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Aurkezpena

P

ozarren aurkezten dugu Sorginarri bildumaren 5. zenbakia, gure herriaren jatorri eta hastapenen berri ematen diguna. Gure barne-badiak eskaintzen zuen abaguneaz gozatzeko, bokalearen bi aldeetan bizileku gisa
aukeratu zutenek, badiaren inguruko ikuspuntu orokorra zutela agerian uzten du Iago Irixoak egin duen ikerlanak. Harritzekoa da haiek izan zuten kemena eta adorea, eta benetan interesgarria badian eta badiaren magaletan, nola antolatu ziren ikustea, bai politikoki, bai ekonomikoki, baita sozialki ere.
Nabarmendu dugun ideiarekin batera, beste puntu bat ere oso garbi ikasten da ikerlana irakurrita: hasierahasieratik izan dela Pasaia sorleku ugaritako jendearen topaleku. Adibide bila inora jo gabe, Iago Irixoa Cortes
ikerlanaren egilea bera dugu adibiderik onena. Galiziatik Euskal Herrira etorritako familia bateko semea izanik,
bilduma honetan euskaraz idazten den lehen alearen egilea izateak denok harrotu behar gaitu.
Hastapenetako Pasaian ere, interes eta jatorri ezberdinetako jendea topatuko dugu, baina Pasaiarekiko proiektu bat izateak bide komun bat egitera eramango ditu. Era berean, pasaitarrek gogor ekin zioten badiaren zuzendaritza bereganatzeko eta kanpoko eragileen kontrolaren zama gainetik kentzeko langintzari. Horrek areagotu
egin zuen kokaleku bat herri bihurtzeko egin behar den lanaren handia eta zailtasuna. Ez da exajeratzea esatea
gorriak eta bi ikusi zituztela herri beregain autonomo bat egitea lortzeko.
Liburu honetan aurkituko ditugun pasadizoak duela 800 urte gertatu baziren ere, deigarria da orduko arazoen gaurkotasuna. Orduan, argi ikusi zuten pasaitarrek elkartzeak indartsuago egiten zituela. Agian, 800 urteetako ibilbide historikoa ondotik, zer edo zer ikasi dugula erakusteko unea iritsi da, hots, gure aurrekoen oinordeko duinak izateko. Asmatuko ahal dugu gure arbasoek eman diguten irakasgai historikoa geure eginik, etorkizun
hobea eraikitzeko lanari egoki lotzen. Halabiz!
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Hitzaurrea

K

omunitate baten jatorria ikertzea langintza liluragarri baina aldi berean korapilatsua izan ohi da, ikergaia herri
koskor bat bada ere. Horregatik, eta are gehiago Pasaiaren kasuan, komeni da zehaztea zer esan nahi dugun
jatorria diogunean. Pasaiaren sorrera unitate administratibo gisa argi eta garbi azaldu eta erakutsi da aurreko ikerketatan. Orain, ordea, kontua da beste momentu labainkor bat aztertzea: noiz eta nola hasi zen pertsona talde bat
finkatzen eta politikoki antolatzen badiaren inguruan. Ez gara historiaurreraino joango, eta ez dugu Jaizkibel edo
Landarbasoko aztarnategiak ikertuko edota Ulia eta Mendiolako lurrean agertzen diren aztarnak miatuko. Liburu
honek aipatzen duen jatorria, Gipuzkoako hiribildu gehienetakoa bezala, Erdi Arokoa da. Hala ere, Erdi Aroko
hiribildu asko gaur ezagutzen ditugun berak dira, baina Pasaian ez da halako harreman esturik.
Horrek esan nahi du badiak ez duela inolako interesik Erdi Aroan? Guztiz kontrakoa: bazuen interesik, eta asko,
gainera. Baina interesgunea ez zegoen bokaleko guneetan, Oiartzun itsasadarraren bukaeran zeuden beste
batzuetan baizik.
XV. mendea ondo sartuta dagoela, bokaleko populazio gune indartsuenak bi aldietan finkatu eta San Pedro eta
Donibaneko guneen historiari emango diote hasiera.
Hala eta guztiz ere, momentu historiko hori ez da ia ikertu. Ez dakigu zergatik momentu horretan eta zergatik
puntu horietan hasi ziren udal batzuk garatzen. Izan ere, San Pedroko udal tradizionala Gipuzkoako historiako
ahaztuetako bat izan da. Era berean, Donibanek Orreagako batailan izan zuen parte-hartzea edo pasaitarren Erromarekiko elkarlana edo Penintsula Iberikoaren konkista hizpide duten kondairak –hain desberdinak batzuk eta
besteak– ez dira behar bezala interpretatuak izan. Ez dago azalpen bat ere Donibaneko familia batzuek Gaztelako monarkiaren enpresan jokatu zuten paper nabarmenerako.
Edo behintzat, ez genuen erantzunik harik eta Iago Irixoa ikertzen hasi arte. Gaztea izan arren, Irixoa espezialista da Erdi Aroko Historian, eta beste garai batzuetan eruditu baten hastapenak ikusiko zituen zenbaitek. Langile nekaezin eta saiatua da, eta gainera –edo horrexegatik– badiakoa. Ez dago zalantzarik gai honetako benetako
espezialista baten aurrean gaudela.
Iagok Pasaiako bi populazio gune hauen garapena Gipuzkoako hiribilduen bilakaeraren marko orokorrean txertatu du; datu bitxiak eman dizkigu (non jolasten ziren kulunkan San Pedroko umeak?), interesgarriak (izen eta etxe
zerrendak,...), harrigarriak (Pasaiak merkatari harremanak zituen Europako hainbat porturekin), liluragarriak
(Donostiaren eta San Pedroren arteko gatazkak –horietako batzuk armatuak! – garai horretan),... Eta arriskatzen
da azaltzera badiako populatzaileen erroak, kondairetan eta goian aipatutako jardueretan islatzen direnak.
Jatorria gorabehera, kanaleko bi aldeetako biztanleak ez dira bizkarka bizi. Eta denek Pasaia osoan zehar zuten
mugikortasunari esker, esan dezakegu bazela Pasaia izeneko proiektu bat. Horretan oso garrantzitsua da, gainera, gurea bezalako barruko kai bat.
Gure uste apalean behintzat, Iago Irixoak erudizioa eta dibulgazioa uztartu ditu lan honetan, datuetan eta ikerketan oinarrituta betiere. Halaber, azpimarratu behar dugu jatorrizko testua euskaraz idazten den bilduma honetako lehen liburua dela. Horrek adierazten du badiako biztanleek badutela gaitasuna beren nortasunari eusteko
eta herri proiektu bat aurrera ateratzeko, noiz eta gure portuak bizi dituen une latz eta ezegonkor hauetan.

David Zapirain Karrika
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BADIAREN
ORDUA

Pasaiako Portuko Agintaritzaren Argazki Artxiboa.

B

EGI BISTAKOA DA PASAIAKO BADIA BIZILEKU INTEresgarria izan dela historian zehar; nolanahi ere, ezin dugu ahaztu interes hori
aldakorra izan dela eta aldakortasun hori
Gipuzkoako kostalde osoari egotz diezaiokegula. Horrela, mende luzez gune arriskutsuak bilakatuta, XI. eta XII. mendeen artean, aurreko mendeetako
ezegonkortasuna baretu ahala, halako susperraldi bat
izan zuten Gipuzkoako kostaldeko bizitokiek, eta itsasoarekin lotutako jarduerak pixkanaka areagotu egin
ziren.

Abagune horretan, bertakoen bilakaerarekin batera,
kanpotik ere aldeko eragileak ageri ziren. Adibidez,
Lapurdi inguruetan kokatuta zeuden gaskoiek kostalde
gipuzkoarrarekin zituzten harremanak estutu eta areagotu omen zituzten. Halaber, Europa atlantikoak komunikabide eta ekonomian zuen garrantzi gero eta handiagoa aipatu behar dugu, XII.-XIII. mendeetarako iparhego ardatzak aurreko ekialde-mendebaldearen artekoa
ordezkatu baitzuen.

Ekaitza Ondartxon
XX. mende hasieran.
Halako irudia ikusirik, nola igarri XIV.
mende hasieran leku
segurua zenik?
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
Argazki Artxiboa.
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Hala, nafar erregeek Donostiarekin hasitako hiribilduen sorrera prozesua dugu garapen ekonomikoaren
isla. Haiek lehenengo eta gaztelarrek ondoren, barnealdea kostaldearekin lotzeko prozesua abiatu zuten. 1180
urtearen inguruan Antso VI.a nafar erregeak Donostiari
hiribildu maila juridikoa eman eta urte gutxira, Gipuzkoako lurraldea Gaztelako egituraketa politikoan sartzerakoan, Alfontso VIII.a erregeak Hondarribia (1203),
Mutriku eta Getariari (1209) titulu bera eman zien,
azken honi errege nafarrek XIII. mende amaieran emandako maila berretsiz. Gure lurraldeko lehenengo 4 hiribilduek, beraz, oso ongi islatzen dute itsasoa eskuratzen
ari zen garrantzia.
Hasiera batean, Pasaia hiribildu horien artean ez egoteak harrigarria izan daiteke zenbaitentzat. Badian,
baina, baziren maila hori lortzen ari ziren guneak, baina
ez bokalean, badiaren barnealdean baizik. Ezin baitugu
ahaztu 1320 urtetik aurrera Orereta Oiartzungo hiri
berria izango zela (haren izenak ederki adierazten duen
bezala: Villanueva de Oiarso). Izan ere, egun erabat lau-

sotu da Pasaiako badia Oiartzun ibaiaren ahoa dela, eta,
era berean, ia ahaztuta dugu Oiartzun ibaitik gora itsasoa ere sartzen dela. Erdi Aroan, baina, badia Oiartzungo ibaiaren sarrera naturala zen, eta ibaiarena ez ezik,
baita Oiartzungo bailarako biztanleena.

Ondartxo edo
Kodemasti XX.
mende hasieran.
Leku hau XIV.
mende hasieratik
Hondarribia-Getaria
bidea egiten zuten
itsasontziek erabili
zuten ainguratzeko.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
Argazki Artxiboa.

Hortaz, badiaren uretara lau bat botere gune hurbiltzen ziren, bakoitza bere interes propioekin eta bere
asmo eta buruzagitzarekin: Donostia, Orereta, Oiartzun
eta Hondarribia.
Hauen guztien arteko harremanetan, elkarlana baino,
liskarrak izan ziren nagusi, badiak portu-jarduerentzat
berebiziko abagunea eskaintzen zuen eta. Oiartzunek
mendeetako erabilera naturala argudiatuko zuen; Hondarribiak, Guillermo Lazonek eta beraren lagunek egindako lana; Oreretak, Oiartzundik aldendutako hiribildu
sena eta kokapen fisikoa; Donostiak, 1180 urtean
Gipuzkoako ipar-ekialde osoa bere eskumenean sartu
izana.
Liskar hauek badiarekiko arreta gero eta handiagoa
zela ere adieraziko lukete, bertan hasi eta bukatzen zen
itsas trafikoari eta bertatik pasatzen zenari etekina ateratze aldera; bai modu zuzenean, bai eta zergen kobrantzaren bidez ere.

1.1 1318 urtea: Kodemasti, Pasaia
historian agertu zenekoa.
Hau dela eta, urte hauen inguruan Pasaiako badiari
buruz hitz egiteko aztertu eta aipatu den dokumentazio
gehienak hiribilduen arteko liskarrak –batzuetan odoltsuak–, laboreen trafikoa edo Donostiaren aldeko errege
epaiak izan dituzte hizpide. Izan ere, zeharkako informazioak Badia XIII. eta XIV. mendeetan zehar itsas trafikorako gune bat bilakatzen ari zela adierazten baitigu.

TOPONIMIA: FILOLOGIA ETA
PALEOGRAFIAREN ARTEKO ELKARLANA
Elortegik idatzitako Pasaiako toponimiari buruzko
liburuko 60. orrialdean, oso leku-izen bitxia dugu: “La
agudamala legrana”, guk erabilitako dokumentazioan
inoiz topatu ez duguna. Alabaina, egileak transkribatu
zuen testu zatia ezaguna zaigu, bereziki Pedro Olaizola azaltzen zaigulako, 1460 urtean Hondarribiko
udalbatzari Kalaburtza inguruan lur-sail bat erosi zion
pertsona, alegia. Eta datu hau kontuan izanik, Elortegiren toponimoa gaizki egindako irakurketa edo erabilitako dokumentua gaizki egindako aurreko baten
kopia dela uste dugu. Elortegik 1765 urtean egin zen
aurreko dokumentu baten kopia bat erabili duela baitio. Toponimia liburuan azaltzen zaizkigun transkribatutako zatiaren datuak, ordea, guztiz bat datoz
1460ko dokumentuarekin, eta, beraz, ez da “La aguadamala legrana”, “La agua que va a Legurça” baizik.

Horrela, Gaztelako errege Antso IV.aren hamarrena
izeneko zergaren 1293-1294 urteko kontuek Pasaiako
badia burdin esportazioan espezializatutako gune bezala erakutsiko digute. Halaber, Alfontso XI.ak 1328an Irun
eta Oiartzungo olagizonei emandako foruan, hauek
ekoizten zuten burdina nahi zuten lekutik atzeratzeko
askatasuna eman zien, lurrez nahiz itsasoz, betiere halako jarduerek beren gainean zituzten errege zergak
ordaintzen ziren lekuetan ordaindu ondoren: Oiartzungo portuan besteak beste.
Honekin batera, baina, gure ustez berria den beste
datu bat plazaratu nahiko genuke. Izan ere, 1318 ekainean1 Alfontso XI.ak, Getaria eta Hondarribiari emandako aginduan, Donostiarako bidean bi ainguraleku kokatzea agintzen zuen. Bata Kontxako badian eta bestea
Oiartzungo kanalean zegoen “cod del mastel”etik kanporanzko bidean. Oraingoz, hau dugu idatzizko Pasaiako toki-izenik zaharrena, eta oso ondo islatzen du Kodemasti (egun Ondartxo ontziola dagoen tokia) itsasontziak ainguratzeko puntu garrantzitsua zela. Behinik
behin, Hondarribia-Donostia-Getaria itsas bidea egiten
zuten ontzien geratze puntua zela.
Nolakoa ote azpiegitura hau? Aingura bota eta atseden
hartzeko gunea? Ala kanaletik barrena bestelako ontzi
txikietan zama banatzeko gunea? Ildo beretik, zer zen
gune hau? Merkataritza jardueraren ondorioa ala eragile
bat? Ondorioa izatekotan, ordurako badian itsas merkataritza soberan errotuta egongo zela ondoriozta dezakegu. Jarduera eragiteko antolatu bazen, berriz, XIV. mendearen hastapenetan jarri beharko genuke badia toki
naturala izatetik portu antolatua izaterako aldaketaren
data.
Dena den, azpiegitura sendorik ala iraunkorrik eraikiko zenik ez dugu uste. Are gutxiago bi urte beranduago,
arestian aipatu bezala, Oreretak bere maila juridikoa
aldatu zuela aintzat hartuz gero. Hiribildu berrian, bai,
merkataritzarako eta itsas trafikorako eraikinak altxatzerik bazegoen, besteak beste errentak kobratzeko eraikina, gerora hiribildu berriari izena emango diona.
Azken ekimen hau Donostiak azaltzen zituen nahien
aurka izan zen, antza; bederen, haren eskumenetik
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kanpo zegoen, inolako zalantzarik gabe. Haren asmoa
zen kontrolatzen ez zuen gune berriaren garrantzia tokimailan mugatzea eta, ondorioz, auzokoen horniketa
baino ez ahalbideratzea. Horretarako, hiribilduak
eskualde honetan zuen presentzia areagotzeko eta itsas
merkataritzaren buruzagitzari eusteko, beste argitalpen
askotan aipatu izan diren baliabide juridikoak erabili
zituen.
Nagusitasun legal horrek, ordea, beste oztopo bat
izan zuen, Donostiaren nagusitasuna kolokan jar zezakeen gertakizun berri bat, alegia: Donibaneko elizaren
sorrera, hain zuzen ere.
Ekintza horrek bokalearen ekialdeko aldean mugimendu sakonak iragartzen zituen, populazioa ez baitzen jada badiaren gibelean, Oreretako hiribildu berrian
ala Guillermo Lazonen ondorengoek Hondarribiaren
izenean kontrolatzen zuten kalan finkatzen, pixkanaka
haren azken muturrean baizik. Eliza horrekin, portu
inguruko komunitateek ala komunitate horretako adar
batzuek bai behintzat, badiaren bizitza beste modu
batera antolatzeko urrats sendoa eman zuten.
Donostia, bada, tamainako erantzuna emateko prest
agertu zen.

1.2 San Pedroko kolonizazioa
Izan ere, 1397 eta 1399 urteen bitartean Donostiak bere
garaipen judizialik sonatuenak lortu zituen, eta mendeetan zehar kaia gobernatzeko oinarriak jarri zituen; jada
denok ezagutzen ditugun 1770 eta 1805 urteetako gertaerak etorri arte.
Donostiak 1498.
urtean burutu razzia
eta gero, donostiarrek mairuak bailira
hartu dituztela diote
sanpedrotarrek.
Donostiako ordezkariek herria indarrez hartu eta baratzak, etxeak, frutaarbolen sailak eta
abar txikitu egin
zituzten. Bilduma
partikularra.

16 I

Funtsean, XIV. mendeko epai horiek eta geroko beste
batzuek Donostiaren eskumena itsasgorarekin lotuko
dute. Horrela, ur guztia haren menpean geratzen zen
(baita lehorreko eta padurako zati garrantzitsu batzuk
ere, Bonantza esate baterako).
Hainbeste hauts harrotu dituen badiaren eskumenaren
inguruko mendeetako liskar judiziala aztertu dutenek
Donostia, Lezo-Orereta eta Oiartzun, Donostia-Hondarribia ala Donostia-Donibane aipatu dituzte beti lehiakide moduan, garaiaren arabera. Buruz buruko partaideen
artean inoiz ez da San Pedro ageri. Halaber, azken
honetan inolako antolaketa politikorik ez zela ematen
zuen, Gipuzkoako historiari erreparatuta horrelakorik
suertatu izana (alegia, hiri bati atxikitako herria gobernu
propiorik ez izatea, hainbat arlotan behinik behin) salbuespen harrigarria izan arren.

sanpedrotarrek agerian utzi zuten haien egonezina, eta,
bide batez, kaiaren gobernua, herriaren gobernua eta
justizia eza jarri ziren auzitan.

Ikerketa honetan zehar, berriz, oso bestelako ikuspuntua agertzen duen dokumentazioa topatu dugu2. Izan
ere, San Pedro eta Donostiaren arteko liskarrak –haietako batzuk armatuak– 1498 urtetik dokumenta daitezke
gutxienez. Milaka eta milaka orritan zehar, 60 urte
baino gehiago aintzat hartzen dituen epaiketa batean,

Epaiketaren helburua ez bada ere, San Pedroko auzokoek beren jatorriaren berri zuzena ematen digute, eta
herria noiz eta nola sortu zen argitu. Haien testigantzaren arabera, gutxi gorabehera 1397 urtean hasi zen San
Pedroko populazioa hazten eta antolatzen, molde bati
jarraituz. Hau da, arestian aipatu Gonzalo Mororen

epaiaren garai berean. Kasualitatea? Ala ongi jorratutako
estrategia baten seinale?
Esan bezala, gure informazio iturria orain arte oharkabean pasatu den XV. mendearen amaierako auzi bat
dugu, Donostiaren eta San Pedroren artekoa. Donostiaren jurisdikziopean zeuden lur horiek izan zuten kolonizazio eta populatze prozesua argi eta garbi adierazten
duena. Gainera, badiaren inguruko mendeetako auziak
San Pedro protagonista goiztiarra zela agertzen digu eta

Donostiak ezartzen zuen gobernuak sortutako egonezina ere goiztiarra dela. Izan ere, hiribilduak lur horietan
egiten zituen gehiegikerien inguruko salaketa baten
aurrean gaude; honakoak agertzen zaizkigu, besteak
beste: Donostiak mantentzerako gaiak eta elikagaiak
lurrez bakarrik hartzea baimentzen zien sanpedrotarrei,
eta ordura arte haien baimenik gabe itsasoz eginiko
lurreratzeak eragotzi; Donostiako hainbat ofizialek eginiko jazarpenak; hiribilduak lur horietan moztutako
zuhaitzak eta suntsitutako baratzeak.
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arbi dago hasierako Gipuzkoako hiribilduen sorreraren
garaian, Pasaiako badian ere halako sen juridiko zein
komertziala zituzten guneak antolatu zirela, badiaren gibelean
egon arren. Hala ere, Oiartzungo eremuan, Orereta Villanueva
de Oiartzun bilakatu izanak eta, lehendik ere, Kodemasti agirietan agertu izanak gune horren erakargarritasuna aldatzen ari zela
adierazten du argi eta garbi. Eta toki natural horri lotutako onurak eta atarramentu ekonomikoak kontrolpean izateko borrokak
areagotuko zirela espero daiteke.
XIII.-XIV. mendeetan zehar, eta gaur egun duen izenak XVI.
mendean lehentasuna izan arte, Oiartzun eta Pasaia hitzak erabili izan ziren badia izendatzeko. Toki-izenen garapena oso
interesgarria da. Hasiera batean Oiartzun deitura agertu zen;
gero, badirudi Oiartzun eta Pasaia bereizi egiten zirela, eta,
azkenik, Pasaia izena gailenduko zen, badia, portua eta bokaleko bi komunitateak izendatzeko.
Mende hauetarako ez dugu pasaitarren lekukotzarik, eta,
ondorioz, ez dakigu bertako komunitateek nola ikusten zuten
beren burua. Badiako bokalean zeuden gune pribilegiatuek
–alegia, forua zutenek– emango digute informazioa beren ikuspegiari buruz; alegia, haien interesen arabera. Ondorioz, bakoitzaren eskumenak aldarrikatzeko deitura bat edo bestea erabiliko dute.
1294: Puerto de Oiartzun
1318: “canal d’Oyarçun”. Kodemastiren lehen aipamena.
1328: “que no les enbarguen en la canal de Fuenterrabia, nin
en el Pasaje, nin en el puerto de Oyarço” (Olagizonen
forua).

1340: “que los omes vesinos e moradores en el dicho lugar de
Villanueva (…) que traxieren vianda o viandas (…) d’aquí adelante al dicho puerto d’Oyarçun para la dicha
villa de Villanueva”.
1374: - “puerto de Oyarço, que es entre la dicha villa de Sant
Savasatian e la dicha Vila Nueva de Oyarço”.
- “e que no les enbarguen en la canal de Fuenterrabia,
nin en el Pasaje, nin en el puerto de Oyarço”.
- “qu’el puerto del Pasaie llamado de Oyarçu, que de
siempre aca… fuera e era término de jurediçion del
dicho conçeio de Sant Savastian…”.
1376: Henrike II.aren epaia: “que de derecho el dicho puerto
de Oyarço sea nuestro e por el nuestro Sennorio”
1399: Gonzalo Mororen epaiaren berrespena:
- “porque el rio de Oyarçun que caye en el puerto de
Laçon (…) era aquel que dezian los previllejios (…) porque
here más nombrado por de Oyarçun que todos los otros”.
- “cassas del lugar del Pasaje, que estaban donde la parte
de Fuenterrabia”.
- “el qual rio [Oiartzun] se partian los términos de entre
San Sebastian y Fuenterrabia, que hera el rio que deziende de Penna d’Aya y hera el mayor rio que por la dicha
tierra de Oyarçun y çerca de la Villa Nueva de la dicha
tierra de Oyarçun corre y yva y entraba por el puerto llamaban de Laçon y dende a la mar”.
1475: “las diferençias e debates… sobre el puerto de Oyarçun
llamado el Pasaje”
1478: “puerto e agua llamado Pasaje”.

Lafargak ingeniariak 1868. urtean
eginiko plano honetan badia kai industriala bilakatzeko
oinarrizko urratsak
ematen ziren.
Marra gorriak profil
berria adierazten
zuen.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
Argazki Artxiboa.
Hala, San Pedroko auzokoek esaldi oso esanguratsu
batekin laburbildu zituzten pairatutako gehiegikeria guztiak: “que señaladamente vinieran los regidores de la
dicha villa con quarenta o çinquenta homvres armados
(…) haçiendo grande escándalo e alvoroto, ynjuriando e
maltratando de fecho (e) de palavras a los dichos sus partes, tratándolos con tanta crueldad como si fueran
moros”3.
Funtsean, San Pedroko lurren jabetzen inguruko arazoa zegoen agerian. Sanpedrotarrek lur horiek erosi egin
zituztela zioten; Donostiak, aldiz, 1480ko hamarkadan
bertako udalbatzak haiei eginiko salmentak errefusatzen
zituen, baliorik ez zutela adierazita.
1497an, sanpedrotarrek Donostiako udalbatzak duela
100 urtetik hara bizitzera zihoazen pertsonei lur zati bat
ematen ziela esaten zuten, edota gune horretan etxea
eraikitzeko lurrak doan ematen zituela. Hau da, gutxi
gorabehera 1397tik aurrera, Donostiak “Pasaje de
Aquende”, San Pedro alegia, propio kolonizatzeko prozesuari gogor ekin ziola. Hain justu, Oiartzun, Orereta
eta Donostiak elkarrekin izandako inoizko liskarrik odoltsuenen ondoren eta 1397 eta 1399ko epaien eskutik,
lehen aipatu dugun bezala. Horrek argi adierazten du
XIV. mendearen amaierarako Urumeako hiribilduak
berebiziko interesa zuela toki horretan populazio gune
bat ezartzeko, ekonomikoki gehiago garatzen ari zen
Errenteriaren aurrean. Eta, esan dugun bezala, epai
gehienak Donostiaren eskumenak badian areagotzen

zihoazen heinean, hiribildu horrek inguru hori populatzeko ekimena eta deialdia ere egin zuen. Horretarako,
Donostiak kantabriar kostaldeko populazio guneetara
gutunak bidali omen zituen, eta horren isla dokumentalik ez badugu ere, geroago ikusiko dugun bezala, San
Pedroko lehenengo biztanleen abizenek argi adierazten
dute halako prozesu bat egon zela.
Esan dugunez, XV. mendeko informazioek ondo azaltzen dute zein izan zen Donostiak Pasaian abiatutako
taktika: lurrak doan ematea. Altzako kasuan bezala, abizenei so egiten badiegu, biztanle horiek nongoak ziren
jakin dezakegu: gipuzkoarrak, nafarrak eta bizkaitarrak.
Alabaina, azpimarratzekoak dira bereziki azaltzen zaizkigun hainbat asturiar, burgostar, kantabriar eta galiziarrak, eta baita bretoi, ingeles edo galesak ere. Dena den,
gero ikusiko dugunez, euskarak zuen garrantzia eta
hainbat abizen kontutan hartuta, argi dago hasieratik
komunitate edo biztanleria euskaldunek ere prozesu
horretan parte hartu zutela. Oiartzun, Orereta, Altza edo
Hondarribia populatzen zituzten biztanleek hor ere
kokatzeko aukera izan baitzuten.
Bultzatutako kolonizazio horren ondorioz, jendea
lurrak ustiatzen hasiko zen: testigantza batzuek XV. mendearen hasierarako San Pedroko komunitatea eratuta
zegoela adierazten badute4, 1429an eta 1442an lehen
datu zehatzak izango ditugu, Donostiako udalbatzak
Pedro Cotillos eta Juan de la Canal eta Elbira Barrenetxea
senar-emazteei San Pedron zeuden lur batzuen dohain-
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San Pedroko eliz
zaharraren aztarnetariko bat, egungo
kanposantuaren atarian. Iñaki Berrio.

tza egitean. Halaber, lehenengo dokumentuak aurretik
halako emateak egin zirela adierazten digu, zehazki
noiz ez badakigu ere. 1376an Henrike II.ak Donostiari,
Errenterian nahitaez egin ordez, ontziek zekarten arraina badiako edozein lekutan lurreratzeko aukera eman
zionean, honek eta itsas jarduerekin lotutako hainbat
auzokok, Herrera eta inguruetan hainbat azpiegitura
eraikitzeko aukera ikusiko zuten, Kodemastik aurretik
eskaintzen zituen abantailak aprobetxatuz eta inguruko
lurren okupazioa areagotuz. Halaber, epai horrek
donostiarrek badian egiten zuten arrantza aipatzen du,
eta, beraz, San Pedro inguruetan halako jarduerak oinarri zituen biztanleria bat kokatzen hastea ere ez litzateke baztertu behar, jakinik, gainera, 1397ko epaian
Donibaneko etxeak aipatzen direla5.
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Azken honetan aipatutako datu batzuek, ordea, San
Pedro inguruetako kolonizazioa Donibanen gertatzen

ari zen populazio kontzentrazioari aurre egiteko ere
balioko zuela adieraz dezakete. Zer esanik ez, Donostiak bereak ziren San Pedroko lur horiek doan ematen
zituela kontuan hartuta, inolako errentarik kobratu gabe.
Orduko epaian, Donostiak Jaizkibel eta inguruetan
Hondarribiarekin zituen lur komunen defentsa egitean,
horien ustiaketa egiteko hitzartutako kontratuan, Hondarribikoek itsasontziak egiteko beharrezkoa zuten zura
moztean, haiek ere beste horrenbeste egiterik zutela
aipatzen zuen. Eta berdin etxe eta uharkak egiteko.
Adierazpen nahiko zalantzagarria da, ez baitugu horren
inguruko datu zehatzik, baina Donostiak hori eta Hondarribiak egindako legez kanpoko baso-mozketak aipatzea baliteke Donibaneko lurretan ere, pixkanaka, lehen
Lezon biltzen zen populazioa badiarantz joateko joeraren isla izatea. Alegia, bokaleko bi aldeetan lurra okupatzearen bi prozesuen aurrean gaudela. Hiribilduek
sustatutako ala era naturalean suertatutako bi koloniza-

zio prozesu diren ala ez eztabaidatu gabe, Donostiak
dioenak XIV. mendearen amaieratik bokalean populazioa biltzen ari zelako ideia finkatzeko balio digu.
Horren aurrean alde bietako biztanleek onura izango
bazuten ere, gerora San Pedro izango zenaren inguruan
lurrak doan emateak populazioa gune horretara erakarriko luke inondik ere.
1457an San Pedroko elizaren berreraikuntzak ere hiribilduaren interesak argi eta garbi islatzen ditu. Batetik,
esanahi sinbolikoz betetako gertaera baten bidez haren
eragina eta boterea agerian jartzen dituelako. Bestetik,
sanpedrotarren gogoak eta hainbat eskari gogobetetzen
dituelako. Hala, sanpedrotarren hitzetan, eliza sortu zen
komunikabideen egoera kaskarrak Donostiako elizetara
zerbitzu erlijiosoetara joateko eragiten zien mugikortasun arazoen ondorioz, Altzako kasuan gertatu bezala6.
Ohartarazi beharra dago, ordea, San Pedroko biztanleei eliza antolaketa horretan ezarritako behar eta baldintzek argi adierazten dutela donostiarrek gune hori
–erlijioari dagokionez ere– kontrolpean izateko zuten
interesa. Hitzarmenean hiribilduko elizekiko menpekotasun nabaria islatzen baitzen: sakramentuak jasotzerakoan, adibidez, sanpedrotarrak donostiar parrokietara
joatera behartuta zeuden edo eliza berrian jasoz gero,
Andre Maria elizako bikarioaren baimena izango zuen
apaizak egin behar zuen. Eta horrek zuzenean bat egiten
du Donostiako hiribilduaren udalbatzaren interesekin,
haiek baitziren Andre Maria eta San Bizenteko elizetako
patroiak eta kargu erlijiosoak izendatzeko eskumena
zutenak.
Laburbilduz, XIV. mendearen erdialdetik Donostiak
bultzatutako kolonizazioak arrakasta izan zuela esan
dezakegu, eta horren isla eliza berri baten eraikuntza
izan zen, gune horretan biltzen ari zen jendeak zuen
beharra dela eta.
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Bilduma partikularra.

PASAIA
SORTZEN

Asturieseko
Villaviciosako
itsas-adarraren irudia. Villaviciosa
herritik Pasaiara
etorritakoek badian
errotu eta multzo
ahaltsu bat osatu
zuten.

A

PASAIAKO BI ALDEAK NOLA HASI ZIREN
antolatzen ala populatzen zirriborratu
nahi izan dugun bezala, orain, ekimen
horren protagonistak zeintzuk ziren eta
nondik etorri ziren argituko nahiko genuke, inondik etorri baziren behintzat. Pasaiaren egituraketari buruz hitz egiteko orduan, XX. mendean zehar
RESTIAN

Trintxerpek bizitako galiziar jatorriko immigrazioa jarri
da beti adibide gisa. Askotan ikusi baita berebiziko eragina izan zuela herriaren gizarte antolakuntzan eta
barruti horren sorreran. Baina oso gutxitan aipatu izan
da aurreko mendeetako biztanleriaren inguruko daturik7. Gure ustez, bi izango dira biztanleria horren ezaugarri nagusiak: alde batetik, badia osoan zehar mugitzeko, errotzeko eta inbertitzeko gaitasuna; beste aldetik,
jatorria edozein izanda ere, epe ertainera komunitate
berri hauen buruak haien arteko harreman estuak sortu
eta bertako oligarkia propioa eratzeko joera.

2.1 Pasaiako izen-abizenak:
jatorri ugari, helburu bakarra
“Que de los primeros fundadores del dicho pueblo del
Pasaje fueron los antepasados del dicho Juanes de Villaviciosa e otros que venyeron de las Asturias”. Esaldi hau
Juanot Villaviciosak 1577an aurkeztutako kaparetasun
edo aitoren semetza frogan, 70 urteko Rubert Lizarragak
berari eginiko galdeketan emandako erantzunaren zati
zen, Villaviciosatarrek Donibaneren sorreran eta gizartean zuten pisu eta garrantziaren isla bikaina. 80 urteko
Migel Londres kapitainak antzera erantzun zuen, kontzeptua apur bat zehaztuz: “que los primeros fundadores d’ellos, fueron d’ellos y los Llastres, que benyeron de
las Asturias e de Rybadesella”8.

DEMOGRAFIAREN INGURUKO HAINBAT DATU
XV eta XVI. mendeetako demografiari buruzko datuak
oso urriak dira Gipuzkoa eta Euskal Herrirako. Pasaian
ere, antzekoa gertatzen da, eta ezin dugu datu zehatzik
eman garai haietan San Pedron eta Donibanen bizi zen
jendearen inguruan. Alabaina, auzi, ikerkuntza eta aipamenen bidez gaur egunera iritsi zaigun informazioari
esker, hainbat gauza aipa daitezke.
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Egile batzuek XV. mende erdialdera San Pedron 200
bat pertsona bizi zirela aipatzen badute ere, Donostia
eta San Pedroren arteko 1497ko auzian, sanpedrotarrek
zioten ehun etxe inguru, 150 bat auzoko eta 800 bat
biztanle zeudela. Garairako aplikatzen den portzentajearen arabera, 500-600 pertsona inguru. Baina datu
hauek Gipuzkoako Batzarreetan dirua lortzeko egiten
ziren banaketa edo errepartimendu sutenekin alderatzen
badugu, nolabait kontrajarriak daude. XVI. mende
hasierako datuek San Pedrok su erdia zuela adierazten
baitute, eta horrek, datuen arabera, 80 biztanle kokatuko lituzke bertan. Alabaina, irizpide hauek aurreko mendetik datoz, eta, beraz, XVI. mende hasierako egoerarekin alderatuta, normala da desafea egotea.

1584 inguruan, Iruñeko elizbarrutiko errentak jasotzeko egindako erroldan, Donibanek 150 etxe zituen eta
San Pedrok, berriz, 100 bat. Datu hauen arabera, Tarsicio de Azcona ikerlariaren ustetan, Donibane 750 biztanle inguru izango zituen eta San Pedrok, aldiz, 500.
1597ko izurriteak eskainitako datuen arabera, Pazko
piztueran 917 biztanle inguru zeuden Donibanen (kanpotarrak barne), eta horietatik herena hil zen.
Datu horiek bat datoz Donibanerako dugun informazio zehatzenarekin. 1589an egin zen errepartimenduak
184 etxe izendatzen baititu. Ez dago 1584. urtetik eman
ziren datuetaik oso urrun, ezta izurritearen datuetatik.
Beraz, hori baino lehenago, Donibanek 950 biztanle
inguru izango zituela suposa daiteke.
Izurritearen ondorioz populazioaren herena galdu bazen
ere –600 pertsonetan geratu zen– eta Isastik Donibane
1625ean ez zela lehen bezain oparoa adierazten bazuen
ere, badirudi 1.000 pertsona ingurukoa zela. Alegia, 25
urtean biztanleria berreskuratu eta zertxobait hazi zela.

Beren ustetan, eta Pasaiako hainbat adinekoei entzunda, Villaviciosatarrak Pasaiako eraketan pisu handienetakoa zuen familia izan ziren. Ez da dokumentazio asko
aztertu behar hori hala izan zela jakiteko, behin eta
berriz agertzen baitzaizkigu abizen bereko hamaika
kide. Dena den, kaparetasun frogetan egiten ziren galdeketak, beste auzi edo informazio jasotzeetan bezala,
nahiko zalantzagarriak direla ohartu behar dugu. Gehienetan, lekukoek galdeketan esaten zenaren inguruan
zein erantzun eman behar zuten prestatuta baitzuten,
eta, gainera, alde bakoitzak prozesu horietan aurkezten
zituen pertsonek, zuzeneko erlaziorik ez bazuten ere,
nolabaiteko loturak zituzten edo haien aldekoak ziren.
Eta Villaviciosatarren kasua ez zen bide horretatik aldenduta egongo.
Alabaina, arestiko esaldi horiek aurreko orrialdeetan
agerian utzi dugun ideia garatzeko aukera ematen digute. Hastapenetan, Pasaiako populazioaren zati haundi
bat kanpotik etorri zela, alegia. Eta kondairak, nolabait
ere, oso ondo islatzen du hori:
“Uno de estos hidalgos llamado Fortunio de Villaviciosa vino al Pasage de la parte de Fuenterrabia
cerca de los años del Señor de setecientos y cuarenta por Capitán General de la armada del Rey D.
Alonso el Católico (…) y por orden de su Magestad
quedaron en el Pasage para la defensa y gaurda de
su puerto, tres hijos de este Fortunio, llamados Hortuño, Alfonso y Sancho de Villaviciosa (…) se multiplicaron de manera que (…) hacia el Pasage, había
más hombres de este apellido que de ningún otro”9.

Villaviciosatarren
armarria
Donibanen.
Iñaki Berrio.
Baina jatorria gogoratzeaz gain, Villaviciosatarrek
beren burua ere zuritu zuten, beren arbasoen goi mailako ekintzak loratzen (eta asmatzen?). Izan ere, horrelako
aurkezpena guztiz beharrezkoa zuten Gipuzkoan, bertakoen berezko aitoren semetzekin lehiatzeko. Are gehiago haien jatorria etxe ezagun batekin lotzen ez zela aintzat hartuta. Pasaian ikusten dugun deituraren ugaritasunak, bestalde, ez du zertan adierazi Villaviciosa guztien odol ala senidetasun biologikoaren lotura, haiek
guztiak toki beretik atera zirela baizik. Aitoren semetza,
loria militarra eta abar guztiz beharrezkoak ziren, beraz,
gizarte talde honetarako.

MARTIN SANTXEZ VILLAVICIOSA:
Badian zehar hedatz

H

istoriografiak Migel “Pendón de Oro” eta haren
oinordekoei lerro gehien eskaini badizkie ere, ez
dira aipamen berezia merezi duten Villaviciosa bakarrak. Besteen artean, Martin Santxez dugu haien hirugarren mailako ahaidea. Liburuan zehar pirata, kortsario edo garraiolari ibili zela ikus daiteke, baina haren
garrantziaren inguruko daturik aipagarrienak ezkontza
hitzarmenetan izango ditugu.
Batetik, Martin Santxez eta Maria Migel Santiagorena; 1510eko maiatzean, Donibanen. Santiagotarrak
jatorriz pilotu eta itsas gizonen familia bat ziren, Donibanekoak, XV. mendeko azken hamarkadetan hainbat
kide Donibanen, Donostian eta Oiartzunen ezkondu
zituztenak. Maria Migel azken hauen adibidea da,
Juan Santiago pilotuaren eta Lezanzin oinetxeko alaba
baten alaba baitzen.

Ezkontza horretan, Martinen aitaginarrebek itsaso
aldera ematen zuen etxe zahar bat eman zioten

ezkonsarian. Santxo Villaviciosa eta Maria Matxin
Zuloagak gurasoek, aldiz, 10 sagarrondo oin zituen
lur saila eta ohe batzuk besterik ez. Bertan, ezkonkide berriak Maria Migelen aitarekin eta haren morroiekin bizitzera joango zirela hitzartzen zen, familia
buruaren etxera eta honen ardurapean. Ziurrenik,
ezkontzaren helburua izango zen Donibanen ontziak
eta garraiolari jarduera nabarmen bat izaten ari zen
familia bat Donostian pixkanaka garrantzia hartzen
ari zen batekin elkartzea. Nahiz eta hiribilduko munduan txertatuta egon, jatorriko lekuarekiko erlazioa
galdu gabe, gero eta garrantzi handiagoa izaten ari
zen portu batean negozioak izateko aukera bat bilatuz.
1541 urterako (Martin hil zenerako, alegia), ondasunak handitu egin ziren. Donibanen zuten etxea eta
bi baratzez gain, senar-emazteek Lezon hainbat lur
erosi zituzten; guztiak, orduan ezkontzeke zegoen
Gracia alabari utzitakoak. Badirudi, senar-emazteek
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azken honen patua Lezori lotua ikusi zutela, hango
auzoko zen Bernart Gabiriarekin ezkondu baitzen.
Hain zuzen ere, Martin Santxez eta Maria Migelen
seme-alaben ezkontzak, badian zehar hedatzearen
adibide bikaina izango dira. Catalina, Anton Estor
donostiarra izango du senar: Donostia-Donibane
loturak mantentzeko beste adibide bat. Santiagotarrekin zituzten erlazioez gain, Villaviciosatarren adar
bat Donostiarako bidea egin eta han finkatzeko

balioko baitzuen. Ezkontza, gainera, ez zen nolanahikoa izan. Estor XVI. mende hasieran Donostiako
historian garrantzia izaten ari zen merkatari eta eskribau familia horietako kide bat baitzen. Hala, Villaviciosatarrek donostiarrekiko zituzten loturak areagotu
eta Santiagotarrekin zituzten negozio eta ahaidetasuna mantentzeko balioko badie, merkataritzan interesatuak zeuden beste donostiar batzuei Pasaiarekin
erlazio zuzenago bat izateko aukera ere eskainiko
die.

Sancho de Villaviciosa
Maria Matxin de Zuloaga

Martin Santxez
Maria Migel de Santiago
e. 1510-V-23 † 1541-IX-19

Santiago Martin
o.g.
Catalina Gebara
h. l. 1569 e. o. 1541

Janis

Juanot “nagusia”
Catalina
Maria de Akorda/Bizkaia
o.g. e. l. 1524*

Catalina
Anton Estor
e. l. 1541

Maria Juan
Jeronimo Isasti
e. l. 1541

Simona

Gracia Perez
Maria Perez
Bernart Gabiria

Marquesa

Tomas Juanot

Gregorio Isasti
Estebania Villaviciosa
j. i. 1529
e.l.: ezkondu aipatutako urtea baino lehen
e.o.: ezkondu, aipatutako urtearen ondoren
o.g.: ondorengo zuzenik gabe
h.l.: hil aipatutako urtea baino lehen
j.i.: jaiotze data, urte horren inguruan.
t.: testamendua
*: Bizkaia etxeko jaunak. Ziurra ez den hipotesia

Maria Juan alabak, aldiz, Jeronimo Isasti errenteriarra izango du senar. Badakigu ezkontza 1541 urtea
baino lehen egin zela. Segur aski, lotura hau jarduera
ekonomikoek sortutako eta horren gainetik arlo pertsonalera igarotako erlazio baten ondorio izan zen;
1530 urtean, gutxienez, Martin eta Jeronimo elkarrekin garraio eta merkatari jardueretan baitzebiltzan. Ez
zen, gainera, nolanahiko lotura. Isastiren garrantzia
1530ean zituen ondasunetan ikus dezakegu: hiribilduko jurisdikziopean zegoen estrepadia eta lur saila;
“Batxilerborda” borda, bertako sagardiak eta guzti;
baina, bereziki, hiribilduan zuen dorrea. Azken ondasun honek argi adierazten du sozialki maila altuenean
kokatutako pertsona zela, dorrea izateak hiribilduko
beste auzoko eta biztanleetatik ezberdintzeko nahia
erakusteaz gain, bere jabetzak arrakasta ekonomiko
eta sozialaren irudia emango lukeelako. Gainera, senideekin batera, hiribilduko kargu politikoetan aritzen
zen. Beraz, Errenteriako oligarkiako kide baten aurrean gaude. Halaber, hauen oinordetzak argi islatuko du
ahaide urrunagoekin elkartzeko joera: haien Gregorio
Isasti semea, Estebania Villaviciosarekin ezkonduko
baitzen.
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Azkenik, aipatu dugun bezala, Lezo aldera ere
ordezkapena bidaliko dute, haien alaba Gracia Perezekin. Beste semeen inguruko datu askorik ez dugu:
Santiago, oinordekoa, Ternuan hil zen, eta, ondorioz,
Catalina eta Anton izan ziren Donibaneko jabetzen
oinordekoak. Maria Perez eta Juanoten inguruan ez
dugu daturik eta Tomas eta Martinen inguruan hipotesiak besterik ezin ditugu eman. Lehenengoaren
kasuan, Villaviciosatarren artean ez-ohiko izena izateak laguntzen du, eta segur aski Simona Igeldoren
senarra eta Maria Migel Villaviciosaren aita dugu. Martini dagokionez, gure ustetan, bera izango da Bizkaiako jaun Juanot Villaviciosa “nagusia”ren iloba eta
Catalina Gebararekin senarra, Juanotekin aurretik
hitzartuta zuenari uko eginez: Trintxerpeko Martinbono etxeari, alegia.
ITURRIAK: ARChV. Civiles. Quevedo, Fenecidos1349-2;
AGG-GAO, CO CRI 1,5; EUA, A-1-2; GPAH, 3/345, 1a-g;
AGUINAGALDE, F. B. de: “La importancia…”, aip. lan.;
ÍDEM: Gipuzkoako leinuak…, aip. lan.; DÍEZ DE SALAZAR,
L. M., aip. lan.; LIZASO, D. de: Nobiliario de los Palacios,
Casas solares y Linajes nobles de la M.N. y M. L. Provincia de
Guipúzcoa. San Sebastián: Imprenta de la Diputación, 1901.

Villaviciosatarrak ez ziren, noski, kantabriar kostaldetik Pasaiara iritsitako bakarrak. Erdi Aroan, kostaldeko
guneetan gure begietara ez-ohikoa egiten den gizartearen mugikortasunaren ideian sakontzeko, garai hartako
pasaitar askoren jatorriari begiratzeak balioko digu.

Arestian jaso dugun aipu sasi-historikoa nonbait aski
ez, eta Pasaian guztiz errotuak ez ezik, buruzagitza politikoan zein Koroaren aldeko zerbitzu militarretan erabat
txertatuta zeuden Villaviciosatarrek beste pasadizo bat
gehitu zioten beren leinuaren historiari, “Pendón de
Oro” ikurra garaitu eta gero. Balentriaren protagonista
Migel Villaviciosa izan genuen, Indietako karrerako
“lehen mailako jenerala” (General primero) zena. Andaluziaren konkistan hartu zuen parte, eta 1486an, Lojako
guduan, Granadan, aipatutako ikur hori harrapatzea
lortu zuen, gerora bere etxeari, Piedade ondoan Villaviciosatarren egoitza nagusien multzoan zegoenari, atxiki
ziona eta hortik aurrera Arraskao-Pendon de Oro izenarekin ezagutu zena.

Hasteko, Pasaiako portuaren garrantzi ekonomikoak
distantzia luzeetara zeuden populazio eta herrien arteko
erlazioan pentsarazi behar gaitu. Aurrerago aipatuko
dugun bezala, Guretik Frantzia, Bretainia, Ingalaterra eta
Irlandara eginiko bidaiak arruntak ziren, eta, esan gabe
doa, baita Erdi Aroan zehar kantauriar kostaldean eginikoak ere. Pasaia, ordea, ez da salbuespena izan. Nahiz
eta honen inguruan ikerkuntza gutxi egon, XIV. mendetik kantabriar kostaldeko hainbat herriren arteko erlazio
eta populazioaren mugikortasuna islatzen dituzten
kasuak argiak dira.

Villaviciosatarren arrakasta eta Gipuzkoako gizarte
politikoan erabateko onarpena, Juanot eta Juanetxo Villaviciosa anaiek Juanes ilobaren izenean 1577 urtean Martie Callabaren aurka hasitako epaiketan ikus daiteke.
Auzi honetan Callabarren aitoren semetza dago auzitan,
edo, hobe esanda, Callabarren gaitasuna udal hauteskundeetan parte hartzeko, eta hori neurtzeko aitoren
semetza ezinbesteko baldintza zen. Hondarribiko alkateak Callabarri arrazioa eman bazion ere, korrejidoreak
Villaviciosatarren alde egin zuen, eta Martie, Akamarre
herriko Callabar etxeko jaunen iloba, Donibaneko Maria
Perez Darietaren seme eta Catalina Zelaiaren senarra
izan arren, udal karguetatik aldendu zuen10. Villaviciosatarrek, beraz, toki garrantzitsu bat eskuratu zuten
beren garaiko gizartean: jatorri lausotua izatetik, herriko
lehia politikoa kontrolatzera iritsi arte.

Baina Pasaiako komunitateei buruz ditugun XV.
mende amaierako datuek, salbuespena ez bada ere,
mugikortasun horren oso adibide argiak ematen dizkigute; badiako hiribilduak edo juridikoki maila apalagoa
zuten bi komunitateek immigrazio prozesu oso adierazgarria jazo zuten: bai ondoko herrietatik, bai Gipuzkoa
edo ondoko lurraldeetatik, baina –guretzat harrigarriagoa izan daitekeena– baita kilometro askotara kokatutako herrietatik ere. Eta horren oinarri bakarra ez bazen
ere, San Pedroren eraketan Donostiak kantabriar kostaldeko guneei egin zien deialdiak prozesu horri bultzada
oso nabarmena emango zion.

XV. MENDEAN PASAIAN BILDUTAKO ETORKIN KANTAURIARREN SORLEKUA
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XV. mende amaieran jada, leku izenak diren pertsonen abizenen araberako analisi bat egitea ez da oso
fidagarria izaten. Ordurako, hiribilduek hainbat mende
baitituzte eta jatorri toponimikoa, ezizena edo lanbideetan oinarritutako abizenek usadio bat islatzen dute eta
guztiz finkatuta daude. Hala, Amezketa, Berastegi,
Goiatz edo Zarautz abizena duen donostiar batek, ordurako ez du zertan izan harreman zuzenik izen bereko
herriekin. Oinarrian jatorri hori izanik ere, Donostian
finkatzeak ez du esan nahi bi puntuen arteko erlazioa
zuzena zenik. Eta berdin esan dezakegu ogibide edo
ezizenetan oinarria duten abizenekin.
Halaber, prozesu horren inguruan ondorio fidagarriak
izateko, argazki zehatz bat ematen diguten datuak behar
ditugu, momentu zehatz batean hartutakoak eta hori
populazio gune horren sorreran edo handik denbora
gutxira izandakoan baditugu, askoz informazio zehatzagoa eta argiagoa izango dugu.
Halako analisi baliagarria egiteko, hein batean behintzat, oso abizen adierazgarriak beharko dira. Inguruan

oso ohikoak ez direnak, adibidez. Eta Pasaian halakoak
aplikatu daitezkeela uste dugu: batetik, oso abizen
esanguratsuak direlako eta inguruetan ikusten ez ditugulako, eta, bestetik, XIV. mende amaieratik aurrera bultzatutako kolonizazio baten aurrean gaudelako; alegia,
duela gutxi jazotakoa. Halaber, informazioak kolonizazio hori Kantauri kostaldeko biztanleriarekin egin zela
adierazten digunez, helduleku bat badugu.
XVI. mendeko lehen erdialdean, ordea, abizen euskaldunak gailentzen hasiko direla ikusiko dugu. Honek,
Pasaiako portuaren garrantzia ekonomikoak inguruetako
biztanleentzat erakargarritasun nabarmena izan zuela
adierazten digu. Hala ere, ez du esan nahi atzerriko
immigrazio prozesua gelditu zenik, badiaren garrantzia
dela-eta herrialde ugaritako pertsonak iristen baitziren
hara. Ondorioz, momentu horretan atzerritar eta etorkinen inguruko analisia egiteko, nolabaiteko beste datu
batzuk kontuan hartu beharko ditugu: izenak, ezizenak
eta, lehenago dokumentatuak ez baditugu, abizen toponimikoak, ekonomia jardueretan jarritako eskifaien
inguruko adibideek ondo islatzen duten bezala.

