Nire eskaintza, atzoko,

gaurko eta biharko aramatarrei.

Nire eskerrik beroenak,

lan honetan modu batean edo bestean
laguntza eman didaten guztiei,
mila esker.
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I. HITZAURREA

II. AURKEZPENA

Aurrean duzun lan hau bi zatitan banatu dugu. Lehen zatian, Aramako historia aztertu
dugu, batik bat azken bi mendeetako garaia. Artxiboetan eta liburuetan arakatuz, Aramako
historiari buruz zenbait berri eta datu aurkitu dugu, eta horiek plazaratzen ditugu. Gure helburua, dena dela, ez da izan herriko historia sakonki aztertzea. Urteetako lana beharko genuke horretarako. Gure lanak, Aramako historiako zenbait atal lantzea beste helbururik ez du
izan.
Lanaren bigarren zatian, Aramako garai bateko bizitza izan dugu aztergai, besteak beste,
jendearen testigantzak eta pasarteak plazaratuz. Izan ere, garai bateko belaunaldia desagertzen ari denean, behar-beharrezkoa iruditu zaigu garai hartako bizimodua, ohiturak eta bizipenak jasotzea. Adineko pertsona bat hiltzea, enziklopedia edo liburutegi oso bat galtzearen
parekoa baita.
Lanaren zati hau Aramako Udal Artxiboan egindako lanarekin osatu dugu, bertan topatutako hainbat eta hainbat pasarte bitxi eta esanguratsu ere agertuz.

Ez dezagun ahaztu, urte gutxiren buruan Arama eta inguruko herrietako bizimodua, goitik behera aldatu dela. Urte erabakiorrak 1940-1960 bitarteko hogei urte horiek izan ziren, eta
ez Aramako baserritarrentzat bakarrik.

Lanaren lehen zatia atal hauetan banatu dugu. Lehenego kapituluan, giza-geografia izan
dugu aztergai: biztanleriaren bilakaera, biztanleriaren egitura, e.a. Bigarren kapituluan,
Aramak Ordiziara biltzeko izan zituen arrazoiak aipatzen dira. Hirugarren atalean, Ordiziatik
banatu zeneko garaiaren berri ematen da. Laugarren kapitulua, Napoleonen aurkako gerra eta
bere ondorioei buruzkoa da. Bosgarrenean, Karlistaldia dugu mintzagai. Seigarren atalean,
laburki, Primo de Riveraren diktadura ezagutzeko aukera dugu. Zazpigarren kapituluan, II.
Errepublika aztertzen da. Eta zortzigarrenean, azkenik, Gerra Zibilari eta gerraosteari buruzko xehetasunak ematen dira.
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Gure lanaren bigarren zatia ere (Aramako garai bateko ohiturak eta bizimodua jasotzen
dituena) hainbat ataletan banatu dugu: 1) Aramako Baserriak; 2) Otorduak eta Edariak; 3)
Eguraldia eta Herri-Sinesteak; 4) Baserriko Lanak; 5) Beste Lanbide Batzuk; 6) Jaiotza eta
Bataioa; 7) Haurtzaroa eta Gaztaroa; 8) Ezkontza eta Ezteiak; 9) Heriotza eta Hiletak; 10)
Auzolana; 11) Udala eta Herria; 12) Erlijioa; 13) Ospakizun Bereziak; 14) Osasuna; 15)
Enirio-Aralar; 16) Beste Hainbat Kontu eta Datu; eta 17) Ondorioak.
Lan honetan idatzizko oinarrizko informazio iturriak honako hauek izan dira: Arama eta
Itsasondoko Udal Artxiboak, Gipuzkoako Artxibo Orokorra (Tolosa), Gipuzkoako
Elizbarrutiko Artxibo Historikoa (Donostia), “Badator” dokumentazio zerbitzua (internet
bidez), Eustat (internet bidez) eta Koldo Mitxelenako hemeroteka.

III. BERRIEMAILEAK

Lan honetan jaso ditugun testigantzak ondoko lekukoenak izan dira:
- Joxe Mujika Osinalde, Jauregi baserria (1914-01-15).

- Gregori Galarraga Goikoetxea, Mendizabal baserria (1922-06-28).
- Pako Etxeberria Jauregi, Iriarte baserria (1927-02-26).

- Felipe Arizmendi Iztueta, Iturriotz baserria (1933-01-12).
- Mikel Irizar Arizmedi, Ibaresko errota (1934-04-13).
- Jubilatu-taldea.

Beraiekin une gozo eta pozgarriak pasatzeko aukera izan dugu, eta ordu horietan egindako grabazioen emaitzak batik bat lanaren bigarren zatian jasotzen dira. Grabazio horiek
2002ko udazkenean egin genituen.
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I. GEOGRAFIA APUR BAT

Arama Gipuzkoako hego-ekialdean kokatua dago, Oria ibaiaren gainaldean dagoen
muino batean.
Herri lasai eta eder hau, 1,33 kilometro karratuko azalerarekin, Gipuzkoako udalerririk
txikiena da. Biztanleriari dagokionez, berriz, 163 biztanle inguru besterik ez ditu.
Aramako herrigunea zelaigune txiki batean kokatzen da, 169 metroko altueran.

Arama Arriguntzagaña izeneko mendi-hegaletan zehar zabaltzen da, eta edertasun handia
du bere inguruan. Iparraldean Itsasondo du mugakide, Zaldibia hegoaldean, Altzaga ekialdean eta Ordizia mendebaldean.
Gaur egun, biztanleria aktiboaren % 49k zerbitzuetan dihardu, % 43k industrian eta eraikuntzan, eta % 8k, berriz, lehen sektorean lan egiten du, baratzezaintzan eta abelazkuntzan.

