11. (1431-1440)
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11. (1431-1440)

11.1. 1431. URTEA
11.1.1. Gebaratarrak. Granadako gerra

da, Altzolarasko jauregiko Maria Beltran Iraetaren
senarra) anaiordea zuelako aipatzen dugu1.

1431. urtean Gaztelako Joan II.a erregeak Oñatiko
jaun Beltran III.a Belez Gebarakoaren bigarren
Gaztelako erreinuak Granadakoari eraso egin zion,
semea, Beltran Gebara, Tahalu-ko konde egin zuen. eta bertan euskaldun jendeak ere parte hartu zuen.
Ama Mentzia Gartzia Aiara eta Ceballoskoaren onda- Granada hiriaren atarian egindako batailan garaipena
sunak jaso zituen. Hemen Joan Beltran Gebara (hau izan zuten2.

11.2. 1432. URTEA
11.2.1. Joan Beltran Iraeta merkatari.
Basileako Kontzilioa

oihal koloredunez betetako bi fardel bidali zizkien,
eta hurrengo iraileko San Migel eguna baino lehen
urrezko 214 koroa (Frantziako erregearen irudia zute1432-IV-1ean Arrasateko hiribilduko Kontzejuak nak) emango zizkioten ordainetan. Joan Perez OtaloJoan Beltran Iraetarekin zuen zorra kitatzea erabaki rakoa eskribaua izan zen agiria egin zuena (ikus [XV.
zuen. Iraetarrak Arras (Atrecht flandeseraz) hiriko m. 9] agiria).

11.1. irudia. Iraetako kalea.
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Garbi ikusten da Iraetako merkatariak (gure ustez egitearren, Basilean Kontzilioa bildu zen, eta FranJoan Beltran II.a Iraeta zen, Joan Beltran I.aren seme tzia, Aragoi, Gaztela eta Nafarroako erreinuei gonbizaharrena) itsasoz Flandesen ere merkataritza-harre- tea egin zieten bertara ordezkariak bidal zitzaten3.
manak zituela.
1432. urtea nolabaitekoa izan zen Eliza katolikoarentzat. Urte hasieran Erromako Eugenio IV.ari aurka

11.3. 1433. URTEA

11.3.1. Izurritea Donostian. Legazpiko
saroiak
Orain arte izurrite beltzak gure herrietan egindako
kalteen berri eman izan dugu; izan ere, XIV. mendean izan zuen bere goi-maila. Dena den, XV. mendearen lehen erdian ere izan ziren joaldiak, 1433. urtean
Donostian, adibidez, baina ez zuten lehengo izurriteen mailarik lortu. Lurralde txikiagoei eta pertsona
gutxiagori eraso zien4.

Bestalde, Konstantza Aiarak (Oñatiko jaun Pedro
IV.a Belez Gebarakoaren amak) ituna egin zuen
Legazpiko bailarakoekin Oñatiko San Migelgo
monasterioak Legazpin zituen 17 saroiei buruz. Sei
gorabileko saroiak ziren, udakoak: Elorregi, Udanagoitia, Gorostarratza, Lakidiola, Antzuolaras, Oroibia, Biziola, etab.1

11.4. 1434. URTEA
11.4.1. Azkoitiko Batzar Nagusiak, Ahaide
Nagusiak, eta Arroako kontuak
1434. urteko azaroaren amaieran eta abenduaren
hasieran, Azkoitian Gipuzkoako Batzar Nagusiak
ospatu ziren. Bertan, besteak beste, saroi arruntak
zein neurri izan behar zuen erabaki zuten. 12 gorabileko erradiokoak izango ziren, hau da, 168 besaldiko
erradiokoak (1 gorabil = 14 besaldi edo braza). Gorabilaren neurria (patroia) Andoaingo Isturitzaga etxean
zegoen5.
Urte hartan Gipuzkoako alkate nagusi Pedro Sarmiento zen, eta Ermandadeak gaiztagintzat zituen bi
pertsona zortzi urtez babestu izana salatu zieten
Ormaiztegi, Gabiria eta Itsasoko bost biztanleri. Bost
haien etxeak erretzea izan zen epaia, eta Segura,
Tolosa eta Arrasateko ermandade-alkateek (Segura