SAN PEDROKO BIZTANLEEN ZERRENDA XV. MENDEAN
1458
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1497

Alen, Jaumot /
Joanot de

Igurrola, Joanot de

Aginaga, Juango de

Cornoz, Pedro de

Leasael, Juanot de

Alen, Juan Pérez de

Joana (viuda de Martín
de Laborda, menor)

Agirre, Esteban de

Cotillos, Domingo de

Leitza, Juan de

Alen, Juan Pérez de II

Laborda, Esteban de

Alen, Esteban

Cotillos, Domingo de;
menor

Lerín, Domingo de

Alen, Tomás de;
“Samated”

Laborda, Mari
Andreko de

Alzate, Juanes de

Cotillos, Juanicot de

Lerín, Juanot de

Almorza, Joango de

Laborda, Martinico /
Marticot de

Alzate, Pascoal de

Darieta, Migueo de

Lesaka, Juan de

Alzate, Joango de

Lastres, Alfonso de

Andoain, Martín de

Elazabal, Pedro de

Lizardi, Juanot de

Ampuero, García de

Lazón, Esteban de

Andoain, Sabastian de

Eraso, Juan Martín de

Lizardi, Ramos de

Andoain, Domingo de

Lazón, Joan de

Aranburu, Sancho de

Escalante, Juan López
de

Lizarraga, Laurens de

Callao, Marticot de

Lazón, Martín de

Arantxipi, Domingo
de

Escalante, Juanot de

Lizarraga, Laurens de

Callao, Pedro

Lazón, Miqueleto
“Pes”

Arizabalo, Bisens de

Gaiangos, Antón

Lizarraga, Lope de

Canal, Joan de la

Lazón, Pedro

Arizabalo, Marticot
de

Gaiangos, Esteban de

Lizarraga, Martín

Canal, Miqueo de la

Lekeitio, Sebastián de

Arizabalo, Pedro de

Gaiangos, Juanicot de

Maduc, Miguel de

Cornos, Esteban de

Lizardi, Joan de

Arizabalo, Sabastian
de

Gaiangos, Martín de

Maduc, Santbat de

Cornos, Martín de

Lizarraga, Domingo
de

Arizmendi, Bernart de

Galbai, Juan de

Muru, Juan Pérez de

Cornos, Miqueo de

Llanes, Pedro de

Arsu, Esteban de

Goiatz, Juanot de

Olaitz, Amiel de

Cornos, Nicolás de

Orena, Joan de

Arsu, Jamot de

Hernani, Fernando de

Olaitz, Julián de

Cotillos, Esteban de

Pollón, Antón de

Arsu, Martín de

Huyas, Pedro de

Olarain, Juan Martín
de

Espinosa, María

Pollón, Martiqui de

Arsu, Martín de

Ieo, Miqueo de

Oz / Foz, Esteban

Esteban, Joan de

Quexo, Domingo de

Arsu, Pedro de, menor

Ieroa, Marticot de

Oz, Gracia de

Estebanía (mujer de
Domingo de Camargo)

Ribadesella, Joan de

Ayet, Sans de

Ierro, Juanot de

Oz, Jamot de

Fautes, Domingo de

Santander, Juanot

Baiona, Martin de

Igeldo, Andín de

Oz, Juanot de

Gil, Martín de

Santander, Pedro de;
“de la fuente”

Baro, Tomás de

Igeldo, Juanot de

Oz, Martín de

Grande, Catalina de

Sarasti, Johan de

Baztan, Laurens de

Irria, Domingo de

Quexo, Domingo

Hernani, Ioan de

Umiguer, Marticot de

Bergai, Arnaot de

Isasa, Juango de

Quexo, Sabastián de

Ierroa, Martinico /
Marticot de

Villaviciosa, Rodrigo
de

Berrasoeta, Pedro de

Isasa, Miqueo de

Ribadeo, Domingo
Pérez de

Biriga, Juan de

Itsaso, Juan de

Ribadesella, Sans de

Burbu, Esteban de

Izagirre, Juan de

Río, Juan de

Burbu, Juan Martín

Izagirre, Juanot de

Santander, Juan11

Callaberro, Juan de

Laba, Juanto de

Sarasti, Jamot de

Callao, Andreo de

Labao, Bisen de

Segura, Cristóbal de

Callao, Domingo de

Laborda, Martín de

Talaia, Pedro de

Canal, Marticot de

Landriguer, Juan
Pérez

Trentxer, Martín

Carbonera, Martín de

Landriguer, Pedro de

Trentxer, Pedro de

Carbouer, Pedro

Landriguer, Pedro de

Trentxer, Pedro de II

Colardao, Juan Pérez
de

Larrea, Martingor de

Villaviciosa, Pedro

Colongas, Juanicot de

Larritain, Jamot de

Zabal, Juanicot de

Igeldo, Joangi de

Hasteko, San Pedron jarriko dugu begirada. Batetik,
Donostiak bertan kolonizazio prozesua sustatu zuelako
eta ondorengo mendeetako dokumentazioa Donibanen
baino urriagoa bada ere, XV. mende amaieran azken
horrek baino datu gehiago eskaintzen dizkigulako. Eta
orduko informazioak oso esanguratsuak dira.

Donostia eta Pasaia inguruan ezagunak diren abizenekin batera eta euskal jatorrikoak gehiengo badira ere,
aurreko taulan argi geratzen da Kantauri kostaldearen
eragina, Pontevedrako Noia herrira iritsi arte. Bestalde,
eta Nafarroa, Bizkaia edo Iparraldeko abizenez gain,
aipagarrienak Allen, Picardia, Landriger eta Madock
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Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
Argazki Artxiboa.

(“Maduc” bezala idatzita) bezalakoak dira, bretainiar,
frantziar, galestar eta ingeles jatorrikoak12. Horien artean Londres abizena ageri zaigu13, XVIII. mendeko baserri altzatarrarekin nahastu behar ez duguna. Ingalaterrako hiri horrekin zuzeneko jatorri bat zalantzagarria bda
ere (nahiz eta baztergarria ez izan), gure ustetan hango
hiriarekin zehazki ez dakigun erlazio bat adierazten du.
Halaber, Nafarroako geografiari erreferentzia egiten
dizkioten izenak ere baditugu. Hauek ordea, beste euskal abizenekin gertatzen den bezala, nahiko zailak dira
zuzeneko erlazio bat fidagarritasunez ikusteko. Ez baitugu ahaztu behar Pasaia ere Nafarroako erresumarentzako irteera portu naturala zela eta ordurako, bien arteko mendeetako erlazioa zegoela.
Kantabria, Asturias, Burgos edo Galiziatik datozenekin alderatuz, bitxia da Bizkaiko kasua, bere toponimiari erreferentzia egiten diotenak oso gutxi baitira, nahiz
eta erlazio hori bazegoela jakin. Baliteke, ordea, Pasaia
beste herri batzuentzat erakargarriagoa izatea bizkaitarrentzat baino, hauek Bilbo zutela kontutan hartuta.
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Bestalde, Cornoz-Kornutz eta beranduagoko Iraurgi
bezalako abizenek Hondarribiarekiko lotura islatzen
dute, eta lehenengoak XV. mende erdialdean ikustea,
Bidasoa aldeko biztanleentzat aurreko mendeetan LezoDonibane inguruek zuten erakargarritasuna badiako
beste alderantz hedatu zela adieraziko lukete. Lizarraga
eta Igeldo bezalakoak, aldiz, Donostiarekin. Alegia,

logikoa denez, inguruko herrietan ere badiak erakargarritasuna eragin zuela eta adibide gisa, XV. mende
erdialdean San Mateteko andrea zen Maria Santxez San
Matet eta Pero Santxez Hernialdekoaren ezkontza izango litzateke.
Alabaina, Donostiak aurrera eramandako prozesuaren
nondik norakoa ikusita, baliteke Donostialdeko inmigrazio prozesu hori espazio horren kontrola izateko nahikoa ez izatea. Beharrezkoa izan zen, orduan, kanpoko
jendea bertan finkatzea badian eskumenak eta jurisdikzioa areagotzeko. Ez baitugu ahaztu behar askok hiribilduak izango dituztela jomugan eta hara joango zirela14.
Azalpen hau hasierako paragrafoetan planteatu dugun
hipotesiaren isla oso argia da, gainera. Donibanen XIV.
mendean zehar jazo zen populatzea bokalean gertatutako lehena badela kontutan hartzen badugu, jendeak
leku hori besteen gainetik lehenetsiko luke. Alegia, inguruetako biztanleak hara joaten zirela eta ez, ordea, San
Pedrora. Ondorioz, Donostiak bere lurretan jendea erakartzeko lurrak doan emateaz gain, beste lekuetakoen
beharra ikusi zuen.
Hein batean, hipotesi guzti hau Villaviciosatarren
kasuari kontrajartzen zaio, XV. mendearen erdialdera iritsitakoak izanda ere, haien kokaleku nagusia Donibanen izan zutela kontutan hartzen badugu. Alabaina,
Pedro Villaviciosa San Pedroko ahalorde bezala dugu
1497an eta hangotzat du bere burua. Halaber, Fortuño

Villaviciosa bat Donostiako hamabi txikien artean azaltzen zaigu 1478 urtean15. Hauek “Pendón” eta ondorengoekin duten erlazioaren inguruko daturik ez dugu; baliteke gainera, senideak ez izatea eta abizen bera jatorri
berdina zutelako izatea. Edonola ere, bai San Pedron
kokatzea, bai Donibanen bizitzea, bertako biztanleriak
badiaren ikuspuntu orokor bat zuela adieraziko luke,
Samatet, Arizabalo edo Lezo bezalakoek ere ondo adierazten duten bezala.
Immigrazio prozesuak, baina, ez zuen XV. mende
amaieran bukaera izan eta ondorengo ehun urteetan
zehar, beste latitude batzuetako pertsonak izango ditugu. Baina azken hau portua eskuratzen ari zen garrantziarekin zuzenean erlazionatu behar dugu: hau da, leku
askotako jendea (marinelak) pasatzen zela. Hala,
1610ean Ameriketan hildako Juan Leturia pasaitarra,
izen bereko pasaitarra eta Maria “Greziarra” izeneko
senar-emazteen semea zen. Abizen-ezizen honen jatorria nahiko argia dirudi, nahiz eta ordurako abizen toponimikoetan oinarritutako ikerkuntza bat baliorik ez izan.
Bestalde, ezohikoa bada ere, italiar jatorriko marinelak
Pasaian lan egiten dutela jakiteak greziar jatorriko jendea ere badiarekin nolabaiteko erlazioa izan zezakeela
adieraz diezaguke. Edo, kontrako ikuspegitik ikusita,
abizen-ezizen hori, Pasaia edo badiako populazio-guneren bateko biztanleak Greziarekin izan zezakeena;
nahiz eta horren inguruan inolako daturik ez izan.
Maria, ordea, ez da abizen hori eramango duen lehena. Berrogeita hamar urte lehenago, Martin Santxez
Zubiaurre sanjuandarrak aurkeztutako obligazio gutun
batean, Juan Griego izeneko maisua aurkezten zuen
fidatzaile gisa, 1560 urtean Donibanen egindako batzar
batean ikusi ahal izango duguna16. Ondorioz, GreziaPasaia erlazio hipotetiko hau XVI. mendearen erdialdean koka dezakegu gutxienez.
Halaber, Huyas17 toponimoarekin Jacques Huyas sanjuandarra dugu 1541 urteko batzar batean parte hartuko
duena18. Bestalde, XV. mendeko kantabriar jatorriko
inmigrazioarekin jarraipena 1528an dugun Maria Ortiz
Laredorengan ikus dezakegu19.
XVI. mendeko bigarren erdialdetik aurrera ere, abizen
toponimiko adierazgarri ugari agertuko zaizkigu. Andaluzia aldetik Gibraltar abizena izango dugu, eta
1560rako Juanot / Jaumot izenekoa etxeak udalbatzetaneta parte hartzen zuen20. Ondorioz, hamarkada hauetan
zehar, XV. mendean zehar ikusten genuen inmigrazio
prozesuak beste latitude batzuen ere eragina izango
duela ikus dezakegu, aipatutakoez gain, Portugal, Gallega, Catalán, Zaragoza, Murcia, Finisterras eta Ginovés
bezalako abizen/ezizenak baititugu, lehenago ageri ez
zirenak.
Euskal abizenei dagokienez, toponimikoki horren
adierazgarriak diren datuak ez dira asko; argiena Martin
Amasa hargin-maisua dugu, 1553an San Juan de la Riberako elizaren parean kai berria eraikitzeko ardura izan

zuena. Orduan Tolosako auzoko gisa agertzen zaigu,
baina badakigu, abizenak ondo adierazten duen bezala,
Amasako auzoko ere bazela. Badirudi badian lan egiteko aukerak nahiko handiak zirela, Donibaneko auzoko
gisa eta herriko udalbatzetan parte hartzen ikus dezakegu 1565 urtean gutxienez. 1520ko hamarkadan, aldiz,
Asteasu, Hernani edo Usurbil bezalako abizenak topa
ditzakegu. Baina, dudarik ez dago biztanle euskaldunak
hasieratik izango ditugula. Hor ditugu Alkiza, Arizabalo,
Arbide, Arriaga, Asteasu, Erbeta, Etxabe, Larrea, Lizarraga, Untzeta edo Zabalaga bezalakoak.

Bilduma
partikularra.

Gehienetan, ordea, abizen toponimikoek ez digute
askorik esaten; baina dokumentazioan zehar azaltzen
diren zeharkako datuei esker, immigrazio prozesua beste
herri batzuetara zabaldu zela badakigu. Anton Galatas
maisu ontzigilea, adibidez, jatorriz Anoetakoa dugu, eta
badirudi alargundu ondoren, denbora batez hara itzuli
zela, nahiz eta azkenean Donibanera gaixo antzean
itzuli eta bere alaba Mariaren etxean bizi.
Agian, hau baino garrantzitsuago zera genuke: jatorriz
euskalduna eta bereziki badiaren inguruko jatorria zuten
pasaitar hauek ere, Villaviciosatarren antzera, beren jatorria loratzen jakin zutela ematen duela. Villaviciosatarrek
Alfontso I.aren zerbitzua aipatzen baldin bazuten, pasaitarrek, gutxienez Donibanekoek, haien ekintza militarrak urrunago eraman zituzten, Orreagaraino hain zuzen
ere, oraindik Piedadean ikus dezakegun bezala.
Horrela, bi komunitateen jatorriak argituta, biek elkarren balorea aitortuta, ez du ematen arazo berezirik izan
zutenik proiektu komun bat gure badian garatzeko.
Horretan, noski, ezkontzek berebiziko pisua izan zuten.
Adibideak bukatu ezinak badira ere, ezin aipatu gabe
utzi Migel Villaviciosa, “Pendón de Oro”rena. Hau Catalina Donemiliagarekin ezkondu zen; Donemiliaga
Gipuzkoako leinu zaharrenetariko eta garrantzitsueneta-
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Euskararen nagusitasun egoera hau XVI eta XVII. mendeetan finkatuz joan zen. 1616an Juanes Eiro sanjuandarrak, haritz basatiak euskaraz “amezti” esaten zitzaiela adierazten zuenean, “en nuestro vulgar vascuence”
adierazten zuen. Hau da, ohikoena zen hizkuntzan.
Adierazgarriena, ordea, XV. mendeko datuak izango
dira. Kanpotar jatorrizko abizen askok, bi belaunalditan
horiek euskaldun peto-petoak edo behintzat, gaztelania
ondo hitz egin ez dakiten pertsonak izango baitira. Alabaina, honek ez du esan nahi, bereziki bokalean kokatutako komunitateetako kideek gaskoieraz, gaztelaniaz
edo beste hizkuntza batzuk ez egitea: asturiera, bretoiera, frantsesa, galiziera edo ingelesa. Ziurrenik horietariko askok beren artean hitz egingo zuten. Gainera, beste
leku batzuetan gertatu bezala, hizkuntza guzti horiek
eragina izango zuten badiako hiztegian eta ondorioz,
euskarak horietatik hainbat mailegu hartuko zituela ere
pentsa daiteke24.
Bilduma
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rikoa dugu, eta badiaren inguruko bere jabetzak XX.
mendeko erdialdean izan ditugu, beti ere baserri eta
lurrei lotuta. Bikote honen alaba Catalina Villaviciosa21
Juanes Ezkiotz Ubillarekin ezkondu zen, Donibanen
XVI. mendeko garapen politikoan eta nortasun finkatzean izugarrizko lana egin zuena. Modu horretan, Pasaiako hiru tradizioak uztartzen ziren: Donostiako jauntxoak-Gipuzkoako leinu zaharrak (Donemiliaga), sustrai
kanpotarra (Villaviciosa) eta sustrai euskalduna
(Ezkiotz). Herriko laugarren tradizioa, gaskoiena, berriz,
beste era batean, izenetan hain zuzen ere, aurkitzen
dugu: Andriu, Desiderota, Gracianota, Juanot, Jamot,
Laurenza, Marota, Martinun, Miqueo, Miquelot, Marques, Munjun/Menjón, Menjota, Navarrina, Nicolao,
Peirot, Pelegrin, Probenza/Proenza, Rubert, Vertelot,
Vicenz edo Vicundaña bezalakoekin batera, gaskoien
eragin kulturala adierazten dutela uste dugu22.
Izen hauek abizen euskaldunekin uztartzen dira. Izan
ere, bat egite honetan euskara ahozko komunikazio hizkuntza gisa mantentzen dela ematen du.
Eragin horri dagokionez, San Pedron ikusi ahal izan
ditugun datuek, kantauri kostaldeko herrien eragina
Donibanen baino handiagoa dela dirudi, bertan baititugu, XV. mendean zehar, hango herrietako abizen gehien
dokumentatuak. Eta, beraz, planteatutako kolonizazioaren hipotesia berresten duen beste datu bat da. Alabaina, kanpotarren eragina nabaria izan bazen ere, 1497
urteko auziak bertako biztanle gehienek euskaraz bakarrik zekitela aditzera ematen dute, edo behintzat gaztelera oso gutxi hitz egiten zutela:
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“…pido a Vuestra Merçed que por quanto los testigos d’esta tierra son bascongados e su dicho e
deposyçión non podíia aberiguarse a menos de
resçeptores e ynterpretes d’esta dicha tierra, pydo e
requiero a Vuestra Merçed non proçeda a la reçepción de los dichos testigos syn que tome dos reçeptores e yntérpretes nonbrados por cada vno de las
dichas partes…”23.

Bestalde, hizkuntza elementu bizia dela kontutan izanik, XV. mendeko egoera ezin dugu XVII. eta XX. mende
artekoekin berdindu. Garai hauetan ere beste immigrazio batzuk izan zirenez, euskararen eraldaketan eragina
izango lukete, eta, ondorioz, Aro Modernoko lehen
hamarkadetan bizi zen egoeraren inguruan hipotesi bat
planteatu besterik ezin dugu egin. Dena den, ondorio
bezala, euskararen nagusitasun nabarmena aipa dezakegu.
Ondorioz, jatorriz beste herrietakoak ziren kideak eta
bailarako euskaldunen artean, XII. mende amaieratik
Donostian ikus daitekeen gaskoi eta euskaldunen artean
bezala, fusio prozesu bat eman zen. San Pedron eta
Donibanen azkarragoa izan zela pentsa dezakegu geografia esparrua txikiagoa zelako, inguru gertu eta urrunekiko erlazioa jada hazkunde demografikoa izan aurretik estua zelako eta bereziki, eguneroko elkarbizitzan
harreman etengabean zeudelako. Hala, gorago ikusi
bezala, orokorra da abizen euskaldunak baina izen gaskoiak edo behintzat oso ohikoak ez zirenak ikustea,
nahiz eta batzuetan, gaztelar moldean agertu25.
Izen eta abizenen jarraipen honek, atal honen hasieran
aurreratutakoa berresten du: badiaren inguruan kokatutako populazio guneen arteko harremana estua zela, alegia. Altzatar bezala identifikatuko genituzkeen abizenak
ere Pasaian agertzen dira, nola bestela?: Horra hor Carbuera, Bunioert edo Mirasun26; horrez gain donostiarren
inbertsioak, Donibane eta San Pedroko biztanleen artekoa, Lezo, Orereta edo Hondarribira doazen pasaitarrak,
handik Pasaiarako bidea egiten dutenak, Donibane eta
San Pedroko biztanleek komunitate horietatik kanpo egiten dituzten inbertsioak eta abarren inguruko adibideak
asko dira. Ondorioz, mugikortasuna ere bi komunitateen
artekoa zela argi dago. 1497an San Pedro elizaren ofizioen inguruan dugun lekukotzek, sanpedrotarrak horiek
jasotzera Altza eta Lezora joaten zirela adierazteaz gain,
ezkontzaren ondorioz leku batera edo bestera joandakoen kasuak ere aipagarriak dira: Juan Perez Muru, adibi-
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dez, jatorriz sanjuandarra zen, baina 1490. hamarkadatik
bizi zen San Pedron, bere emazte sanpedrotarrarekin.
Esteban de Arsu, aldiz, jatorriz sanpedrotarra zen, eta han
bizi izan zen 1505 urtera arte, lehenengo emaztea hil
zitzaionean. 1525ean, berriz, Donibanen bizi zen, bere
bigarren ezkontza dela eta27.
Pasaitarren deiturek beste hausnarketa bat ahalbideratzen digute, XV.-XVI. mendeko badiaren inguruko gizarteari buruz ere informazioa emango diguna. Izan ere,

Donibanen eta San Pedron oso gutxitan agertuko zaigu
Gipuzkoako gizartean hain ohikoak ziren esamolde
batzuk, “dueño y señor de la casa y solar” bezalakoak.
Esamolde hauek Herrera, Zamatete, Gomistegin agertzen
badira ere, bokaletako bi aldeetan ez dira erabiltzen.
Badago, bistan dena, ezintasun fisiko bat horretarako,
inguruko malda malkartsuek baserri emankorrak sortzeko
aukera gutxi ematen baitzuten (egun ezinezkoa badirudi
ere Trintxerpen, izan ezik). Etxebizitzak ere urri ziren, eta
zabalera baino, altueran eraikitzen omen ziren.

SAN PEDROKO HAINBAT ETXEREN JABETZA (1520)
ETXEA

BEHE SOLAIRUA

GOIKO SOLAIRUA

Casa y soto de Perot de Oliver

Perot de Oliver

Catalina

Casa de Ana de la Carboera

Ana de la Carboera

Herederos de Pedro de Villaviciosa o de
la Canal

Casa de Petri de Urtubia

Petri de Urtubia

María Pérez de Quexo

Casa de Martín de Aunzibai e su mujer

María Martín y Martín de Aunzibai

Ioanes de San Martín

Casa de María Joan, hija de Nicolás de
la Canal

María Joan de la Canal

Catalina de Lizarraga

Casa de don Migel de Arnaobidao,
clérigo

Don Migel de Arnaobidao

Pedro de Ur y su mujer, María Pérez de
Orrno

Casa de Mueslera? Munolera?

Munolera

Juanche de Arnaobidao

Casa de Sabada, mujer de Domingo de
Olabarria

Sabada

Sabaldina de Eguzki

Casa de Catalina de Oiartzun

Catalina de Oiartzun

Maestre Comán

Casa de Juanot de Texo

X

Juanot de Texo

Casa de Dichacho

X

X

Casa de María Martín de Sust

María Martín de Sust

Domenja de Ieroa

Casa de Domenja de Matallot

X

Domenja de Matalot

Migel de Arriaga (su mujer)

Juana de Llastres / Gaztelu

Iturria: ARChV. Civiles, Quevedo. Fenecidos, C 1349/2
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Iñaki Berrio.

1520an Juana Gaztelu-Llastres eta Migel Arriagak izan
zuten auziko galdeketa batek San Pedroko etxeen jabetzaren inguruan oso datu interesgarria ematen digu. Agi
denez, familia bat baino gehiago bizi baitziren etxe
berean. Batzuk beheko solariuan eta beste batzuk, lehenengoan: “muchas casas de morada en que los vnos
biben en lo vaxo de las dichas casas e los otros en lo alto
d’ellas (…) e los vnos heredan, los otros conpran, e
viben e moran”28. San Pedroren kasuan gainera, Donostiak jarritako ezintasunetan edo kolonizazio baldintzetan oinarritu dezakegu XVII. eta XVIII. mendeetan ikusiko ditugun “etxeak” orain ez azaltzea. Lurrak udalbatzarenak baitziren29.
Alabaina, “etxeetan” antolatutako gizartea berandu
arte guztiz ikusterik izango ez badugu ere, argi dago
etxea izango dela garaiko gizartearen oinarria. Jabetza
mantentze eta handitzearen inguruan hainbat ekintza
gauzatuko dira. Alegia, familia batek etxe oso baten
jabetza eskuratu eta hori mantentzeko politika bat bideratzea; hala, familia etxeari lotuta geratuko zen eta
Pasaiako aspaldiko iragan ilunean kokatzeko aukera
egongo zen.
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Prozesu hori hasteko, ordea, jabetza lortu beharko
zen. Batetik, lurrak lortuz, gero bertan etxe bat eraikiz
eta azkenean, etxea eta abizenak uztartuz, orube bihurtuz. Juan Perez Muruk, adibidez, 1518 urte inguruan
etxeko solairua Maria Adan izeneko emakume bati erosi
zion, etxeko bi solairuak beretzako eskuratuz; halaber,

1524 baino lehenago Martinbonorekin muga egiten
duten sagardiak zituen30. Etxea lortu eta lurretan inbertitu, hori litzateke beraz, oinarria. Baina etorkizuna bermatzeko ez zen nahikoa izango. Posible egingo luketen
beste ekintza batzuk egin beharko ziren, beraz: ezkontza hitzarmen egokiak, ondasun nagusienak oinordeko
bati emango dioten jaraunspena, ondarea areagotzeko
politika eta horiek zatitu gabe ziurtatuta egoteko prozesua.
Halako prozesua, ordea, XVI. mende amaiera eta
gehienbat XVII. mende hasieratik aurrera ikusiko dugu,
baita horren famatuak izan diren Villaviciosataren inguruan ere. Eta egoera hau 1589ko Donibaneko errepartimenduak oso ondo islatzen du: etxeek ez baitute
“orube” edo “abizen bat”31, momentuko jabearen izena
baizik.
Alabaina, salbuespen batzuk izango ditugu: alegia,
Samatet, Trintxer, Borda / La Borda eta Bizkaiak eskaintzen digutena. Hainbatetan azaldu dugunez, lurretan
inbertsioa egiteko guneetan kokatuak zeudenak. Batzuk,
XV. mende erdialdetik orube bezala eratuak ikusiko
ditugu, San Matet edo Trintxer kasu. Ziurrenik, etxe
horiek lekuan nolabaiteko arbaso bat izatearen oinarria
izango zen; hau da, inguruetan kokatutako lehenengoetarikoak izan zirela, eta, beraz, Aro Modernoko etxearen
hitzaldian aintzintasunak zuen garrantzia aplikatu zitekeela. XVII. mende hasieran Isastik Bizkaiarekin adieraziko lukeen bezala.

San Matet eta
Olazabal

S

an Matet etxea ere, donostiar leinu baten jabetzen
artean geratuko da. Eta gainera, oso ondo islatzen du
honen lur-inbertitze politika. Baina Gomistegi eta Martinbonoren kasuetan gertatzen zenaren kontra, San
Matet XVI. mende hasiera arte, abizen bereko sanpedrotarren jabetza zen. Halako abizen / ezizena, 1459.
urtean, Tomas de Alen pasaitarrean ikus dezakegu,
“Samatet” bezala egiten baitzaio aipamena. Ditugun
datuen arabera ordea, hura baino lehenago, San Matet
etxea bazegoela badakigu, XV. mende erdialdean María
Sánchez San Matet, San Mateteko andrea izenekoa baitago. Baliteke Tomasek ezizen hori, San Mateteko oinordekoarekin ezkontzeagatik izatea, nahiz eta honen inguruan daturik ez dugun.
Alabaina, badakigu 1502ko maiatzean Donostiako
oligarkiako kiderik nabarmenetakoa zen Miguel Otxoa
Olazabalek bere jabetza eskuratu zuela Marota San
Mateten zorrak direla eta. Halako arrazoiengatik ondasunak zor zaion pertsonarengana pasatzea garaian ohikoa den prozedura bat da, nolabait diru hori berreskuratuko zela bermatzen zuelako. Baina San Mateten kasua
salbuespen bat da.
Dirudienez, etxeko andrea zen Marota San Matetek
zorrak zituen Getariako pertsona batzuekin. Miguelek
Marotari zorrak kitatzeko laguntza emango ziola esan
zion, horiek kitatzeko 50 dukatetan baloratutako oihalak
eman zizkion. Baina Marotak zorrak kitatzeko asmoa
izan zuenean, Miguelek ez zuen dirua onartu eta Marotaren semeak ere dirua zor ziola argudiatu zuen. Zorren
kitapenaren inguruan ez dugu datu gehiagorik baina
1514. urtean, San Mateteko etxearen jabetzen barnean
zegoen lur bat inguruan auzi bat jazo zenean, ez zen
San Maten jabetza zalantzan jartzen; aitzitik, guztiek
oso argi zuten Olazabalena zela.
Olazabalek berebiziko interesa izan zuen etxe horren
mantentze eta finkapenean eta bere ondorengoek ere
halako joera bat erakutsiko dute. Miguelek San Mateteko etxearen jabetza eskuratu zuenean, lehenago bertako
jabeek saldu zuten lur sail bat berreskuratu zuen. Ez
dugu ahaztu behar etxearen jabetzek, XV. mendean haritzak eta gaztainondoak zituztela eta baita tolare bat ere;
beraz, zonalde horretan gutxi ematen zen nekazal jarduera baten adierazle argia. Halaber, Olazabalek jabetza eskuratu eta gutxira Marotaren alaba Catalina Sarastiri lur horietan etxe bat eraiki zion, han bizi zedin, ziurrenik jabetza horiek bertako neskame bezala zaindu
zitzan.
Ondorengo urteetan, Miguelek hasitako bideari jarraipena eman zitzaion. Ines Berastegi eta Miguelen biloba
zen Miguel Otxoa Olazabal Erbetaren artean 1528an

ospatu zen ezkontzan, azken honen gurasoek Arnaobidao eta Zamateteko basetxea eman zioten ezkontsarian.
Beraiek izango dira eraikuntza hobetuko dutenak,
1531an dorretxea egingo dutelarik. Ondoren, María
Gomez Olazabalen alaba zen Gracia, Carlos V erregearen idazkari zen Alonso Idiakezekin ezkondu zenean,
beraiengana pasako da, 1539an María Graziari (Erbetaren ama) eginiko dohaintza gutunaren bidez. Bertan
dorreak 2000 oinetako sargarrondo zituen lurra zuen.
Halaber, gero don Juan Idiakez idazkariak lortuko du
oinordetzan eta maiorazkoaren barnean sartuta izango
da 40. hamarkadatik aurrera.

Argazkiaren
erdialdean,
Zamatete.

Samatet / Zamateteko dorretxe eta ondasunen mantentze eta ustiaketa, Martinbonon bezala, morroien esku
geratuko da eta ditugun datuak ikusita, beraiek ere mantentze horretan lan garrantzitsuak egin zituzten. Hauek
gainera oso ondo islatzen dute “patroia” edo “jauna” eta
menekoen arteko erlazioa eta garaiko giza-ideologiaren
nondik norakoa: patroi ona izateak, behean zituztenekin
loturak uztartu eta erlazio onak bermatuko baitzituen,
giza-mailan zuten egoera sendotzeko balioko luke.
Catalina Saristiren kasuan aipatu bezala, jatorrizko jabeen ondorengoak Zamateteko maizterrak bilakatu zirela
ematen du, 1514. urtean, Juana eta Proenza San Matet
ama-alabak, San Mateteko azken andrearen ahizpa eta
iloba, horretan ari zirela baitzioten.
ARChV. Civiles. Lapuerta, Fenecidos, 1597-1. Proenzaren lekukotza.
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Etxea, ondarea eta etorkizuna bermatzeko taktika bat
ezkontzetan zetzan. Hala, ezkontzak garaiko gizartearentzat horiek beste merkatu bat osatzen zutelako ideia
berretsi behar dugu, beste behin ere. Alegia, ez gaudela
gehienetan, amodioz eta maitasunez beteriko bi pertsonen arteko elkartze baten aurrean. Gehienetan familia
eta senide ezberdinen interesak geratzen dira agerian
eta batzuetan, senar edo emazte izango direnen interes
propioak: bai ekonomikoak, bai politikoak eta baita
sozialak ere. Gogoratu behar dugu Pasaia bezalako
herrietan, itsasoarekin erlazionatutako jardueretan oinarritutako ekonomia batean, alargunek eta ezkontzek ere
garrantzia izango dutela. Zer esanik ez, XVI. mende
amaieran, gudarantz bideratutako jarduerak lehentasuna
izaten ari ziren heinean. Ondorioz, dokumentazioan
bigarren ezkontzak, bai senar eta baita emazteen aldetik
ere, nahiko ugariak izango dira eta arlo hori beste merkatu bat zelako ideia oso argi utziko du.

2.2 Familia eta etxea:
oinarrizko egituraketa
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ezkontzak. Orain aipatu dugun Maria Villaviciosa, adibidez, beste behin ezkondu zen Martin Bedua hil ondoren. Senar-emazteen merkatuaren garrantziaren adibide
oso argi bat.
Batzuetan, ezkontza hauek bi familien arteko politika
ezkutatzen zuen, haien bidez etorkizunean egin beharreko beste ezkontza batzuk hitzartzen baitziren. Catalina Trintxerrek, 1534ko bere testamentuan, Juanes Mirasun bere bigarren senarra uzten zuen oinordeko. Baina
ondasunak gozatu eta izateko baldintza bat ezartzen
zuen: Navarrina Trintxer alaba, Juanesen seme zen
Petrutxorekin ezkontzea, ordurako adostua zuten bezala. Hala, Juanes hiltzen zenean, biak “señores (…) de la
azienda que tenemos de consuno” bihurtuko ziren.
Ondorioz, ezkontzaren bitartez, lortutako ondasunak
enbor berean geratuko ziren, Trintxer-Mirasunen.
Beste batzuetan, ordea, ezkontza hitzarmenak liskarrak ekidin edo egindakoen aurrean nolabaiteko prezioa
ordaintzeko balioko dute. Oso adibide harrigarria eta
esanguratsua dugu Pedro Goiatz merkatariak 1570 urtean egin zuen testamentuan:

Halako adibide bat Martin Bedua merkatariak ematen
digu: Maria Ugarte bere lehen emaztea hil ondoren, 2
hilabete besterik ez baitzituen pasa alargun bezala. Eta
bigarren ezkontza Maria Villaviciosarekin hitzartu zuen.
Lotura honek onura ekonomikoak bilatuko lituzke, Martinek ordurako merkataritza munduan hainbat galera
izan zituela baitakigu, nahiz eta 1.500 dukatean baloratutako ondare eta dirua ezkontide berriari eman.

“Yten dize tanbién el testador que como es notorio
e había cometido delito de muerte en la persona de
Miguel de Londres, su padrasto deffunto, y por descargar su conçiençia, ruega humillmente al dicho
Joanot de Goiaz, su hermano, de se casar con María
Miguel de Londres, hija del dicho Miguel de Londres, defunto”32.

Baina ezin dugu pentsatu interes horiek gizonen aldetik bakarrik ematen zirenik. Maria Villaviciosak berak
adibide hori ematen digu. Beduarekin ezkondu zenean,
bera ere alarguna baitzen eta ezkontza berriak emandako diru eta ondasunen bidez, badakigu bere etxean eta
sagasti batean lanak aurrera eraman zituztela. Adibide
honek ezkontza merkatuaren inguruan hitz egitera garamatza berriz ere. Oso ugariak baitira alargunen arteko

Zabalaga, Galatas eta Gabiria familiekin antzeko kasua
dugu dokumentatua. Maria Juan Zabalagak Gabiria abizena zuen gizon batekin ezkondu zen eta Anton Galatas
maisu ontzigilea izan zen bere bigarren senarra. Azken
honek bi seme zituen, Pedro, Maria Juanekin izanda; eta
Maria, ziurrenik bere lehenengo emaztearekin. Maria
Galatas, azkenik, Juan Nuñez Gabiriarekin ezkondu zen,
zeina Maria Juanen lehenengo senarraren semea zen33.

Pasaiako Portuko
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ZAMATETEKO HARITZAK: XVI. mende hasierako gaztetxoen jokaleku?
Liburua egiteko kontsultatutako dokumentazioaren artean, auzietako lekukotzek datu aipagarriak eta garai haietako gizartearen nahiko ezezagunak diren hainbat arlo erakusten dizkigute. Topatu dugun aipagarri eta liluragarrienetakoa, 1498 inguruan jaiotako Luisa Maruelus edo Marielus sanpedrotarrak, 1514ean Samatet edo
Zamatete etxeari zegokion orube baten inguruan suertatutako auzian esandakoa dugu:
“siendo nyña se acuerda en vna rama de los dichos robles [Samateteko lurretan zeudenak] solían poner vn
golonpio para se brincar en él e que quando se pesavan o sentían que Marota de Samatet avya de yr de su
casa de Samatet para la yglesia e de la yglesia voluer para su casa, por themor d’ella los solían sacar e se
solían apartar”.
(ARChV. Civiles. Lapuerta, Fenecidos, 1597-1, 145a)

Informazio benetan txundigarria eta garaiko bizitza gogorrean jostatu eta gizarte xumeko umeen bizitzaren
ezagueran datuak ematen dizkiguna. Batzuk gaztelaniazko “columpio” hitza, “kolimban” (uretan murgildu) hitz
greziarretik datorrela badiote ere, Joan Coromines ikerlari ospetsuak, hipotesi hori zalantzan jartzen du, herri
hizkuntzan halako jatorria duten hitzak egotea nahiko zaila delako.
Egile honek “columpiar” hitzerako (1475ean jartzen du aipamenik zaharrena), euskarazko “pulunpatu” edo
nafar erromantzeko “bolimbiar” hitzak jartzen ditu jatorritzat, biak ere latinezko “plumbiare”tik eratorriak.
Polumpiar-columpiarrerako garapena Aragoi, Murtzia edo Almerian erabiltzen zen “capuzar” (“capbussar”
kataluniar hitzetik) nahastu zenean sortu zen.

Beste batzuetan ezkontzak oinordetza zuzena ziurtatzeko balioko zuen. Juan edo Juan Nuñez Ugartek lehenengo emazte bezala Maria Martin Borgoña / Bergoña
izan bazuen ere, berarekin ez zuen seme-alabarik izan;
aitzitik, Maria Martin hil zenean, honek oinordeko bezala bere ahizpa Juana izendatu zuen. Juanesek, aldiz,
1558an ezkontza hitzarmena egin zuen Catalina Villaviciosarekin; bost urte geroago ezkondu ziren eta oinordetza izan zuten: Catalina Perez eta Migel Perez Ugarte,
hain zuzen ere.
Batzuetan, ezkontzak dohaintza gutunekin erlazionatuak daude eta horiek hitzartzen zituzten pertsonak etor-

kizuna edo haien bizitzako azken urteak bermatzeko ere
balio zuten. 1484 urtean Maria Juan Llastresek, Miquelot Ieroa eta Marota Artiga senar-emazteekin Pascuala
Llastres edo Lesaka eta Peirot Leroaren arteko ezkontza
hitzarmena egitearekin batera, Maria Juanek bere biloba
Pascuala eta honen etorkizuneko senarrari dohaintzan
bizi zen etxea eta sotoa ematen zien. Horren bidez,
Miquelot eta Marotak Maria Juani 50 florin eman behar
zizkioten zor bat ordaintzeko eta horrekin batera, mantenua, elikadura eta oro har zaindu behar zuten; halaber,
hil ondoren ere, San Pedro elizan egiten ziren urteurren,
nobena eta beharrezko zerbitzuak ere egingo zituzten.
Maria Juanek berak ematen digu dohaintzaren arrazoia:

I 37

rra baino ez dugu aipatuko: Martin Sanz Callabar lapurtarra, Donibanera iritsi eta handik gutxira Maria Perez
Darieta hartu zuen bere emazte bezala35.
Ospea eta ondasunak eskuratzeko beste modu bat,
Juan Carlos Morak adierazi bezala, dirua mailegatzean
zetzan. Maria Migel Santiagok 1541ean eginiko testamentuak ondo islatzen du. Ezin dugu ahaztu Martin
Santxez Villaviciosaren alarguna zela eta azken honek
bere testamentuan xedatu zuen bezala, Maria ondasunen kudeatzaile eta egin zituzten mailegu eta zor
zitzaien dirua kobratzeko ardura izango zuena izan zen.
Hasteko, Maria Migel eta Martin Santxezek Donibanen
ez ezik, Lezo, San Pedro, Orereta, Oiartzun, Altza,
Donostia, Irun eta Hondarribiko hainbat auzokoei utzitako dirua ikusten da. Alegia, badiatik haratagoko politika mailegatzaile bat. Halako kontaktuak eta loturak izateko Martinen jarduera ekonomikoek berebiziko garrantzia izan bazuten ere, Maria Migelen familiak eragina
izango luke. Hala nola, bere amaren aldetik Oiartzungo
Lezanzin oinetxearen inguruan aipatzen direnak.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
Argazki Artxiboa.

“vieja e cayda en su senetud e por sí no se puede regir
ni governar ni mantener, ni ha fijo ni fjia que la mantenga ni aliminte de comer ni de ueuer, ni bestir ni
calçar” zela34. Marota eta Miquelotek konpromiso hori
hartzen zuten, betiere haien seme Pedro mantenurako
adina izateko behar zuen denboran.
Halaber, dohaintza gutunek ere ezkontza politika bat
ere islatzen dute. Juanot Villaviciosa “zaharrak” 1543
urtean, aurretik bere iloba Martini Martinbono basetxearen alde eginikoa ezeztatu egin zuen. Arrazoia,
dohaintzan ezartzen zen hitzartutako ezkontza ospatu
ez zela. Ezeztatzea beste ezkontza-hitzarmen baten testuinguruan egin zen. Zehazki, Juanotekin batera Bizkaiko etxean bizi zen Migel San Matet eta Isabela Zabalagaren artekoa. Hala, Juanotek Martinbono Migeli emango zion, Isabelarekin ezkontzen bazen. Ondorioz, ekintza horretan Juanotek berebiziko garrantzia eta eragina
izan zuela suposa dezakegu.
Azkenik, ezkontzak komunitate berriarekin loturak
areagotzeko balioko zuen. Populatzearen nondik norakoak azaldu ditugunean ikusi ditugun abizenek ondo
islatuko luketen bezala. Adibideak ugariak izanik, baka-

Hainbatetan, zordunek animaliak, arrainak, itsasontziak egiteko egurra, zuhaitzak, oihal edo burdina ematen dituzte zorrak kitatzeko. Horietako asko jarduera eta
ogibideentzako onuragarriak ziren, Maria ontzigintzan
dabilela aipatzen baita hainbatetan. Halaber, hainbat
mailegu Nafarroako herrietako jendeari eginikoak dira
(Lerin, Labaien edo Elizondo) eta ondo adierazten dute
Maria arrainaren salmenta eta esportazioan ere aritu
zela. Mailegu hauek, beraz, negozioak bideratzeko diru
aurreratzea ziren. Baina honek ez du esan nahi kobratuko ez zirenik edo horiek kobratzeko saiakera egingo ez
zenik; hala, Juan maisu jostun donostiarraren alabari
hainbat diru aurreratu zioten bere aitak jantzia egin ahal
izateko, baina hau ez zen egin, eta ondorioz, Maria
Migelez oso argi adierazten zuen kobratzeko nahia.
Ondare mugikorraz gain, Maria Migelen kasua zorren
kitatzea lurrak eskuratzeko aukera ere izaten zela islatzen du. Hala, Lezo batxilerrak zor zizkion hainbat
dukat, azken honek nahi izanez gero, Lezoko lurretan
zuen lur-baratze bat emateko aukera zuen. Halaber, lur
hau ez zegoen edozein lekutan: Maria Migelek Lezon
zuen etxe ondoan baizik. Ondasunak etxearen inguruan
areagotzeko politika bat islatzen duena.

DONIBANEKO ETXEAK (1589)
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La de Txurdín

La de Txilar

La de Bayonesa

La de Juan de
Ezpeleta

La de Bartolomé de
Lezo

Los Molinos de
Txurrutaila

La de María de San
Vicente

La de Catalina de
Zelai

La de Miguel de
Aduna

La de Domenja de
Arizabalo

La casa de Makuer

La de Ana de Uranzu

La de Sancho de
Darieta

La de Martín de
Arizabalo

La de Martín de
Igeldo

La casa de Kostaburu

La de Madalena de
Ezkiotz

La de Sancho de
Zuatzu

La de María Sanz de
Muru

La de Juana de
Unçeta

Nicolás de Tompes

La de María Juan de
Isasti

La de Nicolás de la
Torre

La de Juan Ruiz
Zubiaurre

La de Catalina de
Bazterretxea

La de Sabadina

La de Martín de Isue

La de María de
Ezpeleta

La de Catalina de
Villaviciosa

La de Miguel de
Olaiz

La de Simona de
Muru

La de Ana de
Arangibel

La de Domingo de
Lazkano

La de Martín de
IgeldoI

La de Pedro de
Galatas

La de Domingo de
Iturrarain

La de Miguel de
Arrieder

La de Antón de
Olaberria

La de Juanes de
Alexo

La de Juanes de
Lizarraga

La de Miguel de
Escalante

La de Potxanga

La de Juan de
Villafranca

La de Miguel de
Aginaga

La de Pedro del Río

La de Simona de
Zelai

La de Antón de Iurrita

La de Catalina de
Zarautz

La de Domingo de
Etxeberria

La de Pedro de
Gilamasa

El menuzero

La de Villabona

La de Gracia de
Anoeta

La de María de
Urdazubi

La de Gracia Perez de
Villaviciosa

La de Juan de
Casanoba

La de Catalin

La de Juan de Gabiria

La de Sancho de
Amezketa

La de María Juan de
Bedua

La de Antón de
Zabalaga

La de Gregorio de
Urdazubi

La de Cristóbal de las
Heras

La de Tomás de
Ariçabalo

La de María Juan de
Arsu

La de maestre Juan de
Mendekute

La de Juan de
Etxeberria

La de María Gonzalez

La de Maria Juan de
Txipres

La de Gracía de
Baztan

La de Anton de Azcue

La de Martín de
Arteaga

La de Leonor de
Garano

La de Tomás Díaz

La de Laurenza de
Escalante

La de Anton de
Etxeberria

La de Hernando de
Olaberria

La de Gregorio de
Ribadeo

La de Juanes de
Chipres, menor

La de María Gómez
de Bedua

La de Juan de
Villaviciosa

La de Juan Zuri de
Iturain

La de Margarita de
Zamalbide

La de Maria Miguel
de Uranzu

La de Marquesa de
Baztan

La de Martín Martín
de Oiartzun

La de Gregorio de
Ezkiotz

La de Gregorio de
Iturralde

La de María Juan de
Piseort?

La de María Miqueo

La de María de
Iribarren

La de María de
Iturain

La de Martín Saenz,
catalán

La de María Vélez de
Chipres

La de Laurenza de
Sustina

La de Juan de Segura

La de María de
Aranburu

La de Maria Perez de
Txipres

La de Juan de
Lazkano

La de Mariako de
Igeldo

La de Baltasar de San
Vicente

La de Marquesa de
Gebara

La de María de Ojer

La de María Martin
de Huarte

La de Juanes de
Txipres, nagusia

La de Agustín de
Baztan

La de Trutim
(Trutan?)

La de María Antón de
Isasti

Francisco de
Lizarraga

La del piloto Antón
de Lizarraga

La de Zaragoza

La de Gracía de
Bazterretxea

La de Simona de
Etxeberria

La de Maria Martin
de Iraurgi

La de Tomás de
Araneder

La de María Martín
de Gabiria

La de Madalena de La
Torre

La de Pineda

La de María de
Mendaro

La de Marquesa de
Zubiaurre

La de Juan de Unzeta

La del herrero

La de Pujana

La del anzolero

La de María la
tixedera

La de Domingo de
Alberro

La de Martín Sanz
Cortés

La de Miguel de
Ugarte

La de Pelayo de
Arizabalo

La de Apatxo

La de Domingo de
Kostaburu

La de Marya de
Labao

La de Tristán de
Iraurgi

La de Martín de Lezo

La de Laurenza de
Ibo

La del Tamborín

La de Catalina de
Iraurgi

La de Miguel de
Illarregi

La de Domingo de
Azkain

La de Miguel del Puy

La de Pascuala de
Alzubide

La de María Sanz de
Iraurgi

La de Juan de Darieta

La de Juan de La
Torre

La de Catalina Pérez
de Gabiria

La de Martín de
Igeldo

La de Laurença de
Villaviciosa

La de María de
Ribera

La de Domingo de
Zelai

La de Gibraltar

La de Pierres de
Blaya

La de Maria Domingo

La de Catalina de
Txipres

La de Catalina de la
Torre

La de Laurenza de
Arizabalo

La de María Martín
de Darieta

La de María de
Villaviciosa

La de Gracia de Isasti

La de Juanes de San
Milian

La de Juanes de
Villaviciosa
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La de Bárbara de
Arizabalo

La de Miguel de
Villaviciosa

La de María Miguel
de Etxeberria

La de Catalina de
Alkiza

La de María de Muru

La de Miguel de
Ebora

La de Juan de
Finisterras

La de Margarita de
Murua

La de Bárbara de
Illarregi

La de Catalina de
Lagorra

La de Laurenza de
Etxabe

La de Catalina de
Lezo

La de María de
Lizaraga

La de Miguel de
Azcain

La de María Txuloko

La de Chares

La de Marquesa de
Ordoz

La de Antón de
Lazkano

La de Juanes de
Echay

La de Pascoala de
Alzubide

La de Juanes de
Zabalaga

La de Pero de Orkain

La de Marquesa de
Escalante

La de Miguel de
OlaizII

Iturria: AGG-GAO CO ECI 663

Didier Petit de
Meurville.
Koldo Mitxelena
Kulturunea.
Gipuzkoako Foru
Aldundia.
www.albumsiglo19
mendea.net

Beste adibide mailegatzaile bat Martin Bedua merkatariaren alaba zen Maria Gomez Beduarengan dugu.
1597an egin zuen bere testamentua eta hura egin ondoren, ondoren egindakoaren memoria, biak egun berean
eta oso ongi islatzen dute mailegu-emaile jarduera hori.
Hamahiru dukat eta 14 errealeko zorrak izatea onartzen
bazuen, 96 dukat eta 263 erreal eta zehaztu gabeko
marai kopurua zor zizkioten. Halaber, zorrak kitatzeko
askotan erabiltzen zen sistema ere islatzen du: katiluak,
ohe lumatxa edo longainak bezalako zordunen ondasunetan egiten ziren bahiturak36.
Bestalde, XVI. mendean, Europan hainbat arlotan
parte hartzeko aukerarekin batera, Amerika pixkanaka
ere leku erakargarria bihurtu zen eta familia eta orubearen etorkizuna bermatzeko aukera bihurtu ziren. Abenturaren hasieratik, Martin Cotillos bezalakoak ikusiko
baditugu ere37, XVI. mendeko bigarren erdialdetik aurrera izango dugu daturik gehien. Ez baitugu ahaztu behar
pasaitarrek han izan zituzten jarduerak, Europan ematen
zirenekin alderatuta apalagoak zirela. Batetik, Ternuako
arrantza 40ko hamarkadara arte ez da finkatuko. Bestetik Indietako merkataritzak, XVI. mendearen amaieran
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eta bereziki XVI. mendetik aurrera izango du bere pisua.
Hala, 1590eko alargunen taulak, kontinente berriaren
inguruan 8 hildako besterik ez ditu ematen. Adibide
gisa, 1500-1599 urteetan Indietara pasatako gipuzkoarren zerrendako datuak aipa ditzakegu: 435 gipuzkoarren artean Azkoitia, Bergara eta Arrasateko auzokoek
%26 osatzen zuten; hara ekarpen gehien eman zuten
hiribilduak izan ziren38.
Pasaitarren inguruan dugun informaziorik nabarmenena, ordea, 1560ko hamarkadatik aurrerakoa da.
Adrian Lezo, adibidez, 1562 baino lehen hil zen Indietarako bidean39. Migel Lizartza aldiz, 1559 urtean hil
zen Veracruzen40. Han hildakoen testamentuak aztertzen baditugu, abenturazale baino, haien bizitza aurrera ateratzeko tenorea ikusten zutela adierazten digute.
Pasaian zuten familiatik aldenduz, baina utzikeriarik ez
zuen jarrera batean. Alegia, gizartea eta ekonomia
maila batean aurrera egiteko aukera zegoen eta familia
aurrera ateratzeko aukera; bai diruaren bidez baina
baita ekintza ospetsuen bidez. Gehienetan, ordea, gauzak ez ziren uste bezain errazak. Inolako ondasunik eta
bizitza oparo bat izateko aukerarik gabe Ameriketan

hiltzea gerta zitekeen, Migel Lezo lonbardariaren
1569ko testamentuak ondo adierazten duen bezala41.
Halaber, Hernan Juan sanpedrotarraren 1566ko ondasunen inbentarioak soldaten inguruko datuak besterik ez
ditu eskaintzen42.

Arriola kapitain donostiarrak, Andaluzian berarekin topo
egin eta 25 dukat mailegatu zizkion haren egoera hobetzeko asmoz. Ez dakigu hau lortu zuen ala ez, testigantzek Cadizko ospitale batean hil zela adierazten baitute43.

Familia eta etxearen egoera eta ospea bermatzeko,
garaian zuen pisua kontutan hartuta, erlijioa mundua ere
aipatu behar dugu. Hau hiru arlotan ikus daiteke. Horietako bat seme-alabak unibertso horretara bideratzean
zetzan. Eta Pasaiako familiarik garrantzitsuenek hala
egin zuten: Villaviciosa, Ezkiotz, Lizarraga edo Igeldotarrek, besteak beste. Komunitateko eliza-karguak betetzeaz gain, handik kanporako bidea ere egin zuten: Catalina Villaviciosa Oreretako Trinidade komentuan moja
izan zen; Migel Villaviciosa, Iruñeko ospitaleroa; on
Domingo Lezo Villaviciosa, aldiz, Cuzcoko gotzain. Alabaina, erlijio bizitza ez zen seme-alabetan bakarrik ematen, alargundu ondorengo bizitza unibertso horretara
bideratzeko aukera ere bazegoen: Domingo Beduaren
alargun zen Maria Ituriain, adibidez, Oreretako Trinidade komentuan sartu zen.

Oinordetza seme-alaba bat lehenesten duenean eta
beste oinordekoaren anai-arrebek seniparteari uko egiten diotenean, beste anai arreben etorkizuna beste jarduera batzuekin lotzen zen. Itsasoarekin erlazionatutako
komunitate hauetan, oso normala litzateke txikitatik
horiek jarduera horrekin lotutako lanbideetara bideratzea: itsasontzietan marinel gisa joanez eta pixkanaka,
testuinguru horretan igoz. Beste batzuetan eliza-unibertsoa zen horretarako aukera, nahiz eta adar hauetan, teorikoki, zuzeneko oinordetza galtzen zen. Azkenik, beste
etxe batzuetara jotzea zegoen, ezkontza bidez edo erlazioak uztartuz morroi gisa joanez. Eta azkenik, etxe
berean, anai edo arreba oinordekoaren morroi bezala
geratu.