Landarediari dagokionez, bi eremu edo gune bereiz ditzakegu: baserri gehienak kokatuta dauden gunean, belardiak eta soroak daude; eta hegoaldeko eta goiko aldeko gunean, oso
jende gutxi bizi den eremuan, haritza, pinua eta beste konifero batzuk nagusitzen dira.

1. Biztanleriaren bilakaera

Arama beti izan da bitanle gutxiko herria, bai gaur egun eta baita azken mendean zehar
ere. Hurrengo orrialdeko taulan agertzen zaigu, azken mende eta erdian udalerri txiki honek
biztanleriari dagokionez izan duen bilakaera: 1860. urtean, 103 biztanle zituen; 2001ean,
berriz, 163; tartean, ordea, 1970. urtearen inguruan, dezente gehiago (206) izan zituen.
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BIZTANLERIAREN BILAKAERA, 1860-2001
Urtea

1860
1877
1887
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1975
1981
1986
1991
1996
2001

Arama

103
119
123
124
113
136
147
155
144
205
206
193
175
164
143
159
163

(Iturria: Eustat eta Aramako Udal Artxiboa).

Goierri

24.214
24.698
23.880
23.189
25.522
27.570
30.976
32.841
36.627
52.232
67.279
70.521
69.248
67.449
66.559
64.566
63.510

Gipuzkoa
162.547
167.207
181.845
195.850
226.684
258.557
302.329
331.753
374.040
478.337
631.003
682.517
692.986
685.840
676.488
676.208
673.563

Azken 140 urteetan, biztanleriari dagokionez, Aramak lau epe ezagutu ditu.

Lehen epean (1860-1950), herriko biztanleriak hazkunde prozesu apala edo moderatua
azaldu zuen. Hazkunde moderatu honen arrazoien artean nagusia jaiotza-heriotzen arteko
alde txikia zen. Horregatik ez zen hazkunde handirik izan.

Bigarren aldian (1950-1970), Aramako herriak etenik gabeko demografi hazkunde bizia
ezagutu zuen. Hazkundearen gailurra 1970. urtean izan zen. Igoera hori, industrializazioaren
zehar-ondorioa izan zen: Beasain, Lazkao eta Ordizian izandako industrializazio azkarrak
inguruko hainbat herritara kanpoko jendea etortzea eragin zuen, memento horretan ez baitzuten herri horiek kanpoko eskulan guztiari erantzuteko adina etxebizitza. Horietako batzuk,
hain zuzen, Aramako udaletxe eraiki berrian kokatu zuten beraien egoitza.
“Aiuntamientua egin zen lau pisurekin, eta lau familia sartu ziren” (Iturria: Joxe).
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- Hirugarren aldian (1970-1991), biztanleen kopuruak nabarmenki egin zuen behera,
industriaguneetan etxebizitzak eraikitzean, kanpotik etorritako jendea hara abiatu baitzen.
Bestalde, jaiotze tasaren jaitsieragatik biztanleriaren berezko hazkundea negatiboa izaten hasi
zen. Honez gain, bertako zenbait jende ere, zerbitzu, etxebizitza eta lan arazoengatik, inguruko herri handigoetara joan izanak ere izan zuen eraginik beheraldi horretan.
- Laugarren aldian (1991-2001), herrian etxeak eraiki ondoren, biztanleriak berriz ere
goranzko joera du, azken urteetako prozesu negatiboaren norabidea aldatuz.

Bukatzeko zera aipatu, azken 140 urteotan Aramaren hazkundea eskualdearena baino
erritmo txikiagokoa izan dela. Ondorioz, Aramak Goierriko eskualdearen barruan duen portzentaia ez du areagotu. 1860. urtean Goierriko biztanleria osoaren % 0,42 aramatarra bazen,
egun proportzio hori % 0,25ra jaitsi da. Gipuzkoan duen pisuak ere behera egin du. 1860.
urtean probintziako biztanleria osoaren % 0,06 bazen, egun % 0,02 besterik ez da.

2. Biztanleriaren adin egitura

Azken ehun urte hauetan Araman ere adinekoen kopuruak gora egin du. 1910ean, 65 urte
baino gehiago zituzten bizilagunak sei besterik ez baziren, 1996ean 30 ziren. Egun 40ren bat
dira.

Urtea

1899

1910

65 URTETIK GORAKO BIZTANLERIA ARAMAN
Aramako Biztanleria

Kopurua

113

6

114

1920

136

1996

159

1991

2001

143

163

(Iturria: Eustat eta Aramako Udal Artxiboa).

%

3

% 2,6

9

% 6,6

29
30
39

% 5,3
% 20,3
% 19,0
% 23,9
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3. Biztanleriaren jatorria

Duela ehun urte, Aramako bizilagunen % 54,9 herrian jaioak ziren (horietatik ehuneko
handi bat umeak); beste % 36,3 Goierriko gainerako herriren batean jaioak ziren; Tolosaldean
jaioak, % 5,3; eta Gipuzkoako gainerako eskualdetan jaioak, % 3,5.
Beraz, XX. mendearen hasieran herriko ia bizilagun guztiak bertakoak edo inguru hurbilekoak ziren.
Jaiolekua

ARAMAKO BIZTANLERIAREN JATORRIA, 1910
Kopurua

Arama

Gainerako Goierri

62

% 54,9

6

% 5,3

41

Tolosaldea

Gainerako Gipuzkoa

4

GUZTIRA

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1910).

