h la campagne du concept bourgeois de la propi
peu connu jusqu'alors.
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Sindikalismoa Azkoitian

SINDIKALISMOA AZKOITIAN (1.900-1.936)
Inazio Olariaga

I. EUSKAL HERRIA 1900-1936
I.1. Ekonomia

Bizkaian industrializazioa indartzen doa, baina siderometalurgia delakoa nagusitzen
da beste denen gainetik. Kontzentrazioa ere oso handia da. Esan beharra dago Bizkaiko kapitalak paper handia jokatzen duela Euskal Herriko eta Espainiako iraultza industrialean.
Gipuzkoan mota askotako industriak daude eta ez da ematen Bizkaian bezalako monopoliorik.
Gazteizi dagokionean, esan behar da mende honen hasierako industrializazioak porrot
egiten duela eta berehala hirian, "sector terciario" delakoa nagusitzen dela. Honek ondorio
txarrak ekarri zituen langileentzat zeren eta minoria izatera kondenatu bait zuen. (1)
1.2. Gizartea

Aldaketa sozial nabarmenak ematen dira. Biztanleen kopurua % 50 igotzen da, batez
ere inmigrazioagatik. Fenomeno hau Bizkaian eta Gipuzkoan bakarrik eman zen.
Urbanizazioa handitzen doa:
Donostia
Bilbo
Barakaldo-Sestao

1.900
41.200
83.305
31.069

1.930
85.554
161.987
52.544

Produkziorako lehen sektoreak atzerakada ezagutzen du eta bigarrenak eta hirugarrenak indartze nabarmena. Bizkaian:
1.900
1.930
.(To)

Lehen sektorea
Bigarren sektorea
Hirugairen sektorea

41,67
32,58
25,74

(%)
21,49
47,00
31,51
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Prozesu honetan proletalgoak gorakada handia ezagutzen du eta baita erdiko klaseak
ere. Bestalde, basen-iak atzeraka doaz eta euskara hitzegiten duen jendearen portzentaia ere
bai.
Goian aipatu dugun indusnializazio-prozesuaren ondorio bezala infraestrukturak eta
zerbitzu sozialak modernizazio azkar bat ezagutzen dute (trenak, tranbiak, urtegiak, e.a.).
II. GIPUZKOA 1.900-1.936
Bizkaian gertatzen denaren aurka, Gipuzkoan modernizazioa poliki ematen da eta honek giro sozial paketsuagoa egotea suposatzen du. Beste desberdintasun bat hauxe da: industriak leku ezberdinetan kokatzen direla, eta gainera lantegi txikiak direla gehienak.
Industriaren dispertsio honek, langileen harremanak gutxitzen ditu eta ez du laguntzen klase-kontzientzia hartzen.
Badaude beste elementu batzuk langileen egoera hau mantentzen zutenak: destajoa
eta langile gehienak baserritarrak izatea. Honetaz Fusi-k zera dio: "el origen rural de esos
trabajadores hace que trasladen a sus centros de producciÓn los rasgos de docilidad que caracterizaban al mundo agrario".
Azpimarratu behar da Gipuzkoaren urbanizazio-prozesua ez zela izan Bizkaian bezain
azkarra eta basatia. Emigrazioa ere askoz txikiagoa da.
Faktore hauek aurreko gizartearekin etenik ez sortzea esplikatzen dig-ute.
Gipuzkoako langileen jokaera ez da klasekoa izango, ez dute planteiatzen borroka
politikoa, ez eta kulturala ere, politikoki ilunpean egongo da langile-klasea.
11.1. Gipuzkoar langileen erakundeak eta borroka batzuk
1.915. urterarte ez da ematen borroka handirik, giroa oso paketsua zen, 1.905 eta
1.911-ko sozialisten huelga generalek ez dute arrakastarik lortzen.
Langile-elkarteak XIX. mendeko azken urteetan sortzen dira, Donostian, Eibarren,
e.a.
Urte hauetan zegoen klase-alderdi bakarra (PSOE) zen eta ez zuen indar handirik. Alpa genezake Eibarren kasu berezia, hemen sozialistek indarra dute eta % 30 sindikatuta
zegoen. Porzentaia hau handitzat jo genezake garai hartan.
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Anarkismoak ez du presentziarik eta STV 1.911-an sortzen da; azken sindikatu hau
azkar indartzen da Bizkaian. (2)
Bizkaia eta Gipuzkoako langileen erakundeek duten indar-diferentzian bila genezake
politika ezberdinak eramateko arrazoia. Gipuzkoa batuta agertzen da botere zentralarekin
tirabirak daudenean, baina Bizkaian klase-borrokaren bilakaera desberdinak ez zuen uzten
horrelako politika interklasistarik.
1.915-etik 1.921-era, aldaketa bat gertatzen da, langileriak huelga gehiago egiten ditu, hau ulertzeko begirada bat eman behar zaio egoera ekonomikoari: Espainia osoan prezioak eta bizimodua gorantz doaz, lehenengo gerratea dela eta enpresek lan asko dute eta
langileek momentu hau aprobetxatzen dute soldaten igoera eskatzeko.
1.921. urtetik aurrera, krisia nabaritzen hasten da eta ondorio bezala huelgak gutxitzen doaz.
Lehenengo urte hauetan gipuzkoar enpresariek oso jarrera gogorrak dituzte huelgaren
aurrean, hau esperientzi faltagatik explikatzen da. 1.918an FederaciÓn Patronal de Guipzcoa sortzen dute, konfliktibitateari aurre egiteko modu egoki eta batu batez.
Langileen erakundeek ez dituzte beti jarrera berdinak, eta askotan haien ikuspuntuak
kontrajarriak dira. Afiliazio-kopurua gorantz dihoa urte hauetan (1.918-1.920). Fusi-k
ematen dituen datuen arabera, esan dezakegu % 21 erakunde sozialistetan afiliatua dagoela.
Urte hauetan sozialistak ziren huelga gehienak zuzentzen zituztenak, proiektu iraultzailea
baztertuz bide erreformista batetik doaz, eta honen ondorio bezala langile askok jarraitzen
diete.
STV-ek ere bere afiliatuen kopurua asko igotzen du, baina beti sozialisten eta kawlikoen atzetik ibiliko da Gipuzkoan. STV sortzeko bi arrazoi nagusiak hauek dira: langile-borrokaren erradikalizazioa sozialisten eskutik, eta bigarren arrazoia patronatuen eta
"Circulo de obreros caWlicos"-en frakasoa. STVren helburu nagusia langile euskaldunen
bizimodua hobeagotzea eta kristau-printzipioak lan-munduan zabaltzea zen. Beraien asmoa klaseen arteko harmonia lortzea zen, baina urte hauetan egoera ekonomikoak ez zuen
laguntzen horretan, eta STV-ek huelgak bultzatu beharko ditu batzutan. Lehenengo urte
hauetan, STV-ren sindikalismoa mutualista eta asistentzi ekintzetan zentratzen da, bigarren leku batean uzten du errebindikazio-politika. Kontsumo- eta produkzio-kooperatibak
sortzen dituzte, baita erretiroak ere e.a.
"Circulo CaWlico"-ak langile eta nagusien artean osatzen ziren eta esan dezakegu nagusiek erabiltzen zituztela beren helburuak lortzeko. Katoliko batzuek ez zuten hau ondo
ikusten.
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1.915-20ean, katolikoek indar handia dute, baina garbi nabarmentzen dira bi joera:
"Sindicatos CatÓlicos" eta"Sindicatos CatÓlicos Libres". Lehenengoak "Circulo"etatik datoz eta Libreak berriz sortu berriak dira (1.919an "FederaciÓn Provincial de Sindicatos Catrilicos Libres de Guipzcoa" sortzen dute).
Sindikalismo libreak STVrekin bat egiten du puntu askotan. Azkoitian 1.923an Libreak eta Solidarioak batuta agertzen dira "Junta Local de Reformas Sociales" delakoan
parte hartzeko.
Libreak ez ziren amarilloak, sozialistekin ere askotan ikusiko ditugu batuta. Eta gogor kritikatzen dute beste sindikatu katolikoa esanez haien helburua sozialistei kontra egitea dela eta ez nagusiei.
Beste desberdintasun bat zera da, Libreak askoz ere zabalagoak zirela beren afiliatuen
katolikotasuna kontuan hartzerakoan.
Erakunde hauek 1.921-23ko urteetan borroka handiak izango dituzte nagusien aurka,
baina gehienak galduko dituzte (borroka garrantzitsuenak soldata gutxitzearen aurka izan
ziren: Azkoitia, Errenteria...)
Krisi-egoera honetan, afiliatuen kopurua gutxituz doa, batez ere sozialisten erakundeetan. (3)
Urte hauetan "Sindicato Unico de Trabajadores" agertzen da, sindikatu anarkista honen indarra ez da oso handia eta Donostia aldean du indarra. Beste sindikatuekin borrokak
izango ditu, Tolosan langile bat tiroz hiltzen dute eta beste bi zauritu. Biolentzia erabiltzen zuen bere helburuak lortzeko.
Primo de Riveraren diktadurapean langileek urte ilunak ezagutzen dituzte eta bi gauza nabarmentzen dira gerra zibila etorri arte:
a) Abertzaleek gero eta indar handiagoa dute, batez ere Primo 'de Riveraren politika antiabertzalearen ondorio bezala.
b) 1.931-33an, sozialistek beherakada handia ezagutzen dute, eta desgaste hau ondo
etorriko zaio STVri; sindikatu honek urte hauetan ematen du handitze nabarrnenena.
1.936. urtean Euzkadi aldizkariak zera gogoratzen du: "al nacionalismo debeis el
contrapeso del marxismo en vuestros talleres y empresas. Al nacionalismo debeis el que
no sea roja, el que no sea socialista, el que no sea comunista absolutamente toda la masa
obrera de Bizkaia", (Euzkadi, 1.936.eko otsailaren lehena).
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II. SARRERA

Lan honen helburua gure herriko sindikalismoaren analisi bat egitea da. Honela
lehena ezagutuaz oraingo egoera hobeto ezagutzeko lagunduko duelakoan.
Bestalde Azkoitiak baditu berezitasun batzu
k, eta horiek ere bultzatu naute lan
honetara:
a) Esan genezake Azkoitia zela alderdi tradizionalisten feudoa, integristek lortutako botuak langileek emanak zirela gehienak behintzat.
b) Herri honetan erlijioak eduki duen indar berezia. Honek esplikatzen du pixka bat herria
eskubi aldean egotea politikoki, baina terreno honetatik kanpora ere haren indarra izugarria zen. 1.897an argitaratutako Ordenantzaren lehen kapituluak honela dio beste
gauzen artean: "Las nuestras en la parte de Dios, en ese articulo 1 2, dicen que castigan
con la m6xima pena todo gnero de "blasfemias, imprecaciones, juramentos, sacrilegios y maldiciones", pero añadiendo "aunque afortunadamente no son hatituales en
este cat6lico pueblo" (sic). Estas Ordenanzas prohiben tambin los cantos obscenos,
otras exhibiciones provocativas, "ademanes deshonestos" y cualquier otro acto que
ofenda a la moral." Hauen erredakzioan elizgizonek parte handia hartu zuten.
c) Azkoitiaren isolamendua beste herriekiko, geografikoki oso konbinazio zailak ditu herri gehienekin eta gainera garraio publikoak ez ziren iristen. Urolako trena inauguratu
zenean hasi zen isolamendu hau gutxitzen. Ondorio bezala esan behar dugu Azkoitiak
ez duela ezagutzen inmigraziorik.
Metodologi bezala: Lehenengo bibliografia bat erabili dut Euskal Herriko egoera
ezagutzeko. Hauek asko lagundu didate, baina Azkoitiko egoera ezagutzeko ez dira nahikoak, eta artxiboetara jo beharra dago. Bestalde garai hartan bizitako jendearekin ere kontaktatu dut eta haien eritziak jaso ere bai. Esan behar laguntza handia eskaini didala lagun
bertsozale batek Azkoiti, zenbait bertsolari liburua ezagutzera eman zidanean, bertakoak
bait dira lan honetan argitaratutako bertsoak.
Lan honek muga asko ditu: alde batetik esan behar Azkoitiko herrira mugatzen dela
eta epe jakin batean, langile-mugimenduaren aztarnetatik 1.936 urterarte. Tematika aldetik langileen erakundeak analizatzea izan da nire nahia, eta hau burutzerakoan ezinbestekoa zen beste eremu batzuk ere ukitzea (politika, giro soziala, e.a.).
AZKOITIKO INDUSTRIA ETA LANGILE-MUGIMENDUA

Lantegi garrantzitsuenak hauek ziren:
- Hijos de Hurtado de Mendoza.- 1.846an sortu zen txapel-lantegi hau, egunean
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1.700 txapel egitera iristen zen, eta Hego eta Ertamerikara esportatzen zuen. Ehun langile baino gehiago zituen.
- Santa Klara "fdbrica de hilados y trenzas".- 1.890.ean sortua
- Epelde Larrafiaga y Cia.- 1.898 hasi zen lanean eta urtean 2.500.000 kilo yute
eta trentza egiten zituen, 100.000 kilo abarketa-telarekin batera. 250 langile zituen.
Beste batzuk hauek dira: Etxaniz, Iturrioz y Cia., Mancisidor y Cia., y Zubizarreta y
Cia.
Ikusten denez denak ehungintza-lantegiak dira, ez zegoen beste motako industriarik.

1.890ean langileen eskaerak ematen dira Azkoitian, hirurehun bat "alpargatero" manifestatzen dira herrian eta beste gauzen artean, konpetentziaren desagerpena eskatzen dute.
Honek erakusten digu oraindik gremialismoa amesten zutela. Garai hartan ez zegoen sindikaturik herrian. 1.905ean sortzen da "Circulo Cat6lico del Sagrado Coraz6n de Jess",
baina beronen ekintzek mutualista erakoak dira eta baita fedea gordetzearen aldekoak ere,
ez dira sindikatuak ezta gutxiago ere, nagusiek ere parte hartzen bait zuten erakunde honetan.
Zer giro sozial zegoen herrian ondoko hitz hauek erakusten dute. 1.913an langileen
eskaeren aurrean nagusiek hau erantzuten dute: "Recordarcin los obreros que la ditima crisis del trabajo vino a este pueblo por no poder competir con otros centros de producci6n
como son Haro, S. Domingo, Burgos y Cervera, sin contar con otros mds cercanos (...).
En este estado de cosas los obreros con buen acierto no solamente consintieron las instalaciones de las mdquinas, sino que tambiên se conformaron en hacer las tareas a precio
algo mds reducido, como ha venido sucediendo hasta la fecha...., despul's de una lucha
constante de tres años se ha conseguido el mercado en Amblca y el consiguiente trabajo
para el pueblo alpargatero (...), ahora bien si se empieza a recargar los gastos de produccidn, seguidamente vendrd lo de antes (...) Qudn desea el bienestar del obrero mds
que el patrono? Nadie; pero sus buenas relaciones con el obrero peligran por tener que
hacer frente a la horrorosa competencia de otros centros productores (...)".
Bi gauza agertzen dira garbi: lehena langileen kolaborazioa gutxiago kobratuaz makinak sartzeko eta bigarrengoa nagusien paternalismoa. Baina prezioak gora doaz eta
1.917an langileek berriro eskaera ekonomikoak egiten dituzte. Egun haietan Juan Cruz
Ibargutxi apaizak hitzaldi bat eman zuen herrian, gaia: "Necesidad de las asociaciones
obreras para contrarrestar la influencia materialista y atea de la actual sociedad." Nagusien ezezkoaren aurrean, langileek got7aiaren arbitrajea eskatzen dute. Abenduan alde biek
(nagusi eta langileak) bere ordezkoak bidaltzen dituzte bidaia bat egitera beste lekuetako
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egoerarekin konparazioak egiteko, ondorio hauek ateratzen direlarik: beste lekuetan gutxiago ordaintzen diote langileei, baina bizitza pixka bat garestiago da Azkoitian. Gauzak
honela, akordiorik ez da lortzen eta 1.918ko ekainean 1.800 bat langile huelgara irtetzen
dira. Honen aurrean, nagusiek batzen dira eta erabaki hauek hartzen dituzte: "Acuerdan
asociarse y permanecer en su actitud sin someterse a arbitraje alguno".
Bi egun geroago langileak lanera bueltatzen dira, lehengo kondizio ekonomikoetan,
baina ez dute despidorik onartzen. Hemendik aurrera arbitrajea herriko erretoreak egingo
du eta beraren erabakia alde biek onartu beharko dute.
Joaquin Azpiazu: "puesta la mira en la paz del pueblo y en la concordia que debe
reinar entre sus feligreses tan necesaria a patronos y obreros (...), declara y resuelve que
los jornales que devengan actualmente en Azkoitia los urdidores, maquinistas, alpargateros de mano y capelladores deben subir un 5% de lo que ahora perciben".
Estatistikak dioenez huelga honek zazpi egun iraun zuen eta ia langile guztiek jarraitu zioten, 1.800 gizonezko, 500 emakumezko eta 400 gazte.
Akordioa lortu ondoren herria normalitatera itzuli zen.
1.910ean 8 orduko Erret Dekretua onartzen dute bai langileen erakundeek eta baita
nagusiek ere.
Aurreko dekretu honek ondorioak dakartza: fabriketan lan egiten dutenekin konparatuz, alpargateroen egoera larritu egiten da Confederaci6n de Sindicatos Obreros Cat6licos-ek dioenez: "Los alpargateros, que lo son a destajo, se verdn precisados a trabajar como
hoy."
Soldatak % 30 igotzea erabakitzen dute nagusiek, baina erabaki hau San Josek bakarrik onartzen du, STV eta Sindicato Cat6lico Libre-k % 50 eskatzen dute (Castellonen elkartu zen Federaci6n Nacional de Alpargateros-ek erabaki zuen bezala). Bi sindikatu independente hauek idatzi bat ateratzen dute erakutsiz prezioek gorakada handia izan dutela,
adibidez babak % 150 eta honekin batera aipatzen dute ere beste lekuetan soldata-igoerak
handiagoak izan zirela (Castell6n, Elche, Cervera, e.a.).
1.920ko ekainean nagusiek 35 eskaintzen dute baina San Jose-k bakarrik onartzen
du, besteek huelgara deitzen dute, eta honen aurrean herriko alkateak 6 guardia zibil eskatzen dizkio gobernadoreari. Udal agiri batek dioenez hilabete geroago San jose-n lokala ia
hartua izan zen (Gora huelga eta behera amarilloak) deiadarka.
Uztaileko 23an huelga-komiteak idatzi garrantzitsu bat atera zuen. Abuztuaren 5an
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manifestapen bat egiteko baimena eskatzen diote Udalari, honek ikusirik herriko egoera
ez zela festak egiteko modukoa suspenditu egiten ditu.
Huelgak gogor jarraitzen zuen eta langileak beti bezala lantegiko ateetara joaten ziren baina urriaren 6an goardia zibilek tiro egin zuten zazpi pertsona zaurituz. Honen
aurrean nagusiek eta alkateak esan zuten lehenengo tiroak langileek egin zituztela baina
hori gezurra dela esateko oraindik badaude testigoak herrian.
Errepresio honen aurrean solidaritate-telegramak iristen dira herrira. Puntu honetara
iritsita nagusiek idatzi bat ateratzen dute prentsan.
Azkenean langileak lanera bueltatzen dira eskaera ekonomikoak lortuta, baina 16 kaleraturekin. Artxiboko estatistikak dioenez langileek bazuten laguntza ekonomikoa eta
baita erresistentzi kaxa bat ere.
1.922an krisia zabaltzen doa eta honek gogor jotzen du Azkoitiko industrian. Egoera
honetan soldatak % 20 jaisten dira eta langileek honen aurka huelgara irtetzen dute. Langileek huelga hau galdu egin zuten eta 700 bat pertsona lan gabe gelditu ziren. STV eta
Sindicato Libre-ko langile batzuek kooperatiba bat eraiki zuten baino bi hilabete bakarrik
iraun zuen.
Herriko egoera larria zen eta sindikatuek Udalari bazkari munizipalak eratzea eskatzen dio, baina honen erantzuna ezezkoa da.
Gerra zibila heldu arte, Azkoitiak krisi gogorra ezagutuko du eta honen arrazoi nagusia industri mota bat bakarrik egotean dago; langile askok kanpora jo beharko dute lanera
eta beste batzuk baserrira itzultzen dira.
Egoera honi aurre egiteko nagusiek ate asko jotzen dute, batzuetan subentzioak eskatuz eta kartzeletako lanaren konpetentzia bukatzeko eskaera egiten dute ere. Horretara
Ricardo Otaño alkateak gestio batzuk egiten ditu kartzeletako zuzendaria eta industri ministroarekin, baina gobernuak ez du erantzun garbirik ematen. Kuba eta Argentinako
arantzelek ere esportazioa asko jaisten dute eta herriko nagusiek gobernuari egoera hobetzeko eskatzen diote.
1.927an ejerzitoak kainamozko abarketak erostea erabakitzen du. Honen aurrean, Azkoitiko erakunde guztiak (Sindikatuak, nagusiak eta Udaletxeak) batzen dira yutez egindako abarketak erosteko eskatuz.
Krisiari aurka egiteko ahalegin guztiek porrot egiten dute eta Azkoitiak ez du ezagutuko aurreko urteetan eduki zuen lan ugaria.
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Bestalde esan beharra dago 1.923tik 1.936rarte sindikatuek denuntzia asko egiten dutela 8 orduko legea ez delako errespetatzen. Ideia bat egiteko Udalak ere ez du betetzen
lege hau.
Urte guzti hauetan ez da huelgarik ezagutzen. Argigarriak dira 1.931ko langileen eskaerak; hau ikusita pentsa dezakegu egoera ez zela batere ona.
IV. ERITZIA
Azkoitiko langileen kopurua oso handia zen (2.000), kontutan hartzen badugu 6.498
biztanleko herria zela. Hala ere, sindikatuak ez dira agertzen ia 1.916rarte eta honek argitzen du pixka bat bederen zergatik 1.917rarte ez zen egon borroka handirik. Beste datu bat
azpimarratzekoa hauxe da: 1.910ean langileek beren soldatak jaistea onartzen dute nagusiek makineria errazago sartzeko. Esan behar da langile borrokalarienak aurka zeudela
baina oso gutxi ziren.
Giro berezi honetan STV eta Sindicato Catlico Libre-ren presentziak aldaketa bat
suposatzen du nagusi eta langileen arteko harremanetan.
Sindikalismo independente bat agertzen da herrian lehenengo aldiz eta hau ez zaie
batere gustatzen Azkoitiko nagusiei.
Hasieratik nagusien politika elkarte horiek deuseztea da eta honetarako beste gauzen
artean zera erabakitzen dute S. Jose sindikatuan afiliatu beharra lana lortzeko eta baita semeak lanera sartzeko ere. Bestalde esan behar da beste sindikatu biak sozialista bezala
ikusiak zirela eta nagusien esanetan horixe zen etsai handiena bai enpresentzat eta bai eliz
giroarentzat.
Zorionez erlijio-gizon batzuek ez zuten S. Jos ē kristau-sindikatutzat hartzen eta STV
eta Sindicato Cakilico Libre-aren sorreran parte hartzen dute.
Lehenengo "pake" giro honetatik laister irtetzen da eta 1.918, 1.920 eta 1.923an
gertatzen diren huelgek erakusten dute herriko erlazio sozialak nolabait aldatu egin zirela.
Hala ere, esan behar da langile-klaseak ez zuela interes politiko handirik eta huelga hauen
arrazoia soldata eta prezioen arteko desajustea dela, ez dago kontzientzia politiko argirik
aztertutako denbora guztian (1.900-1.936). Nahiz eta azkoitiar langileriaren eskaerak
ekonomikoak izan, baziren beste batzuk ere: lanaren banaketa krisi-denboran, makinetan
lana egin ezin zuten zaharren postu-aldaketa e.a.
Baina esan behar da nagusiek soldata-kontuak soilik negoziatzen zituztela, beste
puntu guztiak ez dituzte eztabaidatzeko ere onartzen.
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Arestian aipatzen dugun giro erlijioso horrek ere zer ikusi handia zuen, eta gotzaia
aukeratzen da langile eta nagusien arteko akordiora iristeko. Elizgizonak zatituta zeuden
arrazoiaren aurrean, batzuek beren sermoietan langileek txuletak zeruan bakarrik jan
ditzaketela esaten zuten bitartean, besteek nagusien diru-egarria kritikatzen zuten.
Beste instituzio garrantzitsua Udala zen, bertan integristek ziren nagusi eta urte
hauetan esan behar da zinegotzi gehienak nagusiak edo enpresetako kargo inportanteak zirela. Borroka zegoen denboran, Udalaren jokabidea nagusien aldekoa da; langileek huelgara deitzen duten bakoitzean goardia zibilak eskatzen ditu eta batzuetan gertaerak faltseatuz
indar gehiago ekartzeko.
Garbia da botere politiko eta ekonomikoaren arteko erlazioa eta lehenengo urteetan
botua manipulatzen zen batzuetan, Urkiolegi bertsolariak dioenez.
Azkoitiko nagusien jokaera oso gogorra izan zen zeren eta soldata-igoera guztiak
huelgaren bidez lortzen bait zituzten langileek. Bestalde, ez zituzten ondo ikusten sindikatu independenteak, iraultzaileak eta gorriak zirela esaten zuten. Beraien deklarazioetatik
pentsa dezakegu huelgaren ilegalizazioaren alde zeudela eta honekin batera, mitin eta
hitza1diek ere ez zieten onik egiten. Garbi dago, bere boterea kolokan jartzen zuten
guztiek traba egiten zietela. Hala ere, beraien alde esan behar da oso jende enprendedorea
zela eta herriari lana eskaini ziotela.
1.920an nagusiek beren elkartea sortzen dute baina ez du denbora luzea iraungo,
huelga bukatzen denean desagertu bait zen. Hala ere, "Patronal Alpargatera del Norte" sortzeko zer ikusi handia izan zuten, horretarako bilera bat antolatu zuten Donostian eta han
bildu ziren Errioxa, Nafarroa eta beste probintzietako nagusiak. Alpargataren industriak
Azkoitian zuen indar gehiena, 75 makina zituen penintsulako beste lantegi guztiek 25 zituzten bitartean.
Egoera honen aurrean bi sindikatu independente hauen lana ez zen batere erraza,
hauek ez ziren batere radikalak nahiz eta nagusiek hala ikusi. Hori frogatzeko hor daude
beraien idatziak eta ekintzak. Sindikatu hauen lana ez zen bakarrik lantegi barruko langileen egoera hobetzera mugatzen; kanpoan ere langlleek problemak zituzten, izan ere nagusien moral erlijiosoa oso hertsia zen.
STV eta Sindicato Libre osatzen zuen jendea gaztea zen batez ere, eta zaharrek S.
Jos6-n zirauten.
Emakumeak ere sindikaturik zeuden eta gizonezkoen soldata berdinak eskatzen zituzten. Momentu larrienetan berak izan ziren manifestazioan aurrean joan zirenak.
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Garai hartako pentsakera ezagutzeko argigarria da sindikatuek kexatu egiten direla
emakume ezkonduek lan egin beharra izaten zutelako, etxeko lanak eta umeak zaindu beharrean.
Ez dugu ezagutzen kanpoko sindikatuekin zituzten harremanak, bakarrik dakigu Federacidn Nacional de Alpargateros-en barnean zeudela, eta beste herrietako langileak ere
etortzen zirela konferentziak ematera. Herriko gehienek pentsatzen dutenez, STV eta Libreen artean ez zegoen diferentzia handirik, lehena nazionalista zela baino.
Hirugarren etapa 1.923ko huelgaren frakasc .11 hasten da. Abarketaren industriak ez
du bururik altxatzen eta egoera honen aurrean sindikatuen ahulezia eta desafiliazioa ematen da.
Datu interesgarri batzuk:
HAUTESKUNDE MUNIZIPALAK
1.918

Integristak
Jaimistak
Nazionalistak

9
1
3

Integristak
Jaimistak
Nazionalistak

10
3
3

1.931

1.933
Trad i zionalistak

Nazionalistak
Solidarioak
Agrarios

8
3
1
4

Ikus daitekeen bezala herri honetan ezkerrak ez zuen batere indarrik. Aipatzekoa da
solidarioek lortu zuten zinegotzia 1.933an.
"Comitē paritario" delakoa osatzeko hauteskundeak 1.929an:
YUTE

Libreak
S. Jos6
STV

117
324
ez da agertzen

ALPARGATA
Libreak
S. Jos
STV

180
218
48

Sindikato Libre-ak S. Jos-ren parte hartzea kritikatu zuen langileen sindikatua ez
zela esanez, baina azkenean hauteskundeetako emaitzak onartu zituen.
Datu hauek gauza batzuk argitzen lagundu digute:
a) Herriko langileen afiliazio-kopurua nahikoa handia zela.
b) Krisiaren aurrean sindikatu ezkertiarrenek indarra galtzen dute S. Josb-ren onerako.
c) STVren politika harrigarria hauteskundeetan S. Jos-ren kandidatura apoiatuz. Ez daude
garbi honen arrazoiak.
V. SINDIKALISTA BATEKIN EGINDAKO ELKARRIZKETA
- Noiz eta nola sortu zen sindikatua Azkoitian?