Erlijioak berebiziko eragina zuen bigarren arloa testamentuena da. Honen bidez, bizitza lurtarretik haratago
dagoen munduan Jainkoaren mesedea ziurtatzeko
modua baitzen, eliza eta hainbat komenturi egiten
zitzaien legatuen bidez; hau da, diru kopuru bat emanez. Halaber, hauek pasaitarrek zituzten loturak ikusteko erabili daitezke. Pasaiaren, eta bereziki Donibaneren,
kasuan, bi garai bereiz ditzakegu: Donibaneko parrokia
sortu artekoa eta ondorengoa, ordutik hasiko baitira
Donibaneko San Juan elizaren aldeko legatuak eta
ehorzketa nahiak egiten. Orokorrean, pasaitarren testamentuetan badia inguruko erlazioak ageri dira, Oreretako Andra Maria eta Magdalenari legatu ugari ematen
baitzaizkio. Hauez gain, Lezo eta Altzako elizak ageri
dira eta baita Donostia, Oiartzun, Hondarribia eta bereziki, Irungo Andra Maria elizari eskainitakoak. Halaber,
Lezo-Donibaneko ospitaleari eginikoak ere aipagarriak
dira: erakunde honen inguruan ditugun datu urriak ematen dizkigute.
Halaber, erlijioaren bidez, etorkizunean ospea edo
erreferentzia izateko adibidea aipatu dugun Maria
Gomez Beduaren testamentuak eskaintzen digu: oinordeko bezala, Donibaneko eliza eta herria izendatzen
baitzituen. Hala, etxea, upeldegia eta enparantzarekin
batera pobreentzako uzten zuen.
Azkenik, kristautasunaren eragina aberri eta komunitate berdineko pertsonen artean landutako loturak, erlijio, ongizate eta laguntzan ere ikus daiteke. Adibiderik
nabarmenena testamentuetan ageri diren gatibuen aldeko legatuak badira ere, testamentuez gain, ohiko bizitzan egiten ziren ekintzetan ere ikus ditzakegu. Halako
ekintzak, gainera, gizartearen antolaketan aipatu ditugun esfera ezberdinetan ematen ziren. Eta horren eredu
Martin Bedua merkatariaren kasua dugu, Sevillara eginiko bidaian, bere pobrezia egoera zela eta, Martin de

Familia arteko kideen eta bezeroen adeitasunak eta
leinuaren mantentzea berebiziko garrantzia zuen gizarte
honetan, “ekonomia etxetiarra” areagotzeko modua,
etxearen mantenua ziurtatuko zukeen morrontza-zerbitzu lanek berebiziko garrantzia zuten. Beste maila
batzuetan, pertsonaia nagusienen zerbitzari izateak
hainbat esparrutako ateak irekitzen zituen eta gizartean
egoera hobetzeko aukera paregabea ziren. Donostiako
familia garrantzitsuak Pasaian zituzten jabetzetan oso
argi ikus daiteke. Baina pasaitarrek ere halako jarduerak
eragin zituzten eta horietan ahaideak egoteaz gain, kanpoko morroiak ere ikusi ahal izango ditugu.
Ahaideak morrontza lanetan aritzeko arrazoi ezberdinak zeuden. Batzuetan, anai-arrebaren ezkontza
bidez, senar-emazte berriak bizitzera zihoazen etxera
joaten ziren: Juana Borgoña adibidez, Maria Martin

Egungo baratzak
garai bateko badiako
magaletako nekazal
lurren azken ondareak baino ez dira.
Agintaritzaren
Argazki Artxiboa.
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bere ahizpa Juan Nuñez Ugarte-Zelaiarekin ezkontzean, beraiekin bizi izan zen, Maria hil zen arte neskame
bezala jardunaz44. Beste batzuetan, ordea, etxea oinordetzan lortzen zuten senidearentzako egiten zuten zerbitzu hori. Juana eta bere alaba Probenza San Matetek,
haien ahizpa eta izeba zen Marotaren etxean morroi
jardun zuten; hau da, Samatet (Zamatete) etxeko andrearen neskame. Marta Londresek, aldiz, bere lehengusina Maria Llastres berarekin bizitzen utzi zion, honek
eskatu ziolako:
“…entendiéndose desacomodada como a deuda y
parienta y a persona a quién más se atrebía, acudió
a la dicha Merta [sic] de Londres y la pidió la heçiese amistad de acomodarla en las casas [Marotak
bere gurasoengandik jasotakoak] para que pudiese
vibir en ellas, por ser como este testigo es, parienta
y […] auer salido d’ellas su abuela; y la dicha Marta
respondió a este testigo que comunicaría lo susodicho con la dicha María Pérez de Sabaña, su hermana y aría en ello lo que pudiese y dende a algunos
dias entregó a este testigo la llabe de las dichas
casas la dicha Marta de Londres, para que se pudiese recoger en ellas como deuda y sin ynterese ninguno, y allende de las dichas casas tiene la dicha
Marta, porque este testigo se la entregó después que
vivió en ellas tiempo de dos meses poco más o
menos…”45.

Kaia zabaldu aurretik, Antxo,
Arraskuene eta
Etxetxipi, hirurak,
itsas-ertzean zeuden.
Berratxoko muturra
eta bertan zegoen
ontziolaren gainetik
ere zabaldu zen
kaia.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
Argazki Artxiboa.

Ezer aipatzen ez badu ere, zilegi da pentsatzea egindako mesedeagatik, Mariak zerbitzuetan nolabaiteko
ordaina emango zuela.
Alabaina, etxearen zerbitzura zeuden pertsona ugari
ez zuten familia horrekin ahaidetza loturarik izan behar.
Martin Santxez Villaviciosa eta Maria Migel Santiagok
Catalina izeneko neskame donostiarra zuen eta ez-ohikoa dena, Adrian izeneko morroi flandestarra46. Eta
bikote horren alabek ere, halako zerbitzuak izan zituztela ere badakigu. Anton Estor eta Catalina Villaviciosak,
1569an duela hiru urtetik hara Juana Baztan izeneko
neskamea zutela adierazten zuten47.
Bestetik, morrontza lan hauek ez ditugu ikusi behar
etxeko zerbitzu batean; aitzitik, batzuetan lan administratibo eta burokratikoak egin zitzaketen idazkari bezala lan
eginez. Hauen inguruan ez dugu aipamen askorik, ogibide hori behar batzuei erantzun eta lan zehatz batzuk egiteko lana zela adierazten dute. Morroi edo zerbitzari lanetan ibiltzeak, adibidez, zorrak kitatzeko aukera ematen
zuten. Maria Gomez Beduak, adibidez, Catalina galiziarrak zor zizkion 10 dukatetik, 6 barkatzen zizkion neskame bezala egindako zerbitzuak zirela eta. Halako jardueretan egiten ziren lanen inguruan ume-zaintza aipa dezakegu. Marta Goiatzen testamentuan, bere suhiaren semearen inude zen Catalinari 7 dukat zor zizkion eta halaber
Maria izeneko beste inudeari, berriz, urtean 8 dukateko
soldata ordaintzen ziola adierazten du48.
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3

URREZKO GARAIA
PASAIAN?

Industria-aroa iritsi baino lehen ere, Badiak izugarrizko garapena ezagutu zuen XV-XVI. mendeetan zehar. Pasaiako Portuko
Agintaritzaren Argazki Artxiboa.

Zamatete eta Salinas
bikain jaso zituen
Hornbrook-ek.
Irudiaren atzealdean,
Herrerako kaia eta
Gomistegi ote?

A

URREKO LERROETAN IKUSI DUGU NOLA BADIA

garrantzia hartzen hasi zen, eta bertan,
merkataritzarekin, oinarrizko bi jarduera
nabarmendu ziren: burdin esportazioa eta
gari/labore inportazioa. Oro har, XII. eta
XIV. mendeetatik aurrera, itsasoarekin lotuta ikusiko
dugu bertako ekonomia, arrantzarekin eta lehen aipatutako produktuen inguruko jarduerarekin. Burdinari
dagokionez, Oiartzungo bailarako biztanleak ariko dira
horren ustiaketan, burdinolak eta basoak eskaintzen
zituen aukerak aprobetxatuz. XIV. mendeko liskarrek,
berriz, ontzigintza eta itsas garraioak badian pisu nabarmena hartzen ari zirela adieraziko dute. Eta Orereta
inguruetako biztanleez gain, atzerritarrak ere arituko
dira horietan.
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Oro har, XV. mendeko bigarren erdialdetik hasitako
hazkunde ekonomikoak XVI. mendearen amaiera arte
iraun zuela adierazten dute historialari gehienek; gutxi
gorabehera, 1588an Irlandako kosten aurrean Armada
Garaiezinaren porrota iritsi arte. Gertaera horrekin hasiko da, sinbolikoki, Gipuzkoako kostaldeko ekonomia
jarduerek 1630-40 arte biziko duten krisialdia. Porrot
horrekin areagotu egingo da Koroaren gerra politika, eta,
ondorioz, merkataritza eta arrantza aro ilun batean murgilduko dira. Itsasontziak eta gizonak, aurreko hamarkadetan eta mendeetan arrantzara eta merkataritzara bideratuta zeudenak, gudara bideratuko dira, Koroak ontziak
eta gizonak behar baititu Europan zabaltzen ari den testuinguru militarrari aurre egiteko. Hala, badiako ekonomiak ontzioletan jarriko du begirada eta pasaitarrek
ordura arte izan zutena baino parte-hartze zuzenagoa
izango dute armadan. Horren ondorioz, ez da hemen

izango jarduera ekonomikoen bateragarritasunik, XVI.
mendearen amaieratik ohikoa zen bezala.
Itsas merkataritzaren hedakuntza, XV. mendetik zetorrena, murrizten joan zen nazioarteko liskartasuna
nagusitzen joan zen heinean. Itsasoko merkataritza bide
tradizionalek krisia pairatu zuten, Gaztelako Koroak
Ingalaterra, Frantzia eta Herbehereekin hasitako gudak
zirela eta. Eta Ternuako bidea irekita egon arren, urte
batzuk itxaron beharko dira Indiak aukera ekonomiko
bihurtzeko. Bestalde, burdinaren inguruko industriak
ere krisialdi sakon bat ezagutuko du 1560ko hamarkadatik aurrera, soldata altuen, burdina faltaren eta Europa iparraldeko herrialdeen lehiaren ondorioz.
XVI. mendeko oparotasunak eta dinamismoak amaiera latzagoa izan zuen Pasaian, gainera. 1596. urtean
Santanderren hasi zen izurriteak berebiziko eragina izan
zuen Donibanen 1597ko udan eta udazkenean, eta
Oarsoaldeko populazio gune kaltetuena izan zen: abuztua eta urtarrila bitartean 364 pertsona hil ziren, orduko
populazioaren herena baino gehiago. Ondorioz, jarduera ekonomikoen beherakada nabarmena ekarri zuen hildako kopuru altu horrek.
Horrekin batera, Donostiaren jarrera izango dugu.
Hasieran, Pasaiak eskumenak mantentzeko arrazoi nagusia ekonomikoa dela pentsa daiteke, horretarako aukera
ezin hobeak eskaintzen baitzituen portuak. Eta hala da,
baina ikuspegi negatibo batetik, XVI. eta XVII. mendeetako auzi eta dokumentuek hiribilduak egindako utzikeriaz
hitz egiten baitute. Argi dago Donostiak historian zehar
bere portu propioari hainbat baliabide eta saiakera

Hornbrook, R. L
(1836/1840). Koldo
Mitxelena
Kulturunea.
Gipuzkoako Foru
Aldundia.
www.albumsiglo19m
endea.net
(bi irudi bezala gordetzen badira ere,
muntaia guk egina
da).

eskaintzen zizkiola, ondoan baitzuen. Argi dago Donostiak hainbat baliabide eta saiakera eskaintzen zizkiola
Pasaiako portuari, ondoan baitzuen. Pasaian, ordea, ez
ziren berebiziko eta garrantzizko azpiegitura lanak egin
(alegia, portuak, ontziolak, etxeak, eta portuaren jarduera
ekonomikoa bultzatu eta garatuko lituzketenak), eta zeudenek ez zuten ustezko helburua betetzen49.
Kontuan hartu behar dugu Pasaiak berebiziko garrantzia
zuela Errenteria bezalako hiribilduentzat; beraz, lehen aipatutako taktika erabili zuen Donostiak, horren lehiakortasunaren aurrean. 1574an Oreretak planteatutako Gipuzkoarekiko independentzia saiakera izan zen horren adierazlerik nabarmenena, eta arrazoietariko bat Urumeako hiribilduak merkataritza jarduerak aurrera eramateko jartzen zizkion eragozpenak ziren50. Bestalde, eta Hondarribiaz hitz
egiten badugu, Asturiagako portuak eskaintzen zion beharrezko zuen garapen ekonomikoa; horregatik azaltzen da
hain gutxi portuaren ustiaketaren inguruko auzietan.
Pasaiako portuaren garrantziaren areagotzea izango
litzateke Donostiaren jarreraren oinarria. Antonio Lopez
merkatari portugaldarrak 1599an jarritako salaketak baiezta diezaguke hipotesi hori. Urrian Andres Aduna hondarribiarrarekin hitzartutako pleitatzean, Lopezen pinaza batek
hainbat produktu eraman behar zituen Andresen zabra
batera. Argi adierazten zen bertan karga Donostiako edo
Pasaiako portuan entregatu behar zela, ez bietan, eta
Lopezek Pasaia aukeratu zuen51.
Hiribilduaren jarrera hori donostiarrek izandako joerari kontrajartzen zaio, ordea, hein batean. Merkatari
donostiar askok izango dute erlazio estua Pasaiarekin eta

pasaitarrekin, eta bi komunitate horiek negozio bateratuetan ikusteko parada izango dugu ondorengo lerroetan,
beraiek ere Pasaiako portuak eskaintzen zituen aukerak
eta onurak ikusi baitzituzten. Kontuan hartu behar dugu
Pasaiako portua eta badia ez dituztela gerora Pasaiako
herria osatuko duten komunitateek bakarrik erabiliko;
aitzitik, inguruko herriek ere hartuko dute parte horietan.
Beraz, beste leku batzuetako biztanleak ikusiko ditugu
askotan Pasaian: merkataritza eta garraio-negozioak eta
jarduerak jorratzen eta ezkontzen, besteak beste.
Alabaina, horretan guztian pasaitarrek ere beren pisua
izango dutela ikusiko dugu, parte-hartze zuzena izan
baitzuten garaiko ekonomia-jardueretan, mugikortasunez eta dinamismoz beteriko garai hartan.

3.1 “por mandado del dicho conçejo
de San Sebastián (…) fue tomada
una nao ynglesa”. Merkataritza
eta garraioa
1474. urtean, gariz betetako nao ingeles bat iritsi zen
Pasaiako portura, eta Oreretako hainbat auzokok erositako laborea utzi ondoren, hiribilduko burdinarekin kargatuta ekin zion itsasorako bideari. Donostiak ez zuen
luzaro itxaron, eta, itsasontzia atzeman ondoren, hara
eraman zuten auzoko batzuek52.
Pasaiaren inguruko liskarrez hitz egiteaz gain, oso
ondo islatzen du gertaera horrek ekonomia jarduera bat:
merkataritza. Zehazki, Pasaiatik irteten ziren produktuena, bertara iristen zirenena, eta jarduera ekonomiko

I 47

horrek atzerriarekin zuen lotura. Ingalaterrarekin, kasu.
Baina ez dugu ahaztu behar garraioak, pasaitarrak merkataritza arlora hurbilduko dituen jarduera nagusiak,
portu eta herrialde askotara joateko aukera emango
diola hainbat pasaitarri. Hala, Europa atlantikoan eta
mediterraneoan ikusiko ditugu pasaitarrak.
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Aipatu dugun bezala, goiko esaldiak Pasaiaren eta
Ingalaterraren arteko lotura islatzen du. Alabaina, ez da
ezohiko kontaktua. XIII. mendetik aurrera ikus ditzakegu
Gaztelaren eta Ingalaterraren arteko merkataritza erlazio-

ak, Baiona eta Akitania azken horren jabetzen artean
egotearen ondorioz, nahiz eta lapurtarrek Ingalaterra eta
bertako merkataritza kontrolatzeko saiakerak egin. XIV.
mendean, hainbat merkataritza hitzarmen izan ziren,
Kantauriko itsasertzeko hainbat hiribilduk 1351. urtean
Eduardo III.a erregearekin sinatu zutena, adibidez, edo 2
urte geroago Hondarribiak harekin sinatutako behin betiko bake hitzarmena. Gipuzkoak eta Ingalaterrak 1481ean
egindako akordioa dugu garrantzitsuena, ordea, bien
arteko erlazio baketsuari eta merkataritzari eustea helburu zuena.

Pasaiari dagokionez, Bristol izango da merkatari ingeles gehienen jatorri edo abiapuntua, eta Pasaia, Ingalaterrako produktuak –oihalak batez ere– jasotzeko esportazio gunerik garrantzitsuena. Eta ez da harritzekoa, Bristolgo oihal-merkatua Iberiar Penintsulara bideratuta baitzegoen. 1485 eta 1518 bitartean, adibidez, Gaztelako
eta Aragoiko Koroetara bidali zuen bere produkzioaren
%7053. Goian aipatu dugun gertaeraz aparte, badugu
beste datu esanguratsu bat, merkatari ingelesek badiarekin duten erlazioaren ingurukoa. XV. mendearen amaieran, alkabalaren ordainketaren inguruan izandako hain-

bat zalantzaren artean, ingelesek ordaindu behar dutenaren inguruko bat azaltzen dela baitakigu54. Pasaitarrak
ere hara joaten ziren, ziurrenik burdina eramatera eta,
produktu hori han utzita, oihal eta zapiez gain babak eta
beste hainbat produktu ekartzen zituzten. Horien inguruko lehen datu zehatzak XV. mende amaierakoak dira;
beraz, merkataritza harremanak lehenagotik finkatuta
zeudela esan dezakegu. 1474-75 urteetan, Pasaiako eta
Errenteriako ontzi bana aurki ditzakegu Bristolen, Gipuzkoa eta Bizkaiko beste batzuekin batera eta, 1485-86
urteetan, berriz, Pasaiako bi ontzi eta Errenteriako hiru55.

La Ilustración
Española aldizkaritik
(1860. urteko ale batetik) hartutako Pasaiako
itsas-adarraren ikuspegi
orokorra (gure ustez,
Lezotik, Kaputxinoak
ezkerretara daudelarik).
Untzi Museoa.
Gipuzkoako Foru
Aldundia. www.albumsiglo19mendea.net
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Vicente Rodríguezek eta José Parreñok 1834. urtean sinatutako mapa edo
krokis honetan, Torrea (2), Salinas (3), Bizkaian egondako Jesusen
Lagundiaren eskola gunea (4) eta La Herrera (5) ditugu nabarmentzen
diren guneak. Servicio Histórico Militar (Espainia).

Cadiz edo Andaluziako beste portuetara eraman60. Migel
Oñatiren kasua ere badugu –lehen aipatu dugu–, Bordeletik ekarritako ardoak Donibanen saldu zituenarena.
Halaber, merkatarien inguruan ikusiko dugunez, Flandria ere merkataritza-gune garrantzitsua zen, artilea eta
produktuak trukatzeko gune nagusi bihurtu baitzuen
Gaztelako Koroak 1400etik 1560ra. Frantziako eta Bretainiako kostaldeak ere merkataritza eta garraio-gune
bihurtuko dira pasaitarrentzat, beste euskaldunentzat
bezalaxe. Azkenik, eta gutxiagotan dokumentatua badago ere, Andaluzia aldera ere eramango dituzte salgaiak.

Dubrovnik, gaur egun.
Kroazioako hiri hau
hainbat mendetan
zehar Ragusa izenarekin ezaguna izan zen,
eta bertako merkatariek ere Pasaia ezagutu
zuten.
http://www.travel-tidbits.com/tidbits/002636.shtml

Harreman horiek bi herrialdeetako merkatari eta
garraiolarien arteko erlazioak indartuko dituzte, eta, pixkanaka, negozio beretan parte hartzen ikusiko ditugu.
1475ean, Pasaiako Juan itsasontziak, adibidez, zuzenean egin zuen Sevillatik Bristolerako bidaia, olio, ardo eta
artelazki kargamentu batekin. XVI. mende hasierak datu
gehiago eskainiko dizkigu; hala, badakigu Juan Landa
hondarribiarrak hainbat produktu eraman zituela 1505
inguruan56 Pasaiara, John Jenkins merkatariaren izenean; Juan Perez Atxega sanpedrotarrak, aldiz, William
Brown merkatari ingelesaren hainbat oihal gorde zituen.
Eta XVI. mendearen azken aldera, 1570. urtean, Bristolgo bi nao handi (naos gruesas) iritsi ziren Pasaiara, argizariz, ohialez eta larruz kargaturik57.
Londres zen, ordea, Ingalaterrako portu nagusia eta,
Euskal Herriko beste hainbat portuk bezala, pasaitarren
garraio-jarduerak ezagutu zituen, nahiz eta Bristolek
beste garrantzia ez izan. 1524an, Bordelen jasotako salgaiak eraman zituzten hara Martin Santxez Villaviciosak
eta Esteban Santiagok, beren ontzietan. Pedro Lezo ontzi
maisuak ere Bordelen jasotako produktuak eraman eta
han lehorreratu zituen58.
Pentsa daitekeenez, baina, Ingalaterra ez zen pasaitarren merkataritza- jardueretarako Europako puntu bakarra. 1536an, Irlandara arrantzatzera joan aurretik Martin
Santxez Villaviciosak Arroxelan geldiunea egin behar
zuela aprobetxatuz, hainbat merkatariren produktuak
lehorreratu zituen, Frantziako hiri horretan, Juan Ganboa
hondarribiarrak han bizi zen merkatari nafar bati entregatzeko eman zizkionak59. Hori zen XVI. mendean,
Rouen eta Le Havreko portuekin batera, Frantziako atlantiar isurialdeko gunerik garrantzitsuena euskaldunentzat;
alabaina, Bordele ere aipatu beharko genuke, hainbat
produkturen banatze-puntua baitzen. Villaviciosak eta
Santiagok egin beharreko bidaia aipatu badugu arestian,
eta 1542an Juanes Cornoz (Kornutz) itsas maisuak Santxo
Alkizarekin egindako pleitatze hitzarmena ere aipa dezakegu. Horren bidez, Pasaian zuen Madalena naoak Bordelerako bidaia egingo zuen eta, han garia jaso ondoren,
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Kroaziako Dubrovnik hiria, gaur egun.

Pasaia, ordea, Europako merkataritza-bideetan sartuta
egonda ere, ez zen beti helmuga. Geratze edo ainguratze-gune ere bazen, ibilbide luzeetan. Behin baino
gehiagotan adierazi den bezala, horren baldintza geografikoak direla eta, Kantauriko kostaldeko babeslekurik
aproposenetariko bat zen ekaitza zenean; beraz, erreferentziako ainguralekua. Hala, Juan Landak Bristoldik
Donibanera oihalak ekarri behar bazituen ere, badakigu
itsasontziko produktuek hainbat portu zituztela helburu:
Alacantekoa, besteak beste61. Adibidez, 1525. urtean
Juan Martinez Aierdi merkatari donostiarraren izenean
Juan Aranak Esteban Trintxerren naoan hainbat mihise
upel eta bota saltzera eraman zituenean Cadiz, Cartagena eta Mazarronera62. Azkenik, Italiarekin lotutako
datuak ere baditugu. 1524. urtean Ingalaterratik zetorren
RagusakoIII merkatari batzuen ontzia portuan ainguratu
baitzen, Livornorako bidean63. Pasaiako portua banaketa-gune zela erakusten duten adibideak ere baditugu.
Bakailaoa, adibidez, Bartzelonara bidaltzen zen64. Adibide gutzi hauek, gainera, XVI. mendeko dokumentazioan horren ohikoa ez zen eremu batekin jartzen gaituzte kontaktuan: Mediterraneoarekin, hain zuzen ere.
Produktuak Pasaian lehorreratzen zituzten ontziek ere
atzerriko jatorriaz hitz egiten digute. Atzerriko ontzien trafikoa agerian geratzen da atal honi izenburua ematen dion
1474ko esaldian, eta 1531 urteko aipamen orokor batek
egoera hori berresten du Frantzia, Bretainia, Ingalaterra eta
Portugaldik zetozen ontziei buruz hitz egiten baitigu65.
Merkataritza-jarduera horren ondorioz, zilegi da pentsatzea atzerritarrek ere Pasaia erabiliko zutela portu gisa
beren negozioetarako. Prozesu hori argiagoa da XVII.
mendearen hasieran, Gaztelar Koroaren politika militarraren ondorioz. Alegia, merkataritzarako eta arrantzarako
ziren ontziak armadara eta ontziterietara bideratu zirenean, Pasaia beren negozioetarako erabiltzen hasi ziren Iparraldeko marinelak. Hala, Adame Txibaus sanjuandarrak
Pasaian zuen 1601ean bere ontzia, Arroxelara joateko66.
XVI. mendean, merkataritzan –bereziki garraioan– era
askotara parte hartzen ikusiko ditugu pasaitarrak;
gehienbat ontzietan, marinel edo kapitain gisa, baina
ontzi-jabeak edo merkatariak ere baziren. Batzuetan,
beraz, ez zuten zuzeneko erlaziorik merkatari eta

Badiaren
Mendebaldeko adarrean, Engomez
sendi ahaltsuen
boterea Gomistegi
toki-izenean eta
baserrian, besteak
beste, iritsi da
gugan denbora
zehar.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
Argazki Artxiboa.
garraiolarien arteko kontratuan: gorago aipatutako Juan
Arana donostiarrak, adibidez, Esteban Trintxerren naoa
erabili zuen bidaia egiteko.
Pasaiaren garrantzia kontuan izanik, halako zerbitzuak
kontratatzen zituzten pertsonak Donostia, Hondarribia
edo Errenteriako merkatari nagusiak ziren; baina baita
Gipuzkoa barrukoak, bizkaitarrak, burgostarrak edo Gaztelako Koroatik haratagokoak ere. Martin Trintxerrek, Salvador karabelaren jabeak, Juan Martinez Aierdi bezalako
merkatari-olagizon donostiarrekin zuen harremana, eta
burdina bezalako salgaiak Flandriara eraman zituen. Juanot Villaviciosa “Martisko” dugu XVI. mendearen erdialdean merkatari-olagizonekin izandako erlazioaren beste
adibide bat: Juan Lopez Agirre donostiarrak 85.000 marai
zor baitzizkion67. Santiago Villaviciosa, aldiz, Esteban
Mugarrieta hondarribiarraren ontziko kapitaina zen
1593an, eta Sevillara burdina, makil-arkuak eta beste
hainbat produktu garraiatu zituen68. Halaber, Pasaia inguruetan jabetzak izateaz gain, beren jarduera ekonomikoa
aprobetxatu zuten lsturizaga merkatari donostiarrek
pasaitarrekin negozioetan aritzeko. 1524an, Santxo Iturain sanpedrotarrak Ingalaterrako Hampton hirira egin
behar zuen bidaia aseguratu zuen Erasmo Isturizagak, eta
167 1/4 koroa eman zizkion; eta beste horrenbeste egin
zuen Juan Martinez Zabalaga sanjuandarrarekin69.
Bizkaitar merkatariei dagokienez, San Juan Erkiñaga
bilbotarrak lau itsasontzi pleitatu zituen XVI. mendearen
hasieran, Bordelera joateko asmoarekin: Sabat Mugarrieta (Hondarribia), Juan Arranomendi (Orereta) eta Juanes
Casanueva eta Pedro Lezo pasaitarrekin, hain zuzen ere.
Azken horiek eginiko bidaian, Donibanen jatorria
zuen Esteban Santiago donostiarraren eta Martin Santxez
Villaviciosaren ontziak joan ziren. Horiek, ordea, beste

geografia batzuetako merkatariekin egindako hitzarmenen ondorioz joan ziren. Zehazki, Donostia, Burgos eta
Italiako merkatariekin, horien izenean ardoa eta pastela
bezalako produktuen bila joan baitziren Bordelera, gero
Londresa eramateko asmoarekin70. Santiagoren eta Villaviciosaren kasuan, gainera, komunitate desberdinetako
kide baina jatorri bereko pertsonen harremanari eustea
ikus dezakegu. Baita senideen artekoa ere, koinatuak
baitziren.
Bestalde, Juan Perez Sabaña sanpedrotarraren kasua
dugu, Laredoko merkatari Juan Baionarekin Flandriatik
arropa eta beste hainbat salgai ekartzeko hitzarmena
egin baitzuen, 1537. urtearen inguruan71.
Logikoa denez, oreretarrek ere partaidetza izan zuten
merkataritza eta garraio negozioan. Hala, 1560ko martxoan, Migel Lesakaren aldeko obligazio gutun bat eman
zuen Martin Berrobi oreretar ontzi maisuak. Hain zuzen
ere, Migelek erosi eta eman zizkion 20 balea-gantz edo
“sain” upelengatik. Idatzi horren bidez, Martinek baleaarrantzara joateko konpromisoa hartzen zuen (hara joatekotan zela suposatzen dugu), eta ondoren Flandriara;
ziurrenik, upel horiek han salduko zituen72. Ternuatik
ekarritako produktuen inguruko beste datu batek ere
ongi islatzen du horiek ez zeudela beti Pasaiara bideratuta edo, hobeto esanda, pasaitarrek latitude zabalagoetan ere bazituztela jarduerak. 1580an, 700 tona bakailao
zeramatzan bere ontzia Ternuatik Cadiza itzulia zela eta
arrainak Valentzian saldu zituelako berria eman zion
Juan Villaviciosak erregeari73. Bi adibide horiek ekonomia-jardueren bateragarritasunaren isla argia dira: balea
ehiztariak-arrantzaleak garraiolari izateaz gain merkataritzan murgiltzeko aukera baitzuten. Baina ez da horren
inguruan dugun datu bakarra. Lehen aipatutako Migel
Lesakak beste adibide bat ematen digu.
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XX. eta XXI. mendeetan ez ezik,
Pasaiako kaiak
nazioarteko merkataritza ugari ezagutu
du iraganean.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
Argazki Artxiboa.

1560ko azaroan, Migel Lesaka eta Domingo Isasti
oreretarrek Migel Isasti sanjuandarraren aldeko botere
edo ahalordetzea eman zuten, haien izenean Arroxelan
edo Frantziako beste edozein tokitan erosiko zituen
2.500 gatz anega Pasaia eta Oreretako portuetara bidaltzeko. Halaber, lan horretan edozein ontzi pleitatzeko
ahalmena ematen zioten, diru kopurua edozein izanik
ere74.
Lesakaren adibideak konfiantza eta adiskidetasun
sareen adibide garbiak dira, eta, bereziki, badiako populazioen artean sortutakoak. Batetik, balea-arrantza, gantzaren erabilera eta munduaren beste aldean zegoen hiri
batean merkaturatzea pertsona bakar baten esku uzten
zutelako. Bestetik, produktuen inportazioan behar ziren
kudeaketa guztiak egiteko ahalmena ere, pertsona horri
ematen ziotelako.
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Pleiteez hitz egiteko orduan, kontuan hartu behar
dugu itsasontzi bila zebiltzan merkatariak askotan beste
batzuen ahalorde edo haiekin batera negozioetan zebiltzanak zirela. Hau da, hasieran, ez zegoen erlazio zuzenik benetako interesatuaren eta ontzi jabeen artean.
Lehen aipatutako Esteban Santiago eta Martin Santxez
Villaviciosaren adibidea dugu hori. Haiekin hitzarmena
egin zutenak Erasmo de Isturizaga merkatari donostiarra
eta bertan zegoen Paulino Manfredi italiarra izan baitziren. Bordelera iristean, ordea, Francisco Uzcarra merkatari italiarrarekin ere kontaktuan egon ziren eta, Londresen produktuak jasotzeko orduan, beste merkatari italiar

bat zuten zain. Biak ere, Isturizaga eta Manfrediren bazkideak eta bidaiaren benetako bultzatzaileak.
Merkataritza eta arlo militarrean ikusiko ditugunez
aparte, eskifaiez hitz egitera garamatza kasu honek.
Azken adibidearen inguruan sortutako auzian azaldutako marinel gehienak Donostia, Donibane, Orereta eta
San Pedrokoak badira ere, beste geografia batzuetakoak
ere azaltzen direlako; kasu honetan, bi italiar: Veneziako Felipe de Venecia eta L’Aquilako Antonio del Aguila75.
Halaber, itsas jardueraren beste arlo bat azaltzen
zaigu prozesu horretan. Askotan, hainbat merkatarik
edo merkatari batek pleitatutako ontziek noranzko berera joan behar bazuten, bidaia elkarrekin egiten zuten.
Batetik, oso defentsa-taktika aproposa zen. Bestetik,
berriz, edozein arazoren aurrean elkartasuna eta laguntza adierazteko momentuak ziren. Lekukotzek adierazten dutenez, ontzi bateko marinelak besteetara pasatzen
baitziren bidaian zehar, laguntza emateko asmoz: “que
syenpre andaban juntas [itsasonontziak] e solían yr ayudar los marineros de la vna nao a los de la otra”76.
Beraz, produktuak beren jatorrira eramateaz gain,
kantabriar kostaldera eta bertatik haratago zeuden beste
hiri eta herrietara eramaten zituzten pasaitarrek. Ez da
harritzekoa, itsasoan oinarritutako jarduerez eta badiak
zuen garrantziaz gain, San Pedroko kolonizazio prozesuak emango baitzien beste hainbat lekutako pertsona

eta populazio gunerekin harremanak izateko aukera.
1497. urtean, azken 50 urtean Pasaian bizi zen Juan
Lazabal marinelak zioen, adibidez, Gaztelako, Frantziako eta Ingalaterrako portuez gain Bartzelonakoa ere ezagutzen zuela77. 1560an, aldiz, Ramus Iurritak ahalordetzea eman zion Domingo donostiarrari, urtebete lehenago haren alde emandako obligazio gutuna zela eta, Avilesko errejidoreek zor zioten dirua jasotzeko, haiei saldutako 780 bakailao kintalengatik, hain zuzen ere78.
Beraz, XVI. mendearen lehen erdialdean, orokorrean
pasaitarrek ez dute merkatari gisa parte hartuko. Baina
egile batzuek ondo adierazi duten bezala, horrek ez du
esan nahi garrantzirik gabeko jarduerak zirenik; aitzitik,
merkatarientzako lanean aritzeak itsasbide eta merkatuen ezaguera, eta hainbat produktuk Europan zehar
zituzten prezioak jakiteko aukera emango zien, bai eta
herrialde eta merkataritza hiri garrantzitsuenetan loturak
sustatzeko aukera ere. Horrek guztiak eraldaketa bat
ekarriko du, denboran aurrera egin ahala.
Pixkanaka, XVI. mendearen erdialdeko egoerak oso
garapen interesgarria izango du, aurretik ikusten genuenarekin alderatuta. Pasaitarrek zuzeneko parte-hartzea
izango baitute merkatari horiekin eta haiek ere merkatari bihurtuko baitira. Prozesu naturaltzat ikus dezakegu,
hezkuntza edo prestakuntza aldetik behinik behin. Hala,
urtetan marinel edo kapitain arituta esperientziak
hurrengo belaunaldietara pasatzeko aukera zegoen, eta
aurreko hamarkadetan merkatari eta armadoreekin jorratutako erlazioak lagunduta, negozio berrietan parte hartzeko ateak zabaldu zitezkeen79. Bestetik, pleitatzeengatik kobratutako diruak ontziola eta garraiolari horien
berezko negozioetan inbertitzeko balioko zuen, eta,
hala, XVI. mendean, garraiolaritzak bidea ireki zion merkataritzari. Eta hainbat adibide jar ditzakegu.
Donibaneko Martin Bedua, adibidez, dokumentazioan bertan merkatari eta pilotu gisa agertzen zaigu, eta,
gainera, badakigu ontzi eraikuntzan ibili zela80. Europan
zehar egindako ibilbideen artean Galiziara joan zen,
Ribadabiako ardoen bila; Flandriara, aldiz, balea gantzez kargatutako nabio batekin egin zuen bidaia; Andaluziara ere behin baino gehiagotan joana zen, eta badirudi Sevillara eginiko azken bidaian, Cadizen hil zela.
Beduak loturak zituen Migel Beroiz eta Martin Arriola
merkatari donostiar garrantzitsuekin, eta eginiko bideari
nola ekin zion adieraz dezake horrek: haiei maileguak
eskatuz.
Bere inguruko datuek ere argi adierazten dizkigute
merkataritza honen beste ezaugarri batzuk:
- Kargamentu osoak ez zirela beti merkatari bakar
batenak: hala, badakigu Martinek eginiko bidaia
batean oihal fardelak bereak baziren ere, brea beste
batzuena zela.
- Itsasontziak ez zirela beti propioak: aurreko kargamentua Getariako zabra batean eraman zuten: “el
dicho Martín de Bedua solia tratar por la mar como

mercader, a vezes en sus propias naos e zabras y a
vezes en agenos, en muchos géneros de mercaderías”.
Ondorioz, hainbat merkatariren kargamentuak ontzi
bakarrean joateaz gain, horietako batek gidatutako ontzi
batean joan zitezkeen. Beroizen maileguek, gainera,
bien artean uztartutako erlazioaz hitz egiten digute. Hau
da, utzitako dirua jasotzeko konfiantza izango zuela.
Alegia, Beduak aurrikusten zituen negozioak aurrera ateratzeko aukera handiak zituztela.

Anberes 1624 urtean. Ziurrenik,
Pedro de Igeldo
sanpedrotarra 50
urte lehenago han
bizi zenean ikusiko
zukeen irudiaren
antzekoa.
http://upload.wikimedia.org

Pasaia eta donostiar merkatarien arteko erlazio hau
Pedro Igeldo sanpedrotarrak ere islatzen du, Donibane
Lohitzunen emandako testamentuak merkatarien sareetako kide zela adierazten baitigu. Hala, izendatu zituen
testamentu betearazleak baino ez ditugu ikusi behar:
Baltasar Lertxundi, Sebastian Miranda eta Migel Blancaflor merkatari donostiarrak. Halaber, Migel Beroizekin
ere merkataritza harremanak izateaz gain, senide politikoak zirela badakigu.
Igeldok, gainera, bidaietan eta merkataritza jardueran
jorratu zitezkeen harremanez hitz egiteko modua ematen du. Dakigula, Pedro Anberesen bizi zen 1570. urtea
baino lehen. Datu horrek zuzenean jartzen gaitu beste
geografia batzuetan bizi ziren pasaitar, donostiar, gipuzkoar eta euskaldunekin harremanetan; alegia, itsas
garraiolariek, pixkanaka, beren lana eginez, Europako
merkataritza-hiri garrantzitsuenetan jatorri bereko pertsonekin sortzen zituzten erlazioekin. Anberesen bizitzeak, gainera, lotura horiek maila sakonago batean zeudela adierazten du: bizilekua bezalako azpiegitura lortzeko kontaktuak beharko zirelako. Beste era batera esanda,
komunitate horretan txertatzeko loturak zituela. Ez dugu
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hasi zen merkataritzan eta garraioan. Zehazki, Migel
Blancaflor merkatariak, Mari Anton Trintxerrek (Pedroren amak) eginiko eskaeraren ondorioz; dirutan 700
dukat utzi baitzizkion. Baina badakigu diru uzte xinple
bat baino gehiago, lotura estuagoen isla zela, diru hori
Pedroren aitak Migeli utzi baitzion, kudeatu zezan.
Pedrok negozioetan parte hartzeko adina izan zuenean,
bere amak familiaren diruaren bitartez merkataritza jardueretan aritzeko erabakia hartu zuen; agi denez, Donibane Lohitzunera bidaliz. Bestalde, Pedroren anaia Juan
garraiolaritzan aritu zela ere badakigu. Ondorioz,
Goiatz eta Igeldo ahaidetasuna eta merkataritza kontatuak areagotu edo aprobetxatu izanaren adibideak ditugu.

Brujas 1562. urtean,
Marcus Gerards egilearen arabera.
Handituta,
Biskajerplein edo
“Bizkaitarren plaza”
azaltzen da, euskaldunek XV. mendearen
erdialdetik, bertan
kokatu zuten beren
kontsulatua. Eraikina
hor egon zen XX.
mendera arte.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/6/6e/Biskajerple
in_-_Brugge__Eelgi%C3%AB.jpg
ahaztu behar 1490-1580 urteen bitartean, merkataritza
produktuen banaketa puntu garrantzitsuena izateaz
gain, euskal merkatari familia garrantzitsuenen jarduerapuntua ere bazela hiri hori. Halaber, gerrate testuinguruaz gaindi, ordura arte Gaztelarako horren garrantzitsuak izan ziren merkataritza guneek beren pisua mantentzen zutela adierazten digu urte haietan han bizitzeak, nahiz eta zailtasunez beteriko garaia izan.
Pedroren testamentua horren guztiaren adierazle da.
Izendatzen dituen betearazleen artetik, Sebastian Miranda merkatari donostiarrarekin ditu loturarik estuenak,
bere gain uzten baitu hainbat produktu eta zorren
ordainketa. Halaber, ongi erakusten du senideak negozio beretan aritzearen ideia, bere koinatu zen Nicolas
de la Torre pasaitarraren esku baitzegoen, Bilbon, Flandriatik ekarritako argizari kargamentu baten zati bat.
Testamentuko zorren artean, berriz, flandriarrekin izandako erlazioak ikus ditzakegu: Anberesko argizari maisuak, Ramuako kordalariak eta beste hainbat azaltzen
baitira. Ondorioz, datu horien arabera hiru ideia azpimarra ditzakegu: senideen erabilera negozioetan; merkatari donostiarrekin izandako harreman estua eta,
azkenik, lehorreratzen ziren Europako portuetan bizi
ziren pertsonekin sustatutako loturak.
Goiatz aita-seme merkatari sanpedrotarrak ere, Igeldoren osaba-lehengusuak, horren adierazle dira. Pedro
Goiatz bere gurasoek zituzten erlazioak aprobetxatuz
IV
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Orain aipatutako trintxertarren merkataritza harremanak XVI. mende hasieratik ditugu, Martin Trintxer, Trintxer etxeko jaunaren irudian. Eta horiek pasaitar jatorriko donostiarrekin izandako erlazioan oinarrituta daude;
komunitate bereko kideek sortutakoekin, alegia. Kasu
honetan, badakigu Trintxer etxeak eta hainbat ondasunek Pedro Laborda merkatariaren aldeko bahitura izan
zutela, zor bat zela eta. 1534. urtean, Trintxerrek Labordaren aldeko obligazio gutuna eman zuen, Flandriako
Ramua eta La EsclusaIV herrietara bere karabelan eraman zituen hainbat burdina-kintal edo haien prezioa
emateko. Horrez gain, badirudi Juan Martinez de Aierdi
donostiar-hernaniar merkatariaren hainbat argizari kintal ere bazeramatzala. Mari Antonengan ikusiko dugun
trintxertarren merkataritza garrantzia, beraz, Martinek
hasitako garraio zerbitzuan oinarritu zen, horrek zekartzan harremanak aprobetxatuz eta maileguak lortuz.
Halaber, jarduera horietan murgilduta egoteak beste
batzuek zituzten arazo, zor eta negozioetan murgiltzea
zekarren. Azkenik, mailegu eta zerbitzu horien bidez
lortutako diruarekin, Martinek eta bere emazteak etxeak
eraiki eta hainbat lur erosi zituzten, Trintxer etxearen
etorkizuna bermatzeko; tartean, sagardi bat eta baratze
bat. Horrez gain, bere bizitzari buruz dakigun azkeneko
datu batean dugu bere garraio jarduerek lanbide bezala
izan zuten garrantziaren isla: Martin Flandrian hil baitzen, 1535 urte inguruan.
XVI. mende erdialdeko garraiolarien artean ere Juanes
Ezkiotz Ubilla dugu. Haren adibideak, gainera, Europako merkataritza-gune garrantzitsuenetako batekin jartzen gaitu erlazioan. Hain zuzen ere, gutxitan topatu
dugu pasaitarrekin lotutako dokumentazioan, nahiz eta
Flandria, Bretainia eta Ingalaterrako portuen inguruko
datuak izan: Brujas, alegia. 1570ean Eskiozek hara egin
zuen bidaia, artilea eta beste hainbat produktu han bizi
ziren Juan Peralta eta Francisco Cruzat nafarrei, eta
Pedro Melgar merkatari espainiarrari emateko asmoz81.
Gogoratu behar dugu kantabriar kostaldeko merkatariek
oso lotura estuak izan zituztela hiri horrekin, eta 1455.

Askotan, atzerriko izen eta abizenak bezala, toponimo hauek gaztelaniazko forman aipatzen dira. Ramua, adibidez, Arnemuiden herria dugu eta
Middelburg-etik gertu dago. Lécluse-ri, aldiz, La Esclusa izenarekin ere egiten zaio aipamena, eta orduan Flandriaren (Belgika) zati bazen ere; gaur
egun Frantziar estatuaren barnean dago. Aipatutako Middelburg garai hartan Mediaburque deiturarekin ezagutzen zen, eta, horrez gain, Maldegem
ere esaten zaio gaur egun.

urtean kontsulatu propioa ezarri zuten; XVI. mendean,
aldiz, beste horrenbeste egitea lortu zuten nafarrek,
beren artile-esportazioa kontrolatzeko. Argi ikus dezakegu, beraz, pasaitarrek Europako merkataritza-gune
garrantzitsuenak ezagutzen zituztela82.
Bestalde, Igeldo Anberesen bizitzea pasaitarrek Europako merkataritza-puntu garrantzitsuenekin zuten zuzeneko loturaren isla bada ere, alderantzizko joera aurkezten duten datuak ere baditugu, badian ezarri ziren kanpoko merkatarienak, alegia. Zehazki, Thomas Barcot
merkatari ingelesaren kasuaz dihardugu, Orereta eta
Hondarribiko auzoko gisa agertzen baitzaigu 1528 eta
1531 urteetan. Ez dugu dokumentazio askorik haren
inguruan, baina biztanle soil bezala agertzeak, eta, bereziki, auzotasuna izateak bi hiribilduekin zuen erlazio
estuaz hitz egiten digu, azken hori eskuratzeko beharrezkoa baitzen hainbat urtetan han bizitzea; eta Callabar-en inguruan ikusi ahal izan dugun bezala, baita
kaparetasuna eta odol garbitasuna frogatzea. Haren
inguruko beste datuek Oarsoaldearekin zuen lotura
estua berresten dute, eta bertako bizitzan guztiz gizarteratu zela, Catalina Samatet eta Petronila Isasti errenteria-

rrekin ezkondu baitzen. Horrez gain, baliteke Lorenzo
Rota hondarribiarrarekin negozioetan ibiltzea, nahiz eta
zehazki ez dakigun.
Merkataritza-produktuei dagokienez, orokorrean
Gipuzkoan ekoizten zen burdinaz gain, kantabriar eta
euskal portuetatik Ebro bailarako eta ipar goi-lautadako
produktuak ateratzen ziren, artilea eta ardoa bereziki,
eta Ingalaterra, Alemania, Flandria eta Frantziako manufakturak eta garia inportatu.
Oiartzun bailarako burdinaren esportazioa Orereta
sortu aurretik ikusi dugu XIII. mende amaierako kontuetan, eta XIV. mendeko dokumentazioak emandako
datuek ere hori adierazten digute. Ez da harritzekoa,
beraz, Donostiak eremu horrek zuen garrantzia ikustean,
inbertsio puntutzat jotzea, eta Errenteria bezalako hiribildu batek merkataritzan egin zezakeen lehiaren aurrean neurriak hartzea. Kontuan hartu behar dugu, gainera,
Gaztelako artilearen eta euskal burdinaren esportazioen
gorakadak nabarmen areagotu zituela euskaldunek Erdi
Arotik zeramaten garraio-jarduera eta atzerritarrekin
zeukaten kontaktua.
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Burdin-kintala

2

Zaiazpiko pieza

1

Altzairu kintala

4

Pastel zorroa

1

Kobre kintala

8

Oihal pieza

1

Eztainu kintala
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Sufre, bolbora eta kresal kintala

5

Berun kintala

5

Alunbre kintala

8

Piperbeltz kintala
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Fustan pieza

2

Argizari kintala
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Fusteda pieza

4

Sebo kintala
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Gamelote pieza

4

Luma kintala

8

Kumino zorroa

8

Oihal edo zapi fardela

2

Labore kintala
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Azafrai kintala
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Azukre kintala
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Olona

2

Kalamu zakua

5

Artile zakua

10

Urdai edo beste haragi kintala

2

Olio karga

8

Kanpoko ardo karga

6

Erregaliz zorroa

2

Ardo pipa
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Itsas-aingira lehor karga
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Ardo upela

9

Legatz edo beste arrai karga

10

Hortzdun iltzeen milakoa

2

Sardiña milarea

2

Beste iltze handien milakoa

2

Alpapa karga

12

Soka kintala

2

Sardinzar milakoa

7

Erretsin edo pez kintala

2

Idi edo behi larrua

2

Alkaterna upela

8

Ardi, aker edo ahari larruak (dozena)

2

Oihal oso pieza

5

Antxume dozena

10

Oihal plegu-laurdena

2

Olio pipa
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Mahats pasa edo piku pieza

1
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Bidebieta ingurutik,
Lord John Hay
gotorlekua -ezkerrean goian- edo
Salinas jauregia jada
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–erdian ezkerreanjaso zituen
Hornbrook-ek-.
Hornbrook, R. L :
“Distant view of
Passages, and
Renteria from the
San Sebastian Road”
(1836/1840). Koldo
Mitxelena
Kulturunea.
Gipuzkoako Foru
Aldundia.
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Burdina izango da, beraz, inguruetan ekoitzi eta
Pasaiako portutik ateratzen zen produkturik garrantzitsuena. Donostiak eskaintzen duen XII.-XV. mendeetako
informazioa oinarritzat hartuz, merkataritza jarduera
honetan jazotako aldaketak ikus ditzakegu. XIV.-XV.
mendeetatik aurrera, aurretik ikusten genuen luxuzko
produktuen merkataritzak lehen mailako produktuen
horniketa bilatuko duenari utziko ziola lekua, bolumen
handiko eta dibertsifikatutako merkataritza bati, alegia.
Oinarrian, herrialdeen arteko harremanak areagotzeak
izango du eragina gorakada horretan, Donostiak hiribilduan zuen lonjan sartzen ziren produktuen zerrendak
ondo adierazten duen bezala. Burdina eta artile esportazioan, eta gari inportazioan oinarritutako merkataritza
honek Erdi Aroko oinarriak izango ditu 1570eko hamarkadatik aurrerako krisialdia iritsi arte, beraz. Alabaina,
nahiz eta txikia izan, luxuzko merkataritzak ere lekua
izango du, eliteen merkatuari erantzuteko.
Burdina ez zen, ordea, Europara esportatzen zen produktu bakarra. Aitzitik, Pasaia inguruko beste hainbat

salgai ere ateratzen zirela ikus dezakegu, Donostialdekoak, adibidez. 1543ko uztailean, Domingo Arriola
igeldotarrak Hondarribiko auzoko Esteban Casanueva
ontzi-maisuarekin egindako hitzarmena dugu horren
adibide. Horren bitartez, Igeldoko harrobietatik ateratako hainbat ehotze-harri zati ematen zizkion Domingok,
Portugalgo Belem hirian saldu eta hara, Pasaian zegoen
Estebanen ontzian, kargatzekoak zirenak. Ez dakigu
harri horiek Igeldotik Pasaiarako bidaia nola egin zuten:
agian, Orioko edo Donostiako portuetara eraman, eta
handik, itsasoz, Pasaiara iritsiko ziren, edo, agian, Igeldotik gurdiz garraiatuko zituzten Herreraraino, hor itsasontzian sartzeko ontziratuta84.
Jakina denez, ondoko hiribilduek izan zezaketen
ekoizpena merkaturatzeaz gain, barnealdean zeuden
beste hainbaten esportazioa bideratzen zuten itsas portuek. Donostiaren kasuan, Flandriara zuzendutako
Nafarroa eta, hein txikiagoan, Aragoi zein Errioxako artilea ziren bereziki. XVI. mendearen amaieran, 15701580 urteetatik aurrera Ingalaterra eta Flandriarekin sor-

tutako gatazka politiko-militarrak direla eta, sektore
horrek krisia pairatu zuen; bereziki, gaztelar artileari
dagokionez. Baina Donostiak eta hara iristen ziren produktuak itsasoratzeko portuek (Pasaiak, alegia) ez zuten
moldatze prozesu askorik ezagutu. Gaztelatik zetorren
artileak ez baitzuen hortik itsasoratzeko ohitura handirik.
Inportatzen zirenen artean, XVII. mendearen hasierako testigantza bat har dezakegu hasierako erreferentziatzat. Villalobosek bere txostenean emandako datuen arabera, Bretainiako ontziek arrantzarako bideratutako
gatza zekarten; Ternuara arrantzatzera zihoazenek,
arraia eta balea-koipea; eta bizkaitar meatzariek, aldiz,
burdina. Halaber, badiak ontzigintzan zuen garrantzia
adierazten du txosten horrek: kantabriar kostaldean egiten ziren ontzi guztiak Pasaiara joaten baitziren, hor
azken ukituak jasotzeko. Eta gune geoestrategiko bezala
zuen garrantzia ere islatzen da, hortik zetozen hainbat
onurak ikusita: neguan edo eguraldi txarra zenean,
ontziak Pasaian ainguratzen zirela, eta Europa iparraldeko marinel eta itsas gizonek nahiago zutela Pasaia Andaluzia edo Portugal baino85.
XVI. mendeko datuei dagokienez86, merkataritzaren
inguruan lehen aipatu ditugunez gain, Ingalaterratik
hainbat oihal mota, beruna, sardinak, eztainua eta
larruak bezalako produktuak ekartzen ziren. Bristoldik,
oihala, baba eta garia. Frantsesek edo Frantziatik ekarritako oihala, ardoa, mertzeria, papera, orrazea edo kalamuaz gain, Arroxelako gatza87 eta Bordeletik ekarritako
pastela eta garia zeuden. Halaber, bi herrialdeetatik
lehortu eta gazitutako arraina zetorren. Irlandatik, berriz,
hango uretan egiten zen arrantza jarduerari esker, bere
portuetan larrua eta zahagiak itsasoratzen zituzten88.
Flandria ere pisu handiko merkatua zen oihalak, argizaria eta hainbat manufaktura inportatzeko; Europako
garrantzitsuena. Ondorioz, bertan Europa iparraldeko
produktuak eskuratzeko aukera ere bazegoen.
Penintsulako produktuei dagokienez, Erdi Arotik
aurrera azalduko zaizkigun Andaluzia, Galizia eta Portugalgo ardoak aipa ditzakegu: Ribadabiako edo Puerto
de Santa Mariako ardo txuria, besteak beste. Halaber,
Galiziatik gaztainak ekartzen ziren. Azkenik, Mediterraneotik ekarritako produktuen inguruko datuak ere baditugu: Martin Bedua mekatariak, adibidez, Levanteko
alfonbrak zituen bere etxean89.
Horrez gain, dokumentazioak emandako datu zehatzek diote Pasaian fruta bezalako produktuak ere lehorreratzen zirela, horien artean, Santxo Alkiza hondarribitarrak Donibanen 1534. urtean sartutako mahaspasak
lekuko.
Produktu horiek batelarien laguntzaz lehorreratu eta
itsasoratzen ziren, eta handik, etxeak zituzten kaitxoak
aprobetxatuz, barrura sartzen zituzten90. Oreretara eta
Oiartzunera bideratutako produktuei dagokienez, itsasontziak Pasaian ainguratu eta bertatik batel batera bota,

Bilduma
partikularra
eta beren etxeetara joaten ziren91. Beste batzuetan,
ordea, batelak berak eramango zituen badian barrena,
helmugara iritsi arte.
Ondorioz, Pasaiako badiak Europako beste hainbat
punturekin zuen harremanak, nahiz eta arrantzarako
lekuak izan, produktuak eskuratzeko aukera ematen
zuen.