eta Ordiziako Kontzejuetako ordezkari batzuekin)
gauzatu zuten epaia. Joan Martinez Urduñakoa
merioak ere parte hartu zuen, alkate nagusiaren
ordezkari gisa. Hiru etxe arazorik gabe erre zituzten,
baina beste biak, ermandade-alkateek erabakita, ez
zituzten erre, nahiz eta merioak erretzea nahi. Ermandade-alkateek ziotenez, etxe baten apelazioa aztertu
egin nahi zuten, eta beste etxean adin txikiko umezurtzak bizi ziren6.
Garai hartan Ahaide Nagusiek ere hartzen zituzten gaizkileak babespean, gero morroi izan zitezen.
Gipuzkoan ganboatar Ahaide Nagusien buru Martin Ruiz Ganboakoa zen, Elgoibarko Olasoko
jauna. Elgoibar, Eibar, Soraluze eta Errezilgo elizetako patronatuak bereak zituen, 1434. urtean (eta
1444 zein 1445ean) Gaztelako Joan II.a erregeak
emanda7.
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11.2. irudia. Azkoitiko udaletxea.

1434. urte hartantxe ezkondu zen ganboatarren
buru egiten zuen Pedro IV.a Belez Gebarakoa Isabel
Manriquerekin. Pedro Manrique eta Isabel Gaztelakoa nobleen alaba zen Isabel; izan ere, Leonor ama
Gaztelako Enrike II.a errege zenaren biloba baitzen.
Ezkontzeko tratua Medina del Campo hiribilduan
egin zuten 1434-II-13an. Senargaiaren ama Konstantzak parte hartu zuen. Andregaiak Aragoiko 10.000
florineko dotea zuen. Senargaiak, berriz, ezkontzahorni moduan 5.000 florin eta urre eta zetazko zenbait oihal1.

erregeen gutunak irakurri ziren. Nafarroak eta Aragoik beren enbaxadoreak lehenbailehen bidaliko
zituztela jakinarazi zieten3.
Urte berean, otsailaren 15ean, Gaztelako Joan II.a
erregeak bere kantzelari eta notarioei agindua eman
zien Zestoako hiribildukoek zituzten pribilegioak,
Gaztelako lehenagoko erregeek emandakoak, berrets
zitzaten.

Berrespen-agiria 1434-II-27an eman zuen Joan
II.a erregeak Valladoliden, eta, bertan, Zestoako hiri1434-III-19an, berriz, Basileako Kontzilioan Ara- bilduak sortu zenez gero zituen pribilegioak ontzat
goi, Gaztela, Nafarroa eta beste zenbait lurraldetako eman zituen8.
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11.3. irudia.
Zestoako Udal
Artxiboa.

1434-II-24an Deban Kontzejuak Ordenantza ez ematen eta hamarrenak ere nekezago ematen
berriak onartu zituen. Lehendik 1394. urteko Orde- hasi ziren, eta apezpikuari egoeraren berri eman
nantzak zituzten Udalean, baina 1434an batzuk alda- zioten.
tu egin zituzten9.
Apezpikuak funtsean hiru agindu eman zituen.
Egun berean, hau da, 1434-II-27an, Iruñeko Debako bikario eta benefiziaduek apaiz bana izendaMartin Peralta “Zaharra” apezpikuak Debako, tuko zuten, bata Itziarren eta bestea Arroan, bizi ziteItziarko eta Arroako elizetako auzi bat ebatzi behar zen. Eliza horien ondoan apaiz-etxeak egingo zituzizan zuen. Azkenaldian Itziarko eta Arroako elizta- ten, eta bitartean ondoko etxeren batean izango zuten
rrak kexu ziren apaizek beren zerbitzua (egunezkoa ostatu. Gainera, apaiz guztiak zintzo eta garbi biziko
eta gauezkoa) ongi betetzen ez zutelako. Debako ziren, ohaideak, jokoak eta abar utzita. Bestalde, elizhiribilduan bizi ziren, eta eskandaluak izan zituzten tarrek beren hamarrenak eta opalkuntzak lehen bezaberen portaera eta bizimodu lizunagatik ere. la eman beharko zituzten Itziarren eta Arroan (ikus
Orduan Itziarko eta Arroako eliztarrak opalkuntzak [XV. m. 10] agiria).
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11.5. 1435. URTEA
11.5.1. Gipuzkoako Ahaide Nagusiak
borrokan. Nafarroako erregea preso
1435. urtean Joan Lopez Lazkanokoak (oñaztarren
bandoko buruak) Ladron Baldarekin elkartu eta
borroka egin zien Loiolako eta Beasaingo Igartzako
etxekoei. Ondorioz, Lope Gartzia Lazkanokoak (Joan
Lopezen osaba eta Loiolako jaunak) Martin Ruiz
Ganboakoarekin tregoatan sartu behar izan zuen;
baita Martin Ruiz Enparangoarekin ere. Lope Gartziak konpromisoa hartu zuen gerra-garaian edo
bakealdian loiolatarren alde egiteko, baina feudo gisa
urtero 3.200 marai (bina sosekoak) jasoko zituen.
Iraetako Ahaide Nagusiak, Joan Beltran I.ak 4
seme-alaba izan zituen: Joan Beltran II.a (Martin
Atxegaren etxera ezkondua), Fortun (ez Martin) Santxez (Maria Ortiz Zarauzkoarekin ezkondua), Maria
Ortiz (Olasoko jaunarekin, Fernando Ganboarekin,
ezkondua) eta Santxa Olaso Perez Iraetakoa, 1435.
urte inguruan Joan Perez Loiolakoarekin (Loiolako
jaunarekin) ezkondua7.