%

113

% 36,3
% 3,5

% 100,0

50. eta 60. harmarkadetan Espainia aldetik etorkin ugari iritsi zen Aramara (1965ean,
Aramako biztanleriaren %6,9). Baina hauek ez zuten herrian behin-betiko egoitza finkatu.
Ondorioz, gaur egun ere, Aramako bizilagun gehienak, jaiotzez bertakoak edota inguru hurbilekoak dira.
Jaiolekua
Arama

ARAMAKO BIZTANLERIAREN JATORRIA, 1996
Kopurua

Gipuzkoa

Gainerakoak
GUZTIRA

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1996).

%

89

% 56,0

4

% 2,4
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II. AUZOTASUN-GARAIA (1399-1615)

Historia idatziari dagokionez, Aramaren berri ematen duen dokumenturik zaharrena XIV.
mendearen bukaerakoa da, 1399. urtekoa, hain zuzen. Urte horretan, Arama, Goierriko beste
zazpi herrixkarekin batera (Altzaga, Ataun, Beasain, Gaintza, Legorreta, Itsasondo, Zaldibia),
ehun eta berrogeita hamar bat urte lehenago Gaztelako erregeak sortutako hiribilduari,
Ordiziari, itsatsi zitzaion, hiribilduaren jurisdikzioaren menpe geldituz. Garai hartan, Aramak
hiribildu izaerarik ez zeukan, eta “kolazio” bezala izendatua azaltzen da. Kolazio batean etxeak sakabanaturik egon ohi ziren, ez hiribilduetan bezala bata bestearen ondoan.

Gertaera hori testuinguru zabalago baten kokatu behar da hobeki ulertzeko. XIV. mendean, Gipuzkoa osoan segurtasun gabezia handia zegoen eta egoera ez zen lasaia. Batetik,
herrialdea bi leinu indartsu eta borrokazaletan banatuta zegoen (oinaztarrak eta ganboatarrak), eta herri txiki guztiak menpean hartu nahi zituzten. Bestetik, Goierri eskualdea
Nafarroako Erresuma eta Gaztelako Koroaren arteko muga-eskualdea zen, eta maiz izaten
ziren bertan bi erreinu horien arteko gatazkak.

Herri txikien jarduna erabat baldintzatuta zegoen, beraz, eta beren herritarren bizitza eta
ondasunak bermatzeko ahalmenik ez zutenez, erraz ulertzen da Goierriko auzo horiek
Ordiziako hiribilduaren babesa nahi izatea, baliabide gehiago baitzituen.

“Por mejoramiento de nos los sobre dichos e amparo e guarda de los mal fechos, por
cuanto estamos en frontera de Navarra, para que seamos mejor defendidos de las fuerzas e
sinrazones por servicio del dicho señor rey e nos podemos vivir en mejor sosiego y paz.
Entendemos que por la dicha vecindad que seremos mejor defendidos así en cuerpo como
en nuestros bienes de los caballeros que so en la comarca poderosos (1399)” (Iturria:
Beasain: udalerri gipuzkoar baten historia).
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Jokabide hau, bestalde, ez zen harritzekoa, ezta berezia ere. XIV. mendeko azken urteetan, Gipuzkoa osoan honelako bateratzeak edo biltzeak gertatzen ari baitziren.

Zumarragako biztanleak Urretxura batu ziren 1354. urtean, eta 1385. urtean, Ezkiokoak
gehitu zitzaizkien. 1367an, Udala, Garagarza, Gesalibar eta Uribarriko bizilagunak
Arrasateko auzokide izatera pasa ziren. Urola arroko erdialdean, Iraurgiko biztanleak
Azpeitiara bildu ziren 1371n. Bergarara ere bizilagun berriak etortzen dira, 1373 eta 1391n,
inguruko lurretatik. 1384. urtean, Segura hiribildura batu ziren Arriaran, Astigarreta,
Gudugarreta, Idiazabal, Legazpi, Mutiloa, Ormaiztegi, Zegama eta Zerain. Tolosari Albiztur,
Amasa, Irura, Zizurkil, Alegia eta Alkizako bizilagunak auzoko egin zitzazkion, 1384, 1385,
1391 eta 1396an, hurrenez hurren. Eta Aizarnazabal eta Aizarnako biztanleak Zestoako auzokide bihurtu ziren 1394an.
1.399. urteko eskrituran, Aramako bizilagun hauen aipamena egiten da: Martin Ibañez de
Arama, Lope Ibañez de Arama, Martin Lopez de Arama eta Joan de Arama.
Baturaren ondorioz, Arama Ordiziaren menpeko auzo izatera pasa zen eta urteetan hiribilduaren jurisdikziopean egon zen. Hala ere, Aramak, bere lurraldetasuna, mendiak eta herrierrenten administrazioa mantendu zituen.

Hiribilduak, Ordiziak, elkartze honetatik atera zituen abantailak bestelakoak izan ziren.
Alde batetik, hiribilduak errentak irabazi zituen; bestetik, hiribilduaren barrutiak zuen txikitasuna handitzeko aukera eman zion; eta azkenik, hiribilduak Gipuzkoako Batzar Nagusietan
bere boterea eta eragina handitu zuen, auzo edo herrixken botoak (suak) erabiliz. 1567an
Ordiziak Gipuzkoako Batzar Nagusietan 100 suren ordezkaritza zuen, eta botu-kopuruaren
arabera zortzigarren lekuan zegoen.

Gertaera honek, azkenik, Ahaide Nagusiak eta tokian tokiko jauntxoak lurraldea kontrolatzeko aukera galtzen ari zirela adierazten zuen, herrixketako bizilagunak hiribilduen inguruan biltzen ari baitziren.