3.2 Arrantza
Gipuzkoako kostaldearen garrantzi ekonomiko eta politikoa XII. mendetik aurrera ikus daiteke. Aurreko mendeetan inguru horretan kokatutako gune eta jardueren
beherakada edo informazio falta nabaria bada ere, pixkanaka itsasoaren garrantzia areagotzen duten datuak
izango ditugu. Nagusiena Gipuzkoan sortzen diren lehenengo hiribilduen kokapena da, guztiak kostaldean
egongo baitira. Arrantzaren garapena islatzen duen datu
bat argi ikusten da Mutrikuri buruz dugun lehen dokumentuan (hiribildu gisa sortu baino lehenagokoa, gainera), balea-arrantzaren garrantziaren pisua guztiz finkatuta zegoela adierazten baitigu. Halaber, Getariak Donostiako probestuari arrantzatzen zuen balearen zati bat
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eman behar ziola ere badakigu. Argi dago, beraz, Behe
Erdi Aroan itsasoari eta arrantzari lotutako jarduera ekonomikoek iratzartze prozesu bat bizi izan zutela92.
Pasaiari dagokionez, orain arte portuaren merkataritza-jardueretan jarri dugu begirada, baina populazioaren gehiengoak arrantza izango zuen ogibide. Lehen
datu zehatzak nahiko berandu azaltzen zaizkigu: sare
arrantzari buruzkoak 1474. urtean ditugu93. Baina XV.
mendearen amaieran itsasoarekin lotutako jarduerek
egunean zehar herria oso jende gutxirekin uzten zutela
adierazten zuten, eta “las gentes del logar del Pasaje ser
trabajadores e andar los vnos a pescar e los otros ha afanar a ganar sus propias e myserables mantenençias”
adierazten zen94. Halaber, XVI. mendearen hasierako
datuek ere sanpedrotar gehienak itsasoarekin zuzenean
erlazionatutako lanbideetan zihardutela diote, bai arrantzan, baita marinel gisa ere.
Itsas jardueren garrantzia Bizkaia eta Gipuzkoako
marinel, pilotu eta itsas maisuen inguruan 1575 urtean
egin zen erroldak adierazten digu, horren arabera
Gipuzkoan zeuden 1.850 marineletatik 300 pasaitarrak
baitziren. Alegia, Donostiaren atzetik Gipuzkoako
populazio guneen artean gehien zituena.
San Pedron arrantzak zuen pisuaren adierazgarri,
ordea, Donostiako San Pedro arrantzaleen kofradiak
bertan zuen eraginean dugu. Erdi Aroan sortua, hiribilduko arrantzaleak biltzen zituen, egitura instituzionalizatu bat zuen, eta elkar lagundu eta lanbidearen inguruko hainbat arlo erregulatzeko sortu zen. XV. mendearen
amaieran Donostiak bizi izandako testuinguru korapilatsuan, kofradia honek, Santa Katalinakoarekin batera,
udalbatzan ustez zuen berebiziko eragina zela eta, errege-erregina katolikoek berregituratu egin zuten, helburu
adeitsu eta elizkoia emanez. Badirudi orduan San
Pedroko arrantzaleek horren eraginetik alde egiteko
aprobetxatu zutela, nahiz eta batzuk oraindik kide izan.
Beraz, arrantza eguneroko bizitzaren jarduerarik nabarmenetakoa zen Pasaian, elizaren izenpekoak ere ondo
adierazten duen bezala.
Arrantza bezalako jarduera batek ez zien zuzeneko
elikagaia bakarrik ematen kostaldeko guneei, halako
produktuekin zuten lehen mailako harremanak soberakinak sortu baitzituen, eta, ondorioz, ondoko hiribildu
eta barne aldeko populazio guneak hornitzeko aukera
sortu zen: merkataritza eta garraio jardueren garapena,
alegia. XV. mendetik aurrerako egoera ekonomikoak
eraldaketa hori bultzatuko du, gainera, eta kantabriar
kostaldetik badiara etorritako populazioak zerikusi handia izango du horretan ere; besteak beste, arrainaren
kontserbazioan oinarrizko produktua zen gatzaren ustiaketan eta merkaturatzearen inguruan zuten ohitura dela
eta.
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Esteban Ezpela eta Nicolas de la Torre sanjuandarrek
eta Martin Isasti eta Martin Noblezia sanpedrotarrek
emandako datuen arabera, arrantza urte guztian egiten

zen 1599an. Garrantzitsu eta ugariena legatzaren arrantza zen, eta urtarriletik apirila erdialdera arte irauten
zuen. Garai berean, bisigua, txitxarroa, alpapa, perloi
beltzak eta itsas aingirak ere arrantzatzen ziren. Maiatza-uztaila artean, berriz, lamoteak, arraiak, otarrainak,
sardinak, mihi-arrain edo barbarinak. Azkenik, abuztua
eta abendua artean atuna, itsas aingira eta andeja arrantzatzen ziren, aurretik aipatu ditugun legatza eta sardinarekin batera.
Sardina eta itsas aingira lehorretik gertu arrantzatzen
ziren, galeoi, txalupa eta pinaza bezalako tamaina txikiko ontzietan, eta sare edo amu eta soka bitartez. Batzuetan, gizon bat eta mutiko batzuk baino ez ziren eskifaia
osatzen zutenak. Bisigu, atun eta legatzetara joateko,
aldiz, urrunago joaten ziren. Horretarako, tamaina handiagoko itsasontziak behar ziren, eta, dokumentazioaren arabera, baita norbanakoenak ziren ontzi txikiagoak
ere. Kasu horietan, ontzi bakoitzeko 10-15 gizon joaten
ziren, nahiz eta jende kopuru altuagoa joanez gero
hobeto arrantzatzen zela adierazi. Normalean, udako
arrantzuek jende gutxiago eskatzen zuten negukoek
baino, eta kapitainek mantenurako beharrezkoa ziren
haragia, sagardoa, ardoa eta piperbeltza eramaten zituzten; ogia, berriz, marinelek berek.
Arrantzatzen zen arrain fresko gehiena zuzenean
saldu egiten bazen ere, espezie batzuk beste erabilpen
batzuk zituzten. Bisigua, adibidez, eskabetxean prestatu
ondoren Iruñea, Burgos, Valladolid eta Medina del
Campora eramaten zen. Alpapak, aldiz, otsaila-martxoa
inguruan lehortu egiten ziren, eta aipatutako lekuetara
garraiatzen, han saltzeko asmoz. Teknika hori oso aproposa zen epe ertain-luzera, urte guztian kontserbatzea
bermatzen baitzuen, eta, ondorioz, produktuak hainbat
lekutara eraman zitezkeen. Alegia, urrutiagoko merkataritzara bideratuta zeuden.

Beraz, Donibane eta San Pedroko herriak hornitzeaz
aparte, arrantzatutakoa beste hainbat lekutara bidaltzen
zela ikus dezakegu, gertuago zeuden Donostiara, Oiartzunera eta Oreretara ez ezik. Azken horietara arrain
freskoa eramaten bazen ere, batzuetan lehortutakoa edo
gazitutakoa izaten zen. Badian sartu ondoren, Donibanen lehorreratu eta lehortu egiten zen, ondoren leku
horietara eramateko95. Lehortze hori arrainei tripak kenduz eta kanpoan makila eta taula batzuetan jarriz egiten
zen, eta baliteke bereziki Irlandatik eta geografia puntu
urrunetatik zetozen produktuei aplikatzea96. Martin Santxez Villaviciosak, adibidez, Irlandara “marchante” gisa
zihoala adierazten zuen. Baliteke hitz horrek, arrantzarekin batera, zer-nolako kontserbazio teknika erabiltzen
zuten adieraztea, arrain lehorrari “merchante” izena
ematen baitzitzaion97.
Teknika hori oso hedatuta zegoen XV. mendearen
amaierarako, Donostiako 1489ko ordenantzek oso neurri esanguratsua xedatu baitzuten horren inguruan: udalbatzaren baimenik gabe, arrainak lehortu eta “trecheria”
egitea debekatu baitzuten. Halako teknikak kanpoko
merkatu baterako eskariari bideratuta zeudela kontuan
izanda, oso ulergarria da hiribilduak neurri hori ezartzea. Oinarrian, lehortzen zen arraina beste leku batzuetara bidaltzeak berak zituen arrain beharrak areagotuko
bailituzke, hiribilduek lehenesten zuten horniketaren
helburua kolokan jarriz. Ondorioz, Villaviciosaren adibideak arrainaren merkaturatzea bilatuko luke, eta jarduera honek zuen garrantzia islatu98.
Orokorrean, itsasotik bueltan, marinel bakoitzak bere
otarretik arrantzatutakoa zergetatik libre zegoen eta bere
kontsumorako zen. Hala ere, arrainaren banaketa horretan hainbat maila zeuden: Donibanen, bajeleko jabeari
eta ontzia gidatzen zuenari 3 marineli zegokiena ematen
zitzaion.

Beste jarduerek bezala, arrantzak ere zeharkako lanbideak sortzen zituen. Besteak beste saltzaileak, batelariak,
arrain lehortzaileak, saregileak, amulariak eta baita arraina garraiatzeko mandalariak ere. Salmentari dagokionez,
Pasaiako alde batetik bestera egiten zela badakigu, eta
baita Donibanek ere Donostiari egiten ziola. Azken batean, hiribilduak oso merkatu interesgarria ziren pasaitarrentzat, horien garrantzia eta beharra zela eta. Salmenta
jarduera hau gutxienez XV. mendearen erdialdetik ematen zela badakigu, eta, gainera, berebiziko pisua zuela:
Donostiako 1489ko 113. ordenantzak Donibanetik zetorren arrainaren salmenta arautzen baitzuen, eta, beraz,
pasaitar jatorria zuen arrainak hiribilduaren horniketan
zuen garrantzia adierazten digu.

Garai batean ez zen
urrenera joan behar
arrantza ugari eta
aberatsa topatzeko.
Gaur, bolakaren
inguruan egiten den
arrantza denborapasa baino ez da.
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Bestalde, badian arrantzatzeaz gain, haien jarduera
itsas barnean ere egiten zutela badakigu. 1564. urteko
auzi batek sanpedrotarrak honako lekuetara joaten zirela adierazten digu:
“la Basiera, que es vna legoa poco más o menos del
Pasaje, y a Dabantluport, que es tres legoas del Pasaje, y
a la Veyrina que es çinco legoas del Pasaje, y al Escote
y el Alto de Harroca que está ocho o nuebe legoas del
Pasaje y al Canto…”99.
XVI. mendeko itsasontzietako eskifaiek kostaldeko eta
urrunagoko herrien arteko erlazioaz hitz egiten digute;
halaber, mende horretan halako loturen isla adierazten
dizkiguten beste datu batzuk ditugu. 1579ko azaroan,
Pasaiako arrantzale batzuk kexu ziren Mutriku, Bermeo,
Mundaka eta beste hainbat lekutan harrapatutako arrainak saltzen uzten ez zietelako, merkeegi saldu eta konpetentzia latza ziren aitzakiapean. Hau da, Pasaian ez
ezik euskal kostaldean zehar saltzen zituztela beren produktuak100. Arazo horiek, ordea, ez ziren berriak. 1509.
urterako Lekeitioko udalbatzak, bertako arrantzaleen
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kofradiak eskatuta, kanpotarrei arrainaren salmenta
mugatzen baitzien, tartean Pasaiako arrantzaleei101.
Baina horiek kostaldeko eta bereziki Bizkaiko herriekin
zeukaten harreman estuaren inguruko datu adierazgarriena bigarren dokumentu batek ematen digu. Hain zuzen
ere, Donibane eta San Pedroko hainbat arrantzalek,
Pasaiako beste guztien izenean, Mundakako bizilagunekin bisigutara joateko 1606 urteko hitzarmenak102. Bertan, pasaitarrek Garizuma baino 2-3 bat aste ondoren arte
arrantzatutako bixigua emango zieten, beste inori eman
edo saldu gabe. Ez dirudi hitzarmen hori ezohikoa zenik;
aitzitik, dokumentuak aditzera ematen duenez, mundakarrek ondo ezagutzen zituzten pasaitarren dohainak:
“porque los dichos Domingo del Encinal y consortes an
sido en muchos años y son pescadores y sauen de su
valor y preçio”. Ez dugu ahaztu behar bixiguarena, legatza eta atunarenarekin batera, urtean zehar izaten zen
arrantzurik nagusietako bat zela, eta, beraz, badiako
arrantzaleen trebetasunaren adibide oso argia da.
Baina arrantza arloa liburu honetan aditzera eman
nahi dugun ideiaren beste alderdi baten isla ere bada:
kostaldeko herrien populazioaren dinamismoarena eta,
bereziki, Pasaiako biztanleek historian zehar erakutsitako mugikortasunarena. Eta joera hori alturako arrantzan
ikusi dezakegu, balea eta bakailao arrantzura joateko
gero eta urrutiago zeuden lekuetara joan behar izan baitzuten. Baleak harrapatzeko, Asturias edo Galiziara;

bakailaotarako, berriz, Irlandara. Urruntasun hori XVI.
mendearen erditik aurrera areagotuko da, itsasoz beste
aldera joko baitute: Ternuara103.
Erdi Aroan oinarritutako balea-arrantza kostaldetik
gertu egiten zen. Urteak igaro ahala, ordea, ugaztun
horiek euskal kostaldean geroz eta urriago zirenez, marinelek urrunago joan behar izan zuten. Halaber, Europa
atlantikoko merkatariza-sarebidean sartzeak ere arrantzaren inguruko informazio gehiago emango zien euskaldunei, eta Irlandako arrantzaren oinarrietako bat izan
zitekeen. Azken hori, gutxienez, XIV. mendetik zetorren,
eta, XVI. mendearen hasierarako, Oarsoaldeko biztanleek, beste hainbat euskaldunekin batera, oso ondo ezagutzen zuten. 1534. urtean egin zen erroldan, adibidez,
han zeuden Gipuzkoan matrikulatutako ontzien %20;
Donostia, Hondarribia, Donibane, San Pedro eta Lezokoak ziren 15 ontzi, alegia.
Irlandako arrantza bertako mendebal eta hego-mendebaldean egiten zen bereziki, eta bakailaoaz gain legatza,
itsas aingira, sardinak eta sardinzarrak harrapatzen ziren.
Kanpainak ekain-uztailetik azaro-abendura arte irauten
zuen. Anton Lizarraga, adibidez, bere ontzia Irlandako
Ara herrira joateko prestatzen ari zen 1556. urteko uztailean, arrain eta sardinzarraren arrantzura joateko.
Orokorrean, alturako arrantzak prestakuntza handiagoa eta zehatzagoa eskatzen zuen: gizon gehiago, itsa-

ondoren, itsasoan zehar ontzi kanpotarrekin 20 urtez
ibili zela. Eta antzerako datuak ematen zituen leku bereko auzotar zen Bernart Amugruek urte berean. Lekuko
horiek aditzera ematen dutenaren arabera, l6-17 bat
urterekin hasi ziren Donibanen lanean, 5-8 urtean
morroi moduan lan eginez. Ondoren, beste itsasontzietan sartzen ziren marinel gisa, bai pasaitarrak, bai kanpotarrak izan.
Horrek ontzien eskifaien inguruan izan ditzakegun
aurreiritziak aldatzen ditu. Alegia, halako jarduera
garrantzitsua zuten herriek inguruetako jendea ez ezik
beste probintzia edo herrialdetako pertsona ugari erabiltzen zituzten lanerako; are gehiago, emigrazio-immigrazio lekualdatze hori herri eta koroen gaindiko mugez
haratagokoa zenean. Martin Santxezen kasuan marinelen
erdiak bizkaitarrak izatea ezohiko gauza dirudi, baina
probintzietako kostaldeko herrien arteko loturen adibide
oso argia da. Eta orain aipatu ditugunak adibide hori txiki
uzten dute, Europako kostaldean kokatutako populazioaren mugikortasunaren ideia adierazten baitute.

sontzi hobeak eta, Pasaiatik urruti zeuden lekuetara joan
behar zutenez, itsasoan denbora gehiago igarotzean,
produktuen hornikuntza handiagoa.
Martin Santxez Villaviciosak 1536 urtean Irlandako
arrantzura joateko egindako bidaian, adibidez, 120 tonako nao bat eraman zuen, jarduera horretarako bereziki
prestatua zegoena104. Besteak beste, arrantzarako beharrezkoak ziren 5 galeoi zeramatzan, horietatik bat berea.
Hara joan baino lehen, ordea, Arroxelan ainguratu ziren,
arrantzarako behar zuten gatzaz eta ogiz hornitzera.
Baina garrantzitsuena marinelen inguruko datuak direla uste dugu. Egile batzuen arabera, Irlandako 1534. urteko datuak kontuan hartuta, Galiziara balea-arrantzara
joatearekin batera, jarduera horrek itsasbazterreko arrantzari Pasaiako eskulan ugari kenduko zion. Baina Villaviciosaren kasuak datu berriak ematen dizkigu. Martinek
berarekin beste 55-56 gizon zeramatzala adierazten zuenean, suposa daitekeenaren kontra gehienak ez baitziren
pasaitarrak: Donibaneko 14-15 pertsonarekin batera, 8
lekeitiar, Eako 20 gizon eta gazte, eta Frantziako (Iparraldekoak, suposatzen dugu) beste 5 gizon baitzituen. Alegia, bizkaitarrek eskifaiaren %50 inguru osatzen zuten.
1530eko testigantza batzuek ere frantziarrek Donibanerekin zuten erlazioaz hitz egiten digute. Orduan,
Sabat Laborda capbretondarrak Donibanen 8 urtez
morroi bezala ibili zela adierazten zuen, eta handik irten

Halako gertaera baten oinarria portuen garrantzian eta
dinamismoan ikusi behar dugu. Alegia, leku askotako
ontzi eta jendea igarotzen zela. Eta Pasaia ez da inolaz
ere salbuespena; aitzitik, oso adibide ona dela uste
dugu, ekonomikoki zuen garrantzia dela eta. Ondorioz,
oso normala litzateke itsas jarduerak ezagutzen ari ziren
garapenaren ondorioz eskulan beharra areagotzea.
Hala, inguruko populazio guneek eman ezin zezaketena, hara iristen ziren hainbat herrialdetako marinelek
beteko zuten.
XVI. mendearen erditik aurrera, Irlandako arrantza
mantendu bazen ere, Ternua izan zen balea eta bakailaoa harrapatzeko leku nagusia. Hasierako bidaiak
1520ko hamarkadan kokatu badaitezke ere, Frantzia eta
Gaztelaren arteko gerra egoerak bi hamarkada inguru
atzeratu zuen horren ustiaketa. Hasiera batean, aipatutako bi animaliak harrapatzeko jarduera bazen, 1550etik
aurrera bakoitzerako bidaia ezberdinak antolatzen zirela ikus dezakegu. 1557. urtean, adibidez, Ternuako
arrantzarako 4 nao handi prestatzen ari ziren, eta beste
horrenbeste 1571n.
Pixkanaka, Ternuako jarduera bakailaotara zuzendu
zen, eta 1560tik aurrera oso diru iturri garrantzitsua
bihurtu zen. 1601. urtean San Pedroko udalbatzak,
auzokoek eta elizako poltsa-zainek Martin Noblezia
kapitain sanpedrotarraren eta beste hainbaten aurka
izandako auziaren zergatiak hala adierazten du. Alegia,
kapitain sanpedrotarren agindupean Ternuan, Irlandan
eta beste lekuetan arrantzatzen zutenek San Pedroko elizari ordaindu beharreko arrantzatutako soldataren herena ordaindu nahi ez ziotelako.
Halaber, jarduera horren garrantzia probintzia osoan
zehar dauden hainbat adibidetan ikus daiteke. Baina
kasu honetan, gero eta tona handiagoko ontziak erabiltzen hasi zirenez, Pasaia erreferentzia bihurtu zen irtee-
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ra puntu bezala. 1534an, adibidez, Ternuara zihoan
Orioko itsasontzi bat Pasaiatik atera zen105. Orokorrean,
bai Ternuako eta baita Irlandako arrantzuetan badiak
izan zuen garrantzia hainbat adibidetan ikus dezakegu.
Catalina Goizueta andreak eta bere seme Luis Aranburu
donostiarrak Zumaia eta Orioko auzoko zen Francisco
Elorriagarekin pleit hitzarmena egin zuten, azken horrek
Ternuara bidaiatzeko beharrezkoa zuen ontzia Pasaian
presta zezan. Kasu honetan Pasaiaz kanpoko pertsonak
ikusi baditugu ere, pasaitarrek ere hartu zuten parte
negozio honetan, beste gipuzkoarrekin hitzarmenak eginez. Domingo Noblezia kapitain sanpedrotarrak, adibidez, Juan Lopez Jausoro mutrikuarrarekin obligazio
gutuna sinatu zuen. Horren bidez badakigu Jausorok
290 dukat mailegatu zizkiola, Domingok bakailao
arrantzarako Ternuarako prestatzen ari zen ontzia prest
izateko106.
Halaber, XVI. mendearen hasieran Ondarroako Lope
Ibañez Renteriak eta Juan Santos Mugertzak salaketa
jarri zuten Amador Cotillos sanpedrotarraren eta Martin
Zuri Zubieta oreretarraren aurka. Zehazki, Irlandako
arrantzurako ontzi bat pleitatzeko mailegatutako dirua
itzuli ez zietelako107.
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Balea-arrantzari dagokionez, euskal kostaldean Erdi
Aroaren amaieratik aurrera jazotako beheraka dela eta,
euskaldunak Asturiasera eta bereziki Galiziara jo zuten,
Anton Igeldok 1528an adierazten zuen bezala. Jarduera
hori nahiko konplexua zen: animalia ikusi orduko,
talaiariak abisua ematen zien arrantzaleei, eta horiek
galeoi, txalupa eta pinaza bezalako ontzi txikietan irteten ziren ugaztunaren bila. Arpoia lehenengo sartzen
zionak arrantzan lagunduko zioten beste itsasontziak
hautatzeko aukera zuen, eta, beraz, borroka latzak egon

zitezkeen horrenbeste onura suposatzen zituen arrantza
zela eta. Arrantzatu ondoren, zatiak banatu egiten ziren
modu hierarkiakoan. Balearen haragia upeletan sartzen
zen, kontserban; gantzak, berriz, erabilera ugari zituen
urtu ondoren: argiteri edo oihal eta manufakturetan erabiltzeko, besteak beste.
Horren garrantzia eta eskasia adierazten duten hainbat adibide daude. Batetik, balearen arrantzua zeharkako jarduera bat bezala aurkezten dizkigutenak. Askotan
ez baitzuen haien agerpena talaian zegoen zaindariak
jakinarazten, itsasoan sardinetan zebiltzan arrantzaleak
baizik. Bestalde, 1539. urtean, pasaitarrak badia parean
azaldu zen balea arrantzatzera joan zirenean, animalia
zegoen lekura iritsi orduko Donostiako 14 galeoirekin
egin zuten topo, eta ordurako azken horiek arrantzatua
zuten. Halaber, Donostiak Pasaiako portuaren inguruan
izandako liskarren artean balea-arrantzarekin lotutakoak
ere badaude: sanjuandarrek zioten harrapatzen zuten
animaliari haiek atera behar ziotela probetxua, Donostian saldu baino lehen; hiribilduak zioen, aldiz, arrantzatu orduko hara eraman behar zutela108.
Azken adibideek balea-kopurua gutxitu zela badiote
ere, badakigu XVI. mendean zehar jarduera honek gure
kostaldean eta Pasaiako bokaletik ez oso urrun jarraitzen
zuela. Eta 1520eko eta 1530eko hamarkadetan arrantzatutakoen hainbat adibide ditugu, nahiz eta asko ez
izan. Sardinaren arrantzuan zeuden lehen aipatutako
marinelen kasua aipa dezakegu horren adierazle,
beraiekin batera balea harrapatzeko tresneria ontziratzen baitzuten. Alegia, halako animalia batekin topo egiteko aukera ikusten zutela nolabait. Ustiapenarekin
egindako informazio zehatz askorik ez dugu, baina
oraindik XVI. mendearen amaieran horren ezohikoa

tanle batzuek hasiera eman zioten haranetako jaitsiera
prozesuari, erdi-mailan edo ibai eta itsasotik gertu zeuden lurretan kokatuz, nekazaritzarako aproposagoak
zirenetan, alegia. Garapen horrek, ordea, alde nabarmen
bat izango du Pasaiarekin, badiako bokalean kokatutako
komunitateek ez baitute XIV. mendearen amaiera arte
beren bultzada izango, eta, gainera, hori itsasoari lotutako jardueretan oinarrituko da.

zelako daturen bat badugu. 1579an Maria Gomez
Bedua sanjuandarrari egin zitzaion bahituran, baleagantza urtzeko hiru galdara handi eta beste txiki bat baitzeuden ondasunen artean. Halaber, bere upeldegian,
gantzez beteriko 13 upel aipatzen ziren. Alegia, baleaarrantzak ematen zituen onuretan parte-hartze eta azpiegitura bat bazuela109.

Nekazaritzaren garapenaren testuinguru horretan,
baliteke Donostia sortu ondorengo lehenengo mende eta
erdi edo bi mendeetan zehar, Altzan egin zuten bezala
eta Engomeztarren kasuak ondo adierazten duen bezala,
donostiar oligarkiak Herrera inguruak aprobetxatzea lur
inbertsioak egiteko, XVI. mendean joera hori argia izan
baitzen. Hala, Herrera inguruetara iristea hedapen prozesu baten ondorioa izango zen: Ulia-Mirakruz gaina,
Altza, Herrera. Baina esan dugun bezala, badiako bokaleak ez zuen nekazaritzarako egoera aproposik eskaintzen. Hala, dokumentazioak Herrera eta horren inguruetan (Gomistegi, Martinbono, Trintxer) espazioaren banaketa edo partikularizazio sakonagoa erakusten du, baina
San Pedron ez dugu halakorik ikusten. Ondorioz, horretan oinarrituz, nekazaritza-ustiapena urria dela baderitzogu, dokumentazioak halako baieztapen bat egiten
laguntzen digu, Pasaiarekin lotutako nekazaritza-datuak
oso eskasak baitira.

3.3 Nekazaritza eta baso ustiapena
Betidanik jarri izan da kantabriar isurialdeko euskal probintziek historian zehar pairatu zuten gari eta labore
eskasia merkataritzaren oinarrietako bat bezala. Horrek
eta lehorreko komunikabideen egoera kaxkarrak, falta
ziren lehen mailako produktuak itsasotik ekartzea bideratu zuen, askoz merkeagoa baitzen hortik ekartzea
barrutik lortzea baino. Ondorioz, Andaluzia edo Frantzia izango dira labore inportazioaren iturri.
Aurreko lerroetan, San Pedroren egituraketa eta antolakuntza aztertzerakoan, nekazaritzaren garrantzia eskasa aipatu dugu. Baina, hala ere, onartu beharra dago bertako biztanleek aktibitate horretan zihardutela; haien
oinarrizko beharrak asetzeko, behinik behin. XV. mendearen amaierako auziek hainbat motatako zuhaitzak
zeudela adierazten digute: udareondoak, sagarrondoak
eta, oro har, baratzeak eta sagardiak.
Gainera, XII. mendearen erdialdetik aurrera, Pasaiatik
gertu, Altza eta Mirakruzgaina inguruetan, areagotu egin
zen nekazaritza-ustiapena, ziurrenik Donostia inguruan
kokatzen ari zen populazioaren eraginez, baina baita,
pixkanaka, Gipuzkoako kostaldeak bizi zuen bultzada
zela eta. Ondorioz, abeltzaintzaz bizi ziren bertako biz-

a. Sagardiak
Lehenik, sagardien inguruan hitz egin beharko genuke.
Dokumentazioan behin eta berriz azaltzen den zuhaitza
baita. Europa mailan eman zen testuinguruarekin bat,
XIV. mendetik sagardoak Gipuzkoa mailan zuen garrantzia argia da, orduan baititugu Tolosa eta Segura bezalako hiribilduek idatzitako lehenengo ordenantzak, hiribildu barneko auzokoek ekoitzitako sagardoaren merkaturatzea lehenesten zutenak. Ezin baitugu ahaztu hiribil-
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dua zentraltasun puntu bat zela politika aldetik baina
baita ekonomia aldetik ere, inguruetako merkataritzapuntu bihurtu eta, batzuetan, jarduera hau populazio
gune bat hiribildu maila emateko arrazoietariko bat baitzen. Gainera, xedapen horiekin hiribilduak bere ekoizpen propioa kontsumitzera behartzen zuen, kanpotik eta
inguruetatik etor zitezkeen beste produktuen kontrolik
gabeko sarrera saihestuz. XV. mendean ere, hiribilduko
biztanleen aldeko neurriak eman ziren Donostian. Batez
ere, bertako ekoizpena inguruetako lurrek egiten zutenetik gainesteko.

en zabalduta, eta are txikiagoa zen populazio kontzentrazio handia zuten guneetan. Baina haren garrantzia
askoz nabarmenagoa zen itsas portuetan, eta, bereziki,
itsasoarekin lotutako aktibitate ekonomiko indartsua
zutenetan. Ezin baitugu ahaztu sagardoa, laranja eta
limoia bezalako zitrikoekin batera, oso garrantzitsua
zela tuberkulosia ekiditeko; hau da, marinelek pairatzen
zuten gaixotasun nabarmenetako bat saihesteko. Eta zer
esanik ez, itsasoarekin lotutako jarduera horiek etxetik
kanpo geroz eta denbora gehiago egotea eskatzen bazuten.

Hala, 1489an, aurreko urteetatik zetozen arazo eta
eztabaidei amaiera emateko asmoz, Donostiako udalbatzak hiribilduaren aldeko neurri batzuk eman zituen
inguruko auzo edo populazio guneen kaltean; Pasaia,
Ibaeta, Igeldo eta Artigen kaltean, alegia. Hain zuzen
ere, orduan idatzi eta onartutako ordenantzetako 134,
143 eta 144 puntuek ardo eta sagardoaren salneurriak
izan behar zuten, hiribilduan ezartzen zirenak.

Herrera, Gomistegi, Martinbono, Trintxer edo Samatet
basetxe eta etxeen lurretan, Molinaon eta Altzan bezala110, sagastien ustiapena izan zen aktibitate nagusia,
eta geofisikoki San Pedrok baino lur zabalera handiagoa
izatea egongo zen, horren oinarrian. Baina dokumentazioak aditzera ematen digunaren arabera, azken horretan bizi ziren pertsona eta familiek ere sagastiak zituzten
beren lurretan, Donibanekoekin batera, eta etxe askotan, berriz, dolare eta upategiak.

Bestalde, hiribilduak Altza eta Pasaiako biztanleen
artean sagardo salmenta eman zedin onartzen bazuen,
edota ontziak eta sagardo propioak zituzten pasaitarrei
hornitze propioa onartzen bazien, inguruko populazio
guneei debekatu egiten zien hiribildura sagardoak ekarri, upeleratu eta saltzea; betiere, harresi barruan bizi
ziren auzokoek egin baino lehenago. Horrek lehentasuna ematen zien hiribildu inguruan sagardiak eta dolareak zituztenei, baina baita Altza, Ibaeta, Artiga edo Pasaia
inguruan sagardiak izan eta Donostia barruan bizi zirenei ere. Ondorioz, suposa dezakegu Altzarekin sinatutako hitzarmena donostiar oligarkiek inguru horietan egiten zuten inbertsioaren isla izatea; ezin baitugu ahaztu
askotan ondasun horiek maiztertzan zituztela.
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Aipatu dugunez, sagardoak ohiko bizitzan zuen
garrantzia berebizikoa zen, edateko ur ona ez baitzego-

1586an, Errenteriak jarritako eragozpenen aurrean,
Donibaneren alegazioek argi uzten dute zer-nolako
garrantzia zuen sagardoak eta zer-nolako eragozpenak
zeuden bere horniketa eskasian111. Hain zuzen ere,
hainbesteko merkataritza trafikoa zuen portu batean,
sagardoak berebiziko garrantzia zuen, itsasontziei eta
hautetatik eratorritako populazio kopuru altuari horniketa aproposa emateko garaian.
Errenteriak jarritako eragozpen horiek hiribilduek XIV.
mendetik aurrera egin zituzten ordenantzetan zuten
oinarria, haien interesa eta haien harresi barneko bizilagunena defendatu behar baitzuten, nahiz eta askotan
sagardi, dolare eta sagardoak hortik kanpo egon. Beraz,
haien merkatu-zentralitatea ez galtzeko aukera zen hiribilduentzat. Hala, herrixkek edo haien gain zeuden

populazio guneek barne-produkzioa amaitu arte itxaron
behar zuten beren sagardoak saldu ahal izateko. Eta
Donibanek edo San Pedrok halako zerbait ekiditea lortzen bazuten, aurrekari arriskutsua izan zitekeen barne
sagardoen ekoizpena gainesten zuen hiribilduarentzat.
Baina baita badiako hiribildua zen Oreretarentzat ere.
Orduko auzian Donibanek inguruko sagardoen kalitate eskasa eta salneurriak zirela eta, Iparraldetik (Getaria,
Bidarte), Bizkaitik edo Asturiasetik112 ekartzen zuen.
Sanjuandarrek argi uzten zuten sagardoaren inguruko
ekoizpenean izaten zen irregulartasunetako bat: inguruko sagardoei ura botatzen zitzaiela eta garestiagoak zirela.
Donostia eta badiako hiribilduen artean ere izaten
ziren liskarrak. 1556. urtean, Donostiako udalbatzako
ofizialek aldian aldiko bisita egiten ari zirela, sagardoaren inguruan hainbat irregulartasun ikusi zituzten. Hain
zuzen ere, egun horietan Donostiako sagardoen ugaritasuna argudiatuz, Martin Larritain sanpedrotarrak ordenantzen aurka jo zuelako, Oreretatik itsasoz pinaza eta
bajeletan Oiartzun eta Errenteriako hainbat sagardo upel
ekarriz, Anton Lizarraga pasaitarraren ontzian kargatzeko asmoz.
Bestalde, sagardoaren merkaturatzeak berebiziko diru
sarrera ekarriko luke komunitate horientzat. Eta hala ikus

daiteke halako produktuan XVI. eta XVII. mendeen
hasieran ere, sisa zerga aplikatzen denean. Donibanerako, 1528 eta 1616 urtean ezarri zen, eta San Pedrorako,
berriz, 1560an113.
XVI. mendean sagardien ustiaketak garapena ezagutuko du Pasaian. 1450ean Donostia eta Altzak sagardo
horniketaren inguruan sinatutako kontratuak San Pedron
hasieran halako produkturik ez zegoela adierazten badu,
XVII. mendearen hasieran horren inguruan hainbat tirabira egon ziren. XVI. mendean sagardo eskariak nabarmen gora egin zuen Pasaia aldean, jatorrian badian
ontziratu, lehorreratu eta egonaldi luzeetan egoten ziren
arrantzale, merkatari, garraiolari eta bereziki soldaduen
beharrak ase behar baitziren114. Ondorioz, inguruetan
kokatutako hainbat familiak negozio horretan inbertituko zuten.
1618an Errege Kantzilertzak emandako epai batek
beren mantenurako sagardoa ekartzeko askatasuna
eman zien sanpedrotarrei, ez ordea salmentarako. Hori
egiteko, bertako produkzioa amaitu behar zen. Bertako
biztanleek, baina, bertan ekoiztutako sagardoa bazegoen ere, edozein lekutako sagardoa eta beste hainbat
mantenu sartzeko askatasuna zutela zioten; bai barneko
kontsumora begira, baina baita saltzeko ere. Hori argudiatzeko, Donibanek Oreretarekin 30 urte lehenago
argudiatu bezala, kalitatean eta salneurrian jarri zuen
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bere alegatuen oinarria; txarrak eta garestiak zirela, alegia. Haien jarduna oinarritzeko, horniketa librearen
inguruan lortu zuten errege betearazlea jartzen zuten,
nahiz eta bertan sagardoa zehazki ez aipatu: “la qual
aunque expresamente no ablaua en sidra, vastaua que
ablaria en vino y demas vastimentos para que de ella
estuiese comprendido y determinado”115. Auziaren
ondorioz, ordea, 1621eko akordioa egingo da. Bertan,
Trintxer, Zamatete, Azkue eta Illunbe baserriek lehentasuna lortuko dute sagardoaren salmentan, kanpotik
zetorren eta jendeak erosten zuen sagardoaren aurrean.
Argi dago, beraz, hainbat familiak eginiko lur inbertsioa
norantz bideratu zuten, eta baita, hainbatetan adierazi
bezala, zein lekutan zegoen halako ekoizpena egiteko
aukera.
Sagardiak, beraz, nekazaritza-ustiapenik garrantzitsuenak izango dira, haien inguruan sortutako liskarrek
(bai udalbatza eta populazio guneen artekoek, bai familia eta bizilagunen artekoek) eta jabetza askok dolare
eta upeldegiak izatea ongi islatzen duten bezala. Halaber, horren adierazle zuzena da, ondasunen artean lur
kopuru altu batek sagardiei erreferentzia egitea116. Adibide gisa, Marota Arizabalo sanpedrotarraren 1603ko
testamentua jar dezakegu: batetik, bere bigarren senarraren bilobei urtean egiten zen sagardotik 2 zahagi
uzten zizkien; bere lehenengo senarrarekin izandako
San Juan Sabaña semeari, aldiz, bi sagardo pipa utzi
zizkion. Bestetik, Marta Londres bere alabari Pedro Lon-

dresena izandako sagardi bat ematen zion, Kanpitxo
izeneko lekuan beste sagardi batzuekin muga egiten
zuena; eta sagardi horretatik urteko bota bat María
Perez Sabaña alabari emateko agintzen zion Martari.
Azkenik, bere San Pedroko etxean upategi bat zuela ere
aipa dezakegu117.

b. Baratzeak, lurrak eta egurra
Sagardiez gain, pasaitarrek beren lurrak baratzeak ereiteko erabiltzen zituzten, elikagai, barazki eta hainbat
fruta arbola landatzeko. XV. mendearen amaieko San
Pedro eta Donostiaren arteko auziak ere nahiko informazio ematen du ikuspegi honetatik. Badirudi, ordea,
ondorengo mendeko datuak kontuan izanda, orduan
ikus daitezkeen zuhaitz motak gero ez direla landatuko.
Ziurrenik, merkataritzaren garrantzia zela eta, sagardoak
onura ekonomiko gehiago eskainiko zituelako. Hala,
1497. urtearen inguruan, sagarrondoez gain udareondo,
aranondo, gereziondo eta muxikak aipatzen dira eta,
fruta horren salmenta dela eta, pobre eta alargunek
mantenurako laguntza izaten zutela118. Eta badakigu
San Matet etxeko jabetzetan, 1480ko hamarkadan etxeko jabe zen Juan Perez de Sarastik haritzak eta gaztainondoak ere landatu zituela119.
Produktu horien inguruko datuak oso urriak badira
ere, badakigu Trintxer etxeak Mendiola inguruan zituen

lurretan artatxikia landatzen zela120, probintzian zehar
behin eta berriz aipatzen den laborea eta orduko elikaduran gari eskasia zela eta, hori ordezkatzen zuena;
ehota, elikaduraren oinarrian zegoen ogia egiten baitzen. Bereziki, Gipuzkoa barnealdean. Trintxerrena da,
gainera, Pasaian labore landaketaren inguruan dugun
daturik zehatzena. Gariari dagokionez, bertan zegoen
eskasia zela eta, Pasaiak itsasoz ekartzen zuen, Gipuzkoa gehienak bezala, bai Frantziatik, bai Andaluziatik.
Horrekin batera, Pasaiara inguruko hiribilduetatik ere
ekartzen zen; pobreak zirenek oinez, eta ondasunak
zituztenek, aldiz, abere eta zamariak erabiliz121. Hala,
XVI. mendeko datuen arabera, Londrestarren kasuan
behinik behin etxeko morroi bat Donostiara, Hondarribira eta beste hainbat lekutara gari bila joaten zela dakigu, eta XV. mende amaieran ere antzeko datuak ditugu122.
Esan bezala, baratzeak lur jabetzen zati ziren, baina
ez zuten nahi eta nahi ez biztanleen etxeen ondoan
egon behar. Desirota Gayangos sanpedrotarrak, adibidez, etxea eta upategia zituen San Pedron, lur sail bat
Altzan, eta San Pedroko eliza zaharraren ondoan, baratzea123.
Bestalde, Marota de Arizabaloren testamentuan adierazten da bere sagardiak Donostiak zituen lur komunekin mugatzen zuela. Lur horien ustiapenean edozein
auzotar aprobetxa zedin uzten zuen udalbatzak; Donibanek eta Hondarribiak egoera bera zuten Jaizkibelen.
Gure ustez, halako lurrek basoarekin erlazionatutako
ustiapena izango zuten: hau da, hango egurra, otadiak
bezalako sastrakak eta haritzak bezalako zuhaitzen fruituak abere gutxi batzuen elikadurarako aprobetxatuko
ziren. Marota de Arizabalok, adibidez, bere seme Pedro
de Londresi utzi zion Martingo basoan zegoen lur-estrepadi bat. Beraz, eremu handiago baten zati zena. Halaber, “baso” bezala adierazteak argi islatzen du zer ustiatzen zen: egurra, fruituak eta animalientzako janaria,
besteak beste. Marotak, adibidez, lur-estrepadi horren
erabilera egurrarekin erlazionatuta zegoela adierazten
du: hain zuzen ere, Pedroren izen bereko semeak eginiko estrepa mozketak egurretarako erabiltzen zituela baitzioen. Bestalde, Samatet-eko etxe eta basetxeko lurretan
XV. mendean landatu zituzten haritzak ere egurretarako
erabiltzen ziren, behar ziren adarrak moztuta124.
Lur komunei dagokienez, Donibane da datu gehien
eskaintzen dituena, XVII. mendearen hasieran Hondarribiarekin Jaizkibelen zeuden lurren inguruan izandako
auziei esker. Hemen oso ondo islatzen da lurren jabetzamota; alegia, udalbatzarenak ala komunak.
Dokumentazioaren arabera, Jaizkibelen mendiak,
larreak, bazkalekua, urak, belarrak, harrobiak eta zuhaitzak zeuden. Hau da, lehen sektoreko hainbat arlotan
jarduteko aukera ematen zutenak: nekazaritza, abeltzaintza eta baita etxeak egin eta beraien oinarriak jartzeko beharrezkoa zen harria ere. 1627ko errege betearazle batek arrazoia ematen zion Donibaneri, Hondarri-
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biarekin izandako auzi batean, Jaizkibelgo mendilerroan
zeuden jabetzak, komunak zirela xedatuz. Ondorioz,
sanjuandarrek ahalmena izango zuten bazka-larreak,
egur mozketa, harri ateratzea eta beste hainbat aprobetxamendu hiribilduko auzokoek zituzten baldintzetan
egiteko.
1616an, aldiz, Hondarribiak Donibaneko hainbat
auzoko salatu zituen, Jaizkibelen egindako egur-mozteak zirela eta. Bertan, egurra hainbat arlotarako erabiltzen
zela ikus daiteke: sutarako, egur-ikatzerako, etxe eraikuntzarako eta, jakina, ontziak egin eta konpontzeko.
Hura garraiatzeko bi era erabiltzen ziren: batetik, norberak garraiatzea, etxeetara bideratutako egurra buru gainean edo besoetan eramanda125. Baina badirudi ohikoena Jaizkibelgo magaletan dauden senaietan egurra
batel edo txalupetan ontziratzea zela, eta horien bidez
Donibanera eramatea. Juanes Egironek honako hau esaten zuen:
“Cortó (…) en el terminado de Lurgorri, robles salvajes por el pie y cargaron una pinaçada de la dicha
lenia en vna ensenada o caleta que está deuaxo del
dicho terminado en Jazquibel y la dicha leña en la
dicha pinaça la sussodicha [Mari Juan “Geldaratxa”]
lleuó al dicho Passaje; (…) Catalina de Sendra (…)
fue donde él (…) [eta] debajo del terminado de
Aquerri en Jaizkibel, (…) anbos a dos cortaron por
el pie robles salvajes, haciendo leña, juntaron haces
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y cargaron una pinaza en la caleta de la hondonada de Aquerri y la llevó la susodicha”126.
Batzuetan, egur mozte horretan parte hartzen zutenak
istinkari edo marinelak izaten ziren. Besteetan, aldiz,
jarduera horren inguruan dirua edo negozioa egiteko
aukera zuten pertsonak; hau da, egurra moztu eta beste
batzuei saltzen zietenak. Halaber, magaletan bizi zirenei soldata baten truke egur mozketa egitea eskatzen
zieten pertsona partikularren datuak ere baditugu. Hala
ikus daiteke Lezoko Eiro basetxeko maizter zen Juanes
Egironen XVII. mende hasierako kasuan. Egurra mozteko Amadingo gurutze ingurura eta Ondarragara beraiekin batera joan zedin eskatu baitzioten Donibaneko bi
emakumek, zegokion soldata ordainduz. Bertan ametzak edo haritz basatiak moztu zituzten127.

rrek, berriz, 1.032. Koperoek Donibaneko bizilagunek
zituzten lurren araberako errepartimendua egin zuten;
hauxe izan zen emaitza:
Martin de Nabejas

80

Martin de Nabejas Villaviciosa (copero)

72

Mari Anton de Isasti

72

Mariana de Lizarraga

72

Martin Sanz Cortés

60

Ana de Arsu

60

Martín de Lezo

40

Sancho de Amezketa

40

Don Pedro de Leitza

40

Don Andres de Ezkiotz

40

Martin de Arizabalo

32

Ana de Lezo, mujer de “Gixona”

32

Maria Migel de Lezo, su hermana

32

Domingo del Encinal

32

Joanes de Gabiria

32

Magdalena de las Heras

32

Juan de Laida

32

Migel de Villaviciosa

32

Maria “la Griega”

32

Martin de Ateaga

32

Juan de Unzeta

32

Cristobal de Iraurgi

32

Maria de Aranburu

32

Miguel de Aginaga

20

Catalina de Blaia

20
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Basoa desagertu
arren, Amadingo
gurutzeak mugarriarena egiten segitzen
du Jaizkibelen.
Iñaki Berrio.
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Egurrak hainbat erabilera bazituen, logikoa da bakoitzak bere behar propioen araberako egur mota moztea.
Hala, oteak, animalien bazka eta sua egiteko erabiltzen
ziren; estrepak, ontzietarako; haritz handiak, berriz, etxe
eraikuntzarako. Hori dela eta, garaiko biztanleek bazekiten zer egur hartu eta, adibidez, etxean sua egiteko
egurra behar bazuten, ez zituzten haritz handiak mozten, Maria Gomez San Miliangoak 1616an zioen bezala: “que no auían cortado ningun rroble de los trasmuchaderos ny de los otros grandes que heran para hedifiçios de casa”128.
Zuhaitzen garrantzia ontziolekin lotu behar dugu
zuzenean, eta ontzien eraikuntza eta konponketan
beharrezkoak ziren materialekin, nekazaritza eta abeltzaintza bezalako jardueren kaltetan. 1598. urtean,
Antonio de Urkiola jeneralak Donibanen ikuskatzea
egin zuen Errege Zedula bat betez. Hala, haritzen landaketaren inguruko errepartimendua egin zuen. Ondorioz, 1599-1603 urte bitartean, Donibanek 600 haritz
landatu beharko zituen, eta bertako biztanle partikula-

Taulan ikus daitekeenez, udalbatzaren lurrez gain, 25
pertsonak beren lurretan hainbat haritz landatzeko gaitasuna zuten; eta horiek aukeratzea ez zen doakoa izango. Hau da, guztiek eskatutakoa aurrera eramateko nahiko lur zituzten, eta, ondorioz, halako jabetzetan inbertsio politika bat eraman zuten. 9 emakumeetatik 3
gehien landatu behar zituzten 6 pertsonen artean egoteak haien garrantzia adierazten du, eta ondasunen kudeaketaren inguruan egiten zituzten lanak. Datu horrek ez
gaitu harritu behar, itsasorantz begiratzen zuen ekonomian oinarritutako herria zela jakinik; beraz, gizonezkoak hilabete luzeetan etxetik kanpo egotearen ondorio
logikoa da.
Beste ekoizpenen inguruan, ez dugu Pasaiarekin
zuzenean erlazionatutako datu askorik. Gaztainondo
edo gaztainadiei buruz ezer gutxi esan dezakegu, nahiz
eta garaiko gizartean gaztainak berebiziko garrantzia
eduki eta elikaduraren oinarri izan. Mahastien inguruan
ere datu pare bat ditugu, eta ez dira oso fidagarriak129.

Eta berdin garagarrari edo antzeko laboreei buruz.
Beraz, oinarrian San Pedro eta Donibaneko lurretan
sagarraz, artatxikiaz, fruta-arbola batzuez eta basotik
zuzenean ateratako produktuez hitz egin dezakegu.
Azken finean, azkeneko bi jarduera horiek adierazten
duten bezala, lurra ereiteko ahalegin handirik eskatzen
ez zutenak130. Oinarrian, jarduera hauek baldintza geofisiko zailengatik baldintzatuta zeuden, eta, beraz, ez da
harritzekoa halako ustiaketa mota egitea.
Elikadura horren osagarriak lortzeko, batetik itsasoz
eginiko inportazioa erabiliko zen. Baina baita inguruetan ekoizten ziren produktuena ere. Hau da, jarduera
ekonomikoen inguruan ezin ditugu Donibane eta San
Pedro, edo Pasaiako badian zeuden beste komunitateak
gela edo konpartimendu banatu eta independente bezala ikusi. Ondorioz, haien arteko erlazioak eta inguruko
lurrekin zituztenak kontuan hartuz, beste inguru batzuetan inbertitzea zen nekazaritza eta lur ustiapenaren
eskasia ekiditeko irteera bat, eta, hala, beste egileek esan
duten bezala, familiarik garrantzitsuenek, lurrak eskuratzeko, Pasaiatik kanpo zeuden lurrak lortuko zituzten131.
Donostiarrek Altzan eta Herreran egindakoez gain,
pasaitarrek ere halako joera bat erakutsiko dute. Badakigu 1551. urtean Esteban Santa Clara eta Martin Igartza
sanjuandarrek Altzan sagastiak zituztela132. Sanpedrotarrei dagokienez, Catalina de Gayangosek lurra eta
zuhaiztia zuen 1521. urtea baino lehenago; Gillen Londresek Berra etxeko sagardiekin muga egiten zuen sagastia zuen 1541ean; eta Domingo Noblezia kapitain sanpedrotarra Herreran zegoen Bulzaitz etxeko jabe zen133.
Azkenik, daturik aipagarrienetakoa Juanes Iurrita sanjuandarraren ondasunen inbentarioan dugu. Horien
artean Altzako Amoreder basetxea zegoen bere sagardi,
lur, estrepadi eta mendiarekin, eta baita 4 erlategi zituen
kaxa handia ere134.
Altza, ordea, ez zen jabetzak eskuratzeko leku bakarra:
Pedro Gebarak baratzea zuen Donibanetik Lezorako errepidean, eta Joanes Anoetak, aldiz, sagastia zuen Lezon
bertan; Juanes Ezkiotz Ubillak Hondarribiko jurisdikzioan
zegoen Ubilla basetxea zuen, zegozkion lur eta jabetzekin
batera135. Migel Iturainek jabetzak zituen 1562an Donostiako jurisdikzioan, Lezoko etxeez gain136. 1586. urtean,
aldiz, Molinaon zuten lur estrepadi eta sagardia erosten
zieten Migel Illarregi eta Ana Lezok Domingo EncinarDomenja Arizabalo senar-emazteei137.
Eta azkenik, Jamot Zelaiak gaztainadiak ere bazituen
Donibanetik gertu zegoen Arriederko basetxean, 1545
urtean; eta hori da, animalia eta sagardiez aparte, San
Mateteko jabetzetan, XV. mendean zeudenekin batera,
zuhaitz horien inguruan dugun berririk bakanetako bat138.

c. Beste jarduera batzuk: Errotak eta hargintza
Nekazaritza produktuekin lotura zuzena duen beste jarduera bat ere aipatu behar dugu: laboreen ehotzea, ale-

gia. Bereziki, landatzen ziren barazki, zuhaitz eta laboreei buruzko datuak nahiko urriak izanik, harrigarria baitirudi XV. mendetik aurrera, errotei buruz dugun aipamen altua dela eta.
Hasteko, dokumentaturik dugun lehena Molinaoko
errota da, 1448. urtean. Horren eraikuntza lehenagokoa
da, ordea, orduan lortu baitzuen San Bartolome komentu donostiarrak bere jabetza osotasunean, aurretik Esteban Landriger hondarribiarrarekin erdibana izan ondoren. Batzuetan planteatu izan da “errota berri” (Molinao,
alegia) izenak aurretik inguru horretan zegoen beste bati
erreferentzia egiten ote zion ala ez, nahiz eta inolako
daturik ez izan. Baliteke hala izatea, Molinaok aurretik
zegoen beste bat ordezkatzea eta orduan egin ziren lan
berriek marea hobeto aprobetxatzeko teknologia aurreratuagoa erabiltzea. Baina posible izango litzateke ere
duela gutxi eraikitako errota bati erreferentzia besterik ez
egitea.
Donibaneri dagokionez, Txurrutaila erroten inguruko
lehenengo datua haien eraikuntzarekin erlazionatutakoa
du, 1450. urtean. Errota hauek inguruan errekak deskubritu ondoren hasi ziren eraikitzen eta ondorioz, nahiz
eta ordurako badian funtzionamendu mistoa zuten errotak egon, beraien ustiapena errekek zekarten ura baliatzean oinarrituta zegoen, horretarako uharkak eraikiz139.
Ez dugu ahaztu behar toponimo horrek errekekin zuzenean erlazionatutako parajea adierazten duela: gaskoierako “Chourrouteja” hitzetik eratorria den ”Txurrutala”
izenak “mar mar doan ur saltoa” esan nahi baitu140.
Inguruan gaur egun itsas bazterrak duen erliebe malkartsuari erreparatuta, zaila iruditzen zaigu marea aprobetxatzen zuten errotak izatea. XVII. mendeko planoek ere,
erreka errotak zirela ongi islatzen dute, lurrean kokatzen
baitituzte.
Alabaina, Donibanen badugu halako funtzionamendu
misto horren adibide bat. 1569ko auzi batean, Martin
Santxez Villaviciosa eta Maria Migel Santiago senaremazteen oinordeko ziren Anton Estor eta Catalina Villaviciosak jasotako ondasunen artean errota bat zutela
aipatzen da. Datuen arabera, horren funtzionamendua
marea bizien indarrean oinarrituta zegoen, eta baliteke
Jaizkibeldik beherantz egiten zuten urak ere aprobetxatzea141.
Donibane inguruan ere Labordako errotak ditugu,
1555ean egin zen Donostia eta Hondarribiaren arteko
mugarritzean aipatzen direnak. Donibane eta Lezo artean kokatutako errota dugu, Bizkaia ondoan, eta horren
ondoan Lezorena zen errota ere eraikia zegoela dirudi.
Horiek marea errotak izango zirela uste dugu. Errota
horiek hormatu egin zituzten, 1597ko izurritea zela eta.
San Pedrori lotutako halako aipamenik ez badugu ere,
badiako erroten inguruko beste berriak Herreratik datoz,
bertan, 1468 urtea baino lehen, izen bereko errota zegoela baitakigu, oraindik ere XVI. mendearen amaieran jardunean zegoena142.
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Etxe berriek eta
arrantza industrialerako azpiegiturek
Salinas eta
Zamateteko lurrak
hartu zituzten. XX.
mendeko Zamatete
etxeak garai bateko
dorre itxura gogorarazten bazuen ere.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
Argazki Artxiboa.