Urte hartan, 1435-VIII-5ean, Aragoiko Alfontso
V.a erregea eta Nafarroako Joan I.a erregea (bestearen
anaia) Gaztelako Enrike infantearekin eta beren tropekin Napoliko erreinua konkistatzera zihoazela
genoarrek preso hartu zituzten Ponza irlaren inguruan
izandako itsas batailan. Milango Felipe Maria Visconti dukeak preso eduki zituen2. Nafarroako Joan I.a
erregea (gero Aragoiko Joan II.a izango zena), ordea,
laster askatu zuen, eta Joan erregea Aragoira iritsi zen
(Zaragozan zuen egoitza), baina Valentzia eta Aragoiko Ordezkari nagusi izanik. Titulu hori Aragoiko
errege bihurtu zen arte mantendu zuen3.
Nafarroako eta Aragoiko erregeak preso zeuden
bitartean, bertako erreginek Gaztelako Joan II.a erregearekin bakealdia 1435. urteko azarora arte luzatzea
lortu zuten. Ondoren, 1436-IX-22an Nafarroako erregeak berak sinatu zuen Toledon Gaztelako erregearekin bake-ituna10.

11.6. 1436. URTEA
11.6.1. Arroako biztanleak, gipuzkoarrak
Arroxelan, etab.

muga, eta orduan baserri horiek Arroako parrokiakoak zirela.

Debako Udal Artxiboan bada 1436. urte ingurukoa
den agiri bat, [XV. m. 11] izendatu duguna, hain
zuzen. Bertan Debako udalerriari bertako etxeetako
biztanleek herriko gastuak ordaintzeko bakoitzak
dirutan egin behar zuen ekarpena zehazten da. Guk
Arroako parrokiak hartzen zituen lurretako etxe eta
biztanleenak hartu ditugu aipagai, 1852. urteaz gero
gaur egungo Zestoako parte direlako.

Agirian datozen Arroako beste izen batzuk hauek
dira: Armendia etxea eta Etxenagusia, Arbe, Larretxa
(oraingo Larretxe), Zuasti (oraingo Zugasti), Igartza,
Areitzaga (Fernando Areitzaga jostuna agertzen da),
Areitzagagoiena (Areiçaga de suso), Zelaia, Arroakola (Otxoa Martinez Aizarnakoa azaltzen da Arroako
olagizon), Etxeberri, Akertza (Aquearça), Leizaola,
Agote etxea, Oliden (Olidengo zapataria aipatzen da),
Iragoien (ez dakigu etxe hau Arroan non zegoen,
baina Iragoiengo hagagilea agertzen da), Iraeta (Fortun Santxez Iraetakoak ibaiaz Arroa aldera, Debako
partean, teileria zuen, oraingo Nagusikoa etxe ondoko Telleria etxean), Irao baserria (Yraro, azaltzen da,

Aipatutako agirian Olazabal, Olalde (Liliko etxearen burdinola), Baltzola eta Sastarrain azaltzen dira
lehenbizi. Ez da ahaztu behar Sastarrainerrekak eta
Urola ibaiak egiten zutela Deba eta Zestoaren arteko
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11.4. irudia. Arroako
Olidenaundi baserria.