III. HIRIBILDU-GARAIA

Ezegonkortasun aldia igarota, Gipuzkoara bakea iritsi zenean, herrixkek edo auzoek
Ordiziako udalerriarekin zituzten ohizko iskanbilak areagotu egin ziren. Elkarrekin hartutako
akordioak ez betetzea salatzen zuten agiriak eta auziak ugaritu egin ziren garai honetan.
“Ejecutoria dada en 1518/09/31 en el pleito sobre acusar a los demandados de apropiarse de las rentas de ciertos molinos y no emplearlas para provecho de todos, como estaba concertado. Las universidades de Ataun, Legorreta, Beasain, Zaldibia, Ichasondo, Gainza,
Alzaga y Arama, contra el Concejo de Villafranca” (Iturria: Badator, 1518).

“Demanda en razón de los agravios recibidos por las vecindades de Villafranca, en las
cuentas de gastos del año 1546. Juan de Zunzunegui, fiel de las vecindades de Villafranca,
contra Sebastián de Zabelza, fiel bolsero de Villafranca, y consortes” (Iturria: Badator,
1546).

Ondorioz, bere buruaren jabe izan nahirik, Arama izeneko tokia Ordiziako hiribildutik
aldentzen hasi zen. Prozesu luzea eta korapilatsua izan zen, baina azkenean, 1615. urtean,
errege-haziendaren kutxek zuten egoera zailaz baliatuz, Ordizia udalerriko jurisdikziopetik
berezi eta Aramak hiribildu-titulua bereganatu zuen, bere “20 biztanleen” artean, 5.445 erreal edo 185.156 marabedi ordainduz. Felipe III.ari erosi zioten hiribildu-titulua.

Aramaz gainera, 1615. urtean, Donostia, Ordizia, Tolosa eta Segurako jurisdikziopetik
aldenduz, Gipuzkoan ondoko herrixka edo auzoak izan ziren hiribildutasuna lortu zutenak:
Abaltzizketa, Albiztur, Alegia, Altzaga, Altzo, Amasa, Amezketa, Andoain, Anoeta,
Astigarreta, Ataun, Baliarrain, Beasain, Berastegi, Elduaien, Gaintza, Gudugarreta, Idiazabal,
Ikaztegieta, Itsasondo, Legorreta, Mutiloa,
Orendain, Ormaiztegi, Urnieta, Zaldibia, Zegama, Zerain eta Zizurkil. Guztira, 30 toki,
komunitate edo herrixka.
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Gertaera honek, Gipuzkoako Batzar Nagusietan zegoen indar-erlazioa asko aldatu zuen
arren, ez zuen kaltetu hiri nagusiek probintziako erakundeetan zuten kontrola, Donostia,
Tolosa, Azpeitia eta Azkoitiak beren eragina areagotu egin baitzuten Gipuzkoako erakundeetan. Hori, nola lortu zuten? Batetik, hiribildu berriei Probintziako erakunde iraunkorretan
parte hartzeko bidea itxiz; bestetik, Batzar Nagusiek urtean egiten zituzten bilerak bakanduz;
eta azkenik, hiri nagusietan (Donostia, Tolosa, Azpeitia eta Azkoitia) korrejidoreak eta
Diputazio iraunkorrak txandaka egiten zituzten egonaldiak luzatuz.

Aipa dezagun, 1615eko maiatzean, Elgoibarko hiribilduan ospatu ziren Batzar
Nagusietan, bereizitako hiribildu gehienen ordezkari onartu baziren ere, Arama, Alegia eta
Baliarraingo prokuradoreen onartzea atzeratu egin zela. Aramako hiribilduaren behin-betiko
onarpena, 1615ko azaroan Deban eginiko Batzar Nagusietan izan zen, 3 suren ordezkaritzarekin eta korregidorearen ezkerreko hamalaugarren aulkia hartuz.
Gipuzkoan, alkatetza edo hiribildu bakoitzak su kopuru jakina zuen. Su hauek herri
bakoitzak Batzar Nagusietan zuen boterea adierazten zuten (boto-kopurua). Dena dela, sukako sistema hau ez zen Gipuzkoan leku edo gune bakoitzak zuen pisu espezifikoarekiko proportzionala.
GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIETAKO ORDEZKARITZA: SUAK

Hiribilduak

Tolosa
Donostia
Segura
Azpeitia
Arrasate
Bergara
Saiazko Alkatetza Nag.
Ordizia
Azkoitia
Gainerakoak

356,5
213,3
176
130
128
124
102,5
100
96
908,7

1583

(botoen %15,27)
(% 9,14)
(% 7,54)
(% 5,57)
(% 5,48)
(% 5,31)
(% 4,39)
(% 4,28)
(% 4,11)
(% 38,91)

1630

155,5 (% 6,66)
213,3 (% 9,14)
60 (% 2,56)
130 (% 5,57)
128 (% 5,48)
86 (% 3,68)
102,5 (% 4,39)
35 (% 1,49)
96 (% 4,11)
1328,7 (% 56,90)

(Iturria: La representación de las corporaciones locales guipuzcoanas en el entramado
político provincial: siglos XVI-XVII).

33

HIRIBILDU-GARAIA

Herrixka
Legorreta
Ataun
Beasain
Zaldibia
Gaintza
Altzaga
Itsasondo
Arama

ORDIZIAKO JURISDIKZIOPEKO HERRIXKAK: SUAK
1583

11
10,5
10,5
10
10
5
5
3

“Auzotarrak”
108
304,5
196,5
143,75
91,25
35,5
91,25
20

(Iturria: La representación de las corporaciones locales guipuzcoanas en el entramado
político provincial: siglos XVI-XVII).

