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19.1. 1491. URTEA
19.1.1. Fernando Gebararen Londresko
oihalak eta Bretainiako kanta
Zumaian, 1491-X-18an, Lope Fernandez Zumaiakoaren jauregian eta Iñigo Ibañez Dorrekoa ganberaeskribauaren eta lekukoen aurrean, Altzolarasko jauregiko Fernando Gebarak onartu egin zuen Burgosko
Alonso Salamanca, Pedro Salamanca eta Martin
Prado merkatariei urrezko 180 dukat zor zizkiela.
Balio horretako Londresko oihalak eman zizkioten,
eta zorra 1493ko maiatzean Medina del Campon
egingo zen ferian ordainduko zien. Obligazio hartan
bere burua eta ondasun guztiak behartu zituen. Ondasun gisa ordainagiri, akzio, itsasontzi, pleita eta tresneria zerrendatu zituen.

an ipinita: “1/ Salinasgoa Conde 2/ Guztien da Jabe 3/
Guipuzcoa herrian 4/ on guztien burua 5/ Guztioec
digoe 6/ borondatez seguiçen 7/ Ganboarraquin 8/
Oñaztarroc conforme 9/ Vizcayticanbere 10/ aconpañaçendebe 11/ Bretoegayztoen 12/ becatuan castigaçen 13/ Conde andiorrec 14/ Juntaduditu laster 15/
Donostiaco yrian 16/ Pasajenenbarcatu 17/ Onçi
andiac chipiaquin 18/ flota andia atera 19/ Françiaren
bistan 20/ Çiudadea dirudi 21/ Donostiaco murruan
22/ Islaren goyenean 23/ Abade guztioc 24/ Da o de
proçesioan 25/ Mila bendiçio 26/ egozten digoela 27/
Donzella guztiaz 28/ daode belaurico 29/ Jaungoycoa
debela 30/ herreguetan 31/ Deguiola eman 32/ Conde
Laztanari 33/ Bitoria Andia 34/ gazitoen contra 35/
Viçiçea debala 36/ onrarequin seguru 37/ Bretaña
guztia 38/ Bençituric 39/ Conde galantori 40/ Guipuzcoa herrira 41/ Non yçango bayta 42/ Betibecela
buru 43/ Nobleza guztiaren 44/ aniz estimatua 45/
Pobluaren honrra 46/ denac beçela 47/ Guztiac
daduzca 48/ vere aguintean 49/ Guztioc dioe 50/ amar
bider Amen.”

Zorra bere garaian ordaintzen ez baldin bazuen,
ondasunak bahitu eta enkantean saldu egingo zizkioten. Horretarako eta zorra halako bi (eta auzi-gastu
guztiak) kobratzeko baimena eman zien burgostarrei,
Fernandoren aldeko hainbat lege eta eskubideri uko
eginez. Obligazio-agiri hartan lekuko hauek izan
Errege Katolikoek aginduta euskaldunez osatutako
ziren: Joan Urrutia (Zumaiako elizako apaiza), Diego
Rodriguez Astorgakoa (merkataria) eta honen Joan itsas armada bildu zen Donostian Salinasko kondearen (gure ustez Diego Perez Sarmientoren) agintariBergara morroia (ikus [ XV. m. 195] agiria).
tzapean. Gipuzkoako eta Bizkaiko oñaztar eta ganboAltzolarats jauregiko Fernando Gebara, beraz, atarrak gogoz elkartu omen ziren bretainiarren
merkataritzan zebilen eta itsasontzien jabe zela esan bekatuak zigortzera. Itsasontzi handi eta txikiak bildu
ziren Donostian, Frantziaren aurrean, Pasaian tripuladaiteke.
zioa hartu ondoren. Donostiako apaizak harresietan
Altzolarasko jauregiarekin zerikusia duen beste zeuden prozesioan, eta han gainetik bedeinkapena
gai bat “Bretainiako kanta” edo “Bretañako jornada- eman zieten. Herriko neskak belauniko zeuden Jaunren bertsoak” izenekoa da. Altzolarasko Diego Belez koari kondeak bretoiak garai zitzala eskatuz. BretaiIdiakaizkoak Salinasko kondeari 1626. urtean bidali- nia mendean hartu ondoren, konde galanta Gipuzkotako bi gutunetan agertzen dira. Bi kopia dira, eta ara itzuliko zen, eta nobleziako buru estimatua izango
diferentzia txiki batzuk dituzte (batak “ç” letra erabil- zen. Denek esan zuten “Amen” hamar aldiz.
tzen du eta besteak “c”, etab.). Diego Belezen aitak
Errege Katolikoek Bretainiako Ana dukesa eta iloidatzi omen zituen bertso horiek, baina bertan aipabari laguntzea erabaki zutenean, badirudi 1489ko
tzen diren gertakizunak 1491. urte ingurukoak dira.
udaberrian euskaldunek itsas espedizioa antolatu
Honela dio kantak, gure ustez idazkera zaharrene- zutela Frantziako Karlos XII.a erregearen aurka.
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19.1. irudia. Donostiako Alde Zaharra eta Urgull mendia.

Alkateak eskritura originala aztertu, eta kopia
Porrot handi samarra izan ostean 1491. urtearen erdi
aldera itzuli zirela uste da. Bretainiako kantaren ber- atera zezala agindu zion eskribauari (ikus [XV. m.
tsoak espedizioaren hasierari buruzkoak dira, eta, 193] agiria). Gure ustez eskritura hura [XIV. m. 24]
agiria zen, 1399-XII-6an Beaingo San Lorenten
inola ere, harrezkero eginak1.
egina. Saiazko jendea (Aizarnazabal eta Oikiakoa)
19.1.2. Aizarnazabal eta Zumaiaren arteko 1486az gero Zumaiako jurisdikziopean zegoen, baina
harrezkero urte askoan jarraitu zuten Zumaiako Kondesadostasunak
tzejuarekin auzitan, Zestoara bildu nahian.
Zumaian, 1491-V-2an, Pedro Fernandez Indanetakoa
Hain zuzen egun batzuk geroago, 1491-V-29an,
(oraingo Endañetakoa) alkatea herriko plazan Pedro
Mirubiaren etxe atarian zegoen, Joan Santxez Oikia eta Aizarnazabalgo (Saiazko) biztanleak AizarZumaiakoa eskribauarekin. Saiazko Martin Etxabe nazabalgo eliz atarian bildu ziren; hauek, besteak
(Etxabeko jauna) azaldu zen hango biztanleen izene- beste: Martin Etxabe eta Joan semea, Martin Etxezaan. Martinek zioenez, Kontzejuko kutxatik eskritura rreta, Domingo Goiburu-Intxaurregi, Joan Narbazta,
bat atera zuen; hain zuzen Saiazko biztanleentzat Joango Sarasola, Joan Ezuri, Joan Etxabe (Mirubiko
arbitroek emandako epaia eta konpromisoa zuena. etxeko errementaria), Pero Otxoa Arlauretakoa (orain
Komeni zitzaion originaletik kopia ateratzea, baina Arlauta), eta beste zenbait. Ahalordea eman zieten
alkateak baimena ematea eta eskribauak sinatzea Joan Etxaberi eta Joan Esnal gazteari, eta Pero Perez
beharrezkoa zen, gero kopiak epaitegian balioa izan Arriolakoa eta Francisco Valladolid Kantzelaritzako
zezan. Eskritura originala erakutsi zuen, eta alkateari prokuradoreei, Zumaiako Kontzejuarekin egongo zen
auzian ordezkari izan zitezen. Zestoako Joan Martikopia eginaraz zezala eskatu zion.
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19.2. irudia.
Aizarnazabalgo
Narbazta baserria.

Saiazkoek Zumaiako Kontzejuaren ondasunetan
nez Amilibikoa eskribauak idatzi zuen ahalorde-agiria, Joan Intsausti erretorea eta Zestoako Domingo beste edozein biztanlek bezalako eskubideak zituzten, Orreagako komentuaren ondasunetan izan ezik.
Aia eta Pedro Txiriboga lekuko zirela.
Azken hauetaz ere goza zezaketen, zegokien zergaEgun berean Zestoako ospitalearen ondoan Aizar- zatia ordainduz gero. Kontzejuaren gastuetan Saiazi,
nazabalgo eliztar Martin Amilibiak ere Joan Lopez ordea, herena ordainarazten zioten, eta, Joan EtxabeAmilibikoa eskribauaren aurrean Saiazkoek bezala ren iritziz, horretarako ez zeukaten eskubiderik.
ahalordea eman zien aipatutako ordezkariei. Lekuko Beraz, Kontzejuari pribilegio eta epaietan zegoena
Joan Mateo Arretxe, Martin Aspe eta Joan Ramus bete zezatela eskatu zion. Bestela auzia ipiniko zien
Errege-entzutegian.
(zapataria) zestoarrak izan ziren.
Hurrengo egunean, 1491-V-30ean, Joan Etxabe
ordezkariak Zumaiako Kontzejukoei zenbait gauza
jakinarazi zien. Zumaiako hiribildua Saiazko jendearen eskariz sortu zen Gaztelako Alfontso XI.a erregearen garaian. Orduan zehaztu ziren hiribilduaren
mugak. Gero Kontzejuak Saiazkoekin kontratua egin
zuen, biek partzuergoan Itziarko Otabartzako saroia
erabiltzeko. 91 bat urte lehenago arbitro batzuek
epaia eman zuten (1399-XII-6an Beaingo San Lorenten, ikus [XV. m. 24] agiria). Bertan ziotenez, Aizarnazabalgo eliztarrek (Saiazkoek) mendi eta lurrak
partzuerrik gabe baldin bazeuzkaten, Saiazkoek
baino ez zuten eskubidea haiek ustiatzeko. Saiazkoek
hiribilduko gastuak ordaindu behar zituztenean, Kontzejuak deitu eta azaldu egin behar zien gaia Saiazkoei, eta hauek gastua ontzat eman behar zuten.

Gero, Joan Etxabek jakinarazi zienez, berrogei bat
egun lehenago Errege-kantzelaritzan zegoela,
Zumaiako Kontzejuko jendea joan eta Martin Etxabe
aitaren eta Martin Amilibiaren (Amilibiaundiko jabearen) etxera joan ziren gastu batzuk kobratzera.
Aizarnazabalgo Etxabeko etxetik zenbait ondasun
indarrez bahitu egin zituzten: sei urdai, ohe bat eta
lastaira bat. Amilibiaunditik, berriz, bi kintal eta erdi
inguru burdina.
Zumaiako San Pedro elizako sakristauaren soldata
(1.400 marai) ordaintzeko beren zatia kobratu nahi
omen zien. Saiazkoek gastuen herena ordaindu behar
omen zuten, baina Joan Etxabe ez zegoen ados eta
protesta egin zuen. Bahitutakoa itzul zezatela eskatu
zuen.
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Joan Lopez Amilibikoa eskribauak idatzi zuen han
gertatua, lekuko zestoar hauek aurrean zirela: Fernando Gebara, Domingo Arreitza eta Domingo Aia (ikus
[XV. m. 194] agiria).

19.1.3. Gipuzkoako Batzar Nagusiak,
Ordenantzak, etab.

batzuk: korrejidoreak Koadernoa, Ordenantzak, errege-gutunak eta Probintziak zein Ermandadeak zituen
pribilegioak gorde egingo zituen; ezingo zituen alkate arruntak eta ermandade-alkateak kargutik kendu;
korrejimenduko merio, eskribau eta ofizialek arantzelaren arabera kobratuko zuten; korrejidoreak agintaldian bukatu gabeko auziak erruztatuaren herriko
alkateei itzuliko zizkien; etab.2. Badirudi auziak
herrietako alkateei itzultzea ordura arte korrejidorea
Gipuzkoan beti egon ohi ez zelako eskatu zutela.
Handik aurrera, ordea, beti egon zen Gipuzkoan
korrejidoreren bat, eta, gure ustez, auziak herrietako
alkateengana ez ziren itzuli.

1491. urtean, agian abuztuan, Tolosan ospatu ziren
Gipuzkoako Batzar Nagusiak2. Dirudienez, bertan
Hernaniko ordezkariak aspaldi artxiboko paperak
erreta galdu egin zirela jakinarazi zuen. Urte bereko
azaroan Seguran bildu ziren Gipuzkoako Batzar
Nagusiak. Bertan Probintziak Joan Ribera korrejidorea hartzeko baldintzak zehaztu ziren3. Zenbait klau- Urte hartan Errege Katolikoek Gipuzkoara zenbait
sula errespetatuko zituela zin eginarazita onartu zuten agindu bidali zuten, bertako Batzar eta erakundeei
korrejidorea4. Hauek dira onartutako baldintza buruz arauak emanez. 1491-III-24an Sevillatik berre-

19.3. irudia. Segura.
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tsi egin zuten korrejidoreak eta haren ofizialek kobratu behar zutena, lehen erabakitakoa. 1491-VIII-5ean,
berriz, Granada hiriburu ondoko ibarretik Probintziako Batzar Nagusiek 12 eguneko iraupena izan zezatela agindu zuten, eta ez, ordura arte bezala, 25ekoa,
garesti ateratzen zelako. Urte hartan hil zen, bestalde
Pedro Gonzalez Andiakoa4.
Errege Katolikoek 1491-III-22an Sevillan egindako agiri batean Alvaro Porras lizentziatuak Gipuzkoako pribilegioen aurka neurriz gain jardun zuela
aitortu zuten. 1491-VI-4an, berriz, korrejidoreentzako arauak eman zituzten. 1491-X-3an Jaendik Isabel
erreginak agiria bidali zuen Joan Ribera beste urte
batzuetarako Gipuzkoako korrejidoretzat har zezaten2.

Errege-kontseilutik irailaren 2an egindako gutuna
jaso zuen. Joan Matusin eskoziarrarekin lehian zebilen Azpeitiko Kontzejua Joan Santxez Mendizabalgoaren ondasunak eskuratzearren, baina agiri haren
bidez Joan Perezi aukera eman zioten ondasunak
bereganatzeko.
Loiolako jaun Beltran Ibañez Oñazkoaren (San
Inazioren aitaren) esku zegoen Azpeitiko elizako
patronatua, baina Iruñeko apezpiku Alfonso Carrillo,
Pedro Ambruz bikario nagusiaren bidez, Gipuzkoako
elizen patronatuak kontrolatzen hasi zen2. Alfonso
Carrillo apezpikua hain zuzen 1491-IX-10ean hil zen
Erroman, eta hil bereko 12. egunean Inozentzio

Interesgarria da Errege Katolikoek 1491-IX-20an
Granadako ibarrean egindako agiria. Bertan debekatu
egin zuten kanpoko erreinuetako merkatariei urrezko
edo zilarrezko monetaz salgaiak erostea. Ingelesak
eta atzerritarrak Hondarribia, Donostia eta Gipuzkoako zein Bizkaiko hainbat portutara joaten omen ziren
merkataritzan tratuak egitera, eta, ondorioz, atzerrira
urre eta zilar asko joaten omen zen. Beraz, ezin
zitzaien urrez edo zilarrez ordaindu; ez eta Frantziako eta Nafarroako erreinuen mugan egindako tratuetan ere5.
Gutun betearazlea ere bidali zuten Errege Katolikoek 1491-III-7an Sevillatik, Debako probestu Pedro
Idiakaitzek bertako Kontzejuarekin lehengo urteetatik zuen auziari amaiera emateko. Gorabehera guztiak
labur ematen ditu, eta azkenean probestuari Kontzejuak zor zizkion soldatak, eskubideak eta 3.650
maraiko auzi-gastuak ordainduko zizkion. Bestela
Kontzejuko ofizialei ondasunak bahitu eta enkantean
salduko zizkieten6.
Gipuzkoan familia ospetsu batzuk baziren garai
hartan, eta haietako bat Oñatz-Loiolako jaunena zen.
Hain zuzen 1491. urtean jaio zen, seguru asko, Iñigo
Lopez Loiolakoa, hau da, San Inazio. Urte hartan San
Inazioren anaia zaharrak, Joan Perez Loiolakoak,
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VIII.a aita santuak Zesar Borgia izendatu zuen Iruñeko apezpiku. Erromako Eliza Katolikoaren kantzelariorde Errodrigo Borgia kardinalaren semea zen, eta
17 urte baino ez zituen. Artean tontsurarik ere ez zeukan, eta ikasketak amaitu gabea zen. Ordena txikiak
ere hartu gabea zen sakrilegio-seme hura. Martin
Zapata bikario nagusia arduratu zen elizbarrutiaren
administrazioaz, Zesar Borgia Iruñera elizgizon gisa
inoiz ere etorri ez zelako7.

Joan Ganboa zen garai hartan Gipuzkoako beste
pertsona ospetsu bat, Hondarribiko gazteluko kapitaina. Marina Zaldibarrekin Isabel alaba eduki zuen, eta
hura legeztatzeko errege-agiria Sevillako Carmonan
egin zuten apirilaren 8an2.
Donostian Santa Katalinako Itsasgizonen kofradiaren mendean, 1491n San Pedroko kofradia sortu zen.
Ontzi-maisuen eta ontzi-jabeen zerbitzura zegoen8.