bi maizter zituela), Elordi, Errementari, Irure, Ermua,
Erkisketa (Arriquesqueta eta Erriquesqueta formak
azaltzen dira), Baiona (bere errotarekin), Arbetxe,
Narruondo, Artzubia eta Azkaeta.

eta Pero Fernandez Areitzagakoak (Pero “Gastoak”).
Beste zenbaitek 60, 50, 40, 30 eta 20na marai ordaindu zuten, eta 10 marai zen ekarpen txikiena egin
beharrekoei tokatu zitzaiena9.

Oribia da beste leku-izen bat (Johan de Oribia),
seguruenik Arroan zegoena eta 1524-IX-2ean baserri
zena 5.3.6. atalean Orreagako ondasunetan azaltzen zen
Orobia bera da. Horrez gain Arantza, Sorarte, Sasiola
eta Zozabarro (Çoçaberro) izenak daude zerrendan,
baina horiek Arroatik kanpoko leku-izenak dira.

1436. urtean, Gipuzkoako merio nagusi Fernan
Perez Aiarakoa izanik, Lope Garcia de Salazar kronikariak Urrestietako Muñatoizko gazteluan idatzi zuenez, garai hartan ohikoa zen Gipuzkoa eta Bizkaira
elikagaiak itsasoz ekartzea4. Itsasoan nabigatzen trebeak ziren, bai merkataritzarako eta bai gerrarako.
1436an, esaterako, frantsesek ingelesei Arroxelan
eraso egin zietenean, Gaztelako Alvaro de Luna kondestableak Bizkaian eta Gipuzkoan hogeita bost itsasontzi (batzuk karabelak) prestatu zituen frantsesei
laguntzearren.

Azpimarratzekoa da, halaber, agiriko zerrendetan
aipatzen diren arroarren izenen ondoan azaltzen den
zenbait goitizen: “Txatxu”, “Morrontxe”, “Txurdeo”,
“Jongose”, Lope “Luze”, Pero “Sotila”, “Matxite”,
Joan Lopez “Txutxio”. Gure iritziz forma hauek guztiak ezizenak dira.

Garai hartan euskaldunek Europako iparraldeko
eta mendebaldeko herrialdeekin merkataritza-harremanak zituzten, eta Mediterraneoaren ekialderaino
iristen ziren. Kortsario gisa ere ibiltzen ziren. Euskaldunak askotan ingelesek, bretoiek eta abarrek itsasoan kalte egiten zietelako kexu baziren ere, euskaldunek frantsesei eta ingelesei ere eraso egiten zieten11.

Gehiena Otxoa Martinez Aizarnakoak, Arroako
olagizonak, ordaindu zuen: 250 marai. Gero ehuna
marai ematea egokitu zitzaien “Txurdeo” eta Pedro
suhiari, Joan Perez Areitzagagoienakoari eta Fortun
Santxez Iraetakoari. 90na marai zen “Jongose” Igartzak, Martin Akertzak, Errodrigo Sasiolak eta Joan
Ruizek ordaindu beharrekoa. 80 marai Martintxe Sas1436. urte hartan, Toledon bildu ziren Gaztelako
tarrainek, Maria Perez Zugastikoak bere bilobarekin erreinuaren Gorteak, eta bertan Ermandadeei buruzko
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11.5. irudia. Iraeta-Arroako Telleria.

eskariren bat egin zen7. Toledon bertan erabaki zuten
Gaztelako Joan II.a erregeak eta Nafarroako Joan I.a
erregeak haren seme Enrike (gero Gaztelako Enrike
IV.a izango zena) eta Nafarroako errege-erreginen

Blanka alaba zaharrenaren arteko ezkontza10. Ezkontza-itun haren lekukoetako bat Pedro IV.a Belez Gebarakoa izan zen1. Ezkontza-elizkizuna eta ezteiak geroago, 1440an, ospatu ziren Valladoliden10.

