
KOMUNITATEA,  
GIZARTE-HARREMANAK ETA 

MENTALITATEAK ANDOAINEN 
BERPIZKUNDEAREN GARAIAN

Iosu etxezarraGa ortuonDo



la
bu

rp
en

a

Lan honetan, Andoaingo komunitatea aztoratu zuen auzi bat ardatz hartuta, Berpizkunde 
garaian gizarte-harremanak eta mentalitateak aztertzen dira. Maila sozial ezberdinek 
eta iritzi publikoak gatazkaren aurrean zer jarrera duten ikusiko dugu eta baita moralki 
egokia denaren eta ez denaren inguruan zer adierazten duten. Andoaindarrek ohorea-
ren inguruan duten pentsamoldea eta hura defendatzeko hartuko dituzten neurriak 
ere ikusiko dugu.

Mentalitateak, Berpizkundea, gizartea, komunitatea, ezkontza, homosexualitatea, 
generoa, bazterkeria, ohorea, sexua, zuzenbidea, Gipuzkoa.
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En este trabajo, que se centra en un proceso judicial que turbó a la comunidad de 
Andoain, se analizan las relaciones sociales y las mentalidades durante el Renacimiento. 
Veremos la postura de los diferentes niveles sociales y la opinión pública frente al con-
flicto, así como sobre lo que era moralmente apropiado. También veremos la menta-
lidad imperante en Andoain en torno al honor y las estrategias que se desarrollaban 
para su defensa.

Mentalidades, Renacimiento, sociedad, comunidad, matrimonio, homosexualidad, 
género, marginación, honor, sexo, derecho, Gipuzkoa.
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This work focuses on social relations and mentalities during the Renaissance, through 
a trial that disturbed the community of Andoain. The behavior of the different social 
classes and public opinion come to surface in times of conflict, as well as a certain idea 
of morallity. The study also studies the prevailing mentality in Andoain regarding the 
honor and the strategies that were developed for its defense.

Mentalities, Renaissance, society, community, marriage, homosexuality, gender, exclu-
sion, honor, sex, law, Gipuzkoa.
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SARRERA

Mende luzetan Historia giza zientzia baino erakunde eta botere taldeen tresna 
izan dela esan ohi da. Jakina da XX. mendeko bigarren erdian, hein handi batean 
joera aldatzen hasi zela eta gizakiari, indibiduo zein kolektibo bateko partaide gisa, 
arreta ematen hasiko zitzaizkiola historialariak. Giza jokabideak aztertzera iritsi da 
Historia eta portaera horien sustraian dagoen mentalitatea identifikatu eta azal-
tzera. Hala ere, oraindik ere gure iragana letra larriz eta izenburu potoloz idazten 
dugu eta ikerketaren begirada prozesu historiko politiko eta ekonomiko erabakiga-
rrietan jartzen dugu maiz.

Aurkezten dudan ikerketaren xedea askotan ikusezinak diren prozesuetan 
jarri nahi izan dut eta gizakiek garai eta lurralde konkretu batean bizitzaren alderdi 
batzuen aurrean zuten jarrera zein zen aztertu nahi luke. Robert Fossier ikerlari fran-
tsesak esaten du gizakia historian zehar oso gutxi aldatu dela eta, azken finean, 
pozten, arduratzen, etsitzen eta bultzatzen dituen kontuak oso antzekoak direla 
gaur eta atzo1. Gizakia izaki soziala da eta, Xabier Leteren hitzetan, bere izaeran du 
besteekin “harremanetan sartzea”. Historian zehar, ordea, gizarte-erlazioek forma 
ezberdinak hartu dituzte eta horietan murgiltzea izan da lan honen helburua.

Erdi Aroaren amaieran, mendebaldeko kristau erlijioaren baitan aldaketa garran-
tzitsuak gertatu ziren eta une hartan Elizaren eta eliztarren (laiko zein apaizen) joka-
bideak zuzentzearen beharra aldarrikatzen duten korronteek indarra hartuko dute. 
Haietan ezagunenak protestanteek aurrera eramandakoak diren arren, Eliza Katoli-
koaren baitan eta kanpo ere aldaketarako deia egin zuten bestelako pentsalari eta 
taldeak izan ziren. Erakunde zibilek ere Elizak bultzatutako erreformak sustatu eta, 
zenbaitetan, gidatu zituzten, Errege Katolikoek, adibidez. Hala ere, Mundu Kato-
likoak aldaketarako korrontea Trentoko Kontzilioan (1545-1563) gorpuztu zuen, 

1 FOSSIER, R.: Gente de la Edad Media. Taurus, Madril; 2010, 11-13 orr. Probokazio kutsua duen arren, egu-
nerokotasunaren historiaren aldarrikapen interesgarria dela uste dut.
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irizpideak bateratu eta araudi zehatzak eman eta berriak egiteko oinarriak finkatuz. 
Pentsamenduaren eta erlijioaren berrikuntza hau Berpizkunde garaiaren fruituetako 
bat da, dudarik gabe.

Testuinguru honetan erlijio kristauaren gidariek Antzinarotik sexuaren eta 
gizon-emakumeen arteko harremanen kontrolerako gomendio eta arau zorrotzak 
eman zituzten. Hala, mendeen poderioz osatu den kodea da katolikoa eta bereziki 
Trentoko Kontzilioaren aginduek moldatu eta sendotu zuten hurrengo mendee-
tan sexualitatea eta gizarte-harremanak ikuspegi moraletik epaitzeko erabiliko zen 
kodea.

Arau hauek artean zenbait abusu eta gatazka ugari eragiten zituzten portaerak 
zuzentzeko saiakera ziren. Bilera haien ondorioz debekatu ziren definitiboki ezku-
tuko ezkontzak, sakramentu hori ospatzeko bete beharreko pauso eta baldintzak 
finkatu ziren, gotzainei beren elizbarrutietako bikoteen moraltasuna zaindu beharra 
gogoratu zien, eta abar. Erakundeek hausnartu eta erabakitako arau hauek tokian 
tokiko gizarte eta gizataldeei aplikatu behar zitzaizkien eta maiz gatazkak sortzen 
ziren, teoriaren eta errotutako ohituren arteko kontraesanak zirela eta. Gatazka 
hauek iturri oparoa osatzen duten dokumentu-funtsak utzi dizkigute garaiko jarre-
rak eta mentalitateak aztertzeko. Kontzilioaren bezperatako andoaindarren egune-
roko bizitzara gerturatzeko primerako aukera dugu beraz.

Lan honen bidez eta iturriek ahalbidetzen duten heinean, Berpizkundearen 
amaierako andoaindarren bizimoduaren zati garrantzitsu bat ikuspuntu desberdi-
netatik aztertzen eta azaltzen saiatu naiz. Erdi Aroko prozesu historikoen emaitza 
den jendarteari buruzko ikuspegi honetan maila eta estamentu sozial ezberdinak 
aurkeztu eta haien arteko harremanen erretratua marraztu nahi izan dut. Batzuetan 
arkeologiak ematen dituen datuez baliatu naiz eta bestetan zertzelada etnografi-
koak ere topatuko ditu irakurleak lan honetan. Genero ikuspegia ere lantzen saiatu 
naiz, garaiko rolak azaleratzen, betiere dokumentuek azaldu dizkiguten gaietan.

Metodologiaren ikuspegiari dagokionez, artxiboko ikerketaren emaitzak hein 
batean zoriaren esku egoten dira eta ez dira beti ikerlariak espero duen bezain 
aberatsak. Bestetan, berriz, agiri historikoak datuetan emankorrak izan ohi dira eta 
ikerketaren helburuak osatzeko aukera ematen dute. Gure kasuan 1568-1569an 
jazotako auzi batek eskaini digu material gehiena, froga bezala aurkezturiko itaune-
tan aberatsa delako eta Andoaingo eguneroko bizitzako pasarteei buruzko aipamen 
ugari biltzen baititu. Kasua Iruñeko bikario orokorrak moralaren kontrako jarreren-
gatik emandako epai bati egindako apelazioa da, Zaragozako tribunal metropolita-
rrak ikusi zuena, bigarren auzialdian. Auziperatua On Diego Leizaur apaiza izan zen, 
gizon eta emakumeekin sexu-harremanak izan edo haiek saiatzeagatik jaso zuen 
salaketa, besteren artean.

Baliteke, epaiketaren espedientea kontaketaren ardatz erabiltzeagatik irakur-
leak ikerketa historiko batean ezohiko diren estruktura eta gaien banaketa topa-
tzea. Nolabait egitura kronologikoa aukeratu dut lanaren hezurdura eraikitzeko eta, 
mamia, unean-unean agiriak egiten dituen aipamenak esplikatzeko kapitulu bere-
zietan antolatu dut. Azterlanaren lehen orrietan, beraz, auziaren hasiera topatuko 
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dugu eta, ondorioetan, azken epaia. Modu honetan, ikerlariaren bide bera jarrai-
tuko du irakurleak, kasuaren aurkezpenetik hasi, akusatuaren kontrako eta aldeko 
argumentuak irakurri eta, pixkanaka, uste baino errealitate konplexuagoa argitzen 
joango zaio. Azken batean, gai ezberdinak jorratzeko aukera auzia aurkeztu ziren 
lekukoek emango digute, nahiz eta ikerketa hornitzeko beste zenbait agiri eta asko-
tariko bibliografia erabili dudan. Bestalde, ukitutako gaiak Andoaingo mugak gain-
ditzen zituen zibilizazio bati dagozkie eta une puntualetan inguruko herriei buruzko 
kasuak aipatu ditut, adibide praktiko gisa.

Azkenik, barkamena eskatu nahi nuke, aldez aurretik, irakurleren batek meto-
dologiari, ikerketaren egoerari eta iturri eta bibliografiari buruzko atalik faltan botako 
balu. Nahiago izan dut zuzenean kontaketa eta azterketari ekin eta XVI. mendean 
murgildu. Hala ere, marko kronologiko eta geografikoaren ikuspegi panoramikoa 
aurkeztu dut bigarren atalean, badaezpada, norbaiti garai hartako testuinguru his-
torikoa arrotza bazaio, ondoren azalduko direnak hobe esplikatzeko asmoz.

Besterik gabe, jo dezagun Berpizkundeko Andoaingo antzeztokira…

1.  AUZIAREN HASIERA: DIEGO LEIZAURREN KONTRAKO AKUSAZIOA ESPE-
TXEALDIA ETA SENTENTZIA (1568)

Urtero legez, Iruñeko Elizbarrutiko gotzainaren ordezkaria, bisitatzailea deitzen 
zitzaiona, Gipuzkoara etorri zen, ohikoa zuen bezala, elizen, kleroaren eta eliztarren 
egoera (alde batetik, fisikoa, eta bestetik, morala) zein zen ezagutu, ikusten zituen 
akats eta zuzendu beharrekoak zehaztu eta hartu beharreko neurriak zeintzuk ziren 
agintzeko. Elizbarrutiko kuriako arduradunetako bat herriz herri ibiltzeak abagune 
aparta eskaintzen zien apaiz eta laikoei beren kexak aurkezteko eta gotzaitegiko ordez-
kariari bere mesedea eskatzeko. Itero doktoreari egokitu zitzaion 1568ko bisita egitea2.

Apirilaren amaieran edo maiatzaren hasieran Gipuzkoako parrokien bisitari 
ekin zion eta Donostian zegoen maiatzaren 7an3. Bere aurrean Joanes Hondarreta, 
Jakobe Eguskitza, On4 Migel Leizaur (Andoaingo erretorea), Domingo Otaegi, Migel 

2 Zeregin hau betetzeko formulario edo gai zerrenda antzeko bat izaten zuen bisitatzaileak (MIGUEL 
GARCÍA, I.: “A propósito del formulario zaragozano de visita pastoral del año 1435: consideraciones meto-
dológicas”, Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas (Actas de las VIII Jornadas), 
Zaragoza, 1993, 281-291 orr.) eta herri guztiei bisita egiteko ardura bazuen ere, kasu batzuetan herri 
nagusienetan biltzen zen inguruko apaizekin, bakoitzari itaunketa egin eta elizako liburuak errepasatzeko. 
Pastoral bisitei inguruan ikus Memoria Ecclesiae aldizkariak gai honi buruz argitaratutako monografikoa.

3 Archivo Diocesano de Zaragoza (ADZ), Apelaciones 140-1, f.1a. Aipatu behar da espediente honen zati 
gehiena folio zenbakirik jarri gabe dagoela eta soilik Iruñeko Elizbarrutiko tribunalak igorritako lehen auzial-
diko agirien kopiak dituela zenbakiak. Beraz, hemen aipatu numeroa espedientearen zati horri dagokio. 

4 Testuan zehar agirietan topatu ditudan protokolozko aipamenak mantendu ditut, garai hartako gizarte 
ezberdintasunen isla baitira. Hala ere, bi pertsonaia nagusik izen bera baina estatus ezberdina dutenez, 
bereizteko ahalegina egin dut. Batetik, Diego Lizaur apaiza dugu, akusatua; bestetik, Diego Lizaur, Lizaur 
etxeko jauna. Kasu guztietan “don” partikulak laguntzen ditu bi izenok eta, beraz, nire testuaren uler-
mena errazteko asmoz, eliz karguen kasuan euskaraz “On” elementua gaineratu dut izenaren aurretik. 
Pertsonaia laikoaren kasuan, ordea, “jauna” ezarri diot ondoren. Beraz, akusatua On Diego Lizaur izango 
da eta, lekukoa, Diego Lizaur jauna.
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Irun Gaintza, Diego Leizaur jauna (izen bereko etxeko nagusia), On Hieronimo Gar-
mendia (Alkizako erretorea) eta Nikolas Hendaia oriotarra aurkeztu ziren. Banan 
bana, bakoitzak bere kontakizuna aurkeztu zion apezpikuaren bidaliari, On Diego 
Leizaur apaizaren kontra akusazioa egin zezan. Inondik inora salaketa gogorrak, 
XVI. mendeko ikuspegitik.

Joanes Hondarretak, 26 urteko andoaindarrak, zera dio Leizaur apaizaren 
kontra:

–  Tabernetan ibiltzen dela, jokoan.

–  1567eko San Migel jaietan elkarrekin lo egin zutela eta lotsaira edo hankar-
tea ukitzen hasi zitzaiola gauez.

–  Ana Arano serora edo mojarekin harremana duela eta herritarrek esaten 
dutela erabili egiten duela (zuzenean aipatu gabe, sexuari erreferentzia 
eginez).

Jakobe Eguskitzak, 37 urteko andoaindarrak honakoa esan zuen:

–  Batzuetan berandu iristen dela bezperako mezara.

–  Hitz arinekoa dela eta izaeraz, ordea, astuna.

–  Ana Arano moja bere neskametzat duela eta honek bere semea erditu zuela 
urte eta erdi atzera.

–  Duela hamar edo hamaika urte berarekin lo egin zutela bere emazteak, aku-
satuak, Nikolas Hendaiak eta berak Andoaingo festetan eta goizean azken 
hau eta apaiza liskarretan zeudela. Naturala zenaren kontra berarekin aritu 
nahia egozten zion Hendaiak On Diegori, haserre, txikituko zuela esanez, 
sutan erretzea merezi zuela halakorik saiatzeagatik.

On Migel Lizaurrek (60 urte zituen), Andoaingo erretoreak beste hauek bota 
zituen:

–  Serora izan zen Aranorekin jan eta edaten duela, eta badirela berarekin ohe-
ratzen dela aitor dezaketen lekukoak. Alkiza doktoreak teilatupean elkarre-
kin egotea debekatu zien arren, maiz hausten dutela agindu hori.

Domingo Otaegi andoaindarra ere, 40 urteko ingurukoa, Itero doktorearen 
aurrean aurkeztu zen:

–  Alkiza doktoreak pastoral bisita egin zuen garaian jarri zion debekuari kasurik 
egin gabe jarraitzen duela eta mojak izandako haurra berea, Leizaurrena, 
dela.

–  Herrian esaten dela akusatuarekin lotara joaten den gizonen artean ez 
dagoela errepikatuko duenik, guztiak sexualki erasotzen dituela esan nahian 
bezala.

Migel Irun Gaintzak, “Handi” ezizenez ezagutzen zenak, (40 urte inguru zituen 
unean), honakoa kontatu zuen:
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–  Aranok harremana baduela on Diegorekin, baina ez dakiela beraz aprobetxa-
tzen denik edo haurdun egon denik.

–  Plazan denean, gizon heldu edo, batez ere, mutil gazteei galtzetako hankar-
tean ukitu eta halako esaldiak botatzen zizkiela: “o, erroizarra5; quam grande 
tienes el tuyo”.

Diego Leizaur, Leizaur oinetxeko jauna, 35 urtekoa, ere Itero doktorearen 
aurrean agertu zen. Bere azalpenean honakoak esan zituen:

–  Arano, Getariako izen bereko etxean jaioa, akusatuarekin egon ohi dela 
bazkaritan etxe berean, baina kasu honetan adierazten du izan zuen haurra 
beste batena dela esaten dutela.

–  Badakiela, Nikolas Hendaiak berak esanda, gau batez akusatua harekin 
sexu-harremanak izaten saiatu zela.

On Hieronimo Garmendiak (Alkizako erretoreak, unean 43 urte zituenak) hona-
koak aipatu zituen:

–  Entzun duela mutil gazteak eramaten dituela afaltzera bere etxera eta ondo-
ren berarekin lo egiten dutela. Dirudienez eskuaz “haragia” ukitzen ziela, 
nahiz eta berak ez dakien zer parte, ezta sodomiarik praktikatzen ote zuten.

Azken lekukoa Nikolas Hendaia izan zen, lehenengo unetik ukipenen berri 
lehen pertsonan eman zuen bakarra. Oriotarra zen, 40 urte ingurukoa une hartan, 
eta honakoak adierazi zituen:

–  Gau batez, Jakobe Eguzkitzaren etxean zela, egonaldi ederrean, On Diego 
Leizaur agertu zela eta, elkarrekin afaldu ondoren, ohe berean etzan zirela. 
Gauaren erdian, ordea, zerbaitek esnatu zuen eta, ohearen beste aldera 
begiratzean akusatua ikusi zuela bere bizkarraldera urreratuta, zakila prest 
(“teniendo su mienbro armado”) eta bere berna artera zuzenduta. Oso hase-
rre etxetik bota omen zuen apaiza eta hura jipoitzeko larri ibili zela.

Salaketa hauek ikusirik, 1568ko ekainaren 12an, Itero doktoreak, Gipuzkoako 
bisitatzaile zen heinean, On Diego Leizaur, Andoaingo elizako apaiz benefizioduna, 
kriminalki akusatu zuen eta Iruñeko Elizbarrutiko tribunalaren fiskalaren esku utzi 
zuen auzia6.

Hurrengo egunean, hilak 13, On Diego Tolosara joan zen, bere kontra agertu-
tako adierazpenei erantzuna ematera, horretarako agindua eman baitzuen tribu-
nalak7. Akusatuak, 56 urteko andoaindarrak, honela erantzun zion bisitatzailearen 
itaunari:

5 Jatorrizkoan, euskaraz; agirian bertan “o, millano viejo” bezala itzuli zuten. 

6 Eranskinetako 11.1. dokumentua da akusazio idatzia.

7 Bere adierazpenaren transkribapena, 11.2. Eranskinean.
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–  Ana Arano, parrokiko serora izandakoa, ezagutzen duela eta berarekin tra-
tua baduela, baina zintzoa dela harreman hori. Bere etxera bazkaltzera etor-
tzen bada eta, bestetik, mezan ematen diren eskaintzetatik berari dagokion 
partea etxera eraman badio, apaizaren iloba etxe berean bizi delako dela (bi 
emakumeen artean laguntasun harremana zegoelako, gero hobe azalduko 
den bezala).

–  Alkiza doktoreak ez ziola inhibitzea edo debekua ezarri Arano mojarekiko, 
nahiz eta 4-5 urte lehenago egindako bisita pastoralean gai horren inguruan 
galdetu zion, baina besterik ez.

–  Ukitze eta sodomiaren gaiaren inguruan, ordea, guztiz ukatu zituen akusa-
zioak, halakorik ez zuela egin ezta pentsatu ere.

–  Elizan duen benefizio edo kargu eklesiastikoa ondo zerbitzatzen duen gal-
detuta, adierazten du ez duela hutsik egiten eta ongi betetzen duela bere 
eginkizuna, ahal duen heinean.

Hurrengo egunean, bisitatzaileak agindua ematen dio Leizaurri, Iruñeko espe-
txean ager dadin, 50 dukateko zigorpean, auzia bideratzen den artean. Akusatuak 
zin egiten du eta on Joan Lopez Idoiaga, Bidaniko San Bartolome elizako erreto-
rea, aurkezten du fidatzaile. Ekainaren 19an bikario nagusiarekin aurrean agertu 
beharko zuen.

Leizaurren azalpenek ezer gutxitarako balio izan zuten eta prozesu kriminalak 
aurrera egin zuen. Uztailak 13an Martin Aginaga idazkariak kasu honetarako esku-
duntza jaso eta egin beharreko galdeketen gidoi antzekoa hartu zuen. Antzinako 
Errejimeneko auzietan itaunketak ez ziren galdetzailearen esku gelditzen, aurretik 
zehaztutako galderak soilik egin beharko zituelarik. Ez gaitu harritu behar, beraz, 
lekukotzak jasotzera gaitasun penalik gabeko funtzionarioa bidali izanak: bere egin-
beharra galdera horien erantzunak bildu, notario bezala adierazpenak zehaztasunez 
jaso eta egintza juridikoaren inguruko fedea ematea zen.

Uztailaren 17 eta 20 artean fiskalak agindutako kontrako lekukotzak bildu 
zituen Aginaga idazkariak, Donostian itaundutako 8 pertsona berberen eskutik8. 
Abuztuaren 2tik 8ra On Diego Leizaurren parteko testigantzak bildu ziren, 18 oro-
tara9. Gehienbat akusazioko lekukoen adierazpenak gezurtatu eta, batez ere, haien 
ohoragarritasun eta inpartzialtasuna azpimarratu nahi izan zuten. Martin Berriok 
berak, On Diegoren prokuradoreak, honen izenean egiten duen adierazpenean esa-
ten duen lehen gauza On Migel Lizaurrek, Andoaingo erretoreak, akusatua gorroto 
duela da. Gainontzeko lekukoez ere antzekoak aitortuko dituzte Berriok eta gainon-
tzeko lekuko gehienek.

8 ADZ, Apelaciones 140-1, f.16a-36i.

9 ADZ, Apelaciones 140-1, f. 39a-72i.
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Hurrengo hilean, 20. egunean, Iruñeko bikario nagusiak10 bere epaia eman 
zuen eta akusatua 2 urteko erbestealdia betetzera (lehen urtea bete beharrekoa, 
bigarrena aukerakoa), Purgatorioko arimen aldeko 12 meza esatera (horren truk 
ezer jaso gabe) eta gotzain ogasunari 10 dukat ordaintzera kondenatu zuten.

Hurrengo urtean, 1569an, Joanes Ibarguren altzotarraren kontra bortxaz 
harreman homosexualak izateagatik jarritako salaketa eta auzian zehar erakutsitako 
ankerkeria (bere buruaz beste egitera eraman zuten tortura bidez konfesioa atera 
izanak, kulpak eta lotsak) kontutan hartuta11, arina dirudi On Diegoren kontra hartu-
tako epaiak. Zergatik ote? Berpizkundeko Andoainen suertatutako auzi hau ez zen, 
inolaz ere, ematen zuena…

2. ANDOAIN BERPIZKUNDEAREN GARAIAN

2.1. Lurraldearen antolaketa politikoa

Erdi Aroaren amaieran eta Aro Berriaren hasieran Andoaingo bailara bi eremu 
politiko orokorretan banaturik zegoen. Bata, nagusiena, Andoain, lehenengo Donos-
tiari eta, ondoren, Tolosari loturik egon zen herria zen. Bestetik, Sorabillako auzoa 
zegoen, Aiztondoko Alkatego Nagusiko parte zena eta, garaian, Andoainekin zuen 
harremana ez zen Urnietak eta Adunak haiekin zutenaren oso ezberdina izango. 
Beraz, XV eta XVI. mendeko Andoaingo herria Oria ibaiaren ekialdeko aldean zeu-
den lurrek osatzen zuten.

Erdi Aroaren amaierarako Buruntza mendiaren eta Amasako mugen arteko 
eremu honek batasun politikoa agertzen du, hiru lurralde ezberdinen batura, 
zehazki. Beste lekuetan aipatu bezala12, antolaketa politiko hau 3 auzo ezberdinen 
baturaz sortu zen. Batetik, Zumea edo Goiburuko mendi eta ibai-aldeak; bestetik Lei-
zaurreko lurra, ermita eta jauretxea erdigune zituelarik; azkenik, berezko Andoain, 
Buruntzako oinetan zegoen San Martin elizaren inguruan errotua. Ayerberen ustez, 
litekeena da Erdi Aroaren amaieran Leizaur eta Andoainen batasuna eman izana, 
aurretik bi entitate ezberdin ziren hauek. Aditzera eman nahi nuke badela hipo-
tesi hau indartzen duen datu bat. XVI. mendeko zenbait agiritan “Leyçaurr” eta 
“Ayndoayn” leku izenak errealitate bera adierazteko erabiltzen dira. Kasu haue-
tako bat ikerlan honetan aztertzen ari garen dokumentu nagusia dugu, non lekuko 

10 Bikario nagusiak gotzainaren ordezkari bezala zuen epaiak emateko eskumena eta, ezagun denez, 
Antzinako Errejimenean eliza-foru edo lege kanonikoak laikoak ere zigortzeko eskubidea zuen. Elizaren 
jurisdikzioak ikusten zituen auziak gai zehatz batzuen inguruan izan ohi ziren (eliz antolakuntzako gaiak, 
ezkontza-auziak, moralarekin zer ikusia zutenak, eta abar) baina oso maiz ez ziren argi gelditzen errege-e-
paile eta eliza-epaileen konpetentzien arteko mugak.

11 Kasu beldurgarri honi buruz, Álvarez Urcelay, M.: Causando gran escandalo e murmuraçion. Sexualidad 
transgresora y su castigo en Gipuzkoa durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Euskal Herriko Unibertsitatea, 
Bilbao, 2012, 355 or. eta hurrengoak. 

12 AYERBE IRIBAR, R., DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: Andoain, de tierra a villazgo (1389-1615). Un 
caso modélico de preautonomía municipal en Gipuzkoa. Andoaingo Udala, Andoain, 1994, 41-42 or.; 
GALDOS, A., “Andoain Erdi Aroko Herria”, Leyçaur 14 (2017), 109 or. eta hurrengoak.



Iosu Etxezarraga Ortuondo124

batek (Migel Bazkardok) honakoa esaten digun: “la dicha tierra de Liçaur que por 
otro nombre se dize Ayndoayn”; Martin Irigoienen esanetan, berriz, “la tierra de 
Aindoayn y Liçaur, que [e]s vn mesmo pueblo y parrochia”. Hau da, sinonimotzat 
dituzte bi toponimoak, nahiz eta badakigun bereizitako bi gune izan zirela13.

Bestalde, 1500. urtearen bueltan, Zumeako etxeek hamarrenak Andoaingo eli-
zari ordaintzeko saiakera egin zutenean, Zizurkilgo San Millango jaunarekin liskarra 
izan zuten, honek zergak bera patroi zen elizan ordaindu behar zituztela errekla-
matu baitzuen14. Gatazka honetan sartu gabe, interesgarria da ikustea San Esteban 
eta Santa Krutz ermiten inguruko etxeek ere beren autua egin zutela, gertutasuna-
gatik, ziurrenik, Andoaingo elizari batzeko. Beste era batera esateko, beren zergak 
zerbitzu liturgikoa eta pastorala jasotzen zuten elizari emateaz gain, komunitate 
harremanak (ez sozialak bakarrik, baita politikoak ere) Oriaren eskuin ibarreko 
etxeekin osatzeko aukera egin zutela, hain zuzen15.

Esan daiteke, beraz, XVI. mendearen erdialderako Andoaingo herriaren muina 
osaturik dagoela politikoki eta sozialki, Sorabillako auzoa salbu. Hala izaki, auzoko 
etxeen batasun horrek “tierra”, “vecindad” edo “universidad” moduko izendapen 
orokorrak hartuko ditu16 eta osatzen duten zati bakoitzari bailara edo “colación” 
deituko zaio17. Azken izen hau bera garaian hiribildu ez ziren beste herriei ematen 
zitzaien18, parroki bakarren eremuan zegoen antolaketa politikoari deitzeko, Gipuz-
koako mendebaldean eta batez ere Bizkaian elizate edo elizaurre adieraz ezagu-
tzen ditugunak, hain zuzen. Berezitasun semantiko hauek erakusten dute, beraz, 
Andoaingo herria errealitate ezberdinak metatzearen ondorio dela, hiribilduekin 
gertatu zen bezalaxe19.

13 ÍDEM, “Andoain Erdi Aroko…”, op. cit.

14 Ikus aurrekoak eta MORA AFÁN, J. C.: Zizurkil, bailaratik hiribildura (1186-1615), Zizurkilgo udala, Zizurkil, 
2005, 38 or. eta hurrengoak.

15 Erdi Aroko komunitateen osaeran eta beren izaera eta identitate politikoaren eraikuntzan parrokiak duen 
paperari buruz ikus ETXEZARRAGA ORTUONDO, Iosu, “Parroquia, hábitat y comunidad en Guipúzcoa. 
Una propuesta para el estudio de sus relaciones entre los siglos XIII y XV”, Domitia, 12, 89-112 or. eta 
ETXEZARRAGA ORTUONDO, I., El laicado y sus instituciones en la configuración religiosa de Gipuzkoa en la 
Edad Media, doktorego tesia, 2017, argitaratzeko prozesuan.

16 Ez da erraza euskaraz adiera egokiak aukeratzea. Bailara hitzak, zenbaitean erromantzezko “valle” izena-
ren sinónimotzat eman dena (Mora Afan, Zizurkil, adibidez), eskualdea esan lezake baina baita auzune ere. 
Auzo hitzarekin ere antzekoa gertatzen da, biztanlearen zentzuaz gain hauen multzoari ere egiten diolako 
erreferentzia. Lan honetan ez dugu Goi Erdi Aroko antolaketa politikoari buruz hitz egingo eta, beraz, 
bailara “colación” hitzaren baliokide hartuko dugu eta auzoa “universidad”ena, hau da, Andoaingo kon-
tzejuak ordezkatzen duen komunitatearena.

17 GALDOS, A., “Andoain Erdi Aroko…”, op.cit., 141or.

18 Ikus ETXEZARRAGA ORTUONDO, I.: “Parroquia, hábitat…”, op.cit. 

19 ÍDEM: El laicado…, op.cit..
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Herriaren ardatza zenbait erakundek osatuko dute. Alde batetik, kontzejua 
dago, herritarren antolaketa politikoaren organoa dena. Andoaingo komunitatea-
ren erabakiak hartuko ditu eta bere kargu publikoak izango ditu (alkatea, zinpe-
koak, erregidoreak, diruzaina, basozainak, eta abar) herriaren eskumen-eremua eta 
jabetzak kudeatzeko20. Komunitateari zegozkion gai nagusiak auzoaren bilkuretan 
eztabaidatzen zituzten, bai alderdi politiko eta ekonomikoetan, bai herriko bakeari 
dagokionean.

2.2. Komunitarearen antolaketa sozio-politikoa

Gizarteko antolaketari dagokionez, andoaindarrek ez zituzten eskubide poli-
tikoak hiritar izateagatik. Ideia hauek Ilustrazioaren ondorioz zabaldu ziren eta, 
aurretik, Antzinako Errejimenean eta, gure kasuan, foru sistemaren testuinguruan, 
eskumenak etxeek zituzten. Gizarteko subjektu politikoak orubeak edo jauretxeak 
ziren, hau da, beren antzinatasun edo ospeagatik auzoko nagusienak zirela alda-
rrikatzen zutenak ziren ordezkariak aukeratu eta aukeratuak izan zitezkeenak. XVI. 
mendearen amaieran 42 inguru ziren eskumen osoa zuten etxeok21; beste zenbaitek 
bozka emateko eskubidea bai, baina ez zuten aukeratuak izatekoa; gainontzekoak, 
eskubide politikorik gabeak ziren, nahiz eta batzarretan parte hartu eta herri-lurrez 
baliatu. Azken bi talde hauen osoko kopurua beste 50-60 bat etxetan egongo zen, 
ziurrenez22.

Aurrekoarekin kontraesana dirudien arren, gipuzkoarrek berezko kaparetasuna 
zutelako ideia orokortzen denean, nolabaiteko berdintasuna dagoenaren diskur-
tsoa ere zabalduko da, Erdi Aroaren azken mendeetan familien artean lehentasuna 
lortzeko norgehiagoka haiek saihesteko estrategia moduan23. Beste era batera esa-
teko, kaparetasun unibertsalaren arrazoibidea gailentasun politikoa eskuratzeko 
Ahaide Nagusien ahaleginak neutralizatzeko tresna bihurtu zen. Horrela, batetik 
gipuzkoar jatorriko oro aitonen seme izatearen ideia, bestetik gizarteko ezberdinta-
sun nabariak, elkarrekin agertuko zaizkigu garaiko dokumentuek ematen dizkigute 
adibide askotan. Lan honetan zehar ere halakorik ikusiko dugu.

20 Aspektu hauen inguruan luze eta zabal AYERBE IRIBAR, R., DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: 
Andoain…, op.cit., 117-237 or.

21 Rosa Ayerbek egindako kalkuluak dira hauek.

22 D. Zapirainek azpimarratzen du Antzinako Errejimeneko lekuan lekuko antolaketa politikoa baztertzai-
lea dela, ezberdintasunen oinarritzen delako eta hori delako, azken finean, sistema sostengatzen duena 
(ZAPIRAIN KARRIKA, D, Mikeleteak eta bidelapurrak: gizarte kontrolaren aldaketak Gipuzkoa tradiziona-
lean, doktore tesia, 2006, 51 eta 58. orr. 

23 Ikus, bibliografian, honen inguruan J. A. ACHÓN INSAUSTIk landutako ikerlanak.
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24

Kasurik aipagarriena Leizaurtarrena da, zalantzarik gabe. Ahaide Nagusien oine-
txe nagusienetakoa izan zen Oria ibaiaren behe ibilguan, Azelain, Lasarte, Atxega eta 
Urdaiagakoekin batera. Burdinolen eta lur eta mendi ugariren jabe izateaz gain, San 
Martin parrokiko patroi izaera aldarrikatu zuten behin eta berriz etxe hartako jaun-an-
dreek, eliza haren sortzaile beren arbasoak izan zirela argudiatuta. Ondorioz hama-

24 Iturria, AYERBE IRIBAR, R., DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: Andoain…, op.cit., 121 or. Hala ere, 
zerrenda honetan Eleizagarateko bi etxeak kanpoan utzita daude, nahiz eta Zarautz doktoreak egindako 
txostenean aipatzen den lehen etxe nagusien artean zegoela. Baliteke, baita ere, etxe nagusien zerrenda 
honetan daudenak Andoaingo oinetxe zaharrenak badira, aipatzen diren izen bereko zenbait etxe benetan 
jatorri bakarrekoak izatea. Izan ere, orube zaharrenaren alboan edo inguruan kokaturiko etxe berriari ere 
izen bera eman ziotela nahiko argia da. Zer esanik ez Galtzada Etxeberri baserriaren kasuan. Nire uste-
tan Andoaingo auzoetako jatorrizko etxeak abizenak eman dituztenak dira. R. Ayerberen lanean aurki 
dezakegu, han hemenka, haien ustezko zerrenda: Agirre, Aintzizu, Aritzaga, Arizmendi, Atorrasagasti, 
Baltzuzketa, Bazkardo, Belauntzaran, Merdelladi, Berrozpe, Kamio, Donaletxe, Etxabe, Etxebeste, Eguzkitza, 
Galardi, Garagartza, Garagorri, Garmendia, Ikutza, Itsaso, Idiazabal, Irigoien, Isturitzaga, Larramendi, Lizaur, 
Mimendi, Ondarreta, Ubillotz eta Illurramendi.

1. irudia. Andoaingo komunitatearen elementu adierazgarrienak: parrokia, ermitak, Leizaur oinetxea 
eta komunitateko etxe nagusienak: 1, Agirre; 2, Aintzizu; 3, Aritzaga; 4, Arizmendi; 5, Atorrasagasti; 
6, Baltzuzketa; 7, Bazkardo; 8, Belauntzaran; 9, Merdelladi; 10, Berrozpe; 11, Kamio; 12, Kamio Txiki; 
13, Donaletxe Goikoa; 14, Donaletxe Behekoa; 15, Etxabe Munoa; 16, Etxabe Behekoa; 17, Galtzada 
Etxeberri; 18, Etxebeste; 19, Eguzkitza; 20, Eleizondo; 21, Erramusena; 22, Galardi; 23, Garagartza; 
24, Garagorri; 25, Garmendia; 26, Ikutza Zaharra; 27, Ikutza Behekoa; 28, Itsaso; 29, Idiazabal; 30, Iri-
goien Garaikoa; 31, Irigoien Behekoa; 32, Isturitzaga Behekoa; 33, Isturitzaga Goikoa; 34, Larramendi; 

35, Mimendi; 36, Olazaharra; 37, Ondarreta; 38, Ubillotz; 39, Illurramendi24.
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rrenen laurdena jasotzeko eta tenpluan besteak baino leku hobe eta ikusgarritasun 
handiagoa izateko eskubidea zuten25. Finean, jatorria Erdi Aroan duten harreman 
feudalen adibidea besterik ez da hau, komunitateari onura egiteagatik (elizako zerbi-
tzua ziurtatzeagatik) lehentasuna modu nabarian erakusteko eskubidea eta eliz-zerga 
nagusiena (hamarrena) jasotzea ziurtatzen baitzituen. Hasiera batean eta teorian zer-
bitzuen trukaketa soila dirudien arren (kultua bermatuko zuen bitartekariaren papera 
zuen), Behe Erdi Arotik aurrera gailentasuna, ospea eta baliabide ekonomikoak han-
ditzeko modua izango da, besterik gabe. Garai horretarako eliz-administrazioaren 
garapena eta ezartzea guztizkoa zen Gipuzkoan, bitartekari laikoen beharrik gabe 
bere funtzioak aurrera eramateko gai zena, eta tokian tokiko komunitateek sobera 
frogatuta zuten eliztar nahikoa zegoen herrietan behar zuten zerbitzu liturgikoa eta 
ganorazko tenplua mantentzeko gai zirela.

25 AYERBE IRIBAR, R., DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: Andoain…, op.cit., 241 eta hurrengoak. Elizetako 
patroiei buruz, ikus CURIEL YARZA, I.: La parroquia en el País Vasco cantábrico durante la Baja Edad Media 
(c.1350-1530): organización eclesiástica, poder señorial, territorio y sociedad. Euskal Herriko Unibertsitatea, 
Bilbao, 2009.

2. irudia. 1961 urteko Andoaingo ikuspegi honetan Leizaur eta Juan de Leizaurrenea etxeak markatuak. 
Iturria: Andoaingo Udal Artxiboa, 4783 © Paisajes Españoles.

LEIZAUR

JUAN DE 
LEIZAURRENEA
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Ahaide Nagusien artean nabaria zen beren buruak lurraldeko gainerako etxeen 
gainetik agertzeko ahalegina eta horren adierazle nagusiena, ziurrenik, tokian tokiko 
komunitatetik kanpoko erakundea izateak erakusten zuten. Andoaingo kasuan, Lei-
zaurko jaunak ez ziren komunitate politikoko kide. Amasako Larrea jauretxeak ere 
antzeko jarrera agertu zuen 1385ean herria Tolosako hiribilduari lotzeko akordioa 
sinatzean, bera bere buruaren ordezkari gisa, tokiko elkartetik banatuta, aurkeztu 
zela adieraztean26. Nolabait esateko, euren buruak beren jabetzetako jaun eta jabe 
bakar eta autoritate politiko hori beste inorekin ez zutela partitzen nabarmendu 
nahi izaten zuten.

Beraz, Leizaurko jaunak komunitatearen gaineko nolabaiteko kontrola man-
tendu nahiko du Behe Erdi Aroan eta Aro Berrian zehar, maila goreneko oinetxeak 
baino gehiago zirela azalduz (horregatik ez zuten komunitatean parte hartzen) eta 
elkarte horren botere elementuak bereganatu nahian, nolabaiteko jarrera paterna-
lista agertuz. Lan honetan zehar ikusiko dugu komunitatearekiko izan zituen harre-
manen adibideak ere. Azken finean, nagusitasun hori erlatiboa zen eta, zenbaitetan, 
onura eskasa ekarriko zizkien gatazkak saihestea beste aukerarik ez zuten izaten.

2.3. Alderdi demografiko eta soziologikoak

Biztanleriari dagokionez, datu zehatzak ematea ez da batere erraza. XVI. men-
deko lehen herenean Andoainen 120-140 herritar inguru zirela ematen du, baina 
eskubide politiko osoak zituztenak soilik dira hauek27. R. Ayerbe eta L. M. Díez de 
Salazarrek jasotako garaiko zenbait aipamenen arabera, batzuen esanetan mende 
haren azken laurdenean 750 bat biztanle zituen Andoainek, baina modu orokorra-
goan, 600-800 artean kokatzen duten iturriak ere badira.

Santiago Piquerok Gipuzkoako demografiari buruz egindako lanetan 1550tik 
aurrera Gipuzkoan 70.000 bat biztanle zirela aipatzen du28. Bere kalkuluen arabera, 
Andoain barne hartzen zuen San Millango korriedo izeneko eliz-administraziorako 
eremuan29 probintziako % 5,6a bizi zen30. Proportzioa ateratzen badugu, esan dai-
teke lurralde horretan 3.920 bat lagunek zuela bere bizilekua. Gainera, bere hitze-
tan, Andoaingo populaketa dentsitatea kilometroko 20-39 pertsonakoa zen 1587. 