1. Arama Gipuzkoako Batzar Nagusietan

Aramak, Ordiziaren kolazio edo auzo izan zenean, ez zuen bere ordezkorik Gipuzkoako
Batzar Nagusietara bidaltzen, izan ere prokuradoreak bidal zitzakeen bakarra hiribildua baitzen. Burujabetza lortzean, ordea, ahalmen hori bereganatu zuen.

Dena dela, prokuradoreak Batzar Nagusietara bidali beharrak gastu handiak sortzen
zituen. Eta ondorioz, hiribildu eratu berri askok “elkarte eta unioetan” elkartzeko erabakia
hartu zuten, ordezkari komunak txandaka bidaltzeko, gastuei erantzuteko eta baita ere, interes komunak batera defendatzeko. Arama ere alboko herri batzuekin elkartu zen.

Gauzak horrela, 1635. urtearen inguruan Gipuzkoako udalerri gehienak elkarteetan eratuta zeuden. Hona elkarte batzuk: Oria Ibaiaren Elkartea (1615), Arama, Altzaga, Gaintza,
Itsasondo, Legorreta eta Zaldibiak osatua; Bozue Nagusia (1617), Amezketa, Abaltzisketa,
Baliarrain eta Altzok osatua; Beasaingo Elkartea (1619), Beasain, Ataun eta Idiazabalek osatua; Aizpuruako Elkartea (1625), Alegia, Orendain, Ikaztegieta eta Altzok osatua...

Elkarte edo unio hauek aldatu eta berregokitu egin ziren etengabe edo, arrazoi desberdinek eraginda, elkarte berriak sortu ziren.
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1.1. Oria Ibaiaren Elkartea

Oria Ibaiaren Elkartea Arama, Altzaga, Gaintza, Itsasondo, Legorreta eta Zaldibiak sortu
zuten, 1615eko azaroaren 23an. Geroago Ataun gehitu zitzaien. Gipuzkoan sortu zen lehen
elkartea izan zen, eta Gipuzkoan garai hortan sortu ziren elkarteen artean, hainbat hamarkadatan, elkarte sendo, iraunkor eta orekatuenetako bat izan zen. Honen helburua, goran aipatu
dugun bezala, alde batetik, Gipuzkoako Batzar Nagusietara joan behar zenean, berau osatzen
zuten hiribilduak legezko ahaldun bakar baten bidez ordezkatzea izan zen, horrek zekartzan
zituen gastuak banatuz; eta bestetik, interes komunak defendatzea. Hau da, justiziaren jarduna zuzena izan zedin zaintzea, elkartearen-ordenantzak betetzea, defentsa-lanak antolatzea,
herri-lurrak egoki erabil zitezen segurtatzea, karguak aukeratzea, Enirio-Aralar-en zituzten
interesak babestea eta abar. Bileretarako egoitza gisa, Aramako San Martin parrokiako estalpea aukeratu zuten.
Elkartearen izenean Gipuzkoako Batzar Nagusietara ordezkariak txandaka bidaltzen
ziren, eta txanda hauek, hasiera batean, hiribildu bakoitzak zituen suen arabera finkatu ziren:
lehen txandan, Legorreta; bigarrenean, Zaldibia; hirugarrenean, Gaintza; laugarrenean,
Itsasondo; eta, azken txandan, Altzaga eta Arama.

Arama 1682an, Zaldibiarekin batera, elkartetik irten eta urte horretan bertan Beasain eta
Ordiziak osatzen zuten Villafrankako Elkarteari atxiki zitzaion, Enirio-Aralarren onura handiagoak eskuratzeko asmoz. 1710. urtean, Ataun ere elkarte horretara bildu zen, eta 1718an
Gaintza. Elkarte honetan, Ordiziak lehentasun posizioa zuen:
- Ordiziak bere kontura Gipuzkoako Batzar Nagusietara elkarteko ordezkari bat
bidaltzeko aukera zuen.

- Elkartea osatzen zuten gainerako hiribilduek Batzar Nagusietara prokuradorerik
bidaltzen ez bazituzten, Ordiziak elkarte osoaren izenean parte har zezakeen.

1741ean, Zaldibia elkarte horretatik irten egin zen, eta 1768an, Ordiziarekin hainbat
iskanbila izan ondoren, Aramak eta Ataunek ere gauza bera egin zuten.

Arama hainbat urtetan Gipuzkoako Batzar Nagusietara joan gabe egon zen, joateak sortzen zituen gastuak handiak zirela eta.

“...se exime a la villa de Arama por haberse separado de la unión que tenía con la de
Ordizia y encontrarse sin medios para pagar a un caballero procurador (1769)” (Iturria: El
Gobierno de Gipuzkoa al servicio de su rey y bien de sus naturales. La Diputación Provincial
de los Fueros al Liberalismo. Siglos XVI-XIX).
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“...Arama no concurrió... (1799)” (Iturria: El Gobierno de Gipuzkoa al servicio de su
rey y bien de sus naturales. La Diputación Provincial de los Fueros al Liberalismo. Siglos
XVI-XIX).
Azkenik, XIX. mendearen hasieran, Arama berriro Oria Ibaiaren Elkartera itzuli zen.

Oria Ibaiaren Elkarteak, Bigarren Karlistada arte iraun zuen. Autore batzuentzat, dena
dela, elkartea lehenago desegin zen, 1845, 1856 edota 1862an.