Bixente: 1.918. urtean sortu zen, udaldean. Elkarte bat zegoen langileak gaisotuz gero laguntzeko, eliza aurrean zegoen kokaturik, baina ez zen lan sindikaletara dedikatzen.
- Nork bultzatu zuen sindikatua?
Bixente: 1.917. urtean suertatu zen greba bat, berau zuzentzen Policarpo Larrariaga, Eibako apaiza, aritu zen. Beronen bidez tajutu ahal izan zen sindikatua, Sindikato katoliko bezala ezagutu izan zena.
- Noiz eta nola sartu zinen?
Bixente: Ni sartu nintzenean lanera "La gran gripe europea" delakoa pilpilean zegoen,
lehenengo Mundu-Gerraren ondorioz. Nire anaia zaharrena Sindicato Catblico berri honetan sartu zen eta aitak aurretik zegoen mutualitatean jarraitzen zuen.
Hamairu urte nituen sartu nintzenean sindikatura, kuota erdia besterik ez nuen ordaintzen
"sei erreal eta medilcua dohain".
- Ba al ziren desberdintasunak beste sindikatuekin?
Bixente: Sindikatua berria zenez gero indar handia hartzen hasi zen, greba garaian eguneko
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hamar zentimo ordaintzen zen eta nik gazte nintzenez bost.
Nagusiak integroak ziren eta ez zuten begi onez ikusten sindikatu hau, elizako gehienek
ere jokaera berdina zuten.
Urte amaieran mutualitateak egindako bileran, elizako sakristian, desegin-nahiak egon ziren, baina herriko nagusi ospetsu batek, Mancisidor jaunak, aurrera jarraitu behar zutela
eta berak izendatu zituen bokal eta bestelako kargu guztiak. Hau S. Jos ē sindikatu bezala
ezagutzen zen.
Sindikatu berriak bizitza sozial handia zuen: erromeriak, trikitrixa eta tabernak antolatzen
zituen; S. Jos6-koak beniz gehienak zaharrak ziren eta ez zegoen horrelakorik.
- Nolakoa zen langileen egoera?
Bixente: Eguneko hamaika ordu sartzen genituen, larunbatean lana, oporrik ez, ezta erretirorik ere. Gainera nagusiek erabaki zuten, lantegi batean sartu ahal izateko, S. Jos-n
afiliatuta egon behar zela. Gobernutik iritsi zen agindu bat hamar ordutara jaisten zuena
eguneroko lanordu-kopurua. Eguneko soldata normalean jardunez gero lau pezeta zen,
destajoan aritzen zirenek gehiago atera zezaketen. Jai-egunak ez zituzten ordaintzen.
Nik irabazten nuenarekin lanean hasitakoan, ez neukan kilo erdi bat urdai ordaintzeko
lain.
Soldaten igoera goiko aginduei esker bost pezetaraino iritsi zen. Txortagileek urte berean
—1.920— hamalau erreal irabazten zuten, ia erdia alegia, horretarako txorta bat egin behar
zuten, bost dozena.
Nolakoak izan ziren grebak?
Bixente: Txortagileek eta makinistek grebara jo zuten hamazortzi errealera soldata igotzearren eta guk haiei laguntzeko asteko hiru pezeta botatzen genuen bakoitzak.
Nahiz eta fabrikanteek grebarik ez egin, grebaren ondorioak nabaritu ziren produkzioan eta
horri aurre egiteko nagusiek elkar hartu zuten, txakur handiak ziren eta, txapel-lantegia
izan zen aparte geratu zen bakarra, eta "lock out" egitea erabaki zuen patronalak; horretarako goardia zibil pila etorri zen.
Nagusiek esan ziguten agindu berri bat arte ez agertzeko lanera, baina sindikatuak esaten
zigun joateko, han azaltzen ginen egunero, baina lantegi aurrean goardia zibilak egoten
ziren, beren tenientea zaldi gainean zutela, sable eta guzti.
Greba garaian langile batzuek ogia irabazteko kanpora jo behar izan zuten lanera; Sota y
Aznar, Luchana, Ondarruko muellea egitera, Oinati Zubillaga-Arrasate trenbidea egitera
eta beste asko baserrietara joan ziren, gerra mundialaren bukaera zela eta lan asko bait zegoen. Gure sindikatua sosik gabe geratu zen; S. Jos-koei berriz, ezkonduei hiru eta solteroei bi pezeta ematen zieten nagusiek. Jokabide horren helburua gure sindikatua desagertzea zen.
Santa Klara elizako apaiza sindikatuaren alde zegoen, baina karta bat edo bidali omen
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zioten obispoari eta honek ixilerazi zuen apaiza. Guri "rojos sindicalistas" deitzen ziguten.
Nagusiek grebaren ondorioak jasaten zituzten bitartean, guk nola edo hala irauten genuen
geurean, sagarrak edo sopa janez baina tira.
Halako batean lantegiak ireki beharra izan zuten, baina lanean hasteko txartel bat jaso behar zela kontzejupean agindu zuten. Bizkargitik bost eta Intxaustitik hiru txartelik gabe
geratu ziren. Txartelik gabe geratutakoen artean baziren grebara jo gabekoak, hauen arteko
bat Krixpin ikatz-banatzailea. Kanpoan geratutako guzti hauek sindikalistak ziren, S.
Jos&korik ez zegoen hauen artean.
Despeditu hauen alde manifestazio bat egitea pentsatu genuen emakumeak aurrean ipiniz
eta goardiei "paso libre" esanez. Angel Larraflaga "Plasta" zen manifestazio honen antolatzailea. Hurrengo egunean bai egin ere, pentsatu bezala kanpaiak lanera deitzen zutenean,
emakumeak aurrean genituelarik bagindoazen lantegira manifestazioa osatuz "amarilloei"
lanera sartzea debekatzeko asmoz, baina "hiru itturri" aurrean hasi zitzaizkigun tiroka eta
zazpi langile zaurituta gertatu ziren, denak Donostiako ospital batera eraman zituzten.
- Egia al da manifestarien aldetik izan zirela lehen tiroak?
Bixente: Hori gezurra da. Zauritutakoen artean emakume bat ere bazegoen Mari Xumarra.
Ospitalean zeudela deklarazioak hartu zizkioten eta Pedro Archeico "La Constancia"n
idazten zuen azkoitiar batek, manifestariak izan zirela aurreneko tiroak egin zituztenak
esan zuen.
Gure sindikatua ez zebilen batere ondo diru aldetik, baina hala ere Ricardo Otañori esker
etxe bat erosi genuen eta taberna handi bat eta zinema jarri ziren zorrak ordaintzeko.
- Zer ezberdintasun zegoen zuen eta STVren artean?
Bixente: Solidaixoak nazionalistak ziren eta gu ez ginen politikan sartzen.
- Zer gertatu zen 1.922an?
Bixente: Beste greba bat egin genuen, momentu hartan Urolako trena egiten ari ziren eta
hara joaten ginen lanera. Abarketa-lantegi batzuk itxi beharrean aurkitu ziren, krisia zela
eta. Azkoitia burnira dedikatzen ez zenez krisialdi luzea bizi izan zuen ondorengo urteetan.
- Egia al da errosarioa errezatzen zenutela lantegian?
Bixente: Bai, San Martin egunean fabrika bat erre zela eta geroztik egunero errezatzen
zen, hamar minutu lehenago uzten genion lanari horretarako. Baina Gaztaneko nagusiek
kendu zuten ohitura hau, gutxiago produzitzen zelako.
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1/ Milla bederatzireun
ta ogeigarrenian,
Zeruko Aita, nago
zure biarrian;
gaizki bizi gerade
paraje onian
bendiziyo bat, arren,
zuzendu gaitian.

5/ Kapitalistak nunbait
ondo ziran bizi:
pobriak lana egin,
aiek irabazi,
jan da eran, pasiau
ta ederki jantzi...
obreruak ez a1 du
...bat merezi?

2/ Maria Santisimak
eiten badu argi,
bertso berri batzuek
nai nituzke jarri,
alabantzak emanaz
kapitalistari;
motibuak zer diran
esango det garbi.

6/ Pobriarekin oiek
zer moduz dabiltzen,
kristau maitiak, jarri
zaitezte aditzen:
gosiakin ez dute
inor errenditzen,
asi zaizku plomozko
konpitak partitzen.

3/ Arrazoietan jarri
gaitian begira:
pabrikarako atiak
zertan itxi dira?
Orrelakorik etzan
justuak balira,
goseak errenditzen
pobriak ai dira.

7/ Urrillaren seian zan
-esango det Idaroasteazken batian
bastante goizaro;
inozentien kontra
ainbeste enpaño,
atzetikan naio zuten
aurretikan baño.

4/ Ondo bizi nai dute
berak bakarrikan,
ez dute estimatzen
pobrien lanikan;
ez badute pagatzen
bear den jornalikan
oien estudiyoak
dira alperrikan.

8/ Pabrikako sarrera
nai genduan ikusi,
guardiako jaunak
ez ziguten utzi;
atzetikan tiroka
balarekin josi,
inork ez giñaren
danok gera bizi.

L3 2

9/ Denbora gutxi baten
ainbeste eritu,
lurrera erorita
ziraden gelditu;
gero mediku jaunak
zituzten kuratu,
esan zuten: "Atzetik
dira balak sartu."

13/ Gazterik badijua
erromeriyara
neska zarrak ondoren
diyaz bereala
partia ekartzera
nagusiyagana;
urrengo goizean multa
bost duroko bana.

10/ Beren langille onak
tiroz ill nayian,
milagro bat Jainkuak
ein du Azkoitiyain;
kapitalista oiek
joan dan aspaldiyan
amenazoka pobria
zeukaten azpiyan.

14/ Bestek konpesatzen du
nere pekatua,
egin baño lenago
daukat barkatua;
asko banu, ez da palta
zeñek kontatua
ori da besten onik
ezin sufritua.

11/ Onla amenazoka
jendia aspertu,
Txinako legerikan
guk biar eztegu;
ez gera salbajiak,
kristauak gera gu,
tokatzen dan moduan
lana egingo degu.

15/ Oraiñ sindikalistak
atera kontuak,
jornalak agindu ditube
eskatutakuak;
saiatu diralako
gizon nonbratuak,
oraindik palta
artikuluak.

12/ Inoiz etortzen bada
eliziyorikan,
erakusten digute
ejenplo onikan:
nai badezu aurrera
pabrikan lanikan,
ez zaiozu besteri
eman botorikan.

16/ Artikulu oietan
eman zagun kontu,
itzez agindu baria
obraz ez mantendu;
oiek egiten dutena:
al dala bengatu...
gizonak zertako du
ainbeste gorrotu?
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17/ Obreru biotzekuak
biegu unitu,
geroko esperantzan
ez iñor gelditu;
premiyako orduan
alkar sokorritu,
Eliza Santak ala
ordenatzen gaitu.

19/ Sindikalista danai
eiten diet erregu,
txanak ez du baliyo,
onez biar degu:
errespetoz ibilli
iñola al badegu,
langillien asuntua
zuzenduko degu.

18/ Donosti'tik etorri da
gizon bat abilla,
amen gerran gabiltzen
izate onaren billa;
gu ondo ipiñitzen
ein du alegifia,
langille danan partez
berai esker milla.

20/ Kantu-lan onek ez du
ainbeste meritu,
despedida emanaz
biar det gelditu;
geiago ere badira
esan nai banitu,
mantxarik ez dubenak
ez prendarik artu.

OHARRA: puntuz dagoena ezin irakurri da bertso-paperean
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Azkoitiar Langileri
z,Zer

ote dakar papertxo onek? Badu eginkizun bat, ez dakigu beteko duan. Nai gendukiana da zabaldu eragitea begiyak langileari, ikusi dezan zer gaitz aundia bere kulpaz
etorri zayon. Azkoitian alkarteak ez dute biar ainbat indar, alkartu gabeko langile asko dagoalako. Alkarteak befiz ez dira danak alkafelcin egoki etortzen.
Eta onela arkitzen baguera 1, nora juango gera? 1,Zergatik buruko miñez ibiliko gera?
Pentsatu ondo langileak, zeon kulpaz ikusten dezutela gaur begiyuen aukan ikusten
dezutena. Alkartietatik ukti ibili nai izan dezute, alkartietatik alde egin dezute nagusiyen
begi txdrik ez ikuste akn, bere pare-iriya ikusteagatik; bakafilc utzi dituzute zeon lagunak
gera edo guda tokietan, eta orain galduta iusten dezu zere burua.
Pozoi txakko lore edd-arengana juan zera begiyak engafiatuta eta orain konturatu
zera zer dan lore ori, nagusiyaren par-iri ori.
Garbiro ikusten dezu orain ez dala gauz okkin bizi izaten, egoki itxuran biziko bazera, jornalak egiten dizula bear. Baita ere zeden baknak ezaten tilzu ez dutela zeure nagusiyak dukirik, biotzik; dutena dala, diru egail ikaragaria. Beti asko irabazi nai dute, ez
daude gutxikin ibiltzeko, zergatik asko biar duten berentzat.
;Esnatu bada, langileak! Ez egon lo, zergatik etxayak ernai urian dabiltz. Gaitz gogor/ak etd-iko zaitzu esnatzen ez bazera.
Ez zaitez bildukz atzean gelditu, etd-i zaitez lagunetara, ez joan etzayetara, emen arkituko dezu bear dezun indafa etzayak zapaltzeko eta zeden ondoizatea arkitzeko.
Ez zautez negar batean etxebakan gorde, gaitz onen zendagaya zeure eskuan arkitzen
data.
Ez zaitez egon luzaroago anaietara biltzeke, zergatik oiela egotiak dakar gaitz guztiya
langiliarentzat. Gizona bazera ez dezu esagutu biar bildu ŕa zer dan, bestela utzi
soñean dituzun praka edo galtzak eta jantzi beste zerbait, gizon izenik ez dezu merezi. Ez
zaitez izan lagun saltzalea, zergatik oraindik okdagoa dan; onek ez du besterik merezi, ari
aundi bat lepotik lotu eta presa pera botatzea.
Ez zaitez egon ordu bat geyago zeoien buruarekin agindu gabe, izan zaitez egiz
gizona. Eten lotzen zaituzten kateak, irten zazu bein mendetasun ortatik, orain da
denbora. Pentsatu benetan, zere ondo izatea arkituko dezula alkartean, ez ortik kanpora.
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Prest arkitzen gera gogor egiteko biar baldin bada, zergatik len bizi eziñian arkitzen
bagera, orain goziak ill biar degu. Ez degu izango bazkaltzerik bi lapikoko eta gañean
prizipiyo eta postrarekin, gu ondo bizi gerala ezaten dutenak bezela. Beren izatea utzi eta
1.
eton ditezela gure etxera ondo bizi bagera. Itzez ez gera engañatzen, ogia, jana biar degu.
1.
, I.
ez jan belank i tz gozuari, begiratu etxeko zukalderi. Ez egon lo, eznatu zaitezte langileak, batera egin biar degu bufuka. Edozeñekin joango gera, guk emango diogu laguntza
eskatzen digunari, bakank ez gera iñora juango. Ez du beHz iñork ikusiko len ikusi zanik, batzuek negai.ez beren lagunak saurituta ta bestiak pozak, txoloka balkoietatik. Joatera eskero, danok batera. Alkarteak ere batera, edozein tokitara joango gera erasoya eman
da entzutera. Deitu nai dezuten tokira, etofiko gera. Alkartugabe zaudetenak, alkartu nai
dezuten tokiañ, bañan ez gelditu alkartu gabe.
.1 Erantzun guztiok gure deyari, oraindik denbora da eta alkar ondo artzen badegu ez
gaituzte menderatuko. Gero negar egitea alpda da, geren kulpaz egingo degu. iJaiki bada,
langileak, esnatu, alkartu!
Danok batzen bagera, gure etzayak ainbat bagera.
"Sindicato Cat6lico Libre" deitzen dan alkarteak
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EL SINDICALISMO EN AZKOITIA (1900-1936)

El trabajo desarrolla en principio, un analisis de la situaci6n econ6mica y social de
Euskal Herria, en sus diferentes aspectos regionales, especialmente por el aumento de la
poblaci6n, en su mayoria inmigrante y el crecimiento del proletariado de forma pareja a la
industrializaci6n. De ahÍ se pasa al analisis mas pormenorizado de la situaci6n en Gipuzkoa, como paso para introducir el tema concreto. En Gipuzkoa, la modernizaci6n sera
mas lenta, y mas dispersa regionalmente, sin producir una ruptura completa, pues los trabajadores son aut6ctonos en mayor medida, con lo cual se evita la urbanizaciÓn masiva
producida en Bizkaia. En este ambiente, PSOE-UGT y STV, crecen progresivamente, en
detrimento de los sindicatos gremialistas y cat6licos tradicionales, sin que el anarquismo
pueda considerarse relevante. Tras la dictadura de Primo de Rivera, STV sera la fuerza que
conocera un aumento muy notable en relacicin a las demas.
Azkoitia presenta unas caracteristicas peculiares como feudo del integrismo, con
una fuerte influencia religiosa y aislada en gran medida por su entorno geografico. En este
ambiente, y con una gran poblaci6n trabajadora dedicada en su mayoria al trab3jo del sector textil, en particular yute-alpargata, se suceden negociaciones, no sólo en favor de la
mejora para los trabajadores, sino tambi&I, en algunos momentos, intentando mediante
recortes, conseguir mejorar el mercado empresarial en crisis. STV y el Sindicato Cakilico
Libre, marcaran la diferencia con el espiritu gremialista anterior, con la oposici6n del sector empresarial, agrupado como patronal para hacer frente a las reivindicaciones. La influencia religiosa tendra su reflejo en el decantamiento en dos sectores, de los cuales, el
mas importante apoyara las reivindicaciones de STV y el SCL, aunque ēstas s6lo hiciesen referencia a los ingresos, actuando como mediadores. Destaca tambiÓn la actitud del
Ayuntamiento, dominado por el sector patronal y que utilizara su poder en contra de los
movimientos y manifestaciones obreras, pues todo lo conseguido por los trabajadores lo
fue a traWs de la huelga, nunca a travs de la negociaci6n.
STV y el SCL se componian de gente j6ven, en su mayor parte, mientras que el
tradicional y gremialista Sindicato Cat6lico San Jos ē se nutria de los trabajadores de mayor edad. Tambiffi las mujeres tomaron parte, y muy activa, en las reivindicaciones, poseyendo organizaciones propias.
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LE SYNDICALISME A AZKOITIA (1900-1936)

Ce travail constitue une analyse de la situation konomique et sociale du Pays
Basque, dans ses diff&ents aspects r4ionaux, situation sOcialement marqu& par
l'augmentation de la population, surtout due a l'immigration, eta le 4Mveloppement du
proMtariat en m'ême temps que celui de l'industrialisation. L'auteur passe ensuite
l'analyse plus dētaillee de la situation en Gipuzkoa qui lui sert a introduire le sujet
principal. En Gipuzkoa, la modernisation sera plus lente et plus dispers& de plus, elle ne
produira pas une rupture totale, car les travailleurs sont pour la plupart autochtones, ce
qui evite l'urbanisation massive, l'image de celle connue en Bizkaia. Dans ce climat, les
syndicats PSOE-UGT eta STV croissent progressivement, au Utriment des syndicats
corporatifs et catholiques traditionnels, tandis que l'importance de l'anarchisme n'est pas
consiffirable. Apths la dictature de Primo de Rivera, STV sera la force qui connaitra une
augmentation tr6 importante par rapport aux autres forces syndicales.
La ville d'Azkoitia prUente des caractffistiques particuUres en tant que fief de
l'intgrisme, avec une forte influence religieuse et isol& en grande partie par sa situation
Oographique. D'autre part elle possUle une population ouvriUe importante, regrou0e, la
plupart, dans le secteur textile, et en particulier dans le travail du jute-espadrille. C'est
dans ce contexte, que les n4ociations se succMent, non seulement favorisant les
travailleurs, mais aussi, parfois, le patronat qui essaie de ia satisfaction des
revendications ouvrires, compte tenu de la crise du marcM. STV et le Syndicat
Catholique Libre s s loigneront de l'esprit corporatif antffieur, entraInant ainsi
l'opposition du patronat qui se regroupera pour faire aux revendications ouvrires.
L'influence religieuse influera sur la dOimitation de deux secteurs, dont le plus important
apuiera les syndicats STV et SCL qui agissent comme m&liateurs et dont les
revendications ne concernent que les salaires. Il faut aussi souligner l'attitude de la
MunicipaW, qui, domin& par le secteur patronal, utilisera son pouvoir contre les
manifestations et les mouvements ouvriers. Ainsi donc, toutes les conquftes des
travailleurs furent obtenues grace aux grves et jamais par la nágociation.
Les militants de STV et de SCL &aient pour la plupart des jaunes, tandis que le
Syndicat Catholique San Jos& traditionnel et corporatif, regroupait des travailleurs plus
Ws. Les femmes aussi prirent part, et trës activement, aux revendications; elles avaient
d'ailleurs des organisations propres.
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EUSKARA ETA IRAKASKUNTZA EUSKAL
HERRIAN, XIX. MENDEKO AZKEN HERENEAN

Juan Luis Martinez

I. SARRERA

Lan honen sarrerak Euskal Herriko, eta batez ere, Bizkaiko XIX. mendeko azken herenari hurbilpen sozial, ekonomiko eta politikoa izan nahi du.
Lehenengo eta behin, argi eduki behar dugu 1876. urtean Karlistadaren amaiera dela,
zeinean Euskal Herria jo ta ke aritu bait zen. Gerra honen ondoriorik nagusiena foruen
galera izango da eta honek eragin handia izango du Euskal Herrian.
Hona hemen foruen ezaugarri batzuk:
- Batzar Nagusiak (Gorteak Nafarroan) lurralde bakoitzaren gobernurako organo nagusi
lez.
- Euskubide publikoak, kaparetasuna edo "hidalguia universal" delakoa (torturaren galerazpena, kargu publikoetarako hautatuak izateko posibilitatea, e.a.).
- Soldaduzkara joateko derrigortasunik ez (4. legea 1. titulua).
- Salbuespen fiskalak eta salerosketa-askatasuna.
Gerra honen ostean, Euskal Herrian pentsatzen zen bezala, foruen abolizio-legea
baieztatua izan zen 1876.eko uztailaren 21ean.
Abolizio hau Estatuko burgeseriak hasita zuen eta Estatu berri baten sortzean kokatu
behar dugu. Frantziako Iraultzak gizarte eta politika berri baten kontzeptua dakarkigu,
zeinean kokatu behar bait dugu Estatu berri hau. Kontzeptu berri hau Europan zehar zabaldu eta hedatuko da. Zentralismoa, inperialismo kulturala eta irakaskuntzaren hedakuntzak, hizkuntza minorizatuen kontrako borroka suposatzen du.
Aintzineko Erregimenean gizarte estamental batekin topo egiten dugu, gizarte horrekiko mota guztietako loturak apurtu behar dira, honek zituen lehentasun guztiak desagertzeko beharra zuten, estatu tinko eta batua sortzeko; Iberiar Penintsulako bizilagunak
abertzaletasunaz blaituz.
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Mendean zehar Estatuko burgeseria ahula izan da probintziar burgesiaren aurrean;
amore eman behar izan zuen zenbait alderditan (esate baterako euskal burgeseriaren aurrean, haren aintzinako foru-eskubideak mantenduz). 1876.eko legeari dagokionez, eskubide hauen abolizioak estatuko burgeseriaren indartzea azpimarratzen du.
Ekonomi ikuspegitik, foruen galerak Aro Garaikidearen sarrera Euskal Herrian suposatzen du. Barneko mugak desagertu egiten dira, langile- eta diru-mugimendua ugarituz,
industrializazio-prozesua hasiz.
Lantegiek langileen beharra izan zuten, horregatik inguruko probintziek hasiera
batean eta estatu osoko lurraldeek geroago laguntza hori ekarri zuten. Horrela Euskal Herrian klase berri bat sortzen da, proletalgoa hain zuzen, erdaldunez osatuta egongo dena
gehien bat. Makina bat etorkin Euskal Herrira heltzea, zalantzarik gabe, euskal ohitura
eta hizkuntzarentzat kolpe handia izan zen.
Giro honen barruan, (foruen defentsa, industrializazioa, migrazioa, klase berri baten
sortzea...) euskal nazionalismoa sortzen da eta horren barnean Sabino Arana.
Sabino Aranak, egoera sozialari buruz egingo duen azterketan, klase berri honi edo,
hobe esanda, etorkinei egotziko die Euskal Herriko egoera larriaren errua; eta hauek izendatzeko erabiltzen zituen hitzek erakusten digute: "maketos", "coreanos", "agotes"... eta
abar luze bat.
Klase berri honek jasoko dituen erasoak ugari izango dira. Makina bat dira BIZKAITARRA egunkarian honetaz agertzen diren artikuluak.
16. alean, 1894.eko Urriaren 31n hauxe komentatzen zigun Sabinok:
"...Bilbo hazten dela euren laguntzagatik, esaten dute ...Espainiak laguntzen gaitu, bai, baina erortzera. Labana, biraoa, haiek ekartzen dizkigute,
maketoek. Mandamenduen mesprezua haiekin dator, zoritxarra, espainiarrak hain zuzen"...
7. alean, 1894.eko Martxoaren 31n honela esaten zigun:
..."Maketoak, euskaldunen gainetik, Bilbon nagusitzen dira...morroi-izpiritua, heuren hizkera lastoz beteta dago. Gure arraza enbidiatzen eta bide
batez gorroto dute"...
BIZKAITARRAren 8. alean honako hau irakurtzen genuen:
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..." gorputz hebain, begirada zitala, odol zitalgorria, bihotz lehorra, arimarik ez dauka...koipatuko zaituzte musukatuko zaituzte, gure gorputzaren
puzka bat beti eramaten; odola ahal izango balu..."
..."Gure menperatzaileak haren laguna hiltzen du odola saltzeko; eta maketoaren laguna bizkaitarra da"
..."Gure herri santua gorroto du...sartuko da gure etxean lagun bat lez gero
etxea hondatzeko..Alde egin ezazu maketoengandik. Nahiago dut Bizkaia
desagertzea, maketoz beteta ikustea baino."
Masa migratzaile honetan Sabinok, ez euskararen desagerpenaren zergatirik nagusiena soilik, nekazal eta baserri-bizitzaren desagerpenaren ziorik inportanteena ere ikusten
zuen..
EUSKAL HERRIKO INSTITUZIOAK ETA EUSKARA

Nahiz eta instituzioak (Diputazio eta udalak) XIX. mendean maisuen aukeraketa-eskubidearen berreskurapenaren alde agertu ziren, badirudi eskakizun honen helburua foru-eskubidearen berreskurapena zela eta ez euskara iralcaskuntzan bultzatzeko asmoa.
Bestela, nola uler zitekeen, Madrileko gobernuari Euskal Herriko irakaslegoak euskaraz jakin behar zuela eskatzea, bere bilkurak gaztelaniaz zituztenean?
Nola uler zitekeen bestela, R. de Azkueren idazkia EUSKALZALE aldizkarian:
..."Gure irakurkizun hau (esatea lotsagarria izatea arren) ezta elduko Diputau geienen eskuetara. Erdiak eztakie iakin bear leukeen berbetea. Dakienak, geien geienak beintzat, eztabe euskaraz gauzarik irakurten" (1)
Instituzio hauen jarrera, ez XIX. mendean, ez lehenagotik ere, ez zen hizkuntzak behar zuena, ospakizun guztietan gaztelania nagusitzen doa, euskararen kontrako etsai nagusienetarilco bihurtuz. Instituzioen jarrera eta praktika etsaitzat har genezake hain zuzen.
..."Gernikako Batzar Nagusiek eta agintari politiko eta judizialek ere atea
zabaldu zioten erdarari bertantxe sartzeko. Erdera goratu zen heuren hitzaldietan eta dokumentuen idazketan; eta igarri barik egun baten... erdarak
eskubideak eskatzen zituen eta euskararen arloan nagusitu zen"... (2)
Javier Corcuerak dio, uzte honek dakarren atzeratzea ez dela etorkinen etorreragatik
soilik ulertu behar, hauek erdal guneetan ezartzen direlako, non euskera galduta bait zegoen.
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Arrazoia industrinlizazioan legoke, burges-gizartea eta batez ere Bizkaiko burgeseriaren garaipena dakarrena, lehenarekin etenaz. Horrela, ikusten dugu zelan burgeseria bizkaitarrak bazekien euskeraz baina gaztelania zuen mintzabide.
Burgeseriaren ezarpenean eta bere interesetarako sortuko duen gizarte-motan, hizkuntza eta kultura, klase boteretsu eta menderatzailearena izango da, gaztelania hain zuzen,
euskara aintzinatasunari eta nekazal giroari lotuta geratu zelarilc:
..."Baserria izan da eta, arraza birtuteen aztarna eta arraza elearen babeslekua; eraztuna, jende arrotzaren inbasioa, boterearen zentzugabeko jipoiketa, guzti hori pairatu behar izan arren"... (3)
Lehenago esan dudanaren arabera, jo dezagun atzerantz, klase menderatzailearen euskararen lagatzea kontu berria ez dela frogatzeko.
Jose Lasa Apalategik eginiko ikerketan, Gernika cuna de la democracia vasca libuman hain zuzen ere honela dio:
..."bizkaitar herria, agure-biltzarrak edo asanbladak zuzentzen zuenean, badirudi legeak egiten ziren hizkuntza euskara zela" .
Baina ostera gauzak zeharo aldatuko dira, eta euskararen lekua, bere kalterako, gaztelaniak hartuko du. Hona helduz, 1526an gertakizun historikotzat jo genezakeena: "foru
zaharra erreformatzen saiatzen da... 1528.ean araudi berriztatua argitaratzen da, eta berau
Burgoseko inprenta batean egiten da" (4)
"Gehiengo osoak, % 100ak euskeraz hitz egiten zuen, eta gehienek ez zekiten erromantzez, are gutxiago idatzi, halere Batzar historiko hartako "Autoa" gaztelaniaz egin
zen, Foru Berriztatuaren aurkezpen gisa. Baina jipoirik gogorrena 1613an jasoko da,
agin-tzen denean "ez dela inoiz onartuko, Batzarreko apoderatutzat, erromantzez hitz egiten eta idazten ez zekienik" (5)
Gordesolan 1548.erako errejidoreak bozketaz aukeratuak izan arren, aukeratua izateko, irakurri eta sinatzea beharrezkoak ziren, hiri-gobemua auzokide gutxi batzuengan geratzen zela.1572.ean gauza bera gertatzen da Ordizin (gipuzkoan). Batzarretara joateko
euskaldun lurraldetan ere gaztelaniaz jakitea premiazkoa egiten da, irakurri eta idaztea
exijituz. Neurri honek eragozten eta mugatzen du boterea areago.
Aberatsak eta jende eskolatuak ordezkatu zituen nelcazariak. Botere-administrazioan
parte hartzeko gaztelania exijituko da. Era honetan klase zuzentzailearentzat hizkuntza balio biko arma bihurtuko da; alde batetik Gaztelan diferentzia erakusteko erabilia izango
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da, horrela kultur eta foru-eskubideak, lurraldetasuna etab. justifikatuz. Bestalde behartsuenalc urruntzeko, bereziki nekazariak, Batzarre Nagusi, Udal eta Foru-erakundetatik.
Botere hau beraiek izango dute.
1624ean Bizkaiko Batzarre Nagusiak ez ditu onartzen prokuradore, Ispaster, Sondika,
Leioa, Berango, Laukiniz, Lemoiz, Gamiz, Elexabeitia (Artea) eta Ubideako ordezkariak,
gaztelaniaz hitz egin, idatzi, irakurri eta ulertzen ez zutelako, baldintza hauek aspaldidanik
exijituak zirenak prokuradore izateko Gemikako Batzarre Nagusietan 1613.etik.
E. Labayurren ohar batek bere Historia General de Bizkaia-n hauxe diosku: "1625.
urtean Gernikako Batzarre Nagusian izandako bilkuretan ez zituzten onartu Barakaldok,
Ereñok, Muxikak eta Berangok aurkeztu zituzten prokuradoreak, irakurri, idatzi eta hitz
egiten ez zekitelako erromantzez. Onartutakoa ez betetzeagatik isuna jarri eta, dirudienez,
berehala bete zuten".
Batzarre Nagusiari dagokionez, korrejidorea oso inportantea da. Berau, enegearen ordezIcaria zen Batzarre Nagusian, Ebrotik beherakoa zen eta ez zekien euskeraz, jakina. Badirudi aldizka ba omen zituztela itzultzaileak Batzarre Nagusietan euskaraz diputaturen batek egiten bazuen itzultzeko; batzuetan esandakoaren laburpena euskeraz egiten zen.
Korregidorea "ez zen arduratzen gure hizkuntza ikasteaz eta bai ordea Batzarre Nagusietan bere hizkuntza, gaztelania, ofizialtzat iraunerazteaz, bertako diputatuei elebidunak
izatea eskatuz". (6)
Argi dago datu honen arabera hizkuntza tresna politikoa dela eta erakunde hauen herritar klaseetatik urruntzea gero eta argiago ematen da.
Hizkuntzaren bidez klase menderatzailean menderatze politikoaren praktika argi azaltzen da. "Motin de la Sal" delakoan, (1631.etik 34.era) oso argi ikusi zen. Estatuaren Haziendak soilik sal zezakeen eta matxinada sortu zen. Batzarre Nagusia 1631.eko Irailaren
23rako dei egiten da eta 24 arte atzeratua "egoera sutsua zela eta... joan zen jendea... desgustura eta haserre zegoen... Badirudi oihukatzen zutela euskeraz hitz egin behar zutela,
denek uler zezaten esaten zutena". Esan behar ere, garai honetan, euskera baserriaren aintzinako bizimoduari eta nekazaritzari lotuta zegoela. Hizkuntza mintzatua izaten zirauen
baina ez idatzia.
Ibarrek Genio y lengua Tolosan 1935.ean ondokoa dio:
"Euskalerrian 1891.erarte euskal liburuen argitarapena oso urria izango da.
Araban, adibidez 2 baino ez dira eta bata bai bestea, 100 orrialdetik beherakoa".
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Beraz euskararen egoeraren beste isladapen bat litzateke.
Iturenen euskera ezagutzen ez zuen pertsona maisu izendatu zuten, ondokoa argudiatuz:
"Udal honek, batzarrak eta gurasoek gomendatu diete maisu-maistrei, ikasleei euskararen erabilpena eskolan zein kanpoan galeraz diezaieten, gazteek
espainiera ikastearen premia argi eta garbi bait dakusagu". (7)
Euskal instituzio batek botere zentralaren inguruko erabakiak hartzen dituela adierazten digu honek.
Neurri hauek direla eta, euskarak atzerakada handia egiten du zenbait herrialdetan.
Horrela, Nafarroan, XVII. mendean euskara Iruñean bizirik dirau, Lizarran eta abarrean,
eta mendean erresuma honen erdira baino zabalagora hedatzen da, nahiz eta gaztelaniaren aurrerakada nabaria izan.
Ondorio gisa esan ere mende honetako (XIX.ean) azken herenean, euskararen egoera
larria zela, erasoaldiak alde guztietatik jasan behar izanik, eta izan zezakeen laguntza bakarra, bertako instituzioengandikoa, izan ez zuelarik; beraiek ziren "kultura"ren jabe, idatzi eta irakurtzen bait zekiten.
EUSKERA ETA ESTATUAREKIKO ARAZOAK