26 MARTÍNEZ DÍEZ, G., GONZÁLEZ DÍEZ, E., MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: Colección de documentos medievales 
de las villas guipuzcoanas (1200-1369). Gipuzkoako Batzar Nagusiak, Donostia, 1996, 242 or: “… los veci-
nos de la dicha collaçión, saluo Iohan López de Larrea por sí e por el solar de Larrea…”.

27 AYERBE IRIBAR, R., DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: Andoain…, op.cit., 55 or.

28 Piquero, S., Demografía guipuzcoana en el Antiguo Régimen, Bilbao: Euskal Herriko Unibertsitatea, 1991, 
63 or.

29 Korriedoen izaera eta jatorriaren inguruan azken lana: ETXEZARRAGA ORTUONDO, I.: “Parroquia, hábi-
tat…”, op.cit. 

30 PIQUERO, S.: Demografía guipuzcoana en el Antiguo Régimen, Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao, 1991, 
92 or. Hartzen zituen herriak hauek ziren: Asteasu, Larraul, Alkiza, Urnieta, Hernialde, Andoain, Amasa-
Villabona, Irura, Sorabilla eta Zizurkil.
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urte inguruan31. Kontuan izanik herriaren eremua 27,17 km2koa dela, esan deza-
kegu 543 eta 1060 artean zegoela Andoaingo biztanleria. Bataz besteko kopuru bat 
proposatzekotan, XVI. mendeko hirugarren laurdenean 700 lagun inguru bizi zen 
herria zela esan dezagun32.

Garai hartan Andoainek ez zuen hirigune zehatzik eta mendi magal eta 
haraneko beheko muinoetako landa eremuan zehar barreiatutako etxeetan bizi 
ziren biztanleak. Hala ere, bigarren irudian agertu dugun bezala, etxe gehienak 
Andoaingo jatorrizko gunean kokatzen dira, hau da, Buruntza eta Onddo mendien 
artean, Ziako errekaren bi ertzetan eta Oria ibaiaren eskuin erriberan33. Aipatzekoa 
da, oinetxe nagusiak kokatzeko garaian gehientsuenak identifikatzeko arazorik izan 
ez dugun arren, etxe apalenen kasuan gutxi batzuen kokalekua baino ez dugula 
jakin ahal izan. Erreferentziazko lanetan agertzen diren zerrendak XVII. mendeko 
errealitatea islatzen dute eta ez dira, beraz, guztiz fidagarriak aurreko garairi buruz 
aritzeko. Hala ere, gida gisa hartzekotan, konturatuko gara gaur egun mantentzen 
direnetako batzuk Goiburuko auzoan (Etxetxiki, Bulano, Txurikadi, eta abar) edo 
Buruntzapean ditugula, hau da, egun oraindik ere landa diren eremuan. Honek 
lehen ondorio batera eramaten gaitu: ez ote ziren galdutako etxe haietako gehienak 
haranaren beheko lautadetan eta komunikabideen inguruan, eta beraz, gaur hiritar-
turiko gunean kokatuko?

Honek zera esan lezake, Behe Erdi Arotik aurrera eta Aro Berriaren lehen zatian 
hazkunde demografikoak Andoaingo inguru horien garapena ekarri zuela. Nolabait 
komunitatearen antolaketa politikoak hurrenkera kronologiko eta espazialaren berri 
ematen digula dirudi. Beste era batera esateko, XVII. mendeko udal eraketak eta 
etxeen arteko eskubide ezberdintasunak denboraren poderioz gertaturiko metaketa 
baten ondorio direla, alegia. Ohitura zuzenbide iturri den garaian jatorriari buruzko 
diskurtsoek eta sustrai historikoen aldarrikapenak ohikoak ziren norbere eskubide 
politikoak eskatzeko orduan. Horregatik diot populaketaren irakurketa orokorra egi-
teko balio duela34.

Hala ere, horrek ez du esan nahi, inolaz ere, bizitza haranaren behe aldean 
gertatzen zenik. Mendiko baliabideen ustiapena eta haien eraldaketa ardatz nagusi 
duen herri batean jende ugari populatu gabeko eremuetan aritzen da lanean. Mea-

31 IBÍDEM, 94 or.

32 1587an Zaldibia batxillerrak egindako ordenantzetan agertzen diren datuak erabiliz (nahiz eta hauek ez 
diren demografiaren erakusle zuzenak) beste saiakera bat egin liteke (ORELLA UNZUE, J. L.: “Un mapa 
guipuzcoano del siglo XVI siguiendo los índices foguerales”, Lurralde 15, 1992, 179-194 or.). San Millango 
korriedoan 3.920 lagun biltzen zirela badakigu. Har ditzagun aipatu dokumentuko lurralde horrek hartzen 
zituen herrien su kopuruaren batura (170,8) eta atera dezagun Andoaingo herriak (24 su) multzo osoan 
zuen ehunekoa: % 14. Emaitza 549 lagun dira, guk egindako bataz bestekoaren eta R. Ayerbek jasotako 
aipamenen dezente azpitik.

33 GARRIDO YEROBI, I.: “Andoain Zabalkunde Garaian”, Leyçaur 14, 157-201 or, lehen puntuak Andoain 
bide-gurutzea du izena, izan ere, kokapen estrategikoa izango baitu historian zehar eta herriak komunika-
bideak garapen faktore izan dituela argi baitago.

34 Noski, kasuz kasu ikerketa eginez gero prozesu honen deskribapen zehatza egin liteke, baina hau ez da lan 
honen helburua.
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tzaritza, zuraren esplotazioa, egurraren eraldaketa (ikazkintza), abeltzaintza, ehiza 
edo basa-fruituak jasotzea dira jende ugari mendialdera erakarriko duten jarduera 
nagusiak. Baso eta goietan ez ezik, Leitzaran haranean kokatzen diren burdinoletan 
ere herri gunetik aparte bizi eta jarduten dutenak ere badira.

Andoainen, garaiko Gipuzkoako herri askotan bezalaxe, industriak pisu han-
dia zuen. Gizartearen zati handiena nekazal jardueretan aritzen zen, noski, oine-
txe nagusienetik hasi eta baserri apalenera, etxekoen biziraupenerako baliabideak 
eta merkaturatzeko lurrak emandakoren soberakinak eta haien eratorriak (sagar-
doa, adibidez) ekoitziz. Hala ere, burdina eta bere eratorriak lurraldeko ekoizkin 
nagusiena izanik, herritar ugari industria honen inguruko baliabideetan aritzen zen 
lanean. Garaiko agirietan agertzen diren pertsonen lanbideen artean badira mazola-
riak eta burdinoletako maisuak, errementari, perratzaile eta sarrailagileak, ikazkinak, 
lehorreko arotzak eta ontzigileak, upel eta barrikagileak, harginak, zapatariak, kapa-
gile eta jostunak, merkatariak, mandazainak, ostalariak, eta abar. Bazen, baita ere, 
itsas jardueretan aritzen zenik ere, bai Ternuan35, bai erregearen itsas armadetan36.

Generoaren araberako banaketa bazen arren, zailagoa da emakumeen lanbi-
deak zehaztea agirietan hauen presentzia askoz ere apalagoa baita. Hala ere, oro-
korrean, emakumeen presentzia handiagoa izan ohi zen ostatuetan artatzen eta 
eguneroko gaien salerosketan (garia, sagardoa, eta abar). Bestalde, lihoaren esku-
lanean emakumeen papera sobera ezaguna da eta, nahiz eta jarduera hau etxeko 
jarduerekin kamuflatuta gelditzen den, ekonomian bere pisua zuen ekoizpena zen37. 
Azkenik, aipatu den bezala, ohikoa zen beste lanbideak izan arren nekazal jardue-
retan ere aritzea. Batzuetan, lanaldia urtaroek zehazten zuten kasuetan, aktibitate 
batzuk besteekin uztartzen zituzten. Donostian, adibidez, itsas langileria txakoline-
tarako mahastiak atontzen aritzen zen itsasora irteteko aukerarik ez zuenean38. Alde 
horretatik, badakigu Leitzarango burdinolek zenbait lur eta saroi zituztela egur-ika-
tzetarako materiala lortzeko baina baita beren abereak bazkatzeko ere39.

Azkenik, aipatu behar da, baita ere, duen kokaleku geografikoa dela eta, ongi 
komunikatutako herria dela, Gipuzkoako lehorreko bide nagusienetako baten 
ertzean ezartzen baita. Ez da kasualitatea etxe pilaketa nagusienak Donostiatik 
Urumea ibaiari jarraituz Oria haranarekin batzen den eremuan egotea. Hori dela 
eta, inguruko herritarrekin ez ezik, portu-guneetatik barrualdera eta alderantziko 
norabidean igarotzen ziren merkatari eta garraiolariekin ere kontaktua izango duen 
herria izango da. Bestetik, garaiko gipuzkoar dezentek ohi zuen legez, ez da falta 

35 AYERBE IRIBAR, R., DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: Andoain…, op.cit., 315 or, Domingo de Arratiari 
buruz.

36 Gero ikusiko dugun bezala, Jakobe Eguzkitzaren kasua da hau.

37 AZPIAZU, J. A.: La historia desconocida del lino vasco, Ttarttalo, Donostia, 2006.

38 ALBERDI LONBIDE, X., ARAGÓN RUANO, Á.: “El proceso de institucionalización de las cofradías guipuz-
coanas durante la Edad Moderna: cofradías de mareantes y podavines”, VI Jornadas de Estudios Histórico-
Locales. El trabajo en Euskal Herria. Donostia, 1999. Eusko Ikaskuntza, Donostia, 2000.

39 DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: Ferrerías guipuzcoanas: aspectos socio-económicos, laborales y fiscales (siglos XIV-
XVI), Kutxa Fundazioa, Donostia, 1997.
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sorterritik kanpora morroi, ikasle, tratuan edo gudan joan zenik ere. Kasu horietako 
bat Domingo Irigoien40 dugu, inoiz Valladolidera joandakoa zena, bere negozioetan 
aritzera; Domingo Eguzkitza41 Andaluziako kostetako armadetan itsasmutil edo txo 
ibilitakoa zen; Migel Bazkardo 11 urte inguru zuela kanpoan izan omen zen ikaske-
tetan, Martin Alurralde bezalaxe; Juan Perez Eguzkitza ere 6 urtez ibili zen herritik 
kanpora, Aragoien.

2.4. Gizartearen antolaketa

Berpizkundeko gizartea gizarte estamentala da. Horrek zer esan nahi du? Jen-
dartea talde ezberdinetan banatzen dela, aurretik finkatutako taldeetan. Erdi Aroa-
ren hasieran osatutako noble, klero eta herri xehearen arteko antolaketa orokorra 
garai honetarako ez zen guztiz adierazgarria, ez baitzuen gizarte gero eta urba-
noago bat deskribatzeko balio. Testuinguru honetan, lanbide, aberastasun iturri 
eta funtzio sozialen dibertsifikazioak xehetasunez beterik paisaia margotzen digute. 
Gainera, tokian tokiko berezitasunak ere kontutan hartu behar dira.

Erdi Aroaren amaierako eta Aro Berriaren hasierako gizartean talde ezberdi-
nak bereizteko irizpide ezberdinak erabil ditzakegu. Alde batetik, ezberdintasun 
juridikoak ditugu eta honetan bi talde nagusi agertuko zaizkigu: subjektu eklesias-
tikoak eta gainontzekoak (laikoak). Lehen taldean apaizak eta erakunde eklesiasti-
koak ditugu eta foru eklesiastikoaren arabera epaituak izaten ziren; gainontzekoak, 
ordea, erregearen jurisdikziopean kokatzen ziren. Orokorrean esateko, kleroaren 
parte apaiz-ordena jasotakoek soilik osatuko zuten eta, beraz, lekaimeak ez dira, 
espresuki, kleroaren parte, ezin baitute sakramentu hori jaso (emakume izateaga-
tik). Hala ere, erlijio-erregela ezberdinen baitan biltzen zirenez, ordena bakoitza-
ren arabera, eliz erakundeetako kide gisa epaitzen zituzten. Antzeko egoeran koka 
ditzakegu euskal Kantauri isurialdeko eliza eta ermitak zerbitzen zituzten serorak 
ere, hauen egoera oraindik eta bakanagoa bada ere42.

Ezberdintasun juridiko honen azpian zera ikusten da, gizon-emakumeak talde 
batetik bestera pasa zitezkeela beren “egoera” aldatzean. Eta, nire ustez, garaiko 
gizartea ulertzeko funtsezko kontzeptua da hau: banakoen estatusa ez zuela gizakia 
izate hutsak determinatzen, une bakoitzean zuen egoerak baizik. “Estatua hartzea” 
esaera garaiko ohiko espresioa dugu eta oso argi erakusten du gizarteko egoera 
aldatzeko aukera bazela, bai adin jakin bat gainditzean, apaiz-ordena jasotzean, 
lehen sexu-harremanak izatean, ezkontzean, alarguntzean… Egoera edo estatu 
horiek ez ziren, ordea, berdin gizon eta emakumeentzat.

Orokorrean, esan liteke gizonezkoen aldaketa adinak ematen zuela juridikoki, 
ume edo nerabe izatetik, 21 urte inguruan, gizon izatera igarotzen zelarik. Bide edo 

40 ADZ, Apelaciones 140-1, fg.

41 ADZ, Apelaciones 140-1, fg.

42 Honen inguruan aurrerago itzuliko gara.
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trantsizio natural gisa hartzen da. Emakumeen kasuan, ordea, adinak ez ezik, gizo-
nekin eta erreprodukzio funtzioekin erlazionatzen dira haien aldaketak. Alde bate-
tik, hilekoa agertzearekin batera nerabe bihurtzen ziren, hortik aurrera ezkontza 
egokia lortzera bihurtuko delarik familiako ahalegin nagusia. Lehen aldi haietan 
neskatoek burua estali gabe eramaten zuten eta ilea motz, belarrondoen inguruan 
izan ezik43.

43 BAZÁN DÍAZ, I.: “La caracterización de la civilización vasca medieval (siglos XII-XV)”, BARRUSO BARES, P., 
LEMA PUEYO, J. A. (koord.): Historia del País Vasco. Edad Media (siglos V-XV). Hiria, Donostia, 459-460 or.; 
GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.,: Medievo y Mundo Rural, ORELLA UNZUÉ, J. L. (dir.), Los Vascos a través de 
la Historia. Comportamientos, mentalidades y vida cotidiana, Gipuzkoako Kutxa, Donostia, 1989,78 or. eta 
hurrengoak. 

3. irudia. Hego Euskal Herriko ohiko janzkerak  
agertzen dituen grabatua. Bertan ikus datieke 
ezkondutako eta ezkondu gabeko emakumeen ar-
teko ezberdintasunak (ileari dagokionez, adibidez). 

Iturria: Georgio Housnaglio (1567ko grabatua).

4. irudia. Bizkaiko leinu nagusietako jaun-andreek 1476an Fernando el 
Católico-ri egindako eskumuinaren ekitaldia. Francisco de Mendietak egin-

dako margoa (1609).
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Matrimonioa gauzatu ondoren edo, ziurrenez eta hasiera batean, koitoa prak-
tikatu izanaren eraginez, emakumeek egoera berria hartzen zuten, hau ere fisikoki 
erakutsi behar zutena, burukoaz ilea ezkutatuz. Azalpen orokorrena elementu era-
kusgarri hori ezkontzaren ondorioa dela da. Hala ere, garaiko pertsonen adierazpe-
netan janzki haren forma falikoarekin oraindik ere harreman estuagoa ikus dezakegu: 
emakume bakoitzak eramaten zuen burukoa gizonezko jakin baten “jabetza” edo 
“jatorria” adierazpena zela, alegia. Badira aipamenak zeinetan epaiketa baten tes-
tuinguruan deitutako lekukoek agertzen duten badela eztabaida emakume jakin 
baten burukoa norena den. Markina-Xemeinen 1567 inguruan jazotakoaz ari naiz 
zehazki. On Diego Ibarra abadea herriko zenbait neskarekin sexu-harremanak iza-
teagatik kondenatu zuten eta, lekukotasuna ematera deitutako zenbait pertsonek 
argi eta garbi adierazi zuten bazirela zenbait emakume apaizarekin koitoa prakti-
katu ondoren burukoa jantzi zutenak44. Honek adierazten duena zera da, emaku-
meak birjintasuna galtzearen ondorioz janzten zuela burukoa eta ez ezkondua zen 
unean. Hala ere, ohorea mantentzeko, ezkon-aurreko harremanek haien ohoreari 
eta, bide batez, familia osoarenari ekartzen zion kaltea handia zela jakinik, emaku-
meek ahal zutenetan ezkon-hitza izan zela aldarrikatzen zuten. Aurrerago ikusiko 
dugun bezala, batetik norbanakoaren grinak eta haiei bide emateko nahia eta, bes-
tetik, garaiko eredu morala eta gizarte antolaketaren oinarriak kontraesan garbian 
zeuden eta gatazka ugari sortu ohi zituzten.

Hala ere, prozedura juridiko eta administratiboetan adierazten den moduan, 
emakumeen egoera aldaketak ez zituen gizonekiko menpekotasunetik askatzen. 
Lehendabizi aitaren edota anaien baimena behar zuten egintza juridikoak buru-
tzeko. Ezkontzaren ondoren, senarraren oneritzia behar izaten zuten horretarako 
eta garaiko eskribauek emandako eskrituretan oso ohikoa da senar-emazteek sale-
rosketak egitean, ahalordea ematean eta abarrean gizonaren baimenarekin ari 
direla adieraztea45.

Egoera hau alargunekin soilik aldatzen zen. Senarra hiltzean, emazteak auto-
nomia eskuratzen zuen, baina, agirietan, beti adierazten zen noren alarguna zen. 
Beraz, hilda egonik ere, senarren autoritateak ematen zion alargunari egintza juridi-
koak burutzeko eskumena.

Bestalde, laikoen artean ez zegoen banaketa juridikorik, baldin eta bat Gipuz-
koan jaioa eta orube ezagunekoa bazen. Berpizkundean zehar, Ahaide Nagusien 
gatazkaren ondoren, gipuzkoarren artean berezko noblezia bazelako ideia zabal-
tzen joan zen. Alde batetik, iraganeko mamuak uxatzeko, kaparetasun unibertsa-
laren ideiak nagusituko dira, modu horretan antzinako bandoetako nagusiek beste 

44 ADZ, Apelaciones 148-2 (1567). Hala ere, sakonean aztertu beharreko gaia da hau, kontraesana ema-
ten baitu kosta ala kosta ohorea mantendu nahi duen neska batek bere gogoz burukoa ezartzea ezkont- 
aurreko sarketa baten ondorioz. Gainera, akusatua apaiza izanik, balizko ezkont-hitz baten balioa berre-
tsiko zuen epaimahairik ez zen izango inondik inora.

45 Dokumentu bitxi bat ere bada, Larrauleko elizan emana, non agiriaren sinatzaile guztiak emakumeak 
diren: herriko apaizetxea eraikitzeko kudeketarekin zerikusia duen idatzia da, 1515eko ekainaren 1ekoa. 
Bertan argi esaten da, ordea, gizonezkorik ez zela bertan adierazten den egintza juridikoa burutzeko (ADZ, 
Apelaciones 267-3). 



Iosu Etxezarraga Ortuondo134

leinuekiko gailentasunik zutenik ukatuz46. Ezberdintasun juridikoen tentazioak uxatu 
zituzten eta lurraldeko egituraketa politiko bakarra gorpuzten hasi ziren: Gipuz-
koako Hermandadea eta Batzar Nagusiak. Modu honetan, aurretik aipatu dugun 
bezala, elkartearen antolaketa politikoak etxea-orubea izango du protagonista eta 
unitate sozio-politiko horretan oinarrituko dira erakunde publiko-komunitarioen 
ordezkaritza eta hautaketa sistemak. Kasu hauek dira, adibidez, kontzejuetarako 
hauteskundeak edota parrokietako zerbitzuari dagozkienak (patroitza komunita-
teak osatzen duenean, noski).

Hala ere, horrek ez du esan nahi gipuzkoar guztiek eskubide berberak zituz-
tenik. Ikusi dugu dagoeneko Andoaingo biztanle guztiek, nahiz eta etxejabe izan, 
ez zutela udal ordezkariak aukeratzeko edota kargu haiek betetzeko eskubiderik. 
Bestetik, Leizaurko etxeko jaunen egoera ere ez da ohikoa, parrokiko patroitzarekin 
zerikusia zuten eskubideak baitzituzten eta, ikusiko dugun moduan, estatus berei-
zia zuten herrian. Horrek guztiak adierazten du, berdintasun diskurtsoa nagusitu 
bazen ere, gipuzkoarren artean ezberdintasun sozialak bazirela, zalantzarik gabe. 
Azken finean, XVI. mendearen erdialdetik aurrera, udaletako jarduera politikoan 
parte hartu ahal izateko, kaparetasuna eta gutxieneko ondasun kopuru bat behar 
zuen auzotarrak (millareak)47 eta honek jarduera politikoan parte hartzea eragozten 
zion biztanle kopuru handi bati. Kontutan izanik 700 bat lagun bizi zirela Andoainen 
XVI. mendeko bigarren erdian zehar, eskubide osoak zituztenak 42 etxe inguruko 
nagusiak baino ez ziren.

Bestalde, ezberdintasun hauek ez ziren soilik tokiko aginte politikoaren ingu-
ruan ematen. Ikusiko dugun bezala, ezkontza estrategietan ere beren eragina zuten, 
maila ekonomiko parekoa ez zuten gizon-emakumeen arteko harremanek traba 
ugari izaten baitzuten.

3.  JAKOBE EGUZKITZA, PERALTA DEITUA: JOKOA BESTE OGIBIDERIK GABEA

1568ko irailaren 26n On Diego Lizaurren prokuradorea, Martin Berrio, Diego 
de la Cantera Iruñeko bikario nagusiaren aurrean aurkeztu eta bere defendatuaren 
ordez emandako epaiari errekurtsoa aurkeztu zion48. Modu honetan hasi zen kon-
denatuak bere errugabetasuna frogatu nahian hasitako apelazio prozesua. Goiko 
instantziara jo zuen, Zaragozako Artzapezpikuaren epaimahaira, hain zuzen ere. 
Urriaren 12an heldu zen hiri hartara eta berriz ere lekukoak jasotzeari ekin zioten, 
oraingo honetan On Diegok bere defentsan esandakoak frogatu edo gezurtatzeko 
asmoz.

46 Ikus J. A. Achón Insaustiren lanak bibliografian (honen inguruan lan zabal egin baitu), GARRIDO YEROBI, I.: 
“Andoain Zabalkunde…, op.cit., 181 or; ARPAL POBLADOR, J.: La sociedad tradicional en el País Vasco: el 
estamento de los hidalgos en Guipúzcoa, Haramburu, Donostia, 1979, 39 or. eta hurrengoak; SORIA SESÉ, 
L.: “La hidalguía universal”, Iura Vasconiae, 3/2006, 283-316 or.

47 GONZÁLEZ DIOS, E., “Aldaketen mende bat. Andoain XVII. mendean», Leyçaur 14, p. 235.

48 ADZ, Apelaciones 140-1, fg.
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Une horretan jatorrizko epai-espedientea bidali zuten Iruñeko epaimahaitik eta 
errekurtsoari atxiki. Horri esker badakigu bi aldeen jatorrizko argumentuak zeintzuk 
ziren, Zaragozako prozesuaren baitan egindako itaunketan askotan, aurretik aur-
keztutako lekuko berberak izanik, lehen esandakoari lotzen baitzaizkio gehienak. 
Modu honetan jakin ahal izan dugu aurreneko lekukotza ematean, defentsaren 
parteko testiguek akusaziokoak aurkeztutakoak gaitzetsi eta haien zintzotasuna eta 
fidagarritasuna zalantzan jarri zituztela.

Antzinako Errejimenean zehar, Gaztelako praxi juridikoari dagokionean, arrazoi 
juridikoak, ez legalak, pisu handia izan ohi zuten sententzia emateko unean. Beste 
era batera esateko, legeak zioena kontutan hartzeaz gain, epailearen erabakian ia 
zeresan handiagoa zuten testuinguruak eta abokatuen arrazoibideek49. Horregatik, 
kontrako parteko lekukotzei balioa kentzea estrategia baliagarria eta eraginkorra 
izaten zen askotan.

On Diegoren kasuan ez dirudi hala izan zenik, ikusi dugun bezala, Iruñeko epai-
mahaiak bere kontrako sententzia eman baitzuen. Nolanahi ere, oso adierazgarria 
iruditzen zait defentsak aurkeztutako lekukoek kontrakoen inguruan zer iritzi zuten 
aztertzea. Itero doktoreak deitutakoen artean garrantzitsuenetakoa, ziurrenez, 
Jakobe Eguzkitza dugu, zenbaitetan Peralta ezizenez deitua, Nikolas Hendaia eta 
Migel Irun-Gaintzarekin batera, akusatuak egindako delituen lekuko nagusi baitzen.

3.1. Nor zen Jakobe Eguzkitza50?

1532. urte inguruan jaio zen, ziurrenez, Andoainen eta bertako sendikoa 
izango zen, bere lehen abizena behintzat herriko etxe nagusienetako batena bai-
tzen. Haurtzaro eta nerabezaroa herrian pasa zituela ematen du, baina ziurrenez ez 
zuen aurrera egiteko lanbide edo bizimodurik eta 20 urte inguru zituenean, kanpoan 
zorte hobea bilatzeko asmoz, erregearen itsas armadan zerbitzatu zuen51. Europa 
eta Ameriketako atlantiar kostaldeen artean batetik bestera ontziratuta igaro zituen 
hamar edo hamabi urte inguru, Nikolas Hendaia lekukoarekin batera. Biak ala biak 
ontzien oinarrizko zerbitzuetan ibilitakoak ziren, itsasmutil52. Haien artean harreman 
sendoa sortu zela dirudi eta horren erakusgarri da Hendaia, Andoaingo festetan 
bere etxera etortzea53.

49 ORTEGO GIL, P., “Sentencias criminales en Castilla: entre jueces y abogados”, Clio & Crimen, nº 10, 2013, 
363 or.

50 Garai hartako izen hau modu ezberdinetan agertzen da agirietan, zenbaitetan Jakue, bestetan Santiago 
eta, kasu honetan, Jakobe bezala. Guk berezkoa mantentzea erabaki dugu.

51 “… asta agora çinco años este testigo en los onze o doze años precedentes en la mayor parte de [e]llos 
estuvo absente de la tierra de Liçaurr y Provincia de Guipuzcoa, porque ha estado en Indias y en Flandes 
y en Andaluzia, Galizia, Portugal y Inglaterra en seruiçio de su magestad” (ADZ, Apelaciones 140-1, fg.; 
1568ko uztailaren 7ko deklarazioa).

52 “… por aver andado juntos […] de grumete” (ÍDEM, 51a).

53 “…y como tal amigo suyo en las fiestas desta tierra suele venir el dicho Nicolas a casa del dicho Jacobe de 
Iguzquiza” (ÍDEM, 51a).
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Bestalde, itsasoan aritu zen garai hartan (1559 baino lehenago) Eguzkitza 
ezkondu egin zen eta Leizaurreko oinetxeko lurretan zegoen etxe batean bizi zen, 
hasieran tarteka eta, 1563tik aurrera, nagusiki54. Iloba ere bazuen, bere arrebaren 
partetik, eta honek etxearen gaineko eskubideak erreklamatu zizkion Jakoberi. Istilu 
honek nolabaiteko sona izan zuen Andoainen, lekuko batek baino gehiagok aipatu 
baitzuen gertaera hori55.

Ez dakigu Eguzkitzak etxearen jabe egitea nola lortu zuen, baina ilobaren 
jarrerak aurretik arrebarena izan zitekeelako susmoa ematen du56. Hala ere, eskura 
dugun datuek ez dute argi erakusten eraikinaren jabetza edo erabilpenari buruz ari 
ote ziren, beste lekuetan Eguzkitzak Leizaurko jaunari urtero zenbait tributu ordain-
tzen zizkiola (kapoiak) eta bere aleak jaun honen errotan ehotzen zituela aipatzen 
baita57. Baliteke, beraz, maizterra izatea eta kontratuan errotarena bezalako bete-
beharrak adierazita egotea. Ezin dugu ahaztu halako azpiegiturak erabiltzeagatik 
tasa bat ordaindu beharra zegoela eta Leizaurko orubearen poltsara bideratzen zela 
diru-sarrera hori. Azken finean, On Diegoren aldeko lekukoek argi utzi nahi zutena 
zera zen, Jakobe Eguzkitza ez zela librea bere lekukotza emateko garaian, bere jau-
naren agindupekoa baizik58.

Bestalde, ziurrenik, Eguzkitzak bere bidaietatik ekarri zuen gauza bakarra ez 
zen Hendaiaren laguntasuna izan. Jokorako grina ere barneratuta zekarrela dirudi. 
Eta horixe izango zen bere lekukotasuna neutralizatzeko argumentu nagusiena. 
Azkenik, aipatu behar da ez zekiela sinatzen eta, beraz, ezta idazten ere.

3.2. Eguzkitzaren ospea

On Diegoren defentsak argi du Peralta dela akusazioaren lekuko nagusietako 
bat. Bere adierazpenek Nikolas Hendaiak esandakoak berresten dituzte eta ustezko 
bortxaketa eta sodomia saiakera hura gertutik bizitakoa da. Berrio abokatuak, 
defentsaren prokuratzailak, bere parteko lekukoen galderen zerrenda egitean, bes-

54 Ez da erraza dokumentua zein etxez ari den jakitea eta eskura dugun bibliografiak ere ez digu askorik 
esaten. Baliteke Matelena izatea, 1582 Eguzkitza anaien eskutan topatzeaz gain, Lizaur etxeko sagastie-
kin zuen muga etxe honek, Altamira etxeen inguruan (AYERBE IRIBAR, R., DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, 
L. M.: Andoain…, op.cit., 378 or.)

55 Iloba hori On Diego Lizaur apaizaren neskame omen zen.

56 “que sabe que la criada del dicho deffendiente y Jacobo de Egusquiza su tio expresado en la pregunta hija 
de su hermana, touieron algunas differençias sobre la casa en que bibe el dicho Jacobe, pretendiendo la 
criada del deffendiente tener derecho a ella y el dicho Jacobo negandoselo, pero no binieron a terminos de 
justicia” (ADZ, Apelaciones 140-1, 48a, On Migel Bazkardoren testigantza).

57 Domingo Etxabe, Martin Larramendi, Joanes Atorrasagasti eta Domingo Baltzuzketak egin zituzten adieraz-
penok (ADZ, Apelaciones 140-1).

58 J. R. Díaz de Duranaren ustetan errotak Ahaide Nagusien boterearen oinarrietako bat zen eta Behe Erdi 
Aroan zehar honen erakusle ugari ditugu (DÍAZ DE DURANA, J. R., “Aproximación a las bases materiales 
del poder de los Parientes Mayores guipuzcoanos en el mundo rural: hombres, seles, molinos y patrona-
tos”, DÍAZ DE DURANA, J. R., La lucha de bandos en el País Vasco: de los Parientes Mayores a la Hidalguía 
Universal, Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao, 1998, 235-260 or). Leizaurko jaunak bere maizterrak bere 
errotak erabiltzera behartzea jauntasunaren adierazle
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teren artean Eguzkitzaren adierazpenak zalantzan jarriko ditu. Alde batetik, On Die-
goren aurka egiteko arrazoiak dituela argudiatuko du, Jakoberen ilobak etxearen 
maizter izateko eskubidea aldarrikatu zuenean, akusatuak emakumearen alde egin 
baitzuen, bere neskame zen eta.

Defentsaren lekukoen arabera, Jakobek akusatuari ez zion barkatu familiarteko 
gatazkan kontrako partearen alde egitea. Hortik aurrera haien arteko harremana 
gaiztotu zen eta beste istilurik ere izan omen zuten. Domingo Etxaberen esane-
tan, Pedro Etxaberen seme-alaba baten bataio-oturuntzan jakiak banatzeko orduan 
On Diegok izandako modua zela eta, kexaka, lehenengo, eta irainka, gero, hasi 
zitzaion, mozkortia zela eta bestelakoak esanez59.

Bestalde, Eguzkitzaren ospean zegoen orban nagusia bere bizimoduari zego-
kion. Defentsak aurkeztutako aitorpen gehienek azpimarratzen dute Jakobe pro-
fesionalki aritzen zela jokoan. Julian Soroa donostiarrak honakoa dio Eguzkitzak 
jokoarekin duen harremanari buruz: “saue y a bisto al dicho Jacobe de Yguzquiça 
que se entretiene y viue como taur de solo juego andando de pueblo en pueblo y 
de taberna en taberna buscando juego y jugando”. Domingo Etxabek ere: “... es tal 
ffama y opinion en la dicha tierra que [e]s grande jugador...”. On Juan Azkonobieta, 
Urnietako parrokiko erretoreak ere bazekien zer edo zer (“que es jugador”). Martin 
Irigoienek karta jokalaria dela azpimarratzen du eta Domingo Irigoien eta Joanes 
Egoabilek, berriz, herriz herri dabilela jokoan.

Baina okerrena ez omen zen behar bezalako ogibiderik ez izatea. Antza denez, 
ez zuen garbi jokatzen eta amarruei esker irabazten zuen. Azkonobieta erretoreak 
aipatzen du kartekin iruzurra egiten dakiela (“saue armar los naypes y aprobecharse 
de ellos”). Julian Soroak zehatzago esaten du zer den deitoragarria Peraltaren joka-
bidean: dirua modu okerrean irabazten duela (“armando los naypes y ganando los 
dineros con maliçia”). Domingo Etxabek kasu konkretua aipatzen du, Eguzkitzak 
ikasle oiartzuar bati diru kopuru handia irabazi zionekoa, hain zuzen60.

Adierazpen hauek guztiek argi uzten dute garaiko gizartean jokoan aritzen 
zirenek zer nolako irudia zuten beren herrikideen artean. Ez dezagun ahaztu, Joanes 
Hondarretak On Diegori berari ere jokaera bera egotzi ziola tribunalaren aurrean, 
moralitate eskasekoa zela azpimarratzeko.

59 “... y abia como medio año que se hace este testigo con un compadre en la dicha tierra en el christianar 
de una creatura de Pedro de Echaue, vezino de la dicha tierra y en la mesa hallaron el dicho don Diego y el 
dicho Jacobe y este testigo y otros muchos//58i y como se siruia a cada tajador de pos si y estava muy arriba 
el dicho don Diego trajeron tocino viejo al dicho don Diego y el dicho Jacobe le dico que le diese abaxo a 
ellos el tocino y el dicho don Diego corto un pedaço para el mismo plato y lo demas diolo al dicho Jacobe, 
el qual por que todo el tocino se lo dio junto del enejo (sic) començo a dezir a sus compañeros que hera 
muy mal hecho lo que el dicho don Diego avia hecho y que hera vn borracho y otras palabras feas que no 
tiene memoria” (ADZ, Apelaciones 140-1, 58i-59a).

60 Erreferentzia hauek guztiak Iruñeko tribunalaren aurrean aurkeztutako lekukoek esaten dituzte (ADZ, 
Apelaciones 140-1, 45i-69a).
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3.3. Jokoa eta jokalariak Berpizkunde garaian

Aisia eta jolasa gizakiaren parte dira, animalia askorenak ere badiren aldetik. 
Kulturaren aurretik, senean doan portaera da jolasa eta gizarteko estrukturetan txer-
tatzen da, erlijioaren edota gizarte harremanen adierazpenekin bat eginda, askotan. 
Beste era batera esateko, jostaketa, txantxa eta itxurazko borrokak berezkoak izanik 
ere, gizakiak zentzua bilatuko die, moralki onargarriak izan daitezen eta funtzio 
soziala izan dezaten61.

Erdi Aroan zehar erritu bilakatu ziren jostaketa agonistikoak, hau da, borro-
kan oinarritutakoak, justa eta zaldun lehiak, gizarteko ordenaren adierazpen gisa. 
Ikusgarritasuna bilatzen zen eta ikuslegoa parte hartzailea zen, alde baten edo bes-
tearen alde jartzen baitzen. Joko hauek, gainera, entrenamendu funtzioa zuten, 
biolentziaren ohoragarritasuna azpimarratuz, zaldun-ideala eta gerra justua loriatuz. 
Gainera, gudaren irudikapen sinbolikoa jolas bihurtu zen, ekialdetik Islamaren zabal-
tzeak ekarri zuen xakearen kasuan bezala, adimena garatzeko jolas onuragarritzat 
hartzen zen aldetik. Beraz, aisia eta jostaketa ez ziren kaltegarri edo bekatu, onura 
ere bazutela uste zuten, baldin eta zaldunek haien arteko borroken muinean egon 
zitekeen harrokeria eta handinahikeriazko bekatuak behartsuaren defentsa eta Jain-
koari egindako zerbitzuaren bidez justifikatzen baziren.

Baina Eguzkitzaren jokoa ez da jolasa, ez da ludikoa soilik eta are gutxiago 
ohoragarria; ogibidea ere bada eta, agian, bizimodua da. Jostaketa xaloa amarru 
bilakatzea egozten diote defentsako lekukoek. Ez da jai giroan taldean, lagun-
famili giroan egiten den denbora-pasa; herriz herri karta-partida batetik bestera 
joatea omen da Jakobe Eguzkitzaren ogibidea. J. Huizingaren ustez jolasa ez da 
betebeharra eta gizakiak bere nahiaren arabera hasi eta utz dezake, ez delarik 
behar fisikoa ezta morala: librea da62. Ziurrenez, Peraltaren kasuan deitoragarria 
dena zera da, aisia baino gehiago dela eta partidaren ondorioak eguneroko bizi-
tzan nozitzen zirela. Ikasle oiartzuarrak diru kopuru handia galdu omen zuen, 
ziurrenez behar beharrezkoa zuena, grinak jota, eta uneko kitzikapena garesti 
ordaintzen da bizitza errealean. Jakobek, berriz, jokoan irabazi beharra zuen, ez 
zen jolasa: ohoragarria ez zen ogibidea zuen eta, herrikideentzat, bera definitzen 
zuen ezaugarria zen hori.

Garaian, zoria bitarteko duten jolasak moralki irudi ilunagoa zuten, ondasunen 
eskualdatzea, txiro izatetik aberastasun handien jabe egitea, Jainkoak diseinatutako 
mekanismo zurrun haiek baino, zorteak ekartzen baitzuen63. Antzinako Errejime-
nean, kristau kulturaren baitan sortu eta garatutako gizarteetan, ordena soziala 
Jainkoaren nahia dela onartzen da (“dei gratia”) eta horrek ziurtasuna eta zurrun-

61 Jokoari buruz, kultur-antropologiaren ikuspegitik, Huizinga, J., Homo ludens. Madril: Alianza, 2007; 
González Alcantud, J. A., Tractatus ludorum. Una antropología del juego, Barcelona: Anthropos, 1993. 
Paragrafo hauetako gogoetak bertatik hartutako ideiak dituzte iturri.

62 Huizinga, J., Homo ludens, Alianza-Emecé, Barcelona, 2007 (jatorrizkoa 1972), 20 or.

63 GONZÁLEZ ALCANTUD, J. A.: Tractatus ludorum, una antropología del juego. Anthropos Editorial, 
Barcelona, 1993, 77 or. eta hurrengoak.
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tasuna sortzen du estamentuen hierarkian. Hala ere, merkataritzaren garapenak, 
dirua salerosketen eta zerbitzuen trukerako gai nagusietakoa bihurtzen denean, 
Behe Erdi Aroan zehar, mentalitate aldaketa ematen da. Norbere egoera soziala 
aldatu eta eragina handitzeko bitartekoak sortzen direlarik, inbertsioak egin eta, 
arriskuak hartuz, etekina bilatu nahian.

Hori dela eta, XIII. mendetik aurrera eta hurrengo mendeetan zehar zorizko 
jokoak debekatzen hasi ziren Gaztelako gorteko legelariak. Gipuzkoan bertan, eza-
gutzen diren lehen dadoak garai hartakoak dira64, baina karten inguruan ez dugu 
hain aztarna zaharrik. Dadoen erabilera Antzinarotik datorrela jakina da, baina kar-
ten lehen aipamenak Bartzelonan topatu dira, XIV. mendearen amaieran.

Irudi okerra izan arren, karta jokoa laster zabaldu ziren Europan zehar eta haiek 
ekoiztea errege asentu zenez, erreinuetako hazienden diru-sarrera izan ohi zen. Zen-
bait hiritan jokoa errentan ematen zuten kontzejuek eta udalari onuragarria zitzaion 
zorizko jokoak ez debekatzea65. Beraz, debekuaren eta arautzearen artean oreka 
bilatu nahian ibili ziren legelariak66. Edozein kasutan, moralaren kontrakotzat baldin 
bazuten, Euskal Herriko elizako arau eta legeek ez zuten jokoa bekatu izendatu. 
Garai honetako Iruñea eta Kalagorriko elizbarrutietako sinodoetako konstituzioek 
ez dute aipamenik laikoen jokoari buruz67. Hala ere, Berpizkundeko Espainiako tra-
tadista nagusienak Pedro de Covarrubias fraide dominikoa (Remedio de Jugadores, 
1519) eta Francisco Alcócer fraide frantziskotarra (Tratado del juego, 1559) izan 
ziren. Beraz, jokoa teologiaren ikuspegitik aztertzeak argi erakusten digu moraltasu-
naren aldetik zuen pisua.

Gipuzkoako testuinguruan emandako jokoaren aurkako legeen artean, 
1494an Errege Katolikoek emandako probisioa azpimarratu behar dugu68. Bertan 
aipatzen da hamalau urte lehenago Toledon ospaturiko gorteetan hartutako eraba-
kia, gipuzkoarrean ustez zorrotzegia zena. Gipuzkoako Probintziak plazaratutako 
eskaria honakoa zen: jokoaren baitan bereizketa egin zedila, dibertitzeko asmoz 
eta otordua edo halakoren bat soilik jokatzen zutenak kexu baitziren zorroztasun 
hori zela eta. Probisioak kasu horietan salbuespena egitea onartu zuen, betiere 

64 Mendikute eta Ausa-Gaztelu aztarnategietan agertu ziren zenbait dado. Gaztelu haietako goarnizioek egin-
dakoak izaten ziren, jandako animalien hezurrez baliatuz egindakoak, eta zenbait kasutan egiten hasi eta 
erdizka utzitakoak ere topatu dira (ALVARO, K., TRAVÉ, E., LÓPEZ, M. D., “Los dados de Ausa y Mendikute 
(S. XIII-XIV): La elaboración de objetos lúdicos en hueso en algunas fortificaciones medievales del territorio 
guipuzcoano”, Munibe (Antropologia-Arkeologia, 68, (2017), 273-288).