Erroten aipamen ugari hau ez dugu zertan nekazaritza
jarduera eskasarekin kontrajarri nahitaez. Kontuan hartu
behar dugu portura iristen zen produktu nagusietako bat
garia zela, eta, ondorioz, errota horiek guztiak inportatutako labore horrekin erlazionatu behar ditugula uste
dugu. Alegia, bertan landatzen ez zirenak ustiatzeko
eginak zirela. Errota horien inguruko XV. mendeko aipamenak produktu horren inportazioaren areagotzearen
isla izango ziren: batetik, merkataritza jarduerek gora
egin zutelako, eta, bestetik, demografia hazkundeak
lehen mailako produktuen kontsumoaren eskaria handitu zuelako.
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Azkenik, hargintza jarduerari egin behar diogu erreferentzia. Lehen aipatu badugu Jaizkibelen harrobiak zeudela, badiaren inguruko beste bat Gomistegiren jabetzen barnean zegoena da. Horien aipamena nahiko
urria da: daturik nabarmenenak horien ustiapenaren
inguruan XVI. mende amaieran sortutako auzi batek
eskaintzen dizkigu143. Harrobiak etxe eta eraikinetarako
erabiliko ziren. Kontuan hartu behar dugu etxeak harriz
egin beharra xedatu zutela hiribilduek beren ordenantzetan XV. mendearen amaieratik pairatzen zituzten
suteak zirela eta. San Pedro eta Donibanen halako daturik ez badugu ere, eraikuntzaren inguruko informazioek
harria erabiltzen zutela adierazten digute. Nahiz eta
batzuetan ur gaineko etxeek oinarri bezala zutabe
batzuk izan, badakigu XV. mendearen amaieran Jaizkibeldik erortzen ziren harriak ere erabiltzen zirela144. Eta
XVI. mendearen erdialdeko informazioek eraikinen
inguruan aipatzen dituzten hainbat irregulartasunek
eraikuntza prozesuak harri eta lurrarekin zerikusi handiagoa zuela erakusten dute:

- “antes solía ocupar e tomar e cubrir la mar e agoa
del puerto del Pasaje mucha parte de los suelos, asta
que alzaron echando piedras e tierra”.
- “los vezinos del dicho lugar del Pasaje en las
delanteras de sus casas ocupaban e tomaban la tierra que solía cubrir la mar en daño e perjuizio del
puerto del Pasaje y de los que ten_an parte en él,
hechando piedras e tierra en lo que cubría la mar”.
- “Sebastían llamado ‘d’Ebro’ (…) quiso hacer una
casa (…) en el suelo donde primero solía cubrir e
inundar la mar al tiempo que estaba baxo, el cual
dicho suelo inchieron en alto en alguna cantidad y
después coxio mucha piedra para hacer la dicha
casa…”
- “Anton de Muru y Miguel de Samatet (…) tentaron
y quisieron hacer entre sus casas y la mar, en unos
suelos que la mar los solía cubrir antes que alcanzen unas casas, y comenzaron a hacer obra de cal
y canto…”145.
Halaber, San Pedron ere antzeko prozesua islatzen da,
baina hemen, Donostiak lur horietan zituen eskumenen
inguruko auziak direla eta, prozesua burutsuagoa zen:
kale eta etxeetako lur eta zaborrak pilatuz, itsasoak
ureztatzea saihesten zen, eta, ondorioz, etorkizunean
hainbat eraikuntza egiteko aproposagoa zen lurra izatea
lortzen zen:
“solía ser sables que no avía plaça ni solar e despúes con las barreduras y basuras de la calle e de las

casas del dicho lugar que estavan honde es agora la
dicha plaça e solar e tierra e çaborra que en ella
echavan se alço de manera que la mar no la ocupava como solía”146.

3.4 Abeltzaintza
1399an emandako epaiaren arabera, XIII. mendean, Fernando III.a erregeak Jaizkibelgo ustiapen komunaren
inguruko adostea egin zuen, Donostia eta Hondarribiaren arteko tirabirak zirela eta. Bertan, abeltzaintza eta
nekazaritza ustiapen komuna ezartzen zen Jaizkibelgo
mendian eta magaletan, eta XIV. mendearen amaierako
epaiak hori berretsi zuen: Donostiak, Hondarribiak zuen
ustiapen baldintza berdinak izango zituen, tartean abeltzaintza eta nekazaritzarekin lotutako jarduerak. Bestalde, San Pedro eta Trintxerpe inguruei dagokienez, badakigu XVI. mendearen hasieran Trintxer etxeak abereentzako etxola bat zuela, 1534. urtearen inguruan jausita
zegoena.
Baina, egia esan, badiako lurretan egiten zen abeltzaintzari buruzko datuak oso urriak dira. Itsas produktuek izan zezaketen pisua erlijio ikuspegitik abantaila
suposatzen zuen, urtean 140 egunean, gutxi gorabehera,
ezin baitzen haragirik jan. Halaber, erliebea halako abeltzaintzarako ez zela egokia erakusten digu. Gainera,
ontziolek eta ontzi konponketek Pasaian zuten garrantziaren ondorioz, abeltzaintza eta zuhaitz landaketa jarduera kontrajarriak ziren.
Beraz, abeltzaintzaren pisu eskasaz hitz egin behar
dugula uste dugu. Batetik, baldintza geografikoei dagokienez. Ondorioz, eta dokumentazioak ondo islatzen
duen bezala, haragia kanpotik ekarriko zen; horretarako
egokiagoak ziren Altza, Oiartzun edo Errenteriako lurretatik147. Herriaren haragiaren horniketa aurrera ateratzeko, koperoek enkante publikoan ateratzen zuten hori,
eta irabazten zuen pertsonaren esku geldituko zen. Zentzu horretan, badakigu Donibanek 1539. urtea baino
lehen harategi bat zuela: Jaumot Zelairen eta horren
emazte zen Maria Garcia Gabiriaren etxe bat funtzio
horretarako erabiltzen zen. Ez dakigu, ordea, zerbitzu
hori publikoa edo pribatua zen, baina ziurrenik, udalbatzak errentamendua ordainduko zien bertan halako jarduera egoteagatik.
Bestalde, abeltzaintza lehia zen badiako jarduera
nagusietako batentzat: ontzigintzarentzat, alegia. Ondorioz, azken funtzio horrek hasieratik eskaintzen zituen
onurak ikusita, pasaitarrek alde batera utziko zituzten
abeltzaintza jarduera baten bidez lor zitezkeen onura
eskasak. Prozesu horretan ere eragina izango lukete
nekazaritzak eta, bereziki, sagardien negozioak. Trintxerren kasua adibide argia da.
XVI. mendearen hasieran etxe horrek zuen abereentzako etxolak erabilpen hori bazuen, handik urte gutxira
jausita eta bere lekuan sagardiak eta artatxikia daudela

adierazten zen. 1537-1539 urte bitartean izandako
auzian, Catalina Trintxerrek eta bere bigarren senar Juangito Mirasun Casanaoko jaunak zioten aziendaren etxola
aspaldi jausita zegoela eta ia ez zegoela horren oroitzapenik, 1487. urtearen inguruan erorita zegoelako. Ondoren mendian gorago beste etxola bat eraiki zela dirudi,
Migel Otxoa Olazabali erosi zizkioten lurretan, eta badakigu 1574an oraindik ere Gomistegiko mugek Trintxergoiako azienda etxolarekin muga egiten zutela148; beraz,
oraindik abeltzaintza bazegoen ere, argi dago jarduera
horri geroz eta leku gutxiago eskaintzen zitzaiola.
Trintxer etxetik ez oso urrun, Martinbono/Martinbonotegi basetxea zegoen. Hor ere sagardi, lur, mendi eta zuhaiztiekin batera, azienda zegoen, 1543 urteko dokumentazioaren arabera, nahiz eta zein motatakoak ziren ez
jakin149. Martinbono inguruetako lurrak XVI. mendearen
hasieratik daude gutxienez abereekin erlazionatuta. Juan
Martinez Isturizaga merkataria eta Catalina Okendo senaremazte donostiarren jabetza horietan Okendotegi Borda
basetxea zegoen 1522an. Orduan egin ziren bahitura eta
jabetza autoetan ez da abereen inguruko daturik azaltzen,
baina hogei urte geroagoko datuek eta “borda” aipamenak
abelazkuntza jarduera ere bazela islatzen dute150.
Bokaleko beste aldean, aldiz, jarduera hedatuagoa
zegoela dirudi, baldintza geofisikoek lagunduta. Hasteko, XVI. mendearen hasieran Jaizkibelen zeuden lur
komunen erabilera aipatzerakoan, abeltzaintzarekin
erlazionatutakoak aipatzen ziren, hango lurrak, belarrak
eta urak, abere larriak nahiz xeheak bazkatzeko eta
haiek edan zezaten erabiltzen baitziren151.
Halaber, nahiz eta zuzenean Donibanerekin erlazionatuta ez egon, 1531. urtean Hondarribiko udalbatzak
baimena eman zion Lezoko biztanle zen Juan Martinez
Darietari Jaizkibelen animalientzako etxola bat egiteko152. Badakigu Donibanetik gertu zegoen Arriederko
basetxeak ere 1560an azienda zuela, eta abereen erdiak
errentamendu kontratuan ematen zirela adierazten zen.
Are gehiago, basetxeko maizterrak bordalari izenarekin
aipatzen ziren153. Baliteke, gainera, abeltzaintzaren
inguruko jarduera edo ustiaketa horrek Donibaneko
harategiekin zerikusia izatea eta bertan hazitakoak bertako kontsumorako bideratuak izatea. Arriederko jabe
zen Jamot Zelaia harategia zegoen etxearen jabe baitzen.
Etxeko abereen inguruko datuak oso urriak dira,
1498ko galdeketan eskortak aipatzen badira154, badakigu 1484. urtean Maria Juan Llastres sanpedrotarrak
ahuntz bat zuela, eta, bestetik, hainbat zor kitatzeko txerriak bezalako animaliak erabiltzen zirela ordainetan155.
Halaber, animalien salmentak ere ez dira asko: Nicolas
de la Torrek Juanes Azkue oiartzuarraren aldeko ordainagiria eman zuen 1579. urtean, bigarrenak saldu zion
mando bat zela eta156.
Samatet eta San Pedroko lurrek zeharkako informazio
interesgarria eskaintzen digute horien inguruan, hainbat
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alditan dokumentazioak simaurtegiez hitz egiten baitu.
Alegia, animalien gorotza pilatzeko lekuak zeudela.
Badirudi horretarako landu gabeko orube edo lurrak erabiltzen zirela, baina dokumentazioak ez digu horrez
gain beste daturik ematen. Ez dakigu, beraz, horrek
ongarri bezala baldintza egokiak betetzeko nolabaiteko
manipulazioa izaten zuen, ala inguruan zeuden animalien simaurra hartu eta pilatu besterik ez zen egiten. Alabaina, honek argi adierazten du animaliak bazeudela.
Eta goroztegi horien inguruan dugun beste datu batek
agerian uzten du hori, haien ondoan txerrientzako etxolak bazirela aipatzen baita157.

azken herenetik aurrera ezagutuko du badiak berebiziko
bultzada arlo horretan, Orio eta Usurbilekin batera
Gipuzkoako ontziola nagusia baitzen. Hain zuzen ere,
krisialdi ekonomikoan zegoen garai batean. Jarduera
horren gorakada zuzenean erlazionatuta dago Gaztelako Koroaren politikarekin; izan ere, aurreko hamarkadetan merkatari partikularren beharrak asetzeko bideratuta
bazegoen ere160, XVI. mendearen erdialdetik Koroaren
behar militar gero eta argiagoei erantzun egokia emateko erabili ziren.

ONTZI MOTAK
Hala ere, argi dago abeltzaintzak beste jarduera
batzuei lekua utzi ziela, Pasaiako badiako zati honetan.
Eta ez da harritzekoa, baldintza geografikoez gain,
ontziolen eta horiek sortzen zituzten beste jardueren
garrantzi gero eta handiagoa ikusita. Arrazoi horiek guztiak XVII. mendean ikusten dugun fenomeno baten oinarri izango zirela uste dugu: haragi horniketaren errentamenduarena eta, bereziki, hori Iparraldeko biztanleen
alde ematearena.
Bestalde, eta nekazaritzarekin gertatu bezala, ondasunetan inbertitzeak abeltzaintzaren inguruko datuak
eskaintzen dizkigu. Domingo Villaviciosak, adibidez,
Lezoko Kortaburu etxea eta borda zituen 1562 urtean,
lur, mendi, larre eta bazkalekuekin batera. Nekazaritzan
aipatutako Esteban Santa Clarak, aldiz, Altzako basetxe
eta borda bat zituen bere jabetzen artean, eta Juanes
Iurritak, berriz, 10 abelburu Amoreder basetxean158.
Argi dago, beraz, oso hedatuta zegoela bokalean aurrera ateratzeko zailagoak ziren ustiaketa motak beste leku
batzuetan lurrak lortuz egitea.

3.5 Ontziolak eta portu jarduerak
Orokorrean, badian zehar izan zen ontzi eraikuntza eta
ontziolak ikertuta daude, eta, beraz, ez gara sakonki sartuko gai horretan. Gehienez ere, beste hainbat datu
zehatz emango ditugu, aipatu diren datuekin batera.
XVI. mendeko bigarren erdira arte, ez dugu Pasaian
egin ziren itsasontzien inguruko datu askorik. Kondairak
dioenez, Coloni bere bigarren bidaian lagundu zion
Martin Cotillosen “Mari Galant” ontzia eta Frantziako
kostaldean hondoratu zen San Salvador izenekoa izan
ziren hemen egin ziren lehenetarikoak, biak ere XV.
mende amaieran. Ondoren, 1534an egindako Gipuzkoako portuetan matrikulatutakoen zerrendetan aipatzen
ziren 76etatik 33 Donostian eta Pasaian eginikoak
ziren159.
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Datuen arabera, ontziola puntu garrantzitsu baino
gehiago armatze eta ontzien amaitze leku gisa erabili
zen Pasaia, Errenteriako ontziolek eraikuntzan pisu handiagoa izan zuten arren. Europa atlantikoko merkataritzaren indarrak, Indietako karrerak eta Ternuako arrantzak jarduera hori finkatu bazuten ere, XVI. mendeko

NAO: Errege armadetako ontzi nagusia izan zen
XIV.-XVI. mendeetan. Oihalak bakarrik erabiltzen
zituzten, eta edukiera handikoak ziren.
GALEOIA: Gerran eta Indietan erabilitako ontzi
nagusia izan zen XVI. mendeko bigarren erditik
aurrera eta XVII. mendean, nahiz eta lehenengoak
XVI. mende hasieran egin. Garai horietako nao txikien antzekoak ziren, zama aldetik.
ZABRA: Erdi Arotik zetorren ontzi mota bat zen.
Normalean, 70-80 tona inguru pisatzen zuen, nahiz
eta batzuek 150 tona ere izan. Branka luzea eta
laua zuten, eta lau masta. Garraiorako, kabotajeko
merkataritzarako eta miaketa espedizioetarako
ziren aproposak.
BATELA: Itsasontziek eramateko eta kabotajeko
nabigaziorako aproposak ziren ontzi txikiak ziren.

Hala, 1570eko hamarkadarako, eraikuntza badiako
jarduerarik nagusietako bat bihurtu zen. Armada Garaiezinaren porrotak Koroaren ahalegin militarrak eta haren
lurraldeen defentsa areagotu baitzituen. Errenteriako
ontziolek, adibidez, 29 ontzi egin zituzten 1593-1597
urte artean, eta 1600-1609 artean, berriz, beste 40.
1610-1616 urteetan, espezializazio prozesu baten
hasiera ezagutu zuten, tona handiko itsasontzien eraikuntzari lehentasuna emanez eta ontzi txiki eta ertainen
eraikuntza alboratuz. Beraz, ikertzen dugun garaian,
batez ere XVI. mendearen erdialdetik, Pasaiako badiak
ontziolen gorakada ezagutu zuela esan dezakegu.
Baina ontziolek erregeen eskaerak ase bazituzten ere,
XVI. mendean merkataritza eta arrantza izan zituzten
helburu nagusi. Merkataritza-ontzien eraikuntzak
garraio beharra asetzen bazuen ere, badakigu beste produktu baten antzera erabiltzen zirela. Martin Bedua
merkatariak, adibidez, bretoi batzuei saldu zien Galiziara eraman zuen “flain”-a, bueltatzerakoan161.
Ontziola, portu eta halako azpiegituren inguruko
daturik zaharrenak San Pedro aldetik datoz, Kodemastiko aipamenarekin. Alabaina, ondorengo mendeetan
badiara hedatuta ikusiko dugu ontziolen jarduera. Gon-

zalo Mororen 1397ko epaian, Hondarribia eta Donostiak ustez zituzten lur komunen inguruko ustiaketan,
batek itsasontzi bat egiten zutenean, besteak ere egiterik
zuela aipatzen zen162. Halaber, kondairaren arabera,
Bordalaborda edo Port de la Labordako ontzioletan izango genituzke daturik zehatzenak. Ustez 1436an Alvaro
Bazanen ontzirirako 700 tonako nao bat eraiki baitzuten. Azkenik, 1475. urte ingururako, badirudi Portdeprat
/ Herrera ontziralekua ere dokumentatuta dagoela163,
nahiz eta horretan ontzigintza lanak egitea nahiko
zalantzan dagoen, ez baitugu horren inguruko daturik.
Ondorioz, eta 1493ko datuak kontuan hartuz, argi dago
XVI. mendea baino lehenago ontziolen jarduera Donibane eta San Pedro inguruetan ere hedatua zegoela,
nahiz eta Oreretako Basanoaga ontziolak produkzioaren
gehiengoa bere gain hartu.
Kai eta ontziralekuei dagokienez, hasieran, Pordepratetik, Herrera, Donostia eta inguruetatik zetozen produktuak itsasoratuko ziren. Horrez gain, badakigu bokalean zeuden komunitateen etxeek berezko portutxoak
zituztela, eta horien bidez hainbat produktu lehorreratzen zirela164. Azpiegitura horien inguruan dugun berririk adierazgarriena 1553an Erriberako elizaren aurrean

kaia eta ontziralekua egiteko adostutako hitzarmena
dugu, elizako maiordomoa zen Juanot Eskiotz eta Tolosa-Amasako hargin maisu zen Martin Amasaren artean
eginikoa165. Azpiegitura egiteko arrazoia zen lekua ontzi
eta jende askoren elkargunea zela, eta badirudi XVI.
mendearen hasieratik, gutxienez, iristen ziren produktuak lehorreratzeko puntua zela166. Ondorioz, gero eta
agerikoagoa zen azpiegitura baten beharrari aurre egiteko egin ziren lanak izan ziren. Baina, hala ere, ontziraleku horiek ez ziren ontziolak.
Halaber, historian zehar dokumentatuta daudenen
artean, gure ustez Berratxokoan ontziraleku jarduera bat
ematea izango litzateke ohikoena, ontzien eraikuntza
XVIII. mendean bakarrik baitago dokumentatuta167.
Salbiok, ordea, informazio gehiago ematen digu.
Sableo-Sablera toponimoa XV. mendearen lehen erdialdean ikus badezakegu ere, ontziolekin erlazionatutako
aipamenik ez dugu topatuko XVI. mendearen hasiera
arte. Gaur egungo inguruaz gain, 1520. urtean etxeen
eta uraren artean geratzen den enparantza edo lurrari
“sablera” hitza ematen zaio, eta bertan zaborra, harriak
eta lasta botatzen zirela aipatzen da168. Azken funtzio

Salbio 1830. urtean.
Orduan, XVI.
mende hasieran deskribatzen ziren jardueren isla bikaina
izaten jarraitzen
zuen.
Hornbrook, R. L
(1836/1840).
Gipuzkoako Foru
Aldundia.
www.albumsiglo19mendea.net
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horrek sablerak duen esanahiarekin lotuz, hau da, itsaso
edo ibaiko urek haien ertzean sortutako hareatza dela
kontuan hartuz, itsasontziak lehorreratzeko toki gisa erabiltzen zela pentsa dezakegu, eta hala, etxe horietan
bizi zen jendeak kai propioa zuela hor169.
1525. urtean, aldiz, Juanes Arizabalo sanpedrotarrak
argi uzten du lur horiek “sablera” eta areatza izateaz
gain, “estillero do se solían carrear e poner maderas e
hazer navíos” ere bazirela, itsasgorarekin itsasoratuko
zituztenak170. Badirudi, gainera, lur horietan Donostiako udalbatzak etxeak edo beste erakin batzuk egiteko
baimena eman aurretik, sanpedrotarrek jarduera horietarako era librean ustiatzen zituztela. Eraikinak egin
ondoren, ordea, ontziola funtzio hori galdu zen. Juan
Pérez Mururen hitzek oso ondo islatzen dute ideia hori:
“vio qu’el dicho pedaço de tierra (…) es exido público conçegill de la dicha villa de San Sebastián e por tal
vio que fue e es avido e tenido por todos los que d’él tienen notiçia e conosçimiento; e vio que hera estillero
que solían echar maderas e hazer naos e porque por
mandamiento del conçejo de la dicha villa fue e con su
liçençia, este testigo ha seydo en hazer arcas e nao
como en cosa pública e conçegill”171.

kapitain donostiarrak, adibidez, Juanes Justiz lezoarra
eta Juanes Iurrita oiartzuarrekin egurra eta taulen hornikuntza hitzartu zuen 1585ean, Bizkaiako ontzioletan
egin behar zuen itsasontzia egiteko. Hiru urte geroago,
bere “Nuestra Señora de la Concepción” ontzia Pasaian
pleitatua zegoen, Andaluziara hainbat produkturekin
joateko173. Beste kapitain donostiar batek ere, Francisco
Segurak, Donibaneko ontziolak erabili zituen 80ko
hamarkadan, nahiz eta ez dakigun zehazki zeintzuk
izan ziren174.
Halaber, Gipuzkoako dinamikan sartuta, pasaitar merkatari, kapitain eta ontzilariek probintziako beste
ontziolekin harremanak zituzten datuak ditugu. Martin
Bedua merkatariak, adibidez, Zumaiako ontzioletan
eraiki zuen “flain” izeneko ontzi mota. XVII. mendearen
hasieran, aldiz, Domingo del Encinal pilotuak “San Esteban” nabioa eraiki zuen hainbat maisurekin batera,
Usurbilgo Aginagako ontziolan175. Domingo/Mingot
Noblezia kapitainak eta Juanes Arriaga sanpedrotarrek,
aldiz, hitzarmena egin zuten 1546an Juan Miranda
donostiarrarekin, Orioko ontzioletan Ternuara bideratutako ontzia egiteko176.
Nahiz eta Gipuzkoak egur eta burdina eskaintza altua
izan, batzuetan eskualde urrunagoetan bilatzen zen
ontzia eraikitzeko materiala. Martin Villaviciosak, adibidez, Asturiasko La Granda herrian zituen loturak aprobetxatuz, 1537. urtearen inguruan hara bidaia egin
zuen, eraikitzen ari zen ontzietarako korbotoien bila177.
Antzeko kasua dugu Pedro Zuaznabar merkatari oiartzuarrarena. 1586an Portugaleten Andrés Pucheta maisu
santurtziarrarekin bajel bat pleitatzeko hitzarmena egin
baitzuen, han erositako korbotoiak Pasaiara eraman
zitzan178.
Aurreko lerroetan esan dugu badiako mendietan
zuhaitz landaketa nekazaritza eta abeltzaintza jarduerengatik lehenetsi zela. Jaizkibel magalean eta Laborda
etxeko jabetzetan landatutako zuhaitzez gain, badakigu
Herrera-Gomistegi-Trintxer inguruek ere ontzigintza
egurrez hornitu zutela. Berastegi lizentziatu donostiarrarenak ziren Gomistegiko zuhaiztiak ontzigintzara bideratuak zeuden 1540ko hamarkadatik gutxienez, eta,
halaber, Berastegik hainbat baso saldu zizkien Borda
kapitainari eta Juanes Eskiozi, ontziak egiteko beharrezkoa zuten egurra ateratzeko179.

Gipuzkoako
Protokolo
Historikoen Artxiboa
(Oñati).
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Ontzigileei dagokienez, Villaviciosatarrak jarduera
horren eredu jarri dira. Juanes Villaviciosa almiranteak
XVI. mendearen amaieran 5 ontzi eraiki zituen; Martin
Villaviciosak, berriz, “Trinidad” naoa egin zuen Bizkaian. Martin Santxez Villaviciosa eta Maria Migel Santiagok ere ontziolak erabili zituzten. Baina ontzi eraikuntzan ere, XVI. mendeko lehenengo hirurogei urteetan, Pedro Goiatz, Juanes Ezkiotz172, Martin Bedua,
Esteban Santa Clara eta beste asko ere aipa daitezke.
Badian aurrera eramaten ziren beste jarduerak bezala,
ontziolek Oarsoaldeko hainbat biztanleri jardunean
egoteko aukera ematen zien. Juan Martinez Burboa

Azkenik, ontzi eraikuntza beste hainbat jardueraren
sorburua zela adierazi behar dugu: istinkariak180, arotzak, errementariak, lastalariak, idi-zainak, belagileak,
kordalariak eta batelariak, besteak beste.
Egia esan, Pasaian XVII. mendetik aurrera hain famatu
egingo diren batelarien arrasto handirik ez dugu. Jakina
da itsasontzi batetik bestera, lehorrera edo badian barrena hainbat kargamendu eramateko halako zerbitzua
hasieratik egingo zela. Eta halakoak emakumeek egitea
ez da arraroa izango, gizonezkoek beste lanbide batzuk
baitzituzten eta itsasoan denbora luzez baitzeuden.

Aitzitik, dugun datu bakanetariko batek, 1531. urteko
Migel Isasa sanpedrotarraren lekukotzak, emakume bat
aurkezten du lan horretan: “que vio cargar en bateles el
dicho trigo de la dicha nao al dicho puerto del Pasaje e
lo descargavan en el lugar del Pasaje de Fuenterrauia en
el batel de la muger de Perico, el Judío”181.
Badiako alde batetik bestera pasatzeko erabileraren
inguruko adibide bat hainbat alditan aipatu dugun Maria
Migel Santiagoren testamentuan dugu. Bertan, Markesatxo izeneko emakumeak berarekin zuen 16 errealeko
zorra adierazten da, batelaren alokairua zela eta.
Ontziaren erabilera oso argia da, testamentu egileak
“batel pasajeria” gisa deskribatzen baitu182.
Lastalariei dagokienez, itsasontzietako jabe eta maisuei lastarako beharrezkoa zuten harria saltzen zieten. Bi
aldeen artean salneurriaren inguruko akordiora iristen
zirenean, lastariek hargin lanak aurrera eramaten zituzten. Harria lurretik ateratzen zuten, batelean kargatu, eta
ontzirantz abiatzen ziren. XVII. mendearen hasierako
testigantzen arabera, harria ateratzen zuten lurrak bi eratakoak ziren: pribatuak edo udalbatzetakoak. Lehenengoetan, lur horren jabearekin hitz egin, eta salneurria
hitzartzen zuten. Bigarrenetan, ordea, harria ateratzea
doakoa zen eta lhalako ustiaketa Errenteria eta Donostiako udalbatzenak ziren lurretan egiten zen. Ondorioz,

datu hauek lehen aipatutako Gomistegi eta Jaizkibelgo
harrobiek halako beharretarako zuten garrantzi eskasa
adieraz diezagukete183.
Dirudienez, 1607ra arte lastaren inguruko negozioa
librea izan zen, eta edozeinek egin zezakeen. Baina
Donostiak badiaren inguruan ezarritako kontrolaren areagotzeak ere eragina izan zuen arlo honetan. 1611. urtean, hainbat lastalarik protesta egiten zuten dorreko errejidoreek haien jarduera arautu nahi zutelako: halako
lana egiteko haiek emandako lizentzia beharrezkoa zen.
Hala, lastalaritzan ibil zitezkeen pertsonak zeintzuk izan
behar zuten erabakitzen zuten, ordura arte jarduera
horretan ibilitako batzuei lan horretan jarraitzea eragotzita. Gainera, lan horretan jarduteko, lastalariek dorreko errejidoreei 2 erreal ordaindu behar zizkieten, eta
horrek prezioak igoarazten zituen184.

Zamatate baserritik
era guztietako itsasontziak ikusi izan
dira mendeetan
zehar.
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Argazki Artxiboa.

3.6 Piratak eta kortsarioak
Jarduera hauei dagokienez, XVI. mendean pasaitarrengan ikusten ditugun hainbat aktibitateren bateragarritasunaren beste adibide bat dira. Hau da, pasaitarrak
badiak eta itsasoak zituen baliabide ekonomiko ugarien
inguruan egiten zituzten jarduera batek beste bat egiteko aukera ere ematen zuen. Kortsarioa zena marinela
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edo merkatari-garraiolaria ere bazen; edo ontzioletan
lan egiten zuena, marinela edo nekazaria. Orokorrean
halako jarduerak XVII. mendean finkatu baziren ere,
alegia, aurreko mendeko krisialdiaren aurrean berrantolatutako testuinguru ekonomiko-militarraren ondorio
bezala, aurreko mendeak ere kortsario ekintza azpimarragarriak ezagutu zituen.
Ez dugu ahaztu behar 1560ra arte Frantzia eta Gaztelaren arteko gudak ohiko testuinguru bihurtu zirela, bake
urte gutxi batzuekin alderatuta185. Frantziaren aurkako
1552-1556ko gudan, dirudienez, 300 ontzi kortsario
baino gehiago armatu ziren, eta 1.000 harrapaketa baino
gehiago egin186. Bestetik, erlijio guden testuinguruan,
1560 hamarkadatik aurrera egoera zaildu egin zen Herbehereetan, 1566. urteko altxamenduarekin hasita, eta,
azkenik, Ingalaterrarekin hasitako liskarrak ere berebiziko bultzada eman zien jarduera militarrei eta kortsarioei.
Ondorioz, jarduera hauek orduko ekonomiaren beste
arlo bat osatzen zuten. Halaber, egoera horretan zaila
izango da jarduera militarrak eta kortsarioak ezberdintzea; bigarrenak lehenengoen osagarri baitziren.
Datuek, baina, argi adierazten dute harrapaketa, itsaslapurreta edo pirateria eta kortsariotza lehenagotik hasi
zirela. Pasaiari buruzko halako jarduerak gutxienez XV.
mendearen amaieratik ditugu dokumentatuta, baina
gipuzkoar kostaldeko datuak ikusita, zilegi da pentsatzea mende guztian zehar pasaitarrek horietan ere jardun zirela. Ez ditugu ahaztu behar euskal kortsarioen

inguruko datuak Europa atlantikoan XIV. mendetik ditugula, eta, halaber, Mediterraneo osoan zehar XIV.
mende amaieratik ikus ditzakegu. Azkenik, XV. mendearen amaieran Andaluzia eta Tanger aldean ere izan
zirela badakigu, mutrikuar eta zumaiarrek egindako
lapurretak aipatzen baitira187.
Halaber, legediak horren inguruko datuak ere ematen
dizkigu. 1461 eta 1470 urteetan, gipuzkoarrek berek
egiten zituzten pirata ekintzak jazarri eta atzemateko
mesedea lortu zuen Gipuzkoako Hermandadeak, eta
1497an, berriz, errege-erregina katolikoek kortsariotza
jarduerak egiteko baimena eman zioten, nahiz eta frantsesen aurka bakarrik bideratuta egon188.
Pasaiari buruzko lehengo datua 1493an dugu. Orduan
Juanicot Cotillos sanpedrotarraren aurkako salaketa jarri
zen, Bordeletik Flandriako La Esclusa portura zihoan
karabela bat Iparraldean atzeman zuelako189.
1520ko hamarkadan datu gehiago izango ditugu.
1522an, Migel Noblezia, Esteban Burbu eta Martin Trintxer pasaitarrek, Pedro Renteria eta Sebastian Sandrazelai oreretarrekin eta Anton Luzkando donostiarrarekin
batera, Bretainiatik gertu dagoen uharte batean arpilatze
espedizio bat antolatu omen zuten, eta hainbat itsasontziri gari eta pastel kargamentua lapurtu zieten190. 1523.
urtean Anton Gabiria, Vicente Erbeta eta beste hainbat
sanjuandarrek Henry Roppe merkatari ingelesaren naoari eraso eta bere produktuak harrapatu zituzten. Bost

urte geroago, frantsesen aurkako armadan parte hartu
zuten Juanot Miranda eta Juan Texo sanpedrotarrek Juan
Pontika oreretarra salatu zuten, 1528an Domingo Mirandak egindako harrapaketen ordainketa zela eta191. Kasu
horiek guztiak kortsariotzaren areagotzeaz gain jarduera
horietan parte hartzen zuten pertsonen inguruko datuak
eskaintzen dizkigute; Pasaia eta Oarsoladetik haratagoko
biztanleek parte hartzen zutela, alegia. Eta horren ondorioetariko bat Europan zehar haien arteko loturak eta
komunitate kutsuaren sakontzea izango da.
Horren adierazgarri 1526an Pasaian emandako ahalorde gutun bat dugu. Dokumentuaren zergatia Vicente
Aimar saboiarra eta Luis Cruzat merkatari donostiarrarekin zuten auzia zen, itsasontzi bretoi baten inguruan egindako harrapaketa zela eta. Zergatiaz gain, interesatzen
zaiguna ahalordetzea zenbat jendek ematen duen da, 63
sanjuandar eta 5 sanpedrotarrek egin baitzuten. Haiek,
gainera, boterea “por nos y por la nuestra conpanya e por
todos los otros nuestros consortes”en izenean ematen
zuten. Esaldi hau halako dokumentuetan ohiko formula
izateaz gain, beste hainbat jende ere gertaera horrekin
erlazionatuta zegoela adierazten du, eta, hala, horren
parte-hartze altua, bokaleko bi komunitateetakoarena gainera, oso argi islatzen du halako jardueren finkapena eta
ekonomiaren beste arlo bat zela; bereziki, dokumentuak
islatzen duenaren arabera, sanjuandarrena. Tartean
Anton, Vicenz eta Martin Villaviciosa ere zeuden192. Ez
dira doako aipamenak, abizen bereko hainbat kide izango baitira XVI. mendearen lehen erdialdean halako jardueratan ditugun pertsonaiarik nabarmenenak193.
Ahalordetze horretan ikus dezakegun Martin Villaviciosaren ekintzak horren garrantzitsuak izan ziren, ezen
Gipuzkoako Probintziak berak Ordizian 1529ko apirilean egin ziren batzarretara agertzeko deia egin baitzion,
Domingo Arbiderekin batera, Capbreton eta Baionako
naoen harrapaketen inguruan azalpenak emateko. Arrazoia Frantziar eta Gaztelar koroen artean oraindik gerra
deklaraziorik ez zela zen eta, beraz, kortsariotza jarduera horiek erregearen baimenik ez zutela. Probintziak
Martini dei egitea ezohiko adibidea da, eta oso ondo
islatzen du sanjuandarraren jarduerek zer-nolako garrantzia hartu zuten. Gainera, probintziak esku hartu baino
lehen, beste instantzia batzuek azalpenak eskatu zizkioten, eta horren inguruan badugu daturen bat; halako
salaketak 1528. urtean egin baitzitzaizkion, orduan bere
anaia Juanotekin batera egindako ekintzak zirela eta.
Azken horrek ere hainbat arazo izan zituen Hondarribiko justiziarekin, bere pirata jarduerengatik. Zehazki,
urte berean Donibane Lohitzunen, Mingot Belonge Capbretongo itsas maisuak gidatzen zuen naoa eta gari kargamentua harrapatzeagatik194. Ondorioz, itsaslapurreta
edo pirateria ohiko beste ekonomia jarduera bat zen
haientzat, nahiz eta frantziar eta gaztelar koroen arteko
erlazioak baketsuak izan.
Bestalde, 1536an, Martin Santxez Villaviciosa, aurrekoen lehengusu txikia, izan zen halako ekintzengatik

azalpenak eman behar izan zituena195. Halaber, jardueren bateragarritasuna eta kortsariotzaren maiztasunaren
adibide bat, azken pertsonaia honek ematen digu.
1524an Bordelera merkatari italiar batzuen produktuak
jasotzera joan baino lehen, itsasontzia prestatu behar
izan zuen, zituen armak eta artilleria kenduz196.
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Argi dago, beraz, pasaitarrek ondo baino hobeto ezagutzen zituztela jarduera hauek eta haientzat ekonomiaren beste arlo bat zirela. Gainera, Gaztelako Koroaren
politika berriarekin, halako ekintzek testuinguru monarkiko eta ohoretsuan sartzeko aukera ematen zuten, eta,
Villavicosatarren kasuak ondo islatzen duen bezala, arlo
horretan fama eta loria topatzeko aukera aproposa izango zen.
Bestalde, gerrarako armadaz gain, Pasaiak portu kortsario lanak ere egin zituen. 1551n, adibidez, San
Pedron armatzen ari ziren jarduera horretara bideratutako bi itsasontzi197. Ziurrenik, 1552. urteko udaberrian,
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Donostiara laborea eta ardoa zeramaten hainbat ontziri
eraso zieten bizkaitar, gipuzkoar eta kantabriako dozena
bat itsasontziz osatutako ontziteriako partaideek. Noizean behin eta norbanako batzuek egindako harrapaketez
gain, beraz, kortsariotza guztiz finkatuta zegoen eta
azpiegitura bat zuen jarduera bat zen198. Eta horren adibide dugu urte hartan mairu eta turkiarren aurka aritzeko ontziak armatzen zituzten pasaitarrei harrapatutako
errege bostenaren mesedea199.

Gipuzkoako
Protokolo
Historikoen Artxiboa
(Oñati).

Kortsariotzak onurak zekartzan merkataritza ikuspegitik. Batetik, bi jardueren arteko erlazio estua legediak
bultzatzen zuela esan dezakegu, “errepresalia gutunen”
bidez. Kortsarioen ekintzak jasaten zituztenei kortsarioaren erresumatik hainbat ontzi harrapatzeko aukera

ematen zieten horiek, pairatutako kaltea ordaindu arte,
betiere. Kasu horretan ere, pasaitarrak ageri zaizkigu.
Hala, 1497an Frantziako ontzien aurkako errepresalia
gutuna edo lizentzia jaso zutenen artean, Juan Laborda
pasaitarra dugu, Errenteria, Getaria eta Zumaiako beste
armadore batzuekin batera200.
Bestetik, harrapatutako produktuak merkatura bideratzen zirelako. Eta ez bakarrik Gipuzkoan. 1558. urtean,
Petri Iriarte sanjuandarrak Capbretongo hainbat erretxina kintal erosi zituen, Ingalaterrara eraman eta han saltzeko asmoz. Berlabe Aristizabalek frantsesei harrapatutako ontzi batetik zetorren kargamentua, alegia201.
Beste batzuetan, merkatariek zuzenean parte hartzen
zuten negozio horretan. Ontzi horiek armatzeko dirua
jartzen zuten, harrapatutako produktuetatik onurak lortzeraren truke. 1528an jada, frantsesen aurka prestatutako “San Juan” naoko kapitain zen Martisko Ezkiotz lezoarrak Juan Ezkurra merkatari donostiarraren aldeko obligazio gutuna eman zuen, naoa armatzeko emandako
laguntza zela eta. Hala, Ezkurrak kudeaketa guztiak egin
eta beharrezko guztiaz hornitu ondoren, 16 dukat jasoko zituen itsasontziak egingo zuen lehenengo harrapaketatik, obligazio gutunaren bidez,202.
XVI. mendean, Koroaren politika internazionalaren
ondorioz hainbat geografia esparrutan istiluak eta gerrak
izanik, kortsario eta piratakeriak ez ziren Europara
mugatu. Amerikak ere bere lekua zuen, eta zer esanik ez
gero eta garrantzi handiago hartzen ari zen Ternuak203.
Hala, Juan Perez Sabaña sanpedrotarra eta Juan Erauso
kapitain donostiarraren arteko auzia aipa dezakegu.
1553 inguruan, biak Domingo Zubieta oreretarraren
naoko eskifaian zeuden, frantsesen aurka antolatzen ari
zen armadan. Dirudienez, Ternuan bakailaoz beteriko
itsasontzi frantses bat harrapatu ondoren, Erausok Sabañari atxikitakoa Donostiara eraman eta han bere emazte
eta hainbat pertsonari emateko agindu zion. Badirudi,
ordea, Sabañak hori ez zuela bete, eta hiribildu gipuzkoarrera joan ordez harrapatutakoa Oporton saldu
zuela204. Antzeko protagonistak ditu 1560ko auziak.
Orduan, Andres Martinez Arostegi eta Martin eta Sebastian Sabaña sanpedrotarrak ziren Erausoren aurkako
salaketa jarri zutenak. Arrazoia antzekoa zen: lehenengo hirurek sei nao frantses atzeman baitzituzten Ternuan, Juan Erausoren mandatupean. Oraingoan, ordea,
harrapatutakoa Donostiara eraman eta han 8.000 dukaten truke saldu ondoren, Erausok ez zien zegokien zatia
eman205.
Baina pasaitarrak negozio horretan parte hartzen ikusi
baditugu ere, haiek ere pairatu zituzten pirata eta kortsarioen erasoak. Gipuzkoari dagokionez, adibiderik
aipagarriena 1228an merkatari eta garraiolari donostiarrek Sandwich-en jasandako pirata ekintza dugu. Produktuak harrapatu eta ontzia beste portu ingeles batera
eraman ondoren, piratek guztiak akabatu baitzituzten206. Halako kasuetara iristea baino ohikoagoa zen
merkantziak edota ontzia galtzea.

XVI. mendearen amaieran, Iparraldeko eta Frantziako
kortsarioen jarduerek egoera larria sortu zuten, 1598ko
maiatzean Tolosan izandako Batzar Nagusian, probintziako portuetara ailegatzen zirela esateraino; besteak
beste, Pasaiatik gertu arrantzan zebiltzan pasaitarren
ontzi txikiak harrapatzen zituztela adieraziz207. Ternuan
ere egoera ez zen hobea. Juanes eta Esteban Villaviciosa
lehengusuen arteko 1584ko auzian, lehenengoari ondasunen bahitura “San Juan” izeneko bere aoko artillerian
egiten zitzaionean, zera adierazten zuen hura egin ez
zedin eskatzerako orduan: “que la nao está de partida
para el biaje de Tierra Noba donde ocurren muchos franceses he ingleses cosarios [sic] y enemigos de la Santa
Fee Católica”208.
Europari dagokionez, Migel Goiatz sanjuandarra jar
dezakegu adibide gisa. Berak ere kortsario ingelesen
ekintzak pairatu baitzituen, beste zenbait euskaldunek
bezala. 1561. urtean, Flandriarako bidean zihoala, arropa eta armez gain itsasontzian zeramatzan produktuak
lapurtu zizkioten: burdina, balea-gantza, azafraia eta
orratzak. Migelen zorte txarra ez zen hor amaitu. Itzulerako bidaian 55 fardeletan zeraman arropa eta beste
hainbat produktu ere ostu baitzizkioten209. Juanes Ezkiotzen kasua larriagoa da. Flandriarako bidean, Bretainiako Conquet herrixkaren parean zegoela, ontzia eta produktuak hartu ondoren kortsarioek bera eta beste hainbat marinel hil baitzituzten210.
Bestetan, gatazka militarrengatik sortutako egoerek ere
berebiziko arazoak sortzen zizkieten merkatariei.
1524an Bordelera iritsi eta han, merkatari italiar batzuen
merkantziak ontziratzen ari zirenean, hiriko Parlamentuko ofizial batzuek Esteban Santiago donostiarra eta bere
koinatu Martin Santxez Villaviciosa sanjuandarra atxilotu zituzten, eta haien bi ontziak enkantean saldu. Ondorioz, kontratatu zituen merkatariak ontziak berriz erosi
eta presoak askatzerik izan ez zuenez, eskifaiari eskatu
zion Londreserako bidaia egiteko, kargamentua galtzeko
arriskua baitzegoen. Hori gutxi balitz bezala, Ingalaterrarako bidean frantsesek horietako bat berriz atxiki
zuten. Ondoren, Bresteko portura eraman, eta han tripulazioa ontzitik atera eta arropa eta jabetzak kendu zizkieten, eta etxerako bidea oinez eta biluzik egin behar
izan zuten211.
Egoera hori bidaia bideragarri egingo zuen eskifaia bat
lortzerakoan gertatzen zen. Alegia, halako testuinguruetan, etsaitutako herrien arteko merkataritza-jarduerak
aurrera eramateko zailtasunak marinelak lortzeko prozesuarekin batera hasten ziren. Hala, kapitain eta ontzi
jabeei ziurtasun bat eskatzen zieten horiek. Hau da, aseguru gutuna212.
Kortsarioen ekintzek, beraz, itsasoaz gain, portuetan
eta merkataritza bidaiak antolatzerakoan eragin zuzena
izan zuten. 1522 eta 1523 urte bitartean, adibidez, Juan
Perez Hoa kapitainak gidatzen zuen karrakak 8 hilabete
igaro zituen Pasaian, pleitatu gabe, kortsarioen ekintzak
zirela eta213. Halako kasuei dagokienez, frantziarrek

gerra garaian Bordeleko itsasadarretik pasatzen ziren
ontziak hirira iritsi baino lehen zegoen Blaya gazteluaren parean gelditu eta ainguratzen zituzten, eta hango
kapitainak ofizialak ontziak ikuskatzera bidaltzen
zituen, armarik zuten ala ez jakiteko; behin ikuskatze
hori gaindituz gero, Bordelen bertan beste bat egiten
zen214.
1524ko martxoan Esteban Santiago eta Martin Santxez
Villaviciosaren ontziekin Bordeleko bideari ekin baino
lehen, Migel Villaviciosaren galeoi eta azabra bana irten
ziren Pasaiatik pare bat egun lehenago, Juan Berraiartza
usurbildarra kapitain zutela. Halaber, lehengoak irten
baino bi egun geroago, Orereta eta Mundakako beste bi
azabra irten ziren portutik. Guztiak Bordelerako bidean
eta, Garonako itsasadarrean, Villaviciosa eta Santiago
bidean zeudela, hainbat itsasontzi frantziar harrapatu
zituzten. Gerra itsasontzi horien helburua Frantziaren
aurkako gerran aritzea zen eta Bordeleko erriora joan eta
han zeuden itsasontzi frantziarrak atxikitzea
zuten misio. Ondorioz, jarduera kontrajarriak
zituzten ontziek helmuga bera zuten. Batetik,
nahiz eta gerra egoeran bizi, bi herrialdeen arteko merkataritza jardueren mantentzea islatzen
du; zer esanik ez, ontzi zerbitzua kontratatu
zituztenak italiarrak zirela jakinda.
Baina bestetik, merkatari itsasontziek bizi
zuten arriskua ere agerikoa da. Frantsesek edozein aitzakiarekin atxilotu baitzitzaketen. Zer
esanik ez, militarrek haien ontziak merkataritzarako kamuflatuak zituztela esaten zutenean:
“salió el galeón de Myguel de Villaviçiosa ya
defunto, vezino que fue del dicho lugar del
Pasage e vna açabla pequeña del dicho
Myguell e este testigo fue e hera dentro, seyen-
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do por capytán del dicho galeón vno de Husurbil e
se fueron a la guerra a buscar sus venturas e ansy
partidos con su galeón e açabla armados para la
dicha guerra (…) fueron este testigo e los otros conpañeros, e entraron en el canal de Burdeos e estando ansy en el dicho canal ayuntados como sy fueran
de marchantía e thomaron dos gabarras cargadas de
el pastel que venya de Burdeos por el canal abaxo,
e ansy hizieron su represaria e thomaron las dos
gabarras; e estando ansy con su presa, otro dya venyeron dos açablas de la vna de la Rentería e la otra
de Mundaca, que ansy mesmo heran de su conpañya e armada…”215.
Merkataritza-jardueren mantentzearen kontrajarritasuna beste arlo batean ere islatzen da. Ontzien eskifaian.
Migelen galeoiarekin zihoan zabran, gutxienez, Donibanen bizi baina Capbretongoa zen Juan Cabreton baitzegoen216.

3.7 Soldaduak eta militarrak
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70eko hamarkadatik aurrera monarkia hispanikoak itsasoz haratagoko inperioa eta itsas borrokaren inguruan
sortutako behar berriei erantzunez, ontziolez gain jarduera militarrak eta kortsarioak bultzatu ziren, eta ordura arte

izandako mailarik gorenera iritsi ziren. Ez da harritzekoa,
ordutik, Europako beste itsas potentzia nagusien kontrako
gerrateetan sartu baitzen: ingelesak, frantziarrak eta flandestarrak.
Testuinguru horretan, Pasaiako portuak berebiziko
garrantzia lortu zuen, errege armadetako ontziak irteten
ziren lekua baitzen, eta, ondorioz, baita horietan jarduten ziren soldaduentzako geralekua ere. Zer esanik ez,
Gaztelako Koroaren politika internazionala XVI. mendetik gero eta era argiago batean gudarantz bideratzen ari
zela ikusita. Soldaduek janaria, lo egiteko lekua eta
beste oinarrizko beharrak ase behar zituzten. Horri erantzuteko herriek azpiegitura behar zuten, eta, garrantzitsuagoa zena, diru gehiago. Gastu horiek, gainera, ez
ziren nolanahikoak. Pentsa dezagun 1523an, adibidez,
5.000 soldadu alemaniar iritsi zirela Pasaiara, Frantziako
erregearen aurka prestatzen ari zen armadan parte hartzeko217. Ondorioz, ahalegin handiak eskatzen zituen
egoera hark.
Baina udalbatzen ekonomian eragina bazuten, familiakoetan ere hala izaten zen. Jakina da Koroak kostaldeko
hiribilduetako auzokoek zituzten ontziak bahitu eta bere
armada osatzeko erabiltzen zituela, eta horrek, gerora,
XVI. mendearen amaieran, Pasaia eta Gipuzkoako itsas
ekonomiaren gainbehera ekarriko zuen. Hala, korrejido-
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reak, alkaideak edo Koroak horretarako izendatzen
zituen pertsonak deialdia jakinarazi eta armadarako
beharrezkoa zen ontzi kopuru bat bahitzen zen. Baina
jabeen zeregina ez zen ontzien “maileguan” gelditzen.
Ekintza horiek onura ekonomikoa eta, batez ere,
soziala hobetzeko balio bazuten ere, dokumentazioak
aditzera ematen digunaren arabera, deialdi horiei aurre
egiteko, likidezia eta ondarea eduki behar ziren. Hala
erakusten digu 1568ko Martin Nabejas kapitain eta
“Maria” naoaren jabearen kasuak218. 1567an Santanderren bildutako armadan parte hartu ondoren, 1568ko
martxoaren 1ean prest egon behar zuen armadan parte
hartzeko deia jaso zuen. Baina deialdi hori ez zen aurrera atera eta Nabejasek Hondarribiko alkatearen aurrean
zor zitzaion dirua kobratzeko kudeaketak egin zituen.
Informazioaren arabera, deialdia eta ontziaren bahitura komunikatu ondoren, jabeak beharrezko zituen tresnak eta eskifaia prest izan behar zituen; prozesu horrek
inguruko herriekiko erlazio estua islatzen du: kapitainak
bidaia norantz egin behar zuten adierazi ondoren, tripulazioek egun bateko epean zegokien portuan egon
behar zuten, berarekin ontziratu eta itsasoratzeko. Hala,
marinelek, pilotuek, kontramaisuak, zaindariak, lonbardariek, istinkariek eta zurginek prest egon behar zuten:
“en el propio lugar del Pasaje y en San Sebastian y
Oyarçun e otros lugares çercunvezinos a la redonda de vna legoa y legoa y media del dicho lugar del
Pasaje, a donde dentro de día y medio o dos días a
lo más tardar, podía tener toda su gente dentro de la
dicha su nao y hazer a la vela con ella para yr a
donde le fuese mandado”.
Legediak zioenez, 15-20 bat pertsona aritu behar
ziren 100 tona ontziko; Nabejasen kasuan, “Maria”
naoak 500 tona pisatzen zituen, eta, beraz, 80-100 pertsona inguru ariko ziren bertan. Jende kopuru hori zuen
eskifaia lortzeko Pasaian, Pasaiako badian aritzen zirenen eta inguruko herrietako jendearen artean bilaketa
egingo zen eta, Martin Santxez Villaviciosaren kasuan
ikusi ahal izan dugun bezala, Bizkaia eta Iparraldeko
herrietako pertsonekin sortutako loturek ere berebiziko
garrantzia izango zuten. Horretarako, aurreko deialdietan parte hartutako marinelez baliatzen ziren, horiek
izan zitzaketen kontaktuak aprobetxatuz, eta baita ezagun eta senideen artean. Nabejasek Juanes Besonart
marinela erabili zuen horretarako, eta horrek 8 pertsona
erreklutatu zituen; aurreko deialdian egondako Aparizio
Etxaburu marinela ere berarekin egon zen 1568koan.
Eta, azkenik, ahaideak ere erabili zituen: batetik, bere
iloba Leon Anoeta naoko maisu izateko kontratatu zuen,
eta, bestetik, laugarren mailako ahaidea zen Santiago
Villaviciosa kontramaisu postuan aritu zen.
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Kudeaketa horiek guztiak gutxi balira bezala, kapitain-ontzi jabeek hainbat hileko soldata aurreratu behar
zieten gizon horiei, eta, gainera, nolabait haien arduradun izan, itsasoratu zain zeuden bitartean:

“que la dicha gente tenya fecha y apalabrada el
dicho capitán [Nabejas], a quyenes avía dado dineros de su casa para en cuenta del sueldo que Su
Magestad les avía de mandar dar y pagar; y la dicha
gente, como honbres que para ello avían dado palabra al dicho capitán y estaban esperando a que
avían de yr a seruyr a Su Magestad en la dicha nao
a donde les fuese mandado, estubieron siempre sin
yr a nynguna parte, aguardando a que el dicho capitán les ynbiase a llamar. Los quales solían venyr
muchas vezes al dicho lugar del Pasaje al dicho
capitán y le dezían que quándo avyan de partir y él
les respondía que presto se harían a la vela porque
así lo dezían a él y que estubiesen prestos y aparejados para quando les llamase y que ellos tornaban
a responder que prestos estarían para quando les
llamase”219.
Letra etzanez dagoen esaldiak argi adierazten du halako deialdietan parte hartzen zutenek likidezia, dirua eta
nahiko ondare behar zutela. Eta hor familiak eta leinuak
bere gizarte loturak erabiliko zituen. Kontuan hartu behar
dugu diru jartze hori ez zela ezohikoa: aitzitik, merkataritza arloan zen joera arrunta zen, zentsu jartzeak edo
aseguru dokumentuek ondo adierazten duten bezala.
Baina dirua aurreratzeaz gain, bahitura horiek beste
ondorio ekonomiko bat zekarten: itsasontziek egin behar
zuten jardunen etetea, alegia. Ondorioz, hainbat aldiz
aipatutako merkataritza eta arrantzaren gelditzea zekarren, bahitzen ziren ontziak beste aktibitate batzuetara
bideratuta baitzeuden, orokorrean. Galerak, armadan
jokatutako papera eta soldata kobratuz ekidin zitezkeen,
baina bahitura egin ondoren portuan hainbat egun, aste
edo hilabetetan zain egon ondoren, azkenean deialdia
bertan behera geratzen bazen, ekonomikoki ondorio
larriak utz zitzakeen, eta ezohiko ekintza eta gertaerak
sortu220. Nabejasen adibidea, ordea, ez zen bakarra izan.
1557an bahitu zirenenen datuak oso interesgarriak
dira aurreko paragrafoan aipatu ditugun ideia horretan
murgiltzeko. Ohartu behar dugu, ordea, taulan Pasaiarekin nolabaiteko erlazioa duten datu batzuk bakarrik
daudela, eta, beraz, badian zeuden Orereta edo Donostiaren ingurukoak alde batera utzi direla. Ikus daitekeenez, bahiturak hamar itsasontzitatik zortziren jardueraren etetea ekarri zuen. Eta horrek garrantzi ekonomikoa
zuen, horietatik zazpi haien helburua betetzeko prest
baitzeuden. Alegia, eskifaia eta ontziak behar zituen
tresnak, besteak beste, lortuak zituzten. Zortzi ontzi
horietatik gehienak Ternuarako arrantzara bideratuta
zeuden, bik merkataritzarekin lotura zuten eta bakarrak
bahitu zen helburu bera zuen.
Azkenik, ez dugu ahaztu behar Koroak soldatak ordaintzeko atzerapenak izaten zituela. Oraindik ere, dirua zor
zitzaien 1563 urtean taulan ageri diren hainbati221.
Bestalde, pasaiatarrek Monarkia Katolikoaren gerra
testuinguruan eginiko zerbitzuen inguruan datu ugari

ditugu. Bereziki, bere egoera ekonomiko latza zela eta,
Donibanek XVI. mende amaieran Koroari egindako zerbitzuen informazioak eskaintzen dizkigunak222.
1589an, adibidez, soldaduen egonaldirako 11 etxe
behar izan zituzten: bederatzi, soldaduentzat; bat kapitainarentzat eta beste bat alferezarentzat. Kontuan hartu
behar dugu askotan ez zirela egun gutxi batzuk geratzen; asteak edo hilabeteak eman zitzaketen. Aipatutako
kasuan, zazpi hilabete. Etxeez gain, oheak eta zerbitzariak (emakumeak) behar ziren, janaria, sutarako egurra
eta beste hainbat gauza. Halako lekuentzako ekonomiarentzat oso gastu altuak ziren horiek, nahiz eta ordainketa Koroaren ardurapean egon. Donibaneko udal kontuak ere, soldaduen mantenu eta etxeen alokairuaren
inguruko garrantziaren isla dira.
Baina ondorio ekonomikoez aparte giza mailakoak
ere aipa ditzakegu. Donibanen armada ezberdinetan
ontziratzeko itxaroten ari zirenen artean eragindakoak.
Askotan, Donostiak bere goarnizioarekin zituen arazoak
aipatu badira, Pasaian ere, nahiz eta gotorlekurik ez
izan223, halakoak gertatu zirela pentsa daiteke; zer esanik ez, ontziratze leku garrantzitsu bihurtuta. Soldaduek
ez zuten beti jarrera adeikor eta baketsua eskaintzen;
taberna zuloetan horrenbeste denbora sartuta eta haien
jarduera egin gabe, istiluak sortuko zituzten. Eta orduko
datuetan, sanjuandarrek oso argi adierazten zuten:
“han hecho mucho daño [soldaduak] en las dichas
quarenta e seys camas que las han hechado a perder, llebándolas a las calles e partes donde hazían
las guardias y quebrado y dannado las casas en que
ansí se alojaron y otras muchas molestias”.