Frantziako Iraultzaren eraginez sortzen diren estatu berri baterako ideiek, garapen eta
hedakuntza ezagutuko dute mende honetako azken urteetan Europan zehar; hauek hizkun tza minorizatuen etsairik haundienak izango dira. Estatu moderno hau zentralismo-ideiarekin bat dator eta estatu berri honetatik mugimendu politiko, ekonomiko eta kultural guztiak kontrolatzen saiatuko da.
Abertzaletasun berri baten sortzean eta hedakuntzan, estatu berri honek garrantzi handia izango du. Herritarrek nazio, hizkuntza, arraza eta kultura berberean hartzen dutela parte sentitu behar dute. Hizkuntza minorizatuen bizitzak oztopo bat suposatzen zuen estatu
modemo honetarako. Madrileko botereak bere eskuetan dauden bide guztiak erabiliko ditu
arazo hau desagertarazteko. Hau dela eta, duda barik, oposizioa sortzen da Euslcal Herrian
euskera eta estatuaren hizkuntzaren artean, gaztelaniarekin hain zuzen. Ene ustez hizkuntza hauen arteko txoke handienetariko bat eskolan agertzen da. Estatuak zuzenduko du eraso zuzen bat eskola eta euskararen kontra.
Halere, ondoko hau azpimarratu behar da: elebitasunaren arazoan Euskal Herrian erdera nagusituko da, baina hau gertatu arren euskerak bizirik iraungo du baserriko nekazal
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gizartean. Euskerak ez du lekurik izango sortzen ari den gizarte industrial berrian, Bilbon
hain zuzen. J. de Artiufiok dio, bere denboretako herriek ..."euren aintzinako hizkuntza
biziki lotu dutela, beraien historia eta fisonomiaren ezaugarrien ispilua delako herri
legez"... (8)
Lehen aipatu dudan bezala, Frantziako Iraultzatik eta botere kontzeptu berri batetik
sortzen da bere interes politikoarentzat Estatuak eginiko irakaskuntzaren kontrola. Lepelletierrek proposatu zuen lege-proiektu baten bidez seme-alabak heuren etxeetatik eta
gurasoen eraginetik urruntzea Estatuak hezi zitzan.
Irakaskuntza honen lehenengo helburua herriarengan abertzaletasun berri bat sortzea
izango litzateke. Herri guztiek Estatu honen partaide sentitu behar dute beren burua, espainiarrak hain zuzen. Bandera, himnoa, kantak eta geografiari buruzko kontzeptu berriak
agerian daude irakaskuntzarako planetan.
Honetaz "BIZKAITARRA" egunkarian adierazten zaigu adibiderik aproposena:
"Espariak ez du aukerarik galtzen gure aberriarekiko abertzaletasun-gogoa
puskatzeko.
Gure eskolak erdaldunak dira, elizako katezismoa umetxoek ulertzen ez duten hizkuntza batez irakasten da, "eraztuna" erabiltzen da heuren gurasoen
hizkuntza ahaztarazteko, baina hau ez da nahikoa...
Orain arrotzen abertzaletasuna sartu nahi dute umeen bularretan, benetazko
abertzaletasun baztertuz.
Espainiako bandera adoratzen eta agurtzen irakasten digute...
Honelako b&tsoak (edo antzeko gauza bat) abesten dituzte Bilboko eskoletako umetxoek, heuren aberriko bandera esaten den trapu gorri eta horiaren
aurrean:
Qtcē grande y quē hennosa
es nuestra bandera
Flotando en los vientos
sigamos en pos.
De la patria la enseña
su historia nos cuenta
Ambnosla siempre
con fá y con vivo amor
En Roncesvalles
En Covadonga
Siempre gloriosa
siempre que qued:
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Ella condujo
a los altos valles
La santa enseña
del Redentor. (9)
Estatuak eginiko irakaskuntzaren monopolioa Europan zehar hedatzen da, herri eta
kultura txikien kontra eraso bilakatuz.
1880. urtean La Politica egunkari kontserbadorean ondoko hau agertzen da:
..."modu praktiko baten bidez euskaldunak konbentzitu behar ditugu
Espainia nazioak ez duela inoiz onartuko foru-erakundeen berrezartzea Euskal Herriko herrialdeetan...neurri hauek bultzatzea beharrezkotzat jotzen ditugu.
Nazio-batasuna, okupazio-armada bat mantendu behar den bitartean...
gaztelania derrigorrezko hizkuntza izatea herriko bizilagun guztientzat,
abadeek gaztelania erabili behar dute mezetan..."
Gaztelania Espainiako burgeseriaren euskararen kontrako arma bilakatzen da. Orohar
hauxe da Estatuaren hizkuntza minorizatuen kontrako jarrera; baina Euskal Herrian beste
arazo bat aipatu behar dugu: 1876. urtean sortutako foruen abolizio-legea.
Gizarte mailan sekulako aldaketa ezagutuko du Euskal Herriak XIX. mendearen azken urteetan. Euskal kultura eta Hizkuntza nekazal esparrura baztertuak izango dira, bigarren plano batean, Industri Iraultzaren ondorioz. Hiriko bizitzak nekazal bizitzak galtzen
duen garrantzia beteko du. Euskarak eta euskal kulturak atzerakada izugarria ezagutuko
dute.
..."Ez da zaila ulertzea gizarte tradizionalaren krisiak kapitalismoaren sortzea suposatuko duenik, produkzio-modurik nagusien bilakatuz. Aintzinako gizartearen baloreak galdu egiten dira"... (10)
Euskalduna, euskaraz hitz egiten duena hain zuzen, bazterturik agertzen da hirian.
"Boronoa"k edo gaztelania menperatzen ez duenak, arazoak izango ditu Bilbo aldean sortzen ari den industri gizartean sartzeko edo langile kualifikatu izateko.
Euskalduna egunkarian ondoko artikulua agertu zen:
"Ebro ibaitik behera bizi diren biztanle guztiek euskara gorroto dute, txakurren hizkuntza dela diote eta hirietatik herbesterazten da, ez dela kristauen
hizkuntza eta eskoletatik urruntzen da.
Derrigorrezko hizkuntz lege bat, bihotzetik aldarrikatuta boteretik baino
gehiago, euskaldunen artean ere...
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Bestela begiratu baserria uzten duen mutiltxoari. Horizonte sozial berri
baten bila; hizkuntza zaharraz hitz eginez.
Bere hizkuntza ahaztuz, arrotz bilakatuko da hiritarren artean onartua izan
nahi badu bulegoetan eta tailerretan, dendetan eta idaztegietan, kanpotarrak
nagusitzen bait dira eta "aurrerantza" jotzeko uko egin behar dio bere hizkuntzari, euskarari"... (11)
Euskararen kontrako legeak irakaskuntzan

Bernardino de Estellak, Arabari dagokionez, honako hau esaten digu:
" ...Foruak bizirik dauden garaian, udal bakoitzeko agintaritzak era ezberdinetan izaten ziren hautatuak, herri bakoitzak bere ohitura zeukalarik. Batzutan Diputazioak agintariak izendatzen zituen, beste batzutan auzokideak
ziren...
Hau dela eta, Arabako udalen funtzionamenduan artean, lehenengoa nagusitzen da. Udal bakoitzak bere irakasleak eta medikuak izendatzen zituen,
Euskal Herriko beste estatuek legez." (12)
Badirudi, foruen abolizio-legea sortu baino lehen, Euskal Herriko udalek heuren medikuak eta maisuak aukeratzen zituztela, beraiei bait zegokien "Instruccin Pblica" delakoaren ardura. Haiek ordaintzen zituzten hauen soldatak ere. Udalek eta Diputazioek eskubide hau berreskuratzeko eginiko eskaerak, maisuen izendapena foru-eskubidea dela adierazten digu.
XIX. mendearen azken urteetan ugari dira udalek eginiko eskaerak heuren eskubide
zaharra berreskuratzeko, erdaldun maisuen presentzia Euskal Herrian kritikatzen zutelarik,
maisuak arrotzak ziren eta ez zutela euskara ezagutzen esanez.
Ziurtatu ahal dena zerau da: maisuek ez daukatela titulu ofizialik eta eskoletan egiten
duten lana beste lan batzuekin osatzen dutela, hots: erraza da ikustea maisua sakristau,
kanpaiajole edo herriko erlojuaren arduradun legez.
Haien soldatak txikiak ziren eta klaseko programazioa beraiek eginikoa zen. Halere
eskola- inspekzioa udal korporazioari zegokion.
Honek ez du esan nahi Euskal Herriko maisu guztiak euskaldunak direnik; baina beraien izendapena Euskal Herriko udalek egiten dutenean, maisu euskaldun baten hautapena
askoz errazagoa izango da administrazio zentralak egiten duenean baino; argi eta garbi
ikusten bait da honen intereseak zeharo ezberdinek direla.
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..."Udalen lehen irakaskuntzarekiko konpetentzia arautegi jeneralean garbi
erabakia dago: 1823-2-3ko legeak, jadanik, bere 48. artikuluan hau erabakitzen du: lehen mailako irakaskuntzaren ardura eta zuzendaritza herri guztietan udalei dagozkie, lekuko batzorde baten laguntzaz, eta probintziako
goragokoaren meneko. Eta 1838-7-21eko Legearen 31. artikuluak, lehen
mailako irakaskuntzaren plan jenerala onartzen duenak, gauza bera errepikatzen du, hots, Udalei dagokiela planaren betetzea"... (13)

Administrazio zentraletik euskara eta irakaskuntzaren kontra zuzenduko duten lehenengo neurri murriztaile edo errepresibo legala, beharbada, 1857. urtean promulgatu zuten
Moyano Legea dateke; hain zuzen:
"... Lege honen edukinean hizkuntza minorizatuak eta heuren erabilpena eskoletan, aipatu ere ez da egiten. Ixiltasun honek zentralismoren aurrerapena adierazten digu" (14)

Lege hau ezin aplika zitekeen irakaskuntzari zegokionez, aintzinako eskubideen galera gerta ez baledi Euskal Herriko udaletan. Legeak zuzenki jotzen zuen Euskal Herria eta
bertan genituen eskubideen kontra.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Diputazioek protesta bat egingo dute legearen aurka.
Hau dela eta, 1857. urtean, Azaroan egingo den konferentzian, aurkezpen bat zuzendu zioten Isabel II. erreginari; gutun honetatik ondokoa azpimarra dezakegu:
..."Lege berri honen bidez maisuen izendapena, Maiestatea eta beronen
agenteen ardura bada...diputatuok gogoraziko dizuegu, gure herriari dagokionez, lehen irakaskuntzako maisuek, euskera jakin behar dutela derrigorrez. Gainera legea ezinezkoa da, maisuak izendatzeko foru-administrazioak
daukan eskubideari uko egiten bait dio. Gure eskolak hizkuntza eta euskal
kultura ezagutzen ez duten maisuz beteko dira, eta honek ekar ditzakeen
ondorioak argi daude...irakaskuntzaren abandonua, ideia txarren hedakuntza, ezmoraltasuna eta indisziplina". (15)

Ikus dezakegunez gutun honen bidez, udalek eta diputazioek, ez dute soilik "maisuen
hautapen" honen arriskua aipatzen, heuren icla7kian gogorarazten diote erreginari zer suposatuko zukeen erdal maisuen heltzeak, ezagutzen ez bait zuten herriak erabiltzen zuen hizkuntza. Eta botere zentralak maisuen izendapena egingo balu zer gertatuko litzatekeen.
Lege hau, estatu berri honen sorreraren barne kokatu behar da. Irakaskuntza edo "InstrucciÓn Ptiblica" delakoaren kontrola eta zentralismoa da haren helbururik nagusiena. Irakaskuntza dela eta, ikusilco dugu zelan irakaskuntzarako planak berberak izango diren
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Estatu osorako. Ez dira kontutan hartuko lurralde bakoitzak izan dituen kultur eta hizkuntz berezitasunak. Berezitasun hauek oztopatuko bait lukete estatu modernoa eta ezabatzeko ahalegin guztiak egingo dituzte.
Bonifacio Etxegaraik legea behin betiko "MAGISTERITZAREN ERAKUNTZA"
izango dela dio.
Moyano Legeak bere oinarrietan iraun arren, mendean zehar aldaketa batzu ezagutuko
ditu. 1868.eko ekainaren 2tik Urriaren l4era (urte berberean) legea derogatua izango da,
eta data horretatik aurrera behin eta berriro martxan jarriko dute.
Baina, lege berri honetan, aurrekoarekin gonbaratuz gero aldaketa batzuk ikusiko
ditugu: Orain maisuek, heuren ustez heziketarako behar zuten metodoa erabili ahal dute.
Udalek, maisuen izendapena ere berreskuratzen dute, baina ezin izaten zituzten heuren karguetatik bota.
Dena den, kontutan hartu behar dugu garai horretan egoera berezia bizi zela Euskal
Herrian. 68. urtetik 76.era II. Karlistadak dirau. Une horretan, bai Diputazioetan bai udaletan aurkitzen ditugun agintariak oso urrun agertzen dira botere zentraletik, gehienak
karlistak dira hain zuzen. "Botere honek elebitasuna bultzatuko du eskoletan" (16)
"...1868-10-14eko Dekretu Legeak, bere 3. artikuluan, zerau deklaratzen du:
lehen mailako irakaskuntza librea dela, eta Udalek beren esku dutela
maisuak izendatzea..." (17)
Gipuzkoan, adibidez, eskoletako lehenengo mailetarako behin behineko arautegi bat
egingo da (Azpeitian argitaratua). Beharbada hauxe izango da lehenengo urratsa eskola elebidun baten alde.
1874.eko Abenduaren 31an ateratzen den erregelamendu honek hauxe adierazten digu:
..."Maisuen zaintze edo kontrola eraman behar da, batez ere, honek gure
aintzineko hizkuntza erabiltzen duela ziurtatzeko. Arautegi honetan "maisu
guztiei, publikoei eta pribatuei, euskara jakitea" eskatzen zaie Aurreskoletan irakasten denak "euskaraz izan behar du"...
Ikasgaien artean ondoko hauek azpimarra ditzakegu.
"...irakurtzea eta idaztea, hasieran euskaraz eta gero gaztelaniaz; bai euskal
bai erdal gramatikari buruzko nozio batzu, eta Kristau Doktrinaren kate-
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zismoa euskara hutsez. Eskoletan eman behar den irakaskuntzak euskaraz
izan beharko du", halere, nahi duenak "gaztelaniaz ere ikas dezake", baina
beti "euskera ikasi ondoren eta maisuak nahi duenean" (18)
Baina aipatu dudan bezala, lege hau une konkretu batean sortuko da eta komenigarria izango litzateke, diputatuen esku zergatik sortzen den aztertzea. Espainiar estatuarekin
dauzkan enfrentamenduek bultzatzen dituzte foru-agintariak edo beste aldetik badago euskararen aldeko benetako jarrera eta benetan bultzatu nahi dute irakaskuntzaren bitartez?
Beharbada, karlista eta liberalen arteko gudarekin lotuta, aintzineko foru-eskubide
hau berreskuratu baino ez dute nahi, eta honen bidez, Espainia eta Euskal Herriaren arteko
ezberdintasunak azpimarratu (ezin dugu ahaztu karlistada, askotan, euskaldun eta espainiarren arteko gerra bezala ikusiko dela).
Halere, ez naiz halako eztabaidan sartuko, nire helburua ez da eta.
1876. urtean karlistek gerra galtzen dute eta lege hau ezin izango da martxan jarri.
Berriz, irakaskuntzari dagozkion legeak Madriletik datozkigu heuren interesak nagusituz
eta euskara behin eta berriro baztertuz.
Moyano legea berriz aplikatzen da, baina orain berrikuntza batez, Nafarroan ere aplikatzen da, hots: 1880. urterarte Nafarroako udalek izendatzen zituzten maisuak libreki eta
askatasun osoz (ordaindu ere eurek orclaintzen zieten). Baina urte horretatik aurrera, eta
Euskal Herriko beste lurraldeetan gertatzen den bezala, eskubidea galtzen da. 1880.eko
Abenduaren 4ean erabakitzen den erret dekretuak, lege honen aplikazioa agintzen du Nafarroako Erresuman...
1876. urtean foruen abolizio-legea sortu arren, Diputazioek eta udalek segituko dute
aintzineko eskubideak berreskuratu nahian, batez ere irakaskuntzari dagokionez. Horrela,
1876.eko Irailaren 18an "Comisi6n de Instrucci6n ptiblica" delakoaren txosten batek hauxe esaten zuen:
..."Diputazio Orokorrak eta Baskongadetako Lurralde-Juntek, kontutan
hartu dute beti irakaskuntz saila, euren ardura eta foru-agintaritzaren ardura
bezala. Udalek bere maisuak izendatu behar dituzte eta honetaz biak (bai
Diputazioak bai Lurralde-Juntak) bat datoz. Komisio honen ustez Bizkaiko
eskubideak ukitu barik mantendu behar dira"...
Horrelako eskaerak, mendearen azken urteetan asko izango dira. Baina haien aurrean
botere zentralak entzungor egingo du.
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1895.eko Azaroaren 12an akordio batera ailegatu zen Gipuzkoako Diputazioan.
Bizkaiko, Arabako eta Nafarroako Diputazioetara bidaliko dute eskutitz bat zeinean erdal
maisuen arazoa aipatzen bait zen, eta haien kezka. Euskal Herriko eskoletara joango diren
maisuek euskera jakin behar zutela eskatzen da.
Baina estatutik euskararen kontrako erasoak aurrera doaz:
..."1902-11-21eko Errege-Dekretua: Kristau-dotrina gaztelaniaz ez beste
hizkuntza batez irakastea hizkuntza nazionala ezagutzearen kaltetan ez litzatekeela izango sinestea irudipen zoroa dela" sarreran esan ondoren, "aberriaren goi-interesei ere kaltegarri litzaiekeela dio: hizkuntzan bait du hark
aurkitzen loturarik preziatuena; hargatik, eskoletan behar da indartu beste
inon baino gehiago hizkuntza, eskola hezkuntza nazionalaren oinarririk irmoena denez. Bestalde, bere ikasketak gaztelaniaz egin eta hizkuntza hau
besterik mintzatzen ez diren maisu edo maistrei Espainiako lurraldean irakasteko ezin eskatuko zaie beste hizkuntza edo dialekto bat ikastea, dio...
Beraz, 2. artikuluan hau arautzen du: kristau-dotrina edo ezein gai gaztelania ez den beste hizkuntza edo dialekto batean irakats lezaten lehen mailako maisu eta maistrak gaztigu soil batez zigortuko ditu, lehenengoan,
lehen mailako inspektore probintzialak, ministraritzari gertatuaren berri
emango diolarik. Berretuko balu, gaztigu bat ukan ondoren, maisutza ofizialetik erauzia izango da, Legeak ezagutzen dizkion eskubide guztiak galtzen dituelarik. Egia da, 1902-12-19ko Errege-Agindu batek Errege-Dekretu hori nola aplikatu argitzen duela, berorren edukina eztituz. Bere 3. Artikuluan honela dio: "gaztelania ezagutzen ez duten haurrekin ari denean ez
du erantzukizunik izango maisuak irakasteko tresna ofiziala ez den hizkuntza batez baliatzen bada". Eta 4. artikuluan: "Errege-Dekretuaren 2. artikuluan aipatzen diren erantzukizunak maisuari eskatu, gaztelania dakiten
ikasleekin ari delarik ofiziala ez beste hizkuntza darabilenean bakarrik eskatuko zaio. (19)
Horrelako neurriak ez ditugu Hegoaldean soilik ikusten, baita Iparraldean ere:
..."1904. urtean Frantziako Irakaskuntzarako ministrariak debekatu egin
zuen lehen mailetako eskoletan euskeraren erabilpena Behealdeko Pirineoetan. Frantziako Iraultzak estatuaren batasuna bultzatu zuen eta horretarako
oztopo guztiak kendu behar. Ondorioak hizkuntza minorizatuen kalterako
izango dira, jakina"... (20)
IV. EUSKARA ETA ELIZA

Apezeriaren jarrera hizkuntzaren aurrean eta irakaskuntza bamean zeukaten eraginaz
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laburki hitz egiteari on eritzi diot, lanaren esposizioan gabiltzan momentuan eliza euskal
gizartearen baitan bere garapen haundieneraino heldu zelarik, Euskal He-rriko bizimoduan
haren eragina uka ezinezkoa izanik.
Hizkuntzaren arazoaren aurrean, apezeriaren arteko jarrera orokorra euskararen hedapenaren aldekoa izan zela esan dezakegu, bai erlijio praktiketan bai irakaskuntzan.
Jakina da, kultura guztietan gertatzen den bezala, erlijioa kulturgintzaren ardatza dena. XIX. menderarte oso liburu gutxi izan da argitaratuta euskaraz, hauetariko gehienak
erlijio arlokoak direlarik, Elizak bait daki kristau-dotrina hedatzeko modurik hoberena herriak erabiltzen duen hizkuntzaz baliatzea dena, hara han pulpitoetan eta eskola-dotrinetan
euskararen erabilpena.
Honetaz Javier Corcuerak esana:
..."Kontutan hartu behar dugun gauza da Euskal Herriko Hegoaldean euskaraz idatzi eta argitaratutako obren gehiengoak daukan erlijioaren propagandarako erabilpena, Iparraldetik datorren protestanteen propaganda zuritzeko, herriari erraz ailegatzeko euskaraz idatzia delarile ... (21)
Elizak bada, herriari kristau- mezua ulertarazteko erarik praktikoena beraren hizkuntzaz hitz egitea dela badaki.
Dena den, askoz ere inportanteagoa da euskara erabiltze hura pulpitoetan idatzietan
baino, idazten eta irakurtzen oso jende gutxik bait zekien.
Bestalde hezkuntzaren ikusmiratik, apezeria izan zen joan den mendearen amaieran
maisu-maistrei erlijio asignatura eta kristau-dotrina euskaraz irakats zitzaten exigitu
ziena.
Hau dela eta, argi dago Eliza eskola-arazoaren jabe dena. Euskal eskoletan irakasleek
erabiltzen dituzten testuak gaztelaniaz daudenez, zail ulertzen dituzte ikasleek (kalean eta
etxean hauen komunikabidea euskara delarik) ematen diren ikasgaiak. Moralitate- eta
kristau-tradizioaren idealek eraginda, XIX. mende-amaierako apaiza Euskal Herriko oinarrizko eskoletan euskararen erabilpenaren aldeko defendatzaile sutsua izango da.
Hona hemen EUSKALZALE egunkarian Azkuek argitaratutako kontu bitxia:
..."Orain berrogei urte-inguru, Mundakan Sagredo eritzon maisu bat bizi
zan, guztizko erdalzalea.
Bertako abadeak ategin guztia egiten eben, umeari besterik ezpazan. ere,
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ikasbidea edo dotriñia euskaraz maisuak irakatsi eioen: Sagredok ezetz.
Euskera dala gure berbeta edo izkera, beste guztiokt eztirela gureak: Sagredok ezetz. Mutilak ezebela erderaz ezer adituten, eta nai ta nai-ezkoa zala
ikasbidea iakitea: Sagredok ezetz.
Eldu zen Garizumea. Ioan zan Abade zaarrena eskolara, ta Sagredok erdaraz
egun onak abadeari emanda gero, batu ebazan ume guztiak bien inguruan.
Sagredok: Cual es el primer mandamiento de la ley de Dios?
Abadeak: Zein da Iaunaren Legeko leenengo agindua?
Mutilak: Amar a Dios sobre todas las cosas.
Abadeak: Tsotso. Zer esan gure iok orrek?
Mutilak: Iaungoikoa soka guztiakaz ondo amarratako. (22)
Lehenago esan dudan bezala, elizak hizkuntz problema honen jabe izanik, oinarrizko
eskoletan erabilt2eko dotrinak, edo katezismoak, argitaratu zituen.
Mota honetako idazkiak ez ezik, hedapen- eta kultur egunkariak, inbestigazioak eta
abarrekoak ere izango dira apaizek eginak.
Adibiderik argiena EUSKALZALE egunkaria dugu, R.M. de Azkue bera bultzatzailerik haundiena zelarik:
..."Elizgizonak izango dira paper onetan iratsi edo eskribiduko daben geienak, R.M. Azkuetar abadea artezkari dala... Erderazko gauzarik ezda ezer
agertuko, guztia izango da euskaraz egina berak dinoanez, euskera
zabaldutea ezango da gure arazorik berarizkoena eta arduratsuena"... (23)
Aurrera joan baino lehen, komeni da ondoko hau bereiztea, alegia: Elizaz hitz egitean bereiztu behar ditugu alde batetik herriarekin eta bizitza tradizionalarekin lotutako
apezeria eta apez-hierarkia bestaldetik, politikari kontserbadore eta zentralistekin oso lotuta, euskaldunen berezitasunei itsu eta gor, bere egoera sozial hobetu eta estatuko goi-mailako hierarkiarekin harremanetan sartzeko kezkaturik soilik.
Bestalde "euskal behe-apezeriaren talde inportanteek gehienbat karlista tradiziodun
herri txikietatik sortuak, tradizionalismoaren aldeko oneritzia azaltzen dute" (24)
Irakaskuntza eta Elizak betetzen duten paperari jarraituz, BIZKAITARRA egunkarian, honi buruz argitaratutako artikulu batetan zerau komentatzen zen:
..."Irakaskuntzaren falta areagotu egiten da, gizakiaren hezkuntzarako gairik inportanteena den kristau-dotrina eskola batzuetan haurrei gaztelaniaz
irakasten dietela konturatzen bagara, garrantzi haundiko gai honez ideiarik
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gabe eskolatik irtenik. Eta honen beharra dutenak, gehienbat familia pobreetako ahaideak direla dudarik ez, lurra lantzen ibiltzen direnez irakurtzeaz iharduteko denbora labur bait daukate, zeinek nekez egin bait zezaketen hori soilik erabiltzen duten hizkuntzaz praktika gutxi izanez.
Haurren gurasoak eta apaizak arazoari, merezi duen arretaz, ez baleude begira, Jaingoikoarekiko eta hurkoarekiko eginbeharren jabe izan barik zenbat haur aterako litzateke eskolatik eta heldua izango!! !
Herri askotan moralitatea egon dadila eta gizakia zintzoa eta familia-buru
ederra izan dadila eta egun baten euskaldunen artean istilu eta basakeriarik
ez ikustea nahi badugu, hau denau irakasle gaztelauak ez badoaz eta hauen
ordez, euskaldunak ez badira ezartzen ez dugu lortuko"... (25)
Euskal kulturaren arloan lehenengo euskal kulturaren fokua, erlijio-komunitateetan
sortzen da; 1893. urtean euskara erabiltzen zen zegoeneko Aranzazuko monastegian irakasteko hizkuntza bezala. Hona hemen honetaz Argentinako aldizkari euskaldun batek zer
esaten zuen (1913. urtean):
"Orain 20 urte, Arantzazuko fraide guztiek euskaraz pentsatzen zuten, bere
ikastetxean irakasteko gure hizkuntzaz baliatzen zirelarik"... (26)
Egunkari euskalzale edo abertzaleetan maiz agertzen dira fraide edo apaizek euskaraz
argitaratutako liburu, publikazio, dotrina eta abarren iragarkiak.
Adibidez, EUSKALZALEn argitaratutako iragarki bat:
"Euskaraz irakurten ikastekoa"
Bizkaiko elizgizon batek iratzia.
"Amar irakurgei umentzakoak daukaz liburutsu onek. Berau, egin dabenak, Bizkaiko erritsu baten dauka aspaldion sortuta umeentzako iaietariko ikastetse bat. Liburutsu onetsegaz gustiz erraz ikasi eidabe gazte onek euskaraz irakurten" (27)
Elizgizonek lehenengo euskal eskola edo ikastetxeak bultzatuko dituzte. 1903.
urtean sortzen da, Azkueren eskuetatik, eskola elebidun baten lehenengo entseiva: Beato
Fray Balentin Berriotxoa deritzona, non euskarak zegokion lekua izan bait zuen.
Lau elizgizon aritzen ziren honetan. 90 ikasle joaten ziren klaseetara; erdaraz emateko ikasgaiez 4 maila osatzen ziren, egunero eta kobratu barik ordubeteko beste ikasgai
bat euskaraz ematen zieten, euskara errekreoetan beharrezkotzat jota, haurrek bere ikaskideekin elkar ulertzeko beste zekitenean.
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Euskarari buruzko lehenengo katedretan, mendearen amaieran sortuak, elizgizonak
jezarriko dira. Apur bat gehiago zehaztuz, lehenengoa ateratzera, Azkue, Arana eta
Unamuno joan ziren, azkenez Azkuerentzat izanik.
Instituzioak, Elizak irakaskuntzan daukan eraginaren jabe badira. Hau dela eta, Irufiean 1897.eko Martxoaren 1 lan Pedro Ugandak eginiko txosten batean ondoko hau
agerian da:
"Diputazioak uste du, euskal herriarengan apezeriak daukan eragin haundiaz
ohartuz, euskararen irakaskuntza apezgaitegian ezarri behar dela eta Euskal
Herriko parrokietan egon diren apaizei euskara jakitea eskatu behar
zaiela"...
Monseñor Mujika zena, Iruñeako apezpikua izan zen bitartean, parrokietara apaiz
euskaldunak bidaltzen aritu zen, hauek dotrina hedatzeko gai bait ziren.
Mende honen lehenengo urteetan, Elizak euskarari buruzko eritzia mantendu ezezik
askotan hasten dabilen abertzaletasunarekin batera ere agertzen zaigu, "Eliza-abertzaletasuna" erlazioak indartuz. Ideologia berri honen lema, lehenengo erakunde abertzalearen
sortzaile izan zen Sabino Aranaren eskutik zetorkiena, Jangoikoa eta Lege Zaharra izan
zen, zeinak erlijio katolikoa eta euskal arazoaren arteko harreman sendoa erakusten duen,
non euskal elizaren parte handia kokatuko den. Honez gero, apezeriaren talde batek bere
jarrera euskalzale eta hizkuntzaren defendat7aile izatearena indartuko du.
1911an Zornotzan euskal apaiz-elkartea sortuko da, JAUNGOIKOZALE. Eralcundearen bame-araudian bere sortzearen zergatia adierazten zen:
Euskaldunen artean erlijio-dotrina bizikiago hedatzea. Dotrina euskaraz irakastea eta
baita ere liburuska, debozionarioa, orri, eta honelako liburu guztiak herri-hizkuntzaz
argitaratzea, hau euskara delarik.
Amaitzeko, honako hau esan behar da:
Aintzinetik, elizak soil-soilik erabiltzen zuen euskara erlijioaren irakaskuntzan. Honek bazeukan bere zergatia:
Bat: Alde batetik bazekiten zer suposatzen zuen herriarentzat bere hizkuntza, euskara
zen harremanetan eta bizitzaren joanean egiten zen hizkuntza bakarra.
Bi: Beste aldetik, euskararen bidez jendeak elizaren mezua ulertzen zuen, jendeak ez
bait zekien irakurtzen eta idazten erdaraz. Euskara izango da kristau-dotrina ikasteko eta
herriarekin kontaktu hartzeko modurik errazena.
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Honek suposatuko du, irakaskuntzarako aurkitzen ditugun liburu gehienak erdaraz
egotea; katezismoak ezik, beste sail guztietan erdara nagusitzen da.
VI. EUSKARA ETA IRAKASKUNTZA