65 GONZÁLEZ ALCANTUD, J. A., Tractatus ludorum…, 86 or.

66 IBÍDEM, 85-90 or.; Tomo Segundo de las Leyes de Recopilación, que contiene los libros sexto, séptimo, 
octavo i nono. Madril: Imprenta de la Real Gaceta, 1772. Libro Octavo, Título VII. “De los juegos y jugado-
res dellos, ff.349-160.

67 GARCÍA Y GARCÍA, A. (zuz.), Synodicum Hispanum VIII. Calahaorra-La Calzada y Pamplona, BAC, Madrid, 
2007, 14, 73, 136, 218, 285, 302-303, 340-343, 454, 472, 680, 795-796,: Debeku bakarrak bi dira: bate-
tik, abadeek ez zuten halakoetan jardun behar eta, bestetik, tenpluetan eta hauen inguruko eremu sakra-
tuetan zorizko jokoetan aritzea galarazi zuten.

68 AYERBE IRIBAR, M. R., El becerro de Gipuzkoa (Códice del siglo XVI), Iura Vasconiae, Donostia, 2017, 434-
436 or.
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denbora-pasa soila baldin bazen69. Kalte nagusiak eragiten zituzten jokamoldeak 
debekatzen zituen, jolas ludikoak baimenduz. Era berean, zorizko jokoetan ezber-
dintasunak ezartzen zituen, beren izaeragatik, dadoak edozein kasutan kaltega-
rritzat joaz70.

Jokoak zekarren aspektu deitoragarriena, ziurrenez, pertsonen artean eragiten 
zituen borroka eta liskarrak izaten ziren. Nafarroako mendialdeko ostatuetan gerta-
tzen diren eskandaluei buruzko berriak 1561koak dira71, baina Gipuzkoari buruzko 
datuak ere baditugu, XVI. mende hasieratik. Aurkitzen ditugun aipamenak liskarrek 
eragindako heriotzak eta zorrek eragindako auziak dira, oro har. Kasu gogorrena, 
agian, Hondarribian 1527. urtean jazotakoa da72. Hiribilduaren defentsarako ber-
tan kokatuta zeuden konpainietako soldadu biren artean liskarra sortu zen, batak 
besteari karta jokoan hain ona ez zela aurpegiratu ondoren. Gatazkaren amaieran 
batak besteari saihespean emandako ezpatakadarekin amaitu zen. Honen inguruan 
hasitako prozesuaren sententziak heriotza-zigorra egotzi zion akusatuari, ez eginda-
koagatik soilik, bere erantzukizun penalen aurrean ihes egiteagatik. 1599 ere, Itziar, 
Arroa eta Mendaroko ostalarien kontra auzia sortu zen karta jokoaren testuingu-
ruan jazotako liskarrak zirela eta73.

Emandako adibideetan argi xamar agertzen zaigu jokoaren alde iluna zein 
testuingurutan eman ohi zen: batetik, soldaduak biltzen diren gotorlekuetan 
eta, bestetik, bidaiariak suertatzen diren ostatuetan. Beraz, Eguzkitzak kan-
poan emandako hamarkadan zehar halako abagune ugari izango zituen, haize-
rik gabeko egunetan ontzian sartuta edo Atlantikoaren bi aldeetako portuetan 
ostatu hartzean. Bere gaztaroan bizitakoek andoaindarrentzako oso zuzenak 
ez ziren jarrera eta jokaerak sortu zizkioten eta fidatzekoa ez zen pertsonatzat 
zuten, bere portaeraren atzetik beste interesik bazen behintzat. Kasu honetan, 
komunitatean influentzia handiko banakoek estutasunean jartzean, bere zintzo-
tasuna alde batera utzi eta edozein asmakizun deklaratzeko gai zela frogatu nahi 
izan zuen defentsak.

69 “Sepades que por parte de esa dicha Provincia nos fue fecha relación por su petición deciendo que algunos 
correxidores que han sido en esa dicha Provincia algunas vezes han fecho pregonar que ninguna persona 
sea osado de jugar a naipes nin dados nin a otros juegos, so ciertas penas en los dichos pregones conte-
nidas. E diz que, so color del dicho pregón, si alguna persona juega para colaciones o para otras cosas 
semejantes, por aver placer, diz que les han llebado e llevan grandes penas e achaques. En lo qual diz que 
ellos han recibido grand daño e dapño. E nos suplicaron zerca de ello les mandásemos proveer mandando 
declarar qué juegos han de ser los que no han de jugar, o fasta qué c[u]antía puede jugar…[…] Los quales 
e cada uno de ellos queremos y ordenamos que ayan e incurran en la misma pena en que caen e incurren 
los jugadores por las dichas leyes, ecepto si algunos jugaren a qualesquier de los dichos juegos fruta o vino 
o dinero para comer o zenar luego”(Ibídem, 435 or.).

70 E que esto no se juegue a los dados, so las dichas penas”(IBÍDEM, 435 or.).

71 GONZÁLEZ ALCANTUD, J. A., Tractatus ludorum…, op.cit., 87 or.

72 Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoa (GPAH), 3/0297, 96a-101a.

73 GPAH, 9/0041/10,A: 112r-197v. 
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Hala ere, Jakobe Eguzkitzaren bizimodua eredugarritzat ez hartzeak ez zuen 
baztertuta bizi zenik esan nahi74. Nikolas Hendaiaren eta bere lekukotzaren ara-
bera, epaiketa baino hamar edo hamaika urte lehenago elkarrekin afaldu zuten 
San Martin jaietan, Peraltaren etxean, emaztearekin batera. Bizilagun baten bataio- 
otoruntzan ere ikusi dugu arestian. Beraz, ogibide ohoragarririk ez izatea fidaga-
rritasun falta azaltzeko erabiltzea ez daiteke marjinaltasunaren sinonimotzat hartu. 
Gizarteko erlazioen konplexutasunaren adibidea dugu Jakobe Eguzkitzaren kasua, 
errealitatearen aurpegi anitzen adierazgarri.

4. MIGEL IRUN GAINTZA, HANDI DEITUA: BEHARTSUAK ETA ARLOTEAK

On Diego Leizaurren kontrako auzian ustezko abusu ezberdinak kontatzen 
dituzte akusazioaren lekukoek. Haietan deigarriena Migel Irun Gaintzarena da ziu-
rrenez. Bere testigantzan oinarritzen da, hein batean, apaizaren joera homosexualen 
inguruko salaketa:

“… y que sabe y ha visto que el dicho don Diego tiene de costumbre 
quando topa en la plaça a hombres moços sus amigos de passar la mano 
por ençima de la bragueta diziendole al dicho hombre moço o mançe-
bos holgandose con el “o, erroyçarra” es a sauer “o, millano viejo” y 
dezirle “quam grande tienes el tuyo”75.

Bere adierazpenak erakusten diguna, zera da, ustez On Diego egun argiz eta 
denen aurrean ari dela txantxetan gazteei beren sexua ukitzen. Beste lekukoekiko 
desberdintasuna hau izango litzateke, haietan gauez, biktimak lo zeudela aprobe-
txatuz, ustekabean harrapatzen zituela.

Hala ere, Itero doktorearen aurrean, Donostian, emandako lehen lekukotza 
horren ondoren, Tolosan egindako autoetan, zenbait aldaketa egin zizkion:

“sino que lo que dixo fue que vna vez, que no sabe ello quantos años 
ha, yendo los dos este testigo y el dicho don Diego a la yglesia a vispe-
ras, le passo la mano por los pechos y barriga a este testigo el dicho don 
Diego deziendole “erroyçarra, quam grande debeys de tener el vuestro” 
pero para el juramento que ha prestado nunca dixo este testigo que 
sabia y habia visto que el dicho don Diego tenia de costumbre quando 
topaba en la plaça a hombres moços, sus amigos, de passar la mano 
por encima de la bragueta diciendole las dichas palabras porque nunca 
tal cosa se a visto”76.

74 “El juego es la principal actividad de los marginados, hasta el punto de convertirse en una preocupa-
ción constante de las autoridades” (VINCENT, B., “La cultura de los marginados en la Europa de la Época 
Moderna”, FORTEA, J. I, GELABERT, J. E. & MANTECÓN, T. A. (ed.), Furor et rabies. Violencia, conflicto y 
marginación en la Edad Moderna, Universidad de Cantabria, Santander, 2002, 348 or.).

75 ADZ, Apelaciones 140-1, 29i.

76 ÍDEM.
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Beraz, hasieran akusatuaren ohitura okerra izan behar zena kasu bakar batera 
mugatzen da azkenean. Ikusiko dugunez, ez da bakarra izango bere lekukotza alda-
tuko duena.

Bestalde, defentsak bere testigantza zalantzan jartzeko estrategia hartuko du, 
besteetan bezalaxe, eta horri esker ikusiko ditugu, berriz ere, garaiko andoaindarren 
aurreiritziak eta moraltasun irizpideak agerian.

4.1. Migel Irun Gaintzaren profila

40 urte inguruko gizasemea, Andoaingo auzo zen eta, auziaren garaian, ezkon-
dua. Izengoitia zein zuen ere ezagutzen dugu, behin baino gehiagotan Handi dei-
tzen baitiote lekukoek77. Bere bizilekua Leizaurko etxearen jabetzetan zuen, nahiz 
eta ez dakigun zein zen zehazki. Edozein kasutan, maizter zela diote defentsaren 
lekukoek eta, hori zela eta, Eguzkitzak, Joanes Hondarretak eta Domingo Otaegik 
zituzten betebehar eta menpekotasun berberak egozten dizkiote: errentaren ordain-
keta (kapoiak) eta zekaleak ehotzeko jauregiko errota erabiltzea78. Beste hitzetan 
esateko, Leizaurko jaunaren nolabaiteko joputzat dituzte, benetako testigantzarik 
emateko askatasunik gabeak.

Ikusiko dugunez, Otaegi eta Hondarretak beren ofizioa zuten (bata olagizona 
zen eta, bestea, ikazkina) eta Eguzkitzak karta jokoa zuen ogibide. Migel Andiren 
kasuan arlotetzat dute defentsako lekukoek. Ikus dezagun zer egozten dioten.

On Diegoren abokatuak, On Martin Berriok, defentsaren adierazpenean, zera 
dio, sinesgarritasun gutxiko pertsona dela eta iritzi hori zabaldua dagoela. Tipoa 
arlotea eta bizileku finkorik gabea dela ere badio (“persona inquieta y bagamun-
da”79). Gainera, erretorearen lagun mina dela aipatzen du. Julian Soroa usurbildarra, 
Donostiako auzo baina Urnietako biztanlea bera, ere ildo beretik arituko da: “sabe 
que suele estar en la plaça los dias de labor sin trabajar con otros hombres y a oydo 
dezir que, por ser el vn perdido y que no quiere trabajar, su muger le sustenta 
y mantiene”80. Martin Irigoienen ustez, Miguel Handik ez du jabetzarik81. Martin 
Larramendik ere antzekoak esaten ditu: bizi den etxea emazteak eskuratutakoa dela 
eta ez duela ezer propiorik. Honakoa gehitzen du ondoren: “y bibe con mucha 
pobreza alquilandole algunos a andar con los machos y es amigo del retor pero que 
no ha entendido que enemistad tenga con el [defendiente]”82.

77 “Miguel de Yrun de Gaynça alias Andi vezino del dicho lugar de Ayndoayn de hedad segund dixo ser de 
quarenta años poco mas o menos… “ (ÍDEM, 29a).

78 ADZ, Apelaciones 140-1, fg.

79 ÍDEM, 39a.

80 ÍDEM, 44i.

81 ÍDEM, 49i.

82 ÍDEM, 52i.
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Deskribapen hauen arabera, Migel Handi ez da langilea eta plazan ematen 
ditu egunak, beste gizaseme batzuekin alferkerian. Noizbehinka mandazain ibil-
tzen omen da, soldatapean, batetik bestera, baina ez bere ofizioa denik onartzeko 
moduan, antza. Bizilekua eta senar-emazteek dituzten jabetzak andreak ekarri eta 
bere lanaren bidez lortutakoak omen dira. Honen lekukotzaren fidagarritasuna 
hutsaren parekoa dela pentsa liteke beraz, baldin eta defentsaren argumentuak 
ontzat ematen baditugu.

Hala ere, esanguratsua den datu bat ere badugu. Irun Gaintzak bere dekla-
razioa zuzendu egiten du, On Diegoren ohitura okerra gertaera bakana bihurtuz. 
Zein da arrazoia? Defentsaren presioa? Gaizki ulertua ote? Edo manipulazioa? 
Aurrerago ikusiko ditugu aldaketa hau interpretatzen lagunduko diguten xeheta-
sun gehiago.

4.2. Behartsuak Berpizkundean

Edozein kasutan, defentsaren lekukoen azalpenek garaiko andoaindarrek 
pobreziaren inguruan zuten ikuspegia ematen digute. Ikusi dugu aurretik jokozale 
amorratua izatea Eguzkitzaren kalte izango dela bere irudi publikoari dagokio-
nean. Migel Handiren kasua ere antzekoa da. Iritzi honen negatibotasuna ulertzeko 
garaian behartsuen inguruan zegoen mentalitatea ulertzea beharrezko da.

Behartsua hitza bera pobreziaren esentziaren guztiz argigarri da: txiroa bizi-
tzeko nahikoa ez duena edo beharrezko dena urritasun handiz duena da83. Zentzu 
honetan, Erdi Aroan, Europan zehar, gizarteko zati garrantzitsu bat behartsua zela 
edo pobrezian erortzeko arriskuan zegoela esan liteke84. Zenbait ikerketaren ara-
bera, demografiaren bilakaerak, biztanleriaren hazkundeak hain zuzen, gizarteko 
segmentu zabala sortu zuen, aurrera egiteko laguntza behar zuena edo, beharrik 
izan gabe, sasoi oker baten ondorioz (uzta txarrak, ustekabeko ezbeharrak, gaizki 
atera den inbertsio bat…) aurreko taldean sar zitekeena85. Autore ezberdinen ustez, 
pobreziaren jatorrietan esanguratsuena honakoa zen: hazkunde demografikoa ez 
zela izan jabetza pribatuaren hazkundearen parekoa. Beste modu batean azaltzeko, 
biztanleria gora zihoan heinean gero eta gutxiago ziren etxe jabeak edo, hobe, lur 
sailik ez zuten etxeak86.

83 MANTECÓN, T. A, “Estigmas de la pobreza en sociedades rurales de la España cantábrica en el Antiguo 
Régimen”, Tiempos Modernos 36, 2018/1, 410 or.

84 “La mayor parte de los campesinos eran algo pobres en las sociedades rurales de la Europa Moderna, 
puesto que tenían muchas carencias materiales y necesidades para enfrentarse a la vida”. ÍDEM, 420 or.

85 REINHEIMER, M., Pobres, mendigos y vagabundos. La supervivencia en la necesidad, 1450-1850, Madrid: 
Siglo XXI, 2007, 5-7 or.

86 IBÍDEM; MANTECÓN, T. A., “Estigmas de la pobreza…”, op.cit., 414 or: “Dentro de este conjunto, dos de 
cada tres personas que se encontraban en esta situación era debido a su carencia de recursos en régimen 
de propiedad o contaban con exiguas explotaciones en renta, de manera que eran clasificados en los cen-
sos como jornaleros pobres”.
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Badira, bestetik, faktore politiko-ekonomikoak gizarteko talde behartsuenen 
kalterako izan zirenak eta, orohar, esan daiteke haietan garrantzitsuenak komu-
nalen pribatizazioa edota komunaleko baliabideak libreki ustiatzeko eskubidearen 
murrizketa direla87. Hala ere, hau Aro Berrian zehar gertatzen den prozesua da eta, 
Berpizkundearen garaian, esan daiteke, egoera oraindik ez dela inolaz ere muturre-
koa. Honen adierazgarri da, adibidez, defentsak plazaratutako iritzien baitan Migel 
Handiri soilik egoztea txirotasunaren estigma. Eguzkitzaren bizimodua salagarria da 
eta berau, Domingo Otaegi eta Joanes Hondarreta Leizaurko jaunaren menpeko, 
baina beren ogibideak dituzte. Halaber, garaiko behartsuenganako ikuspegia uler-
tzeko elementua ere bada lanbidearena.

Pobretasuna ere Berpizkundeko pentsalari, legelari eta teologoen aztergai izan 
zen eta haien ustez baziren behartsuak eta sasi-behartsuak. Bi talde hauen arteko 
bereizgarri nagusiak gizabanakoen lanerako ezintasunean datza, hau da, lanerako 
gaitasuna izanik alferkerian dabilena ez da behartsua88. Gainetik, eskean badabil, 
benetako behartsuei baliabideak kentzen dizkie eta, nolabai esateko, aberatsei 
berena dena kentzen diete.

Pobreen artean erretorika asko sortu zuena arloteena zen, leku berean gelditu 
gabe, batetik bestera zebilena, ogibide zehatzik eta, gehienetan, eskale. Ikus deza-
gun zer esaten digun hauen inguruan garaiko tratau batek (Domingo de Sotok, 
1545ean):

“Cuanto a lo primero, aunque el nombre de vagabundo no parece, 
suena más de hombre que no tiene propia casa ni habitación seña-
lada, sino que anda vagando por el mundo, como bien lo notan los 

87 Beste autore batzuk komunitarioak edo komunalak ziren baliabideen papera azpimarratzen dute eta haien 
galerak eragiten duen kaltea: REINHEIMER, M, Pobres, mendigos…, op.cit., 12 or.; MANTECÓN, T. A., 
“Estigmas de la pobreza…”, op.cit., 415 or. Euskal Herriko kasuan, D. Zapirainen deserrotzea eta pobrezia 
sortzen ditzuten faktore nagusiak hauek dira: “Galdera hauen bitartez, egunerokotasunean kokatzen gara, 
bazterketa sortzen duten abaguneak zehazten. Arrazoi hauen artean, ondokoak aipatzea merezi du: herri-
lurrak pribatizatzea; baserrien jabetza pertsona baten eskuetan gelditzea; bordak larretan altxatzea; eremu 
bat pribatua dela argudiatuz erabilera komuna ukatzea; udala osoaren aldekoak diren ohitura, usadio eta 
erakundeak bertan behera gelditzea; jabego pribatuak aurrera egitea; udalbatzak herri-batzarra ordezka-
tzea; liberalismoa...” (ZAPIRAIN, D., Mikeleteak eta bidelapurrak…, op.cit. 61 or). 

 Demografiaren eragina ere aipatzen du: “Sistema hau, baina, ezin da etengabe biderkatu. Auzokideek 
herri-ondasunak ez agortzeko, eta modu eraginkor batean gozatu ahal izateko, hauen ustiaketa mugatu 
beharko dute, ondare komuna eskuratzeko baimena ukatuz bere maila berekoa ez diren etxeei: popula-
zioren hazkundearekin ugaltzen diren baserriak, herriaren sorreran parte hartu ez zuten familiak, behin-
behineko lanak etorri eta bizitzen gelditu diren “heldu berriak”, maizterrak,... auzokidetza lortu ez eta 
komunitateko bazterretan geratuko dira, batez ere egoera larrietan” (ÍDEM, 58 or). Alde honetatik, deiga-
rria iruditu zait, biztanleriaren igoerari aipua egin arren, bere analisitik kanpo gelditzen den aldagaia izatea. 
Tokian tokiko antolaketa sozio-politikoaren garapena, eskubide osoak dituzten etxeak eta ez dituztenak, 
Behe Erdi Aroan egonkortuko den prozesua da eta XVI. mendetik aurrera gatazka ugari sortuko dituena. 
Garapen horretan aldaketa demografikoak nahi eta nahiez kontutan hartu beharrekoak dira, baibaitakigu 
mendiko eremuen pribatizazio eta kolonizazioa XV. mende erdialdetik, behintzat, ematen dela Gipuzkoa 
eta Bizkaian (ETXEZARRAGA ORTUONDO, I., ARAGÓN RUANO, Á., “Entre la explotación pastoril y la fores-
tal. La evolución en el uso y explotación de los seles en el País Vasco”, (prentsan). Beraz, ez zait zehatza 
iruditzen pobreziaren hazia, modu hertsian, interes politiko eta ekonomikoekin identifikatzea, hauek bal-
dintzatzen dituzten beste eragileak kontutan hartu gabe.

88 REINHEIMER, M., Pobres, mendigos y vagabundos…, 81 or.
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jurisconsultos sobre el capítulo final de foro competenti y sobre la ley 
heres absens. Ff. De iudici, y entre otros lugares, empero la propiedad 
de este nombre añade que anden por el mundo sin necesidad ni utili-
dad. Porque vagar no sólo quiere decir no tener casa, empero no tener 
oficio ni legítima causa o necesidad de discurrir. Que de otra manera 
no sería este nombre infame como lo es, ni sonaría mal como suena, 
porque significa ociosidad. Y así, en castellano, se llaman baldíos, como 
ganado sin dueño. Por lo cual, el que por razón de su trato o su oficio, 
o su necesidad, anda por el mundo, ni es digno de reprensión ni se 
puede, por ende, juzgar por vagabundo”. Lo que viene a decir es que 
el vagabundo es válido para el trabajo pero ocioso y que si vive sin ofi-
cio, dedicado a la limosna, no es tolerable, porque pudiendo trabajar 
le resta al que rico que trabaja y priva de limosna al verdadero pobre. 
“Y este fue el saber y providencia de Dios: que hubiese ricos que como 
ánima sustentasen y gobernasen los pobres, y pobres que como cuerpo 
sirviesen a los ricos, que labrasen la tierra e hiciesen los otros oficios 
necesarios a la república”89.

Argi ikusten da On Diegoren aldeko lekukoek Migel Handiren inguruan duten 
ikuspegia bat datorrela garaiko eskemarekin. Andoaingo kasu zehatz honetan, per-
tsona hark bazuen bizilekua, baina ematen du ez duela bertan denbora gehiegi 
pasatzen. Badirudi beste batzuetan lan ere egiten duela, baina ez omen da arrunta 
eta oso noizbehinkako jarduna dela uler daiteke, emaztea baita etxeko ekonomia 
sostengatzen duena.

Behartsu izateak eta, kasu honetan, arlote irudia izateak ospe txarra ematen 
zuen90 eta ohikoa zen, horren ondorioz, bere fidagarritasuna eta auzietan emandako 
testigantzen sinesgarritasuna besteena baino eskasagoa izatea91, Irun Gaintzaren 
kasuan argi ikusi dugun bezala. Bazterkeriaren ondorioetako bat, beraz, norberaren 
prestigioa ezberdintasun juridikoan islatzea zen.

Bestalde, ez du ematen Migel Handi premia larrian dagoenik. Baliteke ekono-
mikoki behartsua izatea, baina ez da marjinatua, bere ingurukoek ez dute zokoratu 
eta arbuiatzen. Bere eta gainontzeko lekukoen esanetan On Diegorekin bazuen 
harremana eta On Migel erretorearen laguna zen92. Lekukotza hauek kontutan har-
tzen baditugu, esan daiteke gure pertsonaia ez dela deserrotutako marjinatua, ospe 
eskaseko behartsua baizik.

89 SANTOLARIA SIERRA, FÉLIX (ed.), El gran debate sobre los pobres en el siglo XVI. Domingo de Soto y Juan 
de Robles 1545. Ariel, Barcelona, 2003, pp. 57-61, “Deliberación en la causa de los Pobres (Salamanca, 
30 de enero de 1545) Domingo de Sotoren Tratatua, 3. Kapitulua.

90 REINHEIMER, M., Pobres, mendigos y vagabundos…, op.cit., 77 or.

91 “Incluso se consideraba que el testimonio judicial de un pobre era de menor valor, puesto que podría ser 
condicionado o afectado por la presión de las partes en litigio. Había una presunción de este tipo social-
mente establecida y reconocida”. (MANTECÓN, T. A., “Estigmas de la pobreza…”, op.cit., 413 or.).

92 ADZ, Apelaciones 140-1, 29i eta 52i: “…y es amigo del retor…”.
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Honek ez du esan nahi garaiko Andoainen marjinaturik ez zenik, baina ez dugu 
kasu konkreturik topatu. Hala ere, andoaindarrek zer baliabide zituen behartsuak 
artatzeko? Gipuzkoako hiribildu eta herri nagusiek hospitalak izan ohi zituzten, 
arlote eta erromesei zerbitzua emateko. Gainera, bertan jasotzen ziren, baita ere, 
abandonatutako haurrak93. Kasu honetan kolektibo ahulena dela esan dezakegu, 
laguntzarik gabe aurrera egiteko ezintasunagatik eta, behin hazitakoan, sendiaren 
babesik gabe garaiko gizartean ez baitzuten bide errazik izango. Hospitalak funtzio 
hori ere hartzeak bere garrantzia du. M. Reinheimerren esanetan, Erdi Aroan hau-
rrak topatuko zituzten lekuetan uzten zituztela aipatzen du, XVIII. mendetik aurrera 
gurasoek zuzenean inklusan utziko zituztelarik94. Hala ere, karitate erakunde hau, 
hospitala, XVI. mendearen bigarren erdian dagoeneko abandonatutako haurrak 
uzteko lekua zela dirudi.

R. Ayerbe eta L. M. Díez de Salazarren ustez jaioberriak abandonatzea ez zen 
ohiko fenomenoa Andoainen, hospitalean utzitako kasu bakarraren aurrean 5 hau-
rren aitatasun aitorpen edota haien mantenurako errenta onartze identifikatu baitira 
dokumentuetan95. Hala ere, agiri serie osoak ez izateak zaildu egiten du fenomenoa-
ren dimentsioa ezagutzea. Adibide gisa, Antzuolako kasuari erreparatuko diogu, 
errejistro zaharragoak eta osoagoak dauden herria baita. Bertan 1501 eta 1525 
artean 10 haur utzi zituzten, batzuk Uzarragako elizan, besteak zenbait baserriren 
ateetan; 1526 eta 1550 artean bakarra ezagutzen da; 1551 eta 1575 artean, 3; 
1576 eta 1600 artean 796. 21 haur ez dirudi kopuru handia denik mende osorako, 
baina kasuak izan bazirela badakigu.

5. ANA ARANO, MOJA EDO SERORA GETARIARRA, SUSMOPEAN

Hasieran esan bezala, On Diegoren kontrako akusazioak atal ezberdinak 
zituen, gehienak moralitateari buruz, eta besteren artean, Andoaingo San Martin 
parrokiko serorarekin zuen harremana zilegi ez edo, behintzat, zalantzazkoa zela 
adierazten zuen. Naturaren kontrako harremantzat hartzen ziren erlazio homo-
sexualen inguruko jazoerak, dokumentuetan gutxiago diren heinean, ez ziren 
inolaz ere elizgizon eta emakume laiko zein erlijiosoen arteko eskandaluak bezain 
ugariak. Eta azken hauetan apaiz eta seroren artekoek auzi ugari sortutakoak 
dira.

Horregatik, Ana Arano eta On Diego Leizaurren kasua sakonago behatu beha-
rrekoa da, Berpizkunde garaiko gizon-emakumeen arteko sexu eta bikote harrema-
nen atal baten inguruko mentalitatearen adibide da eta.

93 AYERBE IRIBAR, R., DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: Andoain…, op.cit., 234-235 or.

94 REINHEIMER, M., Pobres, mendigos y vagabundos…, op.cit., 73-75 or.

95 IBÍDEM.

96 Donostiako Elizbarrutiko Artxibo Historikoa (DEAH)/F06.024//1247/001-03, 1247/002-01, 1247/003-01 eta 
1247/003-02. Estatistika artxiboaren web orriak eskaintzen duen sakramentu errejistroen aurkibide dijitalen 
bidez egin dugu. 
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5.1. Arano eta Leizaurren harremanaren inguruko adierazpenak

Bi pertsona hauen erlazioak eragiten zuen mesfidantza eta arbuiapen adieraz-
penak ikusiko ditugu lehen unean, ondoren harreman horren xalotasuna azpimarra-
tuko dutenak aurkeztuko direlarik.

Fiskalaren salaketaren edukian esaten denez, apaiza Ana Arano seroraren ohe-
kidea zen, berarekin haragizko kopula izan eta haurdun gelditu zelarik. Gainera, 
elkarrekin bizi ziren eta eguneroko bizitza ere elkarrekin egiten zuten, ezkonduak 
bezala97, Aranoz aprobetxatu egiten zela sexualki eta, elkarren etxera zihoazela baz-
kaltzera, senar-emazteak bailiran98.

Fiskalak Itero doktoreak bisita pastoralean egindako itaunketen informazioa 
baliatu zuen salaketaren nondik norakoak ezartzeko orduan. Gai honen inguruan 
hark jasotako lekukoek honakoa adierazten zuten:

–  Joanes Hondarretak dio Arano maiz egoten dela On Diegoren etxean, bere 
zerbitzuan, eta aprobetxatu egiten dela apaiza99.

–  Jakobe Eguzkitza luze eta zabal aritzen da kasu honi buruz. Bere ustez 
serora apaizaren etxean egon ohi da, bere neskame gisa, bertako egunero-
koak berak gobernatzen dituela eta bertan jan eta edaten duela eta berari 
dagozkion ogiak100 ekartzen dizkiola. Gainera, esaten denez, On Diegoren 
haurra izan du urte eta erdi lehenago, orain Orion dagoena. Baina hortaz 
gain, apaiza Tolosan atxilotuta dagoela, Arano bera dagoen ostatura joan eta 
berarekin oheratu dela101.

–  On Migel Leizaurren adierazpenak lausoagoak dira. Alde batetik Eguzkitza-
ren antzekoak esaten ditu baina neskameari buruz, ez serorari buruz, eta 

97 “A pan y cuchillo” esaera erabiltzen dute. M. Álvarez Urcelayren ustez, hitz hauek elkarbizitza bazela eta 
otorduak elkarrekin egiten zituztela adierazten dute (ÁLVAREZ URCELAY, M., Causando gran escandalo…, 
op.cit., 100 or).

98 ADZ, Apelaciones 140-1, 16a

99 “Y ha visto yr muchas vezes//17i a la dicha monja Anna de Arano en su casa y que anda alla a menudo en 
su seruicio y que se dize que se aprobecha della” (ÍDEM, 17i-18a).

100 Ogi hauek hiletan hildakoaren sendiak egiten zuen eskaintza izaten ziren. Erritu edo ohitura honen ingu-
ruan ikus GARMENDIA LARRAÑAGA, J., “Heriotza eta heriotzaren inguruko ohitur batzuk”, Uztaro 21, 
1997, 3-19 or.

101 “…que Anna de Arano que solia ser serora tiene tanta entrada en su casa como si fuesse criada 
propria porque ella le lleba sus obladas a su casa y rije y gobierna sus cosas y casa, come y bebe alli, 
y que tienen sospecha y casi por cierto que se aprobecha della porque assi es la fama. Y que habia 
año y medio pario ella y al comun dezir pario del y la criatura esta en Orio. […] Y que ha oydo dezir 
que al tiempo que el dicho don Diego estaba preso en la villa de Tolosa en la posada de Hernando de 
Aya, durmieron en vna camara el dicho don Diego y la dicha serora e Maria Martinez, hija del dicho 
don Diego, lo qual sabian dezir Esteban de Alça y Joaneta, hija de Sabadina, vezinos de Liçaurr que los 
hallaron según se ha dexado dezir ellos en vna camara// en la dciha casa en vna cama y ellas en otra” 
(ÍDEM, 20a-24r).
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ondoren gaineratzen du serora izandako bat joan ohi dela berarekin egotera 
eta horrek komunitatean marmarra sortzen duela102.

–  Domingo de Otaegik beste gertakizun bat gehitzen du. Bere hitzetan, behin 
On Diego Arano oker tratatzen ikusi zuela, serora apaizaren etxeko atean 
lapiko bat garbitzen ari zela. Harreman hau herrian eskandalua sortzen ari 
dela gaineratzen du103.

Eskandaluzko jokaera aurkezten duten testigantzen kontra, ordea, okerrik eta 
susmorik gabea zela esaten dute defentsaren lekuko batzuk.

–  Esteban Galardi Arizmendiren esanetan, On Diegoren etxean neskame 
dagoen emakumea ezkondua eta bertutetsua da, bizimodu eta fama one-
koa. Emakume honekin omen du Aranok harremana, bizilagun diren hei-
nean, eta horregatik egoten dela apaizaren etxean104.

–  Julian Soroa usurbildarrak zera dio, On Diegoren iloba105 dela etxean nes-
kame duena eta gazte batekin ezkonduta dagoela, orain gutxi arte hirurak 
elkarrekin bizi zirelarik. Neskamea bizimodu, ohitura eta fama onekoa dela106.

–  Diego Leizaur, Leizaurko jaunak esaten duenez, entzun omen du Aranoz 
aprobetxatzen dela eta elkarrekin otorduak egiten dituztela, baina serora 
ohiak izan duen haurra beste batena dela gehitzen du107.

–  Domingo Irigoienen ustez, Aranok hileta-ogia eramaten zionean ez zuen ino-
lako asmo okerrez egiten eta ez du uste eskandalurik edo susmo txarrik egon 
denik hori dela eta108.

102 “…que Anna de Arano que solia ser serora tiene tanta entrada en su casa como si fuesse criada propria 
porque ella le lleba sus obladas a su casa y rije y gobierna sus cosas y casa, come y bebe alli, y que tienen 
sospecha y casi por cierto que se aprobecha della porque assi es la fama. Y que habia año y medio pario 
ella y al comun dezir pario del u la criatura esta en Orio. A casa de don Diego de Liçaurr clerigo acude 
a menudo vna muger que fue serora que no sabe como se llama y come y conuersa con ella lo ha oydo 
dezir// de que da que dezir” (ÍDEM, 22a-i).

103 ÍDEM, 25a-i.

104 “…y que sabe y es verad que el dicho don Diego asta la presente causa y avn asta agora pocos días a solia 
tener y tenia en su casa vna hija criada casada con vn mançebo la qual sabe y es verdad que es mujer vir-
tuosa y de buena vida y fama y por tal avida y tenida y comunmente reputada con quien la dicha Ana de 
Arana (sic) serora solia ver y vio en casa del dicho don Diego, solia estar tratar y hablar como personas de 
vezindad de pared y medio con toda honestidad y bondad y que este testigo en contra no ha visto ni oydo 
decir cosa alguna…” (ÍDEM, f.g).

105 Honen izena Maria Martinez Leizaur da, azalpen hauetan bere izenik agertzen ez den arren, geroago iku-
siko dugun bezala, defentsaren lekukoek On Diegoren neskamea eta ilobaren izena emango digute beste 
gai batez ari direnean.

106 “…las otras vezes a hablar y platicar y pasar el dia con la sobrina mençionada en la pregunta que el dicho 
Diego la a tenido y tiene casada con vn mançebo en su casa asta gora pocos días a, que a seydo y es 
mujer de biena vida y costumbres…” (ÍDEM, fg).

107 “…aunque se dize que pario de otro” (ÍDEM, 30a)

108 “…que le ha visto traer a la dicha Ana de Arano, serora, las obladas del dicho don Diego e a casa del 
dicho don Diego siempre ha visto que las a traído y llevado con toda honestidad e bondad sin que por ello 
aya abido escándalo ni infamia alguna” (ÍDEM, fg).
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On Diegok berak ere erantzuna ematen dio salaketak Aranoren inguruan lepo-
ratzen dion delituari. Bere esanetan 5 urte dira Arano bere etxean ibiltzen dela, baina 
noizbehinka soilik, bere iloba baitu neskame eta laguntasuna dute bien artean. Hile-
ta-ogiarena egia dela dio, baina ez dutela sexu-harremanik izan eta ez dakiela ezer 
Aranoren haurrari buruz. Aurretik seroraren inguruan galdeketarik egin eta harekin 
harremanik izatea galarazi ote dioten galdetuta, Alkiza doktoreak, bisitaren garaian, 
gai horren inguruan itaundu zuela baina serorarekiko debekurik ez ziola jarri eran-
tzuten du109.

Aitortza hauek ikusita, kontrako bertsioak eta aldekoak bateraezinak izanik, ez 
da erraza bi pertsona hauen artean zein motako hartu-emana zegoen jakitea. Haien 
egoerari ez zegozkien harremanak al zituzten edo bizilagun soilen arteko lagunta-
suna baino ez zen beren artekoa? Ez dagokigu guri hori zehaztea, baina bai barneko 
problematika historikoa aztertzea.

5.2. Apaizak eta serorak: elkarrekin baina aparte

Aurretik esan dugun bezala, apaizak presbitero ordena jasotako gizasemeak 
dira eta, estatus aldaketa horrek, bizimodu aldaketa ekarri behar zuena. Laikoentzat 
eredugarri izatea zen Eliza katolikoak apaizengandik espero zuena. Hala ere, Behe 
Erdi Aroaren amaieran eta Aro Berriaren hasieran, kleroaren eta laikoen jokabideak 
ez ziren, orokorrean, oso ezberdinak edo oso arrunta zen apaizen artean beren 
estatusari zegokion jarrerarik ez mantentzea, behintzat. Honen inguruan bibliogra-
fia oso zabala da eta dokumentu mordoa dago honen inguruan mendebaldeko 
Kristautasun guztian zehar110.

Gure gaiari dagokionez, apaizteriarengandik espero zena honakoa zen, 
Iruñeako elizbarrutiko 1544ko sinodoko konstituzioen arabera:

“Item, que quanto los clerigos y personas ecclesiasticas, segun el Apos-
tol, no solamente han de estar apartados del mal, pero de toda sospe-
cha de mal, y han de dar de si tan buen exemplo que sus feligreses con 

109 “…en quanto a lo que toca a Ana de Arano, que fue serora natural de Guetaria, nombrada en el dicho 
libello, digo que conosce a la dicha Ana de Arano de habla, vista y conuersacion honesta y que entra y 
sale en su casa de cinco años a esta parte y en special de año y medio a esta parte y que algunas vezes 
ha comido en su casa y que las vezes que ha ydo la dicha Anna de Arano a casa de este que depone ha 
sido por causa de la sobrina de este confesante que la tiene casada en su mesma casa y que la dicha 
Anna suele acudir algunas vezes a ella aunque ordinariamente viue ella en su casa fuera de la de este 
que declara. Y que es verdad, que la dicha Ana de Arano y otras suelen llevar la obladas del beneficio de 
este que depone de casa del rector del dicho lugar a la posada de este confesante según como lo rije y 
gobierna la dicha su sobrina. Y que no ha tenido copula carnal con ella en ningún tiempo ni le a sentido 
preñada ni sabe que aya parido ni sabe cosa alguna de la// criatura que fue preguntado. Si ha sido inhi-
bido por el visitador Alquiça, dixo que no mas de que en la vltima visita de agora cerca de quatro años le 
hablo de la dicha mujer aunque no le inhibió”. (ÍDEM, 5a-i).

110 Hemen zenbait lan aipatuko ditut, Euskal Herriari eta Gaztelari dagozkionak. Euskal kleroari dagokionean 
bi lan nagusi azpimarra ditzakegu: VAL VALDIVIESO, M. I. del: “El clero vasco a fines de la Edad Media”, 
Vasconia 23, 1994, 31-53or. eta MURO ABAD, J. R.: “La castidad del clero bajomedieval en la diócesis 
de Calahorra”. Historia, Instituciones, Documentos, 20, 1994, 261-282 or. Gaztelako erreinuko kasuan, 
A. Arranz Guzmán da, dudarik gabe autorerik emankorrena (ikus bere lan emankorra bibliografian).
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razon los puedan ymitar y seguirlos, y porque una de las principales 
cosas de que se han de guardar es de la conversacion de las mugeres, 
para que sancta y limpiamente puedan ministrar el sancto Sacramento 
del altar y los otros sacramentos…”111.

Emakumeekin duten harremanetan haragikeriari muzin egin eta bertutetsu 
mantentzea, beraz. Zein beste arrazoi ematen du eliz testuak “garbitasuna” man-
tentzeko? Sakramentuak emateko garaian bekaturik ez izatea. Gogoratu behar 
dugu zenbait bekatuk, apaizen kasuan, inhibizioa zutela zigor eta honen ondorioz 
elizako jardueratik kanpo gelditzen zirela absoluzioa lortu artean. Ikuspegi honeta-
tik, bere kristau elkartearekin bakean ez zegoen artzainak ezin zuen artaldea jagon 
eta, beraz, ezta sakratuak ziren errituak burutu ere.

Lantzen ari garen auzia baino zenbait urte lehenago Alkiza doktoreak On Die-
gori Ana Aranori buruz egindako itauna testuinguru honetan ikusi behar dugu, 
beraz, Eliza katolikoak bere kleroaren inguruan kexarik ez egotea nahi baitzuen112. 
Nola aginduko zion herriari apaizen bizimodua bera salagarria bazen? Kasu esan-
guratsu bat badugu, Arrasaten gertatua, 1435. urtean113. Kalagorriko gotzainaren 
aginduz, hiribilduko San Juan parrokiko atean agindua ezarri zen, bertako eliztarrek 
bete zezaten. Alde batetik, bikoteak beren bat-egitea Elizak agindu bezala ospa-
tzeko; urtean zehar konfesiorik jaso ez zutenak, sakramentua jaso eta, ondoren, 
jaunartzeko; hiletetan gehiegizko dolurik ez agertzeko; igandetan eta festa nagusie-
tan mezetara joan eta prozesioan parte hartzeko; eta, azkenik, publikoki elkarrekin 
jarduten zuten bikoteak ezkontzeko.