11.7. 1437. URTEA
Gipuzkoan merio nagusi gisa Pedro Lopez Aiara11.7.1. Altzolarats eta Lasaoko burdinolak.
Pedro IV.a Belez Gebarakoa eta Nafarroa koak bere agintaldia hasi zuen, eta hogei bat urtez
iraungo zuen kargu horretan. Gipuzkoako alkate
Luis Miguel Diez de Salazar historialariak 1437. urte nagusi, berriz, Pedro Sarmiento izan zen4.
ingurukotzat jotzen du guk 1417. urte ingurukotzat
hartu dugun [XV. m. 8] agiria, hau da, Lasaoko burOñatiko jaunak, Pedro IV.a Belez Gebarakoak,
dinolako Joan Gartzia Lasaokoak alaba Maria Gar- Nafarroako erregeari mendekotasun-zina egin zion
tziaren dote gisa Joan Lopez Olazabalgoari 500 kin- erreinu horretan Oko, Etaiu eta Egako Granadako
tal burdina agindu eta 100 kintal aurreratu mendiak zituelako. Nafarroako Gortean zegoenean,
zizkionekoa12. Guk Zestoan egindako agiri hori lehe- Oier Mauleon jaunak Maria Gebara emazteari zegonagokotzat jo dugu, eskribaua Pero Lopez Bergara- kion dotea eskatu zion gebaratarrari; Maria Gebara,
izan ere, Pedro IV. Belezen izeba eta Oierren emazte
koa zelako.
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baitzen. Oñatiko jaunak gai hura Ama Konstantzaren
esku zegoela erantzun zion, aitzakia gisa. Gero,
ordea, Nafarroako erregeak eskatu zion Konstantza
Aiarari Oierri zorra ordain ziezaion, baina, erantzun
egokirik ezean, 1437-?-11n Nafarroako erregeak
gebaratarrei Oko, Etaiu eta Granadako mendiak
kendu eta Oier Mauleoni eman zizkion1. Oier Mauleon Nafarroako errege-erreginen kamarlengoa zen, eta
gebaratarrek zor ziotena jaso arte edukiko zituen

Nafarroako Oko, Etaiu eta Granadako mendi eta
lekuak13.
1437-IX-18an, Eujenio IV.a aita santuak Eliza
katolikoaren Kontzilioa Basileatik Italiako Ferrara
hirira lekuz aldatzea lortu zuen. Aita Santuaren aldeko gutxiengoa Italiara joan zen, baina Nafarroa, Gaztela, Aragoi eta abarretako enbaxadoreak Basilean
geratu ziren3.

11.8. 1438. URTEA
11.8.1. Arrasateko ordainagiriak, eta Santxa
Perez Iraetakoaren ezkontza
1438-VII-18an Arrasateko Joan Ruiz Otalorakoa
eskribauak Kontzejuak zituen agirien zerrenda idatzi
zuen. Zerrenda horretan, ordea, Zestoarekin zerikusia
duten bi behintzat badira. Batean Joan Beltran Iraetak
Arrasateko Kontzejuari ordainagiria eman zion urrezko 434 koroa jaso zituelako. Inola ere, 1432an Kontzejuari Arras hiriko oihalez betetako fardelak saltzearekin zerikusia izango du. Bere lekuan (11.2.

atalean) eman genituen salerosketa horren albisteak
(ikus [XV. m. 9] agiria, 1432-IV-1ekoa). Orduan,
ordea, Frantziako erregearen 214 koroakoa zen kontua, eta orain 434koa.
Arrasateko agirien 1438ko zerrenda horretan beste
ordainagiri bat ere bada, Iñigo Martinez Lilikoak
Arrasateko Kontzejuari emana. Lilitarra zen Zestoan
1434. urtean egin zen gastu-banaketa jasotzeko arduraduna, eta Arrasateko Kontzejuak zegokion guztia
ordaindu zuela aitortuz agiria luzatu zien14.

11.6. Lili jauregiaren
garita bat.

- 310 -

11. (1431-1440)

Bere lekuan (11.4. atalean) adierazi dugunez,
1434. urtean Azkoitian izan ziren Batzar Nagusiak
(azaroaren amaieran eta abenduaren hasieran), baina
gastu-banaketa 1434. urtean Zestoan egin zela dio
Arrasateko zerrendak. Udaberrian Zestoan egin ote
zen beste batzarren bat? Ez dugu horren berririk inon
topatu.

Iraetarekin ezkondu zen. Santxa Perez Joan Beltran
Iraetako jaunaren eta honen Otxanda Martinez
emaztearen alaba zen. Ahaide Nagusietako bi familia, bata oñaztarra eta bestea ganboatarra, elkartu
ziren, beraz.