Frank Smithek ondoko hau esaten zuen:
..."Pedagogia, hizkuntza komunikatzeko medio dela, baieztatu dut beti.
Baina lurralde, herrialde eta garai guztietan, eskolek ahaztu egin dute irakasteko oinarririk nagusiena. 6 urteko haur batek daukan hizkuntzak bere
beharrei erantzuten die, eta sortzen du berarengan inoiz berriz sentituko edo
ezagutuko ez duena. Ez dio ezerk emango, momentu horretan bere amarengandik jasotzen dituen inpresioak. Etxearen hizkuntza horrek, haren etxeko
hitzak eta oinarrizko esaldiek, kolorez beteko dute haren bizitza eta denbora luzez iraungo du koloreztatuz"... (28)
Frank Smithek adierazten digun ideia hau oso urrun dago botere zentralak dituen interesetatik XIX. mendean. Estatu berriaren sormenak, hizkuntza minorizatuen oztopoa
aurkituko du bere bidean eta beharrezkoa da sustraietatik ezabatzea.
XIX. mendean Euskal Herriko eskualde eta herrietan, irakaskuntzaren ezaugarririk
nagusiena, irakasle edo maisu eta ikasleen arteko adigaiztasuna dela esan dezakegu.
1882. urtean M. de Sarramendiaren datu batzuek, Gipuzkoako lurraldearen deskribapen bat eginez, herri honetako gehiengoak gaztelania ez duela ulertzen adierazten digute.
Lehenago aipatu dudanez, Euskal Herriko irakaslegoaren gehiengoa erdalduna da.
Imajina dezakegu honek suposatuko duen txokea Gipuzkoako aldean, hots, maisu-maistra
erdaldunak Euskal Herrira iristen dira gizarte euskaldunare1dn kontaktua hartuz.
1909. urtean Bizkaiko maisu-maistren estatistika bat egiten da. 300 maisu-maistren
artean 100 euskaldunak dira "baina jakin nahi badugu zenbatek egiten edo irakasten duten
euskaraz, Bizkaia gaixoa! !!". (29)
Une honetako pedagogia ez da aurreratuta agertzen oraindik edo zintzoago izateko ez
dagoela esan dezakegu. Irakasleek ikasleen kontra hartzen dituzten neurriak euskaraz egin
ez dezaten ugari dira, batzutan zigor fisikoak ere bai. Arazoa errealitate hutsa da eta irakasleak Madrileko boterekide azaltzen dira, heurek problema honen lekukoak izango dira.
BIZKAITARRA egunkarian agertzen den artikulu batek zerau esaten digu:
"Irakurleek ikus dezaten zelan eskertzen diguten maisu erdaldunek gure pun-
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tualitatea soldata emateko unean edo momentuan, irakur itzazue irailean
egindako Batzarre Pedagogikotik atera ziren ondorio batzuk:
Tomas Campo jaunak, Irungo maisuak: Azaldu zuen ume euskaldunekin
hitz egiteko erabiltzen duen sistema. Zuzendariaren galderari erantzunez,
honek dio gaztelania aurreratu eta bultzatu egin dela.
Santigo Fernandez jaunak, Bergarako maisuak: Esan zuen umearen gehiengoak gaztelaniaz hitz egiten duela.
Joaquin Nuñez jaunak, Bizkaiko ikuskatzaileak: nahiago dut maisu erdaldun bat euskara jakinez, maisu euskaldun bat erdaraz hitz egiten baino
Euskal Herriko eskoletan lan egiteko. Azken batez gure paperik nagusiena
gaztelania bultzatzean datza.
Higinio Perez jaunak, Lesakako maisuak: azaldu zituen hark ezagutzen zituen bideak ume euskaldunei espainiar aberriko hizkuntza ulertarazteko.
Fermin Reparez jaunak, Portugaleteko maisuak: Aipatu zituen hark erabilitako sistemak umetxoek gaztelaniaz hitz egin dezaten" (30)
Maisuek aterako dituzten ondorioek hizkuntzen arteko txokea adierazten digute argi
eta garbi.
Lehen aipatu dudan Moyano Legea eta udalen edo diputazioen atribuzioen galera
maisuen izendapenean, Euskal Herrira maisu erdaldunak heltzearen arrazoirik nagusiena
izango da. Maisu-maistren hautatzeko prozesua Madrileko gobernuak zuzenduko du; honek herrialde edo herri bakoitzean agertzen edo azaltzen diren berezitasunak ez ditu inoiz
kontutan hartuko.
Maisu-maistren oposaketak direla eta, Correo Vasco egunkariak hauxe dio:
..."Oposaketak Valladoliden egiten dira eta jakina! ! ! Bizkaira maisu euskaldun bat ere ez da etortzen. Tribunalak osatzen dituzten pertsonak arrotzak dira gure herrirako eta"... (31)
Kontratazio eta maisu hauek Euskal Herrian beteko duten paperari buruzko artikuluak ugari dira:
"Batetik dago...gobernua, bestetik ekantuak eta bien artean erria, da guztiok
iakin bear gendukeen gauzak dira nortzuk izentan behar leukezan irakas-
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leak, eta onek zelan irakatsi bear leukezan".
"Lehenengo gauzea beteteko izentetan dau bide bat da erriari eskubidea emotea irakasleak izentateko. Erabagi ori ondo artuko litzatekala uste dot, batetik erri bekotsak bere bear izanak baño obeto, inok ezin iakin leizelako,
eta bestetik onetako herriak lendik beti alan oitu dabelako, oraintsuarte.
Olan ezagutu eban bateronde edo Bizkaiko nagosi zarrak amazortzireun eta
irurogeita zortzi (1868) urteko urriaren amalauan.
Ezin izan ete leike gure eskubideak austen ibili denik erdalerria amazortzireun eta irurogeita amabost garren urterarte..." (32)
Euskal Herriko eskola dela eta, 1898. urtean euskaldun batek ondoko artikulua argitaratuko du:
"...Eztakit eskola latiñeko "schola"tik artu dogun ala latiñoak euren "schola"
gure eskola"tik artu daben.
Onetariko etimologia edo asterrenak artzeko duñenaz. Ni baino gorago
bizi direan euskalzaleak esan leie zer dan da zer ez dan. Nik dakidana da
gaurko gure "eskolak" eta Burgos aldeko betiko "escuelak" eztaukela alde
andirik: ause dakit eta eztakit besterik.
Maisuak irutatik bitan erdaldunak dira, liburuak irutatik irutan erderazkoak.
Badagoz orregaitiño "eskola" eta "escuela" orren artean badiñeztasunak
edo aldeak. "Escuartarako maisu onak edo mesedegarriak direanak, "eskoletara" elduezkero tsarrak eta kaltegarriak dira. Aretan kalte egingo balebe,
euren erriari kalte egiten deutse; euren barriz eurena eztanari.
Ikusi daigun irakuzkuzun onetan ze kaltegarriak direan gaurko erdaldun-eskolak.
Geure aorako agiñ ustela dana da Euskalerriko erdaldun eskola, ta agiñ
ustelkaz egiten doguna egin bear genduke eskola orregaz be. Miñ egiten
eztaben artean, norberak miñ ez artzearren, euki, baina miñ egiten asten
deneko, kanpora.
11/1iriik egiten deutso Euskalerrian erdaldun eskolak? Bai ta ez gitsi.
Ikusi daiguzan bat edo batzuk.
Lenengo miña: Geuri euskaldunoi adarra io edo ulea artu. Geure izer-
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diaz egiriiko diruagaz ordainduten dogu eskola-maisu orren lana; geure
izerdiaz egiñiko etseak dira eskoletse orrek. Eta au gora-bera uste dabe
irakurteak, abegi ona dauskuela maisu orrek?
Irutarik bik ez. Andiki asko dagoz, batez ere urri andietan, euren seme-alabentzat maisuak etsera eroaten dabezanak; eta gurasoak nai eztaben
gauzarik eztabe onek erakusten; erakutsiko balebe, beñ edo birritan esango
litzakine bear dana erakusteko; baina irugarrenera-ezkero, atea zabaldu ta
beiri olako tsirristada-ko atsoak legez, entzungo leuke maisuak: "ortik
ñako, zapata-zaar".
Gu beñ ta birritan ez ese sarriago gogoz esaten: Euskalerriko eskoletan euskaeraz gauza asko irakatsi bear litzakezala ta maisuak zer egiten
dabe? irri ta barre.
Bigarren miña: Ikasmutilen atzerapena.
Eskolarik geienetara doaz eun berba, baño geiago erderaz eztakienak
eta erdirik be ezin aurreratu leie emen ikasteetan. Gure neska-mutiltsuak,
geienak beintzat, ingeles beste dakie zer direan "quebrado", ta "complejo",
ta "decimal", "construcci6n"...
Ta onetariko beste milareun. Gero nai ta nai ez entzun bear eskoletan
"suniko iko" (su unico hijo) esateko, "bira bira perdurable" la vida perdurable-ren ordez eta beste barregarrikeri asko...
Irugarren
Euskara galtzen deuskuela.
Eztakit zein geittan irakurri neban, euskera dala lurbira guztian dagoen
berbetatik zaarrena edo zaarrenetariko bat, beste erri guztien artean beraitu
edo banakatuten gaituana.
GZer esango leukee erdaldunak, gure argiñak eurak ezin dituen lank

egitera doazenean, arriak landuten edo bideak edegiten dabilzen artean,
erdaldunak maiteen daben gauza bat ostuko baleuskine?
Bursotarrak, euren katedral ederrean eidauken Cid-en obi edo "sepultura" osfuo balebe? .Zer Madriltarrak euren museoetan dauden Lepantoko banderc zaar maite dabezanak urratuko balitue? Urkamendia iltoki ederregitzat eukiko leukee, euskaldun argiñ orren gaiztakeriari bear dan legez
erantzuteko.
Erdalduna: gorde eikezuez ondo Cid-en obia ta Lepantoko zapi zaarrak.
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Gure euskuearen ondoan marrasak dirudie oial orrek; zuen antsinako gauzarik baliotsuenak tsanpon zaar bat eztabe balio gure euskara ederraren ondoan.
Naiago neuke, EUSKALZALE, zure azalean ipinten dozuzan izagarri
baten ordez ezarriko bazendu ause.
Euskaldunak maisutzat daukezan eskolak... etorriko iaku eguna, euskera ederrari eskoletako ateak zabalduko iakazana." (33)
Interesgarritzat jo dut idazle honek aurkezten duen lan osoa une honetako iralcaskuntzarako hiru arazorik inportanteenak adierazten bait dizkigu:
- Euskararen galera.
- Ikasleen atzerapena klaseetan.
- Irakaslegoaren arazoa.
Kontutan hartuz lehenengo arazoa aipatua izan dela dagoeneko, beste biak aztertuak
izango dira aurrerago:

V.1. Irakaslegoarekiko arazoa
Sarritan bai Bizkaian bai Euskal Herriko beste lurraldeetan, irakaskuntzan maisu-

-maistra erdaldunen eskuetan egoten da: "noizean behin maisu euskaldunen bat azaltzen
da baina zoritxarrez "txori" hau oso arraroa da.
Maisu berriak oso pozik ekiten dio bere klaseari, badakielako maisu
batek Bizkaian, kazike batek Gaztelan beste botere daukala.
Eskola zabaldu bezain laster, umetxoak poz-pozik hurbiltzen dira eta
aurtengo maisua ihazkoa baino hobeagoa delakoan daude. Baina maisuak
bere lanari ekiten dio gaztelaniaz, Gaztelan egongo balitz bezala. Klaseari
ekiten dio klaseko umetxo guztiei gaztelaniaz deituz edo haiek ezagutzen ez
duten hizkuntza batez aginduz; eta umetxoek ez dute deus egiten, heuren jezarlekuetan geratuz eta aginduak bete barik. Hasieran maisuak lotsatiak direla edo pentsatzen du eta modu onez izenak eta aginduak errepikatzen ditu,
baina ondorioak berberak. Eta haien arteko harremanak posibleak ez direnez
maisuak eroapena galtzen du haren inpotentzia umeengan botatzen... honen
ondorioa! umeengan, bai maisuaren beldurra baita eskolaren beldurra eta
nazka-nahaste bat ere sortuko da..." (34)
Hauxe da BIZKAITARRA egunkarian agertu zen eskutitza klaseko lehenengo egu-
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nari buruz hitz egiten. Klaseetan bi hizkuntzen arteko txokea adierazten digu, bi kultura
ezberdinak. Irakasleak ahalegin guztiak egingo ditu komunikazioa lortzeko baina hau
ezinezkoa da.
Artikulu batzuek ere adierazten digute "...herrietan egoten ohi dela
maisu erdaldun batekin denbora luzez aritutako mutiltxo bat. Honek ezagutzen ditu hitz batzuk kanpoko hizkuntzaz: -venga usted aca-, -este usted
quieto-, -vaya usted por eta honelakoak..." honek maisua laguntzen
ohi du bere klaseak ematen. Halere hau ez da askotan gertatzen.
..."Orain imajina ezazu honelako mutiltxo bat ez dagoela herrian, duda barik kriston nahastea sortuko da klasean. Maisua umetxoarengana hurbilduko eta ulertarazi beharko dio mimikaz; Jaungoikoak eman dizkion belarriek eta ahoak ez dute ezertarako balio izango, mutua eta gorra izango
balira bezala bai maisua bai ikasleak, arituko dira"... (35)
BIZKAITARRA egunkaritik atera dudan artikuluak Euskal Herriko herri bateko
eskolaren egoera XIX. mendeko lehenengo urteetan adierazten digu.
V.2. Ikasleen atzerapena eskolan
Beharbada sail honetan 2 puntu ezberdindu behar ditugu:
a- Umetxoak ez dira askotan klasera joaten.
b- Hizkuntzaren arazoagatik ikaslegoarengan sortuko den atzerapena.
a- Umetxoak ez dira askotan klasera joaten:
Kontutan hartu behar dugu baserritar- eta nekazari-gizarte bat aztertzen ari garela; honelakoa da orokorrean XIX. mendean Euskal Herrian ikusten dugun gizartea (industrigintza sortzen ari den lekuak salbu). Herri honen oinarria baserria da, baserria eta inguruan
sortzen den lana, hots, familiak landuko duen lur edo esplotazio txikia. Nekazari- eta
baserritar-gizarte batean garrantzi haundia izango du lurlangintzak, honek behar izango du
familia osoaren parte hartzea. Sasoi batzuek exijitzen dute familiaren parte hartzea lurra
lantzeko. Sasoi hauetan umeek lan egiten dute klaseko eginbeharrak aparte utziz. Honek,
hizkuntz arazoari gehituz, haundituko du umetxoaren atzerapena.
Arazo hau dela eta, 1880. urtean UniÓn Vasco-Navarra egunkarian ondoko artikulua
agertzen da
"Azken egunetan egin diren azterketek... bi motako oztopo adierazten diz-
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kidate:
Lehenengo oztopoa, eskoletan ikusten den errekurtso eta materialaren
falta izango litzateke.
Bigarren oztopoa, guraso batzuen abandonua eta egoismoa. Beharrezkoak
direnean, umetxoak erabiltzen dituzte lurra lantzeko eta hauek ez dira klaseetara joaten egun horietan" (36)
b- Hizkuntzaren arazoagatik ikaslegoarengan sortuko den atzerapena:
" ..Jrakurleak, maisuak pasako dituen momentu txarrak eta irakasteko aur-

kituko dituen oztopoak erraz igar ditzake.
Bere ikasleengandik fruitu eskasa aterako du, denboraz eta aplikazioaz soilik zer edo zer aterako da garbi beraren lanetik" (37)
Eskola hauetako errendimenduak, txikienak izango dira. Ikasleak, bere familia eta
bere lagunekin erabiliko duen hizkuntza ezberdin bat aurkituko du.
"...Denbora luzea eman ondoren, ikasleak letra batzu baino ez ditu ahoskatzen. Umetxo bat denez, klasean irakasten dituzten ezaguerak ez ditu ulertzen, irentsi egiten dituelarik"... (38)
Froga eta azterketa batzuen ondorioek ere atzerapen hau baieztatu egin digute. Correo Vasco egunkariak hauxe argitaratu zuen:
"Azken egun hauetan, Bizkaiko herri batzuetako eskola publikoetan egon
diren azterketak...maisu erdaldunek zuzenduta, desastre hutsa eta lotsagarriak izan dira "Junta de Instruccin Pablica" delakoa eta eskoletako inspektorearentzat"...
BIZKAITARRA egunkarian ondoko oharra argitaratu zen:

"...Eskolatu gabeak haurtzaroan hainbat euskaldun izanik, ez da harritzekoa,
sasoikoak direnean, beharreko ezaugerak ez izatearen damu izatea"...
V.3. Zigorrak

Maisuek, klasean eta kalean euskera ez erabiltzeko hartuko dituzten neurriak pedagogiaren kontrakoak izango dira.
Yakintza aldizkarian Francisco Solano y Agirrek ondokoa komentatzen zuen:

Euskara eta Irakaskuntza Euskal Herrian

163

"Ez dut gehiegikeriarik esan nahi, esaten dudanean 1903. urtean maisuek
astakeriak egiten dituztela euskaraz hitz egiten duten umetxoekin. Arratiako Arteagan mutil euskaldun bati belarritik hartu zuten odola egin arte.
Galdakaoko maisuak makila bat apurtu zuen mutiltxo baten saihetsetan.
Amaren hizkuntza erabiltzea izan zen beraren delito bakarra"
Javier Corcuerak dioen moduan:
"Busturian, Bizkaiko nekazari-herri txiki bat, klasean eta klasetik kanpo
euskeraz hitz egiteagatik inposatzen zituen zigorrak, maisuaren ezaugarririk nagusiena izango dira... akusatuak deklaratu zion prentsari honela aritzen zela gurasoek eskatzen bait zioten" (39)
Baina beharbada, une honetako maisuek erabilitako zigorren artean ezagunena eraztuna izango da:
"... eskoletan argi eta garbi ikusten da euskararen kontrako jazarpena. Astearen hasieran maisuak eraztun edo "anillo" bat ematen dio mutil bati,
mutil honen izena erregea edo "el rey" izango da. Hau adi egongo da bai
kalean bai klasean ia nork egiten duen euskeraz...honek eraztuna emango
dio euskaraz hitz egiten duenari. Azken honek ere adi egon behar du ia nor
mintzatzen den euskeraz, eta horrela aste osoa. Astea bukatzen denean,
maisuak galdetzen du ia nork daukan eraztuna eta zigortu egiten ditu astean
zehar eraztuna eraman duten guztiak. Umetxoek askotan ez dakizkite erdal
esamoldeak. Baserritarrek ere sarritan ez dituzte semeak klasera bidaltzen."
(40)
Horrela umetxoengan eskolaren beldurra sortuko da, eta honek haundituko ditu
umetxoen faltak edo "piperrak" eskoletan. Beharbada une honetakoa da ondoko atsotitza:
"Eskolara umeak sasiz-sasi, asko jan eta gutxi ikasi"
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EUSKARA Y ENSEÑANZA EN EL PAIS VASCO EN EL ULTIMO
TERCIO DEL S. XIX

El estudio se basa fundamentalmente, en dos puntos: uno, el anffiisis de la situaci6n
y tratamiento que recibe el euskara en los aspectos social, politico y legal, con una perspectiva remontada hasta el S. XVI; y dos, la recopilaci6n de opiniones vertidas en diversos medios de comunicaci6n vascos de la poca, en relaci6n al euskara, sus caracteres,
condicionantes y trabas, como pueden ser "Euskalzalea", "Bizkaitarra", "Yakintza", "Euskalduna", "Baserritarra", "El Correo Vasco" o "la UniÓn Vasco-Navarra", con la firma de
de Azkue.
personalidades como Sabino Arana o
Aparecen tambin las disposiciones legales que afectan tambin al euskara y su enserianza, en relaci6n con los procesos sociales generales, la prdida de los Fueros, la llegada masiva de inmigrantes y la actitud de la Iglesia, asi como las posturas mantenid2s
por las Diputaciones vascas al respecto. Las leyes se suceden una tras otra, sin que las
iniciativas vascas logren cuajar, abrindose los primeros momentos de oposici6n entre
los grupos defensores y opositores, aunque dentro de un contexto que atin no presencia la
aparici6n del nacionalismo como fuerza politica vigorosa.
La Iglesia mantendth una politica favorable al euskara, tanto en la enseñanza y en la
cultura como en la präctica religiosa, aunque mâs como vehiculo de ::,Apresi6n oral que de
difusi6n escrita, pese a editar textos para la enseñanza de la doctrina cristiana en euskara,
ademls de otros trabajos de mayor entidad. En cualquier caso, hay que hacer clara diferenciaci6n entre el clero cuya relackin era cercana al pueblo y las altas jerarquias y clero ciudadano, conservador y contrario a la lengua vasca, pese a que ambos mantuviesen una tradicional relaci6n con el carlismo.
La cuesti6n de los maestios y el choque con una sociedad que no comprende el castellano es muy fuerte, tanto como los intentos por hacer del castellano la lengua de Euskal Herria. Sera muy criticado el sistema de contrataci6n y elecci6n de los maestros, visto
tambin el efecto negativo sobre el avance de los alumnos y la falta de asistencia que ello
provoca, para lo que unirAn los mtodos represivos y los castigos que sufren los niños
que no son capaces de entender y/o expresarse en castellano.
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L'EUSKARA ET L'ENSEIGNEMENT AU PAYS BASQUE DANS
LE DERNIER TIERS DU XIXe SIECLE
Cette &ude est fond& principalement sur deux points: le premier conceme l'analyse
de la situation et le traitement donn l'euskara au niveau social, politique et en
remontant le temps jusque'au XVIe sicle; un second point reccueille les opinions
apparues dans divers moyens de communication basques de sur l'euskara, ses
caractóristiques, ses contraintes et les obstacles auxquels cette langue doit faire face.
Parmi ces moyens de communication sont cits "Euskalzalea", "BizIcaitarra", "Yakintza",
"Euskalduna", "Basen-itarra", "El Correo Vasco" ou encore "La Unicin Vasco-Navarra", oit
apparaissent les signatures de personnalits telles que Sabino Arana ou Resurrecin 1Vi de
Azkue.
Dans ce travail on peut aussi lire les ordonnances Mgales concernant l'euskara et
son enseignement, en rapport avec le processus social Onáral, la perte de Fueros,
l'arriv& massive d'immigrants et l'attitude de l'Eglise, ainsi que connaltre le point de vue
des Diputaciones a propos de ce sujet. Les lois se succëdent les unes apt-s les autres,
sans que les initiatives basques puissent prendre corps, et c'est alors que surgissent les
premiers conflits entre les groupes Wenseurs et opposants, quoique dans un contexte oii
le nationalisme en tant que force politique puissante, n'est pas encore prUent.
L'Eglise maintiendra une politique favorable a l'euskara, tant au niveau de
l'enseignement et de la cultura que de la pratique religieuse, mais plut& comme un
moyen d'expression orale que comme un vaicule de diffusion &rite, et cela bien qu'elle
publie en euskara des textes pour l'enseignement de la doctrine chrffienne ainsi que
d'autres travaux plus importants. De toute faÇon, il faut distinguer clairement le clerg&
au rapport &roit avec le peuple et la haute hi&archie et le cler0 des villes, a l'esprit
conservateur et oppos la langue basque, quoique ces derniers fussent traditionnellement
liēs au carlisme.
On assiste d'une part a une grave confrontation entre les maitres non bascophones
et une sociētē qui ne comprend pas l'espagnol, et d'autre part un essai de faire de
l'espagnol la langue d'Euskal Herria. Le systëme d'engagement et de choix des maltres
sera compte tenu de l'effet n4atif sur scolaire des enfants et de
l'absentUsme que cela provoque; ces critiques seront 1-pondues par des m&hodes
14ressives et des ch&iments infliOs aux enfants qui ne sont pas capables de comprendre
et/ou de s'exprimer en espagnol.
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KAPITALISMORANTZAKO TRANTSIZIOA
ZERTAN DEN: BRENNER-EN EZTABAIDA

Errota Taldea:
Jose Migel Carrillo,
Pruden Garcia,
Maitane Ostolaza

SARRERA

Bada Historian, edo nahi baduzue Historiografian, problema bat honez gero tipiko,
topiko eta klasiko bihurtu dena: kapitalismorantzako trantsizioarena, edo beste hitz batzuekin esanda: zer da kapitalismoa?, zeren arabera defini liteke?, zer zegoen kapitalismoaren aurretik?, non, nola eta noiz sortu zen kapitalismoa?, nola garatu da gaur egun
arte?, zein faktoreren arabera?
Galdera asko eta korapilatsuak. Funtsean argitu nahi dena zera da: historiaren katean,
momentu batean, zerbait aldatu zen, aldaketa kualitatibo gogor bat, ordurarte zeuden gizarte-egitura guztiak birrindu eta birrantolatuko zituena. Gizartea, ordurarte preso mantentzen zuten hainbat loturaz askatu zen eta garapen etengabe bati ekin zion, edo behintzat
itxuraz etengabea ematen zuena. Muga bat gainditu zen. Hitz batean, kapitalismoa sortu
zen. Non, nola eta zergatiei erantzutea ezinbesteko bihurtu da edozein pentsamendu-sistemarentzat Adam Smith-engandik gaurregun arte. Historia eta Historiografiaren problema
klabe bihurtu da, funtsezkoa planteamendu mailan. Galdera hauen erantzunen araberakoak
izango dira gero edozein problema historiko enfokatzeko eta azaltzeko moduak neurri
haundi batean.
Unibertsitatean edo institutuetan edo edozein liburutan ikasten dugun Historia funtsezko planteamendu hauek erabat kutsatuta dago. Gertatzen dena da askotan ez garela horren jabe, edo ez garela konturatzen zein puntutaraino oinarrizko planteamendu batzuek
baldintza dezaketen gero azalpen konkretu guztia. Eta gainera, askotan ere, ez dakigu ez
zeintzuk diren funtsezko planteamendu hauek, ez nondik datozen edo zertan oinarritzen diren, edo alternatibarik ote dagoen.
Gure azalpenak zulo hori bete nahi du. Nola?. Gure asmoa izan da gaur egun Historiografian erabiltzen diren teoria edo planteamenduen zati haundi baten ikuspegi orokor
bat ematea. Hain zuzen ere marxismoarekin nolabait lotuta dauden joera historiografiko
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nagusien berri ematea. Nola egingo dugu hori?
Gogoratuko zarete nola egon zen orain dela 30 bat urte polemika guztiz famatu bat,
Dobb eta Sweezy-ren artean, beste ikerlari askoren partehartzearekin, kapitalismorantzako
trantsizioaz. Lehenago planteatu ditugun galdera guztiei erantzuten saiatu ziren eta, noski,
oso eritzi ezberdinak eta kontrajarriak jasota. Funtsean bi postura zeuden:
a) Dobb-ekin batera kapitalismoaren sorreran barne-faktoreen eragina azpimarratzen
zutenak, barne-dinamika bat ikusten zutenak, hain zuzen.
b) Sweezy-rekin batera kanpo-faktoreen eragina azpimarratzen zutenak.
Eztabaida honen azkenengo ohiartzunak orain dela hamar bat urte aditu ziren. Esan
genezake momentu horretan guztiz aztoragarria eta argigarria izan zela. Baina geroztik ere
izan dira mila berri eta asko aufferatu da hainbat sailetan. 1976an Robert Brenner-ek, artikulu baten bidez, kritika orokor bat planteatzen zion ordurarte zegoen guztiari eta astindu
eder bat ematea lortu zuen historiaren munduan berriro polemika piztuz.
Guk egin nahi duguna zera da: Dobb-Sweezy-ren polemika ez dugu ukituko, nahiko
pasata badago lehendik eta; bestalde, ez gara trantsizioaren problemarekin zuzen eta sakone,an sartuko, ez bait da tenorea; egingo duguna zera da, Brenner-en kritikak jaso duen
erantzunak eta polemika aprobetxatuz, gaurko Historiografiaren ikuspegi orokor bat
eman, kontutan harturik:
1) Brenner-en sailkapen teorikoari jarraituko diogula.
2) Azalpen orokor bat baino ez dugula egingo, asko sakondu gabe. Gure nahia panoramilca bat eskaintzea da, kritikak eta soluzioak baino.
3) Panoramika honek Historiografiaren zati bat baino ez du hartuko, marxismoarekin nolabait lotuta dagoenarena, beste joera batzuk kanpoan utzita. Bestalde, joera bakoitzean historialari errepresentagarrienen teoriak baino ez ditugu azalduko, kontutan harturik
beste ikerlari asko ere kanpoan gelditzen direla, batzuk oso garrantzitsuak. Beraz, ez da
errepaso eshaustibo bat, ikuspegi orokor bat baizik. Hala ere, gure ustez, gaurko historiografian nahikoa adierazgarria izango da.
Eta orain, hasi baino lehen, marko teoriko bat finkatzeari ekingo diogu labur-labur.
Marxismoaren bilduma kontzeptuala eta terminologia erabiliko dugu, baina ahal den neurrian, gauzak erraz esaten saiatuko gara. Kontzeptu pare bat komentatuko ditugu, ur haunditan sartu gabe. Oso eztabaidatua izan da zer esan nahi zuen Marxek "produkzio-moduaz"
hitz egiten zuenean. Askotan bezala ez dago erantzun finkorik, eritzi ezberdin pila bat
baino. Hala ere, orokorrean, garbi eduki behar duguna zera da: bada produkzio-modu
feudal bat eta bada produkzio-modu kapitalista bat. Bien artean zer dagoen, edo nola sor-
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tzen den bigarrena lehenengotik abiatuta ez dago oso garbi. Edozein modutan, bien artean
trantsizio bat dagoela guztiek onartzen dute; baina trantsizio honen ezaugarriak, iraupena,
eragileak etab.... hor dago auzia.
Halaber inork ez du oso ondo ikusten zer den bata edo bestea, edo zertan datzan kapitalismoaren eta feudalismoaren muina produkzio-modu bezala hartuta. Normalki, kapitalismoa edo feudalismoa definitzeko orduan, ikerlari gehienek ezaugarri-multzo bat aipatzen dute, baina beldur haundi barik esan genezake azken finean faktore nagusi bati heltzen diotela kriterio erabakitzaile bezala. Tradizionalki, eta Marxi jarraituta, produlczio-harremanak erabili izan dira kriterio nagusitzat produkzio-modu bat definitzeko; funtsean,
produkzio-harremanez ulertu behar da produktore zuzenaren eta produkzio-bideen jabearen
artean dagoen harremana edo erlazioa. Beste hitz batzuekin esanda, ea nola produkzio-bideen jabeak zurrupatzen dion produktore zuzenari, langileari, bere lanaren soberakin guztia. Beti ere gauzak ahal den xinpleen esanda, tradizionalki esaten da kapitalismoan produkzio-harremanak esklusiboki ekonomikoak direla eta feudalismoan berriz jaunak bortxa
estraekonomikoa erabiltzen duela jopuari bere lanaren soberakina zurrupatzeko. Oraindik
ere xinpleago esanda, faktore erabakitzailea hauxe da:
- ea baden joputza ala ez.
- ea baden alokairu-lana ala ez.
Baina kriterio hauek, hain xinpleak eta errazak eman arren, praktikara eramateko orduan mila matizazio eta ñabarduratan galtzen dira. Ikerlari bakoitza hasten da bere buruari
galdetzen ea zer den joputza edo zer den alokairu-lana, ea zertan datzan bere azken funtsa
edo zein marko eta testuingurutan kokatu behar dugun, nola baldintzatzen duen horrek
analisi guztia etab. Gainera elementu berriak sartzeari ekiten diote, sailkapen berriak,
ñabardurak, bereizkuntzak etab... eta orduan norberaren kontzeptualizazio eta matizazioak
sartzen dira jokuan eta betiko kontzeptu klabe batzuen inguruko borroka dialektiko etengabeari ematen zaio hasiera. Behin ur horietan sartuz gero nahikoa zaila izaten da ezer garbirik ateratzea; gehienetan, edo eklektikotasun errazera jotzen da edo bestela kontrakoaren
deskomekatze tximistatsutara: eta gainera jokua apur bat kanpotik ikusten dugunok ea
zertaz eta zertarako ari diren eztabaidatzen hasten gara pentsatzen. Ez diegula zentzu haundirik ikusten, beste hitz batzuekin esanda, halako borroka gogorrei, total, arazo terminologiko edo kontzeptual batzuengatik, batek modu honetara azaltzen duela eta beste hark
beste hartara, funtsean gauza berbera esateko, edo honek ez dakit zein nabardura egin nahi
dituela besteak onartzen ez dizkionak etab... Agian gauza berbera gerta dakizueke zuei
gure azalpena ematen hasten garenean.
Arrisku hori alboraezina da, baina garbi eduki behar dena zera da, askotan hain
gaitzak eta absurdoak iruditzen zaizkigun polemika horiek badutela beren funtsa eta iturburua, eta garrantzitsuena hasierako planteamendua izaten dela, horrek baldintzatuko bait
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du gero kontzeptualizazio osoa.
Gure azalpen honekin ez dugu soluziorik proposatu nahi, eta gutxiago oraindik problema guztiak argituko dizkigun errezetarik eman. Ez, ez gara jaitsiko polemika berberaren hartu-eman dialektikotara. Gure asmoa, lehen esan dugun bezala, zeintzu diren galdera
nagusiak azaltzea da, eta honekin batera erantzun-multzo nagusienen planteamenduak
agertzea. Eta erantzun-multzo horiek, Brenner-en arabera, hiru dira nagusiki:
1) MALTHUSIARRAK: berak horrela deitzen die, honekin adierazi nahiz Malthus-ek fmlcatutalco kontzeptu-eremuan mugitzen direla.
2) NEOSMITHIARRAK: edo merkataritzaren nagusitasuna defenditzen dutenak eta
Brenner-en eritziz Adam Smith-ek finkatutako kontzeptu-erernuan mugitzen direnak.
3) MARXISTAK: eta beraien artean, noski, berak bere teoriak azaltzen ditu.
I. MALTHUSIARRAK
Malthusen jarrait7aile,ek, hau da, Brenner-ek dioen bezala neomalthusiarrak, feudalismotik kapitalismorantzako trantsizioa eredu demografikoaren arabera esplikatuko dute,
populazioaren hazkundea historiaren bultzagiletzat hartuz.
Beraz, abiapuntu bezala komeni litzaiguke aurrez Malthus-en populazioari buruzko
teoriak ezagutzea, oinarritzen bait dute gure argumentazio guztia. Azken finean, Postan
eta Le Roy Ladurie-k eraikitako eredu demografikoak ez du Malthus-en beraren populazioari buruzko teoria besterik berreskuratzen. Hala dio behintzat Brenner jaunak.
Trantsizioaren problematika dela eta zenbait historiagilek sortu dute nolabaiteko
eztabaida -nahikoa ezaguna bestalde historia munduan gabiltzanontzat-. Saiatu ere egin
dira eredu baliagarriak ematen, teoria errealitatetik hartutako datuekin osatuz, Europako
nazioen joera ezberdinak kontsideratuz, etab. Baina besterik ezean, argumentazio horren
azpian dagoen eskema teorikoa defendatu nahian dabiltza. Eta norberak jarraitzen duen
interpretazio teoriko horren arabera errealitatearen aztertzea –gure kasuan transizio-garaiaren aztertzea– guztiz bideratuta emango dute.
Lehenengo interpretazio-bideari jarraituz, hau da neomalthusiarren interpretazioa,
Postan eta Le Roy Ladurie-ren ereduak ikusiko ditugu, eredu hauei Brenner-en kritikak
kontrajartzen dizkiegularik.
Irakurleari gauzak erraztearren, eskematxo bat jarraituko dugu:
1.1.- Neomalthusiarren iturburua: Malthus eta Malthus-en populazioari buruzko teoriak.
1.2.- Postan eta Le Roy Ladurie-ren eredu demografikoak trantsizio-garairako.
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Brenner-en kritika, ikuspegi marxista baten barruan.
1.4.- Postan eta Le Roy Ladurie-k egindako eredu demografikoaren defentsa, Brenner-en
kritikari erantzunaz.
1.3.-