Agindu honi udalak berak erantzun zion, besteren artean, abadeen moralitate 
falta aipatuz:

“Lo uno por quanto los clerigos de la dicha yglesia asy confesores como 
prestes de misa han seydo e son de veynte e çinco años e mas tienpo 
a esta parte e de presente notorios// concubinarios teniendo mançe-
bas a pan e cuchillo en las casas e mesas e camas engrendrando (sic) e 
fasiendo estançia e criando fijos e fijas dellas notoriamente.

“Lo otro por quanto los dichos clerigos asy confesores como los otros 
prestes han tenido e tenen las dichas sus mançebas en lugares defendi-
dos e sospechos (sic) a todo el pueblo e non sallen de sospechas avnque 
sean amonestados.

“Lo otro por quanto teniendo las dichas mançebas notoriamente çele-
braron con aparato por forma que incurrieron en yrregularidad e non 
ouieron ni han auydo dispensaçion ni absoluçion del Papa ni de otro 
que su poder aya.

111 GARCÍA Y GARCÍA, A. (zuz.), Synodicon Hispanum…, op.cit., 795 or.

112 Kleroa esaten dugunean behe kleroari buruz ari gara, goi kleroaren bizimodua gutxitan heltzen baitzen 
eliz auzitegietara.

113 ADZ, Apelaciones 264-2.
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“Lo otro por quanto es defendido asy faser confesion dan los tales con-
fesores como oyr los ofiçios e oras de los tales clerigos e non podia ser 
mandado a los tales clerigos çelebrar ni oyr de penitençia ni deuian ni 
podian ni deuen ni pueden ser tolerados”.

Egoera hauek saihesteko arau mordoa erabaki eta argitaratu zen, baina auzite-
gietara, oraindik ere, kasuak heltzen ziren XV. mendearen bigarren erdian eta Aro 
Berrian zehar114. Arano eta Leizaurrena da haietako bat.

Herrietako apaizak beren herrikideekin kontaktu itxian zeuden eta haiekin 
batera jarduten zuten, estamentu ezberdintasunak ez baitzuen segregazioa ekar-
tzen. Lehen ikusi dugu Migel Handik On Migel erretorearekin laguntasun harremana 
zuela eta zenbait lekukok adierazi zuten On Diego, akusatua, Jakobe Eguzkitzare-
kin, bere emazterekin eta Nikolas Hendaiarekin izan zela afaltzen San Martin jaietan 
eta ondoren elkarrekin lo egitera gelditu zirela laurak115. Baina, moraltasunaren ikus-
pegitik, harreman hauetan susmagarrienak beren egunerokoan inguruan zituzten 
emakumeekin ematen ziren maiz.

114 Inguruko eliz erakundeek plazaratutako batzuk aipatzearren, hona hemen Iruñeako elizbarrutiko zenbait 
1499ko Sinodoan (GARCÍA Y GARCÍA, A.(zuz.), Synodicon Hispanum…, op.cit., 450-451 or.): “… ideo 
no, predictus episcopus, una cum capitulo nostro in sancta sinodo statuimos quod presbyteri, et speciali-
ter curati, nullatenus teneant publice concubinas. Et si eas tenuerint, preter pena sin constitutione prouin-
ciali contentas, a perceptione fructuum anni illius in quo reperti fuerint in predictum uicium incidisse, 
deducto ipsius beneficii seruitio, presenti constitutione decernimus esse suspensos,…” 1320 sinodoko 
araua errepikatuz; “Idcirco constitutionem, quam alias pro reformatione actuum et morum ministran-
tium in altari, circa publicas concubinas abiiciendas in sinodo pro communi utilitate edidimus, que per 
abusum et temerariam presumptionem peruersorum quari in desuetudinem abierat, precipimus maxime 
per archirpresbyteros nostros, su penis in ea contentis, obseruari.”, 1346ko araua errepikatuz; “Item, 
quoniam constitutio prouincialis de clericis habentibus concubinas, que incipit ‘Qui adheret meretrici’, 
nullam certam penam imponit clericis in minoris contitutis non beneficiatis, placuit domino episcopo et 
sancte sinodo quod si tales clerici de cetero inuenti fuerint habere concubinas, penam sex morabetinorum 
auri seu triginta librarum fortis monete incurrant, ordinationi domini episcopi alicandam.”, 1477ko araua 
errepikatuz.

 1531ko sinodoan (GARCÍA Y GARCÍA, A.(zuz.), Synodicon Hispanum…, op.cit., 649 or): “Sancta synodo 
approbante, statuimus et ordinamus quod clerici in sacris uel minoribus constituti concubinas publicas 
nullatenus teneant sub penis iuris, et, ultra predictas penas, si beneficiati fuerint qui eas tenuerint, a per-
ceptione medietatis fructuum beneficiotum suorum, et si archipresbyteri fuerint, a perceptione omnium 
fructuum illius anni in quo reperti fuerint incidisse in predictum uitium, deducto ex aceruo ipsius beneficii 
uel ipsorum beneficiorum seruitio, decernimus esse privatos. Quos quidem fructus ordinationi nostre et 
successorum nostrorum arbitrio reseruamos. Et presbyteri uel constituti in sacris non beneficiati, quadra-
ginta, et constituti minoribus non beneficiati, tenentes publice concubinas, triginta librarum fortis monete 
currentis in regno Nauarre penam incurrant, ordinationi nostre uel successorum nostrorum applicandam.

 Set quia a nonnullis dubitari posset quis dicatur publicus concubinarius, hoc dubium amouentes dicimus 
et declaramus quod publici concubinarii intelligendi sunt non solum hi quorum concubinatus per senten-
tiam aut per confessionem per concubinarium in iudicio factam, uel per rei euidentiam que nulla possit 
tergiuersatione celari, uel quia tenent publice concubinas sicut uxorati uxores, et filios publice nutriunt, 
ita quos nec ipsi audent diffiteri, publicus et, sed etiam illi qui mulierem <de> incontinentia suspectam et 
diffamatam tenent, et per superiorem admoniti, ipsam cum effectu non dimittunt”.

 Gipuzkoako Hermandadeak eta alkateek ere eman zituzten hauek ekidin eta zigortzeko arauak (ÁLVAREZ 
URCELAY, M., Causando gran escádalo y murmuraçion”, op.cit., 42-43 or.).

115 Honen inguruan, geroago ikusiko dugu gau hartan zer gertatu zen zehazki.
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Ana Arano, getariarra, San Martin parrokiko serora izan zen, zein urteren artean 
jardun zuen ez dakigun arren116. Bere lana eliza atontzeko zereginetan aritzea zen, 
baina komunitateko aspektu material eta immaterial garrantzitsuetan ere paper 
nagusia zuen117. Gurtzarako beharrezkoak zirenak zaintzeaz gain (tenpluaren eta 
arropa liturgikoen garbiketa, elizaren eta elementu liturgiko eta bestelako jabetzen 
zaintza, artean), heriotz-errituetan berebiziko garrantzia izan ohi zuten, gorpuaren 
prestaketan, azken agurrean, hileta-elizkizunetan eta hurrengo otoitzetan eta hilo-
biaren gainean jartzen ziren eskaintzen kudeaketan. Ez gaitu harritu behar, beraz, 
Ana Aranok On Diegori hileta-ogiak eramatea, bere funtzioen artean horixe baitzen.

Erretore eta parrokiko benefiziodun apaiz edo klerikoek serorekin harremana 
izatea beharrezkoa eta funtsezkoa zen, biak ala biak tenpluan baitzituzten beren 
zereginak. Gurtza ahalbidetzea da, besteren artean, bien jardueraren helburua. 
Baina batzuk emakume eta besteak gizon izateak bere arriskuak zituen, garaiko 
moralitatearen ikuspegitik.

Serorek ez zuten ezkongabeen estatusa, ezkonduta egon ez arren, beste egoera 
bat lortutako emakumeak baitzen. Hala ere, era berean, une askotan senarrik gabeko 
neska solteen antzera limurkeria, jazarpen eta bortxakeria jasan zitzaketen. Beste-
tan, ziurrenez, haien borondatezko harremanak ere izango zituzten beste gizonekin, 
apaiz izan ala ez. Esan daiteke, beraz, beren bizibideak komunitatean leku berezia 
eta begirunea ematen bazieten ere, une askotan erasoen aurrean kinka larrian topa-
tzen zutela euren burua, sendiaren eta balizko senar baten disuasio-efektuagatik.

Sexu-erasoak jasateko bakartasun uneak izango ziren, ziur aski, erasotzaileek 
baliatuko zituztenak. Halakorik gertatu zitzaion Santxa Altzegari, 1565 inguruan, 
une ezberdinetan, Usurbilgo San Esteban elizako bi apaizek (Ramus Arrillaga eta 
beste batek) bortxatu baitzuten118. Zalantzarik gabe, gizarteko estatus desberdinta-
sunak eta gizonaren gailentasunean oinarritutako genero harremanak sustatutako 
bortxakeria da hau. Gogora dezagun On Diegori egindako salaketan lekukoek Ara-
noz aprobetxatzen zela esaten dutela, haren jazarpenari ihes egiteko aukerarik ez 
zuela adierazi nahian beraz.

Hala ere, esan bezala, apaiz-serora harremanen gaineko susmoa ez zen sexu- 
erasoetan ardazten, elkarbizitza edo bikote bizitzan baizik. Kleroaren eredugarri-
tasuna deuseztatzen duen fenomenoa izaki, irudi publikoarekin zerikusia duen 
gaia da. Horregatik, hipokritatzat har genezakeen aipamena errepikatzen da gai 
honi buruzko idazki askotan: delituaren publikotasuna. Agerian, herriak ikusteko 
moduan, senar-emazte bailiran elkarrekin bizitzen diren apaiz eta laikoei (kasu 

116 Argitaratutako zerrendetan ez da berari buruzko aipamenik ematen (AYERBE IRIBAR, R., DÍEZ DE SALAZAR 
FERNÁNDEZ, L. M.: Andoain…, op.cit., 255-256 or).

117 Zenbait lan klasiko badiren arren, seroren fenomenoa osoki landu duen doktore tesia aurkeztu da azken 
urteotan. Bertan topa ditzakegu datu zehatz eta zabalenak: LARRAÑAGA AGIRRE, M., Serorak Euskal 
Herrian: ikuspegiak, hastapenetatik desagerrarazterarte (Antzinate Berantiarra-XVIII. mendea), doktore 
tesia, 2016.

118 ADZ, Apelaciones 624-12.
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honetan, serorei) dagokie debekua (quia tenent publice concubinas sicut uxorati 
uxores)119. Gainera, erretorika hutsa ez zela azaltzen duten frogak ere badaude.

1451an, Joan Olazabal edo Getaria artzapezaren aurrean apelazioa aurkeztu 
zuen Pedro Zabala, Legorretako erretoreak, Martin Peralta Iruñeko gotzainak eman-
dako agindu baten harira120. Agiri horretan adierazten du bera ez dela inongo 
ohe-kiderekin bizi izan eta ezta gutxiago publikoki. Alegazioen artean honakoa gai-
neratzen du: “Lo otro por quanto dixo puesto negado que el obyera o obyese por 
estimulo de carne açesso con alguna muger que el tal seria tollerado de la yglesia e 
non seria publico e ende menos notorio”. Hau da, emakumeekin sexu-harremanak 
izatea ez dagoela gaitzetsita, Zabalak halakorik egitekotan ez baitu inork jakin.

Apaizen esparruan ibiltzen ziren emakumeen inguruan zenbait neurri hartu 
zituzten gotzainek, tentaldirik egon ez zedin eta, bide batez, zurrumurru eta mar-
marrak ekiditeko.

“…estatuimos y hordenamos que de aqui adelante ningun clerigo 
tenga moza en su servicio, salvo si el no fuere tan viejo y ella tan vieja 
que no se pueda sospechar cosa mala. Pero bien permittimos que tal 
clerigo pueda tener alguna parienta suya sin sospecha dentro del tercer 
grado o si el viviera en casa de su padre o de su madre o de su hermano 
casado o de su hermana casada o sobrina que sea casada, hija de her-
mano o de hermana”121.

Adina eta odolkidetasuna ziren, haien ustez, moralki deitoragarriak eta herria-
rentzako arbuiagarriak ziren harremanak saihesteko bide nagusia. Ikusi dugu dagoe-
neko, On Diegoren neskamea bere iloba zela eta bere senarrarekin batera bizi zirela 
hirurok. Lekuko batzuek bere alaba dela esan zuten eta besteek ez dute aipatzen 
senipartekoak zirenik. Hala ere, garaiko ikuspegitik, arazo nagusia, Alkiza doktoreak 
ere ikusi zuena, honakoa zen, Arano askotan egon ohi zela apaizaren etxean eta 
horrek, On Migel erretoreak esan bezala, “da que dezir”.

Beraz, sexualitearen gaia irudiaren eta famaren inguruan dabil bueltaka, ere-
dugarritasunaren, ohorearen eta komunitatean izen ona gordetzeko ahaleginean, 

119 1531 sinodoan jasoa (GARCÍA Y GARCÍA, A.(zuz.) Synodicon Hispanum…, op.cit., 649 or).

120 “…endemenos con publica…” (ADZ, Apelaciones 549-3).

121 1544ko sinodoan (GARCÍA Y GARCÍA, A.(zuz.), Synodicon Hispanum…, op.cit., 795 or). Hemen osorik: 
“Item, que quanto los clerigos y personas ecclesiasticas, segun el Apostol, no solamente han de estar 
apartados del mal, pero de toda sospecha de mal, y han de dar de si tan buen exemplo que sus feli-
greses con razon los puedan ymitar y seguirlos, y porque una de las principales cosas de que se han de 
guardar es de la conversacion de las mugeres, para que sancta y limpiamente puedan ministrar el sancto 
Sacramento del altar y los otros sacramentos, <por ende>, sancta synodo approbante, estatuimos y hor-
denamos que de aqui adelante ningun clerigo tenga moza en su servicio, salvo si el no fuere tan viejo 
y ella ta vieja que no se pueda sospechar cosa mala. Pero bien permittimos que tal clerigo pueda tener 
alguna parienta suya sin sospecha dentro del tercer grado o si el viviera en casa de su padre o de su madre 
o de su hermano casado o de su hermana casada o sobrina que sea casada, hija de hermano o de her-
mana, so pena de diez libras por la primera vez, la tercera parte para nuestra camara y la otra tercia parte 
para el que lo denunciare y para el juez que lo sentenciare, pro medietate, y por la segunda vez, allende 
de la dicha pena, mandamos a nuestra fiscal que asista”.
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bakoitza bere estatusaren arabera. Aurreko kasuetan bezala, norberaren balio publi-
koa moraltasunarekin hertsiki loturik doa Berpizkundeko gizartean.

6. DOMINGO OTAEGIREN EZKONTZA ESTRATEGIA TRAKETSAK

Domingo Otaegi akusazioaren lekukoetako bat da, On Diegoren jarrera dese-
gokien berri ematen duena. Bere akusazioak orokorrean besteenen antzekoak dira. 
Hala ere, defentsak Otaegiren kontra egingo du gogor, bere fidagarritasun falta 
azpimarratuz. Hauen ustez lekukoa leizaurtarrei leial zaie eta interesagatik egiten 
du haien kontra. Berrio prokuratzaileak, adibidez, Otaegi On Diegorekin etsaituta 
dagoela dio, kartzelaratuta egon zenean dirurik ez ziolako mailegatu122.

Hala ere, ondoren ikusiko dugun bezala, bere kontrakoek Otaegiren okerren 
artean ezkontzeko egiten dituen saiakera traketsak daudela diote, emakumeak 
nahasten dabilelako, haiekin lotuta dagoela adieraziz eta sesioak sustatuz.

Berpizkundeko matrimonioa gaur egungoarekin parekatuta guztiz arrotza 
gerta dakiguke, formen aldaketarengatik eta baita Trentoko Kontzilioak instituzio 
honen inguruan onartutako aldaketengatik. Hori dela eta, Erdi Aroaren amaieran 
eta Aro Berriaren hasieran ezkontzak nolakoak ziren azalduko dut lehenengo eta, 
ondoren, gure lekukoaren kasuari ekingo diogu.

6.1. Ezkontza Berpizkundeko hego Euskal Herrian

Erdi Aroaren lehen mendeetan ezkontzak Euskal Herrian zituen formak ez 
ditugu ezagutzen, baina bai Berpizkundean zer modutan ematen zen eta modu 
hori eraldatzeko zer moldaketa egin nahi izan ziren. Saiakera horiek nagusiki Eli-
zari zor zaizkio, baita Trentoren aurretik ere. Kontzilioaren bezperatako eta, beraz, 
bertatik eratorritako arauak aplikatu beharreko testuingurua da gure ikergai diren 
andoaindarrei dagokiena. Hori guztia dela eta, lehenik Erdi Aroko eta Berpizkun-
deko araudiari buruz arituko naiz eta, ondoren, matrimonioaren nondiko norakoak 
deskribatuko ditut.

6.1.1. Ezkontza arautzea Erdi Aroaren amaieran zehar

Erdi Aroko mende luzeetan zehar, ezkontzaren inguruko erritu eta jokaerek 
aldaketak jasan zituzten, zuzenbidearen garapenarekin eta foru eklesiastikoa gor-
puzten joan zen heinean, batez ere123. Laburbilduz, esan daiteke elizak matrimo-
nioaren inguruan arautuko duela, bere sakramentu izaeraren inguruan hausnarketa 
prozesuarekin batera. VI-VII. mendetik aurrera ematen dira lehen pausoak gai 

122 ADZ, Apelaciones, 140-1, 39a.

123 Gai honen inguruan: JIMENO ARANGUREN, R., Matrimonio y otras uniones afines en el derecho histórico 
navarro (siglos VIII-XVIII), Madrid: Dykinson S. L., 2015, 43 or. eta hurrengoak.
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honetan, eremu honetan elizaren konpetentzia onartzen hasiko delarik, baina X-XI. 
mendeen inguruan zabalduko zen Mendebaldean matrimonioa in facie ecclesiae 
(elizaren aginduen arabera) egitea124. Hala ere, goi mailako aristokraziak soilik har-
tuko zuen modu berri hau eta ez dirudi oso berandu arte gizartean zabalduko zenik.

Erlijioarekin uztartzeko prozesu horretan, gai nagusietako bat Elizak matrimo-
nioaren inguruko auziak bere jurisdikzioan hartzea izango da. Ikusiko dugunez, 
gurean XV eta XVI. mendeetan osatuta zegoen eraldaketa hori. Hala ere, XII. men-
detik Elizak onartuta zuen gizon-emakumeen arteko elkartze hauek bertako ohitu-
rak jarraituta egiten baziren eliz-legearentzako onargarriak zirela. Noski, hori baldin 
eta arau kanonikoek matrimonioaren izaerari buruz ziotena errespetatzen bazen: 
gizon-emakumeen artekoa eta bereizezina izatea.

Trentoko Kontzilioaren (1545-1563) ondorioz Elizak erregulatuta utzi zuen 
ezkontza katolikoa eta gaur egun arte mantendu duenaren antzeko forma eman 
zion. Hala ere, Behe Erdi Aroan zehar, gotzainek gizon-emakumeen arteko ezkon-
tzari ikuspegi eklesiastiko eta erlijiosotik onargarriak ziren formak ezarri nahi izan 
zizkion. Ona hemen Iruñea eta Kalagorriko elizbarrutietako sinodoetako konstitu-
zioetan txertatu ziren zenbait baldintza.

Alde batetik, Kalagorriko kasuan, modu goiztiarrean aldarrikatuko dute ezkon-
deien beharrezkotasuna (ondoren Trentoko Kontzilioak derrigorrezkotzat emango 
dituenak):

“Et vedamos que casamientos non se fagan a escuso. […] Et mandamos 
a los penitenciarios que, como costumbre et derecho es, que fagan 
dezir el casamiento en las eglesias antes que se faga (1256)”125.

“Item, suspendemos de officio et de beneficio a todo clerigo ordenado 
de epistola o de evangelio o de missa que recibiere iuras o palabras 
de casamiento sinon en faz de Eglesia publicamente, o fuere presente 
quoando las otri recibiere. Et excomulgamos los legos, los omes o 
mugeres, que casamientos escondidamente fizieren o fueren en lugar 
do los fizieren. (1297)“126.

Honetarako arrazoia 1324ko kontzilioan ematen da:

“ca por los tales casamientos que se fazen et son escondidos et encu-
biertos nascen et vienen ende pleytos et contiendas et muchos peligros 
de las animas de los cuerpos”127.

124 IBÍDEM, 60-61 or.

125 GARCÍA Y GARCÍA, A.(dir.), Synodicon hispanum…, op.cit., 21 or.

126 IBÍDEM, 28 or.

127 IBÍDEM, 37 or.
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Datozen orrialdeetan ikusiko dugun bezala, egoera hauek auzi ugariren itur-
buru izango ziren, baina ematen du Iruñeko Elizbarrutian ez zela zabaldu “modu 
pribatuan” (eta, batzuetan, ezkutuka ere bai) egiten ziren batasunen kontrako 
erregulaziorik. 1544ko sinodoan ikusiko dugu halako lehen aipamena, Kontzilioa 
dagoeneko martxan dagoenean hain justu. Arauaren nondik norakoa 1539an 
Kalagorriko elizbarrutiko sinodoak dakarrenaren oso antzekoa da128. Testu hauen 
arabera, ezkutuko ezkontzek, apaizen edo lekuko nahikorik gabe egiten direnek, 
bi ondorio nagusi dituzte: bata, senidetasuna debekatutako neurrian edo gertu-
tasunean duten pertsonak batzea; bestea, beste pertsona batzuekin ezkonduta 
daudenak berriz ezkontzeko arriskua dago eta ondorengotzaren inguruan liskarrak 
sortzen dira seme-alaben artean. Oker hauek saihesteko gotzainek ematen dituz-
ten irizpideak ere antzekoak dira eta bietan ezartzen da gurasoen eta erretorearen 
presentzian egin beharra eta, hauek falta badira, herriko 6 bat lekukoren eta ezkon-
tzeko lizentzia jaso duen apaiz baten aurrean egin behar dela erritua.

1410eko Kalagorriko sinodoak argi eta garbi azaltzen du ezkondeiak egiteko 
beharrezkotasuna:

“… que ningun clerigo vele ni de bendiciones a los que no fueren des-
posados publicamente, tañiendo las campanas de la yglesia en dia de 
fiesta o en otro dia y a las puertas de la yglesia diziendo el clerigo y 
notificando por una, dos y tres vezes a los que y fueren si saben algun 
grado de parentesco o afinidad o impedimento alguno ser entre ellos 
que lo diga, so pena de excomunion”129.

Testu honetan eta Behe Erdi Aroko sinodoetako arau ugaritan aipatzen diren 
“bendiciones” hauek Aro Berrian “velación” hitzarekin izendatuko ziren errituak 
dira, hau da, modu pribatuan (baina ez sekretuan) ospatutako ezkontzei bedein-
kapena eta onarpena emateko egiten zirenak. Aipagarria da Iruñeko elizbarrutiko 
araudietan hauen beharrezkotasunari buruzko aipamenik ez egotea Trentoko Kon-
tzilioko garaia arte. Errepikatu behar dugu R. Jimenok adierazitakoa, Nafarroan 
ezkontza kanonikoa edo eklesiastikoa oso berandu orokortu zela (XVI. mendean) 
eta, ordura arte, bertako matrimonioa (“a fuero de tierra”) nagusitu zela gizarteko 
maila gehienetan130. Hala ere, ohituran oinarritutako ezkontza modua hego Euskal 
Herriko beste leku batzuetan ere mantendu zela ematen du. Honen adibide bela-
zioaren errituaren zabalpen eza har dezakegu.

Ikusi dugu Iruñeko Elizbarrutiko arautegian zein berandu agertzen den ohi-
kune honen aipamena. Kalagorriko kasuan ematen du gotzainen arau goiztiarrek 
ohitura aldaketei bide eman ziela. Baliteke hasiera batean erresistentzia kasuak ere 

128 IBÍDEM, 223 eta 799 or. Zenbait aldaketekin baina arautzeko arrazoiak eta kalteak saihesteko neurriak oso 
antzekoak dira bi kasuetan.

129 IBÍDEM, 220 or.

130 “La relegación del matrimonio autóctono navarro fue un proceso paulatino que no concluyó hasta el 
siglo XVI” (JIMENO ARANGUREN, J., Matrimonio y otras uniones…, op.cit., 67 or.). Kapitulu honetan 
ikusiko ditugu baieztapen hau berresten eta Gipuzkoara zabaltzen duten kasuak. 
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eman izana. Arrasaten, adibidez, 1435ean Kalagorriko gotzainak zenbait agindu 
utzi zituen elizako ateari josita, haien artean, bikoteak belazioaren erritua egiteari 
buruzkoa:

“Yten, que todas las personas que estan por velarse e yr a puerta de la 
yglesia, que fasta el dia de fiesta de Sant Miguel juren e velen a puerta 
de yglesia e solenysen su matrimonio segund manda la Santa Madre 
Yglesia de Rroma, so la dicha pena de escomunion”131.

Arrasatearrek ez zituzten begi onez ikusi ez agindu hau ezta araudi horretan 
adierazitako besteak ere. Zaragozako Artzapezpikutzako auzitegian aurkeztutako 
apelazioan, hala ere, ez da agindu honen inguruan erantzun zehatzik ematen, baina 
bertako apaizek, moraltasun urrikoak izanik eta egoera irregularrean egonik, sakra-
mentuak emateko eskumena zalantzan jartzen saiatu ziren.

Hala ere, belazioari buruz topatu ditugun aipamenak Gipuzkoako mendebal-
deko eta Bizkaikoak ekialdekoak baino lehenagokoak dira132 eta honek agerian utz 
lezake, aurretik aipaturiko elizbarrutien arteko desberdintasuna. Gaineratu behar 
da, Iruñeari buruzko kasurik zaharrenetan ere ez dagoela argi zein den matrimo-
nioaren eredu kanonikoaren eta belazioaren errituaren inguruko praxia133. Edozein 
kasutan, ezkontzaren inguruko ohituren jarraipena eta berrikuntzenganako kon-
trako jarrera ikertu beharreko kontua da eta har bedi lanerako hipotesi gisa.

6.1.2. Ezkontzaren prestaketa

Gizon-emakumeen artean sozialki onartutako batasuna bi elementuk baldin-
tzatzen dute Erdi Aroaren amaieran eta Trentoko Kontzilioaren aurretik: batetik, 
ezkongaiei pribatuki eta, bestetik, talde sozialari (hots, familiari) dagozkienak. Hala 

131 ADZ, Apelaciones 264-2. Atean jarritako orri horretan baziren bestelako aginduak ere, konfesioari, testa-
mentuei eta ohekideak zituzten ezkonduei buruz.

132 1486ko kasu bat argitaratuta dago (CASTRILLO CASADO, I., “Mujeres y matrimonio en las tres provincias 
vascas durante la Baja Edad Media”, Vasconia 38 (2012), 19-21 or). Beste kasu bat aipatzearren, GPAH, 
1/3631, 335a-i, Soraluzen,Marina Irure eta Martin Ibarraren arteko ezkontza-hitzarmena (1522): “…se 
ayan de belar los dichos Martin e Marina e tomen las bendiçiones/ de la yglesia e biban en vno e despues 
de consumido (sic) el dicho matrimonio e belaçion…”.

133 Azkoitiako kasu baten inguruan (1530): “Los casamientos, según se testificaba en el pleito, se solían reali-
zar algunas vecesen la puerta de la iglesia y otras veces en casa de algunos parientes, aunque se aclaraba 
que, por la presión de los sacerdotes, “son obligados so pena de exco-munión de tomar la bendición de 
la belaçion”. Se alegaba que el citado matrimonio de Azkoitia “pasó sin sacerdote y en lugar yermo e no 
se belaron”, lo que según la acusación lo convertía en ilícito, ya que era notorio que los casamientos se 
solían celebrar públicamente, llamados los parientes. Algunos testigos dicen que, aunque los matrimo-
nios se realizasen sin que existieran proclamas previas, solían considerarse lícitos y no clandestinos, pues 
también existía la costumbre de “ir a las caserías y los montes, robledales y prados y lugares despoblados 
donde es su voluntad, y estando presentes tres o cuatro personas, clérigos o no clérigos, teniéndose tales 
desposorios por legítimos”. Por lo visto, la costumbre de velarse en la iglesia se relegaba para más tarde 
con mucha facilidad, “de manera que algunos falleçían primero que sean velados”, sin que ello acarreara 
problemas para transmitir la herencia a sus hijos” (Castrillo Casado, I., “Mujeres y matrimonio…”, op.cit, 
21 or).
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ere, batzuk eta besteak elkarri hertsiki loturik agertzen zaizkigu garai honetan, 
aurreko orrialdetan ikusi bezala, kolektiboak indibiduoarekiko duen pisua dela eta.

Legeen araberakoa134 eta sozialki onargarria zena gurasoen akordioa bikotea-
ren arteko onarpenak berrestea zen. XIII. mendetik aurrera Elizaren aburuz ezkon-
tzaren sakramentuak onarpenean eta haragiz burutzean zetzan, indibiduoen arteko 
borondatean, beraz. Hala ere, praktikan, gurasoen edo tutoreen iritzia ia saiheste-
zina izaten zen, orokorrean familiaren estrategia eta interes ekonomikoen araberako 
ezteiak izaten baitziren. Gurasoen borondatearen kontra jarduteak bazituen bere 
ondorioak, jarauntsi edo oinorderik gabe uztetik, bahiketa salaketak egitera arte.

Familiak espero zuena, zera zen, seme-alabak modu ohoragarrian ezkontzea 
eta horretarako joera onartuena berdinen arteko lotura zen, hau da, homogamia 
edo estatus sozioekonomiko antzekoko banakoak eta haien leinuak matrimonioa-
ren bidez lotzea135. Ezkontzaren helburua seme-alabei “egoera ematea” edo, gizar-
tean kokatzea zen, ahal zen heinean136. Leinuak zuzendutako eragiketa estrategikoa 
da ezkontza137 eta, kontrol hori ugalketaren fruituen inguruan ezartzen denez, ema-
kumeak ditu subjektu nagusi, pasiboki noski. Hori dela eta, genero-rol oso zurruna 
izango du emakumeak sexuaren inguruan, norberaren gozamenak, karga morala 
ez ezik, soziala ere izango baitu, intimitateko portaera leinuaren ohorea eta ospea-
ren baldintzatzaile baita. Honela, gizonen sexu-jokabidearen eta emakumeenaren 
artean generoaren araberako banaketa gertatuko da, jazoera beraren aurrean lehe-
nengoenganako askatasun erlatiboa eta bigarrenen kontrako gaitzespena berei-
ziko direlarik138. Pentsa daiteke, ordea, gizarteko maila apalenetan kokatzen zirenen 
artean ezkontzaren balioa eta harekin lor zezaketenaren itxaropena ez zirela komu-
nitateko etxe nagusienekin konparagarriak izango.

Ildo honetatik, emakumeen birjintasunaren gaia erdigunean egongo da Ber-
pizkundean zehar. Batetik, aurretik ikusi dugun bezala, koitoa praktikatzeak ema-
kumeak egoera berri batera eramaten duelako, ez fisikoki, baizik eta, batez ere, 
sozialki. Sexu-harremanak izandako emakumeek beren janzkeran eraman behar 

134 Hauek guztiak maisuki aztertzen dira aurretik aipaturiko lanetan, bereziki, JIMENO ARANGUREN, R., 
Matrimonio y otras uniones…, op.cit., 40 or. eta hurrengoak.

135 CASTRILLO CASADO, I., “Mujeres y matrimonio…”, op.cit., 15-16 or. 

136 ARPAL POBLADOR, J., La sociedad tradicional…, op.cit., 152 or.; OLIVERI KORTA, O.: “Emakumearen 
Egoera Aintzin Erregimenean Andoainen”, Leyçaur 4, 1996, 107 or..

137 J. Arpalek benetan hizkuntza hotza erabiltzen du, nire ustez, eta, laburtzeaz gain, ahal izan dudan heinean 
leuntzen edo humanizatzen saiatu naiz. Gizkaiez ari garela eta, beste era bateko hizkuntza erabiltzearen 
aldekoa naiz. Hona hemen, bere aipamena: “El que esta honorabilidad del linaje se centre en la virginidad 
de las hembras al acceder al matrimonio es claro si tiene referencias religiosas muy actuantes en el contexto 
y persona de Francisco de Borja. Tabú ético-religioso que constituye un fundamento importante de la estruc-
tura familiar: la relación sexual por lo que tiene de procreación ha de ser controlada por el linaje; solo si es 
legítima, sujeta a norma, engendra productos legítimos, es decir, adscribibles al linaje y que no resten a su 
posción social. Generalmente esta pauta se centra en la hembra, que desde el primer momento ha de ser 
controlada para que no pueda engendrar fuera del control del grupo, fuera del matrimonio o institución; 
pero también supone el control indirecto del varón que caso de desflorar o procrear antes del matrimonio 
ha de someterse a capitulación matrimonial o una compensación que expresa jurídicamente la autoridad o 
control de las dos familias de orientación” (ÍDEM, La sociedad tradicional…¸ op.cit., 153-154 orr.).

138 Honi buruz, luze, ÁLVAREZ URCELAY, M., Causando gran escándalo…¸ op.cit., 402-412 or.
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zuten ezaugarri hori eta, ezkondua ez bazen, ohorean orban itzela izango zuen 
emakume kapareak. Horren ondorioz, gerora, eskaini zezakeen dotea nahikoa ez 
bazen, arazoak izango zituen ezkontzeko eta bere gizarte rola betetzeko139.

Ikus dezagun, adibide gisa, Orion XVI. mende erdialdean jazotako kasu adie-
razgarri bat. Domingo Etxaniz, San Nikolas elizako apaiz benefizioduna, ustez delitu 
oso larriak egin izanagatik salatu zuten140. Alde batetik, gauez armak soinean eta 
erdi biluzik ibiltzea egozten diote, liskar bila, bere kontra ezer egin ez zutenen aurka 
joaz. Hala ere, delitu latzenetako bat, beste bat da:

“…e a burlado y estrupado e corrompido a muchas donzellas e viudas e 
a andado por diffamar a casadas y entre donzellas e mujeres hijas de 
prinçipales que estaban en buena fama e para se casar a puesto en 
fama de malas mugeres a çinco o seys, de manera que por la dicha 
ynfamia nunca se cassaron y el se a jactado de haber echo los dichos 
ecessos y malefiçios e otras injuriase ablando de mugeres prinçipales 
cosas deshonestas con que ha dado causa e occassion de mucho mal y 
de poner vida desconcertada entre los que vien avian”141.

Salaketak aurkeztutako testuan bada 
zenbait gauza adierazgarri. Batetik, akusa-
zioaren ustez emakumeei ospe txarra jar-
tzea da salagarria. Gakoa ospea da berriz 
ere, publikoki haien sexualitatearen nondik 
norakoak ezagutzea. Bestetik, okerreko 
fama izatearen ondorioak indibiduoari ez 
ezik etxekoei, leinuari, ere eragiten zio-
ten. Etxeetara sartzeko saiakerak ere egin 
zituen, neska gazteen ohera bortxaz sar-
tzeko, baina familiartekoak zelatan egon 
izanak ekidin zuen halakorik. Jarrera horrek 
odol isurketak ekarriko dituela ohartarazten 
du, azkenik, salaketa burutu duen Gipuz-
koako Probintziako prokuratzaile zen Joan 
Untzak142. Honek ematen digu zein puntura 
arte birrintzen zituen egoera honek ordena 
soziala eta bakea.

139 Indarrezko bortxaketak eta amarruak eragindakoek birjinengan zuten ondorio sozialez eta haiek sahies-
teko aukerez, ikus ÁLVAREZ URCELAY, M., Causando gran escándalo…¸ op.cit., 266-338 or.

140 ADZ, Apelaciones 144-1.

141 ÍDEM, 1i.

142 “trae desasosegada la tierra de manera que a no poner v.m. remedio en ello seguirian muertes y daños” 
(ÍDEM, 1i).

5. irudia. Santa Maria Xemeingo erretaulo 
honetan emakumeen apainketaren adibidea. 
Bizkaia. Circa 1545. F/AMG, © Amaia Mujika.
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6.1.3. Ezkon-hitzak eta ezteiak

Bestalde, susmorik gabeko bikoteen kasuan, behin bi familiek akordioa egin 
ondoren, matrimonioa burutzeko unea iristen zen. Trentoko Kontzilioaren aurre-
tik, legearen eta praxiaren arteko ezberdintasunak nabariak dira. Ezkontzako 
sakramentua eta erritua sinodoetako idatzietan deskribatuta dago eta agiri hauek 
bereizi egiten zituzten ezkon-hitzak eta matrimonioa gauzatzen zuten egintzak. 
Alde batetik, lehengo kasuan, gerora ezkontzeko promesa aitortzen zuten, ustez, 
inongo balio juridikori izan ez arren. Bestetik, ezkontzaren uneko erritua zegoen, 
haragiz burutzearekin (koitoarekin) osatzen zena, balioduna zuzenbide kanonikoa-
ren aldetik. Hala ere, bi kontzeptuak nahastea ohikoa zen eta, praktikan, ez zegoen 
garbi ezkon-hitzek zuten balioaz, batez ere ondoren sarketazko sexu-harremanak 
izan baziren143. Beraz, hitza ematea, ezkontzatzat zuenik bazen eta horrek nahas-
teak sortzen zituen, geroko promesa eman, matrimonioa burutzeko erritua egin ez 
eta haragizko kontaktua gertatu zenetan, adibidez. Trentoko Kontzilioak, ordea, 
ezkon-hitzak galarazi eta ezkontza publikoaren alde egin zuen beraz. Hala ere, 
horrek ez zituen aurreko jokaerak ezabatu eta auzi ugari sortu ziren hitza eman 
eta, sexu-harremanak mantendu ondoren, bietako batek (gizonezkoak orokorrean) 
ezkondu nahi ez zuten kasuen ondorioz144. Ez dezagun ahaztu emakumeentzat 
egoera horrek suposatzen zuen kalteaz, bikotea elkarrekin bakarka ikusi bazuten 
edo egon izanaren susmoa bazen, nahiz eta koitoa egin izana ziur jakin ez arren, 
birjintasuna galdu zuelako ospea zabal baitzitekeen.

Tolosan gertatutako kasu latza dugu honen adibide. Madalena Zandategi eta 
bere familiak Iruñeko auzitegi eklesiastikora jo zuen Alfontso Idiakaiz Arteagaren 
kontra, emandako hitza bete ez zuelako145. Biak ala biak hiribilduko goi mailako 
auzoak ziren. Batetik, Madalena, Gabirian jaioa, Baltasar Zandategi lizentziatuaren 
iloba zen eta berarekin bizi zen Tolosan; bestetik, Alfontso, tolosarra, Juan Martinez 
Arteaga batxilerraren eta Catalina Idiakaizen semea eta, beraz, Alonso Idiakez Karlos 
V enperadorearen sekretario zenaren iloba146. Argi dago ez garela nolanahiko per-
tsonaiei buruz ari. Kontua zera da, 1554ko abuztuaren 9an (San Lorentzo bezperan), 
Tolosako biztanle gehienak herrira ekarri zuten ganbelua ikustera joan zirenean, Zan-
dategi eta Arteagak sexu-harremanak izan zituztela eta hortik aurrera elkarren ohe-
kide izan zirela, emakumearen esanetan, betiere ezkon-hitza emana zutelako. Bere 
esanetan, gaueko hamaikak aldera irteten ziren Zandategi lizentziatuaren etxetik, 
Magdalena Idiakezen etxera joan eta gaua pasatzeko, goizaldean itzuliz.

143 JIMENO ARANGUREN, R., Matrimonio y otras uniones…, op.cit., 102-110 or. Adibide bat, Azpeitiako Juan 
Iartza eta Domenja Eizagirreren arteko 1494ko auzian dugu (ADZ, Apelaciones 298-25), bigarrenak gizo-
nak ezkon-hitza eman eta koitoa izan ondoren, Iruñeko Auzitegiak matrimonioa ontzat eman zuelarik. 

144 ÁLVAREZ URCELAY, M., Causando gran escandalo…, op.cit., 402 eta hurrengoak eta JIMENO 
ARANGUREN, R., Matrimonio y otras uniones…, op.cit., 114-118 or.

145 ADZ, Apelaciones 25-7.

146 Dokumentuan aipatzen da Zandategi lizentziatuak Grazia Olazabal alargunari idatzi ziola Madalena eta 
Alfontsoren ezkontzari buruz hitz eginez eta, honek, Katalina Idiakezi (ADZ, Apelaciones 25-7, 142a-i). Ez 
dugu aipamen zehatzik topatu Arteaga eta Idiakezek izandako seme alabei buruz eta, beraz, Alfontsoren 
senitartekotasun hori ez da guztiz ziurra. Auziak utzitako dokumentuetan ama hila zuela aipatzen du eta 
aita, honen ondorioz, apaiz egin zela.
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Salatzaileak gertatutakoaren bertsioa ematen du. Gau batez elkarrekin sexu- 
harremanak izateko eskatu omen zion Idiakezek eta Zandategik esan zion onartuko 
zuela baldin eta ezkon-hitza ematen bazion147. Horretarako beste gau batez hitzartu 
ziren eta, emakumearen esanetan, esan beharreko hitzak esan zizkioten elkarri, 
ondoren ezkontza haragiz bete zutelarik148. Hortik aurrera, birjintasuna galdu ondo-
ren, ez zuela bere hitza bete nahi salatzen zuen Zandategik eta hori frogatzeko 
auzian bi lekuko aurkeztu zituen, Maria Martin Bertiz, lizentziatuaren neskamea, 
eta Maria Gartzia Zufiria, herriko neskato bat, eta Idiakezek bere ezkon-hitza ema-
ten zion unean paretaren atzean egon zitezen esan zien, guztiaren testigu izan 
zitezen149. Nolabait, Madalenak nahi zuena badaezpada ziurtasun bat izatea zen, 
bere maitaleak agindutakoa betetzen ez bazuen, auzitara jotzean froga ukaezinak 
izateko.