Joan Perez Loiolakoak Lope Gartzia Lazkanokoa
eta Santxa Ibañez Loiolakoa zituen aita eta ama, eta
Dena den, 1438. urteko otsailean, Gipuzkoako Diego Lopez Estuñigakoa gaztelauaren etxean ikasia
alkate nagusi Pedro Sarmiento zelarik4, Joan Perez zen. Beltran Ibañez eta Maria Lopez seme-alabak
Loiolakoa, Oñatz eta Loiolako jauna, Santxa Perez izan zituzten Joan eta Santxa Perezek7.

11.9. 1439. URTEA
11.9.1. Bianako Printzearen ezkontza eta
Gipuzkoako Ermandadea

zen. Gero, irailaren 30ean, Erriberrin ospatu zen
ezkontza. Urte berean egin zuen amak, Nafarroako
Blanka erreginak, bere testamentua10.

1439. urtean Nafarroako Bianako Printzea, Blanka
eta Joan I.a errege-erreginen semea, Ines Cleves-koaUrte berean, 1439-VIII-3an, Gaztelako Joan II.a
rekin ezkondu zen. Felipe Borgoniakoa dukearen erregeak Bizkaiko Ermandadea hirugarren aldiz berritu
Maria arrebaren alaba zen. Itsasoz iritsi zen emazte- zuen, baina agirian, besteak beste, Enkartaziotako, Aragaia Bilbora, eta segizioarekin Lizarraraino heldu bako eta Gipuzkoako Ermandadeak ere aipatzen dira7.

11.10. 1440. URTEA
11.10.1. Bianako Printzea eta arrebaren
ezkontza. Donostia eta Durango

da, Ahaide Nagusi gisa mendekotasuna aitortu zioten
bi azpeitiarrek7.

Ezkondu eta laster, 1440.ean, Bianako Printzea aitaren baimenaz Nafarroako gobernuan parte hartzen
hasi zen10. Orduan aitortu zien Nafarroako baztandarrei kaparetasun orokorra15. Urte berean, 1440-IX15ean, arreba Blanka Valladoliden ezkondu zen Gaztelako oinordekoarekin (gero Gaztelako Enrike IV.a
erregea izango zenarekin)10. Ezteietan festa ugari izan
zen. Torneoetan, besteak beste, Joan Zornotza (bizkaitarra) eta Lope Lazkano (gipuzkoarra) zaldunek
parte hartu zuten2.

Donostiak garai hartan hiru portu zituen: Pasaiakoa, Urumeakoa eta Kontxakoa. Pasaiakoa zen handiena, bai mugimenduari eta bai segurtasunari zegokionez. Urumeakoari “Portu txikia” esaten zioten, eta
ibaiko joan-etorriei loturikoa zen. Kontxakoa, berriz,
ainguratoki xumea zen, nahiz eta “Portu handia”
deitu. Hain zuzen 1440. urtean kaia egin zioten, bertakoek “molla” esaten dutena16.

Urte hartan Loiolako jaun Lope Gartzia Lazkanokoak tregoatan Azpeitiko bi biztanle hartu zituen, hau
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11.7. irudia. Donostiako “Portu handia” Urgull mendiaren barrenean.

Joan Beltranekin ituna sinatu baino lehen eta gero,
Aizarnako elizako hamarrenak, hasikinak, opalkuntzak eta gainerako errentak Iraetako etxeak eramaten
zituen. Azken 65-70 urtean elizako erretoreak hamarrenen eta opalkuntzen laurdena hartzen zuen beretzat, eta gainerako hiru laurdenak Iraetako etxeak
jasotzen zituen. Azken urtean erretoreak opalkuntzen
11.10.2. Zestoarren kontsulta doktoreari,
erdia hartu zuen, eta Iraetako oinetxeak beste erdia.
eta Bereterretxe
Eliztarrek ez zuten kontzientzia lasai egoera hartan,
Zestoako Udal artxiboan bada 1440. urte inguruko eta Martin Katebain doktoreari galderak egin zizkioagiri interesgarri bat (ikus [XV. m. 12] agiria). Bertan ten, iritzia eman ziezaien.
Zestoako Kontzejuak eta Aizarnako eliztarrek Martin
1) Iraetako jaunak, sekularra izanik eta hamarreKatebain doktoreari galdera batzuk egin zizkioten.
nak jasota, ez al zuen bereganatu elizako patrona1389. urtean Zestoako Kontzejuak eta Aizarnako eliztua eta apaizak apezpikuari aurkezteko eskubidea?
tarrek Joan Beltran Iraetako jaunarekin ituna egin
Ezezkoa izan zen doktorearen erantzuna. Patronazuten, eta 1393an Zestoak eta Aizarnako eliztarrek
tuak eta aurkezteko ahalmenak Zestoako KontzeAizarnako elizako patronatua eta, hutsunea zegoenean,
juaren eta Aizarnako eliztarren esku jarraitzen
erretorea edo benefiziadua apezpikuari aurkezteko
zuten.
eskumena lortu zuten. Beraz, apezpikuak eliztarrek
aurkeztutako apaiza izendatzen zuen kargurako.