I.1. Malthus (1766-1834)
Thomas Robert Malthus, Ingalaterran jaio zen 1766an famili aberats batean. Matematika-ikasketak Cambridgen egin ondoren aro modernoko eta ekonomia politikako katedra lortu zuen. Rikardo ekonomistarekin harreman estuak eduki zituen. Gaztetandik ezagunak zitzaizkion beraz ekonomia eta gizartze-zientzien mundua.
Ordutik datozkio Malthus-i populazioari eta gizarte-eboluzioari buruzko lehen kezkak. Hain zuzen 1789an argitaratuko du bere Populazioaren printzipioez deritzon saiakera.
Bertan argi eta garbi azalduko du Malthus-ek gizarteak jasan duen arazo bizia, hau
da, baliabideen gaineko biztanle-presioa. Oztopo honek benetan mugatuko du gizartearen
hedapena, eboluzio ekonomikoa erabat murriztuz.
Honela, A. Smith eta beronen jarraitzaileen ikuspegi baikorra zalantzan jartzen zuen
Malthus-ek. Gizartearen egoera larriegia zela -hazkunde demografikoa kontuan harturiketa ezinezkoa zitzaion mundu harmoniko batean sinestea. Beraz, funtsezko arazoa, baliabideen gaineko biztanle-presioa da. Honek mugatuko du itxuraz oztoporik gabeko giza
eboluzioa eta demografi hazkundearen neurri-maila.
Polikiago aztertuko ditugu Malthus-en planteamenduak, beraren eskema teorikoa sakonki ulertzearren, eredu demografiko honen muina bereganatu bait dute Postan eta Le
Roy Ladurie-k.
Malthus-ek Essay izeneko liburuan bi ideia azpimarratzen ditu: (1)
1.- Gizakumeari beharrezkoa zaio jatea.
2.- Gizon-emakumeen arteko sexu-grina ez da sekula gutxitu edo desagertuko.
Honen ondorioz "populazioaren hazkundea lurrak gizakiari eman diezaiokeen elikadura baino haundiagoa da".
Guzti hau errealitatean frogatuko du: datuak ugari dira teoriaren lagungarri, batez ere
Estatu Batuetako egoera demografikoan oinarrituak.
Eta zientzia egiteko asmoarekin, ondorio garbi batera helduko da:
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"populazioaren hazkundeak progresio geometrikoari jarraituko bazaio ere,
baliabideen hazkundea, gehienera jota, progresio aritmetikoari jarraitzen
zaio".
Baina normalean naturak berak bi gehikuntzak parekatuko dituen zuzenkariak ematen
ditu.
Zeintzu dira nahi ta nahiezko zuzenkari edo balazta hauek? Orokorki esanda, bizioa
eta miseria. Zehazkiago:
1.- Balazta prebentiboak, hau da, jaiokortasunari dagozkionak, batez ere klase boteretsuen artean. Garrantzitsuena "sexu-abstinentzia" da_dudarik gabe; edo beste era batean
esanda, ezkontzaren atzeratzea familia mantentzeko gai izan artean.
2.- Balazta positiboak: hilkortasunari dagozkio eta behartsuen gain dute eragina gehienetan. Garrantzitsuenak: gerra, gosea eta miseria dira.
Baina funtsean, planteamendu guzti hau kontzeptu-klase batean oinarritzen da:
"eskari efektiboa" delakoan.
Eskari efektiboak, hau da, enplegu-mailaren neurriak, mugatuko du azken finean,
populazioaren hazkundea. Berak ezarriko dio giza eboluzioari neurri kualitatibo eta
kuantitatiboa.
Eskulanaren eskaria, edo eskari efektiboa, gehiagotzen doan eran -eta hau aurrezkiak
lan produktiboetan inbertitzearekin bat dator- langileriaren egoera hobeagotu egiten da,
ezkontzak ugaritzen direlarik. Eskari efektiboa behar hainbatekoa ez bada berriz, populazioaren hazkundea kolokan jartzen da. Kaltegarria, Malthus-en eritziz, hazkunde demografikoa beharrezkotzat jo behar bait da, muga eta baldintza batzuren menpean noski.
Beraz, populazioaren neurria enplegu-mailak mugatzen du.
"Azken finean, populazioaren hazkuntza potentziala baliabide-mailaren
arabera doa; hazkuntza erreala berriz eskari efektiboari loturik legoke".
Arrazonarnendu guztiaren azken oinarria baliabideen maila murriztuko duen errendimendu beherakorraren teoria da, hain zuzen D. Rikardo-rengandik hartuta. Lege honen babespean osatuko du Malthus-ek bere populazioari buruzko teoria.
Arazoaren irtenbide bezala industrializazioa proposatuko zaigu. Industriaren hedatzeak eskari efektiboaren gehikuntza eta presio demografikoaren biguntzea dakar.
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Baina zein da prozesua?
Hasieran langileriaren eskaera-mailaren igotzeari ekin beharko zaio, soberakinak
neurri haundiago batean bereganatuz. Horretarako zenbait aztura kulturaletarantz erakarriko dira, azken finean populazioaren hazkundea geldiaraz dezaten.
Labur esanda, gizartearen aberastea eta hedatzea industriaren bidez bakarrik lor daiteke.
Malthus-en pentsamolde teorikoa azaldu dugu, hain zuzen Postan eta Le Roy Ladurie-k bereganatuko duten eredua.
Baina bata da teori mailan mugitzea eta bestea Malthus-ek berak egindako trantsizio-garaiaren aztertzea.
Nola ulertu zuen Malthus-ek feudalismoaren desagertzea eta/edo kapitalismoaren sortzea? Zertan zetzan trantsizio delako garaia?
Sistema feudnia edo produkzio-modu feudala, bere eritziz, gizartearen aurrerapenerako
kaltegarria zen, soberakina erabat murrizten zuelako eta, eskari efektiboa mugatuz, populazioaren hazkundea geldiarazten zuelako, gabezia eta miseria nabarmenduz, krisia erakarriz.
Egoera honetan, industrializazioa egitura sozial feudalaren disolbatzaile bihurtzen da.
"Klase sozial guztiak berpizten dira ekonomia bultzatzaile honen eraginez, luxurako eta
konforterako gustua zabaltzen delarik".
Ondorio logiko bezala, klase ertainen sendotzea eta kontsumo-mailaren igotzea dator.
Beraz, Malthus-ek trantsizio-garaia eta kapitalismoaren sortzea klase ertainen sendotzearekin lotzen duela nabarmentzen da.
Laburpen gisa eta lehen esandakoa garbi gera dadin, azpimarratuko dugu Malthus-ek
demografi hazkundea ongarritzat ematen duela, baldinta batzuen barruan noski, hau da,
baliabide eta eskari efektiboaren maila kontuan harturik, bestela pobrezia erakarriko bait
zuen.
Populazioaren printzipioa, lehen aipaturiko mugen baldintzapean, aurrerapen sozialaren bultzatzaile bihurtzen da, historiaren motore hain zuzen.

176

1.2. Postan eta Le Roy Laudie
Postan eta Le Roy Laudie-ren interpretazioak trantsizio-garaia aztertzerakoan Malthus-en eredu demografikoari jarraitzen zaizkio, populazioaren printzipioa trantsizio-garaiari aplikatzen diotelarik. Eta horrela XII.etik XVIII. arteko mendeak eskema logiko baten barruan aztertzen dituzte, hau da, populazioaren hazkundeak bultzatutako kausa-ondorio katearen barruan.
Postan-ek XII-XVI. mendearteko eboluzioa esplikatuko du, bi garaialdi bereiztuz:
1.- XII eta XIII. mendeak: hedaldia.
Demografi hazkundeak lur marjinatuen lantzea ekarriko du. Hau dela eta lur
edo laborearen eskaera eskaintzaren goitik doa. Beraz, prezioak gora joko dute
eta jaunen errenta igoko da.
Egoera horretan, laborariak jaunari men egitea besterik ez du, bere bizimodua, nahiz larria izan, mantenduko badu.
Beraz, jaunaren bortxapean, zerga eta lan-pre,stakuntzaren gogortzera makurtu
beharrean aurkitzen dira.
"Z,erga-gehikuntzaren nolabaiteko neurria jaunaren ekonomiaz kanpoko bortxaren arabera doa".
2.- XIV eta XV. mendeak: krisialdia.
Izurri eta gosearen eraginez populazioa gutxitzen da lurraren produktibitateak
beherantz ekiten dion neurrian.
Eskaintzak eskaera-maila gainditzen du eta prezioak jaitsi egiten dira, jaunare,n errenta murrizten doalarik. Neurri handi batean, jaunarekiko nekazariaren
egoera hobeagotzen da.
Azken finean, produkzio-harreman feudalak desagertuko dira pixkanaka, harreman kapitalistak sendotzearekin batera.
Le Roy Ladurie-k, Postan-en eskema demografikoarekin jarraituz, XVI-XVIII mendearteko garaia esplikatuko du, Malthus-en populazioari buruzko teoria iturburutzat hartuz.
XVI. mendean -Ladurie-ren eritziz- joputza erabat desagerturik dago Europako mendebaldean, Ingalaterran batipat, baina baita Frantzian ere neurri haundi batean, alokairu-lana zabaltzen doan bezala.
Berriro ere, prozesu guztiaren azpian populazioaren hazkundea kokatu beharko genuke. Honen eraginez, jaunaren errentaren goratzea eta soldaten jaistea.
Ondorio gisa, nekazal lur-jabetza desagertu egingo da eta jaunaren egoera sendotu.
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XVII. mendean berriz krisialdiari datorkio txanda krisi demografiko eta ekonomikoa, zenbait lekutan XIV. mendeko krisia bezain gogorra.
Ondorioak berehala nabaritzen dira Europa osoan hedapen-joera guztiz trufficatuz eta
barne-aldaketa erakarriz.
Esan beharra dago, azterketa guztia Frantzia eta Ingalaterrako eboluzio demografikoan finkaturik dagoela, bien arteko ezberdintasunak nabarmentzen direlarik.
Orokorrean Aintzinako Errejimeneko gizarteak muga produktibo batzuk dauzka, igaro ezinezko muga batzuk. Populazioaren hazkundeak muga horiek pasatzen dituenean
Malthus-en bala7ta guztiak sartuko dira jokuan, gizartea berriro orekara erakarriz, hau da,
baliabide eta populazioen arteko oreka.
1.3. Brenner

Brenner-ek kritika orokor bat planteiatzen dio malthusiar ereduari eta zer esanik ez
beronen jarraitzaile diren Postan eta Ladurie-ren neomalthusianismoari.
Postan edo Ladurie-k -Brenner-en eritziz- Malthus-en eredua bereganatzean,
trantsizio-garaia demografiaren gorabeheretan oinarrituz aztertzen dute, klase-borroka erabat baztertuz.
Faktore hau, funtsezkoa denez gero, eredu neomalthusiarrek ez dute inongo baliorik,
produkzio-modu feudalpean, joputza-harremanak nagusi direlarik.
Honen arabera, garapen ekonomikoa produkzio kapitalisten ezartzearekin bat dator.
Brenner-en ikuspuntu barruan, produkzio-harremanen bidez, edozein eboluzio-eredu
esplika daiteke, hau da, mendebaldeko Europatik joputzaren desagertzea edo Ekialdean
zerbitzu-lanaren sendotzea; Frantzian lur-jabetza txikiaren finkatzea, aldiz Ingalaterran lur-jabetza haundiaren zabaltzea etab.
Eredu demografikoak berriz ezin lezake Europan gertaturiko emaitza desberdinen
esplikaziorik eman. Beraz, ez da taxuzkoa faktore demografikoa gizartearen bultzatzailet2at jotzea.
Neomalthusiarren aurka eginiko kritika orokorra ezezik, hauen iturburua den Malthus-en ereduari berari ere leporatzen dizkio zenbait akats: nekazal produktibitatearenganako mesfidantza, populazioaren hazkundea mugatuko duen autoegokitzaileen eragina suposatze,a, distribuzio-maila hutsean mugitzea produkzio-harremanak erabat ahaztuz,... azken
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finean, determinismoan erortzea.
Zerbitzu-lanaren desagertzea jaunaren ekonomiaz kanpoko bortxaren galtzearekin dator -Brenner-ek dioenez-. Hori dela eta, produkzio-harremanetan oinarritu beharko genuke
joputzaren disolbatzearen esplikazioa eta ez merkatal edo demografi faktoreen eraginean.
Klase-egiturak eta produkzio-harremanek bakarrik erabaki dezakete demografi edo
merkatal aldakuntzaren eragina, historian zehar. Honen arabera finkatzen dira garapen ekonomikoaren zikloak edo mende-trenak.
Trantsizioa, azken finean, klase-borroka besterik ez da.
Egia esanda, Brenner-ek onartzen du XIV-XV. mendeetako gizarteak jasan zuen krisialdia. Baina krisialdi hau esplikatzerakoan ez dator bat malthusiar postulatuekin.
Krisia ezin daiteke populazioaren hazkunde eta beronen ondorio kaltegarrien arabera
bakarrik esplikatu, produkzio-harreman batzuen eboluzio logikoa bait da, hain zuzen produkzio-modu feudalaren teknika-berrikuntzarako ahuleziaren ondorio.
1.4. Postan eta Le Roy Laudie-ren erantzunak
Azkenik, Postan eta Le Roy Ladurie-ren erantzunak emango ditugu Brenner-en Icritikari kontrajarriz eta eredu demografikoa defendatu nahian.
Bai batak, bai besteak, Brennerren klase-borrokan oinarrituriko eredua zalantzan jartzen dute. Areago, marxismo politikotzat jotzen dute.
Beraien ustean, Brenner-ek Ieporatzen dien determinismotik at daude, faktore demograllkoa ez bait dute funtsezkotzat hartzen garapen ekonomikoa esplikatzerakoan.
Bi autore hauek, bestalde, eredu malthusiarren barruan klase-borrokak baduela bere
lekua pentsatzen dute. Alderantziz, Brenner-ek berak trantsizio-garaia esplikatzerakoan
hainbat funtsezko faktore kanpoan uzten ditu, izurritearen eragina esate baterako.
Brenner-en planteiamendu teorikoak filosofia agustiniarrarekin badu zer ikusirik,gizartearen aurrerakuntza nekazariaren txunditzearekin lotzen duenean.
Gainera, ezin daitezke botere politikoa eta kontrol ekonomikoa, edo soberakina zurupatzeko ahalmena, parekatu eta klase nagusi bakar bati leporatu Brenner-ek egiten duen
bezala.
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Ingalaterrako eboluzio-eredua ezezik beste batzuek ere badirela gogorarazten diote
neomalthusiarrek Brenner jaunari.
Hauen helburua aldakuntza demografikoak tren ekonomikoarekin kateatzea da, eredu
osagarri bat eraikitzearren. Nahiz eta faktore demografikoa funtsezkotzat jo, hainbat elementu sozioekonomiko ere kontuan hartzen dira, esate baterako, famili egitura, errenta
feudala, berrikuntza teknikoak, etab.
Beraz, eredu malthusiarra askoz baliagarriagoa gertatzen da, beste ereduen zenbait hutstme betetzen dituenez gero.
Brenner-ek trantsizio-garaia aztertzerakoan produkzio-harremanetan oinarritzen da.
Honen arabera, nekazariaren jopu sentitzearen arrazoi bakarra ekonomiaz kanpoko kontrol
edo bortxan oinarritzen du. Harreman hauek aldatuz gero eta alokairu-lanaren zabaltzearekin batera askatasuna letorkioke nekazariari.
Europako zenbait lekutan prozesu hau gertatu ez zela ikusterik besterik ez dago,
Brenner-en eredua bertan behera botatzeko.
IL NEOSMITHIARRAK (merkataritzaren nagusitasuna defenditzen dutenak)
II.1. Sarrera
Hasieran esan dugun bezala. Brenner-en sailkapenari jarraitzen ari gatzaizkio: beraz,
izen hau berak jarritakoa da. Funtsean, Sweezy-ren jarraitzaileak dira: sarreran aipatu dugu
Dobb eta Sweezy-ren arteko eztabaida, barne- eta kanpo-faktoreen arteko kontrajartzea
azpimarratuz. Orain ezinbestekoa zaigu Sweezy-ren teoriak pixka bat argitzea: funtsean
honela labur daitezke: Beheko Erdi Aroaren hasieran, Mediterraneoko merkatalgoaren
berpiztearen bitartez, Europako hainbat hiri berpiztu egiten dira kapitalismoaren foku zabaltzaileen papera jokatuz. Guk azalduko ditugun teorilariak, Gunder Frank eta Wallerstein, barne-kanpo kontrajartzen hau APURTU NAHI DUTE, GAINDITUZ, beraientzat
kontrajartze hau faltsua bait da. Horretarako bi puntu hauek proposatzen dituzte:
a) Analisi-gai bezala kapitalismoaren sistema orokorra eta osoa hartzea, eta sistema
hau bakar-bakarrik mundu mailan hartuta analizatu, estudiatu eta uler liteke; inolaz ez
orain arte egiten zen bezala Europa eta Mediterraneo ingurua bakarrik kontutan harturik.
b) Marko berri honetan barne-kanpo kontrajartze hori sistema bakar batean integratzen da, bere aleko aurkakuntza hori gaindituz.
Beraz, beste barik, hasiko gara azaltzen lehenengo Gunder Frank-en teoriak, gero
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Wallertein-enak eta bukatzeko Brenner-en kritika.
11.2. Gunder Frank
Berlinen jaioa 1929an. USAn hezi da. Unibertsitateko irakaslea izan da hainbat lekutan, bereziki USAn, Mexikon, Brasilen eta Txilen (1973an ospa egin beharrean aurkitu
zen arte). Bere liburuetan azpigarapena eta Hego Amerikaz aritu da gehien bat. Eta hain
zuzen ere haren obra azpigarapenaren argitzearen prismaz ulertu behar da. Eta honen
kausak, agerpenak eta soluzioak bilatzeko ezinbestekoa iruditzen zaio azterketa historikoak egitea; hau da, nazio azpigaratuak ez dira beti horrela egon, baizik eta haien gaurko
egoera prozesu historiko luze baten ondorio zuzena da, kapitalismoaren zabaltze eta ezartzearena. Beraz ezinbestekoa da argitzea nola sortu, zabaldu eta ezarri zen kapitalismoa,
eta problema honen soluzioa kapitalaren hasierako metatzearen problemarekin lotzen da
estuki.
Gunder Frank-ek esaten duena hau da: problema hori Marx-ek ez zuen soluzionatu
erabat eta horren jakinean zegoen: gaurregun ere erabat soluzionatu gabe dago, bi arrazoirengatik:
a) Marx-ek kapitalismoa Ingalaterran, hau da, bere bihotz eta gune aurreratuenean
baino ez zuen ikertu.
b) Geroztik ere, zentru horretan edo zentru horri buruz egin dira ikerketak. Horrekin
kapitalismoaren sorreraren ikusketa partzial bat baino ez dugu lortu, inoiz ez problema
bere osotasunean ikustea. Horretarako ezinbestekoa da kapitalismoaren periferiaz ere ikeketak bultzatzea eta hain zuzen ere horri ekingo dio berak.
Hauxe proposatzen du: kapitalismoaren sorreran edo kapitalismorantzako trantsizioan, funtsean bi prozesu daude:
1) Kapitalaren metatze-prozesu mundialaren zabaltzea, hau da, merkatu mundialaren
eraketa.
2) Produkzio-harremanen eraldatzea: produktore zuzena eta produkzio-bideen arteko
bereizkuntza eta alokairu-lanaren agertzea.
Eta problema hauei heltzeko ondo etorriko dira zehaztapen pare bat. Hau da, zer da
kapitalismoa? Tradizionalki kapitalismoa faktore nagusi baten arabera neurtu da: produkzio-harremanak; hau da, non dago kapitalismoa? bada, funtsean, alokairu-lana ezartzen den
lekuetan eta beste inon ez; alokairu-lanik ez badago edo feudalismoa, edo prekapitalismoa
edo sozialismoa edo besteren bat edukiko dugu, baina ez kapitalismoa. Gunder Frank
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desadostasun totalean dago; berarentzat, honek, kapitalismoaren alderdi bat baino ez du
hartzen, metropoliari dagokiona hain zuzen; baina funtsean, prozesu nagusia metatze
kapitalista mundialaren zabaltzea da, hau da, merkatu mundialaren zabaltzea eta eratzea.
Berarentzat, kapitalismo barruan, produkzio-harreman diferenteen menpean sort liteke
metatzea, eta hain zuzen ere kapitalistak ez diren produkzio-harremanen menpean. Beraz,
alokairu-lana ez da kapitalismoaren ezinbesteko ezaugarri eta baldintza, baizik eta haren
zabaltzea kapitalismoaren beste faktore batzuren arabera dago. Guzti hau, noski, bakar-bakarrik marko mundial baten barruan iker liteke, inolaz ere zentruan bakarrik. Eta sistema
mundial hori metropoli-satelite sistema batean egituratzen da.
Beraz, laburbilduz era eskematiko batean:
a) Marko mundiala, metropoli-satelite sistema batean egituratuta.
b) Kapitalismorantzako trantsizioan bi prozesu daude: merkatu mundialaren zabaltzea
(hasierako metatzea) eta alokairu-lanaren ezartzea. Bi prozesu hauek ez dira aldiberekoak,
lehena garrantzitsuena delarik.
11.3. Wallerstein

Teorilari honekin aski luzatuko gara bi arrazoirengatik: Gunder Frank-en oinarrietatik abiaturik kapitalismoaren sortzearen eta ezartzearen erabateko azalpen bat erdiesteko
asmoa duelako (oraindik lanean ari da, baina bere "opus magna"ren lehen liburukiak kalean daude: El Moderno Sistema Mundial) eta azalpen hori benetako sistema orokor bat
delako; beraz, oso zaila da bi hitzetan azaltzea. Gunder Frank bezala, bi oinarri nagusietatik abiatzen da:
a) Kapitalismoa definitzeko orduan ez du onartzen alokairu-lanaren egotea ala ez kriterio bakartzat: "Inongo unean orain arte ezaugarri tipiko hauek ez dira izan ezaugarri esklusiboak" edo "Lanesku librea eta ez-librearen konbinazioa da ekonomi-munduaren
ezmigarria".
b) Kapitalismoa eta trantsizioa estudiatzeko orduan "garrantzizkoa da azpimarratzea
ez direla gizarte nazionalak edo antzeko eraikuntzak trantsizioak pairatzen dituztenak.
Sistema mundialak dira".
Trantsizio kontzeptuari buruz hainbat zehaztapen egiten ditu, esanaz kontzeptu
horrek hiru prozesu estaltzen dituela:
1) Europa feudala ekonomi mundu kapitalista bihurtzeko hasierako aldaketa.

182
2) Kanpoko sistema ez-kapitalistak sistema kapitalista barruan sartuz joatea.
3) Lanindarraren proletarizazioa eta lurraren merkaturatzea (komerzializazioa).
Garrantzizkoena, azpimarratu behar dena da trantsizioa estudiatzerakoan hiru prozesu
horiek estudiatu behar direla, eta azken finean, estudiatzen dena "kapitalismoa" edo "produkzio-modu kapitalista" baino "sistema mundial modernoa" eta "ekonomi mundu" berriaren zabalpena eta ezarpena dela. Marko horren barruan estudiatu behar da trantsizioa.
Orain, marko teorikoa definituta eta zehaztuta, ikusiko dugu nola ikusten duen konkretuki prozesu historikoa.
Ekonomi-mundu berriaren sorkuntzaren sustraiek Beheko Erdi Aroko krisialdian
daude. Wallerstein-ek krisialdi honen interpretazio demografista bat ematen digu: populazioaren hazkundearen ondorioz produkzioaren tartea (edo produkzioaren soberakinaren
tarta) oso txikia gelditu da: ez badugu tartaren zatiketa berri bat egin nahi, tarta haunditu
beharra dago zatiak ere haundi daitezen; eta nola haunditu? Ekonomi-mundu berri bat
eratuz, eta horrek hiru gauza suposatzen ditu:
a) Hedakunde geografikoa: hemen datoz XVI. mendeko aurkikuntza guztiak, bereziki
Amerikarena.
b) Lanaren kontrol-modu ezberdinen garapena: aurrerago argituko dugu kontzeptu
hau.
c) Egitura politiko berri bat: estatu modemoa (edo monarkia absolutua) dira prozesu
hauek aurrera eraman dezaketen erakunde bakarrak.
Beraz, hedakunde geografiko bat eta aldaketa haundiak antolaketa ekonomiko eta
politikoan. Eta honek, funtsean, honako hau dakar: lanaren banaketa berri bat. Hau
da zalantza barik puntu klabea. Bi atal bereiztuko ditugu:
a) Kontzeptuei dagokiena: Wallerstein-ek bere kontzeptualizazio propioa erabiltzen du,
osorik berea, terminoak ere bai, eta termino bakoitzak esanahi zehatz bat dauka.
b) Azalpen sistematikoa: hedapen geografikoaren ondorioz ekonomi-mundu berri bat eratz,en da eta beraren barruan hiru gune bereiz genezake: zentrua, periferia eta semiperiferia.
a) KONTZEPTUAK
Bi kontzeptu argituko ditugu: ekonomi mundua eta zentru/periferia sistema.
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Ekonomi mundua: zita batzuen bitartez uste dut lortuko dugula azalpenik
zehatzena: (zita guztiak: El Moderno Sistema Mundial Ed. S. XXI).
"Sistema 'mundial' bat ez da munduaren osotasuna hartzen duelako, baizik eta juridikoki definituta dagoen edozein unitate politiko baino haundiagoa delako. Eta "ekonomi
mundua' da sistema ekonomikoaren atalen arteko oinarrizko lokarria ekonomikoa delako" (21. or.)
"Izan ziren lehenago 'ekonomi munduak'. Baina inperio bihurtuz bukatu zuten:
Txina, Persia, Erroma." (22. or.)
"Europa ez zen 'ekonomi mundu bakarra garai horietan. Baziren beste batzuk, baina
bakar-bakarrik Europa abiatu zen besteei lekua kentzeko kapaz egingo zuen garapen kapitalistaren bidean" (24. or.)
"Inperio politikoak ekonomi-menerapen baten tresna primitibo bat dira. Nahi bada
horrela planteiatu, beheko estratoetatik goikoetara, periferiatik zentrura, gehiengotik gutxiengora, gainegitura politiko eragozleegi baten zarrastalkeria eliminatuz, soberakinaren
fluxua posible egiteko teknologia asmatzea da mundu modernoaren lorpen soziala" (22.
or.)
Zentru/periferia sistema: badugu "ekonomi mundu" bat, eta "ekonomi mundu"
hau "Zentru/periferia" sistema batean egituratzen da. Sistema honetan, nazio eta lurralde
bakoitza, sistema barruan kokatzen den gunearen arabera antolatuko da, gune bakoitzak
funtzio eta ezaugarri diferenteak dituelarik. Zentruak (gure kasuan Mendebaldeko Europa)
sistema guztia menperatzen du, periferia eta semiperiferiako lurralde guztiak bere probetxurako antolatuz. SISTEMA GUZTIA KAPITALISTATZAT JO GENEZAKE, baina
ñabardura garrantzitsu batekin:
"Lan librea da, beraz, kapitalismoaren ezaugarri definitzaile bat, baina ez lan librea
enpresa produktibo denetan. Lan librea zentruko nazioetan lan kualifikatua kontrolatzeko
modua da, eta bitartean lan derrigortua gune periferikoetan hain espezializatua ez den
lanarentzat erabiltzen da. Konbinazio hau kapitalismoaren esentzia da. Lana nonahi libre
denean sozialismoa izango dugu" (179. or.)
Baina edozein modutan azpimarratu behar dena hauxe da:
"XVI. mendean aro kapitalista' bat sortzen da, eta 'ekonomi mundu' baten forma
hartzen du" (182. or.)
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b) AZALPEN SISTEMATIKOA

"Ekonomi mundu" kapitalista hori hiru gunetan egituratzen da. Gune bakoitzak bi
elementu ditu:
a) Lanaren kontrol-modua.
b) Soberakinaren fluxua zentrurantz.
Gune balcoitzean, hainbat faktoreren arabera, lanaren kontrol-modu diferente bat ezartzen da. Honen helburua sistema guztia mantentzea eta indartzea da, zentrurantzako fluxua
garantizatuz. Lanaren kontrol-moduaz zera ulertu behar dugu, kasuan kasuko, esklabutza,
joputza, alokairu-lana eta abar. Zentrua da zentru antolatzailea, eta periferia eta semiperiferiaren produkzioa antolatzen du bere beharrizanei erantzuteko. Labur-labur gune bakoitzaren karakterizazio orokor bat egingo dugu:
1) PERIFERIA: Ekialdeko Europa eta Amerika. Lanaren kontrol-modua honako hau
da, enpresa batzuetan esklabutza eta beste batzuetan Wallerstein-ek "merkaturako laboretan lan derrigortua" deitzen duena. Eta zer da hori? Ekialdeko Europan joputza, eta
Amerikan gomendatua eta mitayoak. Produlczioa (gogora dezagun zentruaren beharrizanen
arabera antolatzen dela) hauxe da, Amerikan meatzaritza (urrea eta zilarra) eta Ekialdeko
Europan laborantza (garia bereziki).
2) ZENTRUA: Mendebaldeko Europako Atlantiko ingurua. Lanaren kontrol-modua
era askotakoa da; funtsean esan genezake lurlangintzan laborantza intentsibo bat sortzen
dela, produkzio-harreman kapitalistapean, lanaren kontrol-modua maiztergoa delarik, eta
hirietan, "enclosure"-en prozesuak bultzaturik laneskuaren proletarizazioa hasten da;
beraz, alokairu-lana. Produkzioa, bereziki manufakturak.
d) SEMIPERthERIA: Mediterraneo ingurua: Espainia, Italia, Frantziako hegoaldea... Lanaren kontrol-modua partzuergoa da, eta produkzioa oso diferentea leku konlcretuaren arabera. Gune hau beste bien artean dagoen zerbait da, baina ez digu egiten besteen
bezainbateko karakterizazioa.
Gune-antolakuntza honen faktore garrantzitsuena dentsitate demografikoa da, baina
baita beste faktore batzuk ere, esaterako ekonomiaren monetarizazio-maila, hirien garapena eta garrantzia, aurreko egoera politiko-legalaren pisua etab
"Ekonomi-mundu" honek, noski, gainegitura politiko bat behar du. Lehengoak,
Wallerstein-entzat inperioa, ez digu balio zentrurantzako fluxua garantizatzeko inkapaza
delako. Horrela sortzen da "nazio-estatu modernoa", ezin litekeelarik erabaki kapitalismoaren eragilea edo ondorioa den. Garbi dagoen gauza bakarra da batera sortzen direla.
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"Nazio-estatu" berri honen izaeraz (kapitalista, feudala edo bestelakoren bat) Wallerstein
ez da garbi definitzen.
Eta honekin bukatzen da Wallerstein-i buruzko Ikus dezakegunez, benetako
"sistema" baten aurrean gaude, hitzaren esanahi zehatzenean, ongi egitaratuta eta gorpuztuta. Kapitalismoaren ezartze-prozesu OSOAREN azalpen OROKORRA izan nahi du,
lehen esan dugun zentzuan, mundu-mailan eta dauden hiru prozesu diferenteak analisi
bakar batean integratuz, kontzeptualizazio berri eta diferente bat erabiliz gainera. Nahiz
ados nahiz kontra egon ezin zaio meriturik ukatu.
11.4. Brenner-en kritika
Aurreko ataletan aski luzatu garenez gero saiatuko gara Brenner-en kritika zazpi
puntutan biltzen.
1) Wallerstein eta Gunder Frank-en teoriak eta garapenak Adam Smith-en postulatu
batean daude oinarrituak: merkatuaren hedatzeak lanaren espezializazioa dakar, eta honek
berriz garapena; beraz, merkatalgoaren zabaltzea eta hedatzea da sistemaren klabea,
kapitalismoaren sorreraren k1abea. Brenner-entzat ideia hau erabat faltsua da: merkatuaren
hedatzea kapitalismoaren sorreraren ondorioa da eta ez alderantziz. Beraz, estudiatu behar
dena kapitalismoaren sorrera da, eta ez merkatuaren hedatzea, azken finean, hau ondorio
bat baino ez da.
2) Kapitalismoaren sorreran problemaren funtsa zera da: ea nola agertzen den
alokairu-lan librea eta ea nola lana merkantzia bihurtzen den. Eta guzti hau klase-egituraren analisiaren markoan.
3) Klase-egituren eta klase-borroken analisia da klabea. Azken finean, kapitalismoaren sorreraren estudioa joputzatik alokairu-lan librera pasatzera eraman zuten klase-borroken estudioa da. Wallerstein eta Gunder Frank-en estudioetan berriz klase-borrokak
ez dira inon agertzen, analisi guztia merkatuaren zabaltzean eta zentruak periferia meneratzeko eta bere baliabideak zurrupatzeko duen eran zentratzen delarik. Wallerstein-ek eta
Brenner-ek prozesua alderantziz ikusten dute: Brenner-entzat klase-egituraren aldaketa da
kapitalismoaren sorreraren eragilea, eta Wallerstein-entzat merkatalgoa da kapitalismoaren
sorreraren eragilea eta beraz, klase-egituraren aldaketaren eragilea.
4) Wallerstein-ek kapitalismoa merkatal kapitalarekin nahasten du. Bi gauza ezberdin dira.
5) XVI. mendean merkatalgoaren bolumena oso murritza zen produkzioaren beste
sektore batzuekin alderatuta halako nagusitasuna emateko analisian.