19.2. 1492. URTEA
19.2.1. Aizarnazabalgo Joan Intsausti
erretorearen eta eliztarren arteko auzia

tzak emateari. Beraz, Joan Intsaustik Errege-kantzelaritzan auzia ipini zien Martin Etxabe eta lagunei 1490-VII-9ko epaia betearazi nahian. Joan
Errege Katolikoek, 1492-III-1ean Valladolidtik Iruñe- Intsaustik hitz eman zuen Aizarnazabal eta Oikiako
ko apezpikuari auzi baten prozesua bidali zioten, ber- elizetan ordura arteko zerbitzu guztiak eskainiko
tan epaia eman zezan. Auzia Errege-kantzelaritzan zituela.
gauzatu zen, eta bi talde aurkariak hauek ziren: bateJoan Beltran IV.aren aldeko epaian Joan Intsausti
tik Aizarnazabalgo erretore Joan Intsausti, eta, bestetik, Martin Etxabe, Martin Amilibia eta beste zenbait eta eliztarrak kondenatu egin zituzten, eta erretoretzako errentak auzi hartan gastatu egin ziren (urrezko
eliztar.
400 florin).
Lehenbizi Joan Intsaustik eta Aizarnazabal eta
Ondoren, Martin Etxabe eta eliztarren prokuradoOikiako eliztarrek, elkar hartuta, auzi luzea izan
zuten Joan Beltran IV.a Iraetarekin, eta 1490-VII-9an reak agiria aurkeztu zien epaileei. Hark zioenez, Errebehin betiko epaia eman zuten Errege-kantzelaritzan ge-kantzelaritzak ez zeukan auzi hartan eskumenik,
(ikus [XV. m. 188] agiria). Haren gutun betearazlea Elizaren gaia zelako. Iruñeko apezpikuari zegokion
auzia eta haren aurrean ipinia zuten. Iruñean zer eraere eman zuten (ikus [XV. m. 189] agiria).
baki zain zeuden. Beraz, prozesua Iruñera bidal zezaAurreko epai hartan erabaki zenez, Joan Beltranek tela eskatu zien.
aukeratu behar zuen erretore berria, eta gero eliztaBi aldeen arrazoiak entzunda, epaileek erabakia
rrek onespena eman behar zioten, Iruñeko apezpikuak
hura erretore izenda zezan. Eliztar gehienek Joan jakinarazi zuten. Auzi hartan epaia emateko eskumeIntsausti erretoretzat nahi baldin bazuten, hura izango na bazuten, eta bi aldeek epaileen lehen entzunaldian
zen, epaiak zioenez. Halaxe gertatu zen, eta Joan Bel- beren arrazoien berri emango zieten. Joan Intsaustitranek ere ontzat eman zuen Intsausti apezpikuari ren prokuradoreak ontzat eman zuen erabakia, eta
aurreko epaia betearaztea eskatu zuen. Martin Etxaaurkeztea.
beren aldeak zioenez, berriz, epaileek errugabetzat
Orduan Martin Etxabe, Martin Amilibia eta beste eta libre utzi behar zituzten, Joan Intsaustiren aldeko
zenbait eliztarrek Iruñeko bikario nagusiaren aurre- epairik ez zegoelako. Auzi hartan Joan Intsaustik ez
an aurka egin zioten aurkezpen hari, eta utzi egin eta, inork hartzekotan, Joan Beltran IV.ak hartu behar
zioten erretoreari zegozkion ofrenda eta opalkun- zuen parte.
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Epaileek bi aldeei 40 eguneko epea eman zieten
beren frogak eta testigantzak aurkezteko. Haiek aurkeztu ondoren, alde bakoitzak akatsak sumatu zituen
beste aldeko testigantzetan. Akatsak argitu ondoren,
Errege-kantzelaritzako epaileek auzi eta prozesu hura
Iruñeko apezpikuari bidaltzea erabaki zuten. Hark
epaitu eta izendatuko zuen erretore izango zena. Joan
Intsaustik Martin Etxaberi eta fruituei buruz (Joan
Beltran Iraetari ordaintzeko zegokien zatiari buruz)
egindako eskean, libre utzi zituzten Martin eta lagunak. Gainera, Joan Intsaustik Martin Etxaberi eta taldekoei auzi-gastuak ordaindu egin beharko zizkien.
Joan Intsaustik epai hura deuseztatzeko eskea egin
zuen, zenbait arrazoi azalduz. Aurkariek, berriz,
epaiaren alde egin zuten. Epailek, berrikuspen-mailan, berretsi egin zuten emandako epaia, eta Joan
Intsaustik Martin Etxaberi eta taldeko eliztarrei
10.046 marai ordaindu beharko zizkien auzi-gastuetarako. Hamabost egun eman zizkioten horretarako.
Bestela ondasunak bahitu eta enkantean saldu egingo
zizkioten (ikus [XV. m. 196] agiria).

19.2.2. Maria Joango Arbe eta Domingo
Alkiza zestoarrak elkarren aurka
Errege Katolikoek, 1492-VIII-4an Valladolidtik,
Gipuzkoako agintariei eta haien erreinu guztietakoei
gutun betearazlea bidali zieten, Zestoako Domingo
Alkizak Maria JoangoA rberekin zuen auziari buruz.
Maria Joango hain zuzen Estibariz Artazubiagaren
alarguna zen. Lehenbizi Domingo Alkizak Gipuzkoan aurreko korrejidorearen agintaldia epaituko zuen
Alvaro Porras epaile eta lizentziatuari eskea egin
zion. Domingok beldur zion Joan Ipintza koinatuari
(hau da, Domingoren emazte Katalina Ipintzaren
anaiari), eta, Alonso epaileari jakinarazi zionez, ez
zien uzten senar-emazte gisa bizitzen. Ondoren, epaileari eskea egin zion errege-babesa lortu eta Joan
Ipintzak kalterik egin ez ziezaion, emaztea bizi zen
etxera sartzen utz ziezaion eta Katalina bizi zen etxetik Maria Joango Arbe kanpora zezan; etxea, izan ere,
Joan eta Katalina Ipintzarena zen. Maria Joango
omen zen Domingo eta Katalina ondo ez konpontzearen arrazoia.

19.5. irudia.
Aizarnazabalgo
Etxabegoikoa.
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Alvaro Porras lizentziatuak agindua bidali zuen,
Domingori errege-babesa emanez eta Joan Ipintzari
Domingori kalte egiten bazion 10.000 maraiko zigorra
ezarriko ziola jakinaraziz. Katalina Ipintzari Domingorekin senar-emazte bizimodua egin zezala agindu
zion, eta Maria Joango Arberi hiru eguneko epea
eman zion Katalinaren etxetik kanpora joan zedin.
Maria Joango Arbek gora jo zuen Errege-kantzelaritzara Alvaro lizentziatuak emandako aginduaren
aurka, eta han Domingo Alkizak ere bere arrazoiak
azaldu zituen. Errege-entzutegikoek epaia eman
zuten. Prozesua berriz ere Alvaro Porras lizentziatuaren eskuetara itzuliko zen, eta, hark, Zestoako Kontzejuko fielarekin eta zinegotziarekin auzia aztertu
eta guztiek epaia eman eta betearazi egingo zuten.
Apelaziorik ez zen egongo, auzi zibil hura 3.000
marai baino gehiagokoa ez zelako. Beraz, dena
Gipuzkoan erabaki eta gauzatuko zen.
Ondoren, Alvaro Porras lizentziatuari Maria Joangok Errege-kantzelaritzako epaiaren kopia eskatu
zion, baina hark ez zion eman. Orduan Maria Joangok Errege-kantzelaritzan epaiari aurka egin zion.
Hamabost urtez omen zen alargun, eta ospe oneko

emakumea omen zen. Fama ona zikindu nahi omen
zion Domingok, Katalinaren etxetik bidalita. Auzi
zibil hura 3.000 marai baino gehiagokoa omen zen,
eta Zestoako fiela eta zinegotzia susmagarriak omen
ziren, Domingoren aldekoak zirelako. Horregatik jo
zuen Errege-kantzelaritzara. Han epaitu behar zuten
auzia, eta auzi-gastuak ordaintzera kondenatu behar
zuten Domingo.
Gero, Domingo Alkizak Errege-kantzelaritzako
epaia aurkeztu zien Porras lizentziatuari, Zestoako
Pedro Zuube fielari eta Joan Perez Akoakoa zinegotziari. Lizentziatuak, fielak eta zinegotziak agindu
egin zioten Domingo Alkizari bederatzi eguneko
epean bere aldeko informazioa aurkez zezan. Epe
berean Maria Joangok bere aldeko frogak aurkeztu
behar zituen.
Domingok bere testigantzak aurkeztu zituen, baina
Maria Joango Arbek ez, eta horretarako arrazoiak
eman zizkien. Auzi hura Errege-kantzelaritzan amaitu gabe zegoen batetik, eta lizentziatua, fiela eta zinegotzia susmagarriak ziren Domingoren alde egiten
zutelako. Beraz, epaile haiek ezetsi egin zituen. Maria
Joango bizi zen etxea ez zen Domingorena. Maria

19.6. irudia.
Indo ondoko
Arbebekoa
baserria.
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Martinez Ipintzakoa zenarena izan zen, eta haren
oinordeko unibertsal eta biloba Joan Ipintzarena
(Katalinaren anaiarena) zen orduan. Katalina Ipintza
(Domingoren emaztea) Joan Ipintza anaiak nahi zuelako bizi zen, eta nahi zuen bitartean biziko zen, etxe
hartan. Maria Joango, berriz, Maria Martinezen
garaiaz gero haren eta Joan Ipintza oinordekoaren
baimenaz zegoen etxe hartan. Gainera, Maria Joangok Joan Ipintzari dirua maileguz eman zion etxe
hura hipotekatuta. Beraz, zorra jaso arte eskubideak
zituen Arbekoak.

tutako hiru epaileek Azpeitiko Joan Perez Otalorakoa
eta Joan Perez Izagirrekoa eta Zestoako Joan Martinez Zabalakoa hartu zituzten epaimahaikide (guztira
sei). Azken hirurek zin egin zuten, eta guztiek elkarrekin lizentziatuak lehen emandako epaia berretsi
egin zuten. Sei eguneko epea eman zioten Maria
Joango Arberi etxe hartatik atera zedin. Bestela
30.000 maraiko isuna jarriko zioten. Auzi-gastuak ere
Maria Joangok ordainduko zituen. Maria Joangok
apelazioa jarri zuen lizentziatuaren eta gainerako
epaileen aurrean, baina ezezkoa eman zioten.

Bestalde, Maria Joangok beti aholkatu zion KatalinariD omingorene mazte one taz erbitzarii zanz edila. Katalinak, ordea, besterik zioen. Senarrak adulterioa aurpegiratzen omen zion maltzurkeriaz, eta
emazteak lan eta, bere ondasunetatik, gastu handiak
egin omen zituen auzitan bere izen ona berreskuratzeko. Gainera, Domingok ez zion mantenua ordaintzen,
eta behartsu bizi zen. Maria Joango, berriz, Estibariz
Artazubiaga senarra hil zenez gero alargun jantzian
ibili zen beti, eta emakume zintzoa zen.

Ondoren Domingo Alkizak Diego Lopez Salzedokoa batxilerrari (Gipuzkoako korrejidoreorde berriari) eskea egin zion, Porras lizentziatua eta Zestoa eta
Azpeitiko gainerako bost epaileak aurrean zirela.
Bere auziaren ardura har zezala eta auzi-gastuen tasazioa egin zezala eskatu zion. Maria Joangok zioenez,
berriz, Diego Lopez batxilerrak ez zuen ezer erabaki
behar auzia Errege-kantzelaritzan amaitu arte.

Diego Lopez Salzedokoa korrejidoreordeak auziaren ardura hartu eta auzi-gastuen tasazioa egin zuen:
Maria Joangorentzat Alvaro Porras, Pedro Zuube 4.221 marai, Maria Joangok Domingo Alkizari
eta Joan Perez Akoakoa susmagarriak zirelako, aipa- ordaintzekoak. Gipuzkoako merio Iñigo Ruiz Etxebe-

19.7. irudia.
Akoako Zuube
(oraingo Txaperi)
baserria.
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rrikoa (gure ustez zestoarra) zen, eta haren ordezko
Joan San Pedrori eman zioten epaia betearazteko
ardura. Joan San Pedrok Maria Joangori ondasunak
bahitu egin zizkion Arbe (edo Arbee) baserrian: bi
upel, etxearen erdia, 9 ardi, 9 ahuntz eta 5 txerri. Grazia Errotaetxe andrea maizter zegoen orduan Maria
Joangoren Arbe baserrian (gure uste Indamendikoan,
eta ez orduan Debakoa zen Arroako Arbe baserrian).
Maria Joangok hiru egun zituen korrejidoreordearen
aurrean aurka egiteko. Maria Joangok apelazioa egin
nahi izan zuen, baina Salzedokoak eta epaile zestoar
eta azpeitiarrek ukatu egin zioten.

zegoenak, bidezkoa zenez, auzia bere gain hartu
zuen. Maria Joangoren aldeak ere bere argudioak
azaldu zituen.

Pregoiak egin ziren Maria Joangori bahitutako
ondasunak enkantean saltzeko, eta upel, ardi, ahuntz,
txerri eta teilei prezioa ipini ondoren, enkantean saldu
egin ziren. Maria Joangok salmenta haren apelazioa
egin nahi izan zuen, baina korrejidoreordeak ukatu
egin zion. Enkanteko gastuen tasazioa egin zuen:
1.204 marai.

19.2.3. Madalena Fernandez
Irarrazabalgoa Anton Arronaren zordun

Auziari jarraipena emanez, Maria Joangok Erregekantzelaritzara jo zuen, ondasunak bahitzea eta
enkantean saltzea deusezta zezaten. 4.220 maraiko
auzi-gastuak ordaintzera kondenatu zuten arrazoirik
izan gabe. Porras lizentziatuak ofizioa utzi eta Salzedoko batxilerrak ardura hartu eta apelazioa ukatu egin
zion Maria Joangori.
Errege-kantzelaritzakoek bi aldeei entzun eta
epaia argitaratu zuten: Diego Lopez Salzedokoak,
Pedro Zuubek eta gainerako lau epaileek Maria
Joangok apelatu ondoren egindako guztia deuseztatu egin zuten; hau da, hain zuzen auzi-gastuen tasazioa eta exekuzioa egin baino lehenagoko puntura
itzuli zen auzia. Kantzelaritzako hurrengo entzunaldian alde bakoitzak bere arrazoiak azaldu beharko
zituen.
Domingo Alkizak jakinarazi zienez, Maria Ibañez
Arbekoaren Martin Perez Egurtzakoa prokuradoreak
aurkeztu zuen apelazioa, baina horretarako ahalorderik izan gabe. Errege-entzutegitik auzia Alvaro Porrasi epaia emateko bidali zioten, eta karguan hurrengo

Errege-kantzelaritzakoek, berrikuspen-mailan
emandako behin betiko epaiaz, Domingo Alkiza kondenatu egin zuten Kantzelaritzako auzi-gastuak
Maria Joangori ordaintzera (800 marai). Sei eguneko
epean ordaintzen ez bazuen, ondasunak bahitu eta
saldu egingo zizkioten. Ondasunik ezean, preso edukiko zuten kopuru osoa ordaindu arte (ikus [XV. m.
197] agiria).

Errege Katolikoek, 1492-VIII-9an Valladolidtik,
Gipuzkoako agintariei eta haien erreinu guztietakoei
gutun betearazlea bidali zieten. Errege-kantzelaritzan auzia zuten Ondarroako auzotar Madalena Fernandez Irarrazabalgoak (San Joan Hegilestegiren
alargunak) eta Debako Anton Arronak. Auziaz lehenbizi Mutrikuko Joan Otxoa Likonakoa alkatea arduratu zen, eta ondoren Rodrigo Vela Nuñez batxilerra,
Gipuzkoako korrejidoreordea. Gero auzia bere gain
Alvaro Porras lizentziatuak hartu zuen, Gipuzkoako
aurreko korrejidorearen agintaldia epaituko zuen
epaileak.
Anton Arronak Joan Otxoa Likonakoa alkateari
Madalena Fernandezek 52 kintal burdinaren balioagatik emandako obligazio-eskritura erakutsi zion.
Madalenak zorra ordaintzen ez zioenez gero, alkateari haren ondasunak bahitu eta exekuta zitzala eskatu
zion, zorra halako bi eta auzi-gastuak kobra zitzan.
Anton Arronak zin egin zuen zor hartaz esandako
guztia egia zela.
Alkateak agindua eman zion Mutrikuko Joan Martinez Etxartekoa probestuari Madalenaren ondasunak
exekuta zitzan. Ondasunak enkantean saltzeko fidatzaileak ipiniko zituen Madalena alargunak. Honek
aukera zuen alkateari emandako aginduaren aurkako
arrazoiak azaltzeko.
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Anton Arronak Joan Martinez Etxartekoa probestuari alkatearen agindua bete zezala eskatu zion,
baina, lanpeturik zegoelako, Joan Lopez Jasorokoa
(edo Jausorokoa) probestuordea arduratuko zen
horretaz. Honek Madalenari ondasunak erakuts zitzala eta enkanterako fidatzaileak ipin zitzala agindu
zion. Madalena Fernandezek Txikisalto Atanga izeneko errotaren erdia ipini zuen. (Txiki edo “chiqui”
forma, eta ez txipi edo “chipi”, lehen aldiz ikusten
dugu Gipuzkoako agiri batean). Joan Lopez probestuordeak errotaren laurdena bahitu zuen enkantean
saltzeko. Ohi bezala egin ziren enkanterako pregoiak.

azaldu zen. Ondoren, lizentziatuak behin betiko epaia
eman zuen Anton Arronaren alde. Errotaren laurdena
enkantean saldu eta Antoni 52 kintal burdina eta auzigastuak ordaindu egingo zitzaizkion.

Orduan Madalena Fernandez Irarrazabalgoak gora
jo zuen, Errege-entzutegira, Anton Arronaren alde
Alvaro Porras lizentziatuak emandako epaia deusezta
zezaten. Anton Arronak Madalenaren apelazioa ezetsi eta lizentziatuaren epaia berrestea eskatu zuen.
Maria Fernandezek zioenez, ordea, hark hartutako
obligazioa lukurreriazko kontratuarena zen. Hark 28
dukat besterik ez zuen jaso, eta Antonek 52 kintal
Madalena Fernandez ondasunak bahitzearen aurka burdinaren balioa hartzea gehiegizkoa zen, hau da,
azaldu zen alkatearen aurrean eta Alvaro Porras lizen- Mariak jasotakoa baino 8.000 marai gehiagoko balioa
tziatuaren aurrean. Anton Arrona bahitzearen aldeko ordainarazi nahi zion. Gainera, zor hura zela eta,

19.8. irudia. Arronatarren
sortetxe zen Arroakolako
armarria (Indalezio Oiangurenen
argazkia).
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Madalenak Antoni hauek utzi zizkion bahituran:
zazpi ontza pisatzen zuen goneleta, zilarrezko zinta
urreztatua, zazpi ontza pisatzen zuen zilarrezko zinta
(brokatuzko txirikorda gainean ipinia eta zinta hutsak
18 dukat balio zuena) eta Damaskoko bi kanpai.
Horrek guztiak 28 dukat baino gehiago balio zuen,
eta Maria Fernandezek itzul ziezazkiola eskatu zuen.
Anton Arronak ere bere aldeko argudioak azaldu
zizkien epaileei, eta, ondoren, Errege-kantzelaritzakoek epaia eman zuten. Maria Fernandezi aukera
eman zioten ordura arte esandakoa froga zezan, eta
Anton Arronari aurkakoa froga zezan. 30 eguneko
epea eman zieten horretarako, eta Maria Fernandezi,
esandakoa frogatzen ez bazuen, 2.000 maraiko isuna
ezarriko zioten.
Isunaren beldur, Madalenak uko egin zion esandakoa frogatzeari, eta, ondoren, epaileek erabakia jakinarazi zuten: Alvaro Porrasen epaia zuzena zen eta
bete egin behar zen, baina lehenbizi Anton Arronak
Mariari itzuli egingo zizkion bahitutako gauzak (zilarrezko zintak, etab.). Errege-entzutegian egindako
auzi-gastuak alde bakoitzak bereak ordainduko zituen.

Getariako auzotar ere bazen, eta 1500. urte inguruan
Getariako aberatsena ere bai.

19.2.4. Martin Ezenarro eta Zarauzko
parrokiako arazoak
1492-III-8an, Granada hiriburu ondoko Santa Fe
herritik Errege Katolikoek Gipuzkoako agintariei eta
gainerakoei gutuna bidali zieten. Zarauzko elizako
bikario zen Martin Ezenarrok eskea egin zien Pero
Ortiz Zarauzkoaren, Joan Ortiz Zarauzkoa semearen
eta beste batzuen beldur zelako. Preso hartu edo kalte
egingo ziotela uste zuen. Ondorioz, errege-erreginei
babesa eskatu zien, eta hauek eman egin zioten9.
1492-VI-5ean Kordobatik Errege Katolikoek
gutuna bidali zioten Martin Ezenarro bikarioari. Joan
Ortiz Zarauzkoak eta Pedro Ortiz semeak auzia ipini
zioten Errege-kontseiluan bikarioari eta zenbait auzotarri. Aita-semeek Zarauzko elizako patronatua zuten,
eta Errege-kontseilukoek emana zuten, berrikuspenmailan, behin betiko epaia. Han esaten zenez, Joan
Ziotzaga apaizak bota egin zuen indarrez Martin
bikariotzatik, baina epaileek lehengo kargura itzularazi zuten.