Ondorengo urteetan egoera ez zen baretu. 1594an,
Donibaneko elizako hilerrian horma bat eraikitzeagatik
Donostiarekin izandako auzian, eraikuntza hori azken
boladan Donibanen zeuden soldaduek egiten zituzten
liskarrak eta istiluengatik egin zela adierazten da. Alegia,
liskarrak kanposantuak ziren esparru sakratuetan gertatzen zirela.
Halaber, liskarrez gain beste gertaera larriagoak gerta
zitezkeen. Ontziteria eta soldaduentzako beharrezkoak
ziren armak, kanoiak eta bolbora haiekin batera baitzeuden. Baina baita pasaitarrek beren kortsario jardueretarako beharrezkoak zituztenak ere. Horien egoera
ona zaindu eta bermatzen ez bazen, edozein momentutan eztanda egiteko arriskua zegoen. Eta halako bat,
famatuena, 1588an jazo zen, Armada Garaiezinaren
porrotaren ondoren, Migel Okendo eta bere ontzia
badiara iritsi zirenean. Arma ikuskatzea egiten ari zirela,
txinparta batek bolbora piztu, eta eztandak, ontziaren
erdia suntsitzeaz gain, barruan zeuden 400 gizonetatik
gehienak momentuan hil zituen, eta Okendo eta beste
hainbat handik egun gutxira zendu ziren. Bizirik atera
zen bakarra azken horren morroi beltz bat izan zen,
eztandak San Pedroko estrepadi batera bota zuena, eta,
bi egun igaro ondoren, Donibanera zorabiatuta iritsi
zena224.
Beste liburu batean Juan Carlos Morak agerian utzi du
gerora Pasaian pisu handiko familia baten hastapenetan
erregearen zerbitzura parte hartzeak zer-nolako onurak
ekarri zitzakeen. Adrian Arizabaloren XVII. mendearen
hasierako kasua beste hainbatetan ikus dezakegu, baina
Arizabalotarrek ezkontza-politika, harreman-politika eta

1557. URTEAN BAHITUTAKO ONTZIAK
ONTZIA

JABEA

MAISUA

San Juan

Esteban de
Santa Clara

San Juan

KAPITAINA

PLEITEA

JARDUERA

BAHITURAREN
ZERGATIA

Gregorio de
Santa Clara

San Juan de la Lana

Ternuako arrantza

Flandriara infanteria
pasatzera

Juanes Ezkiotz –
Ramus Iurrita

Juanes Eskioz

Martin Sántxez de
Laburtzi (Hondarribia)

Ternuako arrantza

Flandriara infanteria
pasatzera

San Juan

Juan de Zubieta
(Orereta)

Migel de Isasti

Merkantziak
Flandriara

Flandriara infanteria
pasatzera

Trinidad

Juanes de Samatet

Juanes de Samatet

Flandriatik bueltan
(Laredon bahitu)

Flandriara

San Juan

Bartolomé Igeldo

Juanes Igeldo

Ez

Flandriara

María

Martín Anoeta

Juan de Zabalaga

Santa Cruz

Juan de Villaviciosa

Juan de Villaviciosa

Juan de Zubieta
(Orereta)

Ingalaterrara
Domingo Ariztegieta
(Donostia)

Ternuako arrantza

Flandriara infanteria

Santa Maria

Esteban Santa Clara

Martin Anoeta

Martín Anoeta

Ternuako arrantza

Armada

Santa Cruz

Bartolome de Igeldo

Tomas de Villavicoisa

Juanes de Irun
(Orereta)

Frantsesen aurkako
armada

Armada

San Juan

Juan de Ebora

Juan de Ebora

Iturriak: AGS. Contaduría Mayor de Hacienda (IRARGItik ateratako datuak); GPAH, 3/342, 13-14 folk.; 2/3101, 17. fol.

Flandria /
Ingalaterrara

Bilduma
partikularra

biologia-ikuspegitik ere, azkenean lortu zuten lekura
iristeko aukera eman zien.
Orokorrean, XVI. mendean itsasoarekin lotutako jarduera ekonomiko ezberdinen arteko erlazioak mantentzen zirela ikusi dugu. Eta arlo militarrean egindakoek
ere hori islatuko dute. Hala, pasaitarrak ontzietako kapitain, jeneral, almirante, lonbardari edo soldadu xume
gisa parte hartzen ikusiko ditugu, baina ez dira, hasiera
batean, bide hori bakarrik jarraituko dutenak. Kontuan
hartu behar dugu Erdi Aroko ekintzek oinarrian ez zutela armada profesionalik, eta, ondorioz, askotan lekuan
lekuko hitzarmenen bidez prestatzen zirela. Ondorioz,
hasiera batean, XV. mendean zehar gerran parte hartutako euskaldunak, beste lekuetakoak bezala, ez ziren ofizioz militarrak225.
XV. mendearen amaieratik aurreragoko gaztelar Koroaren politika internazionalak eta geografia berrien ustiaketak pertsona, familia eta leinuen garrantzia eta pisua
areagotzen lagun zezakeen. Askotan, gainera, Koroaren
zerbitzura gertaera belikoetan parte hartzeak ez zuen
zertan onura ekonomikorik ekarri; aitzitik, loria eta ohorea izango ziren horren ordaina, eta, hala, komunitateko erreferentzia bihur zitezkeen. Egia da askotan soldatak ordaintzen zitzaizkiela, baina XVI. mendeko erdialdetik aurrerako Koroaren egoera ekonomikoak ez zuen
hori ziurtatzen. Eta ekonomikoki errentagarritasuna
nahiko zalantzagarria zelako adibideak baditugu: Jamot
Zelaia sanjuandarrak 1560an eginiko testamentuan,
oraindik Hondarribia frantsesek hartu zuteneko soldata
zor zitzaiola aitortzen zuen… 1521. urtetik, alegia!226.
Hala ere, partaidetza azpimarragarria izan zutenen adibideak baditugu.
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Martin Cotillos sanpedrotarraren “Mari Galant” naoa,
adibidez, 1493ko abenduan beste bi ontzi gipuzkoarrekin batera, Puerto de Santa Marian, Tenerifeko konkistara bideratutako Bizkaiko ontziteriaren partaide zen. Ez
dirudi halakorik egin zutenik eta aginduak noiz iritsi
zain, 1494an Gibraltarko itsasartean igarotako denbora

hori itsaslapurretan eman zuten, ekintza horiek ekiditeko Koroak esku hartu zuen arte. Dena den, eta Tordesillasko itunak Tenerifeko konkista saiakera hori bertan
behera utzi bazuen ere, Cadizen zegoen ontziteriak
Sizilia eta Napolirako bidea hartu zuen, Italian hasitako
liskarrak zirela eta227.
XVI. mendearen hasieran, 1519-1520 urteetan Gelvesko armadan Tomas Gayangos sanpedrotarra eta Pedro
Lezo sanjuandarra aurki ditzakegu itsas maisu gisa. Halaber, 1535. urtean Martin Renteria oreretarra dugu San
Salvador eta San Cristobal galeoiekin Tunisiara joateko
armadan parte hartzen; bai bere izen bereko aita eta
baita Martin eta Esteban Irizar anaiek ere, guztiak oreretarrak, hainbat galeoi jarri zituzten Errege Armadaren
zerbitzura 20ko eta 30eko hamarkadetatik aurrera228.
1590. urtean Donibanek aurkeztutako memorialean,
beste hainbat eta hainbat adibide pasaitar ikus ditzakegu.
Baina gure garaian erregearen zerbitzuan aritutako
familiarik garrantzitsuena Villaviciosa dugu, dudarik
gabe. Halako jardueretan aitzindari Migel Villaviciosa
“Pendón de Oro” izango dugu, errege-erregina katolikoek musulmanen aurka bideratutako gerran, Lojako
guduan ekintza nabaria egin zuena, 1486. urtean.
Hurrengo mendean, bere seme Martin, Juanetxo eta Juanotek eta horien semeak izango ditugu ekintza militarretan parte hartzen. Martin Indietako kapitain jenerala
izan zen mende erdialdean, eta bere seme Domingo,
Flandrian hil zen 1574an, errege zerbitzuan. Juanes
Villaviciosa Miranda semea ere ontzi kapitaina izan zen
Ternuan, eta, dirudienez, kortsarioren aurkako borrokan
hil zen. Juanetxok Migel Okendo eta Antonio Urkiola
jeneralen armadan parte hartu zuen, 1590ean. Juanot
anaiak, aldiz, almirante kargua eskuratu zuen, eta besteak beste, Menéndez Avilésen armadan parte hartu zuen,
frantsesak Floridatik errefuxatu zituztenean, 1565-66
urteetan. Dirudienez, 80 urte zituela hil zen, Azoreetan
izandako guduan. Juanoten seme Estebanek ere, aitak
utzitako lorratza jarraituko du eta 1597an hil zen Ferrolen, errege zerbitzuan, almirante zela.

GAZTELAKO ERREGE ARMADAN PARTE HARTU DUTEN SANJUANDARRAK.
ITSASONTZIETAKO KAPITAIN ETA MARINELAK (1590)229
NON

NOR

ZERTAN

ONTZIA

INGALATERRA (1555)230

Juan de Ebora, nagusia, kapitaina

Kapitaina

200 tonako bere itsasontzia

RUI GÓMEZ DE
SILVAREN ARMADA
(c.1555)

Pedro de Ebora, Juan de Ebora nagusiaren semea

Juan Ebora nagusiaren aginduetara

Juanot de Villaviciosa, Juan de Ebora nagusiaren suhia.

Juan Ebora nagusiaren aginduetara

Juan de Ebora kapitaina, Juanes semea.

Kapitaina

50 tonako zabra

Martin de Anoeta, kapitaina

Kapitaina

400 tonako naoa

Esteban de Santa Clara, kapitaina

Kapitaina

400 tonako naoa

Gregorio de Santa Clara, Estebanen semea.

Estebanen aginduetara
(mandador, laguntzaile?)

Bartolome Igeldo, kapitaina

Kapitaina

Juanes Igeldo, Bartolomeren semea.

Bartolomeren naoan “mandador”
bezala.

Juanetxo de Villaviciosa, almirantea

Kapitaina

200 tonako naoa

Martín Sanz de Lezo

Kapitaina

60 tonako zabra

Martín de Etxabe

Kapitaina

50 tonako zabra

Esteban de Santa Clara

Kapitaina

700 tonako naoa

Juanot de Villaviciosa “Martitxo”, kapitaina.

Kapitaina

700 tonako naoa. Dunetan
galdua.

Bartolomé de Igeldo

MEDINACELIKO
DUKEAREN
JARDUNALDIA (1571)231

150 tonako nabioa

250 tonako bi nao

Juanes Igeldo. Bartolomeren semea.

Nao bateko “mandadore”. Han hila.

Naoa armadatik bueltan
galduta Pasaiako bokalean,
zeraman jende guztiarekin.

Tomás de Villaviciosa

Nao bateko “mandadore”. Han hila.

Martín de Anoeta.

Artamukako sarreran parte hartu
zuen eta ingelesek portua katearekin
ixterakoan berak apurtu eta han
sartu zen.

2 nao. Bata 300 tonakoa
eta bestea 150ekoa.
Chanbran bat galdu zen.

Juan de Ebora kapitaina

Mandadore (laguntzaile?)

300 tonako naoa

Juanot de Nabejas, kapitaina

Kapitain

300 tonako naoa

Domingo de Villaviciosa

Kapitain

150 tonako naoa

PERO MENÉNDEZ DE
AVILESEN ARMADA (1574)

Juan de Gebara jauna

600 tonako naoa

Juanetxo de Villaviciosa almirantea232

Naoa

SAN LÚCARKO ARMADA
(Diego Flórez de Valdés, 1581)

Juanetxo de Villaviciosa

Kapitaina

324 tonako naoa.
Urperatua

Nicolás de la Torre

353 tonako naoa. Iltzeak
aprobetxatzeko urperatua

Migel de Isasa

360 tonako naoa

Juanes de Villaviciosa Lizartza

360 tonako naoa. Juanes de
Lezo kapitainaren
armadan.

Arlo militarra jorratzerako garaian, aurkezten dugun
alargunen taulak oso datu adierazgarriak ditu. Ez gara
analisi sakonetan sartuko, baina ondorio batzuk adierazi nahi ditugu. Errege zerbitzuan hildako 115 gizonetatik 24ren hiltze lekua eta modua ez dakigu. Beste 91
gizonetatik ia erdiak, berriz, 42, Flandrian hil ziren edo
horrekin lotutako ekintzetan; Lisboan, hamabi; Ingalaterran zortzi eta Andaluzian edo hara bidean, berriz, hiru.
Ameriketako datuak hartzen baditugu, ordea, oso hildako gutxi izango ditugu: zazpi Indietan eta bakarra Ternuan. Azkenik, itota hiru, gatibu bat eta Pasaian zazpi
marinel hil ziren. Nahiz eta XVI. mendeko bigarren
erdialdean jazotako gertaera ezberdinak kontuan hartu,
taulak agerian uzten du egoera politikoa eta Felipe
II.arentzat zein izan zen fronterik garrantzitsuena eta jarduera militarren xedea: Flandria. Amerika, berriz, bigarren maila batean dago, eta honen barnean Ternuak ez
du ia lekurik, nahiz eta kortsariotza mailan gertaera
larriak dokumentatuak izan233.
Betetzen zituzten lanen inguruan ez dugu datu askorik:
kapitainez gain, artillero eta lonbardariak ditugu, kontramaisuak, pilotuak, zaindariak eta baita danbor-jole bat
ere. Eta hiltzeko moduan ere, hainbat datu dira adierazgarriak: Domingo San Vicenteri, adibidez, kanoikada
batek burua eraman zion. Juan Ebora, aldiz, erlijioen arteko gudaren erakusle da, lutenaroek hil baitzuten. Azkenik,
Pedro Mugarrietaren kasua aipa dezakegu, Francis Drake
kortsario famatuak Cadizi egindako erasoan hil zena.

1550-1589 ARTEAN ERREGE ZERBITZUAN JARDUNDAKO SANJUANDARRAREN HILTZE LEKUA
Flandria
Lisboa

10%

Ingalaterra

7%

Ameriketan

6%
Pasaia

36%

6%

Andaluzia

3%
3%

San Migel

3%

Guda

2%
2%
1%
1%
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Itsasoan itoak

Ontzia
Gatibu
Ternua
Ezezagunak

Horrek primeran islatzen du testuinguru belikoa non
zebilen XVI. mende erdialdetik 1589 urtera arte. Eta,
beraz, Monarkiak indarrak nora bideratzen zituen.
Ondorioz, oso argi ikus dezakegu merkataritza eta milaka kilometrora egiten zen arrantza jardueretan hainbat
alditan aipatu ditugun ondorioak. Alegia, Ternuako
arrantza eta Europa Atlantikoko merkataritza moteldu
egin zirela.

Eugene de
Malbosen margolana. Untzi Museoa.
Gipuzkoako Foru
Aldundia.
www.albumsiglo19mendea.net

Alabaina, partaidetza horrek guztiak eta 1557ko bahiturek adierazten duten bezala, zerrendan azaltzen direnak lanbidez soldadu edo militarrak ziren jakin beharko
genuke. Askotan argi geratu da halako zerbitzuak beste
jarduera batzuekin tartekatzen zituztela, nahiz eta Villaviciosatarren kasuak arlo militarrera bideratutako familia
bat erakutsi. Horiez gain, nolabaiteko jarduera militarraren erabateko arduraldi baten inguruko kasu bakarraretariko bat Martin Santxez Ugarterena dugu. 1562. urteko
bere testamentuan “Bere Maiestatearen ezkutari” bezala
aurkezten zuen bere burua.
Halako jarduera bat XVI. mendeko kostaldeko ekonomiaren berrantolaketarekin aldatuko zen. Arrantzarako
eta merkataritzarako beharrezkoak zen jendea eta baliabideak arlo militarrera bideratzen zirenean. Ondorioz,
Irlanda edo Ternuarako arrantzura joaten zirenen oinordekoek guda unibertsoan aurkituko zuten beren ekonomia jarduerarik nabarmenena.
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ANTOLAKETA
POLITIKOA
BOKALEAREN BI
ALDEETAN
Pasaiako Portuko Agintaritzaren Argazki Artxiboa.

XVI. mendean zehar
itsasontziak sagardoz hornitzen zituzten sagasti gutxi
geratzen zen
Trintxerpeko magaletan. Egungo
Andonaegi auzoan
sagardoa egiten
zenik ere!.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
Argazki Artxiboa.
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URE IKERKETAK AINTZAT HARTUKO DUEN GARAIA-

ri dagokionez, ezin dugu ahaztu XVIII.XIX. mendeetara arte San Pedroko eta
Donibaneko komunitateak Donostiako
eta Hondarribiko gobernupean egongo
direla. Beste era batera esanda, Donostiako eta Hondarribiko hiribilduetako alkateek izango dute justiziaren
inguruko eskumena badiako bokalean dauden populazio-gune horietan.
Pixkanaka, baina, hiribilduekiko zuten urruntasuna
eta eguneroko bizitzaren konplexutasuna areagotzearekin batera, beren burua antolatzeko eta hainbat arlo
hobeto kudeatzeko beharra ikusi zuten bokalean kokatutako populazio horiek. Ondorioz, XVI. mendearen
hasieratik, antolaketa garatuagoa izango dute komunitateek. Udal kargu propioak garatu izana dugu horren isla,

bai Donibanen, bai eta San Pedron ere, “kopero” izena
hartuko dutenak, hain zuzen ere.

4.1 San Pedroren eraketa
Kolonizazioak Donostiak badian zuen kontrola areagotzeko balio izan bazuen ere, beste ondorio bat ekarri
zuen: bertan kokatu zirenen antolakuntza. San Pedroko
elizaren eraikuntza izan zen horren isla, liburuaren
hasieran aipatu dugun bezala. Erlijio ikuspegitik ez ezik
antolaketa politikoaren aldetik ere ikusi behar dugu
ekintza hori. Parrokiaren sorrerak populazioa hazi egin
zela adierazten digu, eta Altzak, Donostiak, Lezok edo
Oreretak eskaintzen zituzten zerbitzu erlijiosoak ez
zirela nahikoa sanpedrotarren beharrak asetzeko234.
Alegia, hango biztanleek behar propio bat zutela.
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Giza-loturak areagotu eta komunitate ideia gehiago
finkatu zuen hazkunde horrek. Hori da San Pedroko elizaren sorreraren isla: batetik, pertsona batzuek osatzen
duten taldearen behar erlijiosoak finkatzeko balioko du,
eta, bestetik, egoera komunitario horren areagotzea ekarriko du. Antolakuntza erlijioso horrek eta horrek zekartzan giza ondorioek antolakuntza politiko baterako
bidea irekiko zuten, gerora.
Baina badiak zuen garrantzi ekonomikoa kontuan hartuta, (harrigarria gerta daiteke) San Pedroren garapen
politikoa Altzarena baino motelagoa izan zen eta geroago etorri zen. Baliteke horren oinarrian populazioaren
nondik norakoa egotea. Batetik, Donostiak bultzatutako
kolonizaziora arte oso populazio txikia zegoen. Bestetik,
Altzan lurraldetasunean oinarrituta jazotako antolakuntzak zailtasun gehiagorekin egin zuen topo San Pedron.
Izan ere, bokaleko geografia-esparruak lur gutxiago
zituen nekazaritzarako, eta etxeen kontzentrazio edo
gune bat izateko aukerak ere txikiagoak ziren.
XV. mendearen bukaeran sanpedrotarrei komunitate
orokor gisa erreferentzia egiten zaiela ikusiko dugu; hau
da, bertako biztanleen antolakuntza maila ez dela kargu
politiko batzuetan islatzen. Erabakiak udalbatza orokor
batek hartzen zituela pentsa dezakegu, beraz, eta noizean
behin elkartzen zirela San Pedrori zegozkion hainbat erabaki hartzeko; azken horiek Donostiako ofizialen onespena eduki beharko zuten, betiere. Antolakuntza komunitario hori garai horretako bi dokumentutan ikus daiteke.
1484an Donostiako udalbatzak Juan Santander nagusiari
eginiko salmentan, Pasaiako biztanle eta auzokoen izenean parte hartzen du azken horrek: “por voz e en voz e en
nonbre de los vezinos avytantes en el lugar de Pasaje,
vezindad de la dicha villa”. 1497an, berriz, Pasaiako unibertsitateak emango du botere edo ahalorde gutuna:
“Sepan quantos esta carta de poder e procuraçión
vyeren, cómo nos, el pueblo e colaçión e vnyversy-

dad del lugar del Pasaje de partes de la vylla de San
Sauastyan, que estamos ayuntados a nuestra congragaçión e ayuntamiento segund que lo avemos de
vso e de costunbre…”235.
Azken paragrafo horrek garapen politiko horren inguruan aipamen batzuk egitera garamatza, “unibertsitate”
hitza irakurrita ezin baitugu pentsatu gaur egun goi mailako hezkuntza ematen duen erakundean, oso bestelako
batean baizik: interes komun batzuen inguruan bildutako auzo edo populazio-gunean. Komunitate batean, alegia. Giza komunitatea izateaz gain komunitate politikoa
ere badena, bere burua bateratasun gisa ikusi eta usadioetan oinarritua dagoena. 1497ko gutun horrek, gainera, batzarrak egiteko ohitura dagoela adierazten du.
Eta ez litzateke harritzekoa ohitura hori zuzenean San
Pedroko elizarekin zerikusia izatea, horren inguruan edo
hortik gertu egingo baitziren batzar gehienak. Donostian
jazo zen izurritearen ondorioz hiribilduko udalbatzak
1484an egin zuena bezala:
“oy dia domingo que se contó a diez e siete dias del
mes de otubre, anno (…) de mill e quatroçientos e
ochenta e quatro annos, este dia en el logar del
Pasaie, termino e iuridiçion de la villa de San Savastian, despues de dichas las viesperas, en la calle
publica real del dicho Pasaie, estando asentados
teniendo publica almoneda en las escaleras que
suben para la yglesia de Sennor Sant Pedro del
dicho lugar del Pasaie, que estan fechas de cal e
canto iunto con la dicha calle real…”236.
Hain zuzen ere, erlijioaren eta horren sinbolismoaren
pisuaz gain San Pedroko eliza erreferentzia zela adierazten digu Donostiako udalbatzak leku zehatz horretan
batzar bat egiteak; eta donostiarrentzat hala bazen, zer
esanik ez garai hartako pasaitarrentzat. Beraz, San Pedroko elizaren eraikuntzak berebiziko bultzada eman zion
han bizi zen komunitateari, identifikazio eta batze pro-
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zesu batean. Hau da, gertu zuten eliza bateko eliztar izateak eta horren inguruan sortzen ziren behar, ekintza edo
ospakizunetan parte hartzeak partaidetza horren kontzientzia bultzatuko luke, pertsona eta familien inguruan
bateratasuna eta interes-batasuna eraginez. Eta XVIXVIII. mendeetako mapak ikusten baditugu, argi geratuko zaigu bokalean zegoen komunitate horrek halako
prozesu bat bizi behar zuela; zonalde konkretu batean
kokatzen baitzen, Altzatik, Oreretatik eta Donostiatik
aldenduta.

HAMABIAK ETA BATZARRAK, Erdi Aroko euskararen aztarna
Leku izenez (toponimia) eta pertsona izenez (antroponimia) gain Erdi Aroko
eta XVI. mendearen hasierako euskararen aztarnak gutxi badira ere, dokumentazion azaltzen diren hainbat hitz edo kontzeptuk “hiztegi” txiki bat
osatzen lagun diezagukete. Uste baino luzeagoa.
Hala, Hondarribiak Donibane eta Lezori egindako jakinarazpenetan,
koperoez gain Lezoko juradu edo “hamabi”en inguruan hitz egiten da. Eta
testuinguru berean gaztelaniazko “ayuntamiento” hitza adierazteko “batzarre” euskal hitza erabiltzen dela ikusiko dugu:
- “…estando ayuntados los sobredichos coperos del Pasaje e jurados e
amabis de Leço, Martyn Sanches de Vrheder e Martyn de Darieta e
muchos de los veçinos de los lugares del Pasaje y Leço…” (1537/VII/22,
Laborda etxean, Hondarribiaren mandatu baten berri emateko batzarra). Iturria: HUA, C-5-I-23-2.
- “…los coperos e diputados e vezinos, honbres hijosdalgo d’este pueblo del Pasaje juridiçion de la villa de Fuenterrabia, que estamos juntos
e congregados en nuestro baçarre e ayuntamiento en el lugar acostumbrado a llamamiento de nuestros coperos…”. (1562/III/8. Donibanek
emandako ahalordetza gutuna). Iturria: PUA, 1626-4, 15. folioa.
“Hamabi” hitzaren jatorriak erlazio zuzena du Donostiako foruak ezarritako II-7 artikuluarekin. Orduan (1180. urtearen inguruan), udal gobernua
osatzen zutenak “duodecim bonis vicinis” ziren, alkate eta probestuarekin
batera; hau da, “hamabi auzoko on”. Gerora, gaztelaniazko “jurado” izena
hartuko dute auzoko horiek, kargua onartzeko orduan horren zina egin
behar baitzuten, kargua ondo beteko zutela, alegia.
Pixkanaka, populazioaren artean bi hitzak sinonimo bezala erabiliko
ziren. Donostiako forua eman zitzaien hiribilduetako inguruetan bai behintzat. Hala ikus daiteke Irunen eta Lezon, baina ez, ordea, Gipuzkoako barneko hiribilduetan. Prozesu benetan harrigarria, gaskoiei probintziako ekialdean eman zaien garrantzia kontuan hartuta. “Hamabi” bezalako euskal
hitza bi gune horietan aplikatzeak euskaldunen gehiengoa islatuko luke,
hiribilduan horrenbesteko bultzada izan zuen gaskoi jatorriko populazioaren aurrean.

94 I

Beraz, bi aldetik ikusi behar dugu Altzarekin alderatuz
San Pedrok aurkeztutako garapen berantiarra. Batetik,
Altza baino geroago sortutako populazio gunea da; alegia, XIV. mendearen bigarren erdialdean hasi zuen berebiziko bultzada, Donostiak kolonizazio hori aurrera eramateko erabakia hartu zuenean. Bestetik, eta, garai har-

tan hasitako prozesu horren ondorioz, XV. mendearen
erdira arte, ez zuen antolakuntza komunitario sakonago
baten beharrik sumatzen.
Azkenik, lurralde hori ustiatzeko eran ikus dezakegu
San Pedroko komunitatearen garapena. Hainbat lekukotzek aditzera ematen dutenez, XIV. mendean eraldaketa
bat jazo baitzen. XIV. mendetik 1467. urtera arte lur emateak dohainik izan ziren; beraz, han finkatzen ari ziren
biztanleek ez zuten ezer ordaindu behar. 1467-1484 urte
bitartean, ordea, zehazki nola ez dakigula, sanpedrotarrek zentsua ordaindu behar zuten beren lurrengatik.
Gure ustez, ordainketa horren jatorrian elizaren obren
kostuari aurre egiteko modua egon zen, Donostiako udalbatzari lurra erosi baitzioten, azpiegitura erlijiosoa eraikitzeko. Momentu hartan sanpedrotarrek ezin zuten
ordaintzeko modu zuzenetara jo erosketa eta lanen kostuei aurre egin ahal izateko, hau da, pertsonen artean egiten ziren diru-banaketa edo errepartimenduetara, jabetza gutxi baitzituzten. Era berean, erregearen eta hiribilduaren baimena behar zuten sisa bezalako zeharkako
zergak ordaintzeko, eta horrek Donostiako produktuetan
ezartzea zekarren. Hala, baliteke haien etxe, lur edo itsasontziak bezalako ondasunak hipotekatuta, hiribilduaren
aldeko zentsu-hartze bat hitzartzea237.
Egoera 1484an aldatu zela dirudi. Orduan, Donostiako udalbatzako kide batzuek lur horiek saltzea erabaki
zuten, nahiz eta urte batzuen ondoren hori zalantzan
jarri. Donostiak zituen gastu eta beharrei aurre egiteko
modua izan bazen ere, salmentak, Pasaia inguruko biztanleek lur horiek erosteko aukera izan zutela adierazten
du: hau da, dirua zutela. Agian lehenago, Donibanek
1482 edo 1533 urteetan bezala, bertara iristen ziren
merkatari eta garraiolarien aldetik diru-uztea lortu zutelako, baina baita, garai horretan pasaitar batzuk ekonomikoki mailaz igotzen ari zirelako238. Eta badugu
horren isla.
Nahiz eta Pasai San Pedrok komunitate politiko bezala berezko ondasunik ez izan (edo oso gutxi), 1499ko
uztailean eta irailean, San Pedrok eginiko errepartimenduen inguruan ikertzeko mandatua eman zioten erregeerregina katolikoek Francisco Vargas korrejidoreari239.
Urte pare bat lehenago Donostiarekin izandako auzian,
sanpedrotarrek hainbat auzi eta gasturi aurre egiteko
erabilitako metodoen inguruan ere hitz egiten zen. Aipatu ditugun maileguez gain, komunitateko kideen artean
diru-banaketa edo errepartimenduak egin zirela adierazten da. Hau da, bere ondasunen araberako diru kopurua
jartzea zegokion bizilagun bakoitzari. Ondorioz,
Donostiak eginiko salmentak eta ekonomia aldetik oparoa zen garai hura aprobetxatuz, inbertsioak eta zituzten
ondasunak areagotzen joango ziren sanpedrotarrak, pixkanaka240. Ez dirudi, ordea, San Pedroko udalbatzak
berezko jabetzak zituenik; 1517. urtean oraindik ere
Donostiako udalbatzak hango lurrak ematen baitzituen,
eta, jabetzen inguruan sortutako auzien arabera, sanpedrotarrenak edo Donostiarenak diren lurrak aipatzen
dira, baina ez San Pedrorenak241.

1429: PASAI SAN PEDRO IZANGO ZENARI BURUZKO LEHEN
DOKUMENTU ZEHATZA

K

odemastiri buruzko lehen aipamena 1318an badugu
ere, XV. mendearen amaierako auziak emango dizkigu
badiako zonalde horri dagozkion berri zehatzik zaharrenak. Horien artean, 1429an Donostiako udalbatzak gerora
San Pedro izango zenaren inguruan emandako lur emate baten
kopia. Zonalde horren populatzearen inguruan dugun lehen
dokumentu zehatza delako da garrantzitsua; hango biztanleak
ditu protagonista eta Donostiak bideratutakoaren adibide garbia
da. Nahiz eta auziak dokumentuaren kopia eman (ez da, beraz,
jatorrizkoa), horrek ez dio inolako garrantzirik kentzen, liburuan zehar azaltzen saiatu garen prozesuaren isla baita.

1429, ekainak 30. Pasaia.
Donostiako udalbatzak Pedro Cotillos gaztearen alde egindako
dohaintza-gutuna. San Pedroko plaza eta orubea, etxea egin
zezan.
En el nonbre de Dyos e de Santa Maria, Amen. Sepan quantos esta carta vyeren cómo nos, Pero Yvanes de Saluatierra e
Juan Bono de Tolosa, alcaldes hordinarios en la vylla de San
Sabastyan este año presente, e Amado Martynes d’Engomes,
preboste por nuestro señor el Rey en la dicha villa e en su juridiçión, e Anton Martines de Hernany, jurado mayor del conçejo de la dicha villa, e Pes de Pollon, jurado e guarda del puerto
de la dicha villa, por poder antes dado e otorgado por el dicho
conçejo e por su espreso mandado, el qual está en poder e fieldad del escrivano presente, otorgamos e conosçemos que damos
e donamos a vos, Pedro de Cotyllos el moço, fijo de Pedro de
Cotyllos, morador en el Pasaje d’Aquende el agua, vesyndad de
la dicha vylla de San Sabastyán, que estades presente, vna plaça
e logar de faser casa en el dicho logar del Pasaje de anchor de
dose codos, con su puerto de tener vuestra chalupa de anchor de
çinco codos, que sea para vuestro seruyçio e de la otra casa que
se fysyere (txuriz) a la villa, a cada vno su meatad. La qual
dicha plaça se tiene de la vna parte con la casa de Pedro de
Cotyllos vuestro padre; e de la otra parte a la plaça que es en
nonbre del dicho conçejo avemos dado e senalado a Sançol de
Binaga; e de parte de juso, con la mar; e de parte de suso con el
camyno que ba al dicho Pasaje, syn enbargo e syn mala vos e
sin otro entredicho alguno, segund que el dicho conçejo la auya
e tenya para vos e para vuestros herederos, suçesores e vos, en
quanto fuere la voluntad o plaser del dicho conçejo.
E esta dicha donaçión vos avemos fecho e fasemos en la
manera que dicha es, por rasón de muchas buenas ajudas,
seruiçios e plaseres qu’el dicho conçejo ha resçebydo de uos
fasta aquí, e entiende resçebyr de aquí adelante por esto que
dicho es, esta dicha plaça con todos sus derechos e pertenençias, vos damos segund dicho es para que fagades e podades
faser casa e hedyfiçio para vos e para vuestros herederos e suçesores e herederos en la manera e con las condiçiones seguientes:

Primeramente, con condiçión que non ayades poder ny podades bender ny enagenar la dicha casa a yglesia ny a monesterio
ny a orden ny a nyngund señor ny señora eclesyástico ny seglar
ny a otra persona alguna que sea fuera de la vesyndad de la
dicha vylla, syn liçençia e avtoridad del dicho conçejo.
Otrosy, que seades tenudo de tener e mantener buena vesyndad con el dicho conçejo e de pagar los pechos rasonables que
el dicho conçejo vos echare segund los otros vesynos de la
dicha villa; e seades tenudo de yr a sus llamamyentos e mande
(txuriz) quando quier que vos llamaren que seades sometydo e
sometedes a vos e a vuestros herederos e vienes de ser jusgados
por los alcaldes de la dicha villa por siempre jamas (txuriz) por
el preboste de la dicha villa segund que es vsado fasta aquí.
E otrosy, que sy por aventura la dicha casa se hirmare por fuego
o en otra manera que finque el señorio e propiedad en la dicha tierra, plaça e solar para el dicho conçejo syn contradiçión de ves
[sic] ny de otra persona alguna segund que fasta aquí ha seydo.
E yo el dicho Pedro de Cotyllos, otorgo e conosco que tomo e
resçibo del dicho conçejo e de uos los dichos ofiçiales en su nonbre, la dicha plaça e solar de casa con las condiçiones susodichas
e prometo de las tener, guardar e conplir agora e en todo tiempo;
e de no yr ny benyr contra ellas ny contra alguna d’ellas en tiempo alguno, so obligaçión de todos e cada vnos nuestros [sic] bienes, asy muebles como rayses, ganados e por ganar, por do quier
que sea e cada vno d’ellos por sy e por el todo que obligo a esto
de presente. E nos, los dichos Pero Yvanes e Juan Bono, alcaldes,
e Amado Martines, preboste, e Anton Martynes e Pes de Pollon,
jurados, en vos y en nombre del dicho conçejo, prometemos e
otorgamos de no vos desposeher ny tirar la dicha tierra e solar
vos guardando las dichas condiçiones. E para ello obligamos los
vienes del dicho conçejo, avydos e por aver, por do quier que
sean e a cada vno d’ellos, por sy e por el todo que obligamos al
escribano de presente. A esto son testigos que fueron presentes a
esto, espeçialmente llamados e rogados, Pero Miguell de Çacayo
e Pes d’Egurrola, e Anton Burbu e Domingo de Alqueça e Pedro
de Mondragón, vesynos de la dicha villa de San Sabastián.
Fecha esta carta en el dicho logar del Pasaje d’Aquende el
agua, donde la dicha plaça fue señalada, Treynta dias del mes de
junyo, ano del nasçimiento del Nuestro Saluador Ihu Xpo de
myll e quatroçientos e veynte e nueve años. E yo Martyn Peres
d’Egurrola, escriuano público en la dicha vylla de San Sabastián que en vno con los dichos testygos fuy presente a lo que
sobredicho es, por otorgamyento e mandamyento de los dichos
Pero Yvanes e Juan Bono alcaldes, e Amado Martines, preboste; e Anton Martines e Pes de Pollon, jurados del dicho conçejo, a requesyçion e pedymyenti al [sic] dicho Pedro de Cotyllos
el moço fys e escrivy esta carta e pus aquí este myo sygno acostunbrado sygno en testymonio de verdad.
Iturria: ARChV. Civiles, Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1, 607g.-608a.
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4.2 Eskumena zuten Donostiako
udal karguak
Aipatu dugun bezala, San Pedro Donostiaren jurisdikziopean zegoen. Ondorioz, justizian eta beste hainbat
arlotan -Gipuzkoako Batzar Nagusietako ordezkaritzan,
besteak beste-, Donostiako ofizialek bakarrik zuten
eskumena. Urteek aurrera egitearekin eta San Pedroko
komunitatean behar berriak sortzearekin batera, erakundeak garatuz joan ziren, bertako biztanleek ohiko bizitzan zituzten beharrak hobeto kudeatzeko. Hala, XV.
mendean ikusten genuen unibertsitate edo batzar orokorrak “kopero” izeneko karguei utziko die lekua XVI.
mendean, eta, horiekin batera, “diputatuak” izango dira
konplexutasun horren isla.
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Ez dugu ahaztu behar, baina, Donostiak justizia eskumenak hor ere aplikatu zituela eta horrez gain hiribilduko beste hainbat ofizialek ere, badia inguruan haien jarduna bete zutela. Beraz, horiek ere landu behar ditugu,
errealitatea hobeto ulertzeko. Eta San Pedro inguruan
udal kargu batzuei buruz ditugun lehen datuak haien
ingurukoak direnez, horiekin hasiko dugu ondorengo
atala.

a. Sagramenteroak
Dokumentazioaren arabera, haien funtzioak ondo betetzeko “sagramentua” egin behar zutelako zuten izen
hori Donostiako udal kargu horiek. Sagramentero hauek
polizia-funtzioak zituzten; istiluak bazeuden edo inor
ordenantzek ezarritako neurrien aurka bazihoan, bertara joan eta atxilotu egiten zuten. 1489ko ordenantzek
hasieran aditzera eman dezaketenaren kontra, haien
eskumena ez zen hiribildura bakarrik mugatzen. Laurogeita seigarren ordenantzaren arabera, Igeldoko San
Pedro elizatik hasi eta Bidart, Oriamendi, Txipres eta
Molinaoz gain Pasaiako portuko ur guztia hartzen zuen
beraien jarduera esparruak. Hiru hilabeterako izendatzen zituzten, eta, alde horretatik, XVI. mendearen
amaieran sortuko den dorrero-errejidorearen aitzindari
jo ditzakegu, azken hau ere denbora tarte horretan jarduten baitzen.
Hainbat aldiz aipatu dugun XV. mendearen amaierako auzian, sanpedrotarrak kexu agertzen ziren sagramenteroen ekintzak zirela eta. Guztiek onartzen zuten
Pasaian eskumena zutela eta istilu larriak zeudenean
hara joaten zirela, baina azken urteetan edozein aitza-

kiarekin gehiegi joaten zirela salatzen zuten, eta San
Pedroko jendea atxilotu eta hertsatu egiten zutela.
Gehiegikeria horiek Donostiak garai hartan bizitako
testuinguru istilutsuan dute oinarri; 1489 ordenantzek,
adibidez, aipamen adierazgarriak egiten dituzte sagramenteroen inguruan. Batetik, kargu horien inguruan
lehenagotik ordenantza ugari zeudela, eta, bestetik,
sagramenteroentzako ordenantza-liburu berezi bat zutela, alegia, garrantzia zuen kargu bat zela242. Legedi
zalantzagarri hori dela eta, hiribilduko udalbatzak neurri
berriak ezarri eta aurrekoak berregituratzea erabaki
zuen, administrazio-kudeaketa hobea lortzeko; bide
batez, beste leku batean aipatu dugun bezala, udalbatzaren boterea areagotzeko prozesua hasi zuen.
XVI. mendeko auzietan, “de los sacramenteros, vecinos y moradores del lugar del Pasaje” direlakoen ordezkaritzat du bere burua San Pedroko prokuradoreak,
momentu batean. Intitulazio horrek Pasaiak berezko
zituen sagramenteroak zituela aditzera eman badezake
ere, guk ez dugu halako daturik topatu. Baliteke San
Pedron kargu horiekiko erlazio estuaren edo horien jarduerarekin oso ohituak egotearen isla izatea. Bai eta,
nahiz eta ordenantzetan ez azaldu, XV. mendeko kexak
kontuan hartuta, handik aurrera Donostiak zituen ofizialez aparte sagramentero horietako bat zuzenean Pasaiara bidaltzea ere, bere eskumenak han aplikatzeko.
Dena den, nahiko zalantzazkoa da azken hipotesi hori,
XVI. mendean haien inguruan ditugun datu eskasek ez
baitute hori adierazten. Aurkitutako informazioak adierazten digunez, istilu edo auziren bat zenean, beraiekin
batera joaten ziren Donostiako ofizialak Pasaiara. Alegia,
haien mandatuak beteko zirela ziurtatzeko. Beraz, ez
zuten Pasaian inolako denbora finkorik igarotzen. Hala,
1530eko otsailean, Sancho Iturain sanjuandarraren
naoan sartzeko ahaleginetan ibili zen Ramus Pontes
sagramenteroa, Pedro Eantzi probestuordearen ordezkoarekin243 batera, bertako marinelei zekarten gariaren erdia
Donostian saldu behar zutela eta beste erdia Errenterian
eta Donibanen izan ezik edozein lekutan sal zezaketela
esateko. 1594. urtean, aldiz, Donibaneko elizan kokatutako lurren jabetza berea zela argudiatu zuen Donostiak,
eta, hango alkatearekin eta hainbat ofizialekin batera,
sagramentero bat egongo da244.

b. Portuzainak
Pasaian eskumena zuten Donostiako beste ofizialetako
batzuk portuzainak ziren, eta, portuari eta urari zegozkien zergak eta eskubideak jasotzeaz gain, Errenteriak
eta Oiartzunek beren bizilagunek pleitatzen zituzten
itsasontziak kontrolatzean zetzan beren lana; hala,
horien inguruko zerrenda bat eman behar zieten, badiara iristen ziren ontziek egiten zuten antzera. Beraz, merkataritza-garraioaren kontrola zeramaten eta gerora hain
famatu izango den dorreko errejidorearen aitzindariak
izan ziren.

Horien inguruko aipamenik nagusi eta ugarienak
1475etik aurrerakoak diren arren, eta urte horretan
Donostiaren eta Errenteriaren arteko istiluen ondorioz
sortu zirela badirudi ere, taulan ikus daitekeenez, baditugu lehenagoko datuak. Donostiako udalbatzaren partaide
gisa ikus ditzakegu 1465 urtean, bai eta lehenago ere,
1429an Pedro Cotillos sanpedrotarrari eginiko ematean
agertzen baitira. Ez da harritzekoa, hiribilduaren ondoan
zeuden portuetako mugimendua kudeatzeko helburuarekin sortuko baitziren, horien garrantzia areagotzen joan
zen heinean. Alabaina, XIV. mendearen amaierako dokumentazioak ere egiten die erreferentzia; beraz, badiaren
garrantzia areagotzen joan zen heinean, bertan eskumena zuten hiribilduek kargu batzuk sortzeko beharra ikusiko zutela uste dugu, gerora, jazotzen ari zen konplexutasuna dela eta (istiluak, merkataritzaren gero eta bolumen
handiagoa), zehazte-prozesu bat izan zutelarik.
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Garai hartan, Donostiari ematen zioten sententziek
portuaren jurisdikzioa; eta horrez gain, Urumeako hiribilduak portuzain horiek berak bakarrik izendatzeko
eskumena lortu zuen. Ondorioz, 1475 urteaz geroztik
bere portuzainak bidali zituen Donostiak Pasaiara; bi
pertsona hautatzen ziren horretarako. Beraz, nahiz eta
lehenago ere egon, handik aurrera haien eskumena eta
garrantzia areagotu egingo dela ikus dezakegu, izendapena Donostiaren gain bakarrik geratuko baitzen, Errenteriak eta Oiartzunek zutena galduta. Lehen portuzainak
azken bi horiek ere izendatzen zituztela orduan emandako dokumentuen bidez baiezta daiteke, 1475ean
Errenteriak eta Oiartzunek beraiek ere ofizial horiek
urtero izendatzen zituztela baitzioten:
“e ansimesmo, la juridiçion çebil y criminal, mero e
misto ynperio del dicho puerto e agua que a ellos
[Oiartzun eta Errenteriako udalbatzei] pertenesçia e

I 97

pertenesçe poner guardas en el dicho puerto en
cada un anno para que cojan e recauden los tributos e derechos del dicho puerto de las personas y
naos e pinaças e baxeles y fustas que al dicho puerto bienen e aportan e binieren e aportaren”245.
Ideia hori Villa eta Villasandino doktoreek 1475ean
emandako epaian aipatzen da:

Arrokaundietan dagoen Lord John Hay
gotorlekua.
Hornbrook, R. L
(1836/1840). Koldo
Mitxelena
Kulturunea.
Gipuzkoako Foru
Aldundia.
www.albumsiglo19me
ndea.net

“…mandamos que el dicho conçejo y omes buenos
de la dicha villa de San Sebastian pueda poner
guardas e cogedores en el dicho puerto en cada un
anno para que cojan los tributos e derechos del
dicho puerto de todas y qualesauier personas e naos
e fustas e baxeles que al dicho puerto vinieren e
aportaren, guardando a los vezinos y moradores de
las dicha Villa Nueba e tierra de Oyarçun e de las
dichas sus ferrerias sus prebillegios y esençions que
çerca d elos tributos e derechos del dicho puerto
tiene e a tenido de que an gozado en tienpos pasados. E que los dichos conçejos de la dicha Villa
Nueba e tierra de Oyarçun, de aquí adelante, no se
entremetan a poner guardas en el dicho puerto ni a
coger ni recaudar por sí nin por otro los tributos e
derechos del dicho puerto”246.

batzuk ezartzeko aukera izango zuen, eta, horren ondorioz, nolabaiteko kargu bat instituzionalizatuko zuen
merkataritza-mugimendu hori kontrolatzeko. Neurri
administratibo horrek Pasaiara iristen ziren produktuen
bolumena (eta motak) handitu egin zela islatzen du, bai
eta hiribildu berri bat sortzeak Donostiari zer-nolako
kalteak ekar ziezazkiokeen ere.
Hala, 1376ko apirilean Enrike II.ak emandako epaian,
adibidez, portuzainak aipatzen dira, eta merkatariek
haien aurrean adierazi behar zuten zekartzaten produktuak nora zihoazen:
“quando algun vesino o morador de la dicha Villa
Nueva o de la tierra de Oyarço o de las dichas ferrerias quisieren freitar o alquilar nave o navio ajeno
segund dicho es o faser traer pan çiento e otras mercaderias para su mantenimiento; que de la tal
Audiençia que seran tenidos de faser por escriptura
publica e por juramento de los maetros de las naos
e baxeles e otros navios qualesquier, que juren que
las tales viandas e las tales cosas que las traen [para]
(…) los de la dicha Villa Nueva o tierra de Oyarçun
o para las dichas ferrrerias por rason de la tal
Audiençia a las guardas del dicho puerto, en
commo el dicho pan e mercaderias vienen para
basteçimiento e mantenimiento de la dicha villa
Nueva o de la dicha tierra de Oyarçun e de las
dichas ferrerias…”247.
Portuzainen garrantziak XV. mendean izandako areagotzearen erakusgarri da horiek ererjidore gisa aipatzea,
hau da, administrazio eta gobernuburu esanahia zuen
hitzarekin adieraztea:
“y conseguyendo los dichos preuyllejos e sentencias syenpre la dicha vylla ha fecho mucha
mençion del dicho puerto del Pasaje, avn casy mas
que de otro puerto que esta junto cabe la dicha
vylla; y cada año suele poner dos regidores que se
llaman guardapuertos, para que prinçipalmente su
ofiçio sea de tener goarda del dicho puerto y de
saber y asegurarse de los nabios que entran e salen
en el dicho puerto e fazerles descargar y pagar los
derechos de Sus Altezas conformandose con los
dichos preuyllejos e sentençias e hordenanças”.
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Oreretak eta Oiartzunek eskumen hori zuten edo ez
XIV. mendeko dokumentazioa alderatuz jakingo dugulakoan gaude. Gure ustez, Errenteria Donostiak badian
ezarritako zergetatik salbuetsita geratzeak bi ondorio
ekarri zituen: batetik, Oreretak hiribildu titulua izan
baino lehen Donostiak zergak jasotzera bidaltzen zituen
pertsonek ez zuten eskumenik izango handik aurrera.
Bestetik, mesede horren aurrean, Errenteriak zerga

Adierazi dugunez, Donostiak lortutako eskumen
zabalagoen artean, 1475etik aurrera, berea ez beste inorena zen izendapena zegoen. Eta ez da harritzekoa,
Pasaiako portuaren jurisdikzioaren inguruan sortutako
dokumentazioan, Donostiak beretzat bakarrik eskatzen
baitzuen eskumen hori, Portuko uraren jurisdikzioa
berea zelaren baieztapenean oinarrituz:
“a nos perteneçe poner guardas en el dicho puerto
para que en nonbre de nos el dicho conçejo, cojan
y rrecauden, ayan y cobren de los mareantes e de
todas otras perssonas que al dicho puerto binieren y
aportaren, todos los tributos y derechos del dicho

Aiako Harria, Oiartzungo eliza, Lezo, Donibane. Badiaren garapena eta badiaren inguruko antolaketa politikoa ulertzeko ezinbesteko ibilbidea. Hornbrook-ek
ez zuen hori buruan izango, baina bere margola ederra bezain esanguratsua suertatzen zaigu. Hornbrook, R. L: “A view looking South from above Pasajes”
(1836/1840). Koldo Mitxelena Kulturunea. Gipuzkoako Foru Aldundia. www.albumsiglo19mendea.net

puerto y agoa, y que ansi lo auemos hussado nos y
nuestros antesesores de tienpos ynmemoriales a este
parte”248.
Aurreko paragrafoek ondo adierazten dutenez, portuzain horiek merkataritza eta ekonomia eskumenak zituzten baina, pixkanaka, liskarrek islatzen zuten legedi eza
edo egoera zalantzagarriak zirela-eta, hainbat eskumen
eta funtzio zehaztu edo baieztatu behar izan ziren. Hala,
portura iristen ziren ontziek zekartzaten produktuen
zerrenda edo inbentarioa erakutsi behar zieten, bai eta
horien helburua eta helmuga ere. Baita Orereta eta Oiartzungo ontziek ere. Horren bidez, gune horietara eta
bailarako burdinoletara zihoazen itsas maisu eta ontziek
juramentu publikoa egin behar zieten portuzainei, ontziratutako nao, fusta eta baxelak hango auzokoek eta bizilagunek ontziratutakoak ziren edo ez jakiteko, azken
hauek, mantenurako produktuak besterik ez eramatea
eskatzen baitzen. Ondorioz, ontzien kargamentua ikuskatzeko eskumena zuten portuzainek; funtzio horretan
ikus ditzakegu sagramentero eta probestuarekin batera249.
Bestalde, badiak lurralde-zabalera handia zuenez,
irregulartasunak egiten ziren edo ez jakiteko, ontzi batek

deskarga haien baimenik gabe egiten zuen edo ez, adibidez, pertsona bat bidaltzen zuten portuzainek ontziek
deskarga egindako lekura, horren berri eman zezan;
ondoren, beraiek joaten ziren hara.

DONOSTIAKO PORTUZAINAK250
1429

Pes Pollon

1465

Pedro Zaldibar

1475

Juan Ochoa Altzega

Pelegrin Arpide
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Iñigo Alkiza

Juan Iraurgi

1484

Rodrigo Gomez

Amado Alkiza

1489

Pedro Albiz

Domingo Berrasoeta

1493

Martin Agirre

1496

Juan Larrondobuño

Juan Bono de Segura

1497

Domingo Baires

Domingo Ampuero
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Marto Martinez Ernialde
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Nicolas Aranguren
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Pedro Sagastizar

1512

Pedro Villaviciosa

Garcia de Legorreta

Kargua urtebeterako zenez, gure ustez portuzainek
berezitasun bat edukiko lukete sagramenteroen aldean;
izan ere, haiek egiten zutenaren kontra, hiribilduak
izendatu ondoren epe hori guztia San Pedron emango
zuten portuzainek; 1568 urtean ondo adierazten den
bezala, horretarako aproposa zen dorrean251. Eta egote
horrek San Pedroko ohiko bizitzaren parte bihurtzen
zituenez, baliteke sanpedrotarrek haien soldataren zati
bat ordaintzea.
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Portuzain horiek Pasaiako badiako merkataritza kontrolatzeko izango zuten garrantzia ikusita, ez da harritzekoa Donostiak bere onura tresna bihurtzea: noiznahi
beren interesak defendatzeko tresna; beraz, Donostiako
elite eta oligarkiek eragina izango zuten horien izendapenean.

Izendapen horrek kontrol handiagoa izateko, hiribilduko hauteskunde sistemak ezarritako baldintzak bete
behar zituzten bertan zihardutenek; besteak beste, hiribildu barnean bizitzea; ondorioz, ez ziren pasaitarrak
izango. Eta hala izanez gero, aspaldi utziko zion Pasaiak
haien bizileku finko izateari. Alabaina, nahiko harrigarria da Pedro Villaviciosa sanpedrotarraren adibidea,
taulan ikus dezakeguna. Izan ere, San Pedroko ahalordeetako bat izan zen 1497ko auzian, eta, hori dela eta,
Donostiako udalbatzak kartzelatu egin zuen.
Azkenik, bi izango dira Donostiako portuzainak, oro
har, haiei buruzko informazioa dugunetik, eta, beraz,
baliteke batek Donostiako portuan eskumenak izatea
eta besteak bere funtzioak Pasaian betetzea, 1585ean
azaltzen zaigun bezala.