186

6) Sortzen diren klase-egiturak (Wallerstein-en lanaren kontrol-moduak) klase-borroken ondorio zuzena eta ezinbestekoa dira. Zentruak ezin "aukera" ditzake inola ere, Wallerstein-ek planteiatzen duen bezala, bere beharrizanen arabera edukiko duen klase-egitura
eta lanaren kontrol-modua. "Aukeratze" hori faltsua da.
7) Azken finean Wallerstein-ek kategoria kapitalistak erabiltzen ditu bere analisietan
kapitalismoa oraindik ez zegoenean. Analisi anakronikoa da.
III. MARXISTAK
R. Brenner
Azken urteetan zehar, feudalismotik kapitalismorantzako trantsizioari buruzko eztabaida gehien bultzatu dutenak, autore marxistak izan dira; haiek, ldase-borroka historiaren
motore bezala kasu honi aplikatuko diote. Autore horien artean, Robert Brenner, iparamerikar irakaslea aipatu beharko genuke bereziki. Brener-ek, teorizazio bat azaltzen du,
jende askorentzat politikan sartzen dena: aldaketa historiko baten egokitzapena eredu marxista bati. Hala ere, haren teorizazioaren formulazio konkreturik ez dugu aurkituko: honen erakusbidea Alemaniako Ekialde eta Mendebaldeari buruz egindPko ikasketeetara, eta
Frantzia eta Ingalaterraren arteko konparaziora mugatuta geratzen da bakar-bakarrik.
"Teorizazio" hitzaren erabilpena iparamerikar honek egindako lanari lotzen zaio. Ez
da bat bakarrik izan, eta ez dira oraindik bukatu, bere argumentazioan erabiltzen dituen
datuei egindako kritikak, "sobre el terreno" konprobazioa falta izateagatik: hau da, iturrien
zertifikazio eta ziurtapena.
Edozer baino lehenik, azpimarra dezagun haren analisiaren helburua: eta hau, zer aldatu zen, zer gertatu zen europar gizartean XII. mendetik XVIII. mendera, konkretuki nekazal egituretan, besterik ez da izango. Ikus dezagun helburu hau edozein kasutan aplikagarria dela; Robert Brenner-ek aldatuko duena, hain zuzen, interes-puntuak izango dira.
Aurreko kasuetan hiru izan dira interes-puntuak, edo funtsezko gaiak eredua azaltzeko orduan: burgeseria; merkataritza; eta jabetzaren banaketa. Brenner-ek, beste oso ezberdin batzuk azpimarratuko ditu: nekazari eta jaunen arteko harremanak; produkzioaren
antolaketa; eta lurra kontrolatzeko borroka.
Lehen esan denez, Brenner-en teorizazioa sistema enpiriko bat da, eta berez definitzen
da; baina esan da ere beste ereduen kontra defini litekeela: malthusiar teorizazioaren aurka
hain zuzen. Brenner-entzat, funtsezko puntuak, interpretazio egokiaren bidetik alboratzen
direnak, bi dira: alde batetik, beraren eritziz, klase-borroka sistematikoki ezeztatzen eta
enoratzen dutela; eta, bestaldetik, europar gizarteko aldaketa-fenomenoei buruz azalpen
koherente bat ez dutela lortzen malthusiarrek.

-Kapitalismorantzako transizioa zertan den

187

Brenner-en aurreko oinarri teknikoa eskematikoki aurkeztu ondoren berak garapen
ekonomikoari guruz egingo duen analisira pasa gaitezke; hau ulertzeko, oinarrian, printzipio bat eta hiru baldintza kontuan hartu beharko ditugu. Printzipio bat: trantsizioa
azaltzeko klase-borroka funtsezko elementua da. Eta laguntzen duten hiru baldintza:
lehena, nekazal produkzioa hobeki kontrolatzeko klaseen arteko erlazio berri batzuen
baieztapena; bigarrena, berrikuntza teknikoen garrantzia; hirugarrena eta azkena, produkzio-inbertsio mailen hazkundea. Aurreko ereduei erreferentzia eginez, Brenner-ek, ez populazioaren joerak, ez merkataritzaren bolumena edo nazioarteko elkartrukeak, ez hiritar
egiturei erreferentziak ere, berez, bakoitzak bakarrik hartuta ez dutela ezer azaltzen uste du.
Garapenaren ondoan, bilakaera ekonomikoaren bideak klase sozialei eta herri bakoitzean erakusten dituzten ezberdintasuneei erreferentzia eginez baino ezin uler daitezke.
Iadanik esan denez, hau dena erakusteko, Brenner-ek bere teorizazio enpirikoaren eredu bezala, bi kasu ezberdinetan konkretatuko du.
Alde batetik, Alemania (lurralde geografiko bezala eta ez politikoa kontsideraturik),
Elba ibaiak bi aldetan zatitzen dituena. Bakoitza, era ezberdin batez bilakatuko da, Beheko
Erdi Aroko urteetatik hasten den prozesu batean. Ekialdean, jopuak aurkituko ditugu,
jaunen menpean; ez da han izango kooperazio ekonomikorik, ezta nekazal autogobernurik
ere. Horren ondorioz, eta Gunder Frank-ek deitzen dion bezala, "azpigarapenaren garapena"
sortuko da han. Mendebaldean, alderantziz, arrakasta haundi batekin bukatzen da jaunen
aurkako borroka; horren froga, iharduera amankomuna eta erakunde ekonomiko amankomunak indartsuago bihurtuko dira. Baina, har dezagun kontuan, hau kapitalismorantzako
bide zuzena ez dela izango.
Eta, bestaldetik, Frantzia eta Ingalaterraren arteko ezberdintasun haundia. Ingalaterrako nekazal inguruan, kapitalista erako harremanak berrindartuko dira XV. mendearen
bigarren partetik aurrera: jauna –errentari kapitalista– alokairu-lana. Horrela hartuta,
Frantziako egoera gainjartzen badugu, suertatuko diren ondorioak Ingalaterraren kontrakoak izango direla ikusiko dugu. Frantzian, mantendu eta zabaldu egiten da jabetza
kia; han XVII. mendean ikusiko den produkzio-krisia, soberakina zurrupatzeko egitura
baten mantentzearen ondorioa da; azken egitura hau izango da edozein hobekuntza galeraziko duena.
Ugari eta gogorrak izan dira eskema honi egindako kritikak, hain zuzen ere aipatu
ditugun kasu konkretuen tratamendu edo analisiagatik, espezifikoki, Frantzia eta Ingalaterraren arteko konparaketaren ondorioengatik. Baina, maila orokor batean, Paulino Iradiel-ek egindako kritika hartuko dugu: "... se trata de una causalidad unilineal, ideol6gica
y escolcistica." Klase-borroka bide ideolojiko eta errutinario batez erabiltzen duela leporatzen diotenak, gogorrago azalduko dira.

111.2. Bois
Une honetara arte, eta historialari marxisten artean, R. Brenner-en eritzia a7aldu dugu; honekin gure asmoa eritzi guztien arteko zubi bat aurkeztea izan da. Eta, horrexegatik, Brenner-en ondoan, G. Bois irakaslearen lana ipini beharko genuke, feudalismoaren
krisiari buruz ikasketa baten bidez burutua (Mendebaldeko Normandiaren nekazal ekonomia eta demografia XIV. mendearen Iehen urteetatik, XVI. mendearen erdiko urteetara,
hain zuzen.). Beraren eritziarekin ziur aski ez dugu beteko teoria marxisten kopurua,
baina bai, gutxienez, konberjentzi azalpen bat emango dugu, marxisten eta beste hainbat
teorien postulatuak jasoko dituena.
G. Bois-entzat, kapitalismoaurreko gizarteei buruz ezagutza-falta da ezaugarri nabarmen bat. Gizarte baten produkzio-modua ez ezagutzeak, kasu honetan, analisi egoki edo
ongi bete bat galerazten du. Gizarte baten bizitza ekonomikoa, errealitate konkretu eta
koherente bat da, jokabide-erregela batzuekin, guk deszifratu ahal eta behar duguna. Ezin
zaio ipini txartel ideolojiko bat feudalismoari, eta gero, haren atzetik, eritzia edo analisia
ezkutatu.
Bois-en azalpenari jarraituz, Erdi Aroko ekonomiaren funtzionamenduaren arrazionaltasuna —irteera-hipotesia—, egiaztatuta dago; horri lotuta, iadanik azaldutako iraupen luzeko prozesuak daude, kasu batzuetan konkordantziak eta paralelismoak, eta besteetan bilakaera kontrakoak sortuko dituztenak.
Ez dira aurrezarritako eskemarik eraiki behar orduan, ezta sistemaren definizio goiztiarrik egin ere. Emari historikoak izan behar du abstraitzea eta/edo orokortzea posible
egingo duena, eta ez aurrezarritako teoria bat hautatu eta hari moldatzeak. Datuak harturik, eta puzzle bat egiten dugun erara, konbinaketak ikusiko ditugu, eta, hortik hipotesiak
planteiatuko ditugu.
Nahiz eta eredu marxista oinarritzat hartu, G. Bois-en interpretazioa, beste pentsamoduetatik harturiko elementuz beteta dago. Hala ere, haren interpretazioan izango diren
hiru klabeak seinala ditzakegu: lehena, produkzio-moduaren ezagutzearen beharra; bigarrena, kontzeptu marxisten erabilera espekulatiborik ez egiteko asmoa; hirugarrena eta
azkena, malthusiar eta neomalthusiarren ondorio batzuekin bat etortzea.
Hauek, haren interpretazioaren klabeak izango badira, haren ikerketa eta ondorioen
ulerkuntza orientatuko dituenak. Ezin dugu ahaztu haren azalpen guztiari zentzua emango
dion ideia, gainera, bere teoriaren laburpen erara erabil genezakeena: nelcazal ekonomiaren
garrantziaren erreibindikazioa. G. Bois-ek, eredu arrazional batera heldu nahi du,konbergentziak, sinkronismoak eta kontraesanak erakutsi dituena. Chayanov-ek eta Thurner-ek
"nekazal ekonomiaren eredua" defenditzen dutena, ezin da onartu. Haien ondorioa hauxe
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da: aintzinako, erdi aroko edo gaurko gizaiteak lojika amankomun bat daukate. Honek,
nekazal izaeraren marka bereziak (klase sozial bezala historian zehar) desagertu egingo zituen; gaurko egunetako adibide bat ipintzeko: "gizarte industriala" kontzeptuak kapitalismo eta sozialismoaren arteko ezberdintasunak ezabatzen dituen bezala, gauza bera egingo
zuen.
G. Bois-ek markatuko du nekazal produkzio txikiaren egituren ezaugarri multzo bat,
produkzio- eta hazkunde-erritmoen oinarria izango direnak. Bere garrantzi ekonomiko
txundigarria lehena izango zen. Gero, estratifikazioak eta nekazal ellcartasunak, nekazal
maila teknologikoan edukiko dituzten sustraiak (azpimarratu beharko genuke orain,
nekazal gizarteak teknologi abantailak atzera bota nahi zituela beti: azken finean, ordena
sozio-ekonomikoaren apurketa izango zen ondorioa). Azken puntuari lotuta, badugu eredu
demografiko orijinal bat, autoerregulatua gainera: ugalkortasun berdinarekin, jaiokortasuna laborantzaren hedapenari egokitzen zaio.
Errenta feudalaren eragina sistema osoan, zuzenki edo zeharka, argi ikusten da.
Bilakaera ez zen bat ere anarkikoa, beti beherantzako joera erakutsi bait zuen. Planteamendu honek beharrezkoa egin zuen, jaunen aldetik, jarrera berri bat, joera hori aldatzeko.
Bi izango dira funtsezko irtenbideak: gerran lortutako harrapakina, gerraren ondorioz
jasotzen den fiskalitatearekin batera.
Sistema feudalista honen barruan, G. Bois-ek, joera metatzaile, feudal eta eten bat
markatzen du (hazkunde-fasea) sistemaren produkzio-indar eta produkzio-erlazioen
eraginak oztopatuko duena. Hala ere, "uhinak" gero eta urrutiago apurtuko dira,
produkzio-erlazio kapitalisten garapena bultzatuz.
Marx-en eritziz, bi ziren kapitalismoa sortzeko baldintzak: aberastasunaren metatzea,
merkatal mozkina eta lukurreriaren atzetik etorriko dena; eta produkzio-ondasunen eraldakuntza, libre eta alienagarri bihurtuz, aberastasunari lan librea erosteko posibilitatea
emanez.
Feudalismoaren kontraesanak eta kapitalismoaren sorrera; haien artean ezarritako
arti-kulazioak gai egiten gaitu esateko ez dagoela loturarik kapitalismoaurreko produkzio-modua eta kapitalismo artean. Bultzada kapitalista izango da sistemari kolpea emango
diona, mekanismo guztiak apurtuz eta karraskatuz. Nekazal arloak, arkaismoaren ispilu,
merkatal iharduera batetik ustekabean handitzen den industri iharduera batera pasatzeko
erresistentzia gogorrak ezarriko ditu.
Batzuentzat G. Bois-ek ekonomikerian erortzeko joera dauka, berak ezeztatzen duena,
logikoki: beraren eritziz, arlo ekonomikoa eta arlo soziala ez daude inoiz bereizturik.
Halaber, marxismoaren teoriaren aurka "jarrera bat" ikusi nahi dutenei erantzungo die: be-
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raren ustez, klase-borroka beraren azalpenaren lehen planoan agertzen da, ahaztu gabe nola
dagoen momentu objetiboaren baldintzeei lotuta.
Ez dago G. Bois-entzat ezer faltsuagorik, nekazal mundua XII. mendetik XVIII.
mendera bere egituretan finkatua ikustea baino. Errealitatean gertatu diren eginetan
azalpena euskarritzeak, estrukturalismoak egiten duen bezala, sistema zaharraren
kontraesanak enoratzen ditu, eta kanpo-faktoreei (eguraldia, gerla, izurritea...) leporatzen
die haren krisiaren erantzunkizuna; gainera, ez du kontuan hartzen sistemaren berreraketa,
ez eta beste mota bateko erakunde sozialetarantz hasitako mugimendua ere.
Brenner-ekin batera, paper garrantzitsuena eta funtsezkoena ematen dio kLase-borrokari, eta harekin ere, bat egingo du malthusiarren aurkako joeran. Baina, nahiz eta hainbeste puntu amankomun eduki, Bois-en jarrera eklektikoagoa izango da. Gehitu ere, haren
eraikuntza batere enpirikoa ez dela izango: sistematizazio zientifiko baten bidez, Frantzia
eta Ingalaterrako kasu konkretuetan, teoria baten aplikazioa frogatzen saiatuko da: nolakoa izan zen nekazal kapitalismoaren sortzea.
IV. KRITIKA OROKORRA ETA KONKLUSIOAK

Gure saio honen balioa, baliorik badu, problematika honetaz, trantsizioaz, dauden
interpretazio garrantzitsuenak gaurkotzea eta biltzea izan da. Ez dugu soluziorik emateko
pretentsiorik baina, pentsatzen dugu azalpen honekin ate batzuk irekitzen ditugula honetaz interesaturik dagoen edonork lanean jarrai dezan. Hau abiapuntu bat besterik ez da,
ikuspegi orokor bat.
Baten batek pentsa lezake: baina, azalpen guzti honen ondoren zer gelditzen da garbi?
Bada garbi-garbi ezer ez, historian ia inoiz ez dago interpretazio bakar eta bateratu batera
heltzerik. Eztabaidak amaiezinak dira. Hala ere, beti dago esperantza bat, halako polemika
bat bukatu (?) ondoren hasieran baino zertxobait gehiago badakiguna. Gauzak apurka-apurka argituz doaz, baina batzuk argitu ahala, beste berri batzuk sortzen dira etab.
etab... Beraz, ez larritu hemendik errezeta bat ateratzen ez baduzue. Errezetarik ez dago.
Terminologi kontuan badugu zer esanik, nahikoa problema izan ditugu hainbat kontzeptu eta hitz euskaratzerakoan. Hala ere, historian nahikoa atzera gabiltza hainbat gauzatan eta terminologia guzti hau denboraz joango da finkatzen eta sendotzen.
Eta eztabaidari berari buruz, hona gure eritzia: azken finean, eskema mailan ere,
batzuek horrela aitortuta eta beste batzuek aitortu nahi gabe, guztiak Historiaren motore
baten bila dabiltza, motore bakar baten bila hain zuzen, gero hainbat osagarri erantsiz,
baina funtsean motorea, Eta gure galdera hau da: ote dago Historiaren motorerik? zein
da? klase-borroka? hazkunde demografikoa? merkatuaren zabaltzea? Historiaren prozesu

Kapitalismorantzako transizioa zertan den

191

guztiak, maila orokorrean ez bada ere, motore bakar batek bultzatuta mugitzen ote dira?
Norberak pentsa dezala. Azken finean samurrena ezezko edo baiezko bat ematea da; baina
ezezko edo baiezko hori argudiatzea, justifikatzea, frogatzea, hori beste kontu bat da, bai
baiezkoan eta bai ezezkoan. Eta gu ez gara ausartzen erantzunik ematen, nahikoa dugu
galderak planteiatzearekin eta dauden hainbat erantzun adieraztearekin.
Bukatzeko ohar bat: azaldu dugun jarrera bakoitzak inplikazio ideologiko eta
politiko ezagunak dauzka. Normala da. Historialaria ez da kristalezko urna batean bizi
mundutik at, eta gizartearen bilakaera aztertzerakoan beti koordenatu sozio-ideologiko batzuetatik abiatzen da eta berak aurrez dituen hainbat erizpide edo ideia defenditzeko erabiliko du historiaz emango duen interpretazioa, kontzienteki edo inkontzienteki. Hala ere,
dena esan beharra dago, neurri ezberdin batean, denok ez bait dira maila berean horrela
aritzen eta, noski, ideia guztiak ez dira berdinak.

192

BIBLIOGRAFIA
Abiapuntu bezala ezinbestekoa da ondokoa irakurtzea:
"Marxismo y desarrollo econ6mico en la Europa preindustrial. Introducci6n al debate de
Robert Brenner". Debats aldizkaria, 5. zbk. Paulino Iradiel-en aurkezpena.
Informe horren barruan hainbat artikulu agertzen dira, garrantzizkoena: BRENNER, R.
"Estructura agraria de clases y desarrollo econämico en la Europa preindustrial".
Baina baita GUY BOIS, LE ROY LADURIE, M.M. POSTAN, JOHN HATCHER,
PATRICIA CROOT eta DAVID PARKER-en lanak ere.
BRENNER, R.: The Brenner debate. Cambridge University Press, Cambridge 1985.
Horretaz gain ere interesgarriak dira:
- BRENNER, R. : "Los origenes del desarrollo capitalista: critica del marxismo
neosmithiano" En Teoria aldizkaria, 3. zbk., urria-abendua 1979.
- WALLERSTEIN, I. : "Del feudalismo al capitalismo: i,transici6n o transiciones?"
Zona Abierta aldizkaria, 14-15. zbk., 1978.
- WALLERSTEIN, I. "Marx y el subdesarrollo" Zona Abierta aldizkaria, 38. zbk.,
1986.

- GUNDER FRANK, A. : "Sobre la llamada acumulaci6n primitiva" Zona Abierta
aldizkaria, 14-15. zbk., 1978.
- SPENGLER, J.J. : "Teoria completa de la poblaci6n en Malthus" in El pensamiento
econ6mico de Arist6teles a Marshall. Ed. Tecnos; Madrid, 1971.
Liburuak kontsultatu nahi izanez gero:
- BOIS, G. : Crise du flodalisme. Paris, Presses de la Fondation Nationalle des
Sciences Politiques, 1.976, bereziki konklusio orokorra.
Ed. siglo XXI, Madrid,
- WALLERSTEIN, I. : El moderno sistema mundial. T:
1984.
- GUNDER FRANK, A. : El desarrollo del subdesarrollo. Ed. Zero, Madrid, 1971.
Bibliografia orokorrago bat nahi duenarentzat:
- HILTON, DOBB, SWEEZY,... eta beste batzu: La transici6n del feudalismo al
capitalismo. Ed. Critica.
- KULA, W. : Teoria econ6mica del sistema feudal. S-XXI, Mšxico, 1976.
- BRAUDEL, F. : La dinämica del capitalismo. Alianza; Madrid, 1985.

Kapitalismorantzalco transizioa zertan den

193

- BRAUDEL, F.: CivilizaciÓn material, economia y capitalismo;Alianza, Madrid 1984.
- SOMBART : El burgu6. Alianza; Madrid, 1972.
- WEBER, M. : "La transici6n del feudalismo al capitalismo". Ensayos sobre
sociologia de la religi6n. Tauros; Madrid, 1983.

194

EL PROBLEMA DE LA TRANSICION HACIA EL CAPITALISMO

EI problema de la transicidn hacia el capitalismo se ha convertido en uno de los
ejes de debate de la Historiografia Conterhpothnea desde los tiempos de Adan Smith.
Conscientes de que de la respuesta a este interrogante depende, en buena medida, de la
visi6n conceptual del historiador, este articulo trata de ofrecer una panothmica general de
las ultimas aportaciones del pensamiento marxista a esta discusi6n, aportando, al mismo
tiempo, una perspectiva global, en sus autores mãs representativos, de la Historiografia
actual.
E1 debate sobre la transici6n surge tras la asunci6n de la existencia de dos modos de
produccin diferenciados, el feudal y el capitalista, divergiendo en las causas y caracteristicas del paso entre ambos. Tres son, segn Brenner, las escuelas que han tratado de responder a esta cuesti6n:
- Los neomalthusianos
- Los neosmithianos
- Los marxistas, dentro de los cuales se incluye.
Los neomalthusianos, representados por Postan y E. Le Roy Ladurie explican la
transici6n bas&idose en modelos demogthficos en los cuales, el crecimiento de la poblaci6n hacia necesario el despegue industrial. Brenner critica la ausencia en este modelo de
toda menci6n a la lucha de clases y a las relaciones de producciòn, claves, a su entender,
de la incapacidad del modo de producci6n feudal para asumir los nuevos adelantos. En su
Postan y Le Roy, rechazan que ellos coloquen el factor demogrffico como elemento decisivo para el desarrollo econ6mico, situ&idose, este factor, en un tren econ6mico, junto a otros actores, que hacen posible, en su conjunto, la transiciÓn.
Gunder Frank e I. Wallerstein, los te6ricos neosmithianos analizados por Brenner,
analizan el capitalismo como un sistema global. Para Frank, el capitalismo es fruto de la
creaci6n de un mercado mundial y de la especializacicin de los sectores productivos y no
de un sistema concreto de relaciones de produccin, basado en el trabajo remunerado.
Wallerstein va a desarrollar la teoria de Frank, buscando un modelo global, dentro del cual
habria que estudiar tres procesos:
- El cambio de la Europa feudal, tras la crisis bajo medieval, hacia una economia mundo capitalista.
- La integraci6n de la periferia no capitalista dentro del sistema capitalista.
La proletarizackin de las fuerzas productivas y la entrada de la tierra en el
mercado.
Para Brenner el desarrollo econ6mico es fruto del capitalismo y no viceversa. En su
opini6n, el tema del anfflisis debe ser la estructura de clases y la aparici6n del trabajador
asalariado frente a la servidumbre feudal, sin confundir capitalismo con capital comercial.
Wallerstein utiliza, segn nuestro autor, categorias capitalistas para una ēpoca en la cual
no existia el capitalismo.
Por su parte, la te,orizackin brenneriana no tiene una formulaciÓn concreta, sino que
se encuentra diseminada en diversas investigaciones sobre Alemania y en estudios comparativos con Francia e Inglaten-a. Brenner analiza los cambios de las estructuras agrarias
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europeas entre los siglos XII y XVIII, incidiendo en las relaciones entre campesinos y seflores, la organizackin de la producci6n y la lucha por el control de la tierra. Como consecuencia de sus estudios formula un principio, la lucha de clases como elemento clave para
la transiciÓn y tres condiciones, nuevas relaciones de control de la producciön agraria, la
importancia de las innovaciones t&nicas y el aumento de las inversiones. Este modelo ha
sido tachado de unilineal, ideol6gico y escoMstico.
Guy Bois, por representa, dentro de la escuela marxista, un puente con
otras escuelas histÓricas. Su formulaci6n se caraceriza por tres claves, la necesidad de
conocer los modos de producci6n, el uso no especulativo de los conceptos marxistas y la
asunci6n de principios neomalthusianos en su modelo. Bois reivindica la importancia de
la economia agraria como base del crecimiento. Dentro del sistema feudal se darla una
tendencia acumulativa, entorpecida por las relaciones y fuerzas productivas, pero que va
impulsando las bases del sistema capitalista.
Como Brenner, Bois destaca el papel de la lucha de clases en la transici6n, pero su
postura es mãs ecMctica y responde a una mayor sistematizacián cientifica que trata de
encontrar las causas del surgimiento del capitalismo rural.
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LE PROBLEME DE LA TRANSITION VERS LE CAPITALISME

Le problrne de la transition vers le capitalisme est devenu l'un des sujets de &bat
de l'Historiographie Contemporaine depuis l'4Doque de Adam Smith. Conscient du fait
que la clef de ce problUne est pour une grande part, a la vision conceptuelle de
l'historien, l'auteur de cet article essaie d'offrir un point de vue On6ral des derniers
apports de la pens& marxiste ce dthat, tout en prentant une vue d'ensemble sur
1"historiographie actuelle a travers les auteurs les plus repr6entatifs.
Le dthat sur la transition apparalt, une fois reconnue l'existence de deux moyens de
production diffftenci6s, le mode fbdal et le mode capitaliste, les causes et les
caractffistiques du passage de l'un h l'autre Uant divergentes suivant le point de vue des
uns et des autres. Selon Brenner, il existe trois &oles qui ont essay de i-pondre cette
question:
- Les Womalthusiens
- Les Wosmithiens
- Les Marxistes, dont il se
Les n&mnalthusiens, reprsent6 par Postan et E. Le Roy Ladurie expliquent la
transition en se rffirant des moffiles d&nographiques, ou la croissance de la population
rendait n&essaire l'essor industriel. Brenner critique l'absence dans ce modMe de toute
mention a la lutte de classes et aux rapports de production qui constituent, son avis, les
du mode de production Modal d'assumer les nouvelles
raisons principales de
techniques. Dans leur Postan et Le Roy, n'acceptent pas qu'on leur
attribue, a savoir, qu'ils consi&rent le facteur 4:Minographique comme un Wment Mcisif
pour le Mveloppement conomique; en effet, pour eux, ce facteur ne fait que contribuer,
avec d'autres, a la dite transition.
Gunder Frank et I. Wallerstein, les tMoriciens n6osmithiens &udi6 par Brenner,
analysent le capitalisme comme un systme global. Paur Frank, le capitalisme est le
fruit de la crê,ation d'un marcM mondial et de la s cialisation des secteurs productifs, et
non d'un sisthme concret de rapports de production, fonU sur le travail r&nun.
Wallerstein va elvelopper la tMorie de Frank, en recherchant un moffle global,
faudrait &udier trois processus:
- Le changement de l'Europe f6p dale, aprs la crise du bas Moyen Age, vers
une &onomie mondiale capitaliste.
- L'int4ration de la ripMrie non capitaliste dans le systkine capitaliste.
- La prol&arisation des forces productives et l'entre de la terre dans le marcM.
Pour Brenner, le oMveloppement &onomique est le fruit du capitalisme et non
l'inverse. D'aprëes lui, le sujet de ranalyse doit ētre la structura de classes et l'apparition
du travailleur face au servage fe'Adal, sans confondre les notions de capitalisme et
de capital commercial. Wallerstein utilise, selon notre auteur, des catgories capitalistes
pour une poque ou le capitalisme n'existait pas.
D'autre part, la Worie de Brenner n'est pas formul& d'une faÇon concrUe, elle est
êparpill& en diverses enqu'aes sur l'Allemagne, et en &udes comparatives avec la France
et l'Angleterre. Brenner analyse les changements des structures agraires europ&nnes entre
le XIIe et Ie XVIIIe sicles, qui influencent les rapports entre paysans et seigneurs,
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l'organisation de la production et le lutte pour le contrle de la terre. Des cons6quences
qu'il d&luit de ses analyses, Brenner formule un principe, savoir, la lutte de classes
comme Mment clef de la transition, et trois conditions: de nouveaux rapports de contrle
de la production agricole, l'importance des &couvertes technologiques et l'augmentation
des investissements. Ce mo&le a
i&ologique et scolastique.
trait
Enfin, Guy Bois fait le lien, au sein de marxiste, avec les autres &oles
historiques. Sa tMorie se caractftise par trois donn&s: le besoin de connaltre les modes
de production, l'utilisation non spšculative des concepts marxistes et la prise en
consiffiration dans son modNe des principes n&malthusiens. Bois souligne l'importance
de l'&onomie agraire comme fondament de l'accroissement. Dans la cadre du systme
f&dal on constate une tendance accumulative, entrave par les rapports et les forces de
production, mais qui consolide peu a peu les fondaments du systme capitaliste.
Tout comme Brenner, Bois souligne l'importance de la lutte des classes dans la
transition, mais son point de vue est plus &lectique et r6pond une plus grande
systthnatisation scientifique qui essaie de trouer les causes de la naissance du capitalisme
rural.
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"MENDEZ MENDE" ETA HISTORIAREN
IRAKASKUNTZAZ IRAKASKUNTZA
ERTAINETAN. ZENBAIT GOGOETA
Salbador Ariztondo

I. ARGITARATUTAKO MATERIALAREN AURKEZPENA
- Liburuak: * Historia / 1. B.B.B.-1. 1984.

* Mendez Mende. Aro Modernoa. B.B.B.-U.B.I. 1985.
* Mendez Mende. Aro Garaikidea. B.B.B.-U.B.I. 1987.
* Mendez Mende. Histori Agiritegia. Gidaliburua. 1987.
- Fitxategia: * Historia Agiritegia (HA).
= 1. Historiaurrea. 1987.
= 2. Aintzinatea. 1987.
= 3. Erdi Aroa. 1987.
= 4. Aro Modernoa. 1987.
= 5. Aro Garaikidea. 1988.
II. LANGAIEN ANTOLAMENDUA
- Historia / 1. BBB.-1.
Ohizko testu-liburua dugu hau, eta beraren eta Mendez Menderen planteamenduak
guztiz desberdinak direnez gero, Mendez Mende la ►a aztertuko dugu.
- Mendez Mende. Liburu bi. Aro Modernoa eta Garaikidea.
* Langaiak: - Aro Modernoak 8 langai ditu, "Lurralde-monarkia modernoak" "Europa Argiztatua".
- Aro Garaikideak 10 langai ditu, "Europa, Aro Garaikidean (1789-1973)" - "Iraultza Zientifiko eta Teknikoa".
* Langai bakoitzaren barne-osagaiak:
- Azalpen formala.
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Irudi-oin oharrak.
- Testu aztergarriak.
-

* Fitxategia: UZElk Historia Agiritegia fitxatan moldatu du. Gai-edukinak segida
kronologiko eta barne-banaketa tematiko batekin eratuak izan dira. Bildutako langaiak lau barruti nagusitan ditugu: Ekonomia/Gizartea/Kultura/Politika.
- Fitxaren kodea. Fitxa bakoitzak bere kode berezia du: hau da, hasieran Historia
Agiritegiari dagokiona (HA), ondoan aroa (1,2,3,4,5. Historiaurretik Aro Garaikidera). Baita agiriaren beraren zenbakia ere, eta fitxa bakoitzaren ezkerreko goi-ertzean gai-barrutia eta eskuman urtea edo aldia.
- Fitxaren mamia:
1. orrialdean.