Egun hartatik aurrera elkarrekin ikusi zituzten eta Zandategi lizentziatuak eta 
familiako beste batzuek galdetu egin zioten, ea haien artean zer zen eta ea elkarre-

147 “precediendo […] vesos y abraços como de personas que se quieren bien y se festejaban muchas vezes, 
le requerio el dicho defendiente le consentiesse a que tubiessen conuersacion carnal y esta que depone 
se le defendio que en tal no consentiria, hasta que le diesse su fe de ser su marido y se casasse con ella y 
assi proseguiendo en los dichos amores, vna noche delmes de agosto passado que este que verna deste 
presente año de cinquenta y seys hara dos años, y do el dicho defendiente a la dicha possada del dicho// 
licenciado Candategui, donde esta que depone estaba desde la [hueco] horas de la dicha noche hasta las 
doze horas poco mas o menos estubieron ambos a dos solos en la entrada de la dich casa y le abrio la 
puerta de la calle de la dicha casa esta que depone para que entrasse a ella, donde estubieron e inten-
tando el dicho defendiente e procurando de haber acceso y copula carnal con ella, sino que se le defendio 
esta que depone y bisto que ella no le conplazia, le dixo a esta que depone “yo le doy mi fee” y esta que 
depone le respondio tanpoco por ello vernia en lo que el queria porque no tenia consentimiento de los 
suyos”. Y el dicho defendiente le dixo “pues yo verne mañana a la noche aqua” (ÍDEM, 24a-i).

148 “… estando ambos sentados en las dichas escaleras asidos de sus manos derechas y que dichas las dichas 
palabras se vesaron y abraçaron y la lebanto de las dichas escaleras y la traxo por el suelo echada querien-
dola cognoscer carnalmente y la conoçio realmente y la priuo de su virginidad y limpieza. Y entre las dos 
o tres horas de la dicha noche salio de la dicha casa el dcho defendiente y a lo que se yba le dixo esta que 
depone que le rogaba y le ponia de por medio la passio de Christo que tubiesse memoria de las palaras 
que le habia dicho y de la fe que le habia dado. Y el dicho defendiente le respondio que tomasse plazer 
que no las olbidariay si tenia tan poca confiança esta// que depone en el y todo lo que aquella noche 
passo entre esta que depone y el dicho defendiente” (ÍDEM, 25i-26a).

149 “… para que viessen oyessen y entendiessen lo que alli pasasse hablo// aquella mesma noche esta que 
depone con Maria Martin de Vertiz, criada del dicho liçençiado Candategui, su tio, que al tiempo y aun 
agora esta en su seruiçio y le conto la assignacion que estaba hech para el otro dia que yria a daquella 
casa el dicho defendiente. Y que ella y Maria Garcia de Cufiria, moça que viue en la dicha villa de Tolosa, 
ambas a dos se hallassen presentes en la dicha entrada y suelo de la dicha casa en en cubierto y viessen lo 
que entre esta que depone y el dicho defendiente pasasse y de que aperçebido a ella al otro dia seguiente 
de mañana que era el dia de la ssignacion y vispera de fiesta que no tiene a memoria vispera de que fiesta 
era ni a quantos del dicho mes de agosto fue, fue a la dicha Maria Gacia y le conto por lo mesmo y los 
dichos amores y que la noche de antes le habia dicho el dicho defendiente yo le doy mi fee porque le 
complaziesse a que tubiesse con ella copula carnal y que esta que depone no le habia querido consentir 
por no// interuenir en ello el consentimiento de los suyos y que aquel dia a la noche yria el dicho defen-
diente a esta que depone a la dicha entrada de la posada del dicho liçençiado Candategui su tio donde 
la noche de antes habian estado y que juntamente con la dicha Maria Martin a quien la tenia auisada 
se hallasse en la dicha entrada de la dicha casa en parte encubierta quando esta que depone y el dicho 
defendiente se viessen y assi quedo la dicha Maria Garcia contenta de que se hallaria en lo susso dicho y 
aquella noche alas diez horas poco mas o meno, sintio esta que depone que el dicho defendiente tocaba 
en el postigo de la puerta de la calle de la dicha possada del dicho licenciado Candategui y para entonces 
tenia en la dicha casa a la dicha Maria Garcia y tambien viuia en ella la dicha Maria Martin y con ellas baxo 
a la dicha entrada y suelo de la dicha casa y deziendo a ellas que se pusiessen detrás de la pared de piedra 
que en el dicho se haze, fue esta que depone y abrio el postigo de la dicha puerta…” (ÍDEM, 24i-25i).
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kin sexu-harremanak izan aurretik Alfontsok bere hitzik eman zion. Bere inguruko 
presioa gehiegizkoa zen, leinuak beragandik espero zuena betetzeko gauza ez iza-
teko beldurra, ospea zela eta behar bezalako ezkontzarik egin ahal ez izatekoa. 
Iruñeko tribunalaren epaiak eta, ondoren, Alfontsoren apelazioaren sententziak150 
agindu berbera ematen zuten: elkarrekin ezkonduta zeudela frogatu zenez (hitzak 
eta haragiz betetzea gertatuta), senar-emazte legez bizi zitezela hortik aurrera.

1568an, azken epaia eman eta hamabi urtera, auziaren espedienteari beste zen-
bait dokumentu erantsi zizkioten. Haietan Maria Martin, Maria Gartzia eta Madalena 
Zandategiren aitorpenak ageri dira. Auzitegiaren aurrean egindako adierazpenak ez 
zirela egia esaten zuten, lekukoak ez zirela etxe hartan ustezko ezkontza burutzean 
eta Alfontso Idiakezek ez ziola ezkon-hitzik eman. Madalena gaixo zegoen ohean, 
hiltzeko beldurrez, eta bere konfesoreen gomendioz benetan jazotakoa onartzea 
erabaki zuen. Ingurukoen presioak oker jokatzera eraman zuela aitatzen du, bere 
ohorea mantentzen saiatzeko gezurra esanaz. Bere azalpenak honela diote:

“Que pusso la dicha demanda de casamiento por lo que tocaba a su 
honrra y no –  porque– hubiese hauido palabras de matrimonio entre ella 
y el dicho Alonso de Ydiacayz. Y como nunca las hubo, pensando que 
se casaria con ella y porque sus tios y parientes le dezian y preguntaban 
dixiese y declarasse si hauia hauido matrimonio con el dicho Alonso de 
Ydiaquez, y ella siempre respondia que si, mas por lo que a su honrra 
tocaba y no porque ello passasse assi”.

Alfontso Idiakaiz auzitara eramatea eta estutasunean jartzea eragin zuen 
honek, kontakizuna faltsutuz gainera. Hala ere, egoera horretan kalte gehiena jasan 
zezakeena Zandategi bera zen. Haragiz jardun izana publiko egitean Alfontsok ez 
zuen inongo neurririk hartu behar bere ohorea mantentzeko. Harreman horretan 
elkarrekin gozatzearen ondorio sozial eta moralak emakumearen gainean jartzen 
ziren soilik. Zandategi etxearen eta osaba legelariaren ospeari eragiten zion bere 
jarrera intimoak. Pentsatu behar dugu 12 urtean kontzientzian zer nolako karga 
eraman zuen, soilik ingurukoen presioa jasan eta leinuaren ospea eta bere irudi 
publikoa mantentzeko. Modu homogamikoan edo, beste era batera esateko, bere 
mailako batekin ezkontzeko aukerak oso murritzak izateko aukera zegoen, baldin 
eta Idiakaizek haren ohorea mantentzeko bere ekintzen gaineko erantzukizuna har-
tzen ez bazuen.

Esan behar da kasu berezia dela hau eta ezkon-hitzei buruzko auzi gehienak 
bete gabeko hitzen ondorio direla151. Zenbait ikerketaren arabera, XVI eta XVII. men-

150 “…promulgamus pro sententiam decernimus et declaramus per judicium a quo bene recte fore et esse 
pronunciatum et sentenciatum et pro principalem Joanis de Pilares procuratoris malle fore et esse apella-
tum et probocatum…” (ÍDEM, 228a).

151 Lorentza Berastegi donostiarraren hitzetan: “…que mirase como lo tenia asegurado el dicho casamiento 
del dicho Luis de Aramburu y de la dicha Agustina dengomez, porque los hombres en semejantes nego-
cios heran mudables” (ADZ, Apelaciones 22-7, 58i, Agustina Engomezek Iruñeko Elizbarrutiko auzite-
giak emandako sententziaren kontra eskatutako apelazioa, Luis Aranbururekin ezkon-bizitza egin zezan 
agindu baizion epaileak).
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deetan Iruñeko Elizbarrutiko tribunalean ikusitako kasuetatik % 85a baino gehiago 
emandako hitza bete ez zuten gizonen kontrakoak dira152. Hala ere, kasu honen 
adierazgarritasunak Madalenaren egoeraren deskribapenean datza, goi mailako 
emakume birjin batengan maitalearekin sexu-harreman askeak izateak zer nolako 
ondorioak izan zitzakeen erakusten baitigu. Ez dakigu sententzia bete ote zen 
eta hamabi urtez Alfontsok eta Madalenak elkarbizitzarik izan zuten ala ez, baina 
auzitara lekukotza faltsuak eraman izana eta Idiakezen ospeari kalte egitea barru 
barruan eraman zuen urte luzez153.

Auziak agertzen digun beste gai bat ezkon-hitzen eta ezkontza bera burutzeko 
esan beharreko esaldiei dagokie. Erritu bat izanik, elkarri ezkontza konpromisoa 
aitortzeko formula bereziak erabiltzen ziren. Kasu honetan, euskaraz esan beha-
rreko esaerari buruz galdegin zioten lekukori, Zandategik adierazitako hitzak ezkon-
tza burutzeko balio zuten ala ez jakiteko. Bitxiena lekuko ezberdinek euskaraz esan 
zizkiotela eskribauari154.

Madalenak emandako bertsioa hau da:

“…y entonces el dicho defendiente le dixo en lengua vasconguada las 
palabras siguientes (porque aquellas y lo que de suso tiene declarado 
que passo entre esta que depone y el dicho defendiente passaron en 
vazcuence) y las palabras que el dicho defendiente le dixo fueron estas:

“Vada essaten diot, ezconçen nayçala eta emayten diodala neure fedea 
eta arçen dedala// neureçat eta neure emazteçat”

y dichas estas palaras luego le dixo a esta que depone el dicho defen-
diente que le respondia a lo que el le habia dicho. Y esta que depone le 
respondio en la mesma lengua basconguada:

“Essaten diot jauna, orrec erraten didan guçiari bayez, orrec essaten 
didan veçala eta ezconçen nayçaçala eta emayten diodala neure fedea 
eta arçen dedala neure senarçat, orrec arçen nauen veçala”155.

Martin Ieribarrek, Tolosako bikarioak, berak ezkontzak in facie Ecclesiae (eli-
zaren erritoaren arabera) ospatzen 34 urte daramatzala aitortzen du eta honako 
formulak erabiltzen dituela:

“yo fulano a vos fulana hos tomo por mi espossa según la Santa Madra 
Yglesia de Roma lo manda”

152 CAMPO GUINEA, J., “Los procesos por causa matrimonial ante el Tribunal Eclesiástico de Pamplona. Siglos 
XVI y XVII”, Príncipe de Viana, 55 urtea, 202, 1994, 381-382 or.

153 Donostiako Elizbarrutiko Artxibo Historikoko aurkibideetan begiratu arren, ez dugu topatu ezkontza 
kanonikoaren arrastorik, ezta Zandategiren heriotzaren berri ziurrik ere. 1604ko irailaren 24an Madalena 
Zandategi izeneko bat hil zen Gabirian (DEAH/F06.079//2265/002-01(f.8r)), gure protagonistaren jaiote-
rrian, baina ez dakigu pertsona bera ote den.

154 Euskarazko ezkon-hitzen adibideak ezagunak dira Nafarroan (JIMENO ARANGUREN, R., Matrimonio y 
otras uniones…, op.cit., 108-109 or.).

155 ADZ, Apelaciones 25-7, 25a-i.
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y deziendole ella a el

“yo fulana a vos// fulano hos tomo por mi esposso según la Santa 
Madre Yglesia de Roma lo manda”

y en bascuençe ha casado e casa por las mesmas palabras, es de saber

“nic fulano çu fulana arçen caytut neure espossaçat Erromaco Eliça 
Sanduac aguinçen deban veçala”

e las mesmas palabras mutatis mutandis suelen dezir ellas a ellos. Y este 
estillo ha guardado en las palabras de casamientos”156.

Azkenik, Martin Ibarra, birritan ezkondua izanik, berak erabilitako formulen 
berri ematen du:

“Nic, Martin, çu Domenja arçen çaytut neure emazteçat et espossaçat 
Erromaco Eliça Sanduac aguinçen duen veçala eta emayten diçut neure 
fedea”

y por las mesmas palabras se casaron sus mugeres”.

Zenbait desberdintasun ikus ditzakegu. Lehenik aipatu behar da Zandategi eta 
Idiakezen artean egindako erritua pribatua izanik, Eizaren aipamena falta dela. Gai-
nontzean antzekoak izan arren, apaizak adierazitako esaeran ez da leialtasunaren 
inguruan aipamenik egiten. Hala ere, tradizioak ezberdinak izaten ziren leku batetik 
bestera eta garrantzitsuena konpromisoa eta borondatea agertzea ziren157.

Bestetik, ezkontzaren inguruko beste ohituretako bat elkarri opariak ematea 
da. Ez dakigu benetan gertatutakoa den edo Madalena Zandategik bere kontakizu-
nari indar handiago emateko asmatutakoa, baina Alfontsok eta berak elkarri zenbait 
bitxi edo baliozko objektu eman zizkiotela aipatzen du: ustezko senargaiak urrezko 
eraztuna harribitxi txiki batekin eta, andregaiak, zetazko 3 boltsa, 2 gorri eta ubel 
bat, eta musuzapiak, berak urrez bordatutakoak158. Beste kasu batzuetan ere bitxi 
baliotsuak izan ohi ziren, bikotearen maila sozioeokonomikoaren arabera. Adibidez, 
1564ko beste kasu batean, Luis Aranburuk urrezko gurutze bat eman zion Agustina 
Engomezi eta honek bi musuzapi159.

156 ADZ, Apelaciones 25-7, 159i-160a.

157 Baionako Elizbarrutiko kasu bat badugu, XV. mendekoa. Hona hemen erabili beharreko esaerak: “Vos, 
Peyrot, prenets Peyrona per moler et per esposa en fassy de Sancta Mayre Gleysa, ayssy cum Dius et Sanct 
Mayre Gleysa an instituit et ordenat? Et respondeat: O, senhor. Deinde dicat: Vos, Peyrona, prenets Peyrot 
per marit et per espos, etc. Et respondeat: O, senhor. Et sacerdos dicat: In Nomine Domini fiat”. Eraztuna 
jasotzeko: “Johana, ab aquest aur e ab aquest argent e ab aquest anet, jo te espossy, assy en fassy de 
Sancta Mayre Gleysa et de mon cors te fauc don, honor et promission, anssy cum Sant Pey e Sant Pau e 
la gleysa d’Arroma an acostumat, auqesta e les autres, et ac itinen d’aquera”. (DUBARAT, V.: “Un Ordo 
ad sposandum bordelais du XVe s.”. Etudes Historiques et Religieuses du Diocèse de Bayonne 4, Impr. 
Vignancour, Pau, 1895, 216 or.)

158 ADZ, Apelaciones 25-7, 26a.

159 ADZ, Apelaciones 22-7, 43a, adibidez (auzian etengabe aritzen dira opariei buruz hizketan).
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Opariak elkarbanatzeaz gain, eztei-oturuntza ere egiten zen, familien arteko 
lotura ospatzeko. Erdi Aroaren amaieran badira festa jendetsuei buruzko aipamen 
eta debekuak ere160. Jan edanetan (bigarren horretan bereziki) mugarik gabe ari-
tzearen ondorioz sortutako zalaparta eta iskanbilak ziren autoritateek ekidin nahi 
zituztenak. Bestelako argumentuak ere baziren erregulaziorako, eztei-otoruntzak 
prestatzeko egiten ziren gastuak hain zuzen ere, zorretan itotzen baitzituzten 
antolatzaileak.

Ikusi dugun bezala, ezkon-hitza ematearen edo ezkontza hitzez gertatzearen 
eta haragiz burutzearen artean Elizak agindutako beste erritu bat egoten zen, bela-
zio izenekoa. Ezkontzari Elizak ematen zion bedeinkapena zen hau. Aurretik esan 
bezala, ez dirudi Trentoko Kontziliaren aurretik Iruñeko Elizbarrutian oso errotuta 
zegoen ohitura zenik eta lan honetan aipatutako adibideetan ez dugu aipamenik 
topatu. Lekukoek emandako testigantzetan argi gelditzen da hitzaren eta egintza-
ren artean ez dela erlijiozko ospakizunik egiten. Ez behintzat modu pribatuan suer-
tatutako kasuetan161. Litekeena da, ordea, familiek adosten zituzten loturetan eta 
ezkontza kontratua sinatzen zenetan matrimonioaren formulak zehatz-mehatz eta 
kontu handiz betetzea, negozioa oker ez zedin162.

6.1.4. Ezkontza haragiz osatzea eta honetarako ezintasuna

Azkenik, sexu-harremanak izaten ziren ezkontzaren azken errubrika. Berpiz-
kundeko Gipuzkoan, ezkon-hitza eta, ondoren, haragiz burutzea izan zirelako 
froga nahikoa aurkeztuta, sakramentuaren lotura bazela onartzen zuten epaileek. 
Aurretik azaldutako kasuetan ikusi dugu andregaiaren birjintasun ezaren susmoa 
publikoki zabaltzea izaten zela auziak hasteko argumentua, ohorea mantentzeko 
haien kontra joatea edo amorantea berarekin ezkon zedin lortzea beste aukerarik ez 
zutela. Ospe eta famaren aurka egitea askotan ezina izaten zen, sexu-harremanaren 
ondorioa haurdunaldia zenean, batez ere. Aurreko atalean ikusiko dugu Ana Arano 
moja ohiak izandako haurraren inguruko esamesak sortu zirela, On Diegorekin tra-
tua zuelako. Beraz, auzitara jotzean ohikoena zera zen, koitoa publikoki burutua 
izatea baina aurretik ezkontzeko konpromisoa bazela justifikatu behar izatea.

Zer gertatzen zen kontrako kasuetan? Koitorik gabe ba al zen ezkontzarik? 
Beste hitzetan, sarketarik egon ezean, ezkontza osoa al zen? 1590 eta 1700 artean, 
Iruñeko Elizbarrutiko tribunalean matrimonioak baliogabetzeko ikusitako prozesuen 

160 CASTRILLO CASADO, I., “Mujeres y matrimonio…”, op.cit., 21-22 or.

161 “Pero va a ser Trento el que formalice las velaciones e insista en la evitación de la consumación del matri-
monio antes de la ceremonia religiosa; […] sólo la importancia de la iglesia en la comunidad logrará que 
a posteriori se produzca la sanción religiosa de ese contrato matrimonial; y va a ser desde Trento cuando 
esta presión eclesiástica se defina legalmente. En consecuencia la distancia entre los dos actos se irá redu-
ciendo hasta confundirse en el actual matrimonio canónico” (ARPAL POBLADOR, J., La Sociedad tradicio-
nal…, op.cit., 155 or.).

162 Bibliografian topatu dugu ezkontza ospatu ondoren belazioaren erritua ere burutu zuten bikote baten 
kasua, baina ez dakigu zein puntura arte salbuespena den edo ez (CASTRILLO CASADO, I., “Mujeres y 
matrimonio…, Op. Cit, 34-35 or.).
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ia % 44 inpotentzia edo sarketa burutzeko ezintasun fisikoen ingurukoak dira163. 
Frogatuta geldituz gero, ezkontza baliogabetzea izan ohi zen epaileen erabakia 
(batzuetan denbora tarte batez soilik) eta, beraz, batzuetan ez da erraza salaketa 
benetakoa edo iruzurrezkoa izan zen jakitea. Salaketen atzetik egon litezkeen inte-
resak ezagutzea zaila da eta, bestetik, orokorrean, gizonek lotsagarri ez gelditzea-
rren, ahultasun hori ezkutatu eta kontrako parteari, emazteari eta bere familiari 
egozten zioten berari kalte egiteko asmoa izatea.

Andoaindik nahiko gertu, ikerketa honen kronologian, kasu bakarra topatu 
dugu. Albizturren gertatutakoa da, 1554an164. Marina Larrartek Joan Artzanegi eta 
bere arteko ezkontza baliorik gabe uzteko eskatu zuen, lotura haragiz burutzeko 
ezintasuna argudiatuz. Baziren 3 urte eta erdi ezkondu zirela eta denbora hartan 
zehar elkarrekin bizi izan ziren. Larrarteren aitak antolatutako matrimonioa izan 
zen, Albizturko etxe nagusienetakoa zen hartako alaba bere lanaren bitartez abe-
rastutako Errezilgo olagizonarekin batzeko. Ezkontza ospatu zenetik ez zuten koitoa 
burutu, gizonaren ezintasuna zela eta. Egoera hori zuzendu nahian, urte betera, 
mediku eta zirujauen laguntza eskatu zuen, batez ere konponbiderik ba ote zen 
jakiteko. Ezintasun honen berri herri guztiak dakiela dio Larrartek eta, soluziobiderik 
topatzen ez dutenez, dibortzioa eskatzen duela, berak ama izan nahi baitu. Bes-
talde, Artzanegiren iritziz berak ez du inongo arazorik eta haien arteko sexu-harre-
manetan sarketa egon badela kontatzen du165.

Bikario nagusiaren aurrean bakoitzak bere adierazpenak egin ondoren, gaua 
elkarrekin pasatzeko agindu zieten eta hurrengo egunean koitoa burutzerik izan 
zuten ala ez galdetu. Bien erantzunak aurrekoen berberak dira: Larrartek ezetz dio, 
nahiz eta elkarren ugalketa organuak elkartu, sarketarik ez dagoela, isurketa kan-
poan gertatzen dela eta bera oraindik birjina dela; Artzanegik kontrakoa, zakila 
erdira arte sartu zuela (gehiago ezin izan zuela)166. Hau ikusirik, epaileak adituen 
azterlana eskatu zuen. Marina hiru emaginek miatu zuten, haren baginan sarketarik 
egon zen edo halakorik gerta zedin arazo fisikorik zegoen jakiteko. Haien ustez ema-
kumea birjina zen eta ez zuen ematen traba fisikorik izan zezakeenik koitoa burutze-
ko167. Juanen kasuan, mediku bat eta bi zirujau izan ziren aztertzaileak eta hauek ere 
ez zioten inolako eragozpen fisikori ikusi sarketarik egin ahal izateko. Haien ustez 
koitoa egiteko oztopo bakarra trebetasun falta izan zitekeen168. Hau ikusirik, bikario 
nagusiak sententzia eman zuen: beste 3 urtez elkarbizitza egin zezatela169.

163 CAMPO GUINEA, J., “Los procesos por causa…”, op.cit., 383-384 or.

164 ADZ, Apelaciones 490-5. 

165 Ikus 11.7 eranskina.

166 ADZ, Apelaciones 490-5, 13i-15i.

167 ÍDEM, 18a-, Maria Villafranca ordiziarra, Maria Elola bidaniarra eta Domingez (sic) tolosarra dira azterketa 
egin zuten emaginak.

168 ÍDEM, 21a-23i.

169 “…condepnamus que cohabitent vitam in vna agendo ac in vna lecto simul dormiendo et afectus conju-
gales simul prestando tanque veri et legitimi conjuges per espacium tertium annorum…” (ÍDEM, 28i).
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Sententzia honen kontra errekurritu zuen Larrartek, epaia eman aurretik par-
teen lekukoak deitu ez zituztelako eta bestelako ikerketarik ez zelako burutu. Gai-
nera, bere iritziz, emaginen azterketak garbi utzi zuen ezintasuna bazela eta, beraz, 
dibortzioa eta ezkontzaren baliogabetzea zilegi zela170. Zaragozako Artzapezkikua-
ren tribunalera lekuko sorta agertu zuen171. Pedro Rekaldek, Albizturko erretoreak, 
aipatzen du 3 urte eta erdian egin ez dutena beste hiru urteko epean ere ez dutela 
egingo. Juan Garcia Atodok, Albizturko apaizak, zera dio, Errezilen entzun duela

“que ninguna de quantas mugeres avia en el dicho pueblo avnque tenia 
algunos marabedis, no le tomaran por marido porque era impotente a 
natura, y que lo mismo ha oydo dezir y despues del ha visto que ha que 
esta casado por spatio de tres años y mas y no tener accesso carnal ni 
copula segun que dizen”.

Juan Urdapilleta beizamarrak dio, aurretik Larrartek esandakoa berretsiz, Artza-
negi mediku eta zirujauetan ibili zela zuen arazoa konpondu nahian eta zakileko 
hari edo frenulua moztu ziola Beizamako zirujau batek. Hala ere, Isabela Etxena-
gusia albizturtar emaginak adierazten du berak ugalketa organuak ikusi dizkiola, 
akusatuak berak eskatuta, eta ez duela uste koitoa egiteko aukerarik duenik, aipa-
tutako organuan egindako mozketa egin zuen arren172. Ziurrenik, lekukotza era-
bakigarriena eta gure ustez interesgarriena Domingo Rekalde Albizturreko apaiz 
benefiziodunak emandakoa da. Bere esanetan, Artzanegiren aita espirituala da eta 
askotan esan dio akusatuak ezin duela haragizko harremanik izan. Apaizaren ahol-
kua honakoa da, onena dibortzioa onartzea eta banatzea zela, ez zezaten auzitan 
dirurik eta denborarik xahutu. Hala ere, bere ingurukoek bultzatuta, bere ohorea 
defendatzeagatik, ez zuela halakorik aitortu. Orain berriz, apelazio auzian, ez zuela 
lekukorik aurkeztuko ezta inola ere aurrera egingo eta ez zela gehiago defendatuko.

Larrarteren aldeko testigantzak ikusirik, Zaragozako epaitegiak agindua eman 
zuen: 15 egunez elkarrekin egon zitezela, etxe berean elkarbizitzen eta epe horren 
ondoren berriz ere emaztea emaginek aztertuko zutela, zer gertatu zen jakiteko. 
Azterketak egin ondoren, sarketarik ez zela egon ondorioztatu zuten173. Adierazpen 
honek azken epaia eragin zuen: Iruñeko bikario nagusiaren epaia baliogabetu eta 
dibortzioa onartzea.

Kasu honen bidez ikus dezakegu dibortzioa emateko ohiko kasuetako bat zein 
zen. Matrimonioa haragiz burutzen ez bazen atzera botatzeko aukera bazen, baina 
horretarako bi parteentzako guztiz desorosoak ziren tramiteak nozitu behar zituzten. 

170 ÍDEM, 29a-30a.

171 ÍDEM, fg (Zaragozako auziko auto eta probantzak ez dute foliorik).

172 “…tiene tan torcida y tuerta para las partes inferiores la punta de la verga y cosida con los testiculos que 
no es parte para conoscer carnalmente […] y avn le dixo el dicho Juan de Arçanegui que avia algo cortado 
de aquel impedimento ella vio ocularmente la cortadura y le dixo el dicho Joan de Arçanegui que avn no 
valia para poder aver copula por ello” (ÍDEM, fg).

173 Kasu honetan bi emagin izan ziren, Mariarroz Etxeberria ordiziarrak eta Domikutza Olaberria Tolosako 
biztanleak (ÍDEM, fg).
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Batetik azterketa fisikoak eta, bestetik, ziurrenez estutasun handiagoak eragingo 
zizkien marmarrak. Kasu honetan, genero-rolei ari gatzaizkiola, Joan Artzanegiren 
ezintasunak bere maskulinitatea zalantzan jartzen zuen eta isekagai bihurtu zen. 
Honen adibide dugu Pedro Rekalde apaizak emandako testigantza:

“y d[e] ay a pocos dias este testigo se vio en conversacion en lugar de 
Vidania con don Martin de Mugarrieta, vicario perpetuo del lugar de 
Rexill, al qual este que depone le dixo entre otras palabras “Onrrada 
pieça es este vuestro Joan de Arçanegui” y el dicho vicario se reyo de 
[e] llo y dixo: “Sí, que no he myedo que casta gamboyna por su parte de 
[e] l os quede en vuestro pueblo”.

Ez da harritzeko beraz, Artzanegiren partekoek ospea defendatzeko ahaleginak 
egitea174.

Berpizkundeko gizon-emakumeek bizkarrean pisu astunak eramaten zituzten, 
ohorea, ospea eta komunitatean zuten irudia zaindu behar baitzituzten. Kasu hone-
tan, ustezko ezintasun fisiko batek Juan Artzanegiren bizitzako parte nagusietako 
bat, alde sexual eta afektiboa, hankaz gora botatzeko kinka larrian zegoen, gizon-
tasun falta publikoa egitean berriz ere ezkontzeko aukerak asko murrizten baitziren.

6.2. Domingo Otaegi eta Maria Migel Ugarteren arteko kasua

Berpizkunde amaierako Andoainen ezkontzaren inguruko erritu eta jokamol-
deen inguruan jazotako kasu esanguratsu bakarra dugu. Gainera, On Diegoren kon-
trako salaketan lekuko gisa agertzen zaigun Domingo Otaegi dugu protagonista175. 
1532 inguruan jaioa (36 urte zituen 1568an), bere ogibidea ikazkintza zen eta bur-
dingintzaren negozioan partea zuen176.

Etxabek, bere adierazpenetan, Otaegi zenbait emakumerekin ezkontzen saia-
tzen ari dela aipatzen du, baina muzin egiten omen diote177. Kasu bat Maria Lopez 
Eguzkitzarekin izandakoa da. 1565ko bisita pastoralean Alkiza doktoreak kasu honi 
heldu zion, Maria Lopez Eguzkitzaren kontra bigamia salaketa jarriz, Otaegirekin 
ezkon-hitza emanik, Ubillots etxeko seme batekin ezkondu zelakoan. Etxaberi kasu 
egiten badiogu, Eguzkitzak ukatu egin zuen haien artean loturarik bazenik eta, 

174 “que sus deudos de sobrebia y de punto de onrra le avian metido en este pleyto a gastar lo que tenya” 
(ÍDEM, fg.).

175 Archivo Diocesano de Pamplona (ADP), Procesos, C/9, nº 6.

176 Esteban Sansuste donostiarrak tratua du Otaegirekin, burdin eta dirutan, eta baso-sail, mando eta meha-
zuloen jabe dela edo, behintzat, haietan jarduten dela aipatzen du, gehiegi zehaztu gabe (Ídem, 34a).

177 “…tuvo sus differencias diziendo que estaua casado con una hija de Maria Garcia, vezina de la dicha tie-
rra de Ayndoayn, y estando ella casa con otro con el qual ha hecho y haze vida maridable ella y despues 
ultimamente tanien tiene diferencias con otra moça de Asteasu que la pide por muger y ella niega…” 
(ADZ, Apelaciones 140-1, 59i).
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Asteasuko auzian lekukotza ematen duen Juan Etxenagusiak adierazten duenez, 
ustezko emazte hark inpotentzia argudiatuta bota omen zuen etxetik178.

Matrimonio hau oker joan zitzaion arren, beste saiakera bat egin zuen. Zaila 
da gertatutakoa kronologikoki azaltzea parte baten edo bestearen aldean jarri gabe 
baina horretan saiatuko naiz.

Maria Migel Ugarte Asteasuko Ugarte etxeko alaba zen, etxeko jabetzak jaso 
eta kudeatzen zituena. Auzian ez dira bere gertuko senitartekoak aipatzen (guraso 
edo anai-arrebak) eta bisitatzailearen aurrean egindako aitorpen batean, osaba 
(Domingo Ugarte) tutore izan zuen179. Baliteke, beraz, umezurtza eta 21 urtetik 
beherakoa izatea. 1564ko maiatzeko egun batez, Ibargoien etxean bildu ziren Maria 
Migel, Otaegi, Martin “Koskor” Arano, Joan Basalatz “vizcaino” eta honen emazte 
Maria Agirrelegarreta. Azken honek aipatzen du hirutan joan zela Ugarterengana 
hari Otaegi zintzoa eta ona zela esatera eta harekin ezkonduz gero Ugarte etxeko 
egoera konponduko zuela180. Akusatuaren bertsioaren arabera, ordea, “Koskor” 
joan zitzaion egun batzuk lehenago, ikatzetarako baso-sail baten inguruan kontuak 
egin behar zituztelako aitzakiaz, hurrengo egun batean, goizean goiz, aipaturiko 
etxe hartara joan zedin181.

Martin Aranok besterik dio, bere esanetan Otaegik aipatu zion Ibargoien etxera 
lagundu behar ziola (bertako maizter ziren Basalatz eta Agirrelegarreta senar-emaz-
teak), han Ugarterekin maitasun kontuez jardutera zihoalako182. Bertan gaua pasa 
zuten laurok eta goizeko 9ak aldean norbaitek atea jo zuen. Basalatz lehenengo eta 
“Koskor” gero, atarira jaitsi eta Ugarte zela ikusi zuten, eskutan hileta-ogia zera-
mala, elizarako bidean baitzihoan. Sutokiaren alboan zegoen harmaila batean eseri 
eta solasean aritu ziren. Une hartan berriz ere atea jo zuten. Badaezpada goiko 
solairura igo ziren. Joanes Ugarte zen, Zizurkilgo auzoa, Basalatzekin tratuak egitera 
omen zihoana.

Bitartean, goian Otaegi eta Ugarte elkarrekin zeuden eta, besteak igo zirenean, 
ezkontza betetzeko hitzak esan zituztela diote akusazioko lekukoek, biek onartu 
zutela eta ozen eta eskutik helduta batak emaztetzat eta besteak senartzat har-
tzen zuela agindu zioten elkarri, Eliza Santuak agindutakoaren arabera. Ondoren 
elkar besarkatu eta musukatu zuten eta emazteak musuzapia eman zion senarra-
ri183. Azkenik, hamaiketakoa egin zuten, Basalatz eta Agirrelegarretak ekarritako 

178 ADP, Procesos, C/9, nº 6, 23a eta hurrengoak. Etxenagusiaren aitortza arbuiatu zuen Otaegik ondo-
ren, interesatua zelakoan. Zoritxarrez, espedientea ez da inondik agertzen, nahiz eta auziko bi parteek 
eskatzen duten, batzuek Otaegi ezkonduta dagoela frogatzeko eta, berak, auziaren sententzia behar du 
Eguzkitzarekin ezkondurik ez zegoela azaldu baitzuen (ÍDEM, 43a).

179 ÍDEM, 36a.

180 ÍDEM, 37i.

181 ÍDEM, 7i.

182 ÍDEM, 14a.

183 ÍDEM, 16a.
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antxume erdi eta pitxer bat ardorekin184. Arratsaldeko ordu-biak arte egon ziren 
bertan eta, orduan, Ugarte elizara joan zen eta, handik, bere etxera.

Bestetik, elkarrekin oheratzeko eta ezkontza haragiz burutzeko esan omen zion 
joan aurretik Domingok, baina Maria Migelek itxaroteko erantzun, ez zuela besteren 
etxean halakorik egin nahi eta beste batean bere etxean “jolastuko” zela berare-
kin185. Martin Aranok besterik gehitzen du, Gabon partera arte ez zezala ezer esan, 
ez baitzuen nahi ezkontzaren inguruan ezer jakin zedin nahi186.

Maria Migelen bertsioa oso bestelakoa da baina, bere parteko lekukorik edo 
aita-amabitxirik izan ez zenez, bere hitza baino ez zelarik. Honen esanetan, bere 
aldetik ez zen ezkontzeko inolako konpromisorik187 eta iruzurra medio joan omen 
zen Ibargoien etxera. Orduan jazotakoa honakoa izan zen, bere hitzetan:

“E yo, con buena fee fuy a la posada donde bibia el dicho Joan vizcaino 
donde estaua el adverso y otro carbonero con el y ante ellos a manera 
de burla me dixo que auia de hazer lo que el queria e si no que no me 
dexarian salir de alli. E çerraron las puertas e me dixo que me tomaua 
por su muger e me apremio que se rrespondiese e yo estube turbada 
e con temor e no se lo que dixe con la dicha biolençia e fuerça pero 
soy çierta que nunca me case ni tube proposito dello y luego me rre-
clame de la fuerça e burla que me penso azer ante el visitador de vues-
tra señoria doctor Alquiça ante quien pende el pleito e causa y pareçera 
por su bisita”188.

Beraz, Maria Migelek, bortxaz egindako ezkontza izan zela esaten du, kontra 
egiteko aukerarik gabe eta beldurrez. Egun batzuk lehenago aurkeztutako defen-
tsako adierazpenean beste hitz batzuk erabiltzen ditu bere jokabidea deskribatzeko: 
“de tanto probisso y con cosas no pensadas”, hau da, ustekabean harrapatu zutela. 
Bere tutoreak ere aipatzen du lausengu eta iruzurren bidez konbentzitu zutela.

Dena dela, dirudienez ezkontza guztiz burutu gabea zen, bertsio guztien ara-
bera Ugarte etxe hartatik birjin irten baitzen. Ez dakigu berak Otaegiri adierazitakoa 
zinez esan zuen (besteren etxean ez zuela koitorik egin nahi) edo handik ihes egiteko 
amarrua izan zen. Dakiguna zera da, hurrengo egunetan “Koskor” Arano Ugarteren 
etxera joan zela, bere senarrarekin konpondu beharrekoak zituelako. Ugartek esan 
zion epe labur hartan publiko egin zela ezkontzaren kontua eta bere lehengusua 

184 ÍDEM, 37i-38i.

185 “…el dicho Domingo abia querido tener acceso con ella y le rogo en presencia de [e]sta que depone que 
aquella casa era agena y no la acometiesse alli que ella le daria lugar para que se olgase con ella en su 
casa y assi confiando en ella le dixo el dicho Domingo que se hiziere como ella queria…” (ÍDEM, 17a).

186 “…que se tubiesse en secreto el dicho matrimonio asta Pascoa de Nabidad primero veniente por que no 
queria que en el entretanto se descubriesse…” (ÍDEM, 15a).

187 “…soy donzella libre de matrimonio por que con el dicho Domingo ni con otro no se a juntado ni tenido 
palabras de casamiento ni proposito ny yntençion de se casar…” (ÍDEM, 8a).

188 ÍDEM, 7i. Zoritxarrez ez dugu aipatu bisitatzailean aurrean egindako salaketaren berririk.
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etorri zitzaiola azalpen eske189. Agirrelegarretaren esanetan, Ibargoienen jazotakoa 
eta lau egunera alabarekin joan zen Ugarte etxera (neskatoa bertan neskame bai-
tzen) eta han kexu zen Maria Migel, denak zekitela Otaegirena eta bere gertukoak 
oso haserre zeudela berarekin190.

Akusazioaren, hau da, Ugartek ezkontza bete nahi ez zuela salatu zuen partea-
ren lekukoek familiaren presioei egozten zieten Ugarteren jarrera aldaketa. Defen-
tsak aurkezturiko testigantzetan behin eta berriz errepikatzen da Domingo Otaegik 
eta bere ingurukoen ospe txarra. Zorduna zela, Ugarte etxeaz jabetu nahi zuela, har-
taz baliatu eta bere ekonomia hobetzeko egin zuela trikimailu hura191. Hitz batean 
esateko, Ugarte eta Otaegiren maila ezberdintasuna utzi nahi zuten agerian: gizona 
parte txarrekoa zela, zorduna, eta emakumea, berriz, 2000 dukateko aberastasunak 
zituen Asteasuko etxe nagusienetako bateko alaba. Salaketak oinarri zituen testi-
guak ere haien nagusiaren antzekoak zirela aipatzen dute, behartsuak eta, gizonak, 
ikazkinak, Otaegiren langileak.

Maria Agirrelegarretaren esanetan, Maria Migel Ugarte bi hilabetez herritik 
kanpora egon zela, ezkontzaren kontua zela eta192. Gainera, lekuko horrek eta bere 
senarrak, biek aitortzen dute Ugartek Ibargoienen gertatutakoari buruz galdetzen 
bazieten ezkontza gezurtatu zezatela eskatu ziela. Haiek ezetz erantzun zioten, ez 
zutela gezurrik esango.

Iruñeko Elizbarrutiko epaimahaiak emandako sententzia ezkontza aitortzearen 
aldekoa izan zen eta elkarbizitza egitera behartzen zituen akusatua eta defenda-
tua. Zaragozako Auzitegi Metropolitarrera apelazioa aurkeztu zuten Ugartetarrek 
Iruñeko epailearen aurrean, baina ez dakigu zein izan zen auziaren amaiera193. Bali-
teke azkenean akordio batera iritsi izana edo gatazka urtetan luzatzea ere. Hala ere, 
benetan bitxia iruditzen zaigu Iruñeko auzitegiak, haragiz burutu gabeko ezkontza 
izanik eta bortxa erabiliz lortutako ezkontza erritua izan zenaren susmoa azaldu 
zelarik, Ugarteren kontrako epaia eman izana.

Edozein kasutan, nabaria den bezala, dokumentu hau oso aberatsa da, aurreko 
ataletan azaldutako jarrerak, arau sozial eta moralak eta pentsamoldeak islatzen 
baititu. Batetik, homogamiari dagokionean, Otaegiren eta Ugarteren arteko maila 
ezberdintasuna argumentu da defentsarentzat, salaketari sinesgarritasuna eta 
balizko ezkontzari balioa kentzeko. Bigarrenik, familiak loturarekiko mantentzen 
duen kontrako jarrera nabaria da (halakorik zen ala ez kontutan hartu gabe). Ugar-

189 ÍDEM, 15i.

190 “…le envio a le llamar la dicha Maria Miguel de Ugarte a esta que depone con Catalincho de Aguerlegarr, 
hija desta testiga que al tiempo viuia con la dicha Mari Miguel y esta que depone se fue a ella en el dicho 
lugar de Asteasu a uer lo que le queria y le hablo en su cassa y la dicha Mari Migel le dixo que ya se hauia 
publicado el negoçio dentre ella y el dicho Domingo de Otaegui y que sus deudos la querian matar…” 
(ÍDEM, 17i).