Anton Arronak behin betiko epai hartan Madalenari zilarrezko zintak, etab. itzultzearen aurka azaldu
Joan Ziotzagak epaia deusezta zezatela eskatu
zen. Madalena epaiaren aldekoa zen, baina 28 duka- zuen, eta, ondorioz, Martin Ezenarrori dei egin zioten
tenba lioaor daintzeaz egokiolaz ioen,e tae zge hiago. 30 eguneko epean Errege-kontseiluan aurkez zedin
Gainera, auzi-gastuak berez beste aldeak ordaindu edo prokuradorea izenda zezan10.
behar zituen.
1492-IX-6an Zaragozatik Errege Katolikoek
Horren ondoren, berrikuspen-mailan, behin betiko Zarauzko Andre Mariaren parrokiako eliztarrei gutuepaia eman zuten, lehenago emandakoa berretsiz. na bidali zieten. Martin Ezenarro bikarioak egindako
Orduan Anton Arronak gutun betearazlea eskatu zien eskean zioenez, auzia zuten, batetik Zarauzko Konepaileei, Alvaro Porras lizentziatuak bere garaian tzejuak, eta, bestetik, Joan Ortiz Zarauzkoak eta
emandako epaia bete zedin (ikus [XV. m. 198] agiria). Pedro Ortiz Zarauzkoak (semeak) elizako zerbitzuaz.
Patronatua berea zuelako Joan Ortizek eramaten
Anton Arrona, Otxoa Martinez Arronakoaren zituen elizako errenta guztiak, baina ez zituen behar
semea (Arroakolakoa, garai hartan Debakoa zena), ziren apaizak ipintzen. Beraz, elizako zerbitzua ez
1477. urteari dagokion atalean aipatu genuen, 1477- zen ona, eta auzia ipini zuten.
VIII-23an Maria Gonzalez Mezetakoarekin ezkontzeko kontratua egin zuelako. Ama Maria Gartzia LasaEliztar guztiek ordaindu behar omen zituzten auzi
okoa zen (ikus [XV. m. 45] agiria). Gure ustez hartan egindako gastuak, baina batzuek ez omen
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19.9. irudia. Aizarnako Ezenarroazpikoa.

zuten ordaindu nahi. Errege-erreginek eliztar guztiek Bidaniko Batzarrak eskatutakoari jarraituz, txanponen tasazioa egin zuten13.
ordain zezatela agindu zuten11.
Bost egun geroago, 1492-IX-11n, Zaragozatik
Errege Katolikoek agindua bidali zieten Zarauzko elizako apaizei. Martin Ezenarro bikarioak ipinitako
orduetan emango zituzten mezak. Mezatara goiz joan
ezin zuten gaixo eta adinekoentzat, liturgian “tertzia”
deitutako orduan (“prima” deitutakoaren ondoren)
ere emango zuten meza12. Martin Ezenarro bikarioa
agian Zestoan jaioa izango zen, edo, bestela, arbasoren bat izango zuen Aizarnako Ezenarro (edo Zezenarro) baserrikoa; izen horretakorik Gipuzkoan besterik
ez baitago.

Batzarretako prokuradoreek pertsona trebeak, gaitasuna zutenak eta ospe onekoak izan behar zuten,
Errege Katolikoek 1492-I-26an eman zuten aginduaren arabera. Behe-mailako jendea ez zen prokuradore
izango. Kontzejuek prokuradore egokiak aukeratzen
ez baldin bazituzten, korrejidoreak hautatu ahal izango zituen14.

19.2.5. Gipuzkoako Batzarrak,
Ordenantzak, eta burdinolatako zergak

Bestalde, 1492-IV-26an Errege Katolikoek agindua
bidali zuten Gipuzkoako korrejimenduko ofizialek
arantzelaren arabera (eta ez gehiago) kobra zezaten2.
Hurrengo hilean, 1492-V-5ean, Errege-kontseiluak
Gipuzkoako Joan Ribera korrejidoreari merioak
kobratutako eskubideez informazioa eskatu zion15.

1492. urtean urrian Bidanian Gipuzkoako Batzar
Bereziak bildu ziren. Bertan Gipuzkoan Gaztelako
prezioetan erabili behar ziren urrezko eta zilarrezko
txanponen gaia aztertu zuten. Batzar Nagusiak
hurrengo hilean, azaroan, bildu ziren Zarautzen.

1492. urtean Gipuzkoako zenbait burdinolatatik
errege-zergak (albala eta hamarren zaharra, alkabala)
kobratzeko eskubidea eskuz aldatu zen. Azpeitiko
Isurolakoak Diego Gartzia Medinakoak jasotzen
zituen 1461. urteaz gero, baina Granadako Santa Fe
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herriko 1492-V-11ko errege-pribilegioaz gero, Nikolas Gebarak jaso zituen. Pribilegio haren bidez, Medinakoak jasotzen zituen beste zenbait burdinolatako
zergak ere Nikolas Gebararen eskuetara etorri ziren.
Hauek ziren delako burdinolak: Zestoako Lilikoa
(oraingo Olalde baserriaren ondokoa) eta Iraetakoa
(Bedua ibaian, hau da, oraingo Urola ibaian, Arroako
aldean zegoena), Arroakoa (Arroakola) eta Azpeitian
Joan Perez Loiolakoak Bedua ibaian (Urolan) zeukana16. Interesgarria da pribilegio horretan lehen Legazpi ibaia (oraingo Urola) deitzen ziotenari Bedua ibaia
izendatu izana.

zituen, baina 1492-V-14an Errege Katolikoek eskubide hori Joan Lopez Lazarragakoari (kontulari nagusiaren ordezkoari) eman zioten18. Urte hartako agiri
batean, hain zuzen 1492-VII-10ean Donostiako San
Bartolome komentuan egindakoan, Ingelesa Altzolarats (“Ynglesa Alzolaraz”) moja aipatzen da19.

Errege Katolikoek beste pribilegio bat 1492ko
ekainean Gartzia Lopez Arriarangoari, Maria Lopez
Iraetakoaren semeari, eman zioten. Batez ere Malaga
konkistatzen emandako laguntzagatik, Kordoban
eraiki zituen etxe batzuentzat abantailak lortu zituen.
Abuztuan eman zioten beste pribilegio batez, berriz,
Liliko etxeak, ordea, badu ondoan Lilibea izeneko Malagan eraiki zituen dendetan saltzeko baimena
etxea, pasabidez komunikazioa duena. XIX. mendean lortu zuen2.
bizitako Jose Manterola donostiarrak 1882ko Euskalerria aldizkarian argitaratutakoaren arabera, Lilibea 19.2.6. Granadako gerraren amaiera,
Lili jauregia baino zaharragoa da. Ondoan burdinola Kristobal Kolon, Iruñeko apezpikua, etab.
txikia (olatxoa) izan zuen, eta gero errota ere bai.
Harrizko armarria omen zuen, familiakoa, eta oso 1492. urtean Iberiar penintsulako “Birkonkista”
higatuta zeukan 1492. urteko data ere bai17.
amaitu egin zen, Granada hiriburua hartuta. Ia 800
urte lehenago sartu ziren musulmanek, azken erreinua
Zestoako Altzolarats jauregiko eta beheko burdi- galdu egin zuten, eta berehala, 1492-III-30ean, Errenoletako errege-zergak Gebarako etxeak jasotzen ge Katolikoek Granadako Alhambran dekretua sinatu

19.10. irudia. Lilibea.

- 600 -

19. (1491-1495)

Florentzian, berriz, Lorentzo I.a Medici Bikaina,
zuten. Kristau bihurtzen ez ziren judu eta musulmanek haien erreinuetatik alde egin beharko zuten hiru artea eta literatura bultzatu zituena, hil egin zen. Errehilabeteko epearen barruan. Ezingo zuten, ordea, nazimentu italiarreko pertsonaia garrantzitsua izan
zen.
urrerik edo zilarrik atera20.
Antonio Nebrija humanistak, bestalde, gaztelaniaErrege Katolikoek agindu harekin intolerantziaren
goi-mailak gainditu zituzten. Musulmanek ez zuten ren lehen gramatika argitaratu zuen 1492an23. Hitzauhorrelako neurririk inoiz ezarri.
rrean gaztelania nagusitu zedin hizkuntza-politikarako gomendioak ere eman zituen.
Egozketa-dekretuaren ondorioz 1492. urteaz gero
hainbat juduk besteak beste Nafarroara, Ziburura,
Nafarroan ere aldaketak izan ziren elizbarrutiko
Donibane Lohizunera, Miarritzera eta Baionako San- agintaritzan. Alejandro VI.a aita santuak bere seme
tespiritu auzora ihes egin zuen. Nafarroatik gero, Zesar Borgia (Iruñeko apezpiku zena) Valentziako
1498an, ihes egin behar izan zuten21.
apezpiku izendatu zuen, eta Iruñeko elizbarrutiaren
ardura Antoniotto Pallavicino kardinalaren esku
Granadako errege musulmana, Abu abd Alah edo utzi zuen, Nafarroako errege-erreginekin hilabete
“Boabdil” bere laguntzaileekin, Iñigo Artieta lekeitia- batzuk lehenago egindako tratuari jaramonik egin
rraren eta lagunen itsasontziek eraman zuten Maroko- gabe; izan ere, errege-erreginek aurkeztu behar
ra hurrengo urtean. Boabdil erregea Joan Perez Loio- zioten Aita Santuari apezpikugaia, hark izenda
lakoak (San Inazioren anaia zaharrenak) gidaturiko zezan. Pallavacino kardinalak, aurreko apezpikuak
bezala, urrutitik elizbarrutiko errentak kobratzea
itsasontzian joan zen.
nahi izan zuen, administrazioaren ardura besteren
Itsasoan Kolon bere marinelekin 1492-X-12an iri- bizkar utzita7.
tsi zen Ameriketara. Santa Maria eta Niña itsasontzietan euskaldunak ere joan ziren; lehen itsasontzian
bizkaitarrak (Lekeitio, Ispaster, Natxitua eta Erandiokoak) eta bigarrenean debarrak22.

19.3. 1493. URTEA
19.3.1. Joan Lopez Altzolaraskoaren
estutasunak

Gipuzkoako Batzarrek ordenantza indarrean zuten
ganaduari egunez (eguzkitik eguzkira) Gabonetatik
abuztuko Andre Mariaren eguna arte Probintziako
Errege Katolikoek, 1489-1493 bitartean (baina segu- mendietan larratzeko askatasuna emanez.
ru asko 1491. urtean) Valladolidtik, Gipuzkoako
Dena den, aipatutako urte eta hileko egun batean,
agintariei eta haien erreinu guztietakoei gutun betearazlea bidali zieten. Zestoako Joan Lopez Altzolaras- Joan Lopez Altzolaraskoak behiak bahitu egin zizkoak (Bekolakoak) eta Joan Lopez semeak batetik, kion Pedro Kortazarri, haren mendi eta saroietan
eta Zestoako Pedro Kortazar eta Martin Perez seme- zebiltzalako. Behiak ez zizkion Pedrori itzuli, harik
ak bestetik, auzia zuten. 1487ko apirilean Pedro Kor- eta Joan Lopezi hogei florin ordaintzeko fidatzailea
tazarrek bederatzi behi larrean zituen Zestoan, Aizar- ipini eta dirua ordaindu zioten arte. Pedro Kortazanako parrokiako mendi eta saroietan; izan ere, rrek Gipuzkoako Batzarrei idatziz jakinarazi zien ger- 601 -
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19.11. irudia. Altzolaraspekoa edo Bekola.

Gipuzkoako Batzarrek, bi aldeen frogak eta testigantzak jaso ondoren, epaia eman zuten. Joan Lopez
Altzolaraskoa kondenatu egin zuten bere lurretan,
Gipuzkoako ordenantzaren arabera, besteren ganaduei larratzen uztera. Lope “Luze” Areitzaga (Joan
Martinez Zabalakoa eskribauaren aurrean fidantza
eman zuena) libre utzi zuten, eta Altzolaraskoak
Ondoren, Bekolako Joan Lopezek Gipuzkoako auzi-gastuak ordaindu egin beharko zizkien aurkaBatzarrei bere arrazoiak azaldu zizkien. Behiek kaltea riei. Gipuzkoako ordenantza hausteagatik zegoen
egin zioten, eta aspaldi-aspaldiko ohitura zen kaltea 2.000 maraiko isuna ordaintzera ez zuten kondenaordaindu arte abereak bahituta edukitzea. Behiak tu.
haritz-landare txikiak zeuden txaradira sartu ziren, eta
Bekolako Joan Lopezek epai haren aurka gora jo
hondatu egin zituzten. Beraz, behiak ez zituen bahitu
haren mendietan belarra jan zutelako eta ura edan zuen, Errege-kantzelaritzara. Epai hura deusezta
zutelako. Sagastira, mahastira edo mintegira ganadua zezatela eskatu zien Valladolidko epaileei, haritz txisartzearen pareko arazoa zen hura. Pedro Kortazarri kiak janda kaltea egiten zuen aberea bahitu egiten
zela eta beste hainbat arrazoi argudiatuta.
auzi-gastuak ordainaraztea eskatu zuen.
tatu zitzaiona, eta eskea egin zien: Joan Lopezi
ordaindu ziona itzularazi egin behar zioten, ordenantza hausteagatik isuna ipini behar zioten, aurrerantzean ganaduak larratzeko askatasuna bermatu egin
behar zioten, eta auzi-gastuak Joan Lopez Altzolaraskoari ordainarazi behar zizkioten.

- 602 -

19. (1491-1495)

Gipuzkoako Batzar Nagusiek Hernanin (1488ko
azaro-abenduetan) Diego Santxez Alfarokoa batxiler
eta korrejidoreordea buru zela bildurik zeudela, bi
pertsona hautatu zituzten epaile eta arbitro gisa,
Diego Santxezekin batera auzi hartan epaia eman
zezaten. Segurako Lope Martinez Olaberrikoa eta
Kantzelaritzako epaileek bi aldeei epe bat eman Bergarako Joan Perez Arizpekoa izango ziren arbitro.
zieten beren froga eta testigantzak eraman zitzaten,
Hiru hauek beren epaia eman zuten Batzarrean proeta, haiek jaso eta prozesua aztertu ondoren, epaia
argitaratu zuten. Gipuzkoako Batzar Nagusiek eman- kuradoreen aurrean. Bekolako Joan Lopezek eta
dako epaia onetsi egin zuten, baina Batzarrei agindua ondorengoek ikatza egiteko edo beste zerbaitetarako
bidali zieten. Gipuzkoako herri bakoitzean aztertuta, zuhaitzak bota behar zituztenean, ibaitik (Altzolarats
gero prokuradoreek Probintziako Batzarrean erabaki errekatik) Indo aldeko basoak has eta buka jarraian
egin behar zuten ea ganaduei buruzko ordenantza bota beharko zituzten, eta ibaitik (errekatik) Aizarna
zegoen bezala uztea guztien onerako hobea zen, edo aldeko basoak ere bai. Horrela botatako baso eta txazuhaitz-landare txikietan eta abarretan egiten zen kal- radietan, ahuntzek izan ezik, abereak larratu ahal izantea handiagoa zen. Handik aurrera horrelako kasuetan go zuten Joan Lopez Altzolaraskoaren mendietan.
nola jokatu behar zen erabaki behar zuten Batzarrek. Joan Urbieta (Urbitta), Martin Kortazar, Beltran
Urbieta eta Jakobe Potzuetaren ganaduak edo Arbe,
Pedro Kortazarrek Gipuzkoako Batzarrei bidalita- Aindo (Indo baserria da, baina “Aindoain” edo Andoko agindu haren aurka egin zuen, baina Kantzelaritza- ain gogorarazten digu), Lizasoeta, Aizarnatea, Potzuekoek epaiari eutsi egin zioten, eta Pedro Kortazar ta eta Askatsua etxeetakoak edo Zestoako beste edoazken auzialdiko aurkarien gastuak ordaintzera kon- zein auzotarrenak ibili ahal izango ziren. Hala ere,
Joan Lopez Altzolaraskoak eta ondorengoek basoa
denatu zuten.
Pedro Kortazar zestoarrak ere bere arrazoiak azaldu zizkien Valladolidko epaileei, Gipuzkoako Batzarrek emandako epaiaren alde. Gipuzkoa osorako
omen zen ganaduei buruzko ordenantza, zeina erregeerreginek berretsia baitzen.

19.12. irudia.
Lizasoetaundi
baserria.
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lak, mendiak, sagastiak, gaztainadiak, intxaurdiak eta
soroak zeuzkan. Lehen haren mendietara sartzen
ziren ganaduak bahitu egiten zituen, baina Gipuzkoan ordenantza bat zegoelako auzia izan zuen, eta
harrezkero ezin zituen besteen ganaduak egunez,
eguzkitik eguzkira, bahitu (auziaren gorabeherak ikus
[XV. m. 199] agirian). Besteen abereek, ordea,
Orduan Joan Lopezek Batzarrei epaiaren aurkako zuhaitz-landare txikiak janda kalte egiten zien, eta
eskea egin zien. Auzia gizon on batek erabaki zezala arazoari irtenbidea eman ziezaiotela eskatu zien.
eskatu zien. Kalte handia egingo zioten besteen abeErrege-erreginek Joan Ribera korrejidoreari aginreek, haiek bahitzerik ez bazuen. Pedro Kortazarren
aldeak, berriz, arbitroen epaiaren alde egin zuen. Alde dua eman zioten, aipatutako auzia ([XV. m. 199] agibakoitzari bederatzi eguneko epea eman zioten fro- rikoa) zegoen puntuan hartu eta, beharrezko eginbigak eta testigantzak aurkezteko, baina Pedro Kortaza- deak gauzatuta, epaia edo epaiak eman zitzan.
rrek gora jo zuen, Errege-kantzelaritzara, Batzarreta- Horretarako eta, zegokionean, isunak ezartzeko
ko epaia hobetu nahian eta auzi-gastuak aurkariei ahalordea eman zioten korrejidoreari (ikus [XV. m.
ordainaraztea eskatuz. Joan Lopez Altzolaraskoak, 201] agiria).
berriz, Gipuzkoako ordenantzaren aurkako arrazoiak
Estu zebilen Joan Altzolarats diru aldetik ere,
azaldu zituen, eta, haren iritziz, arbitroek emandako
zeren eta 1493-III-21ean Errege-kontseiluak baimena
epaia engainagarria zen.
eman baitzion zenbait pertsonari zor zizkien burdina
Errege-kantzelaritzako epaileek behin betiko epaia kintalak zortzi hilabeteko atzerapenaz ordaintzeko.
eman zuten. Arbitroek Gipuzkoan erabakitakoa zuze- Hauek ziren hartzekodunak: Joan Garratza (90 kinna zen, eta epai hura bete egin behar zen. Joan Lopez tal), Migel maisua (74 kintal), Lope “Luze” (152 kinAltzolaraskoak gaizki erreklamatu zuen, baina auzi- tal), Mitxel errementaria (30 kintal), Martin Otsango
gastuak alde bakoitzak bereak ordainduko zituen. (21 kintal), “Agure” Potzueta (100 kintal), Joan AkerJoan Lopezek epai hura deusezta zezatela eskatu zien. tza (100 kintal), Lopeitza Ibarrola (140 kintal),
Pedro Kortazarrek, berriz, auzi-gastuak aurkariei Diego? Ieraregi (23 kintal) eta Mateo Zumaia (70
kintal) (ikus [XV. m. 200] agiria).
ordainaraztea eskatu zuen.
bota eta zuhaitz txikiak zeuden lekuetatik urtebeteren
barruan abereak handik atera ahal izango zituzten,
baina haiek bahitzeko eskubiderik ez zuten izango.
Alde bakoitzak bere auzi-gastuak ordainduko zituen.
Epai hura, Hernaniko Batzarretan prokuradore guztiek
onartu egin zuten.