2. orrialdean.

Atariko oharra; lekumendu historikoa; agiriaren ingurumari
historikoa.
Agiria. Egilearen izen eta guzti.
Egilearen aurkezpena.
Fitxarekin erlazionaturik dauden langaien berri.
Egitekoak. Liburutik bertatik, baita inguru sozialera bultzatuz ere.
Erantzutekoak. Galderak ditugu. Berauek aukeragarritasuna
eta laguntzarako direla azpimarkatzen da.
Azken laukitxoa. Fitxaren erabilpenak, kode-aipuaren bitartez
lan-progratna berriak egiteko. Sinkronikoak, diakronikoak
edo gai-barrutiari dagozkionak.

Dagoenekoz fitxategi honek 662 fitxa ditu;
- HA 1 : 40
- HA 2 : 153
- HA 3 : 74
- HA 4 : 218
- HA 5 : 347
* Agiri-iruzkizuna:
Fitxa hauei, fitxategian ez dauden testu aztergarriak eta oin-oharrak gehitzen badizkiegu, horra hor agiriak eta testu ez-formalak duen garrantzia lan honetan. Eta puntu honek zu-zenean garamatza agiri-iruzkizunera, hau da, material hori erabiltzeko dugun baliabide bat. Azken urte hauetan, Historiaren irakaskuntzaren eraberritze-ahaleginetan
zerikusi handia izan du testu-komentarioak, eta honen ildotik abiatu da Mendez Men-
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de. Baliabide honetaz, beraren xede, izaera eta erabileraz, Rafael LOPEZ ATXURRAk
ohar interes- garriak ditu aipatu Gidaliburuan. Bertan eskema eta prozedura ere eskaintzen da (19. or.).
MENDEZ MENDE-RI BURUZ ZENBAIT OHAR

Azterketa egiteko langaietariko bat aukeratu dut eta horren arabera txosten hau
antolatu.
Liburua: Aro Garaikidea.
Langaia: 1.a. "Europa, Aro Garaikidean (1789-1973)".
Antolamendua:
* Azalpen formala:
I. Aldakuntza sozio-ekonomikoak.
A) Iraultza demografikoa.
B) Nekazal Iraultza.
a) Nekazaritza intentsiboa, Mendebaldean.
b) Nekazaritza estentsiboa, herrialde berrietan.
c) Labore ekuatorial eta tropikalak.
C) Industri Iraultza.
D) Kapitalismo ekonomikoa. Pentsamendu liberala.
Aldakuntza politiko-sozialak.
A) Erregimen zaharraren amaia.
1. Zergati orokorrak.
2. Sistema burges-liberal berriaren ezaugarriak.
a) Aldakuntza politikoa.
b) Aldakuntza soziala.
3. Frantziako Iraultza.
a) Sorburuak.
b) Faseak.
B) Zaharberrikuntzaren ahaleginak.
1. Vienako Kongresua: 1815.
2. Iraultza liberalaren jarraipena.
a) Lehen ekinaldi iraultzailea: 1820.
b) Bigarren ekinaldi iraultzailea: 1830.
c) Hirugarren ekinaldi iraultzailea: 1848.
3. Mugimendu nazionalak.
a) Italiaren bateratzea.
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b) Alemaniaren bateratzea.
4. Gizarte-mugimenduak.
a) Doktrina sozialak.
b) Langile-iraultzak.
Euskal Herrikoak.
* Testu aztergarriak: 35.
* Oin-oharrak: 65.
Langai honi dagozkion testu aztergarri eta irudi eta oin-oharren berri aurkibidean dago, ataletan sailkatuta (ikus 715 eta 716. or.).
Langai honek 59 orrialde hartzen ditu: 11-70 or.
* Historia Agiritegia: langai honi 12 fitxa dagozkio, gai-barrutitan banaturik: Gizartea, 5;
Politika, 5; Ekonomia, 1 eta Kultura, 1.
Ikuspegi psikopedagogikotik

Heziera, irakaskuntz teoria batekin elkarlotu behar dugu. Ohizko irakaskuntzak ez
ditu didaktika bereziak kontutan hartu ezagutza zientifikoaren eraikieran, arazo posibleak
baztertuz. Zientziaren barne-logika zainduz, didaktika kontzeptua teknika edo metodo bati zegokion gauza zen.
Psikologiaren atal ezberdinen garapenak -garapen eta ikaskuntzaren psikologiarenak
batipat- azaldu zuen, gehienetan, bereziki adin batzutan, sekuentzia zehatz bati jarraituz
edukinak ulertzeko behar zen logika eta ikaslearena bat ez zetozela.
Honela bada, ez dira disziplina zientifiko baten egiturarako garrantzizko edukinak
irakatsi eta ikasi behar. Ikasleari bizitzan eta gizartean planteatzen zaizkion arazoei aurre
egiteko bai ezagutzaren aldetik, bai afektiboki... tresnak eman behar dizkiogu. Ikuspegi
honek, alde batetik irakaskuntzaren arrazionalizatzea eskatzen du, eta aurretik finkatutako
helburu hezitzaileetara makurtu behar direla edukinak.
Ikaslearen psikoeboluzio-maila eta trebetasun kognitiboa aurretik argitu behar ditugu, hots, bere adimenaren garapena, esanahia duen ikasketa planteiatzerakoan (iralcaskuntza-ikaskuntza teoria).
Mendez Mendekoen joera (ikus Aro Modernoari eta Aro Garaikideari egindako sarre-

rak) irakaslearen bizkar uztea izan da.
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"Edulcina, azalpenaren gidoiari jarraikiz garatzen da, orrialdez orrialde, azAlpen hori izan da egileon laneko ardatza. Baina horrek ez du esan nahi, irakasleak ere nahitaez azalpenari lotuta lanegin behar duenik...
Ikasbidea aukeragarria da, norberaren didaktika-eritzien arabera". (Aro Modemoa).
"Agian, guztiaren erabilgarritasun didaktikoa hobetu ahal izango dugu ondoko lanetan. Hala biz".
Lan hau egin eta gauzatzean historia-kontzeptuen lantzeak eta erizpide psikopedagogikoak topalekurik ez dutela izan, begi bistan dago. Agian elkarren ondoan joan diren
prozesuak izan dira eta ez dute elkartzerik izan, eta zeozer eskaini nahiz, didaktika teknika
eta metodo gisa ulertu da, beti zientzia historikoaren barne-logikaren arabera.
Egia da, eta zuzen dabiltza egileak diotenean, ez dela "testu-liburu soila":
"Testu-liburu soil bezala baino zerbait gehiago egin nahi izan da: ikasle eta
irakasleei lanerako aukera ezberdinak emango dizkien langaiak eskaini,
baina testu-liburuaren funtsezko zenbait betekizun ere jasoz". (Aro Modernoa).
"Iralcaskuntza Ertainetako... langai-bilduma aberats samar aurkeztu nahi izan
diegu
euskaraz"... (Aro Garaikidea).
Testua nolabait esateko hirutan banatzen da: liburua bera, fitxategia eta gidaliburua,
eta honek ohizko testu-liburuen aldean gauza berria suposatzen du. Mamiari dagokionez,
eta hemen barne-antolamendua ere sartzen dut, testu liburu klasikoaren osagaietatik at
(azalpen formala eta honi buruzko agiri edo ohar laburra), Mendez Mendek eskaintzen
duen tresneria eta beronen antolaketa, aukera berriak zabaltzearen bidetik doa.
111.2. Zientzia historikoaren ikuspegitik
Zientzia historikoaren eraberritze-bilakaera, testu-liburuan ere nabaritu egin behar dugu. Hots, historiako testu-liburua asma eta egikeran zientzia historikoaren aldatze-bilakaera, aportazio berriak gogoan izan behar ditugu, zeren eta irakaskuntza-ikaskuntza bilakaeran eragin izugarria bait dute. Azken urte hauetan alde honetatik izan dira berrikuntzak,
baina nola ez diren didaktika bereziak kontutan hartu, irakaskuntza-ikaskuntza bilakaera
bera zaildu egin dute.
Mendez Menderi dagokionez, aipatu gaiaz hiru puntu esan nahi nituzke:
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1. Iraultza kontzeptua eta bere eraberritzea.
2. Zaharberrikuntza, aurkako osagaien arteko burruka garaia bezala.
3. Euskal herriari dagokion atala, deskriptiboegia, eta oro har, liburu bietan urriegia.
(1973an finkatzen du bere amaia, baina Sobiertar Iraultzaz ezik ia langai osoa
XIX. mendeaz dugu.)
Ebaluazioaz deus ere ez
Gaurdanik planteatu behar den testu-liburuak atal hau kontutan hartu behar du. Niretzat erizpideak aurretik jarri behar ditugu, eta guztiz hertsi eta argiak ez izan arren, bideak
eskainibehintzat. Gaur egun ebaluazioak "erabakiune" edo "ustekabe-kutsua" du; hau iraitzi behar dugu, ebaluazioa ikasturtean zehar egindako neurketa bihurtuz. Irakasleak informazio-iturriak, edo neurtzeko faktoreak ugaritu egin behar ditu; talde-lana, bakarkako
lana, talde-bozeramailea, ikasgelan ikasleak lortu duen integrazio eta parte hartzea... Eta,
jakina, bere lana (helburuak, bitartekoak, jarrera) ere ebaluazio horretan sartu.
11.4. Lexikoa
Liburuen azkenean (Historial 1 eta Mendez Mende) hiztegia dugu, historiako kontzeptu berezi eta hizkuntza arrunteko hitz "arraro" batzuekin. Egileek diotenez, lehen urratsa da, garrantzitsua baina mugatua, egin beharreko kontzeptu historikoen hiztegiaren
abiapuntua.
111.5. Eskainitako materiala
Mendez Mendekoek lan handia egin dute irudiak, oin-oharrak, agiriak biltzen, tajutzen eta asmatzen. Lan astuna eta ona; informazioa finkatzeko bideak bilatu dituzte eta
hona hemen emaitzak.
Gaur egun, irakaskuntza ertainetan euskaraz historia irakasteko erabili beharreko lan-bilduma dugu hau, duen antolaketak erabilpen zabal eta irekia eskaintzen du, ohizko irakaskuntzatik alde egitea ahaleginduz, eta hau ez da gutxi.
IV. ZER ESPERO DUGU HISTORIATIK?
Datu zehatzei dagokien ezagutza, jarrera, ahalmen metodologikoa, gertakizunak ulertzeko erizpidea izan behar du (Bruno Ciari).
Historiaren ikaskuntzan haurrak gaurko errealitatea ulertzeko duen beharra hastapenezkoa da, errealitate horretan murgildu eta iharduteko. Umea orainaz interesatzen da,
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baita etorkizunaz ere, iraganaz baino gehiago (De Bartolomeis).
Ezagutza adimen-joerak eratzeko, adimen eta portaerazko garapen logikoa bultzatzeko aztertu behar da, eta ez kontzeptuak ateratzeko.
Ikuspegi konstruktibistatik azterketa-lahetan ikasleak gidatua izan behar du eta irakaslea horren prestatzaile izan (Gianni Giardelli). Horretarako, eztabaidarako eta irudimenerako uneak behar dira, kontzeptu historikoak eraikitzea, jarrerak garatzea astiro bultztuz.
Guzti hau, ikaslearen aurrezagutzak (bapatekoak edo formalki ez ikasiak nahiz eskolan ikasiak), ikasketarako duen ahalmena, proposatzen ditugun ikaskuntza-helburuak eta
honek ikaslearengan duen zentzua kontutan izanik.
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"MENDEZ MENDE" Y LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN

22 CICLO. ALGUNOS APUNTES

Una vez presentado el material publicado y la organizaci6n de los temas de trabajo,
se pasa a un anffiisis mãs pormenorizado de uno de ellos. A continuaci6n ofrece una
sion psicopedaffigica sobre el concepto tradicional de una enseñanza escasa en diffictica,
que pretende tinicamente mantener la 16gica interna de la ciencia. El avance de la Psicologia ha permitido ver que la 16gica para entender los contenidos, siguiendo una secuencia
concreta, y la 16gica del alumno, no son iguales. La evoluci6n de una inteligencia debe
tenerse en cuenta en el planteamiento. "Mendez Mende" deja libertad para marcar los pasos al profesor; no se trata de un libro de texto, aunque cumple algunas de sus funciones,
sino que permite al trabajo posibilidades diferentes. El texto se compone del propio libro,
el fichero y el libro guia, algo nuevo respecto al resto de los libros de texto, como tambi6n lo es en su composici6n y estructuraci6n interna, correspondiendo a las nuevas aportaciones y renovaciones de la ciencia hist6rica.
Nada aparece en relackin a las evaluaciones tradicionales, dentro de una visi6n de la
evaluaci6n continua en la que tanto cuentan tambiŠn los trabajos y la actitud personal.
Presenta en las illtimas Oginas un diccionario de los t6rminos, hist6ricos o no, quith
"raros" para el alumno, como un primer paso hacia lo que debe ser un completo diccionario de t6rminos histfficos. Han realizado un importante trabajo para cuidar las formas del
libro, im4enes, notas, esquemas... un trabajo duro, pero bueno.
El uso de este texto es imprescindible dentro de la enseñanza en euskara, y su estructuraciÓn ofrece una utilizaci6n amplia y abierta, intentando dejar de lado la enseñanza
tradicional, lo que no es poco.
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"MENDEZ MENDE" ET L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE DANS
LE 2 e CYCLE, QUELQUES NOTES
Ce livre nous presente d'abord le materiel publie sur les sujets de travail ainsi que
l'organisation de ces demiers, pour passer ensuite a l'analyse plus detaillee de l'un d'entre
eux. Ensuite, il nous offre une explication psychopedagogique sur lienseignement
traditionnel caracterise par une didactique precaire et qui ne pretend que maintenir la
logique interne de la science. Les progres en psychologie ont permis de constater que la
logique pour comprendre les contenus, en suivant une sequence concrete, et la logique de
l'eleve, ne sont pas les memes. L'evolution d'une intelligence doit etre prise en compte
dans la faÇon d'exposer le sujet. "Mendez Mende" laisse libre l'enseignant d'etablir son
plan de travail; il ne s'agit pas d'un manuel scolaire, bien qu'il en remplisse certaines
fonctions, mais il offre differentes possibilites de travail. Le texte comprend le livre lui-meme, le fichier et un livre guide, ce qui est une nouveaute par rapport aux autres
manuels scolaires, et il en est de meme pour sa composition et sa structure inteme qui
sont en accord avec les nouveaux apports et renouvellements de la science historique.
On ne retrouve dans ce livre aucune trace des evaluations tradicionnelles, mais une
idee de l'evaluation continue oit sont tenus en compte aussi le travail et l'attitude
personnele de l'eleve. La derniere partie de cet ouvrage comprende un dictionnaire des
termes historiques et autres, qui peuvent ne pas etre familiers a l'eleve; cela constitue un
premier pas vers ce que doit etre un dictionnaire complet de termes historiques. Les
auteurs se sont efforces de soigner les formes du livre, les images, les notes, les
schemas... un travail ardu mais bon.
Cet ouvrage est indispensable pour l'enseignement de l'histoire en euskara, d'autant
plus que sa structura offre de larges possibilites d'utilisation, en laisant de ciite les modes
d'enseignement traditionnel.
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GEOGRAFIA POLITIKOA
Pello Urkidi

I.

SARRERA

Gaur egun esan daiteke geografia politikoa bazterretako lekua betetzen duela geografi
arloan. Hau, bai beraren garapen teorikoan bai gai honi buruz egiten diren argitarapenen
kopuruan isladatzen da, oso eskasa bait da.
Kontuan hartuz geografia politikoak lehen izan zuen arrakasta nahiz maila akademikoan nahiz herri-mailan, hiru arrazoi daude beherakada hau argitzen dutenak:
- Kontzeptu mailan "determinismo" delakoaren printzipioek izan duten jarraipena.
Hau freno bezala gertatu da disziplina honen garapen teorikoan, beste disziplina geografikoetan eta giza zientzietan aurrerapen handiak gertatu diren bitartean.
Hala ere, eta gero ikusiko dugunez, azken bolada honetan esnatzen ari dela esan dezakegu.
- II. Mundu-Gerra eta gero Alemanian lehenago bilakatu zen geopolitikak ezagutu
zuen desprestigioa, naziek, geopolitika horren erabilera bere ekintzak justifikatzeko erabili bait zuten. Puntu hau gero zabalduko dugu, Ratzel eta beronen jarraitzaileen teoriak
ikusten ditugunean.
- Azken faktorea, hirugarrena alegia, faktore ideologikoa izan da. Geografia orokorrean joera eta eskola desberdinak izan dira eta dira. Hauetako bi, geografia posibilista eta
geografia kuantitatiboa deitzen direnak, saiatu dira geografia "apolitikoa" eta "objetiboa"
egiten, inongo inplikazio politikorik gabe. Honela ez dute kontuan hartzen espazio eta
lurralde-antolaketan erabaki politikoek daukaten eragina.
II.

GEOGRAFIA POLITIKOAREN SORRERA

II.1. Geografia eta Filosofia

Giza eta natur zientzien bilakaera teorikoa ulertzeko lehendabizi aztertu behar da orokorrean zer testuingurutan gertatu diren, orokorrean gizarteak nola ulertzen zuen mundua.
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Hortik hasi eta, joan zen mendetik gaur egun arte bi korronte filosofiko izan dira nagusi, positibismoa eta historizismoa alegia.
Positibismoa joan zen mendean bilakatu zen batez ere eta pentsakera zientifikoan
nagusi izan zen.
COMTE filosofoaren lanean zerrendatzen dira positibismoaren arau nagusiak.
- ezagumenduaren bide bakarra oharpena da.
- egin behar diren ikerketak ohartzen diren gertaerez egin behar dira, arrazonatu gabe
gertaera hauen sorreraz eta helburuaz.
- ikerketaren azken helburuak iragarpena izan behar du, lege iragarleak ateratzeko.
Horrela Naturaren ordenazioa onartzen da eta bide batez positibistek ikerketan arrazoizko metodoak baino ez dituzte onartzen. Horrela intuizioa, irudimena, e.a. baztertzen
dituzte.
Positibistek duten munduaren kontzepzioa monista da eta horregatik ez dute munduko dualismoa onartzen, mundu fisiko eta mundu izpirituala adibidez.
Positibismoak eragin handia izan zuen Darwin-ek egin zuen lan deterministan.
Nahiz eta honek natur zientzietan balcarrik bilakatu bere teoriak, hauek giza zientzietara
eraman zituzten giza darwinismoa sortuz.
Darwin-ek egin zituen planteamenduak giza zientzietan aplikatuz bolada luze batean
zientzia eta positibismoa nahastu egin ziren. Ikuspegi eta metodo zientifikoak batera eboluzionismo biologiko barruan soilik ulertzen ziren. Horrek geografia eraman zuen "status
quo" delakoaren egoerak justifikatzera, baita espantsionismoa eta herri batzu besteen menpean egotea ere. Hau dena gero zabalduko dugu.
Historizismoa, positibismoa eta natur zientzien metodologiak giza zientzietan aplikatzcaren aurka sortu zen. Haren sorrera joan den mendearen bukaeran eta XX. mendearen
hasieran koka daiteke. Haren teoriak Kant-en planteamenduetan oinarritzen dira, honek bi
zientzia bereizten zuen eta. Alde batetik zientzia sistematikoak eta bestetik zientzia idiografikoak. Horregatik bakoitzak metodo eta mami desberdinak izan behar ditu. Hau dela
eta giza zientzietan ezin dira natur zientzietan erabiltzen diren metodoak erabili.
Giza zientziek gertaera indibidualak kontuan hartzen dituzte, gizakiak bizi izaten dituen gauzak. Gainera azpimarratzen dute, ikertzailea berak ikertzen duen errealitatean sartuta dagoela. Horregatik alde batetik ulerkuntza geh'ago landu behar da ikerketan eta bestetik ez ditu lege orokorrak bilatu behar gero aplikatzeko.
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11.2. Ratzel eta Mackinder
11.2.1. Ratzel (1844-1904)
Ratzel geografia politiko modernoaren sortzailetzat jotzen da, berak geografia politikoa disziplina sistematiko bezala garatu bait zuen.
Aipatu dugun determinismoak eragin haundia izan zuen haren lanean eta horregatik
ikuspegi zeharo edo nahikoa positibista izan zuen. Hortik datorkio geografia politikoan
ikuspegi biologikoak erabiltzea eta Haeckel-en teoria ekologikoak aplikatzea. Honek zer
esan nahi du geografian?
- Estatua izaki biziduna balitz bezala hartzen dela. Bizidun hau elementu batzuek
osatzen dute, populazioa eta lurraldea izanik elementu hauen artean garrantzitsuenak.
Hemendik atera zuen Ratzel-ek bere bizi-eremuaren teoria. Darwin-ek Espezien jatorria delakoan defenditzen zuen hautapen naturala Ratzel-ek defendatzen zuen estatuen
artean gertatzen ziren burruketan. Lurralde batean bizi-eremu bat txiki gelditzen zaionean
populazio bati, betetzen ez dituenean populazioaren beharrak, onar daiteke estatu batek
bere lurraldea zabaltzea, ordenu naturalari erantzuten diolako.
Horregatik Ratzel-ek esaten zuen estatuen artean gertatzen diren istiluak batipat mugetan nabaritzen direla, haiek "puntu gorriak" direla eta.
Zenbat eta lurralde eta populazio handiagoa izan, orduan eta estatu baten boterea indartsuagoa izango da.
- Haeckel-engandik teoria ekologikoak jaso zituen Ratzel-ek. Horregatik garrantzi
handia ematen zien faktore fisikoei estatuko egituran eta bilakaeran: lurraldea non kokatzen den, itsasora irteera daukan ala ez, erliebea laua ala menditsua den. Zergatik? Bere
lurraldea defendatzeko, zer abantail eta desabantail dituen eta erasoak egiteko zer den
gehien komeni zaiona.
Lehenengo puntuarekin ideologikoki justifikatzen zituen Alemaniak egin zitzakeen
erasoak eta bigarrenarekin azpimarratzen zuen eraso guztietan estrategia oso inportantea
dela.
Hau dena ikusi ondoren uler dezakegu ez dagoela alde handia Ratzel-ek esaten zuena
Alemaniak izan zuen jarrerarekin. Garai hartan, Ratzel-en garaian, Alemaniak batasun
berria lortua zeukan eta ikusten zuen Europako beste herriak, beste estatuak, kolonialismo barruan sartzen ari zirela.
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11.2.2. Mackinder (1861-1947)
Mackinder Ratzel-en garaikidea da eta alemaniarrarekin geografia politiko modernaren sortzailetzat jo daiteke. Haren lanean ere positibismoak eragin handia izan zuen.
Ratzel-ek bezala berak ere pentsatzen du geografia politikoaren funtzioa gizakia eta bere
giroaren artean sortzen diren harremanak aztertzea dela. Gainera adierazten du ezin dela
geografia politikoa razionalki egin hau eraikitzen ez badugu geografia fisikoarekin. Hots,
geografia politikoaren oinarrian geografia fisikoak egon behar du.
Azpimarragarria da Mackinder-ek egin nahi duen geografia politikoa errealitatean
aplikatzeko dela. Horregatik saiatzen da zientifikoa eta politikoa bateratzen eta esaten du
geografiak bai estatuko gizakiek eta merkatariek dituzten premiak bere estrategiak egiteko, bai irakaslea eta historialariaren behar intelektual eta teorikoak bete behar dituela.
Horregatik ez da harritzekoa Macicinder-ek ahalegin haundiak egitea bere lan zientifikoak harremanetan jartzeko Britainia Haundiak zituen interes politiko eta militarrekin.
Puntu honetan esan behar dugu geografo ez ezik parlamentaria ere bazela. (Gai hau sakontzeko oso ondo dago Capel-ek egin duen. lana).
Egin zuen lehenengo lanean, non ikuspegi geoestrategikoa garbi ikusten bait zen
Britain and the British Seas (1902), mundua menperatzeko itsasoa menperatu behar zela
azpimarratzen zuen. Lan honetan munduko deskripzioa eta analisi historiko bat egiteaz
aparte estrategian ere sartu zen, estrategia zehatzean. Horrela kokatzen zituen, oso zehatz
gainera, Britainia Handiak izan behar zituen itsasontzietarako baseak itsasoa menperatzeko. Kontuan hartu behar dugu garai hartan itsasoa menperatzen zuenak nazioarteko komunikabideak menperatzen zituela.
Dena den, haren lanik ezagunena Londreseko Geografia Errege-Elkartean eman zuen
hitzaldia da, 1904ean hain zuzen ere. Izenburua "The ge,ografical pivot of the History" zen
eta lan honetan lehen egin zituen planteamenduak aldatzen zituen. Lan honetan itsasoko
botereak gero eta garrantzi txikiagoa zeukala azpimarratzen zuen lurreko boterearekin
konparatuz.
Mackinder-entzat den lurralderik nagusiena, HEARTLAND deitzen zuena, mapa batean zehazten zuen. HEARTLAND edo alde nagusi hau osatzen duen lurraldea guk Eurasia deitzen duguna da. Erpina Oder ibaia eta Urales mendien artean kokatzen zuen. Inguruan barruko eraztun bat kokatzen zuen Alemania, Austria, Turkia, India eta Txinaz osaturik batez ere. Gero kanpoko eraztuna zetorren Britainia Haundia, Hego Afrika, Austsalia, Estatu Batuak, Kanada eta Japoniaz osaturik.
Zergatik esaten zuen HEARTLAND menperatzen zuenak mundua menperatzen zue-
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la? Lurralde honek baliabide ugariak zituelako eta hara heltzea zaila zelako.
1919an argitaratu zuen lan batean, Ideales y realidades Democthticas hain zuzen,
aurreko bi teoriak elkartu zituen, gauzak moldatuz. Lan honetan nahiz eta onartu itsasoko
boterea oso inportantea zela munduko nagusitasuna lortzeko, gure mendean botere honek
lurraldeko oinarriak zabalagoak izan behar zituela praktiko izateko esaten zuen. Dena den,
jarraitzen zuen azpimarratzen Erteuropa edo Europa Zentrala menperatzen zuenak Lur Zentrala (heartland) menperatzen zuela, eta hau menperatuz gero mundu osoa menperatuko
zuela.
Asko azpimarratu behar da Mackinder-en lana Ratzel-ena baino askoz praktikoagoa
zela. Oso garbi zeukan bere lanaren helbuntek politiko, diplomatiko eta militarrei munduan gertatzen diren arriskuez (Errusiaren botereaz, Alemania eta Errusiaren artean gerta
zitekeen aliantzaz, e.a.) oharrarazteko izan behar zutela. Beste aldetik zehatz kokatzen
zuen politiko eta militarki zeintzu izango ziren punturik gorrienak.
Ratzel-ek oinarri ideologikoa jarri zuen Alemaniako hedapena justifikatzeko,
Mackinder-ek berriz bere lanekin Britainia Haundiko interesak mantendu eta zabaldu nahi
zituen.
GEOGRAFIA POLITIKOA ETA GEOPOLITIKAREN BIRSORTZEA BIGARREN MUNDU-GERRA BAINO LEHEN: RATZEL-EN
JARRAITZAILEAK

Garai honetan gero eta gehiago azpimarratzen da estatuaren garrantzia, erakunde politikoen artean nagusitzat hartzen delako. Nolabait identifikazio osoa gertatzen da geografia
politikoa eta estatuko geografiaren artean.
Egiten diren analisiak determinismo barruan koka daitezke, Ratzel-ek sortu zituen
ideiei jarraituz. Analisia egiterakoan kontuan hartzen diren oinarrizko osagarriak fisiko eta
gizatiarrak dira. Garai honetan Alemania da geografia politikoaren abangoardia.
Ratzel-en jarraitzaileen artean Otto Maull azpimarratu behar dugu. Beronen lana determinista izan arren Ratzel-ek baino garrantzi haundiagoa ematen zion estatu baten
sor •era eta egituran gizakiak jokatzen duen paperari.
Beraren kontzepzio organizista ere Ratzel-ena baino konplikatuagoa zen. Honela esaten du estatuak hasiera batean zelula espazial txikiak direla eta hazteko joera dutela. Joera
hau naturala da nonbait (konparaketa bitxia egiten du arbola baten enborran sortzen diren
eraztunekin) eta horregatik gerra edo gudak nahitaezkoak dira, estatuek bere lurraldeak zabaltzea munduaren ordenu natural barruan dagoelako.
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Orduan estatu baten babesteko nahiak direla eta, zuzena da estatu batek erasoak egitea bere muga naturalak hobetzeko, ibai-arro oso bat lortzeko, etnia baten batasuna lortzeko, lehen menperatu zituen lurraldeak berreskuratzeko. Hau dena oso ondo sartzen da
lehenengo Mundu-Gerra igaro ondoren Alemaniak zituen eskakizunetan: Alsacia-Lorena
lurraldeak berreskuratzea, Rhin ibai-arro osoa menperatzea eta inguruko germaniar sorrera
zituen zenbait gutxiengo Alemaniaren menpean egotea.
Teoria hauen inguruan sortzen da hasieran aipatu dugun geopolitika. Hitzen sortzailea Rudolp Kjellen suediarra da, Upsala eta Goteborgko zuzenbide politikoko irakaslea
izandakoa. Ratzel-en ikasle bezala aurkezten zuen bere burua. Honek geografia politikoa
ikusten du zuzenbide politikoaren adarra bezala, estatuak eta estatuek dituzten kanpoko
harremanak eta estatuetan lurraldeek duten eragina hobeto konprenitzeko.
Haren lanaren berezitasun handiena da gauza aplikagarria egin nahi duela. Honela
bizi-espazioaren teoria eta estatuen hazkunde naturala abiapuntutzat hartuz, momentu hori
arte Britainia Haundiak bete zuen papera orain Alemaniak eta Japoniak bete behar zutela
esaten zuen. Berarentzat estatu bati mugimenduak egiteko askatasunetik eta barruko
egitura sendo batetik datorkio indarra. Honela A1emaniak behar zuen bizi-eremua zehazten
zuen: bere erpinak Hanburgo, Dunkerke, Riga (Errusian) eta Baguad (Ekialde Hurbilean)
izango ziren.
Eskola bezala Haushofer militarrarekin garatzen da geopolitika. Hau generala izan
zen, eta irakaskuntza eta geopolitika-ikerketei ekin zien. Eskola honen bizitza 1920 eta
1945 artean koka daiteke. 1919an Municheko Unibertsitateko irakasle izendatzen dute
geografia eta zientzia militarra emateko, 1924ean geopolitikari buruzko aldizkari bat sortzen du, 1930ean Municheko Institutu Geopolitikoko zuzendari izendatzen dute, eta
1945ean bere burua hil zuen.
Orain inoiz baino gehiago geografia politikoaren helburu nagusiak, estatu-mailan
politikan agintzen dutenentzat tresna egokia eskaintzea eta geografia gerra egiteko tresna
egokia prestatzea ziren. Bi zentzutan: zientifikoki justifikatuz egiten diren erasoak eta
etsaien puntu ahulenak azpimarratuz. Etsaiei buruzko informazioa lortzeak ere garrantzi
haundia izan zuen (garai hartan lan monografikoak egin zituzten). Ia-ia munduko herri
guztiei buruzko informazioa lortu zen.
IV. GEOGRAFIA POLITIKO ANGLOSAXONIARRAREN
BERRIZTAPEN KONTZEPTUAL ETA METODOLOGIKOA