191 ÍDEM, 20a.tik aurrera hasten dira defentsaren deklarazioak.

192 IDEM, 18a. Basalazek 3-4 hilabete izan zirela dio.

193 Zaragozako Elizbarrutiko Artxiboan behintzat ez da apelazioa ageri. 
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tek Otaegirekin ezkontza formala ospatu nahi izan balu bere ingurukoen artean 
gaitzespena sortuko luke.

Bestetik, errituaren ikuspegitik, auziak ezteien osagarri guztiak eskaintzen diz-
kigu: lekukoak (nahiz eta alde bakarrekoak izan), formula edo esaerak, maitasun 
adierazpenak, opari banaketa (kasu honetan emakumearen aldetik soilik) eta otu-
runtza. Guztiz osatzeko koitoa egitea baino ez zen falta, baina batzuen eta besteen 
arabera, hau burutzea Otaegik Ugarteri eskatu behintzat egin zion. Gainera, Tren-
toko Kontzilioaren araudiak argitaratu aurretik gertatutakoak izanik, ezkontza-erri-
tua ez da apaizen aurrean egiten, baizik eta modu pribatuan.

Azkenik, aipatu behar da ezkontzaren alderdi ekonomikoa edo materiala age-
rikoa dela, honen kontrakoek lotura hori Otaegiren mesede eta Ugarteren kalte 
izango zela adierazten dutenean; senarraren partekoek, berriz, ondorio onuraga-
rriak ekarriko zizkiola. Hala ere, Ugarteren ingurukoek, zorrak ez ezik, andoaindarra 
ospe eskaseko gizona izatea ikusten dute ezkontzarako eragozpen. Homogamiaren 
konstante hori ikuspegi materiala soilik ez zenaren seinale.

7. MARIA MARTINEZ LEIZAURREN LEKUA ANDOAINGO KOMUNITATEAN

On Diegoren defentsak erabiliko duen argumentu nagusietako bat muntaia-
rena izango da. Martin Berrio, On Diego Leizaurren alegazioan, 1568ko uztailaren 
amaieran Iruñean aurkeztutakoan, On Migel erretoreak gorrotoa diola eta jazartzen 
duela adieraziko du. Bere lekukoei egindako itaunketan ezinikusi honen inguruan 
arituko dira. Arrazoi zehatzik ez dute ematen, baina zenbait egoera eta gertakizun 
aipatuko dituzte horren erakusle.

Gatazka honen pasarteetako bat elizan bertan gertatukoa da. Joanes Eguzki-
tzaren hitzetan, hau izan zen jazotakoa:

“…que sobre [e]l asentarse en vn asiento de mugeres cerca de jani-
cado (sic) avian avido differencias y riña entre la seruiciala del dicho 
rector y la criada del dicho deffendiente pretendiendo, cada una 
dellas que avia de poseher el dicho asiento sin concurso de la otra. Y 
despues dello de ay a pocos dias vn dia de ffiesta y avn en la misma 
semana que// que paso lo que dicho ha, este testigo y el dicho rec-
tor antes de misa se apartaron a hablar a solas detras de la iglesia 
y tratando de lo que paso la fiesta de antes sobre dicho asiento, el 
dicho rector le dixo que en el dicho asiento avia de [e]star sentada 
la dicha su criada y seruiciala y no la criada del dicho don Diego y 
que si el hallase estar en el dicho asiento sentada la dicha criada del 
dicho deffendiente le echaria de alli. Y este testigo le dixo que iria de 
seguydo al dicho deffendiente a que hiziese que la dicha su criada 
no fuese mas a sentarse en el dicho asiento hasta que tomase algun 
medio por excusar inconvenientes y vista la deteminacion del dicho 
rector y el dicho rector le dixo que lo tratase si quisiese de seguydo 
con el dicho don Diego y no que el se lo auia dicho y este testigo le 
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offrecio de lo hazer asi y lo trato con el dicho don Diego y hizo con el 
que no s[e] asentaria mas su criada en el dicho asiento hasta que el 
pueblo lo determinase y ansi lo cumplio”194.

Esteban Arizmendik ere antzeko bertsioa ematen digu, argixeagoa agian:

“…y abra cerca de vn año que vn dia de fiesta antes de yr a la procesion 
estando sentada en vn asiento de mugeres cerca del sepulcro o sepul-
tura del Palacio de Licaurr como en asiento suyo Maria Martinez de 
Licaurri(a) criada del dicho deffendiente, el dicho rector la mando levan-
tar de alli diziendo que aquel asiento hera de su seruitiala y la dicha 
Maria Martinez le dezia que estava en asiento suyo propio y que fue de 
su madre y el dicho rector de hecho la empujo y quito del dicho asiento. 
Y llevanto en fauor de [e]lla el dicho Diego deffendiente y se atravesa-
ron algunas palabras de riña entre el y el dicho retor (sic) de Ayndoayn, 
que no tiene a memoria mas de que hablaba el dicho rector con mucha 
colera y el dicho defendiente con mas mansedunbre y sosiego. Y de ay 
en brebes dias, en la sacristia de la dicha iglesia riñeron los dichos retor 
de Ayndoayn y don Diego deffendiente sobre dicho asiento de mugeres 
cada vno de [e]llos faboreçiendo el derecho de su criada y se trataron 
de palabras muy cortas y con mucho enojo pero no vinieron a vias de 
hecho y las palabras que se dixeron no se acuerda. Y ansi despues aca 
an andado de canto los dos que no se tratavan con aquella libertad de 
que de primero ni como dende que avia entre ellos lo requeria”195.

Lekukotza hauek, berriz ere, komunitateko sakoneko gaiei heltzeko modua 
ematen digute. Bi apaizen liskarra tenpluko eserleku eta hilobi baten inguruan iza-
teak bere garrantzia du, gizarteko harremanak agerian jartzen diren antzokietako 
bat, nagusienetakoa ziurrenez, eliza baitzen. Bi gizon horien eztabaida bi emakume 
haiek tenpluko leku konkretu batean jartzeko zuten eskubideari buruz izan zen, 
azken finean, eraikuntzako oin-plantan marrazten baitzen kristau-elkarteko ordena 
soziala.

7.1. Tenplu kristauen barne antolaketa soziala

Aurreko kapituluetan esan bezala, Gipuzkoan gizarteko mailen arteko ezber-
dintasun juridiko nagusia elizako foruari edo erregearenari atxikita egoteak zeka-
rren. Beste banaketa soziologiko garbia generoak ezartzen zuen. Bada, bi banaketa 
hauek tenpluko eremuan adierazten ziren.

Nolakoa zen garaiko San Martin eliza? Andoaingo parroki zaharraren orubean 
egindako indusketetan tenpluari zegozkion eraikuntza fase ezberdinak identifikatu 

194 ADZ, Apelaciones 140-1, 53i-54a.

195 ADZ, Apelaciones 140-1, 66a.
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ziren, batzuk aurrekoak ordezkatzeko eraikiak196. Maila arkeologiko zaharrena XIV. 
mende inguruko eliza eta ehorzketek osatzen dute eta XV. mende inguruan beste 
eraikuntza batek ordezkatu zuen aurrekoa. Biak ala biak nabe bakarrekoak eta 
forma oktogonaleko burualdedunak ziren, nahiz eta lehenak 3 alde baino ez zituen 
eta, bigarrenak, 5. Egin diren ikerketek erakusten dutenez, XVI. mendearen bigarren 
erdialdean abside handiago eta konplexuagoa osatzeko lanekin hasi ziren, baina ez 
dakigu aztertzen ari garen garaian hauek hasita zeuden edo ez. Garai hartan ohikoa 
zen elizak handitzeko lanak, ahal zen heinean, aurreko egiturak bota gabe egitea, 
urte luzetan luzatzen baitziren eta ez zegoen kultua eteterik. Beraz, Andoainen, 
nahiz eta zimenduak jartzen hasita egon, ziurrenez erabilpenean zegoen tenplua 
Erdi Aroaren amaierakoa zen.

Eliza katolikoetan, Behe Erdi Arotik aurrera, bi eremu nagusi desberdindu dai-
tezke: bata presbiterioa da, aldarea kokatzen den gunea eta apaizek gurtza egiten 
duten espazioa; bestea, laikoei dagokien azalera da eta bietan zabalena da. Bi ata-
lok fisikoki bereizita egon ohi ziren, eliza soiletan harmaila eta barandaila baten 
bitartez eta, katedral eta erlijiosoen elizetan, kapera aberatsetan, eta abar, burdin 
hesi garaiak izaten ziren197. Banaketa honek errituan zuen azalpen nagusia, liturgia-
ren misterioak bere horretan mantentzea zen, besteren artean. Askotan, gainera, 
aldare-aldea maila altuago batean kokatzen zen, ikusgarritasuna eta eukaristiaren 
mahaiaren garrantzia azpimarratzeko. Hala ere, begirunezko eta sumisiozko harre-
man baten aurrean ere bagaude, kristauak Jainkoari zor diona198.

Bestetik, elizako zati zabalena, laikoek betetzen dutena, ez da espazio batera-
tua. Bitan banatuta dago eta zatiketarako irizpidea generoarena da: gizonak nabea-
ren aurreko partean jartzen ziren, aldare aldearen azpiko eremuan eta, emakumeak, 
gizonen atzetik, tenpluaren oin aldera. Lehenengo kasuan, zati maskulinoan, jarleku 
jarraituak zeuden, alboetako hormetatik erdiko igarobidera arte, modu simetrikoan 
ezarrita. Bigarrenean, nabearen zati nagusiena hartzen zuten emakumeen eserle-
kuek, bakoitza hilobi baten gainean kokatuta, erdiko pasabidearen alde banatara 
ortogonalki antolatuta199.

196 SARAZOLA, N., MORAZA, A., Erdi Aroko Arkeologia Gipuzkoan. Arkeologia 0.5, Gipuzkoako Foru 
Aldundia, Donostia, 2011, 103-105 or; IBÁÑEZ ETXEBERRIA, A., “Buruntzako San Martin eliza (Andoain)”, 
Arkeoikuska 02 (2003), 99-104 or.; IBÁÑEZ ETXEBERRIA, A., “Buruntzako San Martin eliza (Andoain)”, 
Arkeoikuska 03 (2004), 103-106 or.

197 BASURKO, X., Historia de la Liturgia, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona, 2006, 286 or.

198 “Y los varones tengan sus lugares, do esten cada uno según la edad que tuviere, pero en manera que 
no se lleguen tanto al clerigo que dixere la misa por que no vean el sacro misterio que alli se haze, ca no 
les es dado en manera alguna de lo ver, y abastales ver el Cuerpo de Dios quando el clerigo lo muestra y 
alça, a quien hagan sus peticiones y oraciones, ca poca reverencia es <la> del que va a pedir merced a un 
gran señor y se pone a par del señor a quien va a pedir y suplicar, ca debe estar alexos y con gran temor 
reverencia, y entonces inclinarse el señor mas ligeramente y otorgale la merced que pide. Y, por ende, 
hagan sus asentamientos alexos del altar mayor o de otro altar quando en otro se dixere misa” (GARCÍA Y 
GARCÍA, A.(zuz.), Synodicon Hispanum, op.cit., 112 or).

199 Ikus, adibidez, MADARIAGA ORBEA, J.: Una noble señora: herio anderea. Actitudes ante la muerte en el 
País Vasco, siglos XVIII-XIX, Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao, 1998, 270-271 or.
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6. irudia. San Martin eliz-parrokiaren planoa (1600). Iturria: AYERBE IRIBAR, Mª. R.; DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: 
Andoain, de tierra a villazgo (1379-1615). Un caso modélico de preautonomía municipal en Gipuzkoa, 

Leyçaur, 0, 1996, 265 or.
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Esan daiteke, gizonen lehentasuna edo nagusitasuna agerikoa bada ere, ema-
kumeen papera ez dela bigarren mailakoa, sinbolikoki bada ere. Argi dago batzuk 
aldareko misteriotik gertuago daudela eta, liturgian parte hartzeko unean, gailenta-
suna dutela emakumeen aldean200. Hala ere, ikusiko dugunez, emakumeak hilobien 
gainean ezartzearen alde sinbolikoak benetako garrantzia du.

Espazio sakratuaren antolaketa modu hau Behe Erdi Aroan garatuko da, Ber-
pizkundean hartuko duelarik Antzinako Errejimenean zehar mantenduko duen 
forma. XIV. mendetik aurrera gauzatutako aldaketa politikoek (bandoen gatazkaren 
klimaxa eta ahaide nagusien gainbehera, Gipuzkoako Hermandadearen sorrera eta 
probintziako erakundeen finkapena, kaparetasuna orokortzea, eta abar) beren isla 
izan zuten tenpluen barne eremuaren konfigurazioan201. Goi Erdi Aroan zehar eta 
XIV. mendearen amaierara arte (leku batzuetan beranduago arte ere bai) komuni-
tateko hilobiak elizen kanpo aldean kokatzen ziren, eraikuntzaren inguruko espa-
zio sakratua betez. Hasiera batean elizen barrualdean goi kleroak eta aristokraziak 
baino ez zuten ehorzketarako aukera. 1300 urtearen inguruan, ordea, Gipuzkoan 
badira pertsonaia batzuk, beren ospeagatik, barnean hilobi berezia izango dute-
nak: parrokietako patroiak. Hala ere, hurrengo bi mendeetan zehar orokortu egingo 
dira elizaren barneko ehorzketak, komunitateko kide guztientzako. Prozesu honek, 
batetik, eta, bestetik, kaparetasuna orokortzeak eta Koroari gipuzkoarren kapareta-
sun unibertsala aitortzeko eskariak garai bera hartzeak ez du kasualitatea ematen. 
Lurraldearen antolaketa politiko berriak eta aurretik de facto bazen ezberdintasuna 
juridiko bihurtzeko ahaide nagusiek hasitako saiakera hankaz gora amaitzeak hilerri 
kolektiboen orokortzea eragin zuela esan liteke. Probintziako orubeetako seme- 
alaba guztiak kapareak zirela eta haien artean desberdintasun hierarkikorik ez zelako 
ustea nagusitu zen XVI. mendeko Gipuzkoan eta horrek heriotzarako ere balio zuen.

Hala ere, ez dugu pentsatu behar Berpizkunde garaian benetako iraultza sozia-
lik gertatu zenik. Bandoetako ahaide garrantzitsuenek haien patronatu eskubideak 
mantendu zituzten eta ospeak, jatorrizko mitoek eta aberastasunek sortutako ezber-
dintasunak mantendu eta, batzuetan, areagotu ere egin ziren. Gizarteko gatazkek 
eta mugikortasun sozialaren ondorioek ere elizaren barnean ere izan zuten oihar-
tzunik. Gipuzkoar kristau zaharrak (konbertituak ez zirenak), bertako jatorrikoak, 
espazio berberean kokatzeko eskubidea zuten, baina batzuek besteekiko lehenta-
suna zuten.

200 GARCÍA Y GARCÍA, A.(zuz.), Synodicon Hispanum, op.cit., 334 or., Kalagorriko 1553ko sinodoan: “Los 
sacerdotes deven tener siempre gravedad y recogimiento, mayormente al tiempo que celebran y dizen los 
divinos officios. Y porque somos informado que al tiempo del offrecer los domingo y dias de fiestas prin-
cipales, algunos sacerdotes, diziendo missa, salen del altar y andan entre la gente, lo qual no es de buen 
exemplo, ni cosa honesta, y se podrian seguir otros inconvenientes. Por ende, sancta synodo approbante, 
estatuimos y mandamos que de aqui adelante no lo hagan asi en manera alguna, sino que el sacerdote se 
ponga en lugar donde puedan yr los que quisieren offrecer, y de alli puedan yr adelante por via 
derecha de la yglesia a otro lugar donde las mugeres vengan a offrecer, y no se diverta a una parte 
y a notra. Y si para ello oviere necessidad de otro o otros clerigos, se pongan en lugares do este quedos y 
no anden entre los hombres ni mugeres”.

201 Honi buruz aritu naiz doktore tesian (ETXEZARRAGA ORTUONDO, I., El laicado y sus instituciones…, 
op.cit.).
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Arestian aipatutako Leizaurtarren arteko gatazkari heldu aurretik, Andoainen 
gertatutako beste kasu bat ekarriko dut harira202. 1522an Joaneta Leizaur alargu-
nak auzitara eraman zuen Maria Perez Olazaharra (biak andoaindarrak), mezetan 
eskaintzak203 egiteko txandari eutsi ez eta Leizaur eta Berrozpe etxeko emakumeen 
ostean ofrenda emateko eskubidea kendu nahi ziola eta. Maria Perez Olazaharra 
etxeko anderea zen204, Pedro Perkaztegirekin ezkondua, eta Andoaingo unibertsita-
tean eskumen osoko orubea zen berea. Joanetaren kasuan, ez dakigu zein den bere 
testuingurua205, baina Iruñeko auzitegiak bere alde emandako sententzia nahikoa 
argigarria da. Ez gara ari herriko edozeinez, komunitateko orube nagusien ondoren 
txanda duela erreklamatzen duen emakumeaz baizik. Agertzen duen deiturak ere 
zer edo zer adierazten du, beraz206.

Antzeko kasua dugu Irurako San Migel elizan 6 urte lehenago. Arretxe etxeko 
andereak Zorrobiaga etxekoaren ondoren egiten zituen bere eskaintzak. Hurrenke-
rako lehen etxeko nagusiak Amasako Larrea orubeko leinukoak ziren eta Irurako 
mezetara joaten zirenean lehentasuna izan ohi zuten. Grazia Jauregik, ordea, ordena 
berezirik ez zegoela adierazten zuen eta Arretxe etxekoak Tolosako bizilagunak 
zirela. Azkenean, komunitateko etxe gehienak bilduta, Jauregik ez zituela ordezka-

202 ADZ, Apelaciones 428-6. Ikus eranskin dokumentaletan Iruñeko auzitegiak emandako sententzia.

203 Meza garaian, homilia edo predikuaren ostean dirutan ematen zen borodatezko “oparia” da eskaintza. 
Liturgia ospatzen zuten apaizen artean banatzen zen: “Las oblaciones y obvenciones que se offrecen por 
los fieles christianos, que es llamado pie de altar, las quales no se suelen ni deven arrendar con los otros 
diezmos en los cuerpos de las rentas, ni son primicias ni possessiones, son devidas a los que continuo sir-
ven los beneficios e yglesias, y parece cosa injusta e inhumana que los beneficiados que no residen, lleven 
parte de lo suso dicho o lo arrienden” (GARCÍA Y GARCÍA, A.(zuz.), Synodicon Hispanum…, op.cit., 313, 
Kalagorriko 1553ko sinodoa).

204 AYERBE IRIBAR, R., DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: Andoain…, op.cit., 447 or.

205 Bere antzeko deituraz izendatuta topatu dugun pertsona bakarra Martin Azelainen, izen bereko 
Sorabillako jaun nagusienaren, emaztea da, Joana Leizaur (AYERBE IRIBAR, R., DÍEZ DE SALAZAR 
FERNÁNDEZ, L. M.: Andoain…, op.cit., 425 or.). Joaneta1522an alargun bazen, litekeena da adineko 
emakumea izatea, baina kontutan izanik 1460a dela Martin eta Joanari buruzko aipua, zalantzazkoa da 
egindako erlazioa. Azelaingo etxeko alarguna izatekotan, ez zaigu harritu behar Sorabillatik Andoainera 
bueltatzean komunitatean nagusitasuna erakutsi nahi izatea. Har bedi hipotesi bezala.

206 Bitxia da elizako erakundeetan batzuetan pertsonaia nagusienak atzekoz aurrerako ordenean ezartzen 
zirela, haien mailaren arabera. Adibidez, aita sainduak emandako agirietan servus servorum Dei esaera 
erabiltzen zuten beren burua aurkezteko, hau da, “Jainkoaren morroien morroi” direla esanez. Iruñeko 
Elizbarrutiko sinodoetan prozesioa egiten zuten apaizek hiri guztian zehar eta segizioaren osaketa eta 
ordena aurretik ezarrita zegoen. Ikus dezagun nola azaltzen duten agiriek hurrenkera hau: “Inter archi-
presbyteros, licet non reperiatur certos ordo scriptus, tamen uidi in duabus sinodis hunc seruari ordi-
nem: In primo loco, scilicet ante episcopum, iban archipresbyteri prouincie Guipuzcoe et Vallisonselle; in 
secundo loco, archipresbyteri Conche et de Yerri; in tertio loco, archipresbyteri Riparie et de La Solana; in 
quinto loco ibant archipresbyteri de La Verrueca et Vallis Araquil; in sexto et ultimo loco ibant archipresby-
teri Vallis de Yxarbe, de Yuargoyti et Vallis de Annue”. (GARCÍA Y GARCÍA, A., Synodicon Hispanum…, 
op.cit., 415 or.). Beraz, gotzainaren aurretik lehenengo Gipuzkoa eta Valdonsellako artzapezak zihoazen 
eta, ondoren, gainontzekoak, bata bestearen ondoren. Honek esan nahi duena apezkikua zela azkena, 
baina kontatzeko moduan ikusten da, benetan, garrantziaren arabera kokatzen zirela eta azken leku hori 
zela ospe handiena zekarren. Ziurrenik erreferentzia biblikoan oinarritutako sinboloa da, azkena lehena 
izango delako erakutsian oinarritua (“Lehena izan nahi duena izan bedi denetan azkena eta denen zerbi-
tzaria”, Mk 9,35).
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tzen eta belaunaldiz belaunaldi mantendutako txanda horiek errespetatzeko prest 
zeudela erantzun zuten207.

Ohoreagatik gizonen artean liskar ugari gertatzen bazen, bakoitzaren kokale-
kua zein zen norgehiagoka jardutea ohikoa bazen208, emakumeen artean ere ez zen 
gutxiago; auzi kopurua begiratuta, gehiago zirela esan daiteke. Kontutan izan behar 
dugu jokoan zegoena ez zela soilik indibiduoaren ospea eta ohorea, talde domesti-
koaren ordezkari baitziren emakumeak, kasu honetan, elizako mikrokosmos honetan.

Horrexegatik, On Migel erretoreak Maria Martinez Leizaur bere aulkitik bota-
tzeko saiakera egiten duenean asko da jokoan dagoena, komunitatean duen leku 
hierarkikoa baita dudan jartzen dena. Emakume hura ez zen soilik On Diegoren 
iloba eta neskamea, Juandelizaurrena etxeko alaba bakarra eta oinordekoa zen, 
Joanes Leizaur eta Mari Juan Goiatz donostiarraren alaba209. On Diegok, ilobaren 
eskubidea defendatzean, ez zuen soilik bere alde egiten, leinuaren posizioa babestu 
nahi zuen. Mariak bertan esertzeko eskubidea bere amarengandik jaso zuela argi-
tzen du, hau da, akusatuaren koinatarengandik. Eta, ziurrenez, apaizaren amaren, 
neskamearen amonaren, lekua izan zen hura. Azken finean, jarrera horren bitartez 
Juandelizaurrena etxearen eta bertakoen lekua defendatzen dute, ez elizan soilik, 
Andoaingo herrian ere bai.

7.2. Emakumeen papera hilen gurtzan Berpizkundeko Euskal Herrian

Badira zenbait ikerketa historiko, XX. mendeko euskal antropologo nagusien 
lanetan oinarritutakoak (J. M. Barandiaran eta J. Caro Baroja, batez ere), hilen gurtza-
ren inguruan zenbait ohituraren epe luzeko jarraikortasunaren aldekoak direnak210. 
Korronte honen arabera, Aro Berriaren hasieran hilen inguruan egiten ziren errituek 
kristaututako ohitura zaharrak dituzte sustrai. Ikuspegi honen arabera etxea-hilo-
bia-emakumea hirukoaren jatorria Protohistoriako gizartean legoke. Hala ere, beste 
lan batzuetan hilen gurtzaren inguruan emakumeen gain ezarritako genero-rola 
Europan zehar ohikoa zela nabarmentzen dute eta honen jatorria Kristautasunaren 
beraren testuinguru eta sinesmenetan kokatzen dute211.

207 ADZ, Apelaciones 667-1.

208 Patroitza edo patronatua izateak laikoetan lehena izatea eta leku onenean (presbiteriora begira, ezke-
rrean) esertzeko eskubidea ematen zuen eta, nagusitasun hori auzitan zegoenean askotan izaten dira 
liskarrak eserlekuaren inguruan (Curiel Yarza, I.: La parroquia…, op.cit.).

209 AYERBE IRIBAR, R., DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: Andoain…, op.cit., 417 or.

210 RUBIO DE URQUIA, G., “Espacios femeninos en la sociedad vasca tradicional”, BRSBAP LII, 1996/1, 3-50; 
LARRAÑAGA ARREGI, M., Serorak Euskal Herrian: ikuspegiak, hastapenetatik desagerraraztera arte 
(Aintzinate Berantiarra - XVIII. mendea), doktore tesia, 2015.

211 GILCHRIST, R., “Cuidando a los muertos: las mujeres medievales en las pompas fúnebres familiares”, 
Treballs d’Arqueologia 11 (Dones et activitats de manteniment en temps de canvi, Barcelona, 24-26 novem-
bre de 2005), 57 or. Ez da lan honen helburua euskal antropologiaren errebisioa egitea, baina gerora hartu 
beharreko ikerketa hildoa deritzot, Historiak eta Arkeologiak ekarpen ugari egin baititatzekete gai honetan. 
Lan historikoetan planteamentu antropologikoak kritikotasunik gabe hartzea arriskutsua dela deritzot eta, 
ikerketaren egoeran, badaezpadako baliabidea eta kontuz hartzekoa. Honek ez du esan nahi marko teori-
koa guztiz baligabea denik, beste diziplinen aurrerapenen argitan gaurkotu beharra dagoela baizik.
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Erdi Aroarekin, hilen gurtzaren ardura norbanakoaren edo familiaren kontua 
izatetik komunitatearena ere izatera pasako da212. Komunitate bakoitza eliza eta 
hilerri bat izaten hasiko da, parrokiako eliztarren hilobiak hartuko dituena. XIX. 
mendean sortuko dira gure inguruko udal-hilerriak, hilotzen atsedenlekua elizeta-
tik herriko leku aparte batetara eramango delarik. Aurreko errealitate hau, ordea, 
Berpizkundearen garaian gorpuztuko den ohitura izango da, ez Antzinaro Berantiar 
eta Goi Erdi Aroan zehar, Kristautasunaren orokortzearekin. XIV edo XV. mendera 
arte, komunitateko ehorzketak elizen inguruko sepulturetan egiten ziren eta ez 
dirudi XII-XIII. mendera arte leinuko hildakoen gorpuak hilobi berean sartzea ohikoa 
zenik. Arkeologiak erakutsi diguna, zera da, Goi Erdi Aroan ehorzketa kristauak 
banakakoak zirela eta elizen inguruan antolatzen zirela213. Ziurrenik orubearen eta 
leinuaren zentzua definitu, garatu eta egonkortu zenean sortuko zen etxe-hilerri 
ardatza eta, beraz, oso zaila egiten zaigu, ikerketaren gaurko egoeran, harreman 
hau atzerago eramatea.

Berpizkunde garaian eta Errejimen Zaharrean zehar hilen gurtzan emakumea 
protagonista izan zela ukaezina da. Ez da erraza honen zergatia zehaztea, baina 
posible da Ebanjelioen arabera emakumeek Jesusen azken uneetan eta bere gor-
puaren gurtzan izan zuten papera izatea, tokian tokiko balizko beste ohitura zaha-
rragoei zentzu berria emanez, nagusitu zen eredua214. Baliteke, baita ere, amatasuna 
izatea emakumeak hildakoen arretara bideratzen zituena. Beraz, genero-rol honek 
izan lezake biologiaren arrastorik.

Edozein kasutan, erritu hauetan hiru momentu nagusi bereiz ditzakegu: ehorz-
ketaren aurrekoa, ehorzketaren unekoa eta ondorengoa.

Lehen pausoa gorpua atontzea izaten zen. Erdi Aroaren amaieran eta Aro 
Berriaren hasieran ohikoena garbitzea eta, ondoren, hil-oihalez (hil-mihisez) biltzea 
izan ohi zen eta horren froga dira hilobietan topatu ohi den orratz mordoa215. Aro 
Berrian zehar, eskeko ordena erlijiosoetako abitua erabiltzeko ohitura zabaltzen 
joan zen, hil ondorengo bidean etorriko ziren epaian errukior eta elizkoi azaldu eta 
mesedeak irabazteko asmoz216. Hala ere, ez dirudi hori XVI. mendearen erdialdean 
nagusia zenik.

Egun horretan, gaubeila egiten zen eta hilaren alde errezatzen zuten familiaren 
inguruko gizon-emakumeek217. Kofradiek ere kasu honetan beren funtzioa zuten, 

212 BASURKO, X., Historia de la liturgia, op.cit., 278 or.

213 Erdi Aroko Gipuzkoako hilerrien garapenari buruz, ikus Etxezarraga Ortuondo, I., El laicado y sus 
instituciones….

214 GILCHRIST, R., “Cuidando a los muertos…, op.cit., 60 or.

215 Lope Isastik aipatzen du eta guk J. Madariaga Orbearen lanean jaso dugu (MADARIAGA ORBEA, J., 
Una noble señora…, op.cit., 170 or.). Arkeologiaren ikuspegitik, honen inguruan bibliografiarik izan ez 
arren, jakina da elizetako indusketa arkeologikoetan ohikoa izaten dela ehorzketetan orratzak topatzea. 
Andoaingo San Martingo eliza zaharreko indusketan ere, topatutako hezurtegian orratz ugari azaldu zen. 

216 IBÍDEM.

217 IBÍDEM, 177-178 or.
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kideren baten gaixoaldi eta agonian eta hil ostean ohearen alboan laguntzeko bete-
beharra baitzuten218. Andoainen kofradiak lantzen dugun garaia baino geroago 
garatu ziren219, baina ziurrenez auzokoenganako halako laguntzak ohikoak izango 
ziren. Kasu hauetan, seroren presentzia eta protagonismoa aipatzekoak dira220. 
Emakumeek, gainera, gaubeilak irauten zuen artean kandelak piztuta mantentzeko 
ardura zuten221.

Ondoren, hiletarako prestatu eta etxetik irteten ziren, hilbidea eginez. Segizioa 
bi zatitan banatzen zen: aurretik apaiza, gorpua eta gizonak joan ohi ziren eta, atze-
tik, emakumeak, serora buru zutela. Bide honetan emakumeek paper nagusia izan 
ohi zuten, alde batetik dolua eta mina erakutsiz222. Haietako batzuk, hilarengandik 
gertukoenak, eresiak kantatzen zituzten, hilaren omenezko bertsoak, haren bizitza-
ren eta ohorearen inguruan maiz. Honek paper nagusia ematen zien emakumeei 
hilari egiten zitzaion agurrean.

Behin hileta eta hobiratzea egiten zenean, etxeko kide femeninoak ziren gor-
puaren zaintzaz eta arimaren trantsituaz arduratzen zirenak. Hori dela eta, norma-
lean urte bete inguruko dolua betetzen zuten eta hilobiaren gainean eskaintzak 
uzten zituzten. Maiz ogi eta ardoak (batzuetan haragia ere bai) uzten ziren eta 
argizaiolan argia piztuta mantentzen zuten, hauek guztiak emakumeek egin beha-
rrekoak zirelarik223. Badirudi honen atzetik hilek jan edanak eta argia behar zituz-
telako ustea zegoela, egin beharreko bidea egin ahal izateko224. Andoainen bertan, 
Aro Garaikidean, arimak utzitako ogitik ontza bat jaten zuela pentsatzen zuten225. 
Hala ere, eskaintza hauek, diruz egiten zirenekin batera, helburu mundutarragoak 
ere bazituzten: Purgatorioko laztasunak biguntzen laguntzeko, apaiz eta behartsuei 
ematen zitzaizkien226. Ikusi dugu Ana Aranok hileta-ogiak etxera eramaten zizkiola 
On Diegori.

Argizaiola eta hilen argia mantentzeari buruz, Euskal Herrian zehar erro-
tutako tradizioa dela aski ezaguna da, baina Soria eta Guadalajaran ere antzeko 
errituak dokumentatuta daude227. Batzuetan, badakigu denbora luzez mantendu 
behar izaten zutela piztuta hilobi gaineko argia eta ez litzateke harritzeko izango, 

218 IBÍDEM.

219 RODRÍGUEZ PÉREZ, A. I., “Las cofradías en Andoain”, Leyçaur, 7, 2002, 45-146.

220 LARRAÑAGA ARREGI, M., Serorak Euskal Herrian…, op.cit., 775 or.

221 MADARIAGA ORBEA, J., Una noble señora…, op.cit., 234 or.

222 Erdi Aroa eta Aro Berria dolua gehiegi erakustea ez zen ongi ikusten eta lege ugari dago praktika hauen 
aurka, batez ere funtzio hori zuten emakumeak baitzeuden eta horretarako ordaintzen egiten zitzaien 
(ÍDEM, J., Una noble señora…, op.cit., 178-181 or.; LARRAÑAGA ARREGI, M., Serorak Euskal Herrian…, 
op.cit., 760 or. eta hurrengoak). 

223 LARRAÑAGA ARREGI, M., Serorak Euskal Herrian…, op.cit., 780 or.

224 MADARIAGA ORBEA, J., Una noble señora…, op.cit., 234-235 or.

225 IBÍDEM.

226 MARTÍNEZ GIL, F., Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Madrid: Siglo XXI, 1993, 429 or.

227 IBÍDEM, 429 or. 
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ahal zutenetan etxeko hil guztien alde, etengabe, belaunaldiz belaunaldi etengabe 
mantentzea228.

Beraz, genero-rol berezi honi dagokionez, hilen gurtzan emakumek zuten 
garrantzia oso azpimarragarria da. Etxearekin eta eremu domestikoaren kudeake-
tarekin harremanik izan lezake, etxekoak artatzea, bizitza honetan zein bestean. 
Honen adibidea, ehortzitakoari jan edanak eskuratzea (eskaintza moduan bada ere) 
izan liteke. Bestetik, aipatutako autoreek argiaren erabilera sutondoarekin lotu izan 
dute eta, beraz, etxeko beroa hilari eramateko zentzuan229.

8. LEIZAURTARREN ARTEKO GATAZKAK ETA LEIALTASUNAK

Iruñeako auzitegiaren aurrean egindako prozesuan hasi eta Zaragozako Artza-
pezpikutzakora, amaitu arte, defentsaren lekukoek Andoaingo erretorearen eta 
benefiziodunarenaren artean dagoen harreman txarra argi eta garbi erakusten saia-
tuko dira. Batez ere, aurretik izandako liskarren ondorioz, On Migelek On Diego 
gorrotatzen duela da argumentu nagusia.

Kasu haietako bat, Maria Martinez Leizaurren inguruan hilobiaren jabetzari edo 
erabilpenari buruz dagokiona, ikusi dugu dagoeneko. Batzuen ustez, gainera, hori 
izan zen haien etsaitasuna piztu zuen txinparta. Zeintzuk ziren, lekukoen esanetan, 
gainontzeko arrazoiak? Julian Soroak aipatzen du erretorearekin berarekin hitz egin 
zuela eta kontatu ziola berak hezi eta jaten eman arren, orain On Diego esker txa-
rrekoa zela berarekin230.

Maria Ortizek, ordea, berak bizitako jazoera baten berri emango digu haien arteko 
liskarrak zein muturrera heldu ziren erakusten duena231. 1566 edo 1567an, bizi zen 

228 Hilobiratzearen ondoren, oturuntza egin ohi, ahal zen heinean, ahalik eta oparoena izaten zen. Aurretik 
ezkontzen kasuan ikusi bezala, ospakizun jendetsuegiak ez ziren oso ongi ikusiak eta ahalik eta gonbidatu 
gutxien izaten saiatu ziren, sortzen ziren iskanbila eta zorrengatik. Gipuzkoako foruak honen inguruko 
mugak zehazten ditu (AYERBE IRIBAR, R., El Becerro…, op.cit., 870 or.).

229 Nire ustez, argiaren sinbologia oso zabala izan liteke eta jatorria animista zein kristaua biak ala biak izan 
litezke justifikagarriak, batez ere etxe/hilobi lotura Erdi Aroaren erdialdetik aurrera sendotzen dela jakinik.

230 Erretorearen hitzak errepikatuz: “Yo le he criado y dado de comer a don Diego de Licaurr y abiendome de 
reconocer esta buena obra me a sido ingrato y desconocido y ansi le tengo de persiguir en este negocio 
que es acusado” (ADZ, Apelaciones 140-2, 43a).

231 “…estando esta que depone en cassa de la mesonera Lucia […] y la dicha casa esta casi apegante del 
dicho retor, sintio gran ruido y bozeria en la casa del dicho retor y salio a ver lo que hera y vio que [e]
stava el dicho don Diego deffendiente en la calle y que vn bordon estava a sus pies y el dicho retor en 
la ventana riñiendo y boçeando contra el dicho don Diego y el dicho don Diego tenia echada la mano a 
la cabeça diziendo que fuesen testigos de como el dicho retor le auia quebrado la cabeça con el dicho 
bordon tirandole desde la ventana y, estando el asi asido de la cabeça, reñian a bozes el dicho don Diego 
y el dicho retor y lo que se dezian el vno al otro como hablavan en romançe no comprehendio. Y luego 
vino el dicho don Diego a casa de la dicha Lucia y le reconozio el golpe que tenia vn gran durujon (sic) 
bermejo en la frente cerca de las sienes de la parte derecha y luego le apreto recio esta que depone y 
con vn enplasto que le fizo con el blanco del huebo le apreto vn rato con el dicho enplastro hasta hazerle 
enbeber aquel durazon y le dixo que hiziese – lo– mismo a la noche y que ternia nada y no tenia llaga 
ninguna ni le salio sangre. Y con tanto sin ponerse paño ninguno se fue para hazia su casa. Y el retor en 
esto estava en casa del dicho Martin de Legorreta y se dezian el vno al otro muchas palabras de enojo que 
tanpoco las pudo entender y que esta es la verdad” (ÍDEM, 69a-i).
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ostatuan zegoela, bi apaizak garrasika entzun zituen, erretorea leihoan eta On Diego 
kalean, eskua buruan eta lurrean pordoi edo makila zegoela. Dirudienez, burura bota 
zion elizako apaiz nagusiak bere laguntzaileari, kolpeak koskorra sortu ziolarik. Mar-
tin Irigoienek eta Antonio Iturrizak ematen digute sesioaren zergatia. Erniobea korrie-
doak Koroari ordaindu beharreko subsidioa zela eta, On Diego (barrutiko prokuratzaile 
gisa) parrokia bakoitzeko kleroari zegokiona eskatzera joan zitzaion erretoreari etxera. 
On Migelek erantzun ziona zera zen, diru hori zor zuena hura zela eta ez bera. Makila-
rekin mehatxatu eta etxetik bota zuen, baina leihotik jaurti zion azkenean232.

Dokumentuan aurrera goazela, akusazioko lekukoen arteko harremanak 
On Migel Leizaurren eta Leizaurko etxearen inguruan ehuntzen direla frogatzen 
saiatuko da defentsa. Haien arteko erlazioa menpekotasunaren eta laguntasunaren 
muga lausoan kokatuko dute eta salaketa muntaia hutsa dela frogatzen saiatuko 
dira. Eta, azkenik, liskarra gehiago korapilatzeko, senidetasunaren osagaia ere gehi-
tzen zaio kasuari, On Diego eta On Migel lehengusuak baitziren.

8.1. Leizaurtarren leinua Berpizkundearen amaieran

Erdi Aroko Andoaini buruzko lanetan inoiz falta ez den erreferentea Leizaurko 
leinuarena da. Ahaide nagusien talde esklusiboko partaide ziren, oinaztarren bando-
koak, eta Andoaingo lurren eta baliabideen zati handi baten jabe ziren233. Aurreko 
ataletan aipatu bezala, beren influentzia oso handia zen, baina ez zuten Andoaingo 
komunitatean (erakunde politiko bezala hartuta) parterik234. Horrek ez du esan nahi 
tokiko elkarte horretan presentziarik ez zuenik, baizik eta haien harreman sozialak 
bideratzeko gainontzeko bizilagun eta auzoen eskura ez zeuden bitartekoak era-
biltzen zituztela: elizako patroitza moduko bat edo gailentasuna, itzala, jatorriaren 
inguruko mitoak, eta abar.

Leizaurtarrek haien lehentasuna sozialki bi modutan erakusten zuten, lantzen ari 
garen auziari dagokionez. Alde batetik, elizako apaizen aukeraketan izan zezaketen 
influentzia daukagu. XVI. mendearen bigarren erditik aurrera apaizak aukeratzeko 
eskubidea komunitatearen eskuetan den arren, ez da kasualitatea mende horretan 
erretore bat (On Migel Leizaur) eta hiru benefiziodun (On Juan Sanz, On Diego eta 
beste On Migel Leizaur) leinuari loturikoak izatea235. Haietatik batek, erretoreak, 44 
urte inguruz izan zuen kargua (1531 eta 1575 artean) eta, gainera, Leizaurko jaunak 
bere nagusitasuna fisikoki erakutsi nahi duen unean. Gogora dezagun 1552tik aurrera 
auzia mantenduko duela Andoaingo auzoekin bere hilobiari lurretik gora, bertikalki, 
altxaera emateko eta eserleku berezia eta alkatearena baino altuagoa izateko eskubi-
deak zirela eta236. Erdi Aroaren amaieran Andoaingo parrokian zer nolako eskubideak 

232 IBÍDEM, fg. eta 72a.

233 GALDOS, A., “Andoain Erdi Aroko Herria”, Layçaur 14 (2017), 128 or. eta hurrengoak.

234 AYERBE IRIBAR, R., DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: Andoain…, op.cit., 432 or. Lehenago ikusi 
dugun bezala, halakorik gertatzen zen Amasan ere, Tolosako hiribilduari batzeko sinatutako akordioan 
Larrea leinuak identitate politiko propioa eta berezia agertzen du eta baldintza horietan burutzen du jau-
nak egintza juridiko hori.