Epaileek, berrikuspen-mailan, arbitroek Gipuzkoako Batzarretan (1488ko azaroan Hernanin) emandako epaia berretsi egin zuten, eta Joan Lopez kondenatu egin zuten azken erreklamazioan Pedro Kortazarri
eragindako auzi-gastuak (1.159 marai) ordaintzera.
Gastu haiek ordaintzen ez bazituen, ondasunak bahitu eta enkantean saldu egingo zizkioten (ikus [XV. m.
199] agiria).
Hala ere, gaia ez zen horrenbestez amaitu. 1493III-24an Bartzelonatik Errege Katolikoek Gipuzkoako korrejidore Joan Riberari gutuna bidali zioten.
Zestoako Joan Altzolaratsek (Bekolakoak, Joan
Lopezen semeak) jakinarazi zienez, etxea, burdino-

Lope “Luze” (Urbieta edo Urbittakoa) eta “Agure”
Potzueta Zestoako auzotarrak ziren, eta Joan Garratza
ere bai seguru asko. Joan Akertza, berriz, Arroakoa
(orduan Debako partekoa) izango zen. Guztira 860
bat kintal burdina zor zituen Altzolarats Bekolakoak,
eta urrezko 800 florin balio zutenez gero, kintalak
0,93 florin balio zituen.
Antzeko agindua bidali zuten egun batzuk geroago,
1493-VIII-29an, Bartzelonatik Errege Katolikoek.
Guztira 868 kintal burdina zor zuten Bekolako aitasemeek, eta errege-erreginei jakinarazi zietenez, hartzekodunak aberatsak ziren eta itxaron zezaketen.
Bekolako aita-semeak, ordea, beren ondasunetan kalte
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19. (1491-1495)

19.13. Aizarnako
Potzueta
baserria.

handia izango zuten zorra berehala ordaintzera. Beraz, okoarenak ziren saroi haiek, Lasaoko burdinolak eta
beste zenbait ondasun.
zorra ordaintzeko epemuga atzeratzea eskatu zieten.
Errege-erreginek, informazioa jaso ondoren, zorra
ordaintzeko 80 eguneko atzerapena onartu zieten,
baina lehenbizi fidatzaileak ipiniko zituzten, 80 egun
haiek igarota, Altzolarasko (Bekolako) aita-semeek
ordaintzen ez baldin bazuten, fidatzaileek ordain
zezaten (ikus [XV. m. 204] agiria).

19.3.2. Lasaoko etxearen Azpeitiko saroiak

19.3.3. Joan Lopez Narruondokoa,
ontzi-maisua, Baez kortsarioaren aurka
1493-VIII-6an Bartzelonatik Errege Katolikoek Sevillako Joan Fonseca artxidiakonoari agindua bidali
zioten, Joan Lopez Narruondokoa zumaiarraren arazoaz ardura zedin. Narruondokoak jakinarazi zienez,
Gipuzkoatik Andaluziara joan zen bere itsasontzian
salgaiak eramanez. Huelvako Palos eta Moguer portuetako karabela batzuetatik jakin zuen Pedro Baez
Castil Blancokoak, kortsario portugaldarrak, erreinutik egotzita itsasoz zihoazen juduen bederatzi karabela lapurtu zituela. Urte eta erdi inguru lehenago Pedro
Baez preso hartuta Cadizen eduki omen zuten, baina
pertsona batzuk erosita berriz ere bere karabela armatu egin omen zuen. Errege Katolikoen erreinuetako
jendeari lapurreta ugari egina omen zen.

[XV. m. 202] agiria hain kalteturik dagoenez gero,
zaila da bertako testuaren edukiaren laburpena ematea. Badirudi Azpeitiko parteko Anardi, Orolditza eta
Urruzunoko saroien salmenta-kontratuari, 1466. urte
inguruan egindakoari, 1493. urtean ateratako kopiaz
ari dela. Kopia Zestoako Joan Lopez Amilibikoa
eskribauak atera zuen, Zestoako alkateordearen baimen eta aginduz, Martin Gartzia Lasaokoak eskatuta.
Kopia ateratzean lekuko zestoar hauek izan ziren:
Horregatik, Joan Lopez Narruondokoa kortsario
Altzolarasko Lope abadea, Joan Perez Urbietakoa
(“Galtza” ezizenekoa), Joan Andres Zuube eta Joan portugaldarrarena joan, borroka egin eta Cadiza
Migelez Errezustakoa (gaztea). Martin Gartzia Lasa- preso ekarri zuen. Han korrejidoreordeak Pedro Baez
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presoa eskatu zion, kalte handiak egindakoa zelako.
Joan Lopezek kortsarioa haren esku utzi zuen. Ondoren korrejidoreordeak Pedro Baezen karabela eskatu
zion, eta Joan Lopez prest agertu zen errege-erreginei
zegokien zatia (laurdena) emateko, baina gainerakoa
ez, zeren eta Narruondokoak eta haren marinel armatuek borroka eginda bereganatu baitzuten.

oihalak, arropak, urrea, zilarra, bitxiak, txanponak,
etab. Guztira urrezko zortzi edo hamar bat mila dukateko balioa omen zuen korrejidoreordeak eta aguazilak bereganatu zutena. Ondasun haietako asko ezkutatu egin omen zituzten. Joan Lopezek aska zezatela
eskatu zien errege-erreginei, eta lapurtu zizkioten
ondasunak berreskura zitzatela.

Orduan korrejidoreordeak, isilpean, itsasontzi
batzuk armatu omen zituen, eta Joan Lopez Cadizko
portuan lasai zegoela, haien karabelara sartu eta dena
harrapatu omen zioten: bonbardak (kanoiak), korazak, buru-babesak, lantzak, baleztak, marinelen arropak, urrea, zilarra, txanponak, 300.000 marai, etab.
Marinelak alkandora hutsean lehorreratu eta Joan
Lopez preso hartu zuten.

Orduan errege-erreginek Sevillako Joan Fonseca
artxidiakonoari agindua bidali zioten Cadiza joan
zedin edo norbait bidal zezan. Ezer baino lehen Joan
Lopez Narruondokoa askatu eta haren karabela lehen
zeukan guztiarekin itzuli egin behar zion. Horretarako, behar ziren ondasunak bahitzeko baimena zuen
Fonsecak. Gero, Pedro Baezen itsasontzia eta itsasontzi hartan Joan Lopezek ekarritako guztia berreskuratuko zuen. Gainera, eskribauarekin gauzak eraman
zituztenen testigantzak hartuta egia jakiten saiatuko
zen. Informazio hura, ondoren, errege-erreginei bidaliko zien. Joan Fonsecari behar ziren ahalorde guztiak
eman zizkioten isunak ezartzeko, epaiak emateko eta
abarretarako (ikus [XV. m. 203] agiria).

Korrejidoreordeak mehatxu egin zion hark agindutakoa betetzen ez bazuen ziegara sartuko zuela.
Orduan Narruondokoak zilarrezko katilua eman
omen zion. Korrejidoreordeak Pedro Baezen karabela ere beretzat hartu zuen. Barruko gauzak ere bai:

19.14. irudia.
Narruondoko etxe
berriak.
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19. (1491-1495)

19.3.4. Fernando Gebara merkataritzan
1493-IX-12an Valladolidtik Errege Katolikoek agindua bidali zieten Gipuzkoako Joan Ribera korrejidoreari eta Diego Lopez Salzedokoa alkate eta korrejidoreordeari. Zestoako Fernando Gebarak auzia zuen
Diego Lopez batxilerraren aurrean Elgoibarko Maria
Lopez Zumaiakoaren aurka. Martin Perez Etxezarretakoa (Aizarnazabalgoa) hil egin zen, eta haren ondasunen oinordetzari buruzko auzia urte eta erdi inguru
lehenago amaituta zegoen. Diego Lopez Salzedokoak, ordea, ez zuen epaia eman nahi, eta Fernando
Gebarak (Altzolarasko jauregikoak) eskea egin zien
errege-erreginei batxilerrak epaia eman zezan.
Errege-erreginek Diego Lopezi auzia amai zezala
(amaitu gabe baldin bazegoen) eta epaiak eman zitzala agindu zioten. Behin-behineko epaia sei eguneko
epean emango zuen, eta behin betikoa hogei eguneko
epean. Bestela isuna ipiniko zioten (ikus [XV. m.
205] agiria).

Zestoako Fernando Gebararen ordez, 1493. urtean
(eta hurrengoan) Alonso Gebara agertzen da Valladolidko Kantzelaritzako agiri baten laburpenean24,
baina gure ustez Fernando Gebara zestoarra zen eta
agirian izena oker idatzi zuten. Burgosko merkatari
Pedro Salamanca Ingalaterran zegoen Alonso Salamancaren ordezkari gisa. Alonso (edo Fernando)
Gebara zestoarraren izenean Esteban Gemi-ri Londresko oihalak erosi zizkion. Oihal haiek eta Sevillan
Antonio Salamancak (Alonso Salamancaren ordezkariak) eman zizkion beste salgai batzuk bere Santa
Maria itsasontzian hartuta Fernando Gebara zestoarra gure ustez Greziara joan zen edo norbait bidali
zuen haiek saltzera. Gero itsasontzia Bizkaira eta
Flandesa itzuli zenean, ordea, salgaien baliorik ez
zuen ordaindu eta zorretan zegoen Alonso Salamancarekin. Hemen aipatutako Alonso Gebara gure ustez
Fernando Gebara zen, eta 1494an auzia izan zuen gai
honen inguruan. Gainera salgaiak Axio-ko portura
eraman zituen (ikus [XV. m. 217] agiria). Ez dakigu
Axio-ko portua non zegoen. Agian Greziako Saloni-

19.15. irudia. Altzolarasko jauregiaren aurriak.
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Otxoa Beduaren prokuradoreak, ondoren, Jerezko
ka edo Tesalonika ondoko Axios ibaiertzeko Axioupolis izango zen. Hala ere, seguruenik Lesbostik alkateak emandako epaiaren alde egin zuen Sevillako
epailearen aurrean, eta honek Jerezko epaia berretsi
hegoaldera dagoen Khios irlako portua izango zen
egin zuen. Gainera, Sevillako auzi-gastuak ere
19.3.5. Otxoa Bedua ontzi-maisua Jacome ordainduko zizkion Jacomek Otxoari.

Domestico genoarraren hartzekodun
1493-XI-8an Valladolidtik Errege Katolikoek Jerez de
la Frontera, Puerto de Santa Maria eta Sevillako agintariei gutun betearazlea bidali zieten. Getariako auzotar Otxoa Bedua ontzi-maisuak lehenbizi Jerez de la
Fronterako hirian, bertako alkatearen aurrean, auzia
ipini zion Puerto de Santa Mariako auzotar zen Jacome Domestico genoarrari. Genoarrak 162.562 marai
eta Aragoiko 10 florin zor zizkiola zioen kontratua
erakutsi zuen Otxoa Beduaren prokuradoreak, eta
epea igarota zegoenez gero, zordunaren ondasunak
bahitu eta sal zitzatela eskatu zuen. Jerezko alkateak
Jacomeren ondasunak bahitzea eta enkantean saltzea
agindu zien Puerto de Santa Mariako justizia-gizonei.
Otxoa Beduak San Kristobal izeneko itsasontzia
zeukan, eta Jacomeren salgaiak garraiatzeagatik
pleitak (aipatutako marai eta urrezko florinak) zor
zizkion. Ondorioz, Jacome Domesticori mahasti
batzuk bahitu egin zizkioten, eta genoarrak fidatzaileak ipini zituen. Jacomek bahiketaren aurkako
idaztia aurkeztu zion Jerezko alkateari. Otxoari pleita ordaintzeko gatza utzi omen zion Irlandan, hau
da, jenerotan ordaindu omen zion itsasontziz egin
zion garraioa.

Orduan Jacomek Errege-kantzelaritzara jo zuen,
Sevillako epaiaren aurka. Irlandan itsasontzian utzitako gatzarekin Otxoari zorra ordainduta utzi omen
zion. Ohitura omen zen ontzi-maisuei pleitak jenerotan ordaintzea, eta 35 upel gatz eman omen zizkion
Otxoari. Orduan Jacomeren ordezkaria ez omen
zegoen Irlandan, eta ordainduta zegoela ez zekielako
egin omen zuen kontratua Jacomek. 160 dukat balio
omen zuen utzitako gatzak. Gainera, Otxoa Beduak
Irlandako portuan egun batzuetan itxaron egin behar
omen zuen Jacomeren salgaiak ontzian hartzeko,
baina itxaron gabe (Jacomeri kalte eginez) joan egin
omen zen.
Otxoaren prokuradoreak Jerezko epaia bete zezatela eskatu zien Kantzelaritzako epaileei. Aipatutako
gatza Irlandan Jacomeren ordezkariaren esku utzi
omen zuen Otxoak. Gainera, Irlandako portuan itxaron beharreko denboraldi osoan egon omen zen. Kantzelaritzako epaileek ontzat hartu zuten Sevillan
Rodrigo Romerok emandako epaia, eta, horrez gain,
Kantzelaritzan egindako auzi-gastuak ordaindu egingo zizkion Jacomek Otxoari.
Jacomeren prokuradoreak epaia deusezta zezatela
eskatu zuen, eta Otxoarenak berrets zezatela. Epaileek, berrikuspen-mailan, lehengo epaia berretsi egin
zuten. 4.883 maraiko auzi-gastuak ere ordainduko
zizkion Jacomek Otxoari. Sei egun eman zizkioten
Jacome Domestico genoarrari Otxoa Beduari zorra,
isuna eta auzi-gastu guztiak ordaintzeko. Bestela
ondasunak enkantean salduko zizkioten, eta, ondasunik ezean, preso edukiko zuten zor osoa ordaindu arte
(ikus [XV. m. 206] agiria).

Otxoa Beduaren prokuradoreak ez zituen Jacomeren arrazoiak ontzat eman, eta alkateari Jacomeren ondasunak sal zitzala eskatu zion. Alkateak
epaia eman zuen ondasunak enkantean saldu eta
Otxoari zorra, isuna eta auzi-gastuak ordaintzeko,
baina Jacome genoarrak gora jo zuen, Sevillako
alkate Rodrigo Romero lizentziatuarengana. Hark
zioenez, Otxoa Beduari 30 upel gatz utzi zizkion
pleita ordaintzeko, eta, ondorioz, Otxoari ez zion
Otxoa Bedua Getariako auzotar zen, baina abizeezer zor. Gainera Jacomek Otxoarekin azkenaldian
akordioa egin eta 35.000 marai eman omen ziz- nak garbi adierazten du jatorriz Zestoakoa zela edo
arbasoak zestoarrak zituela.
kion.
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19.16. irudia.
Zestoako
Beduatxiki.

19.3.6. Joan Alos Amilibikoaren zorra
Debako Joan Alos Amilibikoak 1476. urtean lapurtu
zuen Joan Barrera mallorcarraren Santa Maria karabela (salgaiz eta esklaboz beteta), 15.6.1. atalean
ikusi genuenez. 1493-X-4an, berriz, Bartzelonatik
Errege Katolikoek Bizkaiko eta Gipuzkoako agintariei eta Joan Berrio epaile betearazleari agindua bidali zieten.U rteha rtana uzia Errege-kontseiluanz egoela eta itsasontzia Debako kanalean bahituta zegoela,
Portugalgo erregearekin gerran zeudelako Joan Alosek eskea egin zien itsasontzi hura erabiltzeko. Fidatzaileak eman zituen eta gerrako denboraldia igarotakoan berriz ere bahituta geratuko zen Barreraren
karabela. Fidatzaileak hauek izan ziren: Domingo
Alos, Martin Sarasola, Lope Santxez Barraondokoa
eta Joan Arbolantxa. Itsasontzia itzultzen ez bazuten,
1.500 dobla ordainduko zituzten (eta isuna ere bai).
Denbora igaro eta itsasontzia itzuli ez zutelako,
Joan Alos eta gainerako fidatzaileek, auzian emandako epaiaren arabera, 4.000 florin eta auzi-gastuak
ordaindu behar zizkioten Joan Barrerari. Ondorioz,
ondasunak bahitu zizkieten (ikus 15.8.2 eta 15.9.2.

atalak; halaber 15.10.1. atala). Hala ere, Joan Arbolantxak ordaindutako 500 dobla besterik ez ziren
eskuratu. Errege-erreginek Joan Barrera zenaren
ondorengoei 4.000 florin eman zizkieten, eta haien
eskubide guztiak errege-erreginen esku geratu ziren.
Fidatzaileengandik 4.000 florin kobratu behar zituzten. Horregatik Bizkaiko eta Gipuzkoako agintariak
eta Joan Berrio epailea arduratuko ziren florin haiek
kobratzeaz. Ondasunak bahitu eta enkantean saltzeko
eta gainerako auzi-bideak egiteko ahalordea eman
zieten25.
Egunb atzukg eroago,1 493-X-26anB artzelonatik
beste agindu bat bidali zieten Errege Katolikoek Bizkaiko eta Gipuzkoako agintariei. JoanA losek lapurtutako karabelaren auzian eman zuten behin betiko
epaian debarra kopuru hauek ordaintzera kondenatu
zuten: 4.000 florin itsasontziagatik, Gaztelako Bandako 1.000 dobla bertako salgai eta esklaboengatik,
urrezko 2.500 florin (Aragoikoak) itsasontziak
geroztik sortuko zituzkeen etekinengatik, eta
102.890 marai auzi-gastuengatik. Gartzia Zabala ere
5.360 marai ordaintzera kondenatu zuten. Gutun
betearazleak emanak zituzten, baina kondenatuei eta
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fidatzaileei ez zitzaizkien ondasunak enkantean
saldu. Beraz, errege-erreginek ondasunak exekutatzeko agindua eman zieten Bizkaiko eta Gipuzkoako
agintariei26.