Mundu-Gerratik gaur egun arte geografia politikoan gauzak asko aldatu dira. Geografia politikoaren garapenari jarraitzea zaila gertatzen da zenbait urtetan izan dugun bibliografia (erdaraz) oso eskasa izan delako. Beste aldetik bibliografia gehiena inglesez da-
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go (hizkuntzaren arazoa) eta oso sakabanatuta dago.
Mundu-Gerraren ondoren egiten diren ikerketak oso deskriptiboak dira eta metodologia zehatzik gabe. Prozesu hau geografia gizatiar orokorrean gertatzen da.
Lau salbuespen aipatu behar dira. Lehenengoa Whittlesey da, Harvard Unibertsitateko irakaslea. Kronologikoki bere lanak II. Gerra baino lehen egiten ditu baina metodologikoki beraren lana garai honetan sartzen da. Haren ekarpen nagusia ondoko hau da,
lurralde bateko egituran zer eragin duten prozesu politikoek. Hau guztiz berria da zeren
orain arte ikusi dugunez kontuan hartzen ziren aldagaiak fisikoak bait ziren, eta horregatik
egiten ziren planteamenduak zeharo edo nahikoa deterministak ziren: gizakiaren gainean
beti ingurugiroa dago. Whittlesey-k, bere lehenengo lanean, lurraldean botere zentralak
daukan eragina aztertzen zuen (1935). Honela, gaur egun modan dagoen gai bat aipatzen
zuen: lurralde-antolaketan sistema politikoek zer eragin daukaten. Nolabait haren ikuspegia historiko-morfologiko dela esan daiteke, eta eboluzio historikoa ikusi behar da.
Bigarren autore azpimagarria Richard Hartshrne da. Geografia politikoan estatua gai
nagusitzat mantenduz arreta handiena estatuko funtzionamenduan jartzen du. Ingurugiro-baldintzak aparte utziz, berak pentsatzen du estatu batek espazio politiko bezala funtzionatzeko bi indar nagusi dituela: integratzeko indarrak eta desegiteko indarrak. Integratzeko
indarrak dira izateko ahalmena ematen diotenalc (izateko arrazoi garbia edukitzea eta gune
zentral indartsu bat izatea). Desegiteko indarrak bai oztopo fisikoak (erliebea, distantziak
edo urruntasunak) bai gizatiarrak (talde kultural antagonikoak gertatzea).
Hirugarren autorea Stephen B. Jones da. Geografia politikoan arlo batuaren teoria bilalcatu zuen. Haren ekarpen nagusiak bi dira: bata kontzeptuala eta bigarrena metodologikoa. Ekarpen kontzeptuala hauxe da: berak esaten zuen ideia politiko batetik eta ideia politiko honen ondorioagatik espazio politiko bat sor daitekeela. Prozesua horrelakoa
izango litzateke: ideia politikoa, hautaketa, mugimendua, eremuaren ekintza eta espazio
politikoa. Ekarpen metodologikoa honako hau izan zen: beste giza zientzietan erabiltzen
ziren kontzeptuak, terminologia eta ikerketarako analisiak, geografia politikoan sartzea
defendatu zuela.
60.eko hamarkadan geografia politikoan ahalegin haundia gertatzen da arlo epistemologikoan zientzia bezala sakontzeko eta gauzak gehiago sistematizatzeko. Noizbait ikerketan trinkotasuna lortzeko.
Lehenengo berrikuntza ikuspegi konduktistatik dator. Horrela sortzen da somaketaren geografia. Geografia honek bai erabaki pertsonaletan bai talde-erabakietan zer motibazio dauden azpimarratzen du.
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Bigarren berrikuntza Jones-en obratik dator, sistemen teoriatik hain zuzen. Nahiz eta
teoriak bilakatu (sistema politikoen artean hierarkiak daudela eta haien artean sortzen diren harremanak) praktikan ez zuten gauza haundirik egin.
Gaietan ere arloak zabaltzen dira aurrekoak mantendu arren. Geografoen interesak,
bai momentu hori arte gutxi landuak zeuden gai batzuetara (adibidez hauteskundeetako
geografiari metodo estatistiko berriak aplikatuz), bai momentu horretan interes historikoa
zeukaten gaietara (adibidez herriak deskolonizatzean gertatzen diren muga-aldaketak, nazioz gaindiko organismoak, aire eta itsasoko kontrola, e.a.) abiatzen dira. Garrantzi haundiagoa ematen zaie ikerketa teorikoei, herrialde eta ikerketa deskriptiboei baino.
Emaitza bezala geografia politikoa gero eta gehiago mugatzen da espazio eta prozesu
politikoen artean sortzen diren harremanen (eskala desberdinetan begiratuz) ikerketara,
ideologiek eta egitarau politikoek zer eragin izan duten zehaztuz.
V. BOTERE-ESPAZIO HARREMANEN ANALISIA
Hirurogeitamarreko hamarkadan, eta giza zientzietan orokorrean gertatzen den bezala,
geografian eta geografia politikoan zientzia eta zientziaren ideologia kolokan jartzen da.
Neopositibismoarekin sortu zen kuantitatibismo eta teknokrazia oso kritikatzen da.
Iraultza intelektual honek geografia erradikala sortu du. Geografia hau batez ere Frantzian eta anglosaxoniar munduan garatu da. Marxismoak garrantzi haundia izan du haren
bilakaeran.
Frantzian Lacoste-ren lana azpimarratuko dugu. Honek bi geografi mota bereizten
du: botereak egiten duen geografia eta zentzu txarrean berak irakasleen geografia deitzen
duena. Lehenengoa boterea mantentzeko egiten da eta normalki guri ezezaguna gertatzen
zaigu. Bigarrenak ez ditu horrelako gaiak ukitzen eta inkontziente izan arren boterearen
jokuari jarraitzen zaio, bai bere ikerketan sortzen duen informazioa botereari bakarrik
ematen diolako, bai zenbait gauza salatzen ez duelako ("Ikuskizunaren geografia").
Gaur egun espazioaren inguruan dauden ideiak eta kontzepzioak aldatu dira. Nahikoa
garbi gelditzen da gizartean gertatzen diren desberdintasunak espazioan isladatzen direla.
Hauxe da espazioa produktu sozial bezala. Espazioa gainera aldagai bihurtu da, botereak
bere interesak lortzeko erabiltzen duen aldagaia (lurralde-antolaketa). Nolabait espazioa
estatuaren menpean dago. Produkzio-modu bakoitzak espazio zehatza sortzen du. Horrela
sistemak kapitalistak sortzen duen espazioa eta sistema sozialistak sortzen duena desberdinak dira, edo izan behar. Horregatik espazioa ondo ulertzeko egitarau soziala ulertu behar
dugu. Bukatzeko, lurraldeko analisietan estatu bateko eskala gainditzen da. Gaur egungo
estrategiak askotan ez dira estatu-mailan egiten baizik eta nazioarteko mailan. Horregatik
zenbait arazo ulertzeko ondo erabaki behar dugu erabiltzen dugun eskala.
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Ikusi dugunez geografia politikoaren ikuspegiak asko zabaldu dira, eta bost gai nagusitan batu ditzakegu:
- lurrazalaren zatiketa politiko-espazialak (gai hau zaharra da).
- lurraldeko egituran aktibitate politikoak duen eragina (Whittlesey-ena).
- estatuaren egitura administratiboa (gai berria).
- hauteskundeetako prozesuak (gai berria).
- nazioarteko harremanen geografia (Mackinder).
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GEOGRAFIA POLITICA

Hoy en clia puede decirse que la geografia politica ocupa un rinc6n dentro del entorno de la geograffa. Esto se refleja tanto en su desarrollo te6rico como en el escaso mimero de publicaciones que se realizan sobre este tema.
Teniendo en cuenta el gran &ito de la geografia politica en sus primeros momentos, tanto a nivel aca&mico como popular, existen tres razones que aclaran su declive: el
crecimiento del "determinismo" a nivel conceptual; su uso por la Alemania nazi como
justificaci6n a algunos de sus actos, con el consiguiente desprestigio; las corrientes posibilista y cuantitativa de la geografia, que abogan por el caracter apolitico y objetivo de la
geografia.
Ratzel seth el primero en tratar la geografia politica moderna, aplicandole una visicin biokSgica -el Estado como un ser vivo- que entiende la lucha de estados como selecci6n natural en la que un pueblo puede expandirse a cuenta de otro. Darš tambi6n importancia a los factores fisicos como base de la estrategia; 6sta seth la base de la actitud
expansionista de Alemania. Mackinder radicath el fundamento de la geografia politica en
la geografia fisica, siempre en un intento de aplicarla a la realidad, y en favor de los intereses politicos y militares de Gran Bretaña, para mantener y aumentar de forma pršctica
sus intereses. Kjellen y Haushofer seran los tiltimos representantes de esta geografia politica base de la expansi6n y la guerra o el enfrentamiento.
Tras la II Guerra Mundial quedara limitada a la descripci6n, sin una metodologia
clara; seth la escuela anglosajona la que realizara una revisi6n conceptual y metodol6gica.
Whittlesey analizath la influencia de los procesos politicos en la estructura de un territc>rio, es decir, la ordenaci6n del territorio. De alguna manera puede decirse que su anfisis
es hist6rico-morfol6gico. R. Hartshrne sefiala dos fuerzas principales en el estado para
funcionar como espacio politico: la de integraciÓn y la de desintegraci6n. S.B. Jones
planteath que puede crearse un espacio politico como consecuencia de una idea politica;
adem.s fue el primero en introducir en la geografia politica los conceptos, terminologia y
anšlisis para la investigacion de las demšs ciencias sociales.
Si los temas anteriores tambi6n se mantienen, se amplia el campo de investigaci6n
hacia aquellos que se encontraban menos trabajados, aplicando, por ejemplo, mtodos estadisticos nuevos al estudio geogrffico de las elecciones, asi como a los temas que tienen
en este momento un inters histbrico: cambios en las fronteras tras la descolonizaci6n,
los organismos supranacionales, el control de aire y mar... En cualquier caso, dando mayor importancia a la investigacián te6rica que a los paises o a la investigacide descriptiva.
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Nous pouvons dire qu'aujourd'hui la Oographie politique occupe une place
secondaire dans l'ensemble de la gkgraphie. Le faible &veloppement thkrique de cette
matire, ainsi que le nombre ršduit des publications sont le reflet de cette situation.
Compte tenu du grand sucths de la gkgraphie politique a ses dthuts, tant au niveau
acad6mique que populaire, il existe trois raisons qui expliquent le manque d'intWt actuel:
le &veloppement du "daerminisme" au niveau conceptuel; sa mise en pratique par
l'Allemagne nazie comme justificaiton de ses actes, avec le discrUlit conskutif; les
courants possibilistes et quantitatifs de la gkgraphie, qui prkonisent le caractUe
apolitique et objectif de la Oographie.
Ratzel sera le premier a traiter la g6ographie politique moderne en lui donnant un
sens biologique: l'Etat en tant qu''òtxe vivant; suivant cette conception, la lutte entre les
&ats est une selection naturelle ou un peuple peut s t&endre au d&riment d'un autre.
donnera aussi de l'importance aux facteurs physiques comme fondament de la strat4ie sur
laquelle s'appuie l'attitude expansionniste de l'Allemagne. Mackinder fondera la
gkgraphie politique sur la Oographi,e'physique, toujours en essayant de l'appliquer a la
r6a1M, et en faveur des int&ê'ts politiques et militaires de la Grande Bretagne. Kjellen et
Haushofer seront les derniers reprsentants de cette gkgraphie politique, base de
l'expansion et de la guerre ou de l'affrontement.
Aprs la IIe Guerra Mondiale, l'Uude de cette mati&e se limitera h la simple
description, &pourvue d'une m&hodologie claire; ce ne sera que l'kole anglo-saxonne qui
fera une analyse conceptuelle et methodologique. Whittlesey &udiera l'influence des
processus politiques dans la structure d'uri territoire, l'ambagement du
territoire. On peut dire que son analyse est en quelque sorte historique-morphologique. R.
Hartshrne signale deux forces principales dans l'Etat pour fonctionner comme espace
politique; l'int4ration et la ffisint4ration. S.B. Jones affirmera que l'on peut crÓer un
espace politique comme conskpence d'une idk politique; de plus il a
le premier
introduire dans la Oographie politique les concepts, la terminologie et l'analyse
nkessaires a la recherche dans les autres sciences sociales.
Tout en maintenant les sujets prk&lents, le domaine de la recherche si&end
d'autres matiUes moins travaillks, en appliquant, par exemple, les mahodes statistiques
nouvelles fi Mude gkgraphique des Oections, ainsi qu'aux questions qui ont en ce
moment un int&U historique: changement .des frontires aprs la dkolonisation, les
organismes supranationaux, le contrle des airs et de la mer... De toute manire on
accorde plus d'importance a la recherche thkrique qu'aux pays ou a la recherche
descriptive.
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NAZIOARTEKO BOTERE-HARREMANAK

Julen Zabalo

I. SARRERA

"Botere" kontzeptuaren arazoa alde batera utzirik, saio diferenteak egin dira boterea
neurtu eta kuantifikatu ahal izateko. Faktore asko bilatu dira nahi honetan: demografia,
morfologia eta abar.
ekonomia, indar
Faktore guzti hauek bakanka edo batuta eman daitezke. Guzti horiekin sailkapenak
egin nahi izan dira sarritan, baina faktoreak hain ezberdinak direnez, oso zaila gertatzen da
hori lortzea.
Ikuspuntu marxistatik begiratuta, boterea agintean dagoen klaseak erabiltzen duen
tresna bat da, beti bere interesen alde, noski.
Botereak zentzu ofentsibo edo defentsiboa eduki dezake. Kapitalismoaren mundura
mugatzen bagara argi gelditzen da produkzio-modu kapitalistak gainbalio ekonomikoaren
lorpenean daukala bere ardatza. Gainbalio hau bi eratara atera daiteke. Gure sisteman normalena merkatuaren bidez ateratzea da, baina badago bigarren metodo bat, historikoki inperioek erabilitakoa, botere politiko eta militarraren erabilpena, alegia. Bigarren metodo
hau nagusia ez bada ere, inportantzi handikoa da nazioarteko harremanetan eta ezin da prozesu independentetzat hartu. Logika politiko-ekonomiko beraren aspektu bi dira, aitzitik.
Esan nahi dugu, beraz, sistema kapitalistan botereak kutsu ofentsiboa daukala.
BOTERE-HARREMANAK HISTORIAN ZEHAR

Nazioarteko sistema herri boteretsuenek kontrolatzen dute. Sistema hau unipolar,
bipolar edo multipolarki estruktura daiteke, herri boteretsuak bat, bi ala asko izatearen
arabera.
Azken mendeotan botere multipolar bat ezagutu du munduak. Guztira 5-10 potentzia
agertzen dira egile desberdinen arabera. Beste egile batzuk, ordea, beste modu batera planteiatzen dute, multipolaritzatea kuestionatuz. Adibide horietako bat Modelski-rena da.

Modelski-ren analisia XVI. mendean hasten da eta zikloka estrukturatzen da. Ziklo
bakoitzak 100 bat urte irauten du eta indar nagusi bat dauka.
koadroan garapena).
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Amaieraren
seinaleak

I

Portugal

Italiar gerrak
(1494-1517)

Tordesillaseko
tratatua

Oinarrien
sarean globala

Espainiak
anexionatua
(1580)

II

Holanda

Espainiar gerrak
(1579-1609)

12 urteetako
treguia Espainiarelcin (1609)

"Mare librum"

Iraultza
Ingelesa

III

Bretainia
Haundia

Frantziar gerrak
(1688-1713)

Utrecheko
tratatua (1713)

Itsasoen
agintea

EEBB-etako
independentzia

IV

Bretainia
Haundia

Frantziar gerrak
(1792-1815)

Paris eta Viena
(1814,1815)

Merkataritza
librea

Inperialismoa

V

EEBB

Alemaniar gerrak Versalles eta
(1792-1815)
Potsdan
(1919,1945)
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Vietnamiar
gerra.

Indar nagusirik ez dagoenean boterea lortzeko gerrak sortzen dira. Hortik lehentasuna
hartzen duen herri bat irteten da, zeinari bere boterea tratatu baten bidez legitimatzen bait
zaio. Kontrol hau ezin da luzaro mantendu eta amaiera-fasea hasten da. Harremanak bipolar bihurtzen dira eta multipolar azkenean, era honetan zikloa isten delarik beste indar nagusi bat irten arte. Ohar bezala eta arraroa bada ere, XVI. mendean ez da Espainia munduko herririk boteretsuena eredu honen arabera. Arrazoia da Gaztelak ez zeukala "mundu-diseinuri'k", mundu-ordenarako erizpiderik ez zuela erakusten, alegia.
AZKEN URTEOTAKO BIPOLARITATEA

EEBB eta SESB dira azken 20 urteotan nagusitu diren potentziak. Lehentasun hau
politiko eta militarra da batez ere. Ekonomia aldetik duda gehiago izango lirateke mundua
honela presentatzeko. Izan ere, SESB merkataritzan mundu kapitalistak menperatua da.
Ezin dugu, beraz, menperatzaile oso bezala kontsideratu. Ikuspegi ekonomikoaren arabera
hiru talde hauek egin ahal izango genituzke: (ik. 2. koadroa).
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EEBBak gelditzen dira, beraz, botere politiko, militar eta ekonomiko bezala. Baina
SESBren indarra eredu ekonomiko-politiko baten aintzindaria izatetik datorkio ere, sozialismoaren leaderra bait da. Modelski-ren ereduari jarraituz amaiera-fase batean egongo
ginateke, zeinean unipolarismoa amaitutzat eman beharko bait litzateke, bipolarismoa da
nagusia, baina multipolarismoa prestatzen ari da. Bipolarismo honetan zentratuko gara,
orduan.
Azterketa historiko bat eginez gero, segituan konturatzen gara potentzia bi hauen diferentziez. EEBBetako politika ofentsiboa den bitartean, SESBarenaren ezaugarririk nagusiena defentsiboa izatea da. Izan ere, kapitalismoa ofentsiboa dela baieztatu dugu gorago,
haren helburua gainbalioaren bilaketa delarik, merkatu berriak zabalduz. Kontestu honetan
ulertu behar dugu EEBBen kanpo-politika. Sozialismoa, aitzitik, kapitalismoa nagusi
delarik sortzen da eta kapitalismoaren eraso logikoak jasan beharko ditu. Hasiera-hasieratik nabaritzen da errealitate hau SESBaren kanpo-politikan. Ikus ditzagun, labur-labur,
potentzia bi hauek:

MUNDUAREN B ANAKETA

P.J. TAYLORen
liburutik hartuta. (30. or.)
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Estatu Batuak
XIX. mendearen hasieran EEBBak bere eragin-esfera diseinatzen ari dira. 1823an
Monroe Doktrina publiko egiten da. Kanpo-arazoetan lau dira puntu nagusiak:
. Europan parte hartu ez.
. Europarren koloniak onartu.
. Amerikako koloniak ez ziren kolonizatuak izango.
. Aurreko puntuari egiten zaizkion erasoak EEBBei egiten zaizkie.
Erdi defentsiboa, erdi espantsionista da, ikus daitekeenez. Europarekin mugak markatu nahi ziren, eragin-esferak diferentziatuz. Politika honi jarraituz Alaska eta Midway eta
Hawaii irlak anexionatzen dira, Asiaralco bidea prestatzeko asmoz. Asian Filipinak lortzen dira eta Txinan sartu. Amerikan Puerto Rico anexionatzen da eta Cuban eragina handitu.
Lehentasuna lortu ondoren EEBBek bere mundu-estrategia prestatzen dute. Ezaugarririk inportanteena interes ekonomiko, politiko eta estratejikoen batasunean datza. Arrazoia
da EEBBetako ekonomia osoa edo kanpotik dependitzen duela edo kanpora abiatua dagoela. Normala da, hortaz, kanpo-politikaren helburuak lotura hauek handitu eta mantentzera
zuzendurik egotea.
Momentu honetatik ikusten da, jada, EEBBen lehentasuna kolokan jar dezakeen potentzia bakarra SESB dela. Komunismoaren kontrako politika hasten dute momentu horretatik. Gerra amaituaz bat lehen istilua sortzen da: Ekialdeko Europa. Sobietarrek koltxoi defentsibo bezala erabili nahi dute, bere mugen inguruan, baita alde honetako makineria eta baliabideak ere bilatuz. Amerikarrek sobietarren espantsionismoaren hasiera
ikusten dute hemen. Hurrengo pausuak Grezia eta Turkia izango ziren EEBBen teoriaren
arabera.
EEBBek "dominoaren teoria" jartzen dute praktikan, zeina orain artz mantendu bait
dute. Teoria horren arabera munduan gako-fitxa batzu daude, zeintzuak menperatuz gero,
loturik dauden batzu irabazten baita. Horrela ulertu behar da, esate baterako, Vietnameko
arazoa. Vietnam galduz gero Hego-Asia galtzen zen. Hawaii ondoren eta Kalifornia aldea
defensa barik geldituko zen amaitzeko (Johnsonek esana, 1964ean). Edo Carterren teoria
(1980) Afganistaneko arazoaz: horren ondoren Iran gal daiteke eta Golko alde osoa geroago.
Komunismoaren eragina ekiditeko, EEBBek aliantza eta laguntza-plan sakon bati
eman zioten hasiera. Laguntzen artean Marshall plana ageri da. Aliantzen artean:
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- NATO, 1849an, Mendebaldeko Europa defendatzeko.

- SEATO, 1945-1975, Hego-Ekialdeko Asia defendatzeko.
- CENTO, 1955, Erdiko Asia defendatzeko.
Honekin batera EEBBek "mundu libreko poliziaren" rola hartzen dute. Eskala handian (Korea, Vietnam) zein txikian (Guatemala, Granada) parte hartuz.
111.2. Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuna
Boltxebikeek boterea lortu ondoren oso zaila egiten zaie Errusiak utzi duen inperioa
kontrolatzea. Mendebaldeko indarrek (Bretainia Handia, Frantzia, EEBB) zaildu egiten dute, gainera, prozesu hori, hesi bat jarriz. Baldintza hauekin bakezko koexistentzia aldarrikatzen da, lorturikoa ez galtzeko itxaropenaz.
1925 aldera, eta iraultza finkaturik dagoenean, kanpo-politikari begiratu bat emateko
momentua heltzen da. Jarrera bi agertzen dira: Trotskyrena, mundu-iraultzaren aldekoa,
iraultza iraunkorraren defendatzailea, SESBko iraultza aseguratzeko bide bakartzat ikusten
zuena. Stalinen jarrera dago, beste alde batetik, herri bateko sozialismoa posible zela uste
zuelarik. Europar iraultza oso urruti ikusten zuen eta SESB, beraz, aseguratu beharko
zen.
Bigarren teoria honek irabazten du eta kanpo-politika ideia honi atxikitzen zaio,
beharrezkoa bada Hitlerrekin itun bat sinatzeko prest ere. Gerra, hala ere, nahitaezkoa zen.
Gerra honetatik sobietarrek ondorio inportante bat aterako dute: Mendebaldeaz ezin dira fidatu, zeren aliatuek bakarrik utzi bait dute Sobietar Batasuna denbora luze batez.
Ideia horri jarraituz, mundua bloke elkartezin bitan banatu da. Beste blokearen azpian
ez gelditzeko neurri defentsiboak prestatzen dira: COMECON, Elkarren Laguntza Ekonomikorako Kontseilua ekonomia aurreratzeko eta, Varsoviako Ituna, NATOari aurre egiteko.
Tentsioko lehen fasea pasatua, aldaketa bat dator Khrusehevekin. Bakezko koexistentziara itzuli nahi da eta, beste alde batetik, periferiari inportantzia handiagoa emango zaio,
guztiz aldeko politika ez badaramate ere (Egipto, India...). Baina bi puntu hauek zail da
batzen. Nola lagundu herri pobreak EEBBekin haserratu gabe? Zeren SESB ez bait da
oraindik potentzia militar izugarri bat. Cubako misilen arazoak beldur hori erakusten du.
Oraindik, beraz, kutsu defentsiboa dario bere kanpo-politikari.
Cubako misilen arazoak planteamendu-aldalc?,ta bat eskatzen dio Sobietar Batasunari:
1. Botere militarrari sekulako bultzakada ematen zaio eta, orain bai, EEBBekin pare-
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katu ahal izango da (70eko hamarkadatik aurrera, gutxi gora behera). Botere honi esker
handitu egiten da haren eragina munduan, Angolan edo Etiopian, esate baterako.
Estratejia honek ikara sortzen du NATOan, zeinak militarki indartzeko premia sentitzen bait du. SESBk, ordea, ezin du orain lortu duen lehentasuna galdu. Armamenduen
norgehiagoketari hasiera ematen zaio, honela. Baina politika honek diru asko kendu dio
SESBari industrian eta barne-ekonomian inbertitzeko.
2. Koexistentziara berriro jotzeko premia sortzen da, beraz. Gastu militarrak muniztu egin behar dira. Bloke biei interesatzen zaie politika hau eta modu honetan sortzen dira
SALT elkarrizketak. Hemendik aurrera harreman diplomatikoek indar handia hartzen dute.
3. Ekialdeko Europan hegemonia mantendu behar da. Komunitate sozialistak eskubidea edukiko du arazoak dauzkan herri batean parte hartzeko (Txekoslobakia, Polonia).
4. Mantendu egiten da periferiarekiko laguntza, aldaketa barik.
Hala ere, SESB inoiz ez da ausartu EEBBekin istilu gorritan sartzera. Ez zen ausartu
Cuban ez Vietnamen. Latinamerikan ere ez da ausartu parte hartzera beranduago (Chile,
Nicaragua...). Bere eragin esferan bakarrik ausartu da parte hartzera: Afganistan. Baina hemen, ordea, EEBBen zigorra jasan behar izan du. Soma daitekeenez harremanak ez dira
oraindik guztiz parekoak.
IV. BIPOLARITATEA ARRISKUAN
Azken urteotan beste potentzia batzu ari dira nagusitzen eta ez da ikusten hain argi
bipolaritatea. Hiru elementu berri sartu dira:
. Txina, bere potentzial demografikoarekin, baina ekonomia ahul batekin momentuz
eta hazten ari den indar militar batekin.
. Japonia, munduko ekonomia iraultzen ari dena, EEBBei lehentasuna kentzeko
arriskuarekin. Lehen puntako potentzia ekonomikoa izan arren, ez da gauza bera gertatzen
arlo militarrean.
. Mendebaldeko Europa, USAgandik aldentzen den neurrian inportantzia handiagoa
lortzen ari da. Botere ekonomiko garrantzitsu bat da eta, beraren alde, beste potentziekin
ondo konpontzea eta ekonomikoki lotuta egoteak jokatzen du. Izan ere, negozioak zabaldu ditu EEBBekin zein SESBrekin eta baita Txina eta Japoniarekin ere.
Modelski-ren ereduari jarraituko bagenio Japoilia somatuko litzateke hurrengo lehen
mundu-potentzia bezala, ekonomikoki bera bait da gehien garatzen ari dena.
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V. ETA PERIFERIA?

Periferiari (ik. 2. koadroa) parterik gogorrena eta txarrena gelditzen zaio munduaren
estrukturazioan. Hala ere, eta 70eko hamarkadatik aurrera, zerbait ari da aldatzen. Bi dira
arrazoi nagusiak:
. Kartelen boterea. Herri periferikoen ekonomia esportazioen dependentzian dagoenez, kartelak sortu dira esportazio horiek kontrolatzeko. Inportanteena, dudarik ez, PLEE
da (Lurralde Petrolio-Esportatzaileen Erakundea, OPEP). PLEEaren arrakasta ikusirik beste 8 kartel sortu dira periferian.
. Aldaketak periferian. Herri batzu, petrolio-produktoreak, erdigunekoak baino aberatsagoak dira gaur egun, beraien estruktura sozialak antzeratsu badirau ere. Industria hazteko posibilitate onak dituzte eta lortuko balute hazkuntza autozentrikodun alde bat osatu
ahal izango lukete. Era honetan periferiako herri bakan batzu sartuko lirateke erdiguneko
taldean, estruktura esplotatzailea mantenduz.
60 eta 70.eko hamarkadetan aldarrikatzen zen ordenu berriaren beharra ahaztua dirudi.
Periferia garapen autonomo bat osatzeko aukera galtzen ari da eta kanpoko teknologiarekiko dependentzia gero eta determinagarriago bihurtzen ari da. Herri Ez-Lerrotuek lortu
behar zuten indarra ezerezean gelditu da beraien barruan joera diferenteak daude eta.
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LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE PODER

Para cuantificar y medir el poder son muchos los factores: demografia, economfa,
poder militar, morfologia, etc... Pero realizar una clasificaciÓn cuando se unen y mezclan
de diferentes formas resulta dificil.
E1 sistema internacional esta controlado por los paises nths poderosos,
estructuthndose este poder de forma unipolar, bipolar o multipolar, segn sea el mimero
de ellos que intervengan. En este siglo el sistema podria definirse como multipolar;
aunque hay quien lo cuestiona.
Medelski realiza un anfflisis ciclico de 100 aflos desde el S. XVI, en cada uno de los
cuales existe una fuerza dominante. Cuando no existe una fuerza predominante se produce
la guerra. De ella aparece un pais que toma la cabeza, y cuyo poder se legitima tras el
tratado de paz. Pero este control no puede mantenerse mucho tiempo y aparecen las
relaciones bipolares en principio, para volver de nuevo a la multipolaridad, cerrando el
circulo hasta que surja una nueva fuerza predominante.
EE.UU, y la URSS han mantenido un sistema bipolar politica y militarmente,
aunque econ6micamente sus relaciones favorezcan claramente a EE.UU., de forma
semejante a lo que ocurre con el resto del mundo: un centro explotador, una semiperiferia
explotada y explotadora, y una periferia explotada. Segn el esquema de Medelski, el
unipolarismo ha terminado y al bipolarismo actual sigue de forma inminente el
multipolarismo.
Los EE.UU. mantienen desde el siglo pasado una estrategia mundial basada en sus
intereses econ6micos, politicos y estrat4icos, con los que tambión juega en el exterior,
basndose sobre todo en los puntos claves que, de una manera u otra, debe dominar, bien
directamente, o bien mediante acuerdos o la presi6n internacional.
La URSS, una vez afianzada la revoluciÓn plantea una expansi6n, pero veth como
debeth reforzar un colch6n defensivo en la Europa del Este, ante la imposibilidad de
acceder al Oeste y encontrar la fortisima oposiciÓn de los EE.UU. y los Aliados. Para
ello crea sus propios acuerdos y organizaciones y toma sus posiciones estrat4icas,
aunque nunca ha podido llegar a plantearse un posible conflicto irresoluble con los
EE.UU.
A la vez, se desarrollan centros con posibilidad de tomar posiciones en la
multipolaridad, China, Japön o la Europa del Este, con verdaderas posibilidades segtin el
esquema de Medelski para alzarse en el nuevo unipolarismo.
Queda la parte mas dura para la periferia, condenada en principio a la dependencia de
las grandes compailias, al juego estrat4ico y a la dependencia tecnol6gica e industrial del
mundo desarrollado.
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LES RAPPORTS DE POUVOIR INTERNATIONAUX

Nombreux sont les facteurs qui servent a quantifier et mesurer le puvoir: la
demographie, l'economie, le pouvoir militaire, la morphologie, etc... Mais il est difficile
de faire une classification quand ces facteurs se regroupent et s'entremlent de differentes
faÇons.
Le systme international est contrffle par les pays les plus puissants, et le pouvoir
se structure unipolaire, bipolaire ou multipolairement, suivant le nombre de pays qui
interviennent. En ce le systtne purrait se definir comme multipolaire; bien que
pour certains il n'en soit pas ainsi.
Medelski fait une analyse cyclique par tranches de 100 ans, depuis le XVIe
dans chacune desquelles il existe une, puissance dominante. Quand cette puissance
dominante n'existe pas, il se produit une guerre a l'issue de laquelle un pays prend la tk.te,
et son pouvoir est legitime aprs un traite de paix. Mais l'exclusivite de ce contrle ne
peut se maintenir pendant longtemps et apparaissent alors, en principe, les rapports
bipolaires, pour revenir a la multipolarite, refermant ainsi le cercle jusqu'a ce que surgisse
une nouvelle puissance predominante.
Les U.S.A. eta ont maintenu un systkme bipolaire sur le plan politique
et militaire, bien qu'au niveau economique leurs rapports favorisent nettement les
U.S.A., a l'image de ce qui se produit dans le reste du monde: un centre exploiteur, une
demiperipherie exploitee eta exploiteuse, et une peripherie exploitee. Suivant le schema
de Medelski, le systkme unipolaire est acheve et au bipolaire actuel va suivre d'une faÇon
immminente le multipolaire.
Les U.S.A. utilisent depuis le sikcle dernier une strategie mondiale fondee sur ses
inter'ets economiques, politiques et strategiques; ils font aussi prevaloir ces interUs
l'exterieur, soit directement, soit au moyen d'accords ou en utilisant la pression
internationale.
L'U.R.S.S., une fois la revolution mise en place, envisage son expansion, mais
elle sera obligee de renforcer sa ligne defensive en Europe de l'Est face la trs forte
opposition des U.S.A. et des Allies qui lui empechent d'acceder a l'Ouest. Pour ce faire,
elle etablit ses propres accords, cree ses propres organisations et prend ses positions
strategiques, sans toutefois arriver a provoquer un eventuel conflit insoluble avec les
U.S .A.
En meme temps, on assiste au developpement d'autres centres susceptibles de
prendre place au sein de la multipolarite, tels que la Chine, le Japon ou l'Europe de l'Est,
ayant touts les atouts, selon le schema de Medelski, pour acceder au nouveau systhme
unipolaire.
La peripherie doit subir la situation la plus difficile, car elle est, en principe,
condamnee a la dependance des grandes compagnies, au jeu strategique et la dependance
technologique et industrielle du monde developpe.