235 AYERBE IRIBAR, R., DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: Andoain…, op.cit., 250-251 or.

236 ÍDEM, Andoain…, op.cit., 242-243 or..
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zituen ez dakigu, baina Berpizkundearen amaieran nagusitasuna erakutsi nahian zebi-
lela badakigu. Edozein kasutan, 1550-1560 inguruan erretorea leizaurtarra izateak eta 
bere apaiz laguntzailea ere sendikoa izateak eragin puntua ziurtatzen zion leinuari. 
Senidetasuna beraz, ezinbestean kontutan hartu beharreko faktorea da.

Hala ere, On Diego ez zen zuzenki Leizaur orubeko semea. Bere jaiotetxea Juan-
delizaurrena zen, Zumean kokatutakoa. Bestalde, irakurleak igarriko dion bezala, 
bata eta bestearen arteko harremana nahiko nabaria da. R. Ayerbe eta L. M. Díez de 
Salazarrek237, Andoaingo XVI. mendeko etxeez ari direnean, ez dute zuzenean aipa-
tzen, bien arteko harreman hori. Ez dago ziurtasun osoz baieztatzerik, baina 1512an 
aitatzen den Joanes Leizaur (On Diegoren etxeari izena ematen dion) Leizaurko 
ondorengoa izatea nahikoa posiblea da. Ziurra dena zera da, XVI. mendearen hasie-
ran bien artean lotura bazela, Juan Perez Leizaur, orubeko jauna, Maria Aristerrazu 
aiarrarekin ezkondu zelako eta honen ahizpa, Milia, Domingo Leizaur, Juandelizau-
rrena etxeko nagusiarekin. Eta hori zen On Diegoren eta On Migelen arteko senitar-
tekotasuna, elkarren lehengusu zirela alegia238.

237 Etxe hauei buruz aipamenak: ÍDEM, 417 eta 422 or. eta hurrengoak.

238 Pedro Aierdi urnietarraren esanetan: “…que alcançó por vista abla y trato a Domingo de Licaurr dueño 
y señor de la casa de Juan de Licaurrena, situada en la dicha tierra de Ayndoayn, el qual fue cassado con 
Milia de Arizerreysu (sic), natural de la tierra de Aya, la qual fue hermana de doña Maria, señora de la 
cassa de Licaurr, y abiendo benido con ella a Licaurr fue cassada con el dicho Domingo de Licaurr, los 
quoales constate matrimonio tubieron y procrearon al dicho don Diego deffendiente siendo como hera 
notorios hijosdalgos y por tales habidos y tenidos// y nombrados publicamente en la dicha tierra de Licaurr 
o Ayndoayn y dado que la dicha tierra de Ayndoayn y moradores della an sido y son todos hijos dalgopero 
la dicha cassa de Licaurr de donde desciende y es hijo el dicho deffendiente a sido y es fuera del palacio vna 
de las mas antiguas y principales cassas de toda la tierra de Ayndoayn y ansi el dicho deffendiente y don 
Miguel de Licaurr, rector de Andoayn, son primos hermanos las madres heramans y demas deste de deudo 
vio al padre del dicho deffendiente de suso nombrado y al padre del señor de Licaurr que de parientes 
tratarse y llamarse deudos y parientes por la parte dellos sin la afinidad de las mugeres y assi saue que el 
dicho deffendiente a ssido y es según y como la pregunta contiene notorio hijodalgo y de muy biena parte 
y cassa muy principal y antiga (sic)” (ADZ, Apelaciones 140-1, 46a-i). Aipamen honetan garai hartakoek 
Leizaur eta Juandeleizaurrena etxeko nagusien arteko senitartekotasuna ziurtzat dutela argi gelditzen da.

7. irudia. Leizaur eta Juandeleizaurrena etxeen arteko senidekotasuna azaltzen duen genealogia.
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Leizaurko jaunak sozialki gailentasuna erakusteko beste bidea senitarteko 
harremanez haratago doazen begirunezko harremanak dira. Defentsako lekukoek 
hainbat aldiz adierazten dute Jakobe Eguskitza, Domingo Otaegi eta Migel Irun 
Gaintzaren etxeak Leizaurko etxearen lurretan eraikita daudela eta horregatik men-
pekotasun harremana bazela239. Beste hitzetan esateko, Leizaurtarren leinuak bere 
zordunak zituela, jaun feudalek ohi zuten legez, bertako seme-alabei men egin 
behar zietenak. Lotura horiek Erdi Arotik jasotakoak ziren eta bibliografia ugari 
dugu haien inguruan240. Hala ere, kasu honetan haiek zehatzago ikusteko modua 
dugu, ez modu teorikoan soilik, beren egunerokotasuna islatzen duen testigantzak 
baititugu.

Alde batetik, ikuspegi materialetik, zerbitzuak eta zorrak ditugu, errenta eman 
eta errota erabiltzeko betebeharrean islatzen direnak. Leialtasunezko eginbeharrak 
ere baditugu, leinukoak estutasunean daudenean laguntzeko (auzian testigantza 
ematekoa, manipulatua edo faltsua bada ere). Gainera eguneroko harremanak ere 
ezagutzera ematen dira, elkarren auzo izateak garatzen dituenak: On Migel erre-
torea gainontzekoak baino zaharragoa izanik, guztiak ezagutzen ditu jaiotzetik eta 
jauretxeko jaunen anai eta osaba izateak haien erreferente izatea ekarriko zuen 
ziurrenez.

Hala ere, kasu honek garbi erakusten digu sendiaren eta menpekoen arteko 
banaketa ez zela absolutua. Batetik, Domingo Otaegi eta On Diego familiartekoak 
direla aipatzen du Domingo Etxabe defentsaren lekukoak241. Otaegik berak emango 
du senitartekotasunari buruzko zehaztasun gehiago: bere aita Joanes Otaegi eta 
Milia Leizaur (Aristerrazu), On Diegoren ama, neba-arrebak omen ziren242. Beraz, 
Joanes Aristerrazu etxeko seme zen (ez dakigu legezkoa edo sasikoa). Beraz, erreto-
rea eta Domingo Otaegi lehengusu ziren haien artean. Bestetik, Joanes Ondarreta 
dugu, On Migelen laguna omen zena, Maria Martinez Leizaurrekin, On Diegoren 
ilobarekin ezkondutakoa.

Defentsako lekuko den Julian Soroak harreman hauen konplexutasunaren 
beste zertzelada bat eskaintzen digu243, Leizaurtarren eta Otaegiren artean ere liska-
rrik izan zela esaten duenean:

239 Domingo Etxaberen aitortza: “…sabe y ha visto y es notorio que Jacobe de Eguzquiça y Domingo de 
Otaegui y Miguel de Yrun testigos presentados contra el dicho don Diego todos ellos son caseros de la 
casa y solar de Liçaur de donde el dicho rector desciende que deben cada año capones a la dicha casa y 
solar de Liçaur y subiectos a moler en sus molinos…” (ADZ, Apelaciones 140-1, fg).

240 Ikus bibliografian, J. A. ACHÓN, J. R. DÍAZ DE DURANA, J. A. FERNÁNDEZ DE LARREA, J. A. LEMA eta 
J. A. MARÍNen lanak.

241 “…que tanbien es notorio que el dicho Domingo de Otaegui es pariente del dicho rector…” (ADZ, 
Apelaciones 140-1, fg).

242 ADZ, Apelaciones 140-1, 25a.

243 ADZ, Apelaciones 140-1, 44i. Ziurrenez Sebastian edo Esteban Sansusterekin izan zuen zorra dela eta 
jasan zuen kartzelaratzeaz ari da, Tolosan, Korrejimenduko kartzelan egon zen 1564-1565 inguruan (ADP, 
Procesos, C9, nº 6).
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“[Domingo de Otaegui] que fue examinado en esta caussa, la primera 
vez estaba mal y demostraba en sus palabras por enemigo del dicho rec-
tor de Licaurr y su sobrino, señor de Licaurr, por que le tubieron presso 
sobre cierta fiança en la carcel y al mismo se lo oyo dezir este testigo, y 
que nunca fiaria mas en ellos. Y le be agora que es muy amigo dellos y 
se tratan como tales amigos deudos y parientes que son…”.

Litekeena da Otaegik Leizaurtarrekin harreman ona mantentzea beste erre-
mediorik ez izatea, jaunaren baso eta burdinoletan parterik nahi bazuen behintzat. 
Ziurrenez leinuaren itzalean bizitzeak ere emango zion bere ordaina, baina lehe-
nago ikusi dugu bere ezkontza proiektuak gizartean gora egitea zutela helburu. 
Asteasuko Ugarte etxeari lotzekotan asko zuen irabaztekoa: agian besteren artean, 
Andoaingo ahaide nagusiaren loturatik askatzea?

Edozein kasutan, batek pentsa lezake hauen arteko sarea argitara ateratzea 
defentsaren amarruzko estrategia zela, akusazioaren argumentuak deuseztatzeko. 
Bada beste dokumentu bat leinu eta menpekoen arteko harremana frogatzen duena. 
1545ean, Joan Saez edo Santxez Leizaurrek bere testamentua eman zuen, hilzorian 
zela eta244. Une hartan aurkeztutako lekukoak hauek dira: Domingo Etxabe, Joan 
Lopez Eraso, Joanes Deskarga, On Diego Leizaur, Joanes Ondarreta, eta Jakue Egus-
kitza. Azken hirurak gure auziarekin erlazioa dute: Eguzkitza, marinel izandakoa eta 
jokalaria; Ondarreta, izen bereko lekukoaren aita, ziurrenez245; hirugarrena akusatua 
bera da, Juandeleizaurrena etxeko semea.

8.2. On Diegoren kontrako muntaia judiziala?

On Migel Leizaur, Andoaingo San Martin elizako erretorea, Itero doktorearen 
autoetan lekuko gisa agertzen zaigu auziaren hasieran. Itxuraz, salaketa bisitatzai-
leak berak hasi zuen eta apaizak besteek baino zuhurrago ematen du bere testigan-
tza, baina On Diegoren jarrera homosexualen inguruan jardungo zutenen izenak 
eman zituen: Jakue Eguzkitza, Domingo Otaegi, Nikolas Hendaia, Pedro Martinez 
Lasarte eta Oiartzun (gehiago badirela dio baina ez ditu aipatzen)246.

Joanes Hondarretaren lekukotza oso zehatza da247:

“…que con quince dias poco mas o menos del dia y fiesta de San 
Miguel del año passado de mill y quinientos y cinquenta y seys, viniendo 
de compañía este testigo y el dicho don Diego de la villa de San 
Sebastian y habiendoles cojido la noche cerca// de la villa de Ernani que-
daron en ella aquella noche y en la casa llamada Marcorena y despues 
que vbieran cenado se acosto primero, este testigo en cama, dexando 

244 Gipuzkoako Artxibo Orokorra (AGG-GAO), Migel Abaliaren protokoloak, L.80, 256a-258i.

245 Joanes Ondarreta lekukoak 26 urte zituen 1568an.

246 ADZ, Apelaciones 140-1, 22i-23a.

247 ÍDEM, 18a-19a.
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la delantera de la dicha cama para el dicho don Diego, para quando se 
acostase. Y de ay a poco vino el dicho don Diego alumbrandole la moça 
de la posada, y le descalço y antes de acostar estaba en conuersacion 
con este testigo y con la dicha moça que le descalçaba y, a la que yba 
el a entrar en la cama, la moça se les despidio y fue con la vela o can-
dil. Y en entrando en la dicha cama el dicho don Diego defendiente 
luego fue a este testigo diciendo “bellaco yo te tengo de ver” y diciendo 
estas palabras y otras semejantes que no se acuerda le començo a pal-
par la barriga y pechos y aun diciendo que le habia de tocar las partes 
pudendas o vergonçosas. Y este testigo le dixo que se apartasse del y 
no le palpasse que aquello se habia de hazer a las mugeres y no a los 
hombres y que si mucho le hazia le hecharia de la cama y aunque este 
testigo se enojo dello no demostraba enojo alguno el don Diego antes 
passo lo que dicho ha por su// parte como holgandosede tratar dello y 
con lo que este testigo le dixo “no trato mas dello” el dicho don Diego 
y anssi durmieron los dos la dicha noche en la dicha cama y que esta es 
verdad”.

Jakobe Eguzkitzak, Nikolas Hendaiarekin gertatutakoa kontatzeaz gain, bera 
bortxatzen ere saiatu zela gehitu zuen lehen adierazpena baino egun batzuk 
geroago248:

“Preguntado si el dicho don Diego y Nicolas de Endaya, vezino de la 
villa de Orio houiessen dormido alguna noche en su casa juntos y si 
saben que vbiessen// tenido ruydo y enojo entre ellos por causa de 
que el dicho don Diego le hubiesse cometido suziedad y fialdad contra 
natura al dicho Nicolas, dixo que lo que sabe por el juramento que ha 
hecho es que habra poco mas o menos diez o onze años que estando 
alli holgando en casa de este deposante el dicho Nicolas en las fiestas 
de la tierra de Licaurr que vna tarde llego alla el dicho don Diego y ceno 
con ellos y quedo a dormir. Y el dicho don Diego se acosto juntamente 
con Nicolas y este deposante estado en la cama con su mujer hazia 
la mañana de la alborada entendio que tenien ruydo y palabras entre 
si y el dicho Nicolas dezia al dicho don Diego que estaba en terminos 
de quebrarle la cabeça y hazerle pedaços, que era vn gran bellaco y 
que merecia estar quemado deziendo que le habia cometido de querer 
aprobecharse del contra natura y que con esto el dicho do Diego espan-
tado salio de casa.

[…] Y que anssimismo puede haber treze años poco mas o menos que 
habiendose acostado vna noche el dicho// don Diego y este confessante 
en casa del dicho don Diego le acometio del dicho pecado a este tes-
tigo, lo qual entendido le quiso maltratar este testigo y assi se partieron 
sin que vbiesse mas”.

248 ÍDEM, 20a-i.
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Domingo Otaegik ere lehen adierazpenaren ondoren, beste bat gehitu zuen249:

“…y que a este testigo estando trabajando en su lugar y habiendo 
quedado a dormir en su casa y dormido juntos vna noche se llego el 
haziendo señar que queria acometer a el y vista su mala intencion le 
renio este testigo”.

On Diego Leizaurrek, jauretxeko nagusiak, ere ondorengo adierazpenean berak 
bizitako ukitze saiakera kontatzen du250.

Testigantza hauek oso antzekoak dira, Leizaurko jaunarena izan ezik, eta 
haietako bik Donostian eginiko adierazpenetan ez zuten haiek nozitutako ustezko 
abusuez ezer esan, ondoren gehitutako aitorpenak dira. Hori dela eta, defentsak 
muntaia dela salatuko du, erretoreak Itero doktorearen aurrean aurkezturiko leku-
koei zer esan behar zuten azaldu ziela. On Diego berak argumentu hori erabili zuen 
apelazioaren edukia hornitzeko251. Hala ere, manipulatuak ez ziren lekukoak soilik, 
Martin Aginaga, aitortzak jasotzera joan zenean, erretorearen etxean egon zela esa-
ten dute zenbait testiguk. Beltran Irigoienek parteetako batekin biltzea egokia ez 
zela aurpegiratzean, erretoreak asaldatuta eta indarkeriaz egin omen zion aurre. 
Irigoien bera On Diegoren lekukoak jasotzen ari zen une hartan eta auzian eraginik 
izan zezakeen beldur zen. Esteban Altzak honela kontatzen du:

“…que al tiempo que Martin de Aguinaga notario rescebio la informa-
ción y probança primera por parte del dicho don Diego en la presente 
causa, vio que al dicho tiempo, como agora de presente entiende, solia 
entender Beltran de Yrigoyen en solicitar el negoçio por el dicho don 
Diego. Y vio que andando en ello vn dia, el dicho Martin de Aguinaga 
notario entro en casa del dicho rector donde con el estubo ablando 
buen rato y visto ello el dicho Beltran dixo al dicho notario que saliese 
de su casa, que entendiendo por el dicho don Diego en la causa no 
tenia que estar con el dicho rector. Y a ello vio que el dicho rector al 
dicho Beltran le injurio de palabra diziendole “bellaco, perro, ¿que 
teneis vos que hablar porque conmigo esta ablando?” y diciendo si no 
abia alguno que le quitase day al dicho Veltran. En que ansi mismo el 
dicho Beltran al dicho rector le dixo y respondió era tan bueno como el 
y de [e]llo entrambos venieron a se trabar de palabras asta y en tanto 
que el dicho rector tomo vna piedra grande a las puertas de su casa en 
la calçada y a ello este testigo se metió en medio diciendo al dicho rec-
tor no tomase con el dicho Beltran y el dicho Veltran con tanto se fue 
d[e] ay y ello es lo que paso y sabe…”252.

249 ÍDEM, 25i.

250 ÍDEM, 31a-i. Geroxeago azalduko dugu zertan zetzan berak gehitutakoak.

251 ÍDEM, fg, espedientearen hasiera.

252 ÍDEM. Joanes Deskargak antzekoa kontatzen du, baina erretorearen hitzak zertxobait aldatuz: “Vos, 
vellaco, perro, ¿que teneys que decir al hombre que esta conmigo?”.
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Bestalde, badira bi lekuko aitortza benetan argigarriak egiten dituztenak. Bata 
Nikolas Hendaia oriotarra da, Jakobe Eguzkitzaren laguna. Bera izan zen On Die-
goren ustezko erasoak nozitu zituenetako bat253. Donostian, maiatzaren 7an, Itero 
doktorearen aurrean emandako aitortza jasotzen duen idatzian esandakoaren ara-
bera, Jakobe Euguzkitzaren eta bere emaztearen etxean afaldu ostean, elkarrekin 
oheratu ziren eta gaua heldu zenean elkarrekin joan ziren lotara, biak ohe berean. 
Lotan zegoela, zerbait nabaritu eta On Diego ikusi zuen, zakila tente zuela, berari 
sarketa egiteko prest. Aztoratuta, bizpahiru ukabilkada eman zizkiola kontatzen 
idatziak, etxetik bota zuelarik.

Martin Aginagak bere izenean idatzitakoa irakurri zionean, ordea, gezurtatu 
egin zuen berak halakorik kontatu izana. Bere esanetan, deklaratzera joan zenean, 
Itero doktorea ohean zen eta ez zen beste inor aurrean. Hendaiak kontatu beharre-
koak kontatu zituen eta inork ez zuen horren idazpenik egin. Itero doktoreak orri 
huts batean sinatzeko eskatu zion eta gero eskribauak beteko zituela berak esanda-
koak idatziz254. Horren ondorioa manipulatutako aitortza izan zen, berak kontatuta-
koa aldatuta idatzi baitzuten.

253 Bere adierazpenak osorik transkribatuta gehitu dira 11.4.eranskinean. 

254 “Y este testigo le dixo su verdad de palabra y sin scribir lo que este testigo le dixo, y sin que se hallasse 
otro ninguno presente le dixo que firmasse en blanco en vn processo que le dio, que despues el asentaria 
su dicho. Y este testigo a su confiança, creyendo que una persona graue como la del dicho doctor que 
noscribiria ni haria screbir sino lo que este testigo le dixo, firmo en blanco ene l dicho processo que es el 
que le ha sido mostrado y leydo” (ÍDEM).

8. irudia. Juandeleizaurrena etxearen eta inguruaren ikuspegia. 
Iturria: Andoaingo Udal Artxiboa, © Valentín DeCastro.
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Bere egiazkoa deklarazioa honakoa zela kontatu zuen ondoren. San Martin 
jaietan, elkarrekin afaritan ari zirela, On Diego azaldu eta haiekin egin zuen otordua. 
Ilunduta omen zegoen amaitzerako eta bertan lo egiteko eskaini zion Eguzkitzak 
(1559 inguruan izan zen, oraindik liskarrik izan gabeak). Etxeko gizon eta andreak 
ohe batean egin zuten lo eta apaizak eta oriotarrak bestean, guztiak gela berean. 
Lotara sartzean, ederki jan eta edan ostean, On Diego nahiko jostari omen zegoen, 
hiztun, eta bularrak eta sabelaldea ukitzen hasi zitzaion, “Jainkoak bedeinka zai-
tzala” esanez. Hendaiak lo egiten uzteko eskatzen zion benefiziodunari, baina ez 
omen zion kasu handirik egiten. Hurrengo goizean, zera aipatu zion Eguzkitzari, 
bezperan neskekin dantzan pasa zuela egun guztia, gauean On Diegok oraindik 
txantxetan, jolasean eta kilimak eginez pasa nahi zuela gau guztia eta etxe guztia 
ez aztoratzearren ez zizkiola eman “hogei ukabilkada”. Hau besterik ez omen zen 
pasa.

Eguzkitzak besterik kontatzen du, goizean esnatzean oso haserre, txikitu behar 
zuela eta burua apurtu eta sutan erretzea merezi zuela, beraz, “contra natura” 
aprobetxatu nahi izateagatik255. Diego Leizaur jaunak Eguzkitzak kontatutako beste 
pasadizo bat azaltzen du, hain zuzen, San Martinetan gertatutakoak eta gero, Orion 
topatu zirela itsas armadetan ezagututako lagunak eta Hendaiak ea gainkatu nahi 
izan zuen apaiz hura bizi zen galdetu omen ziola256.

Hendaiaren antzera, Migel Irun Gaintzak ere berak esandakoa manipulatuta 
zegoela adierazi zuen. Ez omen zuen esan gizon gazteei bularraldea eta sabelaldea 
ukitzako ohitura zuenik, esaldi lizunak esanez, baizik berari behin halakorik egin 
ziola, elizara bezperetara zihoazela257. Gainera, berak ezkondu aurretik lo egin duela 
On Diegorekin ohe berean eta ez ziola inongo erasorik egin gehitzen du.

Bestetik, Julian Soroak, gaiari buruz galdetzean Jakobe Eguzkitzak izandako 
erreakzioa kontatzen du. Elkarrekin topatu ziren egun batean eta

“…començaron a tratar sobre el dicho don Diego y de su prision y 
caussa de [e]llo y de como el abia sido examinado contra el. Y dixo el 
dicho Jacobe que no abia tenido enemistad ninguna con el dicho don 
Diego pero que el hera muy grande vellaco y que otros testigos abian 
depuesto mas mal que no el, y se lo dixo con enojo y alteracion”258.

255 “Y el dicho don Diego se acosto juntamente con Nicolas y este deposante estado en la cama con su mujer 
hazia la mañana de la alborada entendio que tenien ruydo y palabras entre si y el dicho Nicolas dezia 
al dicho don Diego que estaba en terminos de quebrarle la cabeça y hazerle pedaços, que era vn gran 
bellaco y que merecia estar quemado deziendo que le habia cometido de querer aprobecharse del contra 
natura y que con esto el dicho do Diego espantado salio de casa” (ÍDEM, 20i).

256 “…y luego embolbiendo dixo a este testigo que en la calle habia topato con el dicho Nicolas de Endaya y 
que le habia preguntado si bibia aquel clerigo que le quiso cabalgar diciendoselo por el dicho don Diego 
de Licaurr…” (ÍDEM, 31i).

257 ÍDEM, 26a.

258 ÍDEM, 44a.
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Lekuko honen bertsioaren arabera, ez dirudi Eguzkitza gatazka honetan eroso 
zegoenik eta ematen du On Diegori egiten ari zaiena justifikatu nahian ari dela. 
Errua, nolabait, apaiz benefiziodunarena da eta berak esandakoak ez dira gogorre-
nak besteenekin alderatuta.

Ikusi bezala, adierazpenak kontraesankorrak dira, baina salaketa osatzeko jaso-
tako lekukoen arteko bik beren esanak zehatz-mehatz hartu beharrean, aldatuta 
jaso zituztela jakinarazten dute. Badirudi Nikolas Hendaia, bertakoa ez denez, bes-
teak baino libreago dela Andoaingo liskarren inguruan aritzeko eta, ustez behintzat, 
egia esateko. Irun Gaintzaren kasuan, berriz, zintzotasunak bultzatzen ote zuen 
bere deklarazioa zuzentzera edo gainontzeko andoaindarrekin gatazkarik nahi ez 
izateak?

Edozein kasutan, auziaren espedientea irakurri ondoren, salaketa On Migelek 
antolatu zuela nahiko argia da. Denbora tarte batez (Iruñeako sententziaren ara-
bera, urte bat derrigor eta beste bat, aukeran) apaiz benefizioduna paretik kentzeko 
saiakera izan zen bere aldetik. Agian epe hori haien arteko etsaitasuna sortu zuten 
aferak erretorearen alde jartzeko nahikoa zen? Elizako eserlekuen kontuan, adi-
bidez, bere neskamea Maria Martinez Leizaurren amonarena izandako hilobiaren 
gainean jar zedin lortzeko259?

Julian Soroa erretorearekin elkartu zen Martin Legorretaren etxean (aurretik 
ikusi bezala, apaizarenaren aurrean zegoen), On Diego Tolosara joan zenean, herrian 
publikoa baitzen salaketa hori ez zela egiazkoa eta atzetik On Migel ari zela azpi-
jokoan. Herritarrentzat okerrena elkarren senitartekoak eta gertukoak zirela zen260. 
Soroak bere susmoak esan zizkionean, apaizak onartu egin zuen, honakoak esanez:

“yo le he criado y dado de comer a don Diego de Licaurr y abiendome 
de reconocer esta buena obra me a sido ingrato y desconocido y ansi le 
tengo de persiguir en este negocio que es acusado pero digo oslo a vos 
esto haziendo confianca que a nadie le descubrireys”.

Baina Soroak On Diegori esan egin zion zer gertatzen ari zen eta berriz ere 
On Migelekin elkartu zen:

“Y este testigo dixo al dicho rector que tenia entendido que procedia 
contra el dicho don Diego y que ansi lo abia descubierto al dicho don 
Diego para que supiesse quien le hazia la guerra y el dicho rector le 
dixo que no lo abia echo bien en descubrirselo. Y le dixo mas, mostran-
dose por enemigo del dicho don Diego, que avnque a contemplacion 

259 Zer dela eta nahi zuen bere neskamea Juandelizaurrena etxeari loturiko hilobian jarri? Ez ote zen neska 
hura erretorearen alaba? Leizaur etxeko parteko beste norbait? Beste nor jarri nahi zezakeen Andoaingo 
etxe nagusienetako baten hilobian eserita, baldin eta bere gertukoa ez balitz? On Diegoren kasua argia 
da, Maria Martinez bere anai Joanesen alaba baitzen eta haien ama Milia Aristerrazu esertzen zen leku 
bera jasotzea nahi zuen apaiz benefiziodunak. Oraingoz, ez dago erantzun ziurrik ematerik.

260 “caussaba deshonor a si mismo pues el dicho don Diego hera primo carnal suyo de vna parte y tambien 
por otra, deudo” (ÍDEM, 43a).
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del pueblo se quemasse el processo que estaba// echo contra el dicho 
don Diego, siempre le quedaria vna mancha si el pudiese y se lo paga-
ria. Y es to lo rrepetio por muchas vezes con grande yra y enojo y passo 
ello en la cassa del dicho rector, en presencia del señor de Licaurr, su 
sobrino”261.

Argi eta garbi, beraz, On Migelek kalte egin nahian hasi zuen auzia, ez On Die-
goren jarrerak, moraltasunaren kontrako jokabideak edo dena delakoak deitora-
garriak zirelako. Antzinako Errejimenean, ohikoa zen epaitegietan aurkezten ziren 
auziak aurretik salatzailearen eta akusatuaren artean gertatutako liskarrek eragin-
dakoak izatea, nahiz eta epaitzen zenarekin zerikusirik ez izan262. Kleroaren kasuan, 
XV. mendean apaiz ugari zen kexu ohe-kide publikoak edukitzeagatik haien kon-
trako salaketak egiten zirela, faltsuki, kalte egitearren soilik263. Honek ez du esan 
nahi haien botoen kontrako huts hori orokorra ez zenik, baizik eta batzuetan susmo 
soila erabiltzen zela beste ezkutuko helburuak lortzeko.

8.3. Andoaingo botereak gatazkaren aurrean

1568eko uztailean, Martin Aginaga frogak jasotzera azaldu zenean, Andoaingo 
komunitatea ez zen geldirik geratu. Auziaren atzetik zegoen On Migelen amarrua 
publikoa zen jadanik eta liskar horrek ekar zitzakeen kalteez ohartuta zeuden. Niko-
las Hendaia eta Irun Gaintza ez ziren prest egon beren izenean edozein gauza esan 
zezaten, baina leizaurtarrak beste zenbait testigantza faltsu ematen ari zirelako sus-
moa bazuten eta egoera nahiko korapilatsuak sortzen hasi ziren. Julian Soroa usur-
bildarrak aipatzen duen kasua oso adierazgarria da, Joanes Hondarretaren egoerari 
dagokionez:

“…a oido dezir por publico en Licaurr y en particular de Joanicot de 
Licaurr, marido de Mari Juan de Goyaz, vezino de Licaurr, y de Martin de 
Legorreta, enfermo, y de otros muchos que el dicho Juan de Hondarreta 
habia sido examinado inbiandole a llamar y solicitandole el dicho rec-
tor de Ayndoayn y rrogandole que se examinase y ansi lo entendio por 
publicidad”264.

Joanes Hondarreta, Herreria etxeko nagusia izateaz gain265, Maria Martinez Lei-
zaurren senarra zen, hau da, Juandeleizaurrena etxeko oinordekoarena. On Migelek 

261 ÍDEM, 43a-i.

262 ORTEGO Gil, O., “Innocentia praessumpta: absoluciones en el Antiguo Régimen”, Cuadernos de Historia 
del Derecho, 10, 2003, 100 or.

263 Álvarez URECELAY, M., Causando gran escandalo…, op.cit., 42-43or.

264 ÍDEM, 44a. Hemen aipatzen den Joanikot Leizaur hau On Diegoren anaia da, beste lekuetan Joanes ize-
nez ezagutzen dena. Auzia jazo zen garaian hil zen ziurrenez, 1573 baino lehenago, bere emazte Mari 
Joan Goiatz berriz ezkondu baitzen urte haren inguruan, Joanes Irigoienekin (AYERBE IRIBAR, R., DÍEZ DE 
SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: Andoain…, op.cit.,417 or.).

265 ÍDEM, 394-395 or. 
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hilobiarekiko eskubidea ukatu nahi zion emakumearen bikotea bere parteko lekuko 
aurkeztu zuen; beste aldetik begiratuta, On Diegok ilobaren lekua defendatzen 
zuen elizan, senarra haren lepotik gaizki esaka zebilen artean.

Andoaindarrek ez zuten egoera hau batere gogoko eta On Migeli iruzur hau 
amaitzeko eskatzera joan ziren266. Igande batez, herriko 30 bat gizon joan ziren 
berarekin hitz egitera, elizaren alboko zelaira, eta auzia amaitu zezan eskatzera. 
Erretoreak esan zien On Diego pertsona doilorra, ahozikina eta lotsagabea zela eta 
bere eskutik benefizioa jaso zuenean urte pare batez kanpora ikastera joateko kon-
promisoarekin egin zuela. On Migel eta On Diegoren arteko harremana guztiz gaiz-
totuta omen zegoen:

“y que quando se veya con el dicho don Diego en la iglesia venia a ter-
minos que no queria y que no queria verse con el en la iglesia y quando 
el no ffuese desta tierra que [e]l se ausentaria de [e]lla por no verse con 
el dicho deffendiente en vna iglesia”.

Herriko gehiengoa auzia deuseztatzeren aldekoa zen eta hori garbi ikusi zuen 
On Migelek. Gatazka hura ez luzatzeko jarri zizkien baldintzak bi izan ziren: aku-
satua bi urtez kanpora joan zedila, ikastera, eta ez zezala bere kontra egin zuten 
lekukoen kontrako neurririk har.

Bitartean, egoera hau ez zen batere erosoa Andoaingo leinu nagusiko jauna-
rentzat. Diego Leizaur jauna osabaren eta herriaren artean kokatzera bultzatzen 
zuen liskar honek. Bere osabaren amarruaren jakitun zen, Julian Soroak adierazi 
zuen bezala, eta, hala ere, bere lekukotza On Diegoren guztiz kontrakoa izan zen. 
Beste lekukoek adierazitakoez gain benefiziodunaren moralaren kontrako jokabide 
gehiago ere kontatuak zituen. Batetik, Petri Matrinez Lasarte oiartzuarrak esanda-
koak errepikatzen ditu, hau da, behin egin zuela lo On Diegoren etxean eta ez zuela 
berriz egingo. Leizaurko jaunak ez omen zion zergatik galdetu, baina esaten zirenak 
ezagutzen zituenez, jakin zuen zeri buruz ari zen. Bestetik, berari egindako eraso 
baten berri eman zuen:

“que habia siete u ocho años poco mas o menos y era inuierno y fue 
una tarde este testigo en casa del dicho don Diego de Liçaurr y le hallo 
a la lumbra sin calças que yba ya a costarse en cama. Y estubo con el// 
vn rato en conuersacion y se acuerda que el dicho don Diego le quiso 
manejar su miembro a este testigo y lo procuro el y este testigo le dezia 
que le dexasse quedo, que alli mal aparejo habia para tocar el con la 
mano. Y como vio este testigo, se lebanto de su asiento y trabo de rezio 
al dicho don Diego por sus botones267 y llebo asta la puerta y le dexo 

266 Ondoren azaldutakoak Martin Irigoien, Martin Larramendi eta Joanes Eguzkitzaren lekukotzetan oinarritu 
dut (ADZ, Apelaciones 140-1, 49a-56a).

267 Hitz honen esanahia ez da oso argia gaur egungo ikuspegitik. Litekeena da barrabilez hizketan aritzea, 
Nebrijaren Vocabularioan jasotako adieran (guk Diccionario de Autoridades kontsultatu dugu): “La buba u 
divieso que sale en el cuerpo”.
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alli y se fue este testigo a su casa. Y al dia siguiente se le quexo el dicho 
don Diego que le habia lastimado mucho y que esta es la verdad”268.

Egia ote bertan kontatutakoa? Zer premia zuen Leizaurko jaunak berak ere 
halakorik asmatzen hasteko? Ikusi dugu Hondarretak eta Otaegik emandako ber-
tsioak ustez Hendaiak nozitu zuenaren oso antzekoak direla: bortxaketa saiakerak 
dira. Diego jaunak lehenengo pertsonan kontatutakoa, ordea, oso ezberdina da.

Hala ere, kontua zera da, Andoaingo komunitateko 30 gizon haiek erretorea-
rekin liskar hau konpontzeko asmoz elizara269 joan zirenean, bidean Leizaurko etxe-
tik pasa zirela eta jaunari beraiekin joateko eskatu ziotela. Kontzejuko batzarreko 
ordezkariek honen parte ez zen jauretxeko nagusiari bere osabaren aurka joateko 
eskatu zioten. Honen erantzuna? Baiezkoa, baina argi utziz ez ziola osabari ezer 
eskatuko (“pero que el no le rogaria nada al dicho rector”). Herriarekin batera ager-
tuko zen, bakearen eta konponbide baten bila, baina osabarekin aurrez aurreko 
publiko eta zuzenik gabe.

Asaldurak ekiditea da komunitatearen funtzioetako bat270. Herritarren batza-
rrak ez du begi onez ikusten iruzurra erabiliz Andoaingo leinu nagusia eta honen 
ingurukoak elkarren kontra aritzerik. Kristau balioetan oinarritutako Antzinako Erre-
jimeneko antolaketa soziopolitikoan elkartearen zuzendariak dira kideen arteko 
gatazkak, bakearen kontra altxatzen diren jazoerak, baretzen eta konpontzen saiatu 
behar dutenak. Interes partikularren eta orokorren arteko talka gertatzen da orduan 
eta, kasu honetan bezala, urak lehengora bihurtzea izango da bere egiteko nagusia.

9. ONDORIOAK

Zaragozako Auzitegi Metropolitarrak bere epaia 1569ko ekainaren 30ean eman 
zuen, auzia hasi eta urte bete baino geroago. Absoluzioarena izan zen sententziaren 
adierazpena271. On Migel Leizaur erretorearen muntaia ezerezean gelditu zela ema-
ten du, baina hurrengo egun, hilabete eta urteei buruzko daturik ez dugunez, zaila 
da zehaztasunik ematea. Baliteke apaizak bere herrikideei egindako proposamena, 
finean Iruñeko epaileak emandako zigorrak jasotzen zuena, bete izana. Absoluzioak 
On Diego Leizaurr sexu-abusu saiakera homosexualen, haragizko sexu-harreman 
heterosexualen eta moralaren eta presbitero-ordenaren kontrako jarreren akusazio-
tik libre uzten du, baina gatazkaren muina beste bat zela jakinik, auzia sustatu zuten 
arazo ezkutuak ez zituen konpondu. Bi apaizek eliza berean liturgia burutzeko bete-
beharra zuten, askotan, batera eta ezinikusiak bere horretan zirauen. Andoaingo 

268 ÍDEM, 31i-32a.

269 Beste bertsio batek erretorearen etxera joan zirela aipatzen du (Martin Larramendi, ÍDEM, 51a). Birritan 
joan ziren ala bi jazoera ezberdin dira?

270 Zenbait autorek “moralezko ekonomia” hitza erabiltzen dute pentsaera eta jokabide sistema hau des-
kribatzeko. Gipuzkoari eta garaiari buruz, ikus lan honetan egiten den sintesia: ZAPIRAIN KARRIKA, D., 
Mikeleteak eta bidelapurrak…, op.cit., 40 or. eta hurrengoak.

271 “…absoluimus dictum Didacum de Licaur et absolutum esse declaramus…“ (ADZ, Apelaciones 140-1).
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kontzeju eta batzarrak On Diego denbora tarte batez kanpora, ikasketak burutzera, 
joatera behartu ote zuten?

Bestalde, absoluzioak fiskalak aurkeztutako testigantza guztiak gezurrezkoak 
zirela esan nahi al du? Hendaiak, Irun Gaintzak eta Leizaurko jaunak kontatutako 
ukitzeak asmatutakoak ziren? Gizonen artean jazotako txantxak soilik al ziren? Bali-
teke, ageriko harreman homosexualak gaitzespenak eta errepresio gogorrak meha-
txatzen zituzten garai eta mentalitate hartan, On Diegok bere ezkutuko grinak jolas 
eta bromen bidez mozorrotzea. Publikoki bere harreman afektiboak bideratu ezin 
zituenez, nolabait kamuflatuta egiten saiatuko zen.

Edozein kasutan, ez da lan honen helburua On Diego epaitzea edo bere sexu 
joera zein zen ebaztea. Bere kasuak Berpizkundeko andoaindarren mundua hobe 
ulertzen laguntzeko zertzelada batzuk eskaini dizkigu eta horiek aztertzen saiatu 
gara.

Komunitatearen ikuspegitik, auziak azaltzen dituen gertakizunak Andoaingo 
giza-talde konkretu baten inguruan gauzatu ziren. On Diegoren salaketa hauek 
herriko eremu nahiko txikian gertatu ziren, Zumean auzoan, Oria ibaiaren erribera-
tan eta harana zeharkatzen zuen bide nagusiaren inguruan. Diego Leizaur Juande-
lizaurrena etxaldean bizi zen, Joanes Hondarretaren Herreria etxearen alboan. Ana 
Arano serorak ere leku hartan zuen bere bizilekua eta apaiz benefiziodunarekin bizi 
zen Maria Martinez Leizaurri bisita egiten zion. On Migel erretorearen bizilekua ere 
inguru horretan egon behar zuen, Martin Irigoienek esaten baitu Hondarretaren 
etxea eta erretorearena bata bestearen aurrean daudela. Martin Legorreta gaixoaren 
eta hura zaintzen zuen Maria Ortizen ostatuak ere hauen alboan behar zuen… Hala 
ere, komunitatearentzako erdigune politiko eta erlijiosoa zen San Martin elizako zer-
bitzariak ziren muturtuta zeuden apaizak eta, gutxi balitz, herriko leinu nagusieneko 
kideak ziren biak. Honek guztiak komunitatearen zati garrantzitsua mugiarazten du, 
epaileak salaketak egia edo gezurra diren esan aurretik, bekatariak zigorra merezi 
behar duen edo ez jakin aurretik, sustrai pertsonalak dituen gaia kolektibo egitera 
pasako delarik. Horretan datza zehazki komunitatearen zentzuak, norbanako edo 
unitate sozial bakoitzari dagozkionak guztien ardura-gai izatea, hain zuzen.

Gizarteko erakundeen zurruntasunak, iragankorrak ez diren heinean, oreka 
mantentzeko zailtasunak ekartzen zituen. Komunitatean eskumen, ospe eta maila 
ezberdinetako etxeak zeuden eta nagusienek zuten, bereziki, bakea mantentzeko 
betebeharra. Gatazkak sortzen zirenean eta haiek epaitegietara iristean, aurka-
riek beren baliabideak martxan jartzen zituzten eta, kasu honetan bezala, orduan 
azaleratzen ziren menpetasunak eta zorrak, aurre-iritziak eta aurpegiratzeak. Une 
horretan gelditzen da agerian bakoitza non dagoen kokatuta gizarteko antzeztoki 
horretan.

Hala ere, guztia ez zen estatikoa eta askotan aldakortasuna zen gatazka sortzen 
zuena. Demografiaren igoerak, etxeen ugaltzeak, baliabideen banaketa desoreka-
tuak eta abar, sistemak onartutakotik kanpo edo, behintzat, mugan zirenak sortuko 
zituen. Pobrezia eta bazterkeria kasuak ikusi ditugu, nahiz eta, kasu honetan mutu-
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rreko kasuak ez izan. Egoera hauek aldatu nahian protagonistek beren estrategiak 
ehunduko dituzte eta gizarte-mailan eta egoera ekonomikoan gora egin nahiko 
dute. Horretarako bideetako bat ezkontzarena da, baina komunitateak onesten 
dituen loturak maila berekoena izanik, ezkontza-merkatua ere ez da librea.