Gerraren eragina nabaria izan da Pasaian bai gizartean bai eta hirigintzan ere. Donostiak
San Pedron zuen poterearen ikurra izandako Torrea lehen gerrate karlistan txikitu zuten.
Hornbrook, R. L: “View of Passages, and Fort Hay” (Twelve Views in the Basque
Provinces illustrating several of the actions in which the British Legion was engaged
with Carlist Troop. 1840). Zumalakarregi Museoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.
www.albumsiglo19mendea.net

SAN PEDROKO DORREAN EGIN BEHARREKO LANAK (1495)
Errege-erregina katolikoek Alvaro Porras korrejidoreak eginiko azterketari
emandako oniritzia.
El Pasaje
En lo que toca, está muy bien lo que proveystes y será muy bien que se haga
la torre y el cubo que dezís para el puerto e se ponga allí lastres o [sic] quatro lonbardas que dezís; e asi mysmo qu’el lugar se fortalezca a casamun(?) e
con algunas palisadas e cabas de manera que esté lo más fuerte que ser pueda
y hazednos saber luego qué horden vos pareçe que se debe tener para la costa
d’esta obra e del reparo d’ella, sy será bien por sisa e por ynpusiçion o por
otro repartimiento y quién contribuyrá en ello e sobre todo, mandemos proveer lo que para ello es menester, segund que a nuestro seruyçio cumple. Yo
el Rey, yo la Reyna. Por mandado del Rey e de la Reyna, Hernando de Çafra.
Iturria: PUA, 1665-6

bildu eta populazio guneak helburu zituzten itsasontziak
hara iritsi baino lehenago ikuskatuko zituzten.
Portuzainen aipamen nagusia 1475 urtetik aurrerakoa
denez, ez litzateke harritzekoa dorrea garai hartan eraikitzea. Gainera, Donostiak XVII. mendeko dokumentu
batean dio dorrea urte hartan bertan izandako frantses
inbasioaren ostean eraiki zutela eta horri aurre egiteko
konpondu egin behar dela adierazten da 1497an:

c. Dorrea
Guztiok ezagutzen dugu San Pedroko dorrea. XVII.-XIX.
mendeetako marrazki eta grabatuetan ikus dezakegu eta
“Torreatze” leku-izen edo toponimoak ere ongi adierazten
du eraikuntzak San Pedron utzitako aztarna. Dorrearen
lehen aipamen zehatzak 1495 eta 1497koak dira, baina
lehenago eraiki zuten, orduan egoera txarrean zegoela eta
berreraikitzeko egurra behar zutela aipatzen baita252.
Gure ustez, dorreak historian zehar izan duen erabilera militar eskasa dela eta –bestelakoa izan da horren esanahia-, lonja edo errenteria funtzioa izango zen bere
benetako eginkizuna253. Ondorioz, lehen aipatutako
portuzainek han izango zuten beren lantoki eta bizilekua, eta Pasaiako badiarekin erlazio zuzena zuten hiri-

“e porque a la sazon se ofresçio que hera menester
reparar la torre que la vylla tyene en el Pasaje para
la defensyon del puerto en seruiçio de Vuestras Altezas e por la contrariedad del reyno de Françia, fue
nesçesario para fazer cal para el dicho reparo de
tomar algunos arboles de las dichas huertas, porque
les faltaua leña para ello e asy fizieran en tomar la
madera de las casas sy no fallaran el aparejo de los
dichos arboles para la dicha nesçesydad, para poder
seruyr a Vuestra Alteza prestamente, porque la torre
estava muy desbaratada e se daua gran priesa en la
fazer e la dicha vylla vso de su derecho…”254.
Egia da, ordea, dorreak batzuetan nolabaiteko defentsa militar funtzioa egin zuela; edo, behintzat, noizean
behin ontziek haren kanoikadak nozitu zituztela: Juanes
Azkue hondarribiarra, adibidez, kexu zen Donostiako
alkateak dorretik eraso egin ziolako harrapatutako bi
ontzi frantsesekin badiara sartzen ari zenean255. Eta,
azkenik, beste hainbat funtzioren artean kartzela funtzioa ere bazuela aipatu beharra dago256.
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rako berriak ez baitira ondorengo hamarkadetan aipatzen, nahiz eta batzuetan Pasaiarekin lotutako dokumentazioan agertu. Eta dokumentazioaren arabera, XVI.
mendearen bukaeran sortu zen Donostiak San Pedron
zituen eskumenak berregituratzeko testuinguru hori.
Hainbat datu ditugu hori baieztatzeko. Argiena, XVI.
mendean errejidore- dorreroari egiten zaion aipamena
oso urria (edo eza) izatea; gainera, azken urteetan besterik ez da ikusten. Bestalde, Villalobos kapitainak bere
1617ko txostenean bildutako informazioaren arabera,
dorreroen jarduera modernoak 1595 urtetik aurrera
sortu ziren. Azken horrek emandako datuek eta Vargas
Poncek emandakoek gure hipotesia baieztatuko dutelakoan gaude.
Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
Argazki Artxiboa.

Bilduma
partikularra.

Dorrea egoteak ez du esan nahi, ordea, horren famatua den errejidorea berehala sortu zenik. Gure ustez,
sagramentero eta portuzainen funtzioak dinamizatu eta
ikuskatzeko beharra sortu zen XVI. mendean, eta bi ofizial horien eskumenak bateratuko zituen kargu bat eratu
zen. Hau da, urteak joan ahala administrazio lanetan
horrenbesteko nahasmenik eta istilurik ez egoteko,
aurreko ofizialen funtzioak hobeto kudeatzeko kargu
zehatz bat sortzeko aukera ikusi izanaren ondorio da
errejidore-dorreroa. Edota horren aitzakiapean Donostiak badian kontrol nabarmenago bat ezartzeko aukera
ikusi izanaren ondorio. Aipatutako hasierako karguen
bateratze hori portuzainaren irudian sortu zela uste
dugu, sagramenteroen inguruko XV. mendearen amaie-

Villalobosen arabera, dorreroek dorre famatua zaintzeko enkargua zuten. Donostiako errejimentuak izendatzen zituen, hiru hilabetean behin. Beste egile
batzuek Donostiako errejidoreetatik bat dorrearen zaintzaile zela adierazten zuten: alegia, XV. mendearen
amaieratik edo XVI. mendearen hasieratik hiribilduko
udalbatza osatzen zuten lau errejidoreetatik bat postu
hartara bidaltzen zen, eta berezko jurisdikzioa zuen San
Pedroko biztanleekiko257. Guk ez dugu halako datu
goiztiarrik topatu, eta, gure ustez, Villalobosek zioena
bat dator XVI. mendeko dokumentazioak dioenarekin.
Alegia, 1595 urtetik aurrera aukeratu zuten Donostiako
errejidoreetako bat dorrero funtzioak betetzeko, eta ez
lehenago, Villalobosek berak esaten duen bezala:

“…antiguamente ponian para la dicha guarda del
dicho Puerto un vecino suyo particular; y de veinte
y dos años a esta parte embia al gobierno del dicho
Puerto y torre uno de quatro regidores que cada año
hace que asista en ella tres meses…”258.
1595 urteko hainbat agirik ere dorreroa garai horretan
sortu zela diote. Oinarrian, Villalobosek berak islatuko
duen Donostiaren utzikeria dagoela dirudi. Urte hartako
otsaila eta martxoan Felipe II.ak emandako bi errege
zedulek zaindari trebe edo gaidun bat ezartzera behartzen zuten Donostia, eta, hala egiten ez bazuen, Probintziako kapitain jeneralari izendapen hori egiteko eskatuko
zioten sanpedrotarrek. Halaber, apirilean, hiribilduari
dorrean 6-8 gizon jartzeko agintzen zitzaion besteak
beste, azpiegitura hartan guardia edo zaindari gisa egon
zitezen. Ondorioz, 1595etik aurrerakoa dugu XVI. eta
XVII. mendeetan hainbat liskar sortuko dituen errejidoredorreroa.
Vargas Poncek XIX. mendearen hasieran eginiko txostenean ere antzeko informazioak ageri dira. Bere ustez,
1589 urtean sortu zen errejidore-dorreroaren irudia.
Zoritxarrez, dokumentazioak ez digu halako datu zehatzik utzi, baina txostenak egin zituzten bi pertsona horiek
emandako datuetatik nahiko hurbil daude.
1585ean portuzain izandako Martin Arriola kapitaina
“veçino de la dicha villa el qual al tiempo que presente rresidia y rreside por torrero e alcayde e goarda de la torre del
Pasaje” gisa aipatzen da. Beraz, eskumen militarrak (alcaide) ere bazituen, gerora dorreroak izango zituen bezala;
izan ere, azken horrek bere funtzioak betetzen zituenean,
Pasaia eta Altzako auzokoen kapitain kargua ere hartzen
zuen bere gain259. Dena den, oraindik ere, karguak ez du
“errejidore” hitza bere baitan hartzen, eta, auzi horretan
ere, ez da Donostiako errejidore bezala aipatzen. Beraz,
oraindik ez da eraldaketa erabatekoa gertatu. Halaber,
1595eko otsailean, aurreko urteko kontu ikuskapena egin
eta Donibaneko elizaren atzealdean zegoen hilerriaren hormatzea hasi zenean “el torrero que tenía la villa de San
Sebastián en la torre del otro Pasaje” aipatzen da, “errejidore” hitzari inolako aipamenik egin gabe260.
Baina orduko garapenaz gain, XVI. mendean ere dorrero-portuzain horrek aldaketa batzuk izango ditu. 1543
urtean, hainbat berrikuntza egin zituzten dorrean, frantsesen aurkako gerrarako defentsa prestatzeko. Bertara
iristeko eskailera bat ezarri zuten besteak beste, erasoren
bat izanez gero, armak azkar hartu eta defentsarako ahalik eta azkarren prestatuta egoteko. Baina Donostiako
udalbatzaren eta koperoen arteko hitzarmenak eskumen
militarren inguruko datuak ere eskaintzen dizkigu.
Horren arabera, gerrak iraun bitartean zortzi sanpedrotar
izango ziren zaintza egingo zutenak. Beste ofizialen
inguruan ez da inolako aipamenik egiten261. Ondorioz,
Martin Arriolaren datuak kontuan hartuta, badirudi 15401580 urte bitartean dorreroak eraldaketa bat izan zuela
eta eskumen militarrak bere gain hartu zituela.

1596, urriak 28.
Donostiak Gortean Donibanen gotorlekua ez egiteko
aurkeztutako arrazoiak; tartean San Pedroko dorrearen kokapen egokiagoa lehenesten da.
“También nos a dado a entender el mismo comendador que Vuestra Magestad manda se aga vna torre o
casamata en el puerto del Pasaje a la parte de Fuenterrauia junto a vnos molinos y porque por caer aquel
puerto en juridiçión d’esta dicha villa, por parte d’ella el año pasado de nobenta y vno que don Fernando Hurtado de Mendoza, dijo que Vuestra Magestad
mandaua se hiziese a la parte d’esta villa, se dio a
Vuestra Magestad vn memorial de apuntamientos por
los quales paresze que no es neçesaria ni probechosa. Agora hemos tornado a mirar en ello andando por
todo el puerto y escudrinándolo todo con personas
que entienden d’ello, espeçialmente con el maestre
de campo don Fernando Jirón y los capitanes de su
(txuriz) y el capitán Pedro de Çubiaurre, con deseo
que se aga lo que mas convenga al seruicio de Vuestra Magestad y guarda del dicho Puerto. Y a todos a
pareçido que demás de la torre fuerte que esta villa
tiene en él con çinco pieças de artilleria de bronçe y
vna plataforma que se le hizo en lo vajo a la entrada
d’ella y agora se a ensanchado, de manera que en
ella se pueden poner y se pondrán quando conventa
otras seis o más pieças, a rraiz del agua aún tiene
lugar para engradesçer y alargarse, más no es neçesario ni probechoso que aya otro, porque demás de
las rrazones del dicho memorial, aquella descubre y
guarda toda la canal del puerto y sus surçideros, de
manera que puede inpedir la entrada y estada en
ellos más y mejor que se podrá hazer del puesto de
los molinos, del qual no se descubre d’él todo el
surçidero que está a la entrada del puerto al lado de
las peñas que llaman Puimarquez, de donde pueden
echar jente en vn desenbarcadero arto llano que está
en frente, del qual podría entrar en el lugar por detrás
de la torre que se traçea y aun derribarla o azer
mucho daño con sólo deribar las peñas que están
sobre el sitio d’ella; y a todo esto mira y alcança la
torre d’esta villa que con el menor tiro pasa la peña
de Aranda que está en el bocal de lo alto, (y) avn del
medio descubre todo el surçicero y el desenbaraçadero y que quando en alguna parte se huuiese de
hazer, abrian de ser entre las dos peñas del Puimarquez porque de alli se descubre y se puede inpedir de
más çerca y mejor la entrada y el surçidero y el
desenbaraçadero y guardar todo el puerto como
paresçe por vna pintura fiel y puntualmente sacada al
natural que lleva Jofre de Yarça nuestro procurador
general, juntamente con vn treslado de los dichos
sapuntamientos [sic]”.
Iturria: HUA, E-5-II-2-2.
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Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
Argazki Artxiboa.

Oinarrian kudeaketa administratiboa aitzakia hartuta
(bestetik, historian zehar hainbat alditan jarritakoa),
Donostiak portuarekiko kontrola areagotuko zuen dorreko errejidorearekin, argi ikusten baita portuko mugimendua kontrolatzeko eskumenak edukitzeaz aparte
kontrol hori zabaldu edo kontrol zuzenagoa izango
duela beste esparru batzuetan. Beraz, areagotu egingo
dela sanpedrotarrenganako kontrola. Eta hori argi eta
garbi azaltzen zaigu errejidore-dorreroaren eskumenetan.
Aurreko ofizialek zituzten eskumenen ildotik, beren
helburua portua zaindu eta zergak jasotzea bada, kargu
berriak justizia eskumena ere izango du praktikan, sortzen diren istiluen aurrean eta erreklamazioetan epaile
bezala lan egiteaz gainera, zigorrak ezarri eta atxilotzeak egiteko ahalmena izango du. Justizia funtzioa irudikatzen zuen makila eramatea izango da horren adierazgarri.
Beraz, portuzain eta sagramentero lanak batu ziren
haiengan, eta beren mandatuak betetzeko hainbat pertsona zituzten agindupean. Gerora, botere banaketarik
ez zegoenez, arazo ugari sortuko dira XVII. mendean
horren inguruan; bereziki, epaile funtzioa sanpedrotarrengan aplikatu nahiko duenean. Eztabaida horiek ere
dorreroa XVI. mendearen amaieran ezarri zela adierazten dute.
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Uste dugu dorreroaren agerpenak mende horren
amaieran Pasaiako portuaren defentsan egin beharreko

lanen testuinguruan duela oinarria. Alegia, azpiegitura
horiek hobeto kudeatzeko intentzioan. Fernando Mendoza Probintziaren kapitain nagusiak proposatuta,
1596an Jofre Igartza bidali zuen Gortera Donostiak,
Pasaian ezarri nahi zuten gazteluaren inguruko traza
eta marrazkiekin, San Pedrok gerora Santa Isabel gotorlekua izango zenak baino kokapen hobea zuela argudiatuz. Baliteke bere interesak aurrera ateratzeko
Donostiak dorreroa eratzea ere proposatzea, San
Pedroko dorrerako hobekuntzekin batera, azpiegitura
berria Donibanen kokatzeak ekar zitzakeen kalteen
aurrean.

d. Probestua eta beste hainbat ofizial
Salbuespenak salbuespen, Donostiako forua zuten hiribilduek zuten probestua. Hasieran, erregeak hiribildu
horietan zituen eskumenak eta jurisdikzioa mantentzeko
ezarri zen; beraz, udal kargu hori ez zen urtero berritzen; erregeak nahi zuenean izendatzen zuen, eta, askotan, Koroaren alde eginiko zerbitzuengatik jasotako sari
gisa lortutakoa kargua zen. Gure kasuari dagokionez,
Pasaiako badian eskumena zuten hiribildu guztiek zuten
halako ofiziala; bai Hondarribiak, bai Donostiak, bai eta
Oreretak ere. Zehaztasun sakonetan sartu gabe, XV.
mendearen amaieratik aurrera, Behe Erdi Aroan zuen
esanahi oligarkikoa murriztu eta alkateen mandatuak
betetzeko erabiltzen zen ofiziala zen. Donostiaren
kasuan, sagramentero eta portuzainekin batera ikus
dezakegu Pasaian, Donibanekoak ziren ontzietara joa-

ten, zekarten merkantzia ikuskatu eta erdia Donostiara
bidali zezaten eskatzen262.
Bestalde, alkateen auto betearazleak betetzeko ardura
zutenez, haien aurrean eramaten zituzten aurrera sanpedrotarrek egiten zituzten ondasunen bahitura eta exekuzioak; horren adibide dugu 1534 urtean Pedro Laborda
merkatari donostiarrak Martin Trintxerrenak ziren ondasunetan egindakoa. Eta atxiloketak egiteko eskumena ere
bazuten, sagramenteroek bezala.
Hondarribiak ere bazuen kargu hori, eta, Donibaneri
dagokionez, antzeko eskumenak zituen: hau da, alkateek emandako epaiak (zibilak edo betearazleak) eta hainbat mandatu aurrera eraman zitezen ziurtatzen zuen;
batez ere, liskar, eztabaida eta, oro har, justiziaren aurrean konpondu beharreko arazoak. Alegia, hiribilduek
bokaleko komunitateengan zuten eskumenik nabarmenena. Hala, Hondarribiko alkateen aurrean sanjuandarrek aurkeztutako salaketa edo auzietan emandako sententziak betetzeko ardura zuten263. Horregatik, “preboste ejecutor” izena hartuko du kargu horrek XVI. mendearen hasieratik. Bestalde, probestuak ezin zituenean
aginduak bete, bere ordezkoa izaten zen mandatu
horiek bete, bahiturak egin eta jendea preso hartzera
joaten zena264.
Bestalde, 1530eko Donostiako ordenantzek udalbatza
osatzen zuten bi alkateak hilean behin Pasaiara joatera
behartu zituzten, edozein motatako irregulartasunak ekiditen saiatzeko eta, bide batez, sinbolikoki eta fisikoki,
hiribilduaren boterea eta jurisdikzioa berresten zuen
ekintza bat aurrera eramateko. Bisitak txandaka egingo
ziren. Lehenengo hiruhilabetekoan alkate batek izango
zuen bisitak egiteko ardura, eta ondorengo hiru hilabeteetan besteak. Ikuskatze horiek udalbatzako hamabi
nagusirekin batera egingo ziren, nahiz eta beste hainbat
ofizialek ere parte hartu, 1585ean bezala265. Aipatzekoa
da, ordea, ordenantza horrek hurrengo sei hilabeteetan
nahi edo egoki zeritzen aldietan joan zitezkeela adieraztea. Alegia, hilean nahi adina.
Donostiako udalbatzak, gainera, berezko lurretan
eraikitzeko baimenak ere ikuskatzen zituen. Eta eskumen horrek berebiziko garrantzia du San Pedron, 1525
urtean, oraindik, hango etxeak Donostiako udalbatzarenak diren lurretan egin direla aipatzen baita; ondorioz,
azken horrek zuen kudeaketa eta, hainbat lekukotzen
arabera, hurrengo urteko alkateek baliorik gabe utz
zitzaketen eraikitze baimen horiek, lur horiek beste pertsona bati emanda:
“de presente ha visto que la dicha villa de San Sebastián ha estado e está en vso e costunbre e posesyón
de quitar los solares e pedaços de tierra e quales
quier otras cosas que dan a los que las ovieron dado
e darlo a quien lo quieren e por bien han tenido e
tienen, mandando que al que ge lo quitan que no
haga edifiçio alguno; e otras vezes, a qualquiera que
la dan e las liçençian que a vn año dan, rebocar los

otros alcaldes e ofiçiales en el año e años seguienes,
quando quieren e por bien tienen”266.

Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
Argazki Artxiboa.

Beraz, eraikuntzak ekiditeaz gain, oso ondo islatzen
da lur emate edo uzte hori guztiz sartuta dagoela udalbatzen arteko interes jokoan, eta ofizialen arteko liskarrek ere eragina izango zuten horretan267. Gogoratu
behar dugu, gainera, San Pedroko hainbat lurrek nolabaiteko pribatizazio prozesua bizi izan zutela XV. mendearen amaieratik aurrera; izan ere, Donostiako udalbatzak aurrera eraman zituen salmentak, eta, ondorioz, ez
zuen eskumen zuzenik horietan. Argi dago, beraz, gorago aipatzen joan garen legedi eta erabaki horiek guztiek
Donostiako udalbatzak Pasaian bere kontrola areagotzeko zituen neurriak islatzen dituztela XVI. mendean, eta,
horrenbestez, Oarsoaldeko portuak bizi zuen goraldiari
aurre egiteko saiakera.
Bestalde, alkabala biltzaileek ere eskumenak zituzten
Pasaian, zeharkako lan bezala. XIV. mendetik aurrera
izandako eraldaketak kontuan hartu gabe, salmenten
%10i aplikatzen zitzaien errege zerga zen alkabala, XVI.
menderako. Gipuzkoak 1509-1513 urteen artean berezitasun bat bizi izan zuen zerga horren inguruan, “fosilizazio” prozesu bat jazo baitzen. Hau da, hortik aurrera
urtean kopuru finko bat ordaindu behar zion Koroari,
eta, beraz, urte bateko salmentak aurreko edo ondorengo urtekoak bezalakoak ez baziren ere (eta bereziki,
gehiago zirenean), diru-kopuru bera ordaindu behar
zen. Alkabala jasotzeko, biltze-barruti edo eskualdeak
sortu ziren; Pasaia, Donibane eta San Pedro Donostiaren eskualdean zeuden, Hernani, Andoain edo Urnieta
bezalako hainbat gunerekin batera. Oreretak eta Oiartzunek, aldiz, bakoitzak bere barrutia osatzen zuen.
Donostia barrutiko “buru” zenez, berak izendatu
behar zituen kopuru horiek biltzeko ofizialak. Hala,
barrutia osatzen zuten herri eta hiribilduek hari ordain-
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du behar zioten; urtetan hirutan egiten zen bilketa.
Donibaneri, adibidez, Donostiak ordaindu behar zituen
221.365 maraietatik 8.625 zegozkion.
Alkabalaren bilketaren inguruan tira-bira ugari sortu
ziren. Hernanik, Donibanek, Andoainek edo Urnietak
behin baino gehiagotan salatu zuten Donostia, zegokien
kopurua baino gehiago kobratu nahi izan zielako, 1514
eta 1520 urteetan ondo ikus daitekeen bezala268. Halaber, badakigu 1548 urte inguruan Donostiak bere aldeko
errege betearazlea lortu zuela Donibanerekin hainbat
arrain eta ardoren salmentan aplikatu beharreko alkabalaren inguruan izandako auzian, eta, horren ondorioz,
Donibanek 12.000 marai ordaindu behar izan zituela269.
Donibane Donostiako barrutian egoteak beste arazo
batzuk ere sortu zituen. Bereziki, horiek non kobratu
behar ziren adosterako orduan. Batzuetan, hiribilduko
alkabala-biltzaileek Donibanen kobratu nahi izan baitzituzten. Hala, 1528ko urtarrilean, salaketa jarri zuen
Pasaiako alkabala-biltzaile Juan Agramont elizgizon
donostiarrak Migel Oñati hondarribiarraren aurka,
Hondarribiko alkatearen aurrean. Alkabalen inguruan
zegozkion 1.085 marai zor zizkiola zen horren arrazoia, Bordeletik ekarri eta Donibanen saldutako 18
ardo pipagatik. Oñatik onartu egiten zuen oinarrizkoena, baina alkabalari zegokion dirua Donostian eman
zuela esaten zuen, eta, beraz, ez zuela berriz ordaindu
beharrik270.

4.3 San Pedroko berezko karguak:
Koperoak eta diputatuak
San Pedrok sortutako ofizial propioak azkeneko punturako utzi ditugu. Egia esan, dokumentazioak aipamenak
egiten baditu ere, ez dakigu haien eskumenak zeintzuk
ziren. Donibanekoek izango zituztenen oso antzekoak
izango zirelakoan gaude. Hala ere, informazio ezberdina dugunez, aparte landuko ditugu alde bateko eta besteko karguak.
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Azpimarratu behar dugun lehenengo gauza puntu
honen berritasuna da, harrigarria badirudi ere. Orain
arte, guk dakigula behintzat, egileek ez baitute San
Pedrok ofizial propioak zituela esan. Egia esan, puntu
honetan aurkezten duguna bat dator XIV. mendetik
aurrera ikusten ditugun gipuzkoar herrixken dinamikarekin. Alegia, bakoitzak ondasun propioak zituen, eta,
nahiz eta hiribildu baten jurisdikziopean egon, hiribildutik bereizitako kudeaketa zuten hainbat esparrutan.
Alabaina, ondoren ikusiko dugun bezala, San Pedrok eta
Donibanek ere berezitasun bat dute horien aldean, ez
baitziren Donostia, Hondarribia edo Orereta hiribildu
bezala sortu baino lehenago osatutako komunitateak.
Tolosak, Ordiziak edo Segurak beraien inguruko herriekin sinatu zituzten auzotze hitzarmenek, ordea, argi erakusten dute herrixkek egituraketa bat bazutela, berezko
kargu eta ondasunekin.

Ondorioz, argi geratzen da geroago Pasaia udalerria
izango zenaren oinarrizko komunitateek garapen bat
izan zutela, hainbat arlo kudeatzeko ofizial propio
batzuk sortu baitzituzten.
1621eko agiri batek adierazten digunez, hango errentak eta propioak kudeatzeaz aparte, hainbat gairen horniketa egiteko ahalmena zuten koperoek. Hala, haien aginduz egiten zen enkante publikorako deialdia eta, kandelen bitartez, produktuen horniketa: ardoa, sagardoa, olioa
eta haragi horniketa, besteak beste. Prozedura nahiko sinplea zen: kandela piztu eta udalbatzak ateratako preziotik behera egiten ziren eskaintzak, eta kandela itzali
orduko preziorik baxuena eskaini zuenak irabazten zuen.
Geroago aztertuko dugu Donibaneren kasua, baina
han bezala, San Pedroren ofizial propioak ere hiru kopero ziren. Halaber, badakigu horiek ordezko bat zutela,
beraiek kanpoan zeuden bitartean euren funtzioak bete
zitzan. Ez dakigu kopero-errejidore horiek noiz sortu
ziren, oraindik ere 1497an batzar nagusi batek ematen
baititu prokuradore edo ahalorde gutunak. San Pedron,
Donibanen ez bezala, ez dugu hauteskundeen inguruko
daturik, baina baliteke han bezala, oraindik ere XVI.
mendearen amaieran batzar orokor horrek izendatzea.
Sorrera horretarako beste populazio-guneetan izandako gobernu-ixte prozesua har dezakegu oinarri. Hau da,
hori kontrolatzen zuten familia nagusiek eragindako
prozesua, haien interesak aurrera atera zitezen. Kostaldeko herrietan, baina, eta Donibane eta San Pedro bezala txikiagoetan are garbiago, berezko garapen baten baitan koka dezakegu itxiera hori: egun eta hilabete ugari
kanpoan egotera behartzen zuten jarduera ekonomikoetan, alegia. XVI. mendean, areagotu egin zen prozesua.
Ondorioz, udalbatza irekietan parte hartzearen gutxitze
horrekin, gobernu arloetan itxiera oligarkiko baten
ordez aktibitate ekonomiko nagusien ondorioa ikus daiteke. Nahiz eta gerora, ordenantzek jartzen zituzten
xedapenak zirela eta, probintzia guztian gertatzen ari
zen itxiera prozesuaren itzalean, familia batzuek
Pasaian hori aplikatzeko aprobetxatu.
XVI. mendean zituzten eskumenak aztertu baino
lehen, ondorengo mendeko hainbat datu jaso nahi ditugu, horiek baitituzte San Pedroko koperoen inguruko
datu zehatz zaharrenak. 1687an, adibidez, San Pedroko
errejidoreek elizako eserlekuetan esertzeko lehentasuna
zutela adierazten da271. 1694an, aldiz, adierazpen
harrigarria egiten dute hauteskundeen inguruko datuek,
sistemarik ez zegoela adieraziz: “no hauer estilo de nonbrarse cargoauientes algunos a menos que sea por
muerte o ausencia Ultramar de los propietarios”272.
Azken ideia horrek Gipuzkoak bizi zuen dinamikarekiko salbuespen nabarmen bat ematen digu; izan ere, hauteskunderik ez egoteak karguak hil artekoak zirela esan
nahi du. Eta bi ezaugarri horiek nabarmentzen eta harrotzen zuten Gipuzkoa, beste geografia esparruen aldean.
Dena den, azpimarratu behar dugu pasaitarrek itsasoare-
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kin eta horrekin lotutako lanbideekin zuten lotura estua
zela eta, hainbat hilabetetan kanpoan egoten zirela; beraz,
hil arteko sistema hori nahiko erlatiboa zen, askotan ez
baitzeuden funtzio horiek betetzeko. Horrek ez du esan
nahi Pasaian bizi ziren familia nagusiek kontrolatuko ez
zutenik. Aitzitik, izenak eta ditugun datuak kontuan hartuta, argi dago XVII. mendean horiek errepikatzen zirela.
Baina zoritxarrez, XVI. mendean ez dugu halako datu
zehatzik. Gainera, uste dugu XVII. mendean islatutako
egoera ezin dugula aurreko mendekoan guztiz aplikatu,
orduan errejidore-koperoa ezarri zelako, besteak beste.
Donostiaren aurka izandako auzian 1553ko maiatzean emandako ahalorde gutunean, San Pedroko karguak
2 kopero, koperorde bat eta 3 diputatu izango dira:
Domingo Idiazabal eta Juan Perez Dozal koperoak, Juan
Goiatz koperordea eta, azkenik, Domingo Noblezia,
Andres Igeldo eta Juan Perez Sabaña diputatuak, hain
zuzen ere. Koperordeak beste kopero bat ordezkatuko
zuen, horrek batzarretara joateko aukera ez zuenean.
Baliteke koperoak izendatzea bere ordezkoa, udalbatzak
koperoak aukeratzen zituenean horiek ere hautatzea edo
hori kopero guztiek egitea, baina ez dugu horren inguruko daturik. Dena den, XVI. mendearen erdialdeko
datu horrek beste informazio bat ematen digu: Donibanek izandako antolaketaren ia eredu berdina dugula,
alegia. Zer esanik ez “kopero” izena bi leku horietan
bakarrik dokumentatuta egonda.

Halako gaietarako zituzten ohitura eta usadioen arabera elkartu zirela dio dokumentuak. Beraz, argi ikus
dezakegu XVI. mendearen erdialderako kargu instituzionalizatu batzuk ezarri zirela eta, Altzan bezala, portuaren inguruan sortutako arazoak eta batez ere biztanle
horien ohiko bizitza kudeatzeko izendatu zirela suposa
dezakegu.
Ordutik ditugu dokumentatuta kargu horiek; hala,
1576an, Juanes Aduna azaltzen zaigu kopero-errejidore.
Aipatutako 1553 urteko prozesuan, Juan Otsoa Urkizuk
“de los sacramenteros, vecinos y moradores del lugar del
Pasaje” ahalordetzat du bere burua. Baina auzian zehar,
“de los coperos y vecinos del lugar del Pasaje”; “coperos
y diputados e vecinos hijosdalgo del pueblo y lugar del
Pasaje”; “conçejo, coperos y vecinos de la hunybersidad
e lugar del Pasaje” izenean ere dihardu. Alegia, XVI.
mendearen erdirako bere antolakuntza-mailan aurrera
egin duen komunitate baten aurrean gaudela, horretarako kargu propioak sortu zituena.

4.4 Hondarribitik haratago sortutako
komunitatea
Bokalearen beste aldean kokatutako komunitateari
dagokionez, Hondarribia eta Lezorekin izandako erlazioaz hitz egin behar dugu. Arestian aipatu dugunez,
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Donibane eta inguru horretako lurrak Hondarribiari atxikita geratu baitziren, 1203 urtean azken horri emandako hiri-gutunaren ondorioz.
Bertan, Irun, Lesaka edo Aiako Harriaz aparte, Oiartzungo ibaia aipatzen da, Bidasoako hiribilduaren
mugak ezartzerakoan. Baina muga horien artean dauden lurrez gain, “Guillelmum de Lacon et socios suos,
ut sint uestri uicini” ere hiribildu berriaren auzotasunean sartzen ziren. Dokumentuak islatzen duen esaldi hori
behin baino gehiagotan jarri bada ere Lezoko hastapenaren adibide gisa, XII. mendearen bukaeran hainbat
pertsona gerora Lezo izango zenaren inguruan kokatuak
zeudela dio, eta Gillermo Lazonek izandako pisua
komunitate horrek ondorengo mendeetan hartuko duen
izenean islatuko da. Bestalde, ez dugu ahaztu behar
Donostiak oraindik Oiartzunekin (dirudienez, handik
gutxira arte) eta Oreretarekin egiten zuela muga.
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Lezoren inguruko datu horrek Donibaneko biztanleek
ordurako kokaleku finkoa zutela adierazi nahi al du?
Gure ustez, ez, baina Donibane nola sortu zen jakiteko
datuak eskaintzen dizkigu. Hain zuzen ere, gerora Lezo
izango zenaren lekuan zegoen padura edo ibaia lehortzeko prozesuak gerora badiako bokalerantz bultzatuko
zituen hainbat biztanle, arrantza eta batez ere itsas merkataritzarekin erlazionatutako jarduerak hobeto kontro-

latu eta aurrera eramateko aukerak handiagoak zirelako
bokaletik gertuago zegoen inguru horretan, Kodemastiren ainguralekuak aditzera ematen digun bezala. Hala,
bokalearen hasieran kokatutako pertsonek ere berebiziko laguntza eskainiko lukete itsasontziak sartu behar
zirenean, han egoteak aukera hobeak emango zituelako
horiek noiz sartzen ziren ikusteko. Gillermo Lazon eta
bere taldea kokatu zen puntuan eratzen joan zen komunitateak kanpoalderantz egingo zukeen nolabait, lehendabizi gaur egun Bizkaia den auzunean kokatuz eta,
ondoren, plaza eta Bonantzara iritsiz, ontziak ainguratzeko leku aproposagoa baitzen.
Beraz, egungo Lezo inguruan kokatutako biztanleak
izango lirateke hasieran Donibaneko komunitatearen
bultzatzaile. Datuen arabera, azken kokaleku horiek
izango zen populazioak bere eraikin eta etxeak egiteko
aukeratutako gunea, eta 1366 urtean Erriberako San
Juan eliza eraiki zuten. Ez baitugu ahaztu behar XVI.
mendearen erdialdera arte Donibanek eta Lezok parrokia bakarra osatzen zutela eta, beraz, honek argi islatzen
du hasierako antolakuntzak eliza izan zuela oinarri,
Gipuzkoako beste hainbat kasutan bezala, gerora behar
berriak sortu baziren ere.
Lazon abizenak atzerriko biztanleei begiratzera garamatza. Ezaguna da gaskoierak Donibanen izan duen

garrantzia, eta, beraz, Donostiako eta Hondarribiko adibideak ikusita, baliteke horietako batzuk XII. mendearen
amaierarako badian ezartzea. Alabaina, “Lazon” abizenak erreferentzia egiten dio Gaskonian ez ezik Flandrian
eta Normandian ere padurak lehortzeko erabiltzen zen
teknika bati, eta, hortaz, ez litzateke baztertu behar handik etorri izana273.
Dena den, Donostiatik eta Asturiagatik zetozen merkatari gaskoien eragina ere egongo zen Hondarribiaren
pean gelditu zen badiako jurisdikzioan kokatutako biztanleria horren garapenean. Horiek Pasaiako badia ainguraleku erabiltzen hasi zirenean harremanak estutu baitzituzten Oiartzungo bailaran eta ondorengo urteetan
Orereta eta badiako beste hainbat lekutan kokatu ziren
euskaldunekin. Horrek inguruaren eta geografiaren nondik norakoen informazioa eskainiko zien eta jatorrizko
komunitate euskaldun horrek merkatari, marinel eta itsas
garraiolariek beharrezko zituzten produktuak eskaintzeko aukerak zituela ikusiko zuen. Harremanen indartze
horrek populazioa badiara erakarriko zuen eta hainbat
biztanle, pertsona eta familia bertan ezartzen hasiko
ziren. Prozesu horretan ezin ditugu ahaztu Donostiarenak eta Hondarribiarenak ziren Jaizkibelgo lurrak ustiatzen zituzten biztanleak. Horietako batzuek goi menditik beherantz egingo zuten, ordura arte abeltzaintzara
bideratutako ekonomia beste aktibitate batzuetara
zuzenduz. Halaber, ez dugu ahaztu behar Gaintxurizketa dela Hondarribia eta badia lotzen dituen bide naturala, eta, beraz, Hondarribia-Oiartzun-Lezo bidea sustatuko zen, han populazio bat ezarriz.
Hainbat biztanleren kokapen finkoak bultzatuko du
prozesu hori Lezo inguruan, horiek zuten beharrei erantzunez eta hainbat jarduera kontzentratuz. Lezoko padurak lehortzearekin bat, populazioa ere finkatuko zen, eta
komunitate berri baten antolakuntza prozesua hasiko.
Garapen horrek, gainera, ondoko lur eta geografiaren
ustiatzea ekarriko luke, eta baliteke itsas jarduerei hobeto erantzungo zien kokaleku bat bilatzea izatea horren
ondorioa; bokaletik gertuago egongo zen kokaleku bat,
alegia. Beraz, Donibanen kokatutako hasierako komunitateak Lezon izango zuen jatorria. XV. mendearen
amaieran eta XVI. mendearen hasieran dugu horren islarik nabarmenena, sanjuandarrek Lezoko San Juan elizan
edo inguruetan egiten baitzituzten batzarrak.
Ziurrenik, XIV. mendean Lezon bizi ziren biztanle
batzuk bokaleko zonalde hori populatzen hasi ziren,
San Pedron zeuden batzuekin eta Pasaiako badia erabiltzen zuten merkatari eta garraiolari atzerritarrekin batera. Batetik, ezin dugu ahaztu garai horretan kokatu behar
dugula Donostiak San Pedro ingurua populatzeko egindako ahalegina. Baliteke populazio berri horrek bokaleko bi aldeak okupatzea eta horren ondorioz Donibanen
finkatzen hasia zen populazioarekin batera eliza sortzea.
Bestetik, bokalerantz kokatzen joan zen Lezoko parrokiaren pean zegoen populazio horrek ere hainbat behar
izango zituen erlijio aldetik. San Pedrorekin eta Altzarekin gertatu bezala, Lezoraino joateak haien jarduerak

moteldu egiten zituelako nolabait. Urruntasun horrek
eragina izango zuen, beraz, elizen sorreran.
Baina kolonizazio hori guztia Donostiaren eskumena
zenez, hiribildu horrek izango zuen pisua prozesu
horretan. Lezoko eta San Pedroko abizen batzuek argi
adierazten dute Donibaneko biztanleekin izandako erlazioa (Darieta, Villaviciosa, Samatet, Lezo274 edo Arizabalo abizenek, besteak beste), baina epaietan eta toponimian ere aurki ditzakegu datu batzuk.
Batetik, “Pasaje” hitzak argi adierazten duelako zein
zen bokalea zeharkatzeko lekurik aproposena edo ohikoena; bi komunitate sortzeak hori izango luke oinarri.
Hala, XV. mendean badiako populaziorik nabarmenena
han zegoela kontuan izanda, ordura arte portua adierazteko lehenetsitako “Oiartzun” toponimo-hidronimoak
garrantzia galduko zuen “Pasaje”ren alde eta, ondorioz,
Donostiaren interesek irabazi.
Bestetik, nahiko esanguratsua da 1455eko epaiak
badiaren gainean Donibaneko aldean zeuden etxeak
Hondarribiaren jurisdikziora pasatzea275 eta 1555 urtean Hondarribiako eta Donostiako jurisdikzioak zehazten
zuen mugarritzean Urumeako hiribilduaren eskumenak
badiatik Donibaneko kale bakarreraino zeuden etxeetara iristea, Donostiak bi aldeetan populazioa kokatzeko
zuen interesa edo kontrola islatuko bailuke. Baliteke,
badiako beste aldean Hondarribiarekin sor zitezkeen
muga eta jurisdikzio arazoak zirela-eta Donostiak San
Pedroko kolonizazioari lehentasuna ematea. Nahiz eta,
XIV. mendearen amaieratik aurrerako datuek ere hazkundearen inguruko datuak esakini.
Gonzalo Mororen epaiaren arabera, XIV. mendearen
amaierarako hainbat etxe eta eraikuntza izango ditugu
Donibanen, teorian urte batzuk lehenago sortu zen elizarekin batera. XIV. mendean, beraz, Lezo inguruan
kokatutako populazioak bokalerako bidea egin zuen,
Bonantza aldera, aukera handiagoak edo baliabide
hobeak eskaintzen baitzituen ontzi eta itsas jarduerekin
erlazionatutako jarduerak aurrera ateratzeko, 1553ko
hitzarmenak ondo islatzen duen bezala276. Eta baliteke
kokapen berri hori XIV. mendean ikusten genuen Kodemastiren kaltetan izatea. Donibaneko bokaleratze prozesu hori argia dela uste dugu, 1397an Donostiak Hondarribiarekin zituen ustezko lur komun horien inguruan
aipatzen dituenak kontutan hartuta. Bi aldeetako kolonizazio prozesuek XIV. mendearen amaieran bat egin
zutela, alegia, eta Donostiarentzat beste aldekoek nolabaiteko lehia suposatzen zutela.
Gonzalo Morok XIV. mendearen amaieran eta Martin
Garcia Likonak 1455ean emandako epaiek ere baieztatuko lukete hipotesi hori. Ez baitugu ahaztu behar
Donostiari urak itsasgoran estaltzen zuen lur zatiaren
jurisdikzioa ematen ziotela, eta, datu guztien arabera,
Hondarribiko bizilagun batzuk Donibanen egiten ari
ziren etxeen testuinguruan kokatuta zeuden halako
eskumen-lortzeak277. San Pedroren kolonizazioarekin,
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beraz. Ondorioz, kolonizazioa Donostiaren esku utziko
zuten epaiek, XVI. mendeko lekukotzek adierazten
duten bezala: plazatik Bizkaiarako bidean zeuden etxerik zaharrenak Donostiak eman zizkiela eta bertako
auzokoek saldu egin zituztela adierazi baitzuen Martin
Arrieta sanjuandarrak, 1523 urtean 278.

4.5 Lezotik bokalera:
lur berrien ustiaketa
Bonantza inguruetan kokatutako komunitate horren
garrantzia gero eta handiagoa zela ere adierazten digute datuek. Likonaren epaiek XIV. mendeko etxeak populatuta jarraitzen zutela adierazten digute, eta, beraz,
kolonizazioak arrakasta izan zuela. Dokumentuak Martin Igeldo-Marota Idiazabal eta Juanicote IdiazabalMarota Estiron senar-emazteenak aipatzen baditu ere,
beste bost bat etxe “Pasaian” zeudela adierazten du, eta
horien zabalera eta luzera Mororen sententziak aipatzen
zituenak halako bi zirela279. Halaber, kontuan hartu
behar dugu Likonak epaian xedatzen zuen puntuetako
bat: Morok emandako epaiaz geroztik eraikitako etxeak
ez botatzea agintzen baitzuen.

están en el dicho Pasaje de partes de Fuenterrauia sobre
la dicha agua” baizik.
Datu horiek bat datoz XV. mendearen erdialdekoekin.
1450 urtea baino lehen errotak hasi baitziren eraikitzen
Txurrutaila eta Mazuer inguruan. Eraikinak sanjuandarren beharrak asetzeko egin ziren, komunitatea haztearen ondorioz, ez baitzen nahikoa ordura arte ehotzen
zena. Beraz, ondoan zituzten lurrak ustiatzeko beharra
ikusi zuten han kokatutako biztanleek, eta, horretarako,
ikuskatu egin zituzten. Pedro Olaizola dugu horren erakusle, berak topatu baitzituen Txurrutaila eta Mazuerreko ur eta iturriak:
“por quanto nos ha seydo dicho e somos çiertos que
vos, Pedro de Olayçola, nuestro vezino morador en
el Passaje de la nuestra parte que pressente estades,
hauedes començado abrir e sacar piedras en dos
logares de çerca las agoas e fuentes que diezen e se
llaman de Churrutayl e de Macuer, (…) que obistes
fallado agoas e que en ello pusistes e fiçistes
muchas costas con entençion de querer fazer molinos e rruedas de pan e de çeuera moler…”.
Beraz, Jaizkibelgo lurrak ikuskatuta, argi eta garbi
ikusi zuten biztanleek egoki zeritzen lekuan beren beharrak asetzeko errotak eraikitzeko beharra. Baliteke ordura arte laboreak ehotzera Hondarribiko udalbatzarenak
ziren errotetara joan behar izatea, hiribilduek haien
nagusitasun ekonomikoa islatu eta mantentzearen adibide adierazgarria baitziren halako neurriak askotan,
Donostiaren XV. mendearen amaierako kasuan bezala.
Ez dakigu, ordea, errota horiek Pasaia-Lezo inguruan
edo Hondarribitik gertu egongo ziren. Baliteke behar
berriak ikusita Donibaneko populazioak Hondarribiari
nolabaiteko eskaera egitea, hiribilduak esandako errotetara joateak eragiten zizkien eragozpenak eta kalteak
zirela-eta, nahiz eta ez dugun halako daturik. Argi dago,
ordea, XV. mendearen erdialdean handiagotu egin zela
ogia bezalako lehen mailako produktuak lortzeko sanjuandarren beharra, inguruko populazioa hazi eta itsas
merkataritza harremanak areagotzearen ondorioz.

Santa Isabel.
Iñaki Berrio.
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Eraikuntza horien inguruko datuak oso interesgarriak
dira, populatzearen arrakastaren ideia areagotzen baitute. Batetik, XIV. mendearen amaieran zeuden etxeak
mantentzeko eta haien inguruetatik kanpo eraikitzeko
prozesu bat eman zela adierazten du: “todo lo que ante
las dichas casas está fecho edifycado fuera d’el cuerpo
de las dichas casas fasta la dicha agua”. Bestetik, eraikuntza horiek bokalearen parean egin zirela. Hau da,
itsasbehera aprobetxatuz, Jaizkibeldik lurra eta harria
atera eta etxeen oinarriak ezarri ziren, XVI. mendeko
hainbat datuk adierazten diguten bezala. Eta ez ziren
etxe kaskarrak, “edifyçios e solares de casas e cays que

Hamar urte geroago, 1460. urtean, Hondarribiko
udalbatzak lur eta harkaitz zati bat saldu zizkion Migel
Akordari, Olaizolak errotak eraiki zituen lurretik gertu,
alegia, Legurza (gaur egun, Kalaburtza) izeneko lekutik
gertu. Sail horren mugek datu interesgarri batzuk ematen dizkigute. Batetik, errotak eraikita zeudela, haiekin
egiten baitzuen muga. Baina bestetik, ura eta kanala,
Amadingo gurutzea eta beste hainbat aipatzen dira:
“fasta vna cruz qu’está fecha en vna peña e dende fasta
otra cruz que está en otra peña dende en seguiente,
entrabiessa de la montaña a otras cruzes que están
fechas por partes de ençíma del molino de Pedro de
Olayçola”. Alegia, paisaia nolabaiteko antropizazio eta
ustiaketa izaten ari zela.
Halaber, XV. mendearen erdialdera arte lur horiek
deskubritu edo ustiatu gabe zeudela jakitea bat dator

Donibaneren populazioaren joerarekin: Lezotik bokalerantz egin zuten lekualdatzea.
Pixkanaka, beraz, komunitate bat eratzeko pausoak
ematen hasi ziren Donibanen kokatutako Hondarribiko
auzokoak. Halako loturak izateko eliza eta merkataritza
jardueren zentraltasuna garrantzitsua bazen, errege-erreginen mesedeek ere lagunduko zuten sentimendu hori
bultzatzen, mesedeak hartzaile zehatz bati egiten baitzitzaizkion. Eta errege-erreginen aldetik bereizitasuna
ikusten bazen, benetan halako prozesua bizitzen ari
zelako zen. XV. mendearen azken aldera emandako
mesede batzuk ditugu eredu.
1471n, hainbat pertsona nagusik alkabaletan zituzten
kokatuen ematea lortu zuen Donibanek. Hau da, zerga
horren ehuneko bat errege kutxara joan ordez pertsonai
horien poltsikoetara joateko eskumena. Ondorioz, Enrike
IV.a erregearen ematearen bidez, Donibanek aukera zuen
diru sarrera bat izateko, hainbat gasturi aurre egiteko.
Horrek komunitate kutsu hori nabarmenduko zuen, hori
osatzen zuten biztanleak baitziren onuradun bakarrak280.
Mesede horren inguruko dokumentazioak ordurako
udalbatza edo hango biztanleen batzarrak antolatzen
zirela adierazten digu, ahalorde bezala aritutakoek “universidad, concejo e hombres buenos del Pasaje”ren izenean egiten baitzuten eskaera.
Egituraketa edo antolakuntza horrek aurrera egin zuen
ondorengo hamarkadetan, eta guztiz eratutako udalbatza
bat ikusiko dugu. Hau da, sortua zegoen populazioa
gobernatzeko edo erabaki batzuk hartzeko zilegitasuna
zuen auzokoen bilera bat. Hasieran, biztanle guztiek edo
gehienek osatuko dute, baina pixkanaka, partaidetza
murriztu egingo da. 1482an Martin Arteaga zumaiarraren
alde emandako obligazio gutunean ikus dezakegu aurrerapauso administratibo hori, herriaren eta unibertsitatearen izenean auzoko batzuek emango baitute dokumentua:
“nos, el pueblo e omes buenos del logar del Pasage,
vesyndad de la villa de Fuenterravia, que estamos
juntos ajuntados a vos de pueblo y vnyversydad (…)
espeçialmente (…) Martín de la Lana y Myguel d’Asteasu y Peruxe de Gaviria e Ramos de Liçarça y
Iohanot de Aritçaualo y Martin d’Altamyra y otros
muchos omes del pueblo y comunydad del dicho
logar…”.

4.6 Kargu politikoak,
behar erlijiosoak
San Pedroren kasuan erlijioak eta elizak komunitateloturak sortzeko zuten garrantzia aipatu badugu, hala da
Donibaneren kasuan ere. Harrigarria da, ordea, San
Pedroren aldean ia ehun urte itxaron behar izatea Donibane parrokia edo komunitate erlijioso independente eta
banatu gisa ikusteko, nahiz eta XIV. mendearen bigarren
erdirako Bonantza inguruan eliza, baseliza edo halako

azpiegitura erlijioso bat egon. Are harrigarriagoa, XV.
mendeko azken laurdenetik aurrera ditugun datuak kontuan hartuta. Badakigu, adibidez, Donibaneko biztanleek 1512 urtea baino lehen herri bazkaria egiten zutela,
kofradia erlijioso batean bilduta:

Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
Argazki Artxiboa.

“…que ellos tienen çierta hermandad e confradia en
que se ayuntan vna vez en el año a comer a sus propias espensas, contribuyendo cada vno lo que le
cabe para la dicha comida e que dizen çiertas mysas
e fazen limosnas e otras cosas en seruiçio de nuestro Señor e en conseruaçion e probecho de la dicha
hermandad e confradia…”.
Komunitate baten loturen sendotzea zekarren ekitaldi
baten adibide argi baten aurrean gaude, eta, ordurako,
Donibanek edo hobe esanda “Hondarribiko Pasaiak”,
komunitate bereizi bat osatzen zuen, nahiz eta oraindik
prozesu horri bultzada emango dion parrokia-banaketa
ez gertatu. San Pedroren 1457ko datuak eta Donibaneren 1512koak garaiko gizartean erlijioaren islaren bi adibide esanguratsuren aurrean gaudela adierazten digute,
beraz. Eta horrek gizarte-loturak areagotzeko aukera
ematen zuela.
Baina Donibaneren garapen komunitario horrek hainbat berezitasun eskaintzen ditu. Hasteko, parrokia batetik banandutako beste parrokia bat delako. Hau da,
Lezon eta San Pedron Erdi Aroan parrokiek lurralde antolakuntzan zuten garrantzia ikus badezakegu, ezin dugu
hau aplikatu Donibanen ondorengo antolakuntza-pausoak aurrera eramateko, parrokia propioa sortu baino
lehen kargu politikoak dokumentatuta ditugulako.
Oso datu esanguratsua dugu Lezok eta Donibanek
1531n Hondarribiarekin sinatutako akordio edo konkor-
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dian. Azkeneko bi populazio-gune horiek Lezoko San
Juan elizan egindako batzar batean sinatutako akordioa
onartzen dutenean, “estando juntos (…) los dos pueblos
de los lugares e collaçion de Leço e del Pasaje” adierazten da. Eta esaldi horrek bi biztanlerien aurrean gaudela
adierazten badu ere, oso interesgarria den beste datu bat
ere islatzen du. Jakina denez, 1545 urte ingurura arte
Lezok eta Donibanek parrokia bakarra osatuko dute,
eta, aipatu dugun bezala, azpiegitura erlijiosoek berebiziko garrantzia dute Erdi Aroko antolakuntza politikoan.
Zentzu horretan hartu behar dugu “collaçion” hitza: alegia, parrokia bati dagokion lurralde edo auzo zati gisa.
Beraz, bi populazio-gune baina parrokia bakarra osatzen duten kasu baten aurrean gaude.
Nola azaldu, orduan, XIV. mendetik Donibanek bere
burua Lezotik bereizten bazuen parrokia independente
izateko horrenbeste denbora pasatzea, parrokiak biztanleen komunitate-loturetan berebiziko garrantzia bazuen?
Ordura arte behar erlijiosoak Bonantzako baselizak edo
eliza xumeago batek eta batez ere Lezok beteko zituztelako. Eta hala iruditzen zaigu, XVI. mendearen hasierako
intitulazioetan Donibanek bere burua kolazio gisa azaltzen ez duenean.
Gainera, erlijioaren inguruko XVI. mendearen erdialdeko datuei esker, Donibanek hainbat arlotan Lezoko San
Juan elizan Lezoko herriarekiko lehentasuna duela ikus
dezakegu. 1542an, adibidez, eztabaidak izan zituzten bi
herriek maiordomo edo poltsazainaren inguruan eta hauetan, Donibanek duela ehun urtetik gorako epean izendapen hori egiteko eskumena zuela zioen; patroitza ere
bazuela ahaztu gabe. Ondorioz, uste dugu behar horiek
badiako gune horren kolonizazioarekin jarri behar ditugula erlazioan. Hasieran Lezo inguruan kokatu zen komunitateak bertan eliza egin zuela pentsa dezakegu, denborarekin Donibanen kokatutako biztanleria behar berriak izaten hasiko baitzen. Hala, guztiz egituratuta zegoen XVI.
mendean, komunitate politiko bihurtuta, eta gertuago
parrokia propioa izateko ahalegina egiten hasi zen.
Donibaneren eta Lezoren arteko banaketa Altzak eta
San Pedrok Donostiarekin bizitako kasuarekin aldera
dezakegu nolabait; edo kargu politikoen agerpenarekin.
Komunitate horren garapen ekonomiko-politikoak behar
berri batzuk sortu zituen, alegia. Kasu horretan, behar
erlijiosoak. Eta San Pedrorekin gertatu ez bezala, hasieratik nahiko hurbil zegoen komunitate bateko (Lezoko)
partaide izateak ordura arte behar zutena emango zien.