“He recibido yo el infraescrito Alcalde de esta villa de Alzaga como procurador juntero
nombrado para las próximas juntas que deben celebrarse en la ciudad de Fuenterrabía por
la Unión del río Oria la cantidad de cuatro escudos del señor Alcalde de la villa de Arama
por la parte de gastos que le ha correspondido a aquella villa con motivo de las citadas juntas” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1869-06-26).
“He recibido yo el infraescrito Alcalde de esta villa de Legorreta como procurador juntero nombrado para las próximas juntas que deben celebrarse en la villa de Vergara por la
Unión del río Oria cuatro escudos del señor Alcalde de la villa de Arama por la parte de gastos que le ha correspondido a aquella villa con motivo de las citadas juntas” (Iturria:
Aramako Udal Artxiboa, 1870-06-28).

IV. FRANTSESAK ARAMAN

Frantsesak Aramara etorri izana, Frantzian 1789an gertatu zen iraultzaren garaipenarekin
lotu behar da. Iraultza politiko honek, absolutismoa desagertzea ekarri zuen, orduko
Frantziako errege zen Luis XVI.aren heriotzarekin (1793-01-21).

Europako monarkia absolutistek ez zituzten onartu Frantzian gertatzen ari ziren aldaketak, eta, horregatik, Austria, Prusia eta Espainiak, erregea eta erregina gilotinatu zituztenean,
Frantziaren kontrako nazioarteko koalizioa osatu zuten, 1793ko maiatzaren 7an,
Konbentzioko Gerrari hasiera emanez.

“...formar la lista de los sujetos existentes en su jurisdicción (Arama) capaces de levantar las armas desde la edad de 18 años hasta la de 60 años exclusive, comprendiendo en ella
todos los vecinos y moradores naturales de estos reinos de España y residentes en ese pueblo, y sin incluir en ella los franceses...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1793-03-07).

1. Konbentzioko Gerra (1793-1795)

Gerra honetan Gipuzkoak, gudaroste foralaren bitartez (4.600 soldadu), laguntza militar
handia eskaini zion Espainiako armada erregularrari. Errenteriako 1793ko Batzar Nagusiek,
gainera, 750 boluntarioz osatutako batailoia ere eratu zuten, Juan Karlos Areizaga eta Gabriel
Mendizabal komandanteen gidaritzapean.

Probintziak, giza-ekarpen honekin batera, dirua eta garrantzi handiko laguntza materiala
(janaria, garraioa, egurra...) ere eman zuen, gastua berau osatzen zuten udal guztien artean
partituz.
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“...para que sus respectivos vecinos se dediquen a llevar a Irún los comestibles que puedan adquirir y conducir para la subsistencia del ejército, y especialmente tocino, arroz, judías, garbanzos y otras legumbres con la confianza de que hallaran en su venta el precio de su
justa estimación y el gasto de su transportación” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1793-0330).

“...para gastos de la presente guerra, he recibido de D. Josef Manuel de Echabeguren,
alcalde de la villa de Arama, ciento y noventa y seis reales y seis maravedís de vellón, que
han correspondido a dicha villa por primer plazo en dicho reparto fogueral” (Iturria:
Aramako Udal Artxiboa, 1794-01-30).

Dena dela, gerrarako deitu zituzten gipuzkoarren artean laster hasi ziren desertzioak, eta
hauek etengabeak izan ziren gerrak iraun zuen bitartean. Agintariek behin eta berriz salatu
zuten gipuzkoarren axolagabekeria eginbehar militarren aurrean.
“El señor comandante del Batallón de Voluntarios D. Juan Carlos de Areyzaga me ha
dirigido (...) que Andrés Arnaiz voluntario presentado a nombre de ese pueblo (Arama) y
Alzaga ha hecho fuga de su cuerpo (...) y para que se logre su castigo de modo que sirva de
escarmiento a otros (...) se sirva practicar las más activas y eficaces diligencias para su
arresto” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1793-09-05).

Gerra espainiarraren aldekoa izan zen, hasiera batean. Baina espainiarren arrakasta hauek
hutsalak izan ziren, 1794ko udan frantses gudarostea Hego Euskal Herrian barneratu baitzen.
1794ko uztailaren 23an, hain zuzen, tropa frantziarrak Baztango haranean zeharreko erasoaldi gogorrari ekin zioten, Nafarroan eta Gipuzkoan sartuz.

Aramari dagokionez, frantsesen etorrera ez zen 1794ko abuztuaren 26-30 arte gertatu.
Honela, Gipuzkoa erdia bezala, Arama ere frantsesen kontrolpean gelditu zen, eta frontea
Urola eta Deba bailaretan finkatu zen. Gipuzkoa erdialdea eta sortaldea frantsesek hartu
zuten, eta sartaldeak, berriz, espainiar monarkiari atxikia segitu zuen.

Basileako Bakearen sinadurarekin amaitu zen gerra, 1795eko uztailaren 22an, eta frantsesek okupatutako lurralde guztiak itzuli zituzten. Badirudi, gatazkak iraun zuen bitartean,
Aramak ekonomia galera handiegirik ez zuela izan.

2. Napoleonen Gerra: Frantsestea (1807-1815)

“En Arama un entretenimiento de los mozos del pueblo era tirar piedras a las tropas
francesas cuando estas pasan frente al puente de Ibares o a la inmediación de la casa moli-
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no de este nombre (1808)” (Iturria: El Gobierno de Gipuzkoa al servicio de su rey y bien de
sus naturales. La Diputación Provincial de los Fueros al Liberalismo. Siglos XVI-XIX).