batxilerrari, Gartzia Lopez Arriarangoa kapitainak
Maria Lopez Iraetarekin (Pedro Arriaranen tutorearekin) Errege-kontseiluan zuen auziari buruz. Gartziak
zioenez, Arriarango eliza, burdinola, etxe, errota,
mendi eta abar Lope Arriaranek (Gartziaren aitak)
Joan Lopez Arriarangoa (Gartziaren aitona) hil zene19.3.7. Gipuzkoako Batzarrak,
an maiorazkoan jaso zituen seme zaharrena zelako,
Bizkaiko itsas armada, etab.
eta Lope aita hilda Gartziak maiorazkoaren oinorde1493. urtean apirilean Ordizian bildu ziren Gipuzko- kotzat zuen bere burua. Maria Lopez Iraetarekin auziako Batzar Nagusiak. Han nekazaritzari buruzko tan zebilen29.
ordenantza bat onartu zuten. Gero berriz Azkoitian
bildu ziren azaroan, eta Eibar eta Elgoibarren arteko
Bartzelonatik, 1493-IX-13an, Errege Katolikoek
jurisdikzio-mugei buruzko erabakiak hartu zituz- beste gutun bat ere bidali zuten Gipuzkoara. Pedro
ten27.
Idiakaitz errege-erreginen logela-zain eta Debako
probestuak herrian gertatuaren berri eman zuen.
Urte hura, 1493.a, Joan Riberarentzat (Montema- Debako Kontzejuarekin zuen auzian Joan Martinez
yorko jaunarentzat) azkena izan zen Gipuzkoako Gilestegikoa eskribaua zegoen izendatuta lekukoen
korrejidoretzan2. Urriaren 7az gero Francisco Vargas testigantzak hartzeko.
izan zen Gipuzkoako korrejidore (1494ko martxora
Deitutako lekuko bat Sebastian Erreten zen, baina
arte). Gipuzkoako alkate nagusi Diego Lopez Sarmiento eta Joan Santxez Elduaiengoa izan ziren urte ezkutatu egin zen Joan Agirreren itsasontzian ihes
hartan28. 1493ko abenduan, bestalde, Gipuzkoako egiteko asmoz. Iñigo Ondiz probestuordeak, ordea,
kaian harrapatu zuen Joan Agirrerekin batelera igomerioek kobra zezaketen tasa jarri zen indarrean2.
tzeko zegoela. Iñigo Ondizek heldu eta Gartzia Mar1493-V-13an Bartzelonatik Errege Katolikoek tinez Idiakaizkoaren etxera eraman zuen, baina atzegutuna bidali zioten Donostiako alkate Joan Haro tik Joan Agirre, bateleko marinelak eta beste zenbait

19.17. irudia.
Azkoitiko
Kontzejupea.
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pertsona haserre joan eta etxea inguratu egin zuten. ren) itsasontziarena egin zuten. 40 marinel eta 85 solZalaparta handia atera zuten, eskailerak ipinita Sebas- dadu zituen 220 upeleko edukierako itsasontziak.
Martin Perez Pagatzakoa, Joan Perez Amezketakoa
tian Erreten atera nahian.
eta Iñigo Artieta ziren beste hiru itsasontzietako maiEskandalua amaitu zenean korrejidoreordeak suak. Bizkaiko itsas armada hura 1493a-IX-25ean
agindua eman zuen zenbait pertsona preso har zeza- Kristobal Kolonekin (honen bigarren bidaian) Ameriten, baina batzuk itsasontzian joanak ziren. Errege- karantz abiatzekoa zen, baina egun batzuk lehenago,
erreginek korrejidoreari errudunak preso hartu eta irailaren 5ean, Joan Fonsecari Granadako Almuñecar
herrira joan zedila agindu zioten, Granadako Abu
zigor zitzala agindu zioten30.
Abd Alah edo “Boabdil” errege musulmana bere
Garai hartan ohikoa zen kostaldeko herrietan bale- segizioarekin Marokora eraman zezaten5.
ak harrapatzea. Hura arautzeko ordenantza bat egin
zuten Getarian 1493-I-27an, Paskual Migelez Arre1493. urte ingurukoa izango da Debako Beltran
txekoa eta Baltasar Iturritza alkate zirela, Joan Ortiz Alosen kondaira ere. Musulmanen aurka zazpi urtez
Untzetakoa eskribauaren aurrean. Getariarrek ez gerra egin eta etxera itzulitakoan gertatu omen zelazituzten zaurituko aurrez zarauztarrek zaurituta zeuz- ko. Alos dorreko Beltranek Usoa alaba izan omen
katen baleak, eta alderantziz, zarauztarrek ere ez zuen lehen emaztearengandik. Alargundu ondoren
getariarrek lehenago zauritutakoak31.
Beltran Azpeitiko Basozabal jauregiko Otxandarekin
ezkondu omen zen, eta Milia eta Ximene alabak izan
1493. urtean Bizkaian itsas armada prestatu zen zituzten. Beltran gerrara joanda zebilela Otxanda
Errege Katolikoen aginduz. Antso Lopez Ugartekoa- emazteak izorkeriaz haurra izan omen zuen, baina
ren itsasontzia prestatu zuten lehenbizi, eta ekainaren Usoari egotzi omen zioten.
15ean egin zen itsasontzi horretako alardea. UztaileGerratik itzuli zenean, etxera sartu baino lehen,
an beste bost itsasontzi ere armatu ziren. Joan Arbolantxa ontzi-maisuak eskatuta, beste marinel batzuk zerbaiten berri izan eta hilda zegoelakoan sartu zuten
erreklutatu zituzten, lehendik zeuden batzuk gaixotu Beltran Alos dorrera. Han zerraldo aurrean Usoak
egin zirelako. Bermeon, uztailean, bost itsasontzien bertsoak bota zituen, engainuz sortutako umeaz egia
alardeak egin ziren. Hilaren 12an Antonio Perez aitortuz. Orduan Beltran zerraldotik altxatu eta hau“Lerzolakoa” edo “Izolakoaren” (Olaizolakoa agian) rraren aita ezpataz hil egin omen zuen32. Alos dorreitsasontziaren alardea egin zuten. Hilaren 14an Joan ko Beltranen eresiko bertsoak eta kondaira osoa Joan
Perez Loiolakoaren (San Inazioren anaia zaharrena- Bautista Arakistainen argitaratu zituen33.

19.18. irudia.
Azpeitiko
Basozabal etxea.
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19.4. 1494. URTEA
19.4.1. Joan Lopez Altzolaraskoaren
(Bekolakoaren) auziak
- Errege Katolikoek 1494-II-4an Valladolidtik
Gipuzkoako korrejidoreari agindua bidali zioten.
Martin Ruiz Montsarazkoa prokuradoreak eskea aurkeztu zuen Errege-kontseiluan Getariako Maria
Lopez Ibarrolakoaren eta Zestoako Joan Urbieta
“Luze” eta Lope “Luze” Areitzagaren izenean. Haiei
Joan Lopez Altzolaraskoak (Bekolakoak) eta seme
Joanek kintal burdinak zor zizkieten, baina erregeaginduz 8 hilabeteko atzerapenaz ordaintzeko eskubidea lortu zuten (ikus [XV. m. 200] eta [XV. m. 204]
agiriak]).

Korrejidoreordeak agindua eman zion Iñigo Ruiz
Etxeberrikoa merioari (gure ustez zestoarra zen) edo
edozein merioorderi Joan Lopezen ondasunak bahitzeko eta enkantean saltzeko, zordunak 170 kintal
burdina hamar eguneko epean Gebarari ordaintzen ez
bazion. Enkanterako ohiko pregoiak egingo zituzten.
Joan Arretxe merioordea arduratu zen Diego Lopezen
agindu hartaz.
Joan Lopez Altzolaraskoari Gardel edo (Kardel)
mendia eta Pagaldeko sagastia bahitu zizkion, baina
Joan Lopezek epe luzeagoa eskatu zuen bere arrazoiak frogatzeko. Joan Ibañez Garratzakoa, gainera,
lukurari ezaguna omen zen, eta lukurreriazko obligazioa egin omen zuen Joan Lopezen seme Joanekin.

Hartzekodunek ziotenez, Joan Lopez eta semea
Fernando Gebarak aurka egin zion Joan Lopezen
aberatsak ziren, eta haiek pobreak. Beraz, ordaintzeko atzerapen-eskubidea deusezta zezatela eskatu zie- eskeari, eta bi aldeen arrazoiak aztertuta, Diego
Lopez batxilerrak epaia eman zuen. Joan Lopezen
ten.
ondasunak exekutatu egingo ziren kontratuan lukuErrege-erreginek Gipuzkoako korrejidoreari rreriarik egon ez zelako. Auzi-gastuak ere Joan Lope(zegoenari edo egongo zenari) agindua eta ahalordea zek ordainduko zituen. Fernando Gebarak 200 kintal
eman zioten gaia eta kontratuak aztertuta epaiak burdina eskaini zituen bahitutako ondasunengatik.
eman zitzan (ikus [XV. m. 207] agiria).
Orduan Joan Lopezek gora jo zuen Errege-entzu- Joan Lopez Altzolaraskoak (Bekolakoak) zor tegi edo Kantzelaritzara, Diego Lopezen epaia deuzituen beste kintal burdina batzuengatik ere Errege sezta zezatela eskatuz. Horretarako argudioak azaldu
Katolikoek 1494-II-15ean Valladolidtik gutun betea- zituen. Joan Lopezen anaia batzuek apaiz batekin eta
razlea bidali zieten Gipuzkoako agintariei eta haien Zarauzko auzotar batzuekin izandako gorabeherengaerreinuetako gainerakoei. Zestoako Joan Lopez tik, korrejidoreordeak ez omen zien testigantzarik
Altzolaraskoak (Bekolakoak) eta Zumaiako auzotar hartu hamar eguneko epearen barruan Joan Lopezek
Fernando Gebarak (Altzolarats jauregikoa izanik, aurkeztutako lekukoei.
Zestoako auzotar ere bazen) auzia izan zuten GipuzFernando Gebarak korrejidoreordeak emandako
koako korrejidoreorde Diego Lopez Salzedokoa
batxilerraren aurrean. Zumaiako Joan Ibañez Garra- epaiaren alde eta Joan Ibañez Garratzakoaren izen
tzakoak 170 kintal burdina zeuzkan Joan Lopezen- onaren alde egin zuen. Errege-entzutegi edo Kantzegandik jasotzeko, eta zor hura kobratzeko eskubidea laritzako epaileek epaia eman zuten, Diego Lopez
Fernando Gebara zestoarrak erosi egin zion. Beraz, Salzedokoarena berretsiz. Joan Lopezi aukera eman
auzia Joan Lopez Altzolaraskoaren (Bekolakoaren) zioten lehen auzialdian frogatu ez zuena frogatzeko.
eta Fernando Gebararen (Altzolarats jauregikoaren) Fernando Gebarak Kantzelaritzan egindako gastuak
ere (1.040 marai) Joan Lopezek ordainduko zituen.
artekoa zen.
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19.19. irudia. Altzolarats jauregi ondoko San Inazioren ermita eta zubia.

Honek, Bekolakoak, epaiaren aurkako eskerik egin
ez zuenez gero, kintal burdinak eta auzi-gastuak
ordaindu egingo zizkion, sei eguneko epean, Fernando Gebarari. Bestela ondasunak enkantean saldu
egingo zizkioten.
Garai batean Altzolarats jauregikoak (Beltran
Ibañez Gebarakoa, hau da, Fernando Gebararen
aita) eta Bekolakoak bat eginda zebiltzan Martin
Etxabe eta beste zenbaiten aurka Legazpi edo Urola
ibaiko nabigazioari buruzko auzian, baina 1487-V20an Aizarnan egindako agiri baten bidez Joan
Lopez eta semea (Bekolakoak) auzitik erretiratu
egin ziren (ikus [XV. m. 148]). Baliteke harrezkero
bi etxeetakoak elkarren etsai jarraitzea eta, horregatik, Fernando Gebarak Joan Ibañez Garratzakoari
zorra kobratzeko eskubidea erosi izana (ikus [XV.
m. 208] agiria).

- Altzolaraskoen (Bekolakoen) mendietan larratzen ziren ganaduen inguruan Errege Katolikoek
1494-VI-14an Valladolidtik gutun betearazlea bidali
zieten Gipuzkoako agintariei eta haien erreinuetako
gainerakoei. Errege-kantzelaritzan auzia zuten Zestoako Joan Urbieta “Agure”, Pedro Kortazar, Martin
Perez semeak eta lagunek, batetik, eta Joan Lopez
Altzolaraskoak (Bekolakoak) eta Joan semeak, bestetik. Auzia lehenbizi Gipuzkoako korrejidoreordearen
aurrean ipini zuen Joan Urbietak, eta lau bat urte
lehenago Hernaniko Batzar Nagusietan (1488an izan
ziren) arbitroek epaia eman zuten Joan Lopez Altzolaraskoaren mendietan gainerako zestoarren ganaduak larratzeko zuten eskubideaz. Auzi hartako behin
betiko epaia 1489-1493 bitartean, 1491n seguruenik,
eman zen (ikus [XV. m. 199] agiria), arbitroek emandakoa eta Batzar Nagusietako prokuradoreek onartutakoa berronetsiz.
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Hiru urte geroago, ordea, Joan Lopez Altzolaraskoak epaiak agintzen zuena hainbat alditan ez omen
zuen errespetatu. Ikatza egiteko basoak botatzen ibaitik (Altzolarats errekatik) Aizarna aldera mendian
hasi eta, amaitu gabe, errekaz Arbe eta Indo aldeko
basoa botatzeari ekin zion, nahiz eta epaiak alde batekoa has eta buka osorik bota arte beste botatzen hastea debekatu. Arbitroen epaiak Gaztelako urrezko
200 txanponeko zigorra ezartzen zuen, eta haiek Joan
Lopezen aldeari kobratu egin behar zitzaizkion. Gainera Joan Lopezek ez zien utzi besteei haren mendietan ganaduak larratzen. Zakur handi eta suharrak
botata ganaduak zauritu eta atera egiten omen zizkien. Arbitroen epaiaren arabera, urrezko 200 txanponetatik 50 Joan Urbieta eta Pedro Kortazarren aldeari eman behar zitzaizkion. Eske hori egin zioten
Diego Lopez Salzedokoa korrejidoreordeari Joan
Urbietak eta lagunek.

Tartean haritzen bat edo beste lepatu edo botatzeak ez
omen zuen eraginik txaradien eta zuhaitz-landare txikien gaian. Besteren ganaduak haren lurretatik atera
baldin bazituzten, sagastira sartu zirelako izan omen
zen, eta horretarako eskubidea omen zuen, Gipuzkoan horri buruzko ordenantza zegoelako. Beraz, Diego
Lopezi auzia bertan behera utzi eta gastuak beste
aldeari egoztea eskatu zioten.

Korrejidoreordeak bederatzi eguneko epea eman
zion alde bakoitzari bere aldeko argudioak frogatzeko eta testigantzak aurkezteko. Testigantzak aurkeztu eta argitaratu ondoren, alde bakoitzak beste aldearen zenbait lekukotan akatsak aurkitu zituen, eta
haiek argitu ondoren, Diego Lopez Salzedokoak
epaia eman zuen. Joan Lopez Altzolaraskoaren aldeak frogatu egin zuen arbitroen epaia bete egin zela.
Beraz, errugabea zen. Gainera, Joan Urbietaren
aldeari “betiko isiltasuna” ezarri zion, hau da, gai
Joan Lopez Altzolaraskoak eta Joan semeak beste harekin ezingo zuten berriz auzitan hasi. Joan Lopez
eske bat aurkeztu zioten Diego Lopez batxilerrari. Altzolaraskoaren aldeak, berriz, Hernaniko Batza-

19.20. irudia. Urbieta (edo Urbitta) baserria.
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rretako arbitroen epaia oso-osorik beteko zuen
aurrerantzean.
Orduan Joan Urbietaren aldeak gora jo zuen, auzia
Errege-entzutegira eramanda. Diego Lopezen epaiaren aurkako arrazoiak azaldu zituen, arbitroek bere
garaian emandakoaren aurka egin zuela eta. Artzanorak eta zakur suharrak erabilita abereak kaltetu egin
omen zizkien Joan Lopezek behin eta berriz. Abeltzainak ere askotan iraindu omen zituen.

ri, eta ordainetan zenbait ondasun eman zion: 1) San
Anton izeneko karabela, urrezko 450 florin balio
zituena; 2) Ontziolan mastak ipintzeko dorrean beste
batzuekin Zumaiako itsasadarrean Arranoletan
(oraingo Parolaldeko Arrangoletako plazaren ondoan) zuen laurdena, urrezko 150 florin balio zuena
(Fernando Izeta, Joan Perez Etxezarretakoa, Kristobal Perez Elorriagakoa eta Iñigo Ibañez Dorrekoa
zituen bazkide); 3) Joan Baia batelariak zor zizkion
18.000 marai; 4) Diego Rodriguez Astorgakoak zor
zizkion urrezko 153 dukat; 5) Antso Barrenolak zor
zizkion 50 kintal burdina; eta 6) Zumaiako Zubiaurre
errebalean zuen orubea.

Ondoren Joan Lopez Altzolaraskoak eta Joan
semeak Diego Lopez korrejidoreordeak emandako
epaiaren alde egin zuten Errege-entzutegian. ArbitroBi aldeak ados geratu ziren, eta Fernando Gebarak
en epaia haiek bete egin omen zuten. Zuhaitzetako
adar batzuk moztu baldin bazituzten, abereak hobeto zenbait eskubideri uko egin zion kontratu haren aurka
larratzeko izan omen zen. Ganadua atera zutenean, ez zela joango bermatuz. Agiria Zumaian Martin Diaz
Mirubikoa (edo Mihurubikoa) ganbera-eskribauak
sagastian edo soroetan zeudelako izan zen.
egin zuen, eta lekuko hauek izan ziren: Martin FerAzkenean Errege-kantzelaritzako epaileek ontzat nandez Dornutegikoa zumaiarra, Domingo Ermua
jo zuten Diego Lopez Salzedokoa korrejidoreordeak (Arroan bizi zena) eta Matxin Aitzaga (Fernando
Joan Lopezen eta semearen alde emandako epaia. Gebararen morroia) (ikus [XV. m. 213] agiria).
Hala ere, Altzolaraskoak Joan Urbietaren aldekoei
Egun batzuk geroago, 1494-IX-26an, Bizkaiko
bahitu zien guztia libre eta ezer kobratu gabe itzuli
egin behar zien. Auzi-gastuak, berriz, alde bakoitzak Errigoitiko Fortun Beroikak, Joan Beroika zenaren
semeak, ahalordea eman zion anaia Martin Beroika
bereak ordainduko zituen.
apaizari. Ahalordea haren bidez eskubidea eman zion
Joan Urbietaren eta Pedro Kortazarren aldeak Zestoako Fernando Gebarari urrezko 120 dukat
azken epaiaren aurkako arrazoiak azaldu zituen, kobratzeko. Fernando Gebarak zorra zeukan Joan
baina epaileek, berrikuspen-mailan, berretsi egin Beroika zenarekin, eta bere epean ez zion ordaindu.
zuten lehentxeago emandako epaia. Joan Lopezen
Ahalorde-agiria Busturiako merindadean, Gernikaaldeak Hernanin arbitroek emandako epaia oso-osorik beteko zuten. Besteen ganaduak ez zituzten bahi- ko hiribildu ondoko Lumoko elizatean, Pedro Martinez
tuko eta kaltetuko. Auzi-gastuak ere, bakoitzak bere- Lumokoa eskribauak idatzi zuen. Hauek izan ziren
lekuko: Pedro Gartzia Urritzakoa, Pedro Baldatika eta
ak ordainduko zituen (ikus [XV. m. 212] agiria).
Pedro Martinez Zearrakoa gernikarrak, eta Martin
Saez Areiztikoa hargina (ikus [XV. m. 214] agiria). Zor
19.4.2. Fernando Gebara hartzekodun
hori Lope Fernandez Zumaiakoak (Fernando Gebaraeta zordun
ren aitaginarrebak) 1490-X-1ean aitortu zion Joan San- 1494-IX-9an Zumaian Altzolarats jauregiko jaunak, txez Beroikakoari (ikus [XV. m. 191] agiria).
Fernando Gebarak, Zumaiako Lope Fernandez
1494-IX-30ean, Azpeitian, Bizkaiko Errigoitiko
Zumaiakoa aitaginarrebarekin kontratua egin zuen.
Aitaginarrebak (Elena Lopez Zumaiakoa emaztearen Martin Beroika apaiza, Joan Santxez Beroikakoa
aitak) 805 kintal burdina zor zizkion Fernando suhia- zenaren semea, Fortun anaiaren ahalordeaz etorri zen.
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19.21. irudia.
Zumaiako Artadi.
Dornutegiko
Dorreberri.