Ikusi bezala, gizon-emakumeen arteko harreman sexual eta afektiboak dira, 
hein handi batean, Berpizkundeko genero-rolek gehien baldintzatzen dituztenak. 
Ohorea, ospea publikoa eta leinuaren irudiaren erantzukizuna pertsonen jarduera 
intimoen arabera neurtzen zen eta, kasu honetan, emakumeak zuen bere bizkar 
zama astunena. Ikuspegi honetatik, auzitegiak nahiko jarrera garantista izan zutela 
esan daiteke, ezkontzaren inguruko epaiak leinuen ospean eta ezkontza-estrategie-
tan ahalik eta oker txikiena sortzeko.

Azken batean, ordena soziala ohorearen eta ospearen gainean eraikitzen zen. 
Batetik, etxe batzuk soilik zuten komunitateko erakunde politikoa osatzeko aukera, 
hein batean antzinatasuna zela eta. Gainera, leinu bakoitzeko banakoek jatorrizko 
orubeari zegozkion eskubideak gozatu eta defendatu behar zituzten, hilobia eta 
elizan eskaintzak egiteko txanda. Azkenik, erreprodukzio soziala edo estatusa man-
tendu edo igotzeko dinamikak ditugu eta haien atzetik, hein handi batean, prota-
gonisten irudi publikoa zegoen.

Lan honetan marmarrez, susmoez, beste batzuei entzundakoez aritu gara batez 
ere. Haiek eman digute mentalitate eta portaerak aztertzeko aukera. Aurreiritziak 
agertu zaizkigu barra-barra eta balio juridikoa ematen zitzaiela ikusi dugu. Sarreran 
aipatu dugu R. Fossierrek giza esentziaren inguruan esaten duena, badirela zenbait 
konstante historian zehar gizon-emakumeen portaeretan ematen direnak, alegia. 
Agian geu ere ez gara oso ezberdinak eta beti gaude prest besteen ingurukoei buruz 
epai merkeak emateko. Zientzia egiten ari garela, antzinako idazkiak irakurtzen, 
batzuetan, ustekabean, ispiluan ikusten gara. Formetan ez, noski, baina sakonean, 
ez al gara haien antzeko gizakiak?
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11. ERANSKIN DOKUMENTALA

11.1.  Itero doktorearen akusazioa on Diego Lizaurren kontra (Tolosa, 
1568-06-12)

ADZ, Apelaciones, 140-1, f.4a-i.

“Muy magnífico y muy reberendisimo señor fiscal de su señoria, acusa crimi-
nalmente a Don Diego de Liçaurr, clerigo beneficiado en la yglesia parrochial de 
Anduayn. Y contando el caso de su quexa diçe que siendo como es el dicho dn 
Diego clerigo de missa y subyecto a su señoria y habiendo de dar buen exemplo 
con su vida y costumbres, como la orden sacerdotal lo manda de manera que sea 
luz y espejo del pueblo contraveniendo lo suso dicho y especialmente a la inhi-
bición echa por el doctor Alquiça las visitas pasadas no tratasse ni comunicasse 
con muger sospechosa, en speçial con Ana de Arano, serora que solia ser de la 
dicha yglesia, con la qual despues de la visita ha tenido y tiene conuersacion carnal 
entrando y saliendo en su casa y llevando la dicha serora las obladas que le caben 
en la yglesia al dicho don Diego a su casa como si fuesse su criada. La qual de año 
y medio a esta parte ha parido vna criatura del dicho don Diego, en grande escán-
dalo del pueblo y es tanta su deshonestidad y feo propósito que no solamente 
procura tener y tiene su conuersacion carnal con mujeres deshonestas, mas ha 
cometido y solicitado a hombres para tener con ellos conuersacion//4a deshonesta 
queriéndose aprovechar dellos incurriendo en el pecado y nefando y ynorme de la 
sodomía durmiendo con diferentes hombres solicitándoles por diferentes vezes y 
es costumbre suya y muy ordinaria quando topa algunos moços ponerles las manos 
encima de a bragueta diciéndoles palabras deshonestas en special preguntales que 
grandes tenían sus miembros genitales y otras palabras turpes y feas indignas de 
la orden sacerdotal. En lo qual fuera deseruicio y pecado grande, que ha hecho 
contra la diuina magestad a dado el peor exemplo y escándalo que se puede dar de 
cristiano, el qual pecado por ser de la calidad y genero que es contra natura, solo el 
acometerlo es como si se executara, para lo qual ha incurrido en muchas y graues 
penas estauydas en derecho y por constitución las quales pide se execute y mas 
en las que ha incurrido por las inhibiciones por los visitadores echas y por lo nuevo 
incurrido le condene v.m. en cinquenta ducados para el fisco y camara episcopal y 
pide justicia y costas”.
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11.2.  On Diego Lizaurren adierazpena, Itero doktorearen aurrean, bere kon-
trako akusazioei erantzuteko (Tolosa, 1568-06-13)

ADZ, Apelaciones 140-1, f.f.5i-6i.

“En la villa de Tolosa a treze de junio de mil y quinientos sesenta y ocho años, 
don Diego de Liçaur, clerigo del dicho lugar y beneficiado de Ayndoayn de hedad 
segun dixo//5a de çinquenta y seys años poco mas o menos, siendo preguntado 
por el señor doctor Ytero sobre el libello acusatorio, dixo que es el nombrado en el 
dicho libello y subdito del reberendisimo [obispo] de Pamplona.

Y en quanto a lo que toca a Ana de Arano, que fue serora natural de Gue-
taria, nombrada en el dicho libello, digo que conosce a la dicha Ana de Arano de 
habla, vista y conuersacion honesta y que entra y sale en su casa de cinco años a 
esta parte y en special de año y medio a esta parte y que algunas vezes ha comido 
en su casa y que las vezes que ha ydo la dicha Anna de Arano a casa de este que 
depone ha sido por causa de la sobrina de este confesante que la tiene criada en 
su mesma casa y que la dicha Anna suele acudir algunas vezes a ella aunque ordi-
nariamente viue ella en su casa fuera de la de este que declara. Y que es verdad, 
que la dicha Ana de Arano y otras suelen llevar la obladas del beneficio de este que 
depone de casa del rector del dicho lugar a la posada de este confesante segun 
como lo rije y gobierna la dicha su sobrina. Y que no ha tenido copula carnal con 
ella en ningún tiempo ni le a sentido preñada ni sabe que aya parido ni sabe cosa 
alguna de la//5i criatura que fue preguntado.

Si ha sido inhibido por el visitador Alquiça, dixo que no mas de que en la 
vltima visita de agora cerca de quatro años le hablo de la dicha mujer aunque no 
le inhibió.

Y siendo preguntado sobre el caso de la sodomía y de su mal vso y costum-
bres y sus circunstancias, dixo que no ha tanido tal vso y costumbre de echarles 
las manos a las partes vergonçosas ni ha tenido costumbre de llevar mancebos a 
su casa a cenar ni hazerles quedar a dormir ni ha durmido con ellos. Y preguntado 
si había durmido alguna vez con Joanes de Ondarreta vezino de Ayndoayn, en 
San Sebastian y Ernani, y con Nicolas de Endaya vezino de Orio en Liçaur en casa 
de Peralta, y con Jacobe de Yguzquiça y si les había acometido el dicho pecado 
echándoles sus manos a las partes pudendas y haziendo otras demostraciones y 
abraçando a los dicho hombres, deciendoles palabras lascibas y probocatiuas para 
el dicho acto, dixo que es verdad que ha dormido vna noche viniendo de San 
Sebastian en Ernani con el dicho Johannes de Ondarreta y que no ha durmido con 
ninguno de los otros, ni jamas este confessante acometio del dicho pecado, ni les 
hizo caricias para ello, ni tal le ha venido en ningun tiempo//f.6r en su pensamiento.

Fuele preguntado del seruicio que haze en la yglesia dixo que este confes-
sante no haze falta en ello, antes cumple bien con el seruicio de la dicha yglesia a 
su posibilidad, como lo podra dezie el mesmo pueblo de Ayndoayn. Y que esta es 
la verdad y habiendosele leydo este su dicho lo ratifico y lo firmo de su nombre. 
Diego de Licaurr”.
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11.3.  Joanes Hondarretaren adierazpena, Martin Aginaga komisionatuaren 
aurrean (Donostia, Tolosa, 1568-07-16)

ADZ, Apelaciones 140-1, 17i-19a.

Lehen adierazpena, Donostian emana, Itero doktorearen aurrean, eta Aginaga komisio-
natuak berrets zezan irakurria:

“En la villa de San Sebastian a siete dias del mes de mayo del año de mill y 
quinientos sesenta y ocho años Joannes de Hondarreta, vezino de Licaurr, testigo 
de informacion jurado e interrogado de dezir la verdad acerca del edicto dixo que 
cognosce a don Diego de Liçaurr de habla vista y conuersacion, y que algunas vezer 
le ha visto assi en algunas casas como en tabernas jugar la colaçion y que ha oydo 
dezir que con la dicha serora tiene o ha tenido amistad aunque no sabe de vista. Y 
que por San Miguel passado vbo vn año poco mas o menos que durmieron juntos 
y que le començo a palpar las partes pudendas de manusearle y que enojado dello 
este deposante le quiso echar de la cama y que visto la mala respuesta que le dio 
este testigo que no le acometio mas nada. Y que ha oudo dezir que tiene mala 
costumbre y vicio de echar las manos a las partes vergonçosas de los hombres y que 
el dicho Don Diego tiene su casa junto a la herreria de este deposante y ha visto 
yr muchas vezes//17i a la dicha monja Anna de Arano en su casa y que anda allo a 
menudo en su seruicio y que se dize que se aprobecha della y que esto es lo que 
por el juramento que tiene hecho y por no saber escribir no firmo. El doctor Ytero”.

Bigarren adierazpena, Tolosan emana, Martin Aginagaren aurrean, gehitutakoak:

“…que con quince dias poco mas o menos del dia y fiesta de San Miguel 
del año passado de mill y quinientos y seys, viniendo de compañía este testigo y 
el dicho don Diego de la villa de San Sebastian y habiendoles cojido la noche cer-
ca//18a de la villa de Ernani quedaron en ella aquella noche y en la casa llamada 
Marcorena. Y despues que vbieran cenado se acosto primero este testigo en cama, 
dexando la delantera de la dicha cama para el dicho don Diego, para quando 
se acostase y de ay a poco vino el dicho don Diego alumbrandole la moça de la 
posada, y le descalço y antes de acostar estaba en conuersacion con este testigo y 
con la dicha moça que le descalçaba y a la que yba el a entrar en la cama la moça 
se les despidio y fue con la vela o candil. Y en entrando en la dicha cama el dicho 
don Diego defendiente luego fue a este testigo diciendo “bellaco yo te tengo de 
ver” y, diciendo estas palabras y otras semejantes que no se acuerda, le començo a 
palpar la barriga y pechos y aun diciendo que le habia de tocar las partes pudendas 
o vergonçosas. Y este testigo le dixo que se apartasse de [e]l y no le palpasse, que 
aquello se habia de hazer a las mugeres y no a los hombres y que si mucho le hazia 
le hecharia de la cama. Y aunque este testigo se enojo dello no demostraba enojo 
alguno el don Diego, antes passo lo que dicho ha por su//18i parte como holgan-
dosede tratar dello y con lo que este testigo le dixo “no trato mas dello”. El dicho 
don Diego y anssi durmieron los dos la dicha noche en la dicha cama y que esta es 
verdad. Y lo que passo la dicha noche y con esto dize que dicho tiene.

Y que la dicha casa del dicho don Diego defendiente esta de camino yendo 
a la herreria de Liçaurr y que se dize que de la dicha monja se aprobecha el defen-
diente aunque cerca desto no sabe particularidad alguna mas de la que tiene decla-
rada en su primera deposicion”.
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11.4.  Nikolas Endaia oriotarraren adierazpena, Martin Aginaga komisiona-
tuaren aurrean (Tolosa, 1568-07-20)

ADZ, Apelaciones 140-1, f.34a-36i.

“Item. El dicho Nicolas de Endaya, vezino de la villa de Orio, testigo presen-
tado por parte del dicho fiscal en prueba de lo contenido en las dichas preguntas 
y habiendo jurado en forma a las preguntas generales de la ley, dixo ser de hedad 
de quarenta (sic) años poco mas o menos y que cognosce al dicho Don Diego de 
Liçaur, defendiente, por vista, habla y trato, y que no es su deudo ni incurre en las 
demas preguntas generales de la ley. Y dixo como se sigue:

A la dicha segunda pregunta dixo que este que depone cognosçe al dicho 
defendiente como dicho ha por vista, habla y trato, y que sobre lo contenido en 
esta pregunta y deste caso contencioso, antes de agora ha sido examinado en esta 
villa de Orio en la visita que e ella hizo su señoria reberendisima y por el doctor 
Ytero, donde mediante juramento dixo y depuso la verdad que deste caso sabia. E 
pidio a mi el dicho comissario le mostrasse y leyesse lo que al tiempo anssi depuso, 
y deste su pedimiento se lo ley y mostre que es como se sigue://34i

“Item. Nicolas de Endaya, natural y vezino de Orio, de hedad de çinquenta 
(sic) años pocos mas o menos testigo de informaçion jurado e interrogado, dixo 
que al dicho Don Diego de Liçaurr lo cognoce de vista y conuersacion y que habra 
nuebe años poco mas o menos estando este deposante en Licaurr en casa de 
Jacobe de Ygusquiça en cierto regozijo, Don Diego de Liçaurr vna noche vino a 
la posada del dicho Jacobe y habiendo todos juntos cenado, quedo a dormir alli y 
dormieron en vna cama este deposante y el. Y veniendose a despertar, hallo que 
el dicho Don Diego estado allegado a sus espaldas y teniendo su mienbro armado 
y puesto hazia sus piernas y partes posteriores, habiendo hechado la mano hazia 
tras a ver lo que era aquello, y viesto lo que era, enojado grabemente, le dio dos o 
tres puñadas y le hecho fuera de casa y estubo en terminos de darle de puñaladas. 
Y corrido de la reprehension que este deposante le dio, salio fuera el dicho Don 
Diego, y assi sin rebertir ni hazer cosa alguna lo hecho de la cama a fuera y esto es 
verdad y lo que sabe por el juramento que tiene hecho.

Leydole su dicho se affirmo y firmo de su nombre Nicolas de Endaya”.

Siendole leyda y declarada a este que depone la de//34i suso encorporada 
deposicion y por el segun dixo comprehendido lo en ella contenido dixo que 
lo que este testigo en este caso dixo passa es que altiempo que su señoria 
reberendisima este año passo visitando la dicha villa e yglesia de Orio, el dicho 
señor doctor Ytero llamo a este testigo en casa de Domingo de Hoa, escribano 
de su magestad y bezino de la dicha villa donde posaba, y vn dia de mañana y 
estando el dicho doctor en cama y este testigo cerca de[e]l sentado en vna silla, 
le pregunto a este testigo si sabia algo del dicho Don Diego de Liçaurr, porque 
se dezia que a el le habia querido acometer de sodomia y dixesse lo que en esta 
razon passaba. Y este testigo le dixo su verdad de palabra y sin scribir lo que 
este testigo le dixo, y sin que se hallasse otro ninguno presente le dixo que fir-
masse en blanco en vn processo que le dio, que despues el asentaria su dicho. Y 
este testigo a su confiança, creyendo que una persona graue como la del dicho 
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doctor que noscribiria ni haria screbir sino lo que este testigo le dixo, firmo en 
blanco ene l dicho processo que es el que le ha sido mostrado y leydo. Y esta la 
dicha deposicion scripta [es] muy diferente y al reues de lo que este testigo dixo 
y depuso.//35a

Porque la verdad que en este caso passa y depusso este testigo y dicho como 
dicho ha de palabra al dicho señor doctor Ytero, fue que agora nuebe años poco 
mas o menos, se hallo este testigo por el dia e fiesta de San Martin en la dicha tierra 
de Liçaurr en casa del dicho Jacobe de Yguzquiça, testigo precedente, en regozijo, 
porque eran las fiestas o mecetas (sic) de la dicha tierra y vino a la dicha casa el 
dicho Don Diego, donde todos holgaron y cenaron y quedo a dormir la dicha noche 
en la dicha casa, porque hazia muy oscuro y la casa del dicho Don Diego era algo 
lexos y se acostaron este testigo y el dicho Don Diego en vna cama y el dicho Ygus-
quiça y su muger en otra y todos en vna camara, tocandose quasi con los pies, por 
estar las dichas camas apegantes la vna a la otra

Y despues que assi se acostaron como habian comido y bebido y holgado bien 
y el dicho Don Diego parecia hombre alegre y este testigo ser hombre algo repleto 
de carnes, le començo a cosquillar en la barriga y en los pechos a este testigo, 
diciendole, “Dios te bendiga”, y esto se lo repetia por muchas vezes por amistad, 
asta que no le dexaba dormir y lo mismo hazia la mañana//35i estando despiertos 
este testigo y el le hizo palparle en los pechos y barriga diziendole siempre “Dios te 
bendiga” y este testigo quando assi le palplaba (sic), le dezia “Don Diego, dexadme 
dormir” y no passo otra cossa la dicha noche.

Y al dia siguiente, despues que [e]l dicho Don Diego ffue para su cassa este 
testigo, dixo al dicho Yguzquiça “Ayer todo el dia me rebente en dançar con las 
moças y aquel clerigo no me a dexado dormir toda la noche porque el queria 
regozijarse y estar en conuersacion y cosquillandome e yo queriendo dormir. Y si 
no fuera por rebolber la cassa estube en tiento de darle veynte puñadas”.

Y que esta es la verdad y lo que este testigo ansi dixo y declaro al dicho señor 
doctor Ytero y nunca este testigo dixo ni depusso otra cossa alguna, ni que “el 
dicho Don Diego abiendose despertado este testigo allo que estaba allegado a 
sus espaldas y teniendo su miembro armado y puesto hazia sus piernas y partes 
posteriores abiendo echado la mano hazia atras a ber lo que hera aquello y bisto 
que hera enojado grabemente le dio dos o tres puñadas y lo dixo fuera de cassa 
y estubo en terminos de darle de puñaladas y corrido de la reprension que este 
testigo//36a le dio, salio fuera el dicho Don Diego y assi sin rebertir ni hazer cossa 
alguna lo echo de la cama afuera”. Y assi esta partida la niega enteramente este 
testigo porque como dicho a, nunca tal dixo ni se scribio su dicho ante el ni abia 
ningun escribano presente y como dicho a firmo en blanco y confiança este testigo 
y esta es la verdad y lo que passa en este casso y depusso este testigo ante el dicho 
señor doctor Ytero, para el juramendo que a prestado.

A las tercera, quarta, quinta, sexta y septima preguntas dixo que dize lo 
que dicho tiene y ello mismo repite en estas preguntas, y en particular sobre lo 
contenido en la quarta pregunta y mas no sabe. Fuele leydo su dicho y lo ratifico 
y firmo.

(Sinadurak) Nicolas de Endaya. Martin de Aguinaga, notario y comissario.
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11.5.  Juan de Santa Maria, Iruñeko bikario nagusiak, Joaneta Leizaur 
eta Maria Perez Olazaharraren arteko auziaren sententzia (Iruñea, 
1522-02-07)

ADZ, Apelaciones 428-6.

“In Dei nomine, Amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis 
pateat euidenter et sit notum ex anno a Natiuitate Domini millessimo quingentes-
simo vicessimo secundo die vero veneris septima menssis febroarii.

Reberendus Dominis Johannes de Sancta Maria in decretis bachalarius canoni-
cus et cantor in ecclesia Pampilone, ac vicarius generalis in spiritualibus et tempori-
bus ciuitatis et diocesis Pampilone a venerabili capitulo dicte ecclesie sede vacante, 
specialiter deputatus, sedens por tribunali in ciuitate Pampilone in domo sue habi-
tationis, more judicantis ad jura redendum et causas audiendum, hora vesperorum 
audiencie consueta eta publicam audienciam tenens me notario et testibus (et tes-
tibus) infraescriptis presentibus in causa que superperturbacione, inquietacione et 
molestacione possessionis juris prius et honorabilius sedendi et ad manumsacerdo-
tis offerendi seu obliaciones faciendi seu quasi in ecclesia parrochiali Sancti Martini 
parrochie de Ayndoain, prouincie Guipuzcoe, pampilonensis diocesis, coram eo et 
predecerrore suo ducta et ventilata extitit inter honestam mulierem Johanetam de 
Liçaur, viduam siue honorabilem Martinum de Cabaldic, eius et curie consistorii 
Pampilone procuratorem, actricem ex vna et honestam mulierem Mariam Periz de 
Olaçarra, vxorem Petri de Percaztegui, siue honorabilem Michaelem de Veruet, eius 
et dicte curie consistorii Pampilone procuratorem, ream et deffendentem ex altera, 
ambas vicinas dicte parrochie de Liçaur.

Ad[-]ndum procuratorum peticionem et in eorum presentia visovt asseruit 
processu presentis cause ex cunctis ine o contentis vt judicantem oportet solicite 
rimatis ¿sententiam? pro dicta Johanna de Liçaur, actrice et contra prefactam 
Mariam Perez de Olaçarra, ream, protulit sententiam diffinitiuam in hunc qui sequi-
tur modum:

Christi Nomine Inuocatio. Pro tribunali sedens et deum soliti preocu-
lis habientes in causa que super perturbatione, inquietatione et molestacione 
possessionis juris prius et honorabilius sedendi et ad manum sacerdotis offeredi 
seu oblaciones faciendi vel quasi in ecclesia parrochiali Beati Martini episcopi, 
vuniuerssitatis loci siue parrochie de Ayndoayn, prouincie Guipuzcoe et dioce-
sis Pampilone, coram predecessore nostro vicario generali per modum et viam 
canonici monitorii abeo inpetrati, emanati, decreti et concessi [-]pacta, prosecuta 
et quasi vsque ad ejus finem serbato debito processu perducta et coram nobis 
debite conclusa extitit inter honestam mulierem Johanetam de Liçaur, viduam, 
doctum monitorium super dicta causa inpetrantem, actricem, ex vna eta Mariam 
Periz de Olaçarra, vxorem Petri de Percaztegui, virtute dicti monitorii ex carta 
prefacta monitam et ream partibus ex al[teram am]bas vicinas seu habitatrices 
dice vniuersi[tatis seu] parro[chia de Ayndo]ayn siue dictaru parcium procura-
tores […] ad plenum dicte cau[…] predecessore nostro emanata [persona]liter 
dictam Johanetam act[ricem …] sua pacifica possessione vel quasi juris et vsus ad 
manum rectori […]oblaciones offerendi et faciendi pre[sen]te quam dicta Maria 
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Periz de Olaçarra monita et rea pacifice et quiete inmemoriale et sucessibe post 
duas aule de Liçaur et domus Verrozpe dicte parrochie a dicta Maria Periz de 
Olaçarra in dictis suis vsu possessione vel qua[si] pacificis dictam Johanetam de 
Liçaur perturbasse, vexasse, molestasse et inquietasse conando (sic) quantum in 
ea erat dictam Johanetam actricem inpedire ne dic[…] suas oblaciones pacifice 
et// quiere more solito et prout consueberat a longis temporibus citra ad manum 
dicti restoris et sacerdotis in missis parrochialibus popularibus et aliis diuinis offi-
ciis faceret et offereret contra jus et justicia.

Et ex aliis nostrum animum ad hoc mobens meritoque mobere debens non 
obstans quibusuis ex aduersso pro parte dicte Marie Periz de Olaçarra in processu 
dicte cause alegatus deductis et certo modo probare iuris a contentis que peti-
torum et judicium propietatis concernent et pro suis loco et tempore reseruari 
debent provt dicte Marie Periz de Olaçarra, ree et monite, reseruamus si expiriri 
super eo voluerit hanc nostram presentem sententiam deffinitiuam quam etiam de 
peritorum consilio in hiis scriptis ferimus, pronunciamus, decernimos et declaramus 
dictam Mariam Periz de Olaçarra ream et monitam per nos condempnamda fore et 
esse ac condempnari debere de jure ad cessandum desistendum et conquiescen-
dum a dictas perturbacione, vexacione, molestacione et inquietatione super dictis 
jure, vsu et possessione vel quasi dictas oblaciones ad manum dicti rectoris seu 
sacerdotis in dictis missis parrochialibus et popularibus aliisque diinis officiis in dicta 
parrochiali ecclesia Sancti martini de Ayndoayn et extra eam faciendi et offerenci 
provt dictam Mariam Periz, monitam et ream, ad sic cessandum, desistendum et 
conquiescendum. Similiter condempnamus dictamque Johannetam actricem per 
no tuenda, defendenda et manutenenda esse in dictis suis jure vsu, more et con-
suetudine ac pacifice ad manum dicti sacerdotis offerendi et oblaciones faciendi 
pro vt illam [-]emur et defendimus et manutenemus dictumque canonicum moni-
torium [-] prefacto nostro predecessore vicario generali emanatum fuisse, fore et 
esse ju[-]m rictum, rectum et canonicum suosque in et super premissis debitos fo[-]
ri effectus de jure verum qui ad victus victori in expenssis de jure ve[-] condemp-
nandum dictam Mariam Periz de Olaçarra, monitam et ream tam victam siue eius 
prefactum procuratorem suo nomine et nomine dicte Johanete, actrici, siue pre-
nominato procuratoris suonomine et pro ea in expenssis presente cause et proces-
sus condempnandum duximus et condepnandum e [-] taxacionie et moderacione 
nobis in posteris reseruatis.

Et ita pronunciamus, decernimus et declaramus, Johannes de Sancta Maria, 
vicarius generalis et judex prefatus.

Quaquidem sententiam deffinitiuam per dictum dominum vicarium genera-
lem sic vt premittitur latam et in scriptis proulgatam supradictus Martinus de Cabal-
dica, procurator et nomine procuratorio dicte Johannete de Liçaur […]is tamque 
justam et juris […] laudabit et abprobabit et […]ab iniqua et injusta ac inique en 
injuste […] in Christo presentem et dominum nostrum Dom[…] diuina prouiden-
cia papa Decimum et ijus sanctam sedem et sub ea ad reberedisimum dominum 
archiepiscopum Cesarauguste et ejus curiam metropolitanam vna (sic) voce ex inter 
acta apellabat et apellabit causis [-]nibus exactis et processu presentis cause cole-
gibilibus et aliis suis loco [-] proponendis et allegandis et petiit apostolicos reueren-
ciales vel tale[-] de jure fuerint dandi semelsecundo et tercio ac instanter instan[-] 
instantissime sibi dari et concedi in//hibetis eidem domino vicarius generale ne dita 
apellatione pendente aliquid contra dictam suam principalem seu eisque bona 
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innobet seu attentet cum appelacione pendens nichil sit inbandum de jure protes-
tans cum debita reberencia si secus fecerit contra eum de omnibus dampnis injuriis 
et interesse et si sibi videbitur de interponendo infra decem dies suam appelacio-
nem in scriptis grauamina sua laciur exprimendo quiquidem.

Dominus vicarius generalis dixit que ipse rite et jurisdice juta instantis dicti pro-
cessus processit et promulgabit suam sententiam diffinitiuam in causa et inter (pro-
cessit) dictas partes et in nulo principalis dicti procuratoris appellantis grauabit, nec 
huit¿? Intentionem grauandi. Ipse vero procurator absque aliquo grauamine fribole 
et inaniter appellabit et quia vbi non precedit grabamen non habet locum apelatio 
de jure, appelationisque fribolis et inanibus jura non deferunt nec a judicibus est 
deferendum ideo predicte appelationi tamque fribole et inani non ferecat neque 
detulit et quod hand responsionem dabat et dedit dicto procuratori appelanti pro 
apostolis et loco apostolorum refutatoriorum super quius omnibus et singulis dictus 
dominus vicarius generalis mandabit et prefactus procurator peciit [-]ame dicto 
notario retineri et confici publicum instrumentum et publica instrumenta vnum e 
plura totquot fuerint necessaria et oportuna.

Acta fuerunt hec anno die mensse et loco quibus supra. Presentibus ibidem 
honorabilem et discretis virorum martino de Echayde, secretario, et martin de 
Çunçarren, notario curie consistorii Pampilone, testibus ad premissa vocatis, pari-
terque rogatis.

(Martin Ollarizqueta eskribauaren errubrika).

11.6.  Domingo Otaegik Maria Migel Ugarteren kontra Iruñeko Elizbarrutiko 
auzitegian egindako akusazioa eta akusatuaren erantzuna (1568ko 
apirila)

ADP, Procesos, C79, Nº 6, 1a-i,

Domingo de Otaegui, vecino de la vniversidad de Ayndoayn, ante vuestra 
señoría paresco e digo que agora quatro años y antes que se publicasse el santo 
Conçilio Tridentino yo me case por palabras de presente que hizieron verdadero 
matrimonio con Maria Miguel de Vgarte, vezina de Asteasu, y ella conmigo ante 
testigos. Y pasadas las dichas palabras del dicho matrimonio en confirmaçion de 
[e]llo nos vesamos y abraçamos he armozamos juntos con los dichos testigos y 
después nos partimos cada vno de nos para sus casas. Y aviendo yo después ydo 
a ella, sus parientes la subtraxieron y ocultaron y, lo que mas es de condoler que 
en gran daño de su conçiençia, la an persuadido los dichos sus parientes que nie-
gue el dicho matrimonio. Y porque quiero permanesçer en el dicho matrimonio y 
hazer vida maridable con la dicha Maria Miguel de Vgarte, a vuestra señoria pido y 
suplico mande llamar y paresçer ante si a la dicha Maria Miguel y sobre juramento 
la haga declarar si es verdad lo suso dicho y declarando de si la mande que haga 
vida marital conmigo. Y si lo negare estoy presto//1a de dar información dello y en 
todo pido que vuestra señoria provea de justicia y remedio breve y sumariamente y 
para ello su muy ilustre officio ynploro. Licenciado de Vnça.

[…]



Iosu Etxezarraga Ortuondo208

Maria Miguel de Hugarte, rrespondiendo a la demanda que me esta puesta 
por Domingo de Otaegui, pediendome por su muger, digo que vuestra señoria me 
debe dar por libre porque soy donzella libre de matrimonio por que con el dicho 
Domingo ni con otro no se a juntado ni tenido palabras de casamiento ni proposito 
ny yntençion de se casar. Y el dicho Domingo es hombre pobre y cabiloso (sic) y 
no de la fama y opinion ni estimaçion ni del aver que yo y es atrebimiento grande 
e manera de ynfamia que el me pida por muger. Y lo que el quiere dezir y fundar 
con cautela es que en vn dia Joan vizcayno, carbonero, me bino con mensaje del 
adverso deziendo que queria aberiguar quentas conmigo sobre vn monte que le 
auia bendido para carbon. E yo, con buena fee fuy a la posada donde bibia el dicho 
Joan vizcaino donde estaua el adverso y otro carbonero con el y ante ellos a manera 
de burla me dixo que auia de hazer lo que el queria e si no que no me dexarian 
salir de alli. E çerraron las puertas e me dixo que me tomaua por su muger e me 
apremio que se rrespondiese e yo estube turbada e con temor e no se lo que dixe 
con la dicha biolençia e fuerça pero soy çierta que nunca me case ni tube proposito 
dello y luego me rreclame de la fuerça e burla que me penso azer ante el visitador 
de vuestra señoria doctor Alquiça ante quien pende elpleito e causa y pareçera 
por su bisita. E si algun testigo ay, seran los mesmos carboneros conpaneros del 
adverso, pobres e de mala fama que con mi hazienda se piensan baler todos. Por 
ende pido e suplico a vuestra señoria me de por libre de lo demandado y le ponga 
perpetuo silençio.

11.7.  Marina de Larrarte albizturtarrak Juan Arzanegi errezildarrarengandik 
banatzeko Iruñeko bikario nagusiari aurkeztutako argumentuak eta 
haren defentsa (Tolosa, 1554-6-13)).

ADZ, Apelaciones 490-5.

Año del narcimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill y quinientos y 
çincuenta y quatro, dia de miercoles que se contaba a treze dias del mes de junio 
en la villa de Tolosa del obispado de Panplona, Marina de Larrarte, vezina del lugar 
de Albiztur del dicho obispado de Pamplona, de hedad que dixo ser de beinte y 
dos o tres años, poco mas o menos, en la presente causa demandante, jurada e 
ynterrogada por el muy reberendo señor el liçençiado don

Juan de Billodas, vicario general de todo el obispado de Pamplona, sobre lo 
ynfra escripto, dixo e depusso segun se sigue:/10i

Fue preguntada si esta confesante conosçe a Juan de Arçanegui, vezino de 
Albiztur, dixo que si se conosçe de bista, abla conbersaçion.

Fue preguntada si esta casada esta confesante con el dicho Juan de Arçanegui 
ypor mano de quien y que tanto tiempo ha dixo que puede auer tres annos de 
tiempo poco mas o menos que con boluntad del padre desta confesante y de la 
madre del dicho Juan de Arçanegui, (el dicho Juan de Arçanegui) el dicho Juan de 
Arçanegui y esta confesante fueron casados por palabras de presente que hazen 
verdadero matrimonio, por manos de don Garçia de Albiztur, presbitero vezino de 
Albiztur y que no an rreçibido las bendiçiones nunçiales.
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Fue preguntada que tanto tienpo han bibido juntos, dixo que a tres annos que 
biben juntos en vna casa y cama avn que el ha rractos a faltado por que como es 
official yba a trabaja.

Otrosi fue preguntada si ha abido estre ellos copula carnal, dixo que no.

Fue preguntada si el dicho Juan de Arçanegui a procurado de tener copula 
con esta confesante, dixo que si.

Fue preguntada si el dicho Juan de Arçanegui tiene su mienbro natural, dixo 
que si.

Fue preguntada que defecto siente en el dicho su marido.//11a

Dixo que al tienpo que el dicho su marido se hecha con esta confesante en la 
cama, el dicho su marido toma su miembro en sus mesmas manos y la haze abiuar 
y luego se junta con esta confesante subiendosele a esta confesante encima y pone 
su mienbro en la de [e]sta confesante y tenieno y ayudandose con las manos pro-
cura de tener açesso y copula carnal con esta confesante y meter su mienbro en el 
basso (y assi esta confesante) pero dixo que no puede tener que hazer y hecha vna 
cosa como mestra (sic) fuera del basso y asi esta confesante esta virgen.

Fue preguntada si lo que asi hecha el dicho su marido cae dentro del basso de 
[e]sta confesante, dixo que no.

Fue preguntada al tienpo que el dicho su marido echa lo sobre dicho estando 
sobre esta confesante rrescibe deletaçion, dixo que no porque no echa dentro el 
vasso.

Fue preguntada si esta confesante a ssido casada ante con otro que con el 
dicho Juan de Arçanegui, dixo que no.

Fue preguntada al tienpo que casso con el dicho su marido esta confesante si 
estaba donzella virgen, dixo que si, y que al tienpo que el dicho su marido toca con 
su mienbro el desta confesante echa la dicha simiente sin caer cosa alguna dentro 
y entocando//11i luego afloxa.

Fue preguntada si hama y quiere bien al dicho su marido, dixo que al tienpo 
que se casso y despues aca no le a querido bien. Y la causa por que le a querido 
mal y no le a tenido hamor es porque la casaron con el dicho su marido y que esta 
es la verdad para el juramento que tiene echo.

Fuele leydo este su dicho y depusiçion y re rratifico y no firmo porque dixo que 
no sauia escreuir. Licençiatus Villodas, vicarius generalis, Joan de Cascante, notario.

E luego e despues de lo suso dicho en la mesma villa el dicho Joan de Arça-
negui, vezino de Albiztur, de edad que dixo ser de treynta y tres annos poco mas 
o menos, en la presente causa defendiente, jurado ynterrogado por el dicho señor 
vicario general sobre lo infra escripto, dixo e depuso segun se sigue:

Fue preguntado si conosce a la dicha Marina de Larrarte, dixo que si la 
conosçe.

Fue preguntado si esta este confesante casado con la dicha Marina y por 
mano de quien y que tanto tienpo ha, dixo que puede auer tres annos de tiempo 
poco mas o menos que con voluntad del padre de la dicha Marina//12a y de la 
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madre deste confesante fueron casados por palabras de presente que hazen ver-
dadero matrimonio por manos de Don Garçia de Ayçalde, vezino de Albiztur y que 
no an rresçibido las bendiçiones nunçiales.

Fue preguntado que tanto tiempo han biuido junto, dixo que a tres annos que 
biben juntos en vna casa y cama, avnque este confesante a rratos a faltado porque 
como es offiçial ferrero ha ydo por algunos lugares.

Otrosi fue preguntado si ha abido entre ellos copula carnal, dixo que este con-
fesante es potente quanto vn onbre potente puede ser porque tiene su mienbro 
natural que se le llebanta al tiempo que con la dicha su muger quiere tener açesso 
y copula carnal muy tiesto (sic) y rrezio, sin amortigoarsello y a tenido y tiene copula 
carnal con ella y a creer de [e]ste confesante le a desflorado por que le mete den-
tro el basso (asta medios) su mienbro asta medios y asi teniendolo metido haze el 
coyto y hecha dentro en el basso la simiente, en lo qual rresçibe gran delectaçion y 
que algunas bezes cree que tanbien le mete del todo su mienbro en el basso de [e]
lla, y asi teniendolo metido le hecha su simiente.

Fue preguntado si al tiempo que con esta (sic) confesante casso la dicha 
Marina si la dicha Marina estaba virgen dixo que si y que a cabo de veynte//12i dias 
que con ella casso la conosçio carnalmente y le metio su mienbro en su basso y le 
hecho su simiento y despues por todo vn anno continuo de lo qual la dicha Marina 
rresçibia deleytaçion y estaba muy contenta y satisfecha deste confesante. Y des-
pues aqua tanbien a tenido el dicho açesso asta agora puede auer çinco o seys dias 
que sus deudos se la hauian quitado, deziendo que este confesante no es potente.

Fue preguntado si este confesante quiere bien a la dicha Marina, dixo que la 
quiere como a sus ojos y como a su bibir.

Fue preguntado si la dicha Marina quiere bien a este confesante, dixo que 
cree que si porque sienpre le ha benerado y tratado como vna muger de bien debe 
a su marido.

Fue preguntado quien a causado la disçençion entre este confesante y la dicha 
su muger, dixo quel padre y deudos de la dicha Marina. No sabe la causa porque 
– y que no siente en si enfermedad ni ynpedimiento que inpida– y esta es la verdad 
para el dicho juramento que hizo y siendole leydo este su dicho y se rratifico y no 
firmo porque dixo que no sabia escrebir. Licenciatus Villodas, vicarius generalis, 
Joan de Cascante, notario.

11.8.  Domingo Rekalde Albizturko apaiz benefiziodunaren lekukotzaren 
zati bat, Joan Artzanegiren ezintasunaren inguruan (Albiztur, 1554-9-6)

ADZ, Apelaciones 490-5.

“Respondiendo a la primera pregunta del dicho articulado, seyendo interro-
gado por el dicho señor juez, digo que lo que se de lo contenido en el dicho arti-
culado en que agora puede// aver poco mas o menos dos años que al dicho Joan 
de Arçanegui le quisieron mober este mismo pleyto de divortio de que al presente 
se trata y como sentio el dicho Joan de Arçanegui de quien se haze mention en 
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el articulado se bino a mi – en secreto– a dar parte de [e]llo y de como le querian 
mover pleyto ha preguntar de lo que debia hazer y esta atrebentia tomo comigo 
como solia ser yo su padre spiritual para que le informasse que forma avia de tener 
con su muger y le pregunte que la verdad me dixiesse si sentia en si alguna flaqueza 
de inpotentia para que no pudiesse aver copula carnal con su muger Marina de 
Larrarte. Y dixome el dicho Joan de Arçanegui que no sabia que desdicha era la 
suya que jamas podia conoscer a su muger carnalmente avnque avia buscado en 
diversas partes y tiempos el remedio y que esto era verdad para en esto yo, el dicho 
confesante, le exorte que si tal era verdad que lo mejor que pudiesse si le moviere 
pleyto de divortio su muger, que confesasse la verdad y que no curasse de con-
tender en pleytos y asi me offrescio y se fue a conortado (sic) de mi por entonces, 
que si le movia pleyto de dibortio confesar su flaqueza de impotentia y de hazer 
el dibortio.

Y asi passo quasi otro año que no le movieron pleyto sobre el divortio asta 
este presente año que bino en visita el muy illustre y reberendisimo señor obispo de 
Pamplona con su vicario general ante quien le mobieron pleyto de divortio Marina 
de Larrarte, su muger, con sus deudos sobre que el dicho señor vicario dio çierta 
sentencia definitiba de que sentiendose por agrabiada la dicha Marina de Larrarte 
appelo para ante el juez methropolitano ante quien de presente pende el dicho 
pleyto entre las dichas parte sen grado de appelacion. Y como truxieron la citacion 
con inhibicion del juez methropolitano por la parte de Marina de Larrarte y le cita-
ron al dicho Joan de Arçanegui para ente el dicho mathropolitano, acudio otra vez 
el dicho Joan de Arçanegui a mi el dicho confesante y otra vez me descubrio su 
flaqueza de su impotentia con su muger de no poder conosecer carnalmente y que 
sus deudos de sobrebia y de punto de onrra le avian metido en este pleyto a gastar 
lo que tenya no queriedo el pleyto, salbo confessar su verdad de ser ympotente con 
su muger y apartarse y que no le dexaron y que yba perdido con serimpotente en 
pleytear y que por seruicio de Dios le quitase de pleytos y varajas y que no querria 
pleytos con su muger Marina de Larrarte y si su padre le volviesse la dote que avia 
pagado a la casa de Larrarte que el conoscia que no era para mugeres potente. Y 
asi procure yo el dicho confesante de concertarlos de arte qye por notario se le fue 
asegurara la dicha parte de la dote que pago y las mejoras que hizo en la dicha 
casa de Larrarte y el dicho Joan de Arçanegui otorgo vna scriptura de no seguir el 
dicho pleyto de divortio con su muger Marina de Larrarte, salbo dexarse condenar 
en rebeldia y consentir la tal sententia de divortio realmente so pena de dozientos 
ducados de oro. Y reboco una vez todos los poderes que tenia otorgados para en 
prosecuçion de la dicha causa…”.