Napoleonen Gerran Gipuzkoak garrantzia estrategiko handia izan zuen. Gipuzkoako probintzia, hain zuzen, Frantziaren mugakide izateaz gain, Madril-Baiona bideko derrigorrezko
pasabidea ere bazen. Hori zela eta, tropez beterik egon ohi zen, eta ez bakarrik gerrak iraun
zuen aldian, geroago ere bai. Honela, errege-bidean zeuden herriak (Arama, esate baterako)
izan ziren batik bat gerraren zamarik astunena jasan behar izan zutenak, inguruetan zebiltzan
armaden (frantsesak, gerrilari-taldeak edo boluntarioak, eta geroago, aliatuak) beharrizan
guztiak asetu behar izan baitzituzten. Gipuzkoan garai horretan izan ziren udalerrietako ondasunen salmentak ere hor izan ziren batik bat.
“Cuenta del último gasto causado por la tropa francesa” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1812).
“Reparto de las raciones que han exigido los voluntarios” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1812).
2.1. Ordizia: frantses-gunea

Arama inguruko frantses-gunea Ordizia izan zen. Bertan eskualdea kontrolatzeko soldadu-talde bat egon zen, komandante baten agindupean.

“Por jornales del mensajero que diaramente se envía con el parte de las novedades al
comandante de Villafranca conforme tiene mandado el mismo” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1811-12-29).

Bertatik, frantsesek behin eta berriz, arropa, janari, diru, zuhin eta egur eskaerak egin
zituzten (“avena para la caballería”). Frantses armada, menperatzen zuen lurraldean, herritarren kontura bizitzera ohituta zegoen (“con amenaza de ejecución militar”). Eta egoera
honek, udal-hazienden krisia eta herri-lurren desagerpena ekarri zuen. Arama ez zen salbuespena izan.

“Por el gasto hecho con la tropa francesa de Villafranca que vino a reconocer de nuevo
el corte de árboles” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1812-06-30).

Autoritateek bildutako diru eta hornigaiak maiz ez ziren nahikoa izaten, eta askotan, soldaduak beren kasa ibiltzen ziren elikagaiak biltzen.
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“Garai artan, Itsasondoko Oteizabal baserrikoak Murumendi aldeko baso-zulo baten
gordeta egon omen ituan, bildur asko zalako. (...) Baña egun batez, etxean zegoela, lau prantzes zaldiz, atea jo omen zien eta zaldientzako jana eskatu. Igitaie artu eta beeko sorora jun
omen ituan, eta baserritarra garie azpi-azpitik mozten asi omen uan. Orduan, lauetako prantzes batek kiñuka esan omen zioan goragotik mozteko, gari-buruk nai zituala; besteak baietz
esanda gero, azpi-azpitik mozten seitu omen zian. Prantsesak berriro asarratuta, goitik mozteko... Orduan Oteizabalkoak nahikoa eginda, amorratuta, prantsesa buru egiten zuanari,
zaldigañean zala, eskuan zauken igitaie muturrera bota omen zioan, eta bere lepoa ikutuz
pasa. Baita ere korrika beeko sasin beera sartu, an zaldizkoak sartzerik etzeukealako.

An egon omen uan gordeta prantsesak aldegin arte. Tarteka sasi artetik baserrira begiratzen omen zian sua eman ote zioten edo. Egun aietan erre omen zizkien San Juan eta
Itsesako elizak” (Iturria: Goierritarra-Esteban Otegi Goenaga).
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2.2. Gerrilari-taldeak

Gipuzkoak gerra handiaren astinaldiak azken unerarte ezagutu ez zituen arren, herrialdean nonahi izan zen gerra txikia edo gerrila-gerra urte horietan zehar. Dena dela, Gipuzkoako
partiden antolamendu eraginkorra berandu samar burutu zen, 1810. urte amaieran, eta Gaspar
Jauregiren “Artzaiaren” ekimenez.
Gerrila-taldeek Napoleonen aurkako gerran garrantzi handia izan zuten: frantses soldaduak hil, frantsesen komunikazioak eta hornikuntzak oztopatu, armada erregularrari laguntza
eman... Horregatik, gerrilari-taldeen jarduerak zirela eta erabat kezkatuta ibili ziren agintari
frantziarrak.
“...se ve que las bandas insurreccionales entran y salen de los pueblos, y permanecen
muchas veces en ellos sin que el comandante más cercano sea instruído (...), por tanto vuelvo a repetirle que se hace preciso e indispensable pase diariamente a los comandantes una
relación exacta acerca de las bandas en esa jurisdicción (Arama), la fuerza en que consiste,
el rumbo que siguen, y el nombre de sus jefes...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1812-0712).

Herritarrek laguntza eta sostengu handia ematen zieten talde hauei: hornigaiak, informazioa... 1810etik 1813ko ekainaren 24 bitartean, hain zuzen, Gaspar Jauregiren gidaritzapean
zeuden Nafarroako eta Gipuzkoako batailoietako boluntarioek, Aramako herritarren partetik,
16.170 errealeko balioa zuten hornigaiak jaso zituzten. Napoleonen Gerra garaian, frantsestropek jaso zuten laguntzaren parekoa. Ordurako Aramako udal-hazienda ia dirurik gabe eta
diru aukerarik gabe zegoen, herri-lur gehienak aurreko urteetan saldu ondoren.
“Por comestibles que han hecho sacar los voluntarios a un monte de Zaldibia” (Iturria:
Aramako Udal Artxiboa, 1811-05-14).

“En 1812, por carecer de fondos el Ayuntamiento, la parroquia tuvo que prestarle 1.372
reales para 170 raciones de forrajes, exigidos a esta villa (Arama) por los batallones voluntarios de la Provincia” (Iturria: Alzaga, Arama, Gainza, Isasondo y Legorreta).