Lope Fernandez Zumaiakoak urrezko 120 dukat zor
zizkien (ikus [XV. m. 191] agiria), baina zor hura
Zestoako Fernando Gebarak (Loperen suhiak) bere
gain hartu zuen. Agiriak zioenez, 120 dukatetik 96
ordainduta zeuzkan Fernando Gebarak, eta gainerako
24 dukat ordaintzeko obligazio-agiria egin zuten.
Azpeitiko Martin Perez Egurtzakoa eskribauak
egin zuen zorra Fernando Gebarak bere gain hartzeko
agiria. Honako hauek izan ziren lekuko: Pedro Berrasoeta apaiza, Martin Otxoa Atxarangoa eta Joan Perez
Elizaldekoa ikaslea, hirurak ere azpeitiarrak (ikus
[XV. m. 215] agiria).
- Fernando Gebarak beste zor bat Alonso Salamanca burgostarrarekin zuen. Horren harira, 1494-XI12an Valladolidtik Errege Katolikoek Gipuzkoako
agintariei eta haien erreinuetako gainerakoei gutun
betearazlea bidali zieten. Errege-kantzelaritzan auzia
zuten Burgosko Alonso Salamanca merkatariak eta
Zestoako Fernando Gebarak. Auzia lehenbizi Gipuzkoako korrejidoreorde Diego Lopez Salzedokoa
batxilerrak eduki zuen, eta Alonso Salamancak 1491-

X-18ko obligazio-agiria (ikus [XV. m. 195] agiria)
erakutsi zion. Fernando Gebarak urrezko 180 dukat
ordaindu behar zizkion, eta horretarako epea iragana
zen.
Korrejidoreordeak Fernandoren ondasunak exekutatzeko agindua eman zien Iñigo Ruiz Etxeberrikoa
merioari (gure ustez zestoarra zen) eta merioordeari.
Joan Arretxe merioordea arduratu zen ondasunak
exekutatzeaz. Fernandori fidantzak eskatu eta ondasun hauek bahitu zizkion: ikatz-pilo bat, burdin meazko beste pilo bat (Fernandoren burdinolaren ondoan
zegoen), bi zamari eta mando bat, baina haiek 180
dukat baino gutxiago balio zuten.
Fernando Gebarak Joan Urbieta eta Jakobe Aizarnatea aurkeztu zituen fidatzailetzat, eta Fernandok
berebur uabe hartue ginz uenf idatzaileha ieke dozein
arriskutatik libratzeko. Orduan Joan Arretxek jakinarazi zionez, Fernandok epea zuen korrejidoreordeari
ondasun-bahiketa haren aurkako arrazoiak, baldin
bazituen, aurkezteko. Merioordeak bahitutako ondasunak Martin Etxezarretaren esku utzi zituen, zain
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19.22. irudia. Urdanetako Agiñetazar baserria.

zitzan: Urdanetako Agiñeta baserria, mando bat, bi la bat ere aurkeztu zuen, eta han ere 24 libera edo 120
koroatik aurrerakoa lukurreria zela onartzen zen.
zamari, ikatza eta burdin mea.
Bi aldeek korrejidoreordeari beren argudio eta frogak aurkeztu ondoren, Diego Lopezek epaia eman
zuen. Fernando Gebara errugabetzat jo eta bahitutako
ondasunak eta fidatzaileak libre utzi zituen. Ondoren,
Alonso Salamancak gora jo zuen Errege-kantzelaritzara epai haren aurka. Fernandok berak aitortu omen
zuen Esteban Gemi merkatari ingelesari Londresko
oihal batzuengatik Fernandoren izenean Flandesen
Pedro Salamancak 24 libera esterlina (liberak 2.000
marai balio zuen) ordaindu zizkiola. Gai haiek Santa
Maria itsasontzian Alonso eta Pedro Salamanca
anaiek, garraioko arriskua beren gain hartuta, Flandestik Sevillara bidali omen zituzten. Sevillatik hartu
omen zituen 48.000 marai (edo 24 libera esterlina)
Gero Fernandok Pedro Salamancak bere eskuz haiek, eta Alonsoren ordezkari zen Antonio Salamanidatzitako agiria aurkeztu zion Diego Lopez batxile- cagandik beste 25.000 marai ere bai. Salgaitan jasota
rrari, non zorra 24 libera esterlinakoa zela aitortzen omen zeuzkan diru haiek Fernandok, eta horregatik
baitzuen. Antonio Salamancak idatzitako beste zedu- egin omen zuten obligazio-agiria.
Fernando Gebarak korrejidoreordeari jakinarazi
zionez, Alonso Salamancak eta lagunek aurkeztutako
obligazio-agiriak ez zuen baliorik, eta egin zioten
ondasun-bahiketa bertan behera utzi behar zuen. Fernandok Alonso Salamanca, Pedro Salamanca eta
Martin Prado jaunengandik Ingalaterrako 24 libera
esterlina baino ez omen zituen jaso, hau da, urrezko
120 koroa besterik ez. Obligazio-agiriak urrezko 180
dukat eskatzen bazituen, lukurreriagatik zen, itxurazko kontratua besterik ez zelako. 24 libera esterlinatik
(120 koroatik) gorakoa irabazia zen, diru-trukea,
diruak berriz ere dirua sortzekoa, baina hori zuzenbideak debekaturik zegoen.
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Antonio Salamancak, garraioko arriskua bere gain
hartuta, salgai haiek Sevillatik Axio-raino bidali omen
zituen aipatutako itsasontzian. Fernandok jasotako
diruak Axion kotoia, gamelu-ilea eta piperbeltza erosteko ziren. Axiotik Flandeseraino bide luzea zegoenez
gero, ehuneko ehun irabazi ohi zuten merkatariek,
garraioko arriskua beren gain hartuta. (Axioko portua
non zegoen ez dakigu. Agian Greziako Salonika edo
Tesalonika ondoko Axios ibaiaren ertzeko Axioupolis
izango zen, baina seguruagotzat jotzen dugu Khios
irlako portua). Kontratua ez zen, beraz, lukurreriazkoa. Pedro eta Antonio Salamanca Burgosko ospe
oneko merkatariak ziren, eta ez lukurariak.

Fernando Gebarak bere aldeko arrazoiak azaldu
zituen. Axion ez omen zuen kotoirik, gamelu-ilerik
edo piperbeltzik erosi, eta ez omen zuen han dirurik
irabazi. Maileguz emandakoa baino hiru edo lau aldiz
gehiago eskatzen omen zioten.
Errege-kantzelaritzako epaileek 60 eguneko epea
eman zioten alde bakoitzari beren arrazoiak frogatzeko. Bi aldeen alegazioak eta testigantzak jaso ondoren, epaia eman zuten. Fernando Gebarak prestaturiko galderei Alonso eta Pedro Salamanca jaunek zin
eginda erantzun egingo zieten hiru eguneko epearen
barruan. Alonsoren prokuradoreak epaiaren aurkako

19.23. irudia. Burgosko
katedrala.
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arrazoiak azaldu eta Salamanca anaiak Londresko
erreinuan zeudela jakinarazi zien. Alonso Salamanca
Burgosen omen zegoen, eta zina hark baizik ez egitea
eskatu zuen. Epaileek, beste epai baten bidez, onartu
egin zuten Alonsok bakarrik zin egitea, baldin eta
erantzuteko Pedro Salamancaren ahalordea bazuen.

zuen. Dena den, Joan Lopez Cadiztik joana zen eta
auzian epairik ez zegoen. Errege-erreginen aginduz,
Cifuentesko kondeak, egin beharreko ikerketak egin
eta beharrezko informazioa ahalik eta eperik laburrenean jasota, behin betiko epaia emango zuen. Horretarako eta isunak ezartzeko ahalordea eman zioten
kondeari (ikus [XV. m. 209] agiria).

Fernandoren galderei Alonsok erantzun ondoren,
Errege-kantzelaritzakoek epaia eman zuten. Diego
Lopez korrejidoreordeak gaizki epaitu zuen auzia, eta
hasitako ondasun-exekuzioa burutu eta amaitu egin
behar zen Alonso Salamancari urrezko 180 dukat
ordaindu arte. Auzi-gastuak alde bakoitzak bereak
ordainduko zituen.

Egun batzuk geroago, 1494-IV-19an, Medina del
Campotik Errege Katolikoek agindua bidali zioten
Cifuentesko kondeari Joan Lopez Narruondokoak
Pero edo Pedro Baez Castil Blancokoarekin zuen auzi
hartan ardura bere gain hartu eta behin betiko epaia
eman zezan. Arroako Joan Lopez Narruondokoa agirian “bizkaitarra” zela esaten da, baina, jakina,
Fernando Gebarak Gipuzkoako Diego Lopez Zumaiako auzotarra eta Narruondokoa zen.
korrejidoreordeak emandako epaiaren aldeko eskea
Pedro Baezek urtebete inguru zeraman preso Cadiaurkeztu zuen. Orduan epaileek behin betiko epaia
eman zuten, berrikuspen-mailan, Alonso Salamanca- zen, eta lizentziatuak isilpean bere ikerketa egina
ren alde. Azken auzi-gastuak (880 marai) Fernando zuen. Ikerketa hura Errege-kontseiluan ere ikusia
Gebarak ordainduko zizkion Alonsori. Hamabost zuten. Dena den, Joan Lopez Cadiztik joana zen eta
eguneko epea zuen Fernandok Gebarak 180 dukat eta auzian epairik ez zegoen. Errege-erreginen aginduz,
aipatutako auzi-gastuak ordaintzeko. Bestela ondasu- Cifuentesko kondeak, egin beharreko ikerketak epe
nak enkantean saldu egingo zizkioten (ikus [XV. m. laburrean egin eta beharrezko informazioa jasota,
lehenbailehen behin betiko epaia emango zuen.
217] agiria).
Horretarako eta isunak ezartzeko ahalordea eman zioten kondeari (ikus [XV. m. 211] agiria).
19.4.3. Joan Lopez Narruondokoa eta

Pedro Baez portugaldarra
19.4.4. Joan Beltran Iraetaren agiri bat
1494-IV-12an Medina del Campo hiribildutik Errege
Katolikoek agindua bidali zioten Juan Silva jaunari
(Cifuentesko kondeari) Joan Lopez Narruondokoak
Pero edo Pedro Baez Castil Blancokoarekin zuen auzia
bere gain hartu eta behin betiko epaia eman zezan.
Arroako Joan Lopez ontzi-maisuak, Zumaiako auzotarrak, Pedro Baez kortsarioari itsasontzia indarrez hartu
eta marinel batzuk hil egin zizkion. Joan Lopez Cadizen preso egon zen. Gero kondearen laguntzaileak
(Lorenzo Zomeño lizentziatuak) hartu zuen auziaren
ardura, eta errege-aginduz Joan Lopez Narruondokoa
askatu egin zuten (ikus [XV. m. 203] agiria).

Zestoako Joan Beltran Iraetak, Iraetako jaunak, bere
borondatez Zestoako Kontzejuari (Aizarnako elizaren
aurrean bilduta zegoenari) Aizarna eta Zestoako
parrokietako eliztarrei agiria egin zien. Joan Beltranek Kontzejuarekin auziak izan zituen Iruñeko Alfonso Carrillo apezpikuaren eta Zaragozako artzapezpikuaren aurrean. Aizarnako erretorea eta zenbait apaiz
Zestoako Kontzejuak aurkeztuta izendatu zituen
Alfonso Carrillo apezpikuak.

Auzia Aizarnako erretore Gontzalo Arbestain hil
zenean sortu zen. Kontzejuak haren ordezko Iraetako
Pedro Baezek urtebete inguru zeraman preso Cadi- abadea aurkeztu nahi zuen (eta Iruñeko apezpikuakzen, eta lizentziatuak isilpean bere ikerketa egina halaxe izendatu zuen erretore Lope Iraeta) eta beste
- 619 -

I ZESTOA MENDETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte)

19.24. irudia.
Aizarnako elizako
Iraeta etxearen
kapera.

apaiz batzuk ere bai hutsuneak betetzeko, patronatua
Kontzejuak zuelako. Joan Beltran Iraetak, ordea,
beretzat zuen bi eliza horietako patronatua. Beraz,
apaizak aurkezteko eta hamarrenak zein opalkuntzak
jasotzeko eskubidea zuela zioen. Eskubide haiek
aspaldi-aspalditik izan omen zituzten Iraetako jaunek. Joan Beltranek, hala ere, onartu egin zuen bi elizetako patronatua, osorik, Zestoako Kontzejuarena
zela. Zestoako auzotarrak beti izan omen ziren Iraetako etxearen lagun eta ahaide onak (Iraetako jauna
Ahaide Nagusi izanik), eta ohore hura ezingo zuen
mantendu Zestoako Kontzejuarekin auzitan ibilita.

eskubidea, patronatu osoa, Kontzejuarena zela aitortu
zuen Joan Beltranek. Auzitara joanda oker jokatu
zuela zioen, eta auzi haietatik guztietatik at geratzen
zela. Iruñeko apezpikuari eta Zaragozako artzapezpikuari jakinarazi nahi zien (eta, behar izanez gero, Aita
Santuari ere bai) auzi haietatik erretiratu egin zela.
Bere eskubideei uko egin zien Joan Beltranek, eta
agiri hark zioenaren aurka ez joateko konpromisoa
hartu zuen (ikus [XV. m. 218] agiria).

Orain arte ez dugu esan gure ustez Iraetako jauna,
agiri hau egin zuena, Joan Beltran III.a edo Joan Beltran IV.a zen. Transkripziogileek agiria ustez 1494.
Beraz, Aizarnako erretorea, Zestoako bikarioa eta urtekotzat jo dute, eta agian halaxe izango da, [XV.
bi elizetako apaizak Iruñeko apezpikuari aurkezteko m. 218] agirian “Edukiaren laburpena” baino lehena- 620 -
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goko oharrean azaltzen den arrazoia dela medio. Hala
ere, agiriaren egilea Joan Beltran III.a Iraeta dela
esango genuke, agiriko testua eta honako arrazoiak
kontuan hartuta:
- Joan Beltran IV.ak 1494. urtean hamahiru urte
baino ez zituen; izan ere, 1485ean 4 urteko haurra
baitzen (ikus 16.5.3.1 atala edo [XV. m. 94] agiria). Agiri honetan, ordea, ez da amaren edo beste
tutoreren baten izenik ageri.
- Agirian aipatzen den Aizarnako erretorea, Lope
Iraeta, kargu horretan zen 1485-V-25erako (ikus
16.5.2. atala edo [XV. m. 89] agiria).
- Joan Beltran III.a 1485-III-28a baino lehentxeago
hil zen (ikus 16.5.2. atala edo [XV. m. 81] agiria).
- Alfonso Carrillo Iruñeko apezpiku 1475-X-22tik
1491-IX-10ean hil zen arte izan zen.
- Joan Beltran III.ak Aizarnazabalgo Joan Intsausti erretorearekin auzia Zaragozan 1483an zeukan
(ikus 16.3.2. atala edo [XV. m. 55] agiria).
- 1485-VII-28an garbi erabakita zegoen Aizarnako
eta Zestoako elizetako apaizak aurkezteko eskubidea Kontzejuak baino ez zuela (ikus 16.5.2. atalaren amaiera edo [XV. m. 97] agiria).
Beraz, datu hauek guztiak kontuan hartuta, agiri
hau Joan Beltran III.a Iraetak 1483-1485 bitartean
egindakoa dela esango genuke.

19.4.5. Ondasunak, oinordetzak eta
ezkontzak

egin zuten. Berronesteko agiria, berriz, Joan Martinez
Zabalakoak idatzi zuen. Lekuko hauek izan ziren:
Joan Gebara, Joan Gebara anaia apaiza, Joan Indo
apaiza, Martin Urrutia eta Joan Lopez Iraetakoa (ikus
[XV. m. 210] agiria).
- Ondasunekin arazoak zituen beste bat Aiako Joan
Beltran Ibarrolakoa zen. 1494-XI-4an Madrildik
Errege Katolikoek agindua bidali zioten Gipuzkoako
korrejidore Alvaro Porras lizentziatuari. Aiako Joan
Beltran Ibarrola zorretan egon zen Pedro Artzubiaga
zumaiar zenarekin, eta gero, Zestoako Martin Legarda prokuradorearen ekimenez, ondasunak enkantean
saldu egin zizkioten. Kexu zen Joan Beltran ondasunak erdi-prezioan baino merkeago saldu zizkiotelako.
Errege-erreginek Gipuzkoako korrejidoreari gaia
azter zezala eta arazoa lehenbailehen konpon zezala
agindu zioten (ikus [XV. m. 216] agiria).
- Gipuzkoako Arriarango ondasunengatik lehian
zebiltzan Maria Lopez Iraetakoa bere seme Pero
Lopez Arriarangoarekin Gartzia Lopez Arriarangoaren aurka. Aurreko urteetan bezala auzia aurrera zihoan, eta Errege Katolikoek 1494-XI-18an Madrildik
Gipuzkoako Alvaro Porras korrejidoreari agindua
bidali zioten. Maria Lopez Iraetakoak zioenez, Segoviatik errege-erreginek gutuna bidali zioten korrejidoreari edo Gipuzkoan lehenago izandako korrejidorearen agintaldia epaituko zuen epaileari, ama-semeei
eta Gartzia Lopezi frogak jaso ziezazkien; izan ere,
orduko Donostiako alkatea, Zabato batxilerra, gorrotagarria eta susmagarria zen. Beraz, korrejidoreak
jasoko zituen lekukoen testigantzak, ama-semeek
Gartzia Lopez Arriarangoarekin bertako ondasunez
zuten auzian34.