4.7 Donibaneko udal ofizioak
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San Pedrorekin gertatzen zen bezala, Donibanek ere ez
du ofizial instituzionalizaturik izango XVI. mendera arte.
Hala ere, lehenengoan baino lehenago ditugu dokumentatuta; 1482ko obligazio-gutunean inolako kargu zehatzen aipamenik egiten ez bazen ere, 1514 urtean koperoak agertzen zaizkigu, nahiz eta informazio batzuek
haien agerpena 1505era aurreratu281.

Argi utzi behar dugu, baina, Iturrioz bezalako egileek
diotenaren kontra, XVI-XVII. mendeetan ezin dugula
inolaz ere alkate eta errejidoreez hitz egin. Batetik, justizia eskumenak Hondarribiak bakarrik zituelako (eta
Donostiak, hainbat lurretan); bestetik, hainbat arlotan
independentzia edo behintzat Hondarribiarekiko zuzeneko menpekotasuna ez izateak ez zuelako esan nahi
gobernu buru bat egotea. Erabaki asko Hondarribiko
udalbatzaren onespenez hartuko zirelako betiere, edo
honek ikuskatuko zituelako, bere interesen aurka zihoazen ala ez jakiteko. Azken batean, Hondarribiak kontrolatu egingo zituen bere jurisdikziopean zeuden lekuek
haien ondasunen inguruan eta hainbat arlotan hartzen
zituzten erabakiak, urtean zehar (edo data jakin batzuetan) ofizialen bat bidalita, edo Donostiak 1530 urteko
ordenantzetan ezartzen zuenez, alkateek bisitak eginda282.
Lehenengo, ordea, ofizialen izenaren originaltasunari
egin behar diogu erreferentzia, Gipuzkoan behinik behin
ez baitugu “copero” izenari buruzko inolako beste daturik. Egia da batzuetan Lezoko ofizialak ere izen horrekin
aipatzen direla, baina oro har, hamabi edo jurado izena
hartzen dute. Hala ere, izen ezberdina izateak ez du
esan nahi funtzioen aldetik ezberdintasun askorik izango
zutenik; aitzitik, dugun informazioa ikusita, oso antzekoak edo berdinak zirela ikusten da: hainbat kasutan herriaren ordezkari izateaz gain, gobernu ekonomikoa eta
dirua kudeatzeko eskumena zuten, oro har. Izenak ere
ematen digu aditzera azkeneko funtzio hori, XVI. mendearen erdialdean Donibaneko koperoek eta elizako
kontu-hartzaileek emandako ahalordetzean itsasontzietako kapitainek beren bidaietako irabaziaren %3 poltsa
edo kopari entregatu behar diotela esaten dutenean283.
Baina argiagoa dirudi 1523ko uztailean eman zen ahalorde-gutunean; bertan, Jorge Escalante eta Martin Sanz
Lezori, “bolseros e coperos del dicho lugar” deitzen
zaie284. Lope Martinez Isastik zioenez, izen hori honako
arrazioi honengatik jarri zieten: “cada uno por sí tenía el
haber común, que llaman la copa del pueblo, de donde
vinieron a llamarse coperos que la tenían a su cargo”285.
Alegia, herriaren dirua kudeatzeaz arduratzen zirelako.
Dugun lehenengo dokumentazioaren arabera eta, esan
dugun bezala, kudeaketa ekonomikoren arduradun
baino gehiago, Donibanen zegoen komunitatearen
ordezkari bezala ikus ditzakegu, besteak beste, koperoak
hasieran, eta Hondarribiko udalbatzak eginiko deialdietan hiribildura joan behar zuten286. Horrekin batera,
haien gainetik zeudenek bidalitako mandatuak bete
behar zituzten. Bai Hondarribiko udalbatzak edo alkateenak, bai Gipuzkoako merioarenak. Halaber, korrejidoreak azken horri egin beharreko bahitura bat egitea agintzen bazion, koperoek ondasun horiek gordetzeko ardura hartzen zuten287.
Ondorioz, zituen beharrei aurre egiteko, kargu
batzuen sorrera bultzatu zuen Donibaneko komunitateak. Hala, ordezkaritza hori izanda, komunitateak ez
zituen arlo guztietan hartu beharko erabakiak. Hiribil-

duak, berriz, ez zien inolako eragozpenik jarriko, haien
eskumenak errespetatzen baziren, betiere, berari ere
administratiboki ahalik eta kudeaketa onena izatea
komeni zitzaiolako.

KONTU-HARTZEAK ETA HAUTESKUNDEAK
(1592-I-12)
“A 12 de henero d’este presente año de 1592, juntados en su ayuntamiento y conçejo abierto como lo an
de costumbre de tiempo ynmemorial a esta parte, por
publicaçion y llamamiento echo por la yglesia, los
vezinos d’este lugar del Pasaje de la parte de Fuenterrabia bieron, examinaron y tomaron sus quentas a
Juanecho de Gabiria y Martin de Leço y Domingo del
Ençinar, coperos regidores que an sido d’este lugar el
año pasado de mil y quinientos y nobenta y vno, y vistas las dichas quentas y los ducados que en ella se alegan, allaron ser çiertas y berdaderas y las dieron por
tales y mandaron que del primer dinero que entrare en
poder de los regidores que serán nombrados para este
presente año de mil quinientos y nobenta y dos, que
sea perteneçiente a este pueblo y su conçejo, se les
paguen a los dichos regidores coperos los dichos quinientos y veinte y nueue reales y medio en que an
alcançado al dicho pueblo. Y luego, yncontinente,
nombraron por coperos regidores d’este dicho lugar
del Passaje para este año corriente de mil y quinientos
y nobenta y dos, al capitán Martin de Nauejas y Juan
Nuñez de Muru y Domingo de Echeberri, vezinos
d’este dicho lugar y todo esto lo hiçieron el dicho
conçejo y todos los que se allaron con él vnánime y
conforme y firmó por todos, vno d’ellos”.
Iturria: PUA, 1637-1, 9a.

Hauteskundeei dagokienez, dokumenturen batek urtero egiten zirela adierazten badigu ere288, XVI. mendearen amaierako kontu-liburuek informazio zehatzagoa
ematen digute. Alabaina, ofizial berriak izendatzeko
egun finkorik ez dagoela ohartu behar dugu. Dokumentazioaren arabera, urtarril-martxoa bitartean egiten zen,
eta, 1592-1599 aldiari begiratuta, batez ere azken hilabete horretan. Ziurrenik, kontu ikuskapenak baldintzatuko zuen egoera hori; dokumentazioak hala ematen du
aditzera behintzat, hauteskundeak horien ondoren egiten
baitziren eta ez alderantziz, hiribilduetan bezala, hauetan ofizial berriek ikuskatzen baitzituzten kontuak. Oinarrian, komunitatea gidatzeaz gain, esanahi sinbolikoz
beteriko ekitaldi horiek batera egiteak ekonomia administratibo bat ekarriko lukete. Itsasoari lotutako ekonomiak ez baitzuen lehorrean egoteko denbora askorik
uzten eta biak aldi berean egiteak beste batzar orokor
baterako deialdia ekidingo luke.
Alabaina, kontu-liburuetako informazioak kontraesan
batzuk ditu aurreko urte batzuekin alderatuta, tauletan
ikus daitekeenez batzuetan lau kopero baititugu doku-

mentatuta. Baliteke kasu horietan diputatu edo kopero
ordeak izatea, ez baitira guztiak batera agertzen dokumentazioan. Bestalde, urte batzuetan hauteskundeak edo
ahalordetzeak iraila inguruan ematen zirelako susmoa
dugu, hainbat kasutan irailean edo ondorengo hilabeteetan aurrekoetan ez bezalako izenak ditugulako289. Badakigu, behintzat, 1590 urtetik aurrerako sistema aurreko
hamarkadan zegoela ezarrita, 1581eko martxoaren 4an
ondorengo hilabeteetan azalduko ez zaizkigun koperoak
baititugu.
Erabiltzen zen sistemaren inguruan ez dugu inolako
berririk. XVI. mendean, insakulazio sistema erabiltzea
zen ohikoena gipuzkoar hiribilduetan. Hau da, txartel
batzuetan izenak idatzi ondoren, esku inuzente batek
(ume bat izatea zen ohikoena), banan-banan ateratzea.
Dena den, ohartu behar dugu sistema hori hiribilduetan
erabiltzen zela; beraz, zalantzan jartzekoa da Donibanerako eta San Pedrorako izan zezakeen baliagarritasuna.
Izan ere, komunitate baten barnean bagaude ere, eta,
herriko gobernuan beren boterea areagotzeko, hainbat
familiak horretan parte hartzeko aukera aprobetxatuko
bazuten ere, oraindik sistema ireki baten aurrean gaude.
XVI. mendearen amaierako datuek diotenez, kargu
berriak udalbatza orokor batek zuzenean hautatzen
dituela gogoratu behar dugu, eta baliteke prozesu hori
ahozkoa izatea, jende gutxik jakingo baitzuen idazten.
Egia da, ordea, batzar orokor horietan ez zeudela
Donibaneko bizilagun guztiak. Hasteko, emakumerik ez
zen izango, garai haietan ohikoa zen bezala, eta, bestalde, hainbat pertsona itsasoan izango ziren, beren jardunetan. Ziur asko, komunitatean pisu gehien zutenen
batzarra izango zen, erreferentziatzat hartzen zirenena.
Hasieran, orduko gobernu on eta aristokratikoen aldetik
(alegia, gobernurik onuragarriena, komunitateko pertsona prestatuenek egingo zutelakoaren ideiatik), ordezkaritza prozesu natural bat biziko zuten sanjuandarrek, beren
gobernuaren edo hainbat alorretako kudeaketan. Biltzar
horietan erabakiak onenek hartuta, “errepublika” eta
komunitatearentzat egokiena erabakiko zuten, eta, beraz,
beste batzuek ez zuten hara joan beharrik izango. Behar
administratibo batez gain itxiera hori adierazten du koperoen sorrerak. Gainera, batzar orokorretako deialdiak egiteak sinbolikoki ere komunitatea pertsona konkretuen
gainetik zegoela erakusten zuen, eta, beraz, hauteskundeetarako deialdi horiek mantentzeak komunitatearen
aldetik zilegitasuna emango lieke hautatutako kopero
berriei. Bestalde, hainbaten izenez gain XVI. mendean
batzar hauetan behin eta berriz azaltzen zaigun “la
mayor y más sana parte de los vecinos” esaldiak ere biztanle guztiek ez zutela parte hartzen adierazten du.
1541eko ahalordetze-gutun batek oso ondo islatzen
du, halaber, nolabaiteko itxiera prozesu natural baten
aurrean gaudela. Bertan bildutako hirurogeita bederatzi
auzokok beste hogeita lauren aldeko boterea ematean,
haien itsas jarduerek sortutako eragozpenengatik eman
zietela aitortzen zuten; itsasoan egoteak zaildu egiten
baitzuen halako batzarretan biltzea:

I 113

“que por estar el dicho lugar e pueblo en el puerto del
Pasaje, e todos nosotros o la mayor parte de nos el
dicho pueblo somos mareantes e andamos por las
mares derramados e no nos podemos juntarnos [sic]
como al presente estamos juntos, sino pocas vezes, e
por causa se a dexado de probeer algunas cosas conplideras al serbiçio de Dios e de Sus magestades e
procomún de la república como se debía, e avemos
acordado e hordenado todos, de conformidad, de
elegir e nonbrar nuestros diputados e procuradores
para regir e governar a nos el dicho pueblo e vezinos
e moradores d’él así nuestros pleytos e causas” 290.
Azken adibide horrek, alabaina, nahita eginiko itxiera
prozesu baterako aukera emango zien hainbati, jarduera
ekonomikoek sor arazten zituzten arazoen aitzakiapean.
Baina hauteskunde eta karguen inguruan jazotako protesta eta arazoak oso urriak izanik, komunitatearen interesak ondo ordezkatuta egon zitezkeela islatzen du.
Nahiz eta, gero ikusiko dugun bezala, gobernu ireki hori
horrenbestekoa ez zela dirudien. Halaber, taulan ikus
daitekeenez, 1523-1577 urteetan partaidetza mantendu
egiten da, orokorrean 35 pertsonak gutxi gorabehera hartzen baitzuten parte batzarretan.
Esan dugunez, ofizial berrien izendapena batzar orokor batek egiten zuen, aurreko urteko koperoek kontuak
aurkeztu eta horrek onartu ondoren. Batzar hori egiteko,
apaizak deialdia egiten zuen, aurrez elizan bilduta291.
Beste ohiko batzarrei dagokienez, deialdia egitea koperoen eskumenetako bat zen292. Beraiek izango ziren
beraz, herria edo, hobe esanda, batzar nagusia biltzeko
erabakia eta deia egin beharko zutenak, garrantzizko gai
bat jorratu behar zenean. 1541eko aurreko adibideak
islatzen duenez, bilera horretan ez zuten auzoko guztiek
parte hartuko; besteak beste, horietako asko itsasoan
lanean egongo zirelako, baina baita parte hartzen zutenek hainbat baldintza bete beharko zituztelako ere.

DONIBANEKO BATZARRETAKO
PARTAIDE KOPURUA (1523-1577)293
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Bilera lekuari dagokionez, XVI. mendearen amaiera
arte hainbat tokitan ikus ditzakegu: Lezoko elizan, Lezo
inguruko etxe partikularretan, bai eta Donibanen zeuden
etxeetan ere295. Parrokiaren banaketarekin batera, ohikoa izango da batzarrak Donibaneko San Juan de la
Riberako elizako ganbaran egitea, 1577ko ekainaren 2an
aipatzen zen moduan:
“conçejo, coperos y bezinos del dicho lugar del
Pasage [de Hondarribia], estando juntos e congregados en su ayuntamyento e conçejo según que lo han
de huso y de costumbre de juntar en el sobrado de
la dicha yglesia a llamamyento del bicario de la
dicha yglesia [de San Juan de la Ribera]”.
XVI. mendean, Gipuzkoa mailan erregimentuak eta
udal gobernu itxi eta oligarkikoak sortzeko prozesuan,
itxiera prozesu hori bultzatutako dute kontrol politiko eta
ekonomikoa zuten familiek. Neurrien artean, hiribildu
barnean bizilekua izatea, hauteskundeetan parte hartzeko hainbat maraitan neurtutako gutxieneko ondasun
kopuru bat edukitzea eta gaztelaniaz irakurtzen eta idazten jakitea zeuden, besteak beste. Horiekin batera, kaparetasuna eta odol-garbitasunarekin zerikusia zuten neurriak eta jatorriz atzerritarra zenarekin erlazionatutakoak
ere oso kontutan hartu behar ditugu, ofizioetan parte
hartu nahi zuen edonork hori frogatu behar baitzuen.
Ezin dugu ahaztu ohorean eta kristautasunaz ez ezik,
katolikotasunean oinarritutako gizarte baten aurrean
gaudela, eta Herbehereetatik edo Frantziatik zetozen
pertsonei ere errezeloz begiratzen zieten maila politiko
gorenetan. Donibane bezalako herri txikietan ere aplikatu ziren halako neurriak.
Pasaiaren kasuan, nahiko harrigarritzat jo dezakegu
joera hori, biztanleen kopuru nabarmen bat kanpoaldetik baitzetorren eta herrien eta monarkien menekoen
arteko erlazioa egunean eguneko gauza baitzen. Zer esanik ez, merkataritzarekin eta itsasoarekin erlazionatutako
jarduerek Europa atlantikora, mediterraneora eta Ameriketara joatea eskatuta.
Egia esan, liskarren inguruan ez dugu datu askorik,
baina duguna nahiko esanguratsua da: arestian aipatu
dugun Juanetxo eta Juanot Villaviciosa anaiek 1577an
Martie Callabarrekin izandakoa, Juanes Villaviciosa bere
ilobaren izenean. Agi denez, Martiek hauteskundeetan
parte hartzeko intentzioa erakutsi zuen, baina Villaviciosatarrek zalantzan jarri zuten horretarako nahitaezkoa
zen aitoren semetza, eta probintziako ordenantzek xedatutakoaren aurka joatea litzatekeela argudiatu zuten,
frantsesek gobernu organoetan parte hartzea debekatzen
baitzuten. Hau da, karguak betetzeko hainbat baldintza
zeudela. Gertaera horrek, aiptau ditugun bilera ireki
horien ikuspegia aldatzen du. Alegia, komunitateko pertsona batek parte hartu nahi bazuen, baina pertsona eta
familiarik nabarmenenen interes-joko eta sarean sartuta
ez bazegoen, nolabaiteko defentsa edo itxiera jarrera bat
aurkezten zuten horiek, eta, beraz, gobernua zirudiena
baino itxiagoa zen.

1577 urteko otsailean, kopero eta diputatuen aldeko
ahalordetze batek zertarako zen adierazten digu: haragi,
ardo, ogi eta beste hainbat produkturen horniketa errentamendu bidez egiteko, kontuak ikuskatu eta kitatzeko,
ordenantzen aurka zihoazenak zigortzeko eta alkabalak
jasotzeko edozein ezohiko zerga egiteko296.
Orokorrean, beraz, komunitatearen gobernu ona bermatzea zen udalbatzaren eta koperoen lanik garrantzitsuena, baliabideak eta mantenurako beharrezkoak ziren
ondasunak kudeatuta. Lehen aipatutako kudeaketa ekonomikoa egiteaz gain, lehen mailako produktuen hornikuntza ziurtatzea zen haien lanik nagusienetako bat, San
Pedron bezala. Diru-sarrera horiek beste jatorri bat zuten
baina, dakigunaren arabera, oso gutxi zetozen udalbatzak berezkoak zituen ondasunetatik. Dokumentazioak
aditzera ematen duenez, Donibanek ez zuten ia ondasun
propiorik udalbatza bezala: lurrak, orubeak, errotak eta
abar297. Badirudi etxeak egiteko orubeak eta baratzak
ereiteko lurrak Hondarribiko udalbatzak saldu zizkiela
pasaitarrei, Donostiak San Pedron eginikoaren antzera298.
Kontuetan ematen diren azalpenak ikusita, diru-sarrerarik garrantzitsuena itsas jardueretatik ateratzen zen:
ontziek ainguratzeagatik ordaintzen zutenetik eta arrantzatzen zen arrainarengatik ordaindu behar zenetik.
Hala, XVI. mendearen amaieran, bi ordainketa zeuden
azken horren inguruan: neguko arrantzatik ateratako sol-

XVI. MENDEAREN ERDIALDEA.
Zandategi batxillerraren iritzia, Pasaiako (Donibaneko?) harategiaren errentamenduaren inguruan.

Pasaiako Portuko
Agintaritzaren
Argazki Artxiboa.

+
“En lo que toca al basteçimiento de las carniçerías del
Pasaje, lo que y está de azer es que Arnaot parezca ante
el conzejo del Pasaje estando ellos juntos y diga que a
su notiçia a venydo los presios en que Domingo de
Arraçubia vendó [sic] el carnero y la baca; y que él se
ofreze a bastecer a mucho(s) menores presçios por todo
el año, que es a catorze maravedís el carnero como en
San Sebastián y la baca así repajada como la comen, a
diez maravedís la libra y se obligará a dar fianças. El
pueblo responda que amyten [sic] su ofreçimiento y
notifiquen al dicho Domingo de Arraçubia el dicho
ofreçimiento y preçios en que el Arnaot se quyere obligar, para que si por él tanto quysiese tener la dicha,
vay(a) dar y obligarse y dar fianças de bajada como en
San Sebastián le dexaran y se quede con él con aperçibimiento que le agan que no se queriendo obligar,
luego le rematarán al dicho Arnaot; e no lo queriendo
azer el dicho Domingo o no se declarando conçejeramente y remátenle al dicho Arnaot y tomen su obligaçión e fiança y entréguenle la carniçería.
El liçençiado Çandategui”.
Iturria: PUA, 1627-3, 101a.
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data bat lau zatitan banatzen zen: hiru laurden herria eta
horren beharrak asetzeko izaten ziren eta beste laurdena
hiru zatitan banatzen zen: 2/3 elizarentzat eta 1/3 pobreentzat. Udan, berriz, banaketa bera mantenduz, soldataren 1/4 aplikatzen zen.
Beste diru-sarrera garrantzitsu batek urtean zehar
Pasaiako portutik igarotzen zen jende andanan zuen
oinarri, tabernetan alegia. Dirudienez, eta dokumentazioak ere hala dio, sanjuandarrek taberna dezente zituzten etxeko beheko solairuetan, eta koperoek errentamenduan ateratzen zuten zerbitzu hori.
Hirugarren lekuan harategiaren errentamendua zegoen, eta, horrekin batera, harakinari alokairuan jartzen
zitzaizkion Jaizkibelgo lurretan Donibanek berezkoak
zituen ondasunak, aziendarako beharrezkoak ziren ura
eta bazka-larreak. Horiek izango lirateke, beraz, Donibanek zituen berezko ondasun higiezinen bakarrak.
Azkenik, oinarrizko produktuen hornikuntza dugu:
haragiaz gain, ardoarena eta sagardoarena. XVI. mendean bi horiek ziren, sanjuandarren hitzetan, diru sarrera
gehien ematen zutenak, ainguratzeaz gain. Ez dirudi,
ordea, XVII. mendean horren ohikoa izango zen olioa
eta alondegiko enkantea hedatua zegoenik; aitzitik, kontuek argi adierazten dute horiek batzuetan besterik ez
zirela errentamenduan hartzen. Ez ziren, beraz, ohiko
diru-sarrera bat.
Produktu horien hornikuntzarako, enkante publikorako deia egiten zuten koperoek, eta, aipatu dugunez, hiru
enkantetan, kandelak piztuta zirauen bitartean preziorik
txikiena eskaintzen zuenak irabazten zuen. Ondoren,
udalbatzak errentariarekin hitzarmena edo kontratua
sinatzen zuen, baldintzak ezarrita.
Hornikuntza horrek kontrol funtzioa ere zekarren,
tabernariak beren produktuak prezio bateratuetan saltzera behartzen baitzituen. Hala, XVI. mendearen hasieratik
koperoek horien inguruko salmenta kontrolatzen zutela
ikus dezakegu, tabernariei ardo, txakolin eta sagardoak
zein neurritan saldu behar dituzten adieraziz eta horiek
emanez299.
Salneurrien inguruan hiribilduaren eta beren jurisdikzioan zeuden herrien arteko arazoak ere islatzen dira.
Alegia, hainbat neurri erabiltzen zirela. Horrek kudeaketa ekonomikoaren erlazioa zuen eta ikusi dugu alor
horretan herriek berezko eskumenak zituztela. Baina
nahiz eta hala izan, hiribilduek askotan hori kontrolatu
nahi izaten zuten, beren ekonomia eta merkataritza jardueretarako kaltegarria izan baitzitekeen. 1520ean, adibidez, Donibanek Probintziako Batzar Nagusien mandatu bat betetzen ez zuela argudiatuz, pisu eta neurriak
berdinarazteko saiakera egin zuen Hondarribiak300.
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Bizitza eta udal gobernuaren konplexutasun hori areagotzen joatearekin batera eta, XV. mendearen amaieratik
pixkanaka hedatzen ari den testuinguru probintzialean,

antolakuntza horren garapenaren isla adierazten dute
kontuek: aurreko urteko ofizialek berrien aurrean egin
beharreko kontuen aurkezpena, jarduerak ondo bete
zituzten ala ez jakiteko. Hiribilduez aparte, beraz, haien
jurisdizkiopean dauden populazio-guneek ere beren
ondasunak ondo kudeatzearen beharra ikusi zuten.
Pasaian ere ikusi dezakegu hori, bereziki armadak osatzen zituzten soldaduen egonaldietan; halako kasuetan
herriaren beharrak areagotu egiten ziren, gastuak handitu. 1591 urtean, hala adierazten zuten aurreko urteko
koperoek, beren kargu zegoen ondarea eta hori kudeatzeko kontuak aurkezten zituztela301.
Halaber, eta aipatutako ahalordetzeak argi uzten duenez, koperoek eta diputatu izeneko ofizialek legedia
errespetarazteko funtzioak zituzten. Bereziki, pasaitarren
komunitatearen gaindiko interes propioek hura arriskuan
jar bazezaketen. Nahiz eta 1577ko dokumentuak legedi
idatzi edo ordenantzei buruz hitz egin, garai horretarako
ez dugu Pasaian halako koderik topatu. Ez litzateke harritzekoa berezko ordenantza batzuk izatea, Donibanek eta
San Pedrok hiribildutik at zegoen gobernu ekonomiko
propioa zutela eta hor ere ondasun propio edo berezkoen administrazioa egingo zela kontuan izanda. Ahozko
kultura oinarri duen gizarte batean gaudenez, zilegi da
pentsatzea usadio, ordenantza eta legedia horiek ahozkoak zirela. Dena den, baditugu koperoek halako polizia
edo legedi errespetatze funtzioa egiten zutela erakusten
duten adibideak.
1595 urtean, koperoek eta diputatu batek Pasaian egin
beharreko produktuen ontziratze eta lehorreratzearen
inguruan zeuden epai betearazleak betetzeko eskatzen
zioten Esteban Ezpeletari. Hain zuzen ere, Sebastian Bastida kapitain donostiarrari Pasaian zegoen “Nuestra
Señora de la Concepcion” naoren erdia erosi izanaren
aitzakiarekin, ontzia merkataritza produktuez kargatzen
ari zelako Andaluziara joateko asmoarekin. Koperoek
jakin zuten salmenta hori ez zela egin, eta zera eskatzen
zioten:
“atento lo susodicho, como vezino del dicho lugar
del Passaje, no cargue la dicha mytad de la dicha
nabe ni huse del preuillejio y executoria que el
dicho lugar tiene, en perjuizio de otras nabes mayores que ay en el dicho puerto del Pasaje, e que
haziendo así, haría bien y lo que es obligado y que
en casso contrario, protestaban…”302.
Badian egiten ziren etxe eta beste hainbat azpiegituraren eraikuntzan ere nolabaiteko eskumena zutela ikus
dezakegu, zeuden ohiturak eta usadioak mantentze aldera. San Pedroko informaziorik ez badugu ere, hala zen
Donibaneren kasuan. Zehazki, itsasbeheran agerian
geratzen zen lurrean ezin zen eraikuntzarik egin
(1455eko epaiak zioen bezala), eta altueraren inguruko
ohiturak ere baziren. Badirudi badiako eta ur ondoko
etxeen aurrean sotoak eraikita bazeuden ere, horien gainetik ezin zirela etxeak eraiki. Erabaki hori hartu aurretik
eraikitako solairuek zituzten ikuspegiaz eta osasun neu-

rriez gain, lekukotzek lur horiek erabiltzen zituztenentzat
zer nolako ondorio ekonomikoak pairatzen zituzten
adierazten digute:
“que en los suelos dexados de la mar que han sido e
son entre la mar y so las casas de su endereçera, no
se suele ny permite hedificar nyngún hedifiçio ny
casas en los tales suelos que primero los solia cubrir
la mar e después se quedasen en seco, en perjuicio
de otros vezinos que tienen sus casas más atrás de
los tales suelos que quedan en seco, aunque los
moradores que biben en los sotos de las tales casas
quieran hazer en derecho de sus sotos los tales hedifiçios en los tales suelos; porque si se hiziesen, a las
casas más antiguas quitaría la vista de la mar e puerto y ayre e sol, e sus serbidumbres de cargas e descargas para sus casas, y así ha visto este testigo en su
tiempo husar e goardar la dicha costumbre entre los
vezinos d’él”303.
Egoera hau bi ikuspegitik ikusi behar dugu; batetik,
eraikinak egitearen beharrak populazioa hazten ari zela
esan nahi du, bai berez, bai merkataritza jardueren ondorioz. Beraz, oinarrizko etxe eskariari aurre egiteko modua
izango zen. Baina egoera geofisiko batetik ere ikusi behar
dugu; sedimentuen gero eta pilaketa handiagoa, itsas
beheran agerian geratuko ziren lur zatiak gero eta handiagoak baitziren. Horrek espazio berria eskainiko zuen,
harria eta lurra botata. Nahiz eta koperoek argi eta garbi
zuten birrindu egin behar zirela.
Koperoen eskumenekin jarraituz, Donibaneko ordezkari izanda Hondarribiko udalbatzak bidalitako hainbat
mandatu bete behar zituzten. Auzietan emandakoez
gain, hiribilduak Lezori edota Donibaneri agindutakoak.
XVI. mendearen hasieran, bi komunitate horietako
hamabiek eta koperoek batzar batean bilduta irakurtzen
zituzten; bereziki, eskumen militarren ingurukoak baziren. Adibidez, nahiz eta 1514an Lezori eta Donibaneri
soldaduak prest egoteko bidalitako jakinarazpena bi
lekuetan egin, badirudi bi komunitateek elkarrekin antolatzen zutela arlo militarra, meza entzun ondoren, ohikoa zuten batzarra deitu eta horren inguruan erabakitzeko biltzen ziren, 1537 eta 1542 urteetan bezala. XVI.
mendearen amaieran, ordea, bakoitzak bere aldetik antolatuko du304. Badirudi, beraz, parrokia bakarra osatzen
zuten bitartean, hainbat arlo elkarrekin batera kudeatu
behar zituztela, eta, hortaz, eliz arloaz haratagoko nolabaiteko erabakitze-organo bateratu bat osatzen zutela.

reekin batera, diputatu erregidoreak izango baitugu
dokumentatuta. Nahiko zaila da horien inguruko zehaztapenak egitea. Hasteko, dokumentazioan ez zaizkigulako beti ageri, eta, azaltzen direnean, kopuru ezberdinean
egiten dutelako.
Kontu-liburuek ere ez dute datu askorik ematen horien
inguruan. Behin baino ez dugu haien hautaketa islatuta,
eta, soldatei buruz hitz egiten denean, ez dugu topatu
diputatuen inguruko aipamenik305. Diputatu horien inguruan beste kasu batzuetan gertatutakoa har dezakegu.
Hernanin, adibidez, XVI. mendearen hasieran ezohiko
egoeratan aukeratutako komisio edo diputazio espezifikoak zeuden. Hau da, behar zehatz batzuetarako eta gai
horietan zuten jakituriagatik aukeratutakoak306. Hala,
aipatu dugun 1541eko ahalordetzean, 24 sanjuandarri
hainbat arlotan ahalorde eta diputatu bezala jarduteko
boterea ematen zitzaien307.
Baina XV. mendearen amaieran eta XVI.aren lehen
erdialdean, diputazio hauek ahalorde kargua bezalakoak
direla ikus daiteke. 1519ko irailean, Lezo eta Donibaneri beren ahalorde edo diputatuak aukeratzeko baimena
ematen zien Hondarribiko alkatearen mandatu batek,
hiribilduko udalbatzarekin bilduta, diru-banaketa edo
errepartimendu baten inguruan erabakiak hartzeko308.
Eta aurretik, koperoak sortu baino lehen, Martin Igeldok
diputatu eta ahalorde karguak dituela ikus dezakegu. Bi
adibide horiek bat datoz Lope Martinez Isastik dioenarekin; alegia, diputatuak, koperoekin batera, herriaren
ordezkaritza funtzioa egiten zutela309.
Baina uste dugu hipotesi hau 80ko hamarkadatik aurrera ez dela baliagarria eta baliteke aipatutako diputaziogutuna gerora sortuko direnen aurrekari izatea. Hau da,
diputatu horiek nolabait hobetu eta instituzionalizatu
zirela, eta koperoen laguntzaile bezala 4-6 pertsonako
komisioak jardungo zirela.

Halaber, 1597ko izurritean herrizainak izendatu zituzten koperoek, izurriteak jotako lekuetatik zetozen pertsonei herrian sartzen ez uzteko. Izendapen honek Hondarribiko udalbatzak eginiko utzikerian du oinarri, eta,
beraz, halako neurriak ezohikoak ziren testuinguruetan
eramango ziren aurrera.
Bestalde, aurreko paragrafo batean aipatu dugunez,
Donibanek, San Pedrok bezala, beste kargu propio
batzuk izan zituen. 1560ko hamarkadan kopero-errejido-
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5

AZKEN HITZA.
ERANSKINAK

Iñaki Berrio.

I

KERKETA HONEN HASIERAN,

SAN PEDRO ETA DONIBANE
zein baldintzatan eta zeren eraginez hasi ziren
populatzen ulertzea eta hura nola antolatu zen
ikustea genuen helburu. Xedea bete dugula uste
dugu, prozesu hori noiz eta nola hasi zela irudikatzeko edo behintzat zirriborratzen hasteko gai izan
gara eta.
Bokalearen bi aldeak okupatzea eta bertan gune
antolatu eta iraunkorrak sortzea badiaren inguruan
izandako prozesu orokor baten urrats bezala ulertu
ditugu guk. Prozesua badiaren gibelean gorpuzten hasi
omen zen, baina XIV. mendean, interesgunea Oiartzun
ibaiaren ahotik urrundu eta itsas zabalera gerturatu zen.
1318 urtean Kodemastiren gainean egiten den aipua
dugu horren adibide. Geroago, batez ere Donostia eta
Oreretaren arteko elkarren aurkako auzien eskutik, San
Pedroko kolonizazioa deitu dugun ekimena dugu.
Bokalaren beste aldean, berriz, antzeko lur okupazioa
izango dugu, egungo Lezotik Bonantzarantz aldendu
eta Bizkaia auzoa bereganatu zuena.
1397 urtea jar dezakegu bi komunitateen eraketan
inflexio-puntu bezala. Orduan, jendea Donibanen finkatuta ikus dezakegu, hau da, Donostiako jurisdikziotik
at. Orduan lortuko du azken horrek berebiziko garaipen
juridikoa. Baina momentu horretan ere, Hondarribiak
Donibanerekin eta bereziki Oreretak izan zezaketen
lehiakortasunaren aurrean, Donostiak oinarrizko beste
pauso bat eman zuen: bokaleko bere jurisdikziopean
zegoen aldearen kolonizazioa. Lehendik bertan egon
zitezkeen biztanle gutxi batzuek 50 urteren buruan
komunitate antolatu bat osatu zuten arte. Donibaneri
dagokionez, populatzea lehenago gertatu bazen ere
eta, San Pedron bezala, garapen politikoa XVI. mendeko lehen urteetan ikus badezakegu ere, hainbat hamarkada pasatuko dira berezko parrokia bat osatu arte;
orduan ikusiko dugu guztiz eratutako komunitate bat.
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Gune horietan bizi zirenen eta Pasaiaren izena eta
ospea mailarik gorenera eraman zutenen gainean ere
saiatu gara adibide batzuk ematen. Izan ere, gure badia
ez da horren handia, eta oso arrunta izango zen alde
batean, bestean, edo bietan bizitzea. Liburuaren helburua San Pedro eta Donibaneko komunitateen inguruko
ikerketa bat egitea eta horietan bizi zirenen arteko erlazioak (ekonomikoak eta ahaidetasunezkoak) agerian
geratzea izan bada ere, ez ditugu ahaztu behar badiako
populazio-guneek beren artean izan zituztenak. Alegia,

osagarritasun ekonomiko eta sozial baten baitan ere
ulertu behar dugu, lezotarrek, errenteriarrek, altzatarrek
eta donostiarrek beren lekua izan baitzuten: ondasunen
inbertsioak, ezkontzak eta negozioetan parte hartutakoek oso ongi islatzen dute dinamismo hori.
Horren inguruko aipamenik adierazgarrienetako bat
San Pedro eta Donibane hainbat jatorritako kideen
topagune bihurtu izana da. Bertakoena, ingurukoena
eta atzerrikoena, eta kantabriar kostaldetik eta urrunagotik ere iritsitakoena. Ez dugu uste halako prozesua
ezohikoa denik Pasaia bezalako portu garrantzitsuetan,
baina Donibanek eta bereziki San Pedrok oso adibide
argiak eta adierazgarriak eskaintzen dituzte horren
inguruan.
Dirudienez, hainbat jatorritako komunitate horiek
elkarlana bultzatu zuten; bakoitzak bere erroak gogoratzen zituen kondairekin, baina bat eginda. Itsasoa dute
lanbide: dela merkataritza, dela gudua, dela ontzigintza, dela arrantza. Hala, pertsona bera hainbat jardunetan ikusteko aukera izan dugu hainbatetan.
Bestalde, badiaren dinamismoak eta garrantzi ekonomikoak Pasaia topaleku bihurtu baldin bazuten ere,
pasaitarrak merkatari eta garraiolari gisa Europako kostalde guztia ezagutu zutela ere esan dezakegu. Bai hara
bidaiak eginez, bai eta hango hirietan biziz ere.
Uste dugu oparotasunaren aroa XVI. mendean hasi
zela itzaltzen. Aurretik ikusten genuen jardueren arteko
osagarritasunak atzera egingo du eta merkatu ekonomikoen aldaketa etorriko da. Beheraldi horren eragile propioen artean, Gaztelako Koroarekin estu lotu izana
dago, Donibaneko talde ahaltsuek, berarekin egin
zuten-eta gora eta behera. Kanpoko eragileen artean,
historiografiak behin eta berriz azpimarratu duen
Donostiaren badiarekiko jarrera, hainbat mendetan
luzatuko den tirabira itogarria sortuz.
Tirabira hauek isla politikoa ere izan zuten. Izan ere,
Donostia eta Hondarribiko alkateen eskumen izan
arren, hainbat arlotan berezko gobernua garatu zuten bi
komunitate horiek. Esparru horretan ere berritasun
batzuk eman ditugula uste dugu, gehien bat San Pedroko egitura politikoaren inguruan. Baina, oro har, XVI.
mendean etorkizuneko Pasaia udalerria osatuko zuten
bi komunitateen antolakuntza politikoaren ezaugarriak.
Orain arte, ia aipamenik izan ez dutenak.

DONIBANEKO ALARGUNEN ZERRENDA (SENARRAK ERREGE ZERBITZUAN HILAK) (1590)V
Izena

Senarra

Non hila

Huart, Estebania de

Gillen de Arrieder

Lisboa

Lizarraga, Marota de

Pedro de Mugarrieta

Cádiz

Escalante, Catalina de

Ibo Villar

Flandria

Villaviciosa, Maria
Domingo de

Juan de Ebora

Flandria

Luteranoengatik

Bere seme bat
berarekin

Villaviciosa, Graciana de

Martín de Villaviciosa

Flandria
(Medinaceli)

Juan de Ebora kapitainaren
naoaren lonbardaria

Adin gutxiko alaba
bat

Arizabalo, Barbara de

Martín del Pui

Ingalaterra

Muru, Maria Santxez de

Juan Galant de Lezo

Arsu, Catalina de

Juan de Aranburu

Lisboa

Ingalaterrako jardunean,
almirantearen naoaren
zaindari

Landriger, Catalina de

Juan de Ebora, gaztea;
kapitaina

Flandria
(Medinaceli)

Bere untzi batean

Zabala, María de

Pedro de Alegrete

Etxabe, Laurenza de

Juanetxo de Lizarraga

Juanmartindegi, Ana de

Juanes de Alsua

Lisboa

Ingalaterrarako azken
armadan

Juanmartindegi,
Laurenza de

X

Flandria

Errege armada

Asteasu, María Martin de

Miqueo de Araneder

Flandria

Ezkiotz, Madalena de

Martietxo de Callabar

Sevillara bidean

Garia eramaten, errege
zerbitzuan

Ezkiotz, Marta de

Miqueo de Zabalaga

Borje (Flandria)

Nao bateko dispentseroa

X, María Juan

Domingo de Villaviciosa

Flandria
(Medinaceli)

Laurkain, Catalina de

Martín Saez de Asteasu,
pilotua

Flandria
(Medinaceli)

Ribera, María de

Nicolas de Zabalaga

Lisboa

Iturain, Madalena de

Tristán de Iturain

Iturain, Ana de
(Magdalenaren alaba)

Domingo de
Etxeberria

Lisboa (azken
jardunaldian)

Iturain, Gracia de
(Anaren ahizpa)

Juanes Matiexena

Lisboa (azken
jardunaldian)

Galatas, María de

Juan de Martínez Gabiria

Flandria
(Medinaceli)

2 seme pobre

X

Domingo de Mendaro,
kapitain

Pero Meléndez de
Valdés

Alaba bat

Labao, María de

Martínez de Muru

Lisboa

Ingalaterrarako armadan

2 seme (haurrak)

Isasti, María Juan de

Josefo de Ebora

Andaluzia
(Magallanes
jardunaldia)

Miqueo Isastiren naoaren
maisu bezala

2 seme

V Nahiz

Nola / bestelako datuak

Umeak
2 ume (gazteak /
haurrak)

Francis Drakek, bere
untziari egindako erasoan
Seme bat

2 ume

3 seme
Alaba bat

3 seme pobre

2 seme
4 seme (nagusiena
Lisboan hil zen,
Ingalaterrarako
armadan)

Bere nao batean joanez

9 seme

Seme bat

eta Iturriozek taula bera bere liburuan jarri, gaizki irakurritako abizenak eta hainbat alargun ez azaltzearen ondorioz, sartu egin dugu.
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Izena

Senarra

Non hila

Nola / bestelako datuak

Umeak

Darieta, María de Martin

Gregorio de Etxabe

Ingelesen aurka
borrokan

Flandriatik etortzen,
erregeraren galeoteekin

2 seme

Etxabe, Francisca de

Tomás de la Lana

Landriger, María Juan de

Juanes de Pineda

Arizabalo, María de

Pero de Aranburu

Aranburu, Domenja de
(María Arizabaloren alaba)

Nicolás de Villaviciosa

Asteasu, Miquela de

X

Gozo, Catalín; Miquela
Asteasuren ama

X

Ebora, Marota de

Juanot X

Gabiria, María Martin de

X

Flandria

Juan de Bergona, Juana

Petri de Iriarte

Flandria

Gabiria, Tomasa de

Martin de Amasa, maisua

Asteasu, Catalina de

Miguel de Soto

Rui Gómez de
Silvaren armadan

Asteasu, Domenja de

Pedro de Zelai

Villaviciosa
kapitainaren naoan

Asteasu, María Martin de

Pedro de Aristizabal

Gudan

X, María Martín

Domingo de Isasti

Arangibel, Catalina de

Esteban de Arizabalo

Pasaia

3 kriatura

Arangibel, Ana de

Domingo de Areban

Flandria
(Medinaceli)

3 kriatura

Binolas, María de

Guillén Vin

Flandria
(Medinaceli)

Maria Perezko,
María Martincho

Martín Saez de Etxeberria

Indietan
(errege armadan)

X, Marquesa

Rodrigoren erraina

Zelai, Catalina de

X

Ternuan

Txipres, Catalina de

Juanes de Darieta

Flandria
(Medinaceli)

Joan Nabejas kapitainaren
naoan lonbardari

5 seme

Torre, María Perez de

Peligor?

Flandria

Joanot Nabejasen naoan

4 alaba

Zarautz, María de;
“Boneta”

Juanes de Pineda

Etxean

Zabalaga, María de

Martín Sanz Catalán

Indietan

Callabar, María de
González

Martín Saez de la Lana

Etxean

Igeldo, María de

Juan de Anoeta, maisu
eta untzien jabea

Ordoz, Domenja de

Juan Martínez de Zuatzu

Flandria

3 seme

“Ojer”

Zamalbide

Lisboa
(azken jardunean)

5 seme

Ojer, Maria

Juanes, hargina

Casanoba, Gracia de;
Joanesen alaba

Miguel Zabalaga

Ingalaterra?

2 seme

Villaviciosa, Ana de;
Villaviciosa almirantearen
alaba

Berlabo de Laida

Pasaia

Alaba bat
2 seme

Coruñan frantsesekin
izandako topaketan

2 seme

“Cargada de hijos”
2 seme

Martín Arriolaren naoan
Seme bat
3 seme

Seme bat

Izena

Senarra

Non hila

Nola / bestelako datuak

Umeak

Ebora, Juana de

Juanes de Ezkiotz Ubilla

Zokaia, María Perez de

Pedro de Artano

Flandria

Ezpeleta, María de

Joanes X

Flandria

Txipres, María Pérez de

Juanes de Eskortza

Parte hartzailea
Ingalaterrako azken
jardunean, San Miguel
armadan; zutoihala irabazi
zion Felipe de Troçe
jeneralari.

2 seme

Etxeberria, Simona de

Migel del Encinal, pilotua

Ingelesengatik hila
Flandriako galeoteekin
zetorrenean

3 seme

Mendikute, Madalena de

Joan Gómez de Puiana

8 seme pobre

2 seme

San Bizente, Maria de

Joanes de Puiana, pilotua

Lisboa

2 seme

Puiana, María de

Antonio de Txipres

Indietan (armadan)

2 seme

Garaino, Leonor de

Domingo de Casavieja

Luis de Carlajas
kapitainaren
armadan

3 seme

Gaztelu, María Joan de

Lazkano, erregearen soldadua

Casavieja, Miquela de

Nicolás de la Torre

Etxean

Urdazubi, María de

Pedro de la Bastia

Lisboan?

X

Juanes de Aranbileta,
María Urdazubiren semea

Lisboatik Pasaiara
bidean

Eguzkitza, Elena de

Juan de Etxeberria

Indietan

Etxeberria, María
Miguel de

Martín de Lerín

Etxean

Lizarraga, María de

Antonio de Oiarzabal

Ingalaterran

3 seme

Juan Agirreren naoko
kontramaisua

3 seme

Muru, Margarita de

Juan de Villaviciosa

Indietan

Villaviciosa, Gracia de

Martín Sanz de Muñoa

Flandria
(Medinaceli)

2 seme

Isue, Simona de

Martín de Escalante, kapitaina

Flandria
(Medinaceli)

Iparragirre, María
Gomez de

Berlabé de Baztan

Villaviciosa, Catalina de

Joanot de Nabejas, kapitaina

Flandria

Medinaceli dukearen
lehenego altxamenduan
(levantada)

X, Joaneta

Martín de Amezketa

Flandria

Ídem

Muru, María Saez de

Luis Vilfando

Ingalaterra

Juanes Agirreren naoko
lonbardaria

Arizabalo, María de

Martín de Austegi

Flandria

Urdazubi, María de

Domingo de San Vicente

Flandria

Fligdengas gazteluak
egindako lehen tiroan
burua eraman

2 seme

Puiana, María López de

Pero Díaz

Ingalaterra

Okendo kapitainaren
naoko lonbardaria

2 seme gazte

San Vicente, María
Miqueo de

Pedro de Iranzu

Ingalaterra

5 seme

Iranzu, María Miguel de;
Maria Miqueo San
Vicenteren alaba

Tomas de Etxabe

Itsasoan itoa

Seme bat

Bere Maiestatearen
danborjolea

2 seme
2 seme

2 seme
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Izena

Senarra

Non hila

Nola / bestelako datuak

Umeak

Igeldo, Mingota de

Martín de Elizondo

Itsasoan itoa

2 seme

Peirutun, Osana de

Martín de Aduna

Flandria
(Melendezen
galeoiak)

2 seme

Bizkaia, Pascuala de

Juanes de Etxalar

Flandria
(Melendezen
galeoiak)

Iraurgi, María Martin de

Aparicio de Etxaburu

Flandria
(Melenedezen
galeoiak)

Iraurgi, Catalina de;
bere ahizpa

Anton de Etxaburu, pilotua

Ingalaterra

Pelegriana, Maria de

Petri de Iriarte

Flandria
(Melendez)

Lizarraga, Catalina de

Juanes de Baztan, pilotua

Etxean

2 seme

Gabiria, Estebanía de

Migel de Zelai

Flandria

5 seme

Etxabe, Pascuala de

Tomás Erlen

Itsasoan itoa

5 seme

Villaviciosa, María de

Juanes de San Milian

Flandria

Escalante, Catalina de

Juanes de Illarregi

Indietan

Kontramaisua eta artilleroa

5 seme

Illarregi, Barbara de

Luis de Fortana

Fedegabekoen
gatibu

Martin Isueren azabran

5 seme
3 seme

4 seme

Etxezarreta kapitainaren
naoko pilotua

3 seme

Escalante, Marquesa de

Juanes de Zabalaga

San Migel?

Naoko maisua

Joanmartindegi,
Maria Ramus de

Rubert de Iranzu

Flandria

Juan Ebora kapitainaren
naoko lonbardaria

Perkaz, Isabela de

Joanes de Olariz

Flandria

Bazterretxea, Catalina de

Andres de Lezo

Flandria?

Etxeberri, Gracia de

Juanes de Ariztegi

San Migel

Lagorra, Catalina de

Migel de Lesaka

San Migel

Bedua, María Juan de

Gonzalo de Etxeberri

Ingalaterrarako
bidean

Baztan, María Migel de

Ramus de Zelai, pilotua

Flandria

Iantzi, María Joan de

Joan ingelesa

Flandriako
armadarekin bueltan

Pérez, María de

Joan de Casanova

Gabiria, Catalina de

Nicolás de la Torre

Lisboa

Zubiaurre, Marquesa de

Juanes de Iriberri

Flandria (Meléndez)

Bedua, María Gomez de

Juan Martin de Lezo

Flandria
(Melendez)?

Gebara, María de

Migel de Lizartza, pilotua

Indietan
(errege zerbitzuan)

Igeldo, María de

San Joan de Arana

Flandria
(Meléndez)?

Muru, María de

Domingo de Baztan, pilotua

Flandria

3 seme
Melendez jeneralaren
armadako artileroa

3 seme (bat Lisboan
hila, ingalaterrarako
armadan)

Alaba bat
Santa Cruz naoko
kondestablea
(Ingalaterrarako armadan)

5 seme

5 seme
Erreginarekin zetorren

2 seme

Juan Agirreren naoko
artileroa

4 seme

Artileroa

Arrieta, Marquesa de
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6 seme
Melendezen armadako
piloto nagusia

Juan Gebara jaunaren naoko Alaba ugari
despentsaria; Melendezen
kapitaintzapean
7 seme (2, errege
zerbitzuan)
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Mingot Etxabe

Mingot Etxabe

D

K

D

K

Miguel Lizartza

Domingo de la Torre

Juan Martin Lezo
Juan Ruiz de Zubiaurre

Juanes Aranburu

Antonio Escalante
Marti del Pui

Cristobal Leiza

1573

Domingo Auztegi

1570

Martin Sanz de Amiger

Vincenz Etxabe
Juanes de Gabiria

Juan Ebora

1555-X

Domingo Lizartza (o)

Miguel Iturain

1555

Miguel Muru

Martin Sanchez
Villaviciosa

Martin Sanchez
de Lezo (o)

1537

1531

Jose Ebora

Joan Gabiria

Sancho Amezketa

1574

Juanes de Gabiria

Francisco Igeldo

1556

Martin Landriguer?

Cristobal Leiza

Juan Ezpeleta

Tomas Arizabalo
Antonio Zabalaga
Juanes Zabalaga

Anton Lazkano
Martin Sanz Cortes
Juanot Gibraltar

Frco Lizarraga
Juan de la Torre

Juanes Aranburu

Juanes Eskioz, menor

Juanes Villaviciosa

Juanes Zabalaga

Juanes Unzeta

Ramus Irura

1580

Juanes Estiron

Juanes Eskioz, mayor

Sancho Amezketa

Roberto Lizarraga

Antonio Oiarzabal

Juanes Villaviciosa Miranda

1579

Robert Lizarraga

Juanes Eskioz

Juanes Anoeta

Juanes Txipres

Juanes Ugarte

Andres Iturain

1567

Diego de la Torre

1530

Antonio Escalante

Martie Igeldo

Juanes Bertiz

1581

Diego Juanmartindegi

Juanes Puyana (k-d)

Juanes Eskioz

1568

Anton Etxabe (o)

Andres Iturain (o)

1554

Juan San Milian

Tristán Lizarraga

1527

Juanes Eskioz

1548

Martin Villaviciosa

Martin Bedua

1565

Juangi Darieta

Tomas Zabala

Martin Sanz de Amiguer

Antonio Etxabe

Francisco Auztegi

1577

Gregorio Elizalde

Nicolas Lezo

Martin Sanchez Ugarte

1526

Juan Villaviciosa
Nicolalde

Domingo Villaviciosa

1562

Tomas Aristizabal

Martin Lezo

Juanes Txipres

1560

Juanes Lizarraga

1575

Vicente Etxabe

Miguel Iturain

1558

Pedro Zabalia

Martn Sanz de Lezo

Juan Sanchez de

1543

1546

Martin PinedaVIII

Jorge EscalanteVII
Martin Sanchez de Darieta

Martin Nabejas

Diego de la Torre

1525

Martin Sanchez de Lezo

Sanz Nicolalde

1523

Juan Martin Zubiaurre

1542

Juanes Ebora

1520

Tomas Zabalaga

Miguel Eskioz

1541

Sancho Muru

Juanes Santa Clara

Juanot LizarragaVI

Miqueo Bizkaia

Michel Darieta

Martin Lezo

Juanicot Amadin

Juanes Pineda

1519

1514

1505

DONIBANEKO KOPERO ETA DIPUTATUAK (1505-1599)

Martin Igeldo
Juan Ruiz de Zubiaurre
Miguel Lezo

Domingo Etxeberria

Martín Nabejas

Pedro Galatas

Juanes Arizabalo

Miguel Ugarte

Martin Arteaga

Miguel Illarregi
Joanes Samatet

Anton Illarregi
Martín Arizabalo

Joanecho Ezpeleta

Anton Etxabe

Joanes San Millan

Martín Igeldo

Juan Laida

Juanes Gabiria

Pedro Orkain

Martin Arteaga

Juan Villafranca

Juan Ezpeleta

Sancho Darieta

Martin Nabejas

1596

Joanes Arizabalo

Miguel Aginaga

Martin Nabejas Villaviciosa

1598

Martin Arizabalo

Nicolas de la Torre

Esteban Ezpeleta

1599

Juan Nuñez de Lazkano

Sancho Amezketa

Juan Ezpeleta

Antonio Zabalaga

Domingo del Encinar

Martin Lezo

Juanecho Gabiria

1591

VII Ikus

horretatik hurbil. Berari eginiko galdeketan, data horren inguruan izan zela aipatzen du. Ikus ARChV. Civiles, Zarandona y Balboa, Fenecidos, 1510-2.
ARChV. Civiles. Zarandona y Balboa, Fenecidos, 1510-2. Beraiei eta Juan Ubilla maisuari emandako boterean “nuestros coperos” bezala egiten zaie aipamena. Ubillari lehenengo egiten zaio aipamena eta, gainera, batzarrean dauden auzokoen artean ageri da, baina erlazio honetan ez zaio kopero bezala aipamenik egiten. Lezo eta Escalanteri maiatzean ere kopero bezala egiten zaie aipamena. Ikus ibidem, 35a. Darieta 19a.-n aipatzen da,
baina baliteke akatsa izatea eta Martin Santxez Lezori buruz hitz egitea.
VIII Ikus ARChV. Civiles. Zarandona y Balboa, Fenecidos, 1510-2, 108a.-109g.

VI Urte

Iturriak:
ARChV. Civiles, Zarandona y Balboa, Fenecidos, 1510-2.
GPAH, P 3/333, 126-127 fol.; P 3/342, 24-25 fol.; P 3/2341, 140 fol.; P 3/2342, 2/3101, 59, 89-90, 119-120 fol.
GAO, CO CRI 1,5; 2,2; ECI 353, 617; MCI 413.
HUA, C-5-I-23-2; E-8-III-41-2;.
PUA 1626-2; 1626-3; 1626-4; 1627-1; 1627-2.
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