Bestalde, 1440. urtean Bizkaiko burdinolen Forua
idatzi zen, eta Bizkaian bertan, garai hartan mugimendu heretiko bat indar hartzen hasi zen17. Alonso
Mela edo Mellakoa fraide frantziskotarra izan zen
bultzatzaile nagusia.
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Kondea Bereterretxeren etxera inguratu zenean,
2) Iraetako jaunari elizako hamarrenak, hasikinak
eta opalkuntzak jasotzen utzita bekatu egiten al hitz egin nahi zuela eta irten zedila eskatu zion. Beauzuten eliztarrek? Doktorearen iritziz bai, bekatu montarrek Bereterretxe hil egin zuten, eta gorpua
Atharratze ondoan agertu zen, Etxebartik Ezpeldoiko
egiten zuten.
bidean.
3) Agiriak eta egoera aztertuta, Iraetako jaunak ba
Gertaera hura oroituz “Bereterretxeren kantoria”
al zuen hamarrenak, hasikinak eta opalkuntzak
jasotzeko eskubiderik? Martin doktoreak zioenez, izeneko poemak sortu ziren. Hamabost bertso, lauko,
bigarren galderaren erantzunak honentzat ere balio dira guztira18. Neurtitzak bikain osatuta daude, eta
zuen.
hau da lehena:
4) Aizarnako erretorea edo benefiziaduren bat
“Haltzak eztü bihotzik,/ ez gaztanberak hezürrik:/
bizirik dela Aita Santuak edo apezpikuren batek ba enian uste erraiten ziela/ aitunen semek gezürrik.” R.
al zuen beste erretoreren bat edo benefiziaduren M. Azkuek, Salaberrik, J. K. Gerrak, A. Riezuk eta
bat izendatzerik? Doktorearen iritziz, beste erreto- beste hainbatek jaso eta argitaratutako poemak dira.
re edo benefiziadua izendatu aurretik lehengoari
deitu eta entzun egingo zioten, eta elizako ondasunak gaizki kudeatu zituela frogatutakoan izendatuko zuten bestea, bestela ez.
Aizarnako elizaren auzi honetan, Azpeitikoan
XIV. mendearen amaieran eta XV.aren hasieran izandakoaren antzera, batetik Elizako agintariak eta bestetik botere zibila (Iraetako etxea) ikusten ditugu
elkarren lehian, eta tartean eliztarrak. Ez dakigu Iraetako jaunak zergatik jasotzen zituen Aizarnako hamarrenak. Aizarnazabalgoak erregearen mesedez hartzen zituen, esana dugunez, patronatua hark eman
ziolako. Zestoarrek patronatua Martin Zalba eta Lantzelotengandik jasoak ziren, baina baliteke Aizarnako
eliza Aizarnazabalgoa bezalaxe agian lehen tenplarioena zelako erregeak Iraetako jaunari eskubideren bat
eman izana.
Bestalde, 1440. urtekotzat jotzen da Nafarroa
Beherean agaramontar eta baumontarren arteko
borroketan hildako Bereterretxeren heriotza. Bereterretxe agaramontar zaldun zuberotar argia zen. Beaumontarren buruzagia, Luis Beaumont kondea, Maulen bizi zen, eta Pazko egun batean gizon taldea
berekin zuela Bereterretxek Larrañen zuen jauregira
joan zen.
11.8. irudia. Aizarnako eliz ataria.
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