Indo baserriko ondasunen inguruan Zestoan 1494-IV13an agiri bat sinatu zen. Joan Indo (edo Urrutia) jaunak, emazte zenarekin (Maria Ibañez Agirrekoarekin)
Martin semeari eta Maria Potzueta (edo Ausoroetxekoa) errainari (Joan Urbieta “Agure” jaunaren alabari) 1485-IV-16ko ezkontza-kontratuan Indo baserria
- Azkoitian Joana Plazakoak, Migel Perez Idia(bere lur eta ondasunekin) ematea berretsi eta berro- kaizkoa eskribau zenaren alargunak, 1494ko urtarrinetsi egin zuen. (Ezkontza-kontratua ikus [XV. m. 82] lean testamentua egin zuen zituen ondasunak nola
agirian).
banatu behar ziren erabakitzeko. Herriko eliza eta
baselizei eta Guadalupeko Ama Birjinari laguntza
Ezkontza-kontratua Joan Perez Lilikoa (Idiakaiz- utzi zien. Gatibu zeuden kristauak askatzeko ere 100
koa) eta Joan Martinez Zabalakoa eskribauen aurrean marai utzi zituen. Frantzisko Perez Idiakaizkoa semea
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19.25. irudia. Lili
jauregia.

izango zen oinordeko unibertsal. Joana Plazakoak
Lorentza alabari, Joan Lopez Errekaldekoaren emazteari, zilarrezko katilua utzi zion. Maria Martinez
Idiakaizkoa alabari eta honen senarrari lehendik maileguz emandako urrezko 60 dukateko zorra barkatu
egin zien. Testamentu-betearazleak Frantzisko Perez
eta Joan Astigarribia semeak izango ziren35.

kontseiluak baimena eman zion korrejidoreari Probintziako hiribildu eta lekuetara joaten zenean bere
eskribaua eraman ahal izateko, lekuan lekuko
eskribauen kaltetan 2. Korrejidorearen merioek
kobratu behar zutenaz ere araua atera zen 1494ko
azaroan15.

Urte hartan bertan, 1494-II-13an, Errege Katoli19.4.6. Gipuzkoako Batzar Bereziak,
koek ontzat eman zuten Gipuzkoak egindako eskea,
Leintz Gatzagako hiribildua Probintziako zati izan
merioak, etab.
zedin. Lehendik Gasteizko Ermandadean zegoen,
Gipuzkoan 1494. urteko otsailaren 24an Bidanian Oñatiko jaun Iñigo Gebararen eraginez4. Leintz bailaBatzar Bereziak bildu ziren Alvaro Porras korreji- rakoei, berriz, Errege Katolikoek debekatu egin ziedorea buru zela. Hain zuzen 1494-X-30ean Errege- ten bandoetan parte hartzea36.
- 622 -

19. (1491-1495)

19.26. irudia. Zestoako Txiribogaberri etxea.

1494-VII-4an Segoviatik errege-erreginek mesede
egin zioten Nikolas Gebara jaunari, Zestoako Txiribogako burdinolako alkabala eta hamarren zaharra
(zergak) kobratzeko eskubidea emanda. Lasaoko burdinolako zergak jasotzeko eskubidea Lope Martinez
Lasaokoak zuen, baina 1494-VI-17an Migel Lopez
Lasaokoa (edo Zarauzkoa) semeari eman zion16.
Errege-erreginek 1494an dei egin zieten Gipuzkoako zaldunei Gortera joan zitezen, eta hauek azaldu
zitzaizkien: Olasoko jauna, Lazkaoko jauna, Lazkaoko jaunaren anaia Elduaien batxilerra, Sasiola batxilerra, Lope Olaberria, Antonio Andia, Gartzia Miranda, Sasiolako jauna eta Baldako jauna (Ondarroa
doktorearen semea)2.

zioten; izan ere, Antonio apaizak Bekolako Maria
Ibañez Altzoraraskoaren izenean (Martin Ibañez
Arteagakoa zumaiarraren alarguna zen) Errege-kontseiluan eskea egin zuen. Francisco Vargas epaileak,
Gipuzkoako aurreko korrejidorearen agintaldia epaituko zuenak, Joan Mirubia zumaiarrarekin eta haren
lagunekin zuen auzia bere gain hartu zuen. Auzia
Mutrikuko ermandade-alkateak, Martin Ibañez Plazakoak, zeukan lehenago. Joan Mirubiak eta lagunek
indarrez Maria Ibañezi egindako kalteaz zen auzia.
Vargas epaileak eskubiderik izan gabe hartu zuen
auzia bere gain. Beraz, Errege-kontseiluak arazoa
erabaki zezala eskatu zien. Errege-erreginek ontzat
eman zuten eskaturikoa37.

Urte hartan, bestalde, Errege-kontseilua bi ganbeErrege Katolikoek urte hartan, 1494-X-9an, ratan bereizi zen. Bata Gaztelako Errege-kontseilua
Madrildik Gipuzkoako korrejidoreari gutuna bidali izango zen, eta bestea Aragoiko Errege-kontseilua20.
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19.4.7. Nafarroako apezpikua eta
errege-erreginen koroatzea

ko ekitaldi arteren batean kantatu omen zituzten
bakea lortzeko baino gehiago jendea zirikatzeko
omen ziren euskarazko bertso horiek38.

1493. urtearen amaieran Joan III.a Albretekoa eta
Katalina emaztea Nafarroako errege-erreginak Iruñera koroatzera etorri ziren. Luis Beaumont kondestableak (Leringo bigarren kondeak) hiriko ateak itxi eta
kanpoan eduki omen zituen, harik eta negoziazio
luzearen ondoren sartu ziren arte. Hurrengo urtean,
1494.ean koroatu zituzten Iruñean. Orduan sortua
omen da aurkariak iraintzeko edo egindako bertso
hau: “Labrit eta Errege/ aita seme dirade,/ kondestable jauna/ ar bizate anaie”32.

Katalina eta Joan III.a Albretekoa koroatzeko ekitaldia Iruñeko katedralean egin zuten. Han ziren Jean
Barriere Baionako apezpikua eta Bertrand Boire Akizeko apezpikua (hau Erroman zegoen Pallavicini Iruñeko apezpiku eta kardinalaren izenean), Joan Egues
Orreagako priorea eta beste hainbat agintari39.

Iruñeko apezpikuak, Antoniotto Gentil Pallavicini
kardinalak, ez zuen bere elizbarrutia zapaldu. Diruiturri hutsa zen harentzat, eta 1494-III-19an baimena
Urtarrilaren 10ean, igandez, koroatu ondoren festa lortu zuen elizbarrutia apezpikuaren ordezko beste
handiak egin omen ziren. Antzerki-emanaldiren bate- batek bisita zezan7.

19.5. 1495. URTEA

19.5.1. Altzolarats goikoak (jauregikoak)
eta behekoak (Bekolakoak) borrokan

Joan Lopez aitak eta bi semeek besterik zioten.
Fernandok indarrez igaro nahi omen zuen haien sorotik, itxitura botata. Haiek beren lurra zaindu besterik
1495-II-14an Valladolidtik Errege Katolikoek gutun ez omen zuten egin. Fernandok, gainera, jotzeko
betearazlea bidali zieten Gipuzkoako eta Zestoako asmoz Jofreri makila altxatu omen zion.
agintariei eta haien erreinuetako gainerakoei. ZestoaAzkenean korrejidoreak, epai bidez, Joan Lopez
ko Fernando Gebarak (Altzolarats jauregikoak) salatu egin zituen Joan Lopez Altzolaraskoa (Bekolakoa) Altzolaraskoa kondenatu egin zuen Azpeitiko San
eta honen seme Jofre eta Pedro. Salaketa lehenbizi Sebastianen elizan Ama Birjinaren irudia egiteko
Gipuzkoako korrejidore Alvaro Porras lizentziatuari 3.000 marai ematera. Lope Gonzalez Ugartekoa
aurkeztu zion. Fernandok zioenez, 1494ko uztailean azpeitiarrak edukiko zituen diru haiek. Jofre eta Pedro
herri-bidetik zihoan beste gizon batzuekin eta idiekin semeei Gipuzkoatik sei hilabeterako erbesteratzeko
Narruondoko portura ontzi-masta egiteko egur handia zigorra ezarri zien. Zigorra betetzen ez baldin bazuten,
lehen aldian 12 hilabeterako erbesteratuko zituen,
eramanez.
bigarren aldian eskuineko eskua ebakiaraziko zien eta
Altzolarastik (Bekolatik) behera soro baten ondoan hirugarrenean hilarazi egingo zituen. Hamar eguneko
lasai zeudela, Fernandok eskuan makila besterik ez epea zuten semeek Probintzia uzteko. Armak Gipuzzuela,J oanL opez AltzolaraskoaJ ofree taP edros emee- koako merio Gonzalo Salamancari emango zizkioten.
kin agertu zen. Joan aitak eskuetan ezpata eta brokela
Bestalde, Fernando Gebarak makila astindu zuen
(ezkutua) zituen, Jofrek lantza bana eskuetan eta Pedrok
ezpata, brokela eta azkona. Hil egin nahi omen zuten Jofre jo nahian, eta soroko itxitura hautsi egin zuen.
Fernando Gebara. Horregatik, korrejidoreari behar Beraz, 2.000 maraiko isuna ezarri zion (errege-ganberarentzat). Lope Gonzalez Ugartekoa azpeitiarrak
bezala zigor zitzala eskatu zion erasoa jasandakoak.
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19.27. Bekolako
errota.

gordeko zuen diru hura. Bederatzi eguneko epea zuen dira: Beduan bata, eta Arroako Narruondon bestea.
Fernandok isuna ordaintzeko.
Urte hartan beste Fernando (edo Hernando) GebaJoan Lopez Altzolaraskoak eta bi semeek gora jo ra bat Ameriketan zebilen Kristobal Kolonekin; izan
zuten, Gorteko alkateengana, Gipuzkoako korrejido- ere, Errege Katolikoek Arevalotik 1495-VI-1ean
rearen epaia deusezta zezaten. Gorteko epaileek, Kristobal Koloni gutuna bidali zioten karabela
ordea, ontzat hartu zuten Alvaro Porras lizentziatuaren batzuen bidez, eta Ameriketatik (Indietatik) Fernando
epaia, baina Pedro semeari erbestealdia seitik lau hila- Gebara, Bartolome Salzedo, Bernardo veneziarra eta
betera jaitsi zioten. Auzia korrejidoreari itzuliko zio- Migel Muntsaratz etxera bidal zitzala agindu zioten.
ten, hark zigorrak betearaz zitzan. Auzi-gastuak Joan Han jaun haiek delituak egin baldin bazituzten, ikerLopezek ordainduko zizkion Fernando Gebarari. Aita- ketak edo prozesuak bidali egingo zizkien5.
semeek beste eske bat egin zieten alkateei epaia alda
zezaten, baina, berrikuspen-mailan, lehengoari eutsi
Indietan 1495ean zebilen Fernando Gebara, agian
zioten. Fernando Gebarari, 9 eguneko epean, 4.648 Altzolarats jauregiko jauna izango zen. Izan ere,
marai ordainduko zizkioten auzi-gastuengatik. Beste- beste Fernado Gebara bat ere izan zen, zestoarraren
la ondasunak bahitu eta enkantean saldu egingo ziz- lehengusu arrasatearra, hau da, Fernandoren izeba
kieten. Ondasunik ezean, preso edukiko zituzten dena (aita Beltran Ibañezen arreba) Maria Beltran Gebaraordaindu arte (ikus [XV. m. 219] agiria).
ren semea. Altzolarats jauregiko Maria Beltran Gebara Martin Bañez Artazubiagakoa arrasatearraren
Agiri honetan, hasieran, garbi adierazten da itsa- emaztea zen. Fernando Beltran Gebara Bañez ziren
sontzi-masta egiteko egurra Narruondora zeramatela. arrasatearraren izen-deiturak, baina 1495ean artean
Beraz, Zestoako oraingo lurretan bi itsas portu izan jaio gabe zegoen.
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19.28. irudia.
Zestoa.
Narruondoko
Baiona-Peña etxea.

19.5.2. Joan Urbieta eta Pedro
Kortazar Bekolakoekin auzian galtzaile
Errege Katolikoek Valladolidtik 1495-III-17an gutun
betearazlea bidali zieten Gipuzkoako agintariei eta
haien erreinuetako gainerakoei. Joan Urbieta
“Agure” gazteak (oraingo Urbittakoak), Pedro Kortazarrek, honen seme Martin Perezek eta beste zenbait
zestoarrek Joan Lopez Altzolaraskoa (Bekolakoa) eta
Joan semea auzitara eraman zituzten, azken hauek
Kardel eta Pagaldeko mendietan prestazioz haien
ganaduak zuten larratzeko eskubidea zela eta. 1494VI-14ko behin betiko epaian (ikus [XV. m. 212] agiria) garbi geratu zen edozein zestoarren ganaduak,
inork bahitu gabe, Altzolaraskoen aipatutako mendietan larra zitezkeela egunez. Altzolaraskoek basoa
bota behar zutenean, errekaz alde batekoa, has eta
buka, dena bota behar zuten, errekaz beste aldekoa
botatzen hasi baino lehen. Altzolaraskoek bahitutako
ganadua, ezer kobratu gabe, itzuli egin behar zuten.

txaradietan larratzeari buruzkoak omen ziren, eta ez
sagastietan egindako kalteez. Joan Urbietak eta Pedro
Kortazarrek Errege-kantzelaritzan sagastietan itxiturak ipinaraztea, bahitutakoak itzularaztea eta, fiskalaren bidez, zigorrak ezartzea eskatu zuten. Ganaduak
gau eta egun aske larratzeko eskubidea berma zezatela eskatu zieten epaileei.
Joan Lopez Altzolaraskoak, prokuradore bidez,
beste eskabide bat aurkeztu zuen epaitegian kontrakoa eskatuz. Gipuzkoako korrejidoreak emandako
epaia bete egin zuten; izan ere, epaia mendi eta txaradiei buruzkoa zen, eta ez harizti, gaztainadi eta sagastiei buruzkoa. Gipuzkoako ordenantzak ez zuen ganaduak harizti, gaztainadi eta sagastietara sartzea
onartzen. Mendian, gainera, egunez larra zitezkeen,
baina gauez ez. Haiek ez zeuden sagastiak hesiz inguratzera behartuta, eta sartzen ziren abereak bahi zitzaketen. Beti horrela jokatu zuten Gipuzkoan.

Errege-kantzelaritzako epaileek bi aldeei berrogei
Epaia betearaztera joan zirenean, ordea, Altzola- eguneko epea eman zieten beren frogak eta testiganraskoek ez zizkieten bahitutako abereak itzuli, haiek tzak aurkezteko. Ondoren, gastuak murrizte aldera,
sagastian bahitu zituztela ziotelako. Epaiak mendi eta Joan Urbietaren prokuradoreak honako hau eskatu
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zuen: Joan Lopez Altzolaraskoak (Bekolakoak),
emazteak, semeek eta etxeko gainerakoek Aizarnako
elizan zin egin zezatela eta Joan Urbietaren aldeak
egindako galderei erantzun ziezaietela. Testigantza
haiek epaitegian aurkeztu zituen Joan Urbietaren prokuradoreak, eta bahituta zeuden abereak itzularaz
zitzatela eskatu zuen.
Prozesua aztertuta, Errege-kantzelaritzan behin
betiko epaia eman zuten, berrikuspen-mailan, Joan
Lopezen alde eta Joan Urbietaren aurka. Auzi-gastuak ere Joan Urbietaren aldeak ordainduko zizkion
Bekolako Joan Lopez jaunari.

koa eta Joan Martinez Zabalakoa eskribauek ikertzea, haiek lekukoen testigantza originalak zituztelako. Joan Lopezen Grazia Altzolarats emazteak eta
gainerako lekukoek erantzun ilunak eta nahasgarriak eman omen zituzten.
Joan Lopezen prokuradoreak beste eske-agiri bat
aurkeztu zuen epaiaren alde. Lau tokitan aldatu omen
zuten aurkariek gutun betearazlea, Altzolaraskoaren
kalterako. Zigortu egin behar omen zituzten horregatik. Epaileek beren erabakiaren berri eman zuten.
Behin betiko emandako epaia ona eta zuzen emandakoa zen. Diego Lopez Salzedokoa batxilerrak emandako epaiari ez zion aurka egiten. Auzi-gastuak Joan
Urbietaren aldeak ordainduko zizkion Joan Lopezen
aldeari: 4.110 marai. Bederatzi egun zituzten horretarako. Bestela ondasunak bahitu eta enkantean saldu
egingo zizkieten. Ondasunik ezean, preso edukiko
zituzten zor osoa ordaindu arte (ikus [XV. m. 220]
agiria).

Joan Urbietaren prokuradoreak epaia deusezta
zezatela eskatu zuen beste behin. Beste aldeak
sagastiak nahita uzten omen zituen itxi gabe, gero
abereak bahitu ahal izateko. Gainera, prozesuko
eskrituretan zenbait zati aldatu egin zituztela egotzi
zioten Joan Urbietaren aldeari, “txaradizko mendiak”en ordez “mendi eta txaradiak” ipinita, baina
Agiri honetan garbi adierazten da Aizarnako eliza,
haiek ez zituzten agiriak faltsutu. Horregatik, komeni zen eskriturak Zestoako Joan Martinez Ibañeta- besteak beste, zinak egitekoa zela.

19.29. irudia.
Aizarnako elizako
aldare nagusia.
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19.5.3. Indo baserrikoen dotea
1495-V-4an, Beduan, Zestoako Joan Martinez Zabalakoa eskribauaren aurrean Joan Urrutia, Indo baserrikoa, eta Joan Urbieta “Agure” agertu ziren. Joan
Urbietak Indo baserrira ezkondutako alabaren (Maria
Potzueta edo Ausoroetxearen) doteagatik 115 kintal
burdina eta zor zuen gainerako guztia eman zion Joan
Urrutiari, eta honen aginduz eskribauak ordainagiria
egin zuen (ikus 1485-IV-16ko ezkontza-kontratua
[XV. m. 82] agirian). Joan Urrutiak bere burua agiri
haren aurka ez joatera behartu zuen. Hauek izan ziren
lekuko: Martin Santxez Martzanakoa (Beduako
jauna), Pedro Ortiz (Beduako semea) eta Martin Urrutia, hirurak ere zestoarrak (ikus [XV. m. 221] agiria).

19.5.4. Zestoako San Migel eguneko
hauteskundeak
1495-IX-11n Burgostik Errege Katolikoek Gipuzkoako Alvaro Porras korrejidoreari gutuna bidali zioten.
Zestoako Kontzejukoek eta zenbait herritarrek jakinarazi zietenez, pribilegioa (errege-erreginek berronetsia) zuten urtero alkatea, fiela, bi zinegotzi (bata
hiribildurako eta bestea Lur zabal edo Aizarnarako)
eta ofizialak hautatzeko. Haiek gobernatzen zuten
herria urtebetez.
Herritarrek hamar edo hamabi pertsona izendatzen
omen zituzten, eta gero haiek, elizako ganbarara
igota, ofizialak izendatzen omen zituzten. Bandoetako jendea hautatzen omen zuten, eta herrian haiek
baino pertsona trebeagoak ba omen zeuden ofizial
izateko. Kalteak ere egin omen zizkieten ofizialek
herritarrei.

korrejidoreari. Zestoako Kontzejukoek ziotenez,
herrian aspaldi-aspaldiko ohitura zuten alkate izateko
urte batean hiribilduko pertsona eta hurrengoan Lur
zabalekoa (Aizarnakoa) hautatzea. Alkateak auziak
ebazteko saioak hiribilduan (harresien barruan) egin
ohi zituen, baina azkenaldian alkatea Lur zabalekoa
(Aizarnakoa) zelarik, epaitegiko saioak hiribildutik
kanpo egiten omen zituzten.
Horrek kalte handiak eragiten zituen, jendeak bere
auziak non jarri behar zituen ez zekielako. Erregeerreginen edo Probintziaren aginduz deiak egin behar
zirenean ere, arazoak omen zeuden, alkatea non zegoen ez zekitelako. Zestoako alkateak egoitza beti hiribilduan (harresi barruan) eduki zezala eskatzen zuten
auzotarrek. Errege-erreginek korrejidoreari gaia
aztertu eta arazoa konpon zezala agindu zioten (ikus
[XV. m. 223] agiria).
Beste gutun bat ere bidali zieten 1495eko abenduan Burgostik Errege Katolikoek Gipuzkoako Alvaro Porras korrejidoreari, Zestoako beste arazo batez
ardura zedin. Zestoako parrokiako benefiziadu Joan
Indo apaizak jakinarazi zienez, 12 urte zeramatzan
(1483. urteaz gero) kargu hartan inork aurka egin
gabe. 1495eko Domu Santu egunean (azaroaren
1ean), ordea, zenbait auzotar sekularrek elizatik indarrez eta irainka bota egin zuten, eta zegozkion opalkuntzak kendu egin zizkioten. Asentzio Ganbara,
Joan Martinez Zabalakoa, Martin Otxoa Artazubiagakoa, Joan Perez Akoakoa eta beste zenbait zestoar
ibili ziren indarkeriazko ekintza hartan. Apaiza iraindu egin omen zuten, eta harrezkero ez omen zioten
elizara sartzen uzten.

Joan Indo apaizak errege-erreginei justizia bidez
Korrejidoreak informazioa jaso eta, zigilatuta, lehengo karguan ezar zezatela eskatu zien. GaizkileErrege-kontseilura bidaliko zuen. Urte hartako hau- entzat heriotza edo gorputzean ezarritako zigorrik ez
teskundeetan (irailean, San Migel egunez) korrejido- zuela nahi jakinarazi zien.
reak zainduko zuen ofizial egokienak aukeratzen
Errege-erreginek Gipuzkoako korrejidoreari arazituztela (ikus [XV. m. 222] agiria).
zoa iker zezala agindu zioten. Sekular haiek elizako
Egun berean eta leku beretik (Burgostik) Errege patroi ziren, bortxa erabiltzeko arrazoirik izan ote
Katolikoek beste gutun bat bidali zioten Gipuzkoako zuten, zer eztabaida zuten, etab. aztertuko zituen, eta
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19.30. irudia. Zestoako
udaletxeko armarria.

prozesua zegokionaren esku utziko zuen. Irainak zire- din bazuen, bidaia-gastuak ordaindu egingo zizkioten
la eta, bi aldeei entzunda korrejidoreak erabakia har- (ikus [XV. m. 224] agiria).
tuko zuen (ikus [XV. m. 227] agiria).
Joan Beltran IV.a Iraetaren osaba Pedro Ortiz Ira19.5.6. Aizarnazabalgo elizako patronatua etakoa ere auzitan prokuradore gisa zebilen urte hartan; izan ere, Errege Katolikoek 1495-XII-4an Bureztabaidan
gostik Joan Ibañeta jaunari deia bidali zioten
Errege Katolikoek 1495-X-14an Burgostik Tolosako Valladolidko Kantzelaritzan prokuradorea ipin
Joan Santamaria apaizari agindua bidali zioten. zezan. Zestoako Pedro Ortiz Iraetakoa prokuradoreAizarnazabalgo eta Oikiako elizetako erretore Iñigo ak Donostiako Joan Añuesen emazte eta seme-alaEztiolak jakinarazi zienez, Zumaiako bikario Pedro ben izenean auzia ipini zion Kantzelaritzan. LehenAgirrek, erreinuko legeei aurka eginda, Aita Santuari bizi Bilboko alkate Brizeño batxilerrak epaitu zuen
aipatutako elizetako benefizioak edukitzeko bulda auzia Joan Ibañetaren alde, baina Pedro Ortiz Iraetaeskatu zion. Ondoren, Joan Santamaria epaile aposto- koak (Joan Beltran IV.a Iraetaren osabak) gora jo
likoak eliza horietako Joan Beltran IV.a Iraeta zuen.
patroiaren aurkako prozesua zuen.
Beraz, 20 eguneko epean Valladoliden ongi inforBeraz, errege-erreginen aginduz, hamabost egune- matutako prokuradorea, behar adinako ahalordeak
ko epearen barruan prozesu hura Errege-kontseilura zituena, ipini behar zuen Joan Ibañetak bere alde egin
eraman behar zuen. Kontseiluak erabakiko zuen zer zezan. Bestela epaiketa aurkariei baino entzun gabe
egin behar zen. Joan apaizak Gortera joan behar bal- gauzatuko zen (ikus [XV. m. 226] agiria).
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19.5.7. Beduako haritzak ontzigintzan

Basoen jabe Martinek bere zurgina izendatu zuen,
baina Bernaltek ez zuen izendatu nahi, salmenta hartan horrelako baldintzarik ez zegoela argudiatuta.
Beraz, Diego Lopez batxilerrari Martinek eskea egin
zion Bernalt zurgina izendatzera kondena zezan. Bernaltek aurkako arrazoiak azaldu zizkion Diego Lopez
epaileari, eta Martin Santxezi eskea egin zion elizaren
batean zin egin eta kontratuko baldintza hartaz aitorpena egin zezan. Beduako jaunak onartu egin zion
eskatutakoa.

Errege Katolikoek 1495-XI-27an Valladolidtik gutun
betearazlea bidali zieten Zumaiako eta Gipuzkoako
agintariei. Zumaiako Bernalt Perez Elorriagakoak
eta Zestoako Martin Santxez Martzanakoak (Beduako jaunak) auzia zuten Errege-kantzelaritzan. Auziaz
lehenbizi Gipuzkoako korrejidore Joan Riberaren
ordezko Diego Lopez Salzedokoa arduratu zen, gero
Gipuzkoako aurreko korrejidorearen agintaldia epaituko zuen Francisco Vargas epailea (1493-1494an)
Ondoren, Gipuzkoako aurreko korrejidore izandaeta gero (1494tik aurrera) Alvaro Porras korrejidoko
Francisco Vargas lizentziatuak hartu zuen auzia
rea.
bere esku, eta epaia eman zuen: Beduako jaunak hiru
Beduako Martin Santxezen prokuradoreak Diego eguneko epean Zumaiako San Pedro elizan apaizaren
Lopez batxilerrari jakinarazi zionez, hiru bat urte eta aurrean zin egin eta Bernaltek aurkeztutako galderei
erdi lehenago (1492an) Beduako jaunak eta Zumaia- erantzun egingo zien. Eskribauak testigantza haiek
ko Bernalt Perez Elorriagakoak kontratua egin zuten jaso eta, itxi eta zigilatuta, epaileari emango zizkion.
Beduako mendietatik Bernaltek urrezko 83 florin eta Halaxe egin zuten, eta Vargas lizentziatuak epaia
53 dukateko balioa zuten egurrak eraman zitzan. Egur eman zuen Martin Santxez Martzanakoaren alde.
haiek ontzigintzarako (ontzien zuaker edo kostilak Beraz, Bernalt Perez Elorriagakoak 15 eguneko
egiteko, besteak beste) izango ziren. Kontratuak zio- epean zurgin-maisua izendatuko zuen, beste aldearen
enez, alde bakoitzak 13 eguneko epean zurgin-maisu zurginak eta biek Beduako haritzak neurtu eta balioa
bat izendatuko zuen haritzak beso-unitateetan neurtu finka zezaten, guztira 115 dukat osatu arte. Beduako
jaunaren auzi-gastuak Bernaltek ordainduko zituen.
eta balioa finka zezaten.

19.31. irudia. Oikiako San
Bartolome eliza.
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deusezta zezaten. Kontratuan Beduako mendietako
mugarriak izendatzen omen ziren, eta haien mugen
barruko zuhaitzak saldu omen zizkion Martinek,
hamar urteko epearen barruan eramateko. Beste aldeak zurgina izenda zezala eskatu zion, baina Bernaltek
zioenez, haritzak zutik zeudela neurtzeko zen. Kontratua egin ondoren hiru urtean egur batzuk atera
omen zituen handik Martinek oztoporik ipini gabe.
Gainera egurrak lurrean etzanda neurtzeko ez omen
Auzia puntu horretan zegoela, Alvaro Porras zegoen zurgin adituen beharrik.
korrejidore berria etorri zen Gipuzkoara, eta Martin
Martin Santxez Martzanakoak Vargas lizentziatuaSantxezen prokuradoreak auziaren ardura bere gain
har zezala eskatu zion. Halaxe egin zuen korrejidore ren epaiaren alde egin zuen. Azkenean Kantzelaritzaberriak, eta bi aldeen testigantzak aztertu ondoren, koek behin betiko epaia eman zuten 1495-XI-6an
epaia argitaratu zuen. Martin Santxezek hobeto froga- Beduakoaren alde, hau da, Alvaro Porras lizentziatuatu zituen bere arrazoiak. Beraz, haritzak botata, lurre- ren epaia onetsi egin zuten, eta egurrak lurrean,
an zeudela, neurtu eta balioetsiko ziren. Beduakoaren etzanda zeudela, neurtuko ziren. Auzi-gastuak alde
bakoitzak bereak ordainduko zituen. Bernaltek, konauzi-gastuak Bernaltek ordainduko zituen.
tratua egindako egunetik kontatzen hasita, 10 urteko
Ondoren Bernalt Perez Elorriagakoak Errege-kan- epea zuen egurrak Beduatik ateratzeko (ikus [XV. m.
tzelaritzara eraman zuen auzia, Alvaro Porrasen epaia 225] agiria).
Orduan Bernalt Perezek gora jo zuen Errege-kantzelaritzara. Hala ere, Bernaltek bere zurgina izendatu egin zuen, eta Martin Santxezi egurra zuhaitzak
bota aurretik (zutik zeudela) neurtzea eskatu zion.
Beduako jaunak ez zion eskea onartu, eta zuhaitzak
botata (lurrean zeudela) neurtzea eskatu zuen. Vargas
epaileak agindua eman zuen bi aldeen zurginak basora joan eta egurrak neurtuta balioa eman ziezaien.

19.32. irudia. Debako
Elorriagako San
Sebastian ermita.
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19.5.8. Endañetako kortsarioa
1495-VII-29an Errege Katolikoek Burgostik gutuna
bidali zieten Cartagena hiriko agintariei eta haien
erreinuetako gainerakoei. Felipe Avenante jauna
Lorenzo Catano merkatari genoarraren faktore edo
morroia zen, eta Errege-kontseiluari jakinarazi zionez, urte hartako otsailean itsasontzian Orango hirira
salgaiak Genoarako kargatzera joan zen. Orango portuan (oraingo Aljeriako Uahran-goan) zeudela, Joan
Perez Indanetakoa kortsario “bizkaitarrarekin” (Deba
parteko oraingo Endañetakoarekin) topo egin zuten.
Orduan Joan Perez Deniatik atera zen, itsasontzi bat
eta arraun-ontzi bat zeramatzala. Deniatik irtenda,
galeoi bat hartu zuen, eta bertan ontzi-maisu Senperad Tamarid (Gandiako auzotarra) ipini zuen. Arraunontzian maisu Jorje Andre Iza zihoan. Joan Perez
Indanetakoaren konpainiara beste ontzi bat ere bildu
zen, Joan Perez Arriolakoarena.

Felipe Avenante zortzi egunez preso eduki zuten.
Beragatik eta ontziaren kaskoagatik erreskatea
ordaindu behar izan zuen: urrezko 269 dobla. Lorenzo Catanok ordaindu zizkion Joan Perez Indanetakoari. Indanetakoak bere lagunekin egindako kalte osoa
urrezko 1.800 dukatekoa baino handiagoa zen.
Itsaso hartan Cartagenako arraun-ontzi batzuk
zebiltzan, eta haiek jaso zituzten erreskateagatik,
arropengatik eta abarrengatik Lorenzo Catanok
emandako doblak. Cartagenan alkateak zeuzkan
bahituta gauza haiek guztiak.
Genoarekin egindako bake-itunaren arabera, Cartagenara eta edonora agindua bidali eta Joan Perez
Indanetakoak lapurtutako dena itzularaztea eskatu
zuen Felipe Avenantek. Errege-erreginek eskaera
ontzat hartu eta agindua bidali zuten, itsaslapurrak
preso hartu eta lehenbailehen ondasunak berreskura
zitzaten40.

Horiek guztiek, Orandik gertu zeudenean indarrez
hartu zuten Felipe Avenante zihoan itsasontzia. Dena
lapurtu zuten: armak, bonbardak, artilleria, janariak,
arropak eta bertan zegoen guztia.
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19.33. irudia. Debako Endañetaberri
(Indanetaberri) baserria.

19. (1491-1495)

19.5.9. Gipuzkoako Batzar Nagusiak,
korrejidorea, eskribauak, etab.

Korrejidorearen aginduz 1495.ean Gipuzkoako
eskribau eta notarioak hiribilduren batean, eta ez
beste inon, egongo ziren ofiziorako erroldatuta. Hiri1495. urtean Gipuzkoan egindako Batzarrez informa- bildu edo Alkatetza Nagusi bakoitzari zegokion eskrizio gutxi dago. Hala ere, Zumaiako Udal Artxiboko bau kopurua ezarri zen45.
agiri batek urte hartako azaroan edo abenduan Batzar
Nagusiak Mutrikun egin zirela adierazten du41. AzaGarai hartan Errege Katolikoek harreman onak
roaren 11n Zumaian egindako agiriak Zumaiako zituzten Alexandro VI.a aita santuarekin. 1495-VIIIKontzejuak ezarritako tasak gordetzen zituzten jaki- 6an, izan ere, Errioxako Naiaratik gutuna bidali zioteko herriko ofizioetako jendeari egindako galdeketa ten Palentziako Alonso Burgos apezpikuari. Aita Saneta zinpean emandako erantzunak ditu. Testigantza tuak ahalmena eman zien elizako zenbait postutarako
haiek Mutrikun egin behar ziren Batzar Nagusietara pertsonak aurkezteko. Ondorioz, Domingo Idiakaitz
eraman behar zituzten zumaiarrek. Zurginak, kordel- (seguru asko azkoitiarra) errege-kapilaua aurkeztu
gileak, mahastizainak, ehorzleak, jostunak, etab. gal- zuten Tui-ko katedralean hutsik geratzen ziren lehen
dekatu zituzten.
eta bigarren benefizioak eduki zitzan46.
1495-X-8an Bergaran egindako agiri batean BizGainerakoan, gerra-giroan bizi ziren 1495. urtean.
kaiko beste batzar batzuk aipatzen dira: Portugalete- Beltran Ibañez Oñazkoak (edo Loiolakoak, San Inako Boto eta Zesto auzoetakoak, hain zuzen42. Gure zioren aitak) Nafarroako Erriberri konkistatzeko eraustez Zesto auzoa oraingo Sestao da eta izenak Zes- soan soldata kobratuta parte hartu zuen.
toaren antz handia du.
Itsasoz, berriz, Gartzia Lopez Arriarangoa eta Joan
1495ean Bizkaiko beste herri batean, Ondarroan, Lazkano Granada defendatzen ibili ziren. Gipuzkoa
biztanleen errolda egin zuten. Biztanle horietako indartzera, bestalde, Diego Lopez Aiarakoa bidali
batzuk jatorriz Arroakoak eta Zestoakoak ziren. Gas- zuten Burgostik abuztuaren 5ean. Hondarribiko eta
tuak sukaldekako sistemaz ordaintzeko pertsona Donostiako gazteluak ikuskatu behar zituen. Irailaren
bakoitzari kopuru bat (milako kopurua) egozten zio- 2an Gipuzkoa, Bizkaia eta Enkartaziotako kostaldea
ten. Hauek ziren, hain zuzen, aipatutako arroar eta indartzeko agindua eman zitzaion, talaiak eta zainzestoarrak: Pedro Arrona (950 marai, gure ustez tzaileak ipin zitzan. Irailaren 9an Tarazonatik erregeontzi-maisua zen eta gero Errege Katolikoen alaba erreginek Gipuzkoako korrejidoreari agindua bidali
Joana Eroa itsasoz Flandesera eraman zutenetakoa), zioten Aiarakoari bere lanean oztoporik jar ez zieJoan Zestona (150 marai) eta Joan Arrona (800 zaion, Frantziaren aurkako gerra prestatzen ari zelako. Tarazonatik, halaber, urriaren 19an errege-erregimarai)43.
nek Gipuzkoako itsasontziei debekatu egin zieten
Azpeitian, berriz, 1495-IX-23an Gipuzkoako Frantziako Larroxelara joatea. Azaroaren 3az gero
Alvaro Porras korrejidoreak epaia eman zuen Diego Lopez Aiarakoak Gipuzkoako kostaldea defenEibarko eta Elgetako Kontzejuek zuten auzian. datzeko ardura zuen, eta Alfarotik Gipuzkoa babesteEibarko ganaduak Elgetako mendietan larratzeari ko eta bolbora ekoizteko aginduak eman ziren2.
buruzkoa zen. Dena den, Elgetako Kontzejuaren
prokuradore Martin Martinez Lasaokoa izan zen
Irailaren 18an Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara
44
auzi hartan . Bide batez adierazi beharra dago aginduak bidali zituzten, haga, burdina eta altzairuz1495. urtean Alvaro Porras lizentziatua aldi berean ko armak egin eta Gaztelan sal zitzaten. Burgosko
Gipuzkoako korrejidore, merio nagusi eta alkate Ermandadearen eta Naiarako kondestablearen lurrenagusi izan zela28.
tara eramango zituzten, bertako jendea arma zedin5.
- 633 -

I ZESTOA MENDETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte)

Oñatiko kondeak, Iñigo Gebarak, beste arazo bat
zuen Arabako Gebara herrian bizi izan ziren juduekin. Judu haiek zorrak zituzten Iñigo kondearekin,
baina Errege Katolikoen aginduz erreinuetatik irten
egin behar izan zuten 1492an, erlijioz aldatu edo

erbesteratzera behartu zituztelako. Aldi berean, erbesteratutako juduak beste batzuen hartzekodun ziren,
eta errege-erreginek Burgosko korrejidoreari agindua
bidali zioten Gebarako juduen zordunek Iñigo Gebara kondeari ordain ziezaioten36.

19.34. irudia. Hondarribiko udaletxea.
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