Aramako gazte batzuk ere bildu ziren gerrila-talde hauetara, armak eskuan hartuta
Napoleonen aurka borrokatzeko asmotan.
“Por viajes hechos a Segura con el fin de hacer volver a su casa a un mozo que se ha
ausentado y agregado a los voluntarios” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1811-05-14).
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Gerra honetan, bestalde, eta baita XIX. mendeko gainerakoetan ere, jendea kontrolatu
egiten zen. Udaleei etengabeko zerrendak eskatzen zitzaizkien: soldadugaiak zeintzuk ziren
jakiteko, kontrakoen zerrenda jakiteko...
“Asiento que forma el consejo municipal de Arama, de los individuos de este pueblo y
jurisdicción desde la edad de 15 años arriba, en cumplimiento del decreto expedido por el
Excmo. Sr. General Thouvenot, Gobernador de Vizcaya, con fecha 16 de junio de este año de
1810.
1. D. José Antonio de Sarasola (erretorea)
2. D. Ramón Ygnacio de Zurutuza
3. D. Miguel Ygnacio de Jáuregui
4. D. José Manuel de Echaveguren
5. Juaquín de Múxica
6. Martín Antonio de Múxica
7. Miguel Antonio Mendizabal
8. Martín Antonio de Goytia
9. José Manuel de Salsamendi
10. Francisco de Yzaguirre
11. Juan Bautista de Goytia
12. Juan Bautista de Echaveguren
13. José Miguel de Arizmendi
14. Agustín de Eznaola
15. Juan Miguel de Jáuregui
16. Miguel de Aramburu
17. Miguel de Jáuregui
18. Martín Ramón de Jáuregui
19. Tomás de Salsamendi
20. Juan Cruz de Jáuregui
21. Julián de Jáuregui
22. Juan Miguel de Zurutuza
23. Gabriel Antonio Arizmendi
24. Bernardo Yturriotz
25. Juan Antonio de Jáuregui
26. Domingo de Yzaguirre
27. Francisco de Aguirre
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28. Ygnacio de Aguirre
29. Martín Julián de Jáuregui
30. José Antonio de Goytia
31. Miguel Ygnacio de Goycoechea
32. Miguel Tomás de Goycoechea
33. Manuel de Caminaur
34. Juan Miguel de Lasa
35. Manuel de Arizmendi
36. José Antonio Múxica
37. Miguel Antonio de Mendizabal
38. Ygnacio de Mendizabal”

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1810-07-17).

2.3. Gerraren amaiera

Napoleonek Errusian (1812) eta Gasteizen (1813-06-21) militarki porrot egin ondoren,
frantsesen hondamendia azkarra izan zen Espainian.

Frantses soldaduak Goierritik 1813ko ekainaren 24an erretiratu ziren, Senperen garaituak
izan ondoren (1813-06-23).

“Beste baten, Gasteizko gudate ondoren, abixoa pasatu omen zan prantzes soldadu sail
bat, Etxegarateko mendietan zear zetorrela, larri eta galduta. Lazkauko Senpere aldean
zarratara gogorra izan omen zan. An omen zeuden Goierrialdeko geienak aal zuten tresnakin, sarde, aizkora, sega eta guzti. Ez omen uan prantzes bat ere bizik gelditu” (Iturria:
Goierritarra-Esteban Otegi Goenaga).

Dena dela, gerra amaitzeak ez zuen inolako gozamenik ekarri Aramara eta Gipuzkoara,
beste okupazio militar baten ondorioak pairatu behar izan zirelako. Lehenik, frantsesek alde
egitean, atzetik ingelesez, portugesez eta espainiarrez osatutako armada aliatua azaldu zen,
hornigai gosez; eta gero, frantsesen inbasio berri baten beldurrez, hilabeteetan Espainiako
batailoiak egon ziren Gipuzkoan.

1813ko ekaina eta 1815eko otsailaren artean, armada aliatuaren eta espainiarren eskariz,
Aramak jasan zituen gastuak eta galerak (batik bat baso-galerak) ez ziren makalak izan,
34.936 errealetara igo baitziren (“cuenta de gastos desde la llegada de los ejércitos aliados).
Frantses-tropek sorturikoak baino handiagoak. Udalak hain gastu handiak ordaintzeko baliabiderik ez zuenez, gastuak herritarren artean banatu ziren.

45

FRANTSESAK ARAMAN

“...a costa de los habitantes de esta jurisdicción por no hallarse la villa con fondo alguno...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1815-03-10).
Hurrengo taulan xehetasun gehiago dituzu:

ARAMAKO UDALERRIAK ARMADA ALIATUARI ETA ESPAINIARRARI
EMANDAKO HORNIGAIAK ETA ZERBITZUAK, 1813-1815

Kontzeptua

Hornigaiak (artoa, haragia, zuhinak, lastoa...)
Ospitaleak (oheak...)
Bagaia-zerbitzua
Baso-mozketa
GUZTIRA

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1815-03-10).

Errealak

%

803
570
6.763
26.800

2,3
1,6
9,4
76,7

34.936

100,0

Bitxikeria bezala aipatu, Araman 1813ko ekainaren 24tik uztailaren 7ra bitartean egindako baso-mozketak, Portugalgo zalduneria izan zuela erantzule. Hain zuzen, “la división de
caballería del regimiento de Algarbe”.
2.4. Gerraren ondorioak: herri-lurren desagerpena
2.4.1. Sarrera

Aramako udala, gezurra dirudien arren, duela 200-300 urte gaur egun dituen baino ondasun gehiagoren jabe zen.

Garai horretan, XVIII-XIX. mendeetan, nekazaritza zen bizibiderik garrantzitsuena eta,
askotan baserritarrak zorrez josita aurkitzen ziren. Nekazarien zorpetzea zela eta, gosea heltzen zenean, udalak hartzen zuten bere gain behartsuen hornidura. Lan honek, udaletxeen
beraien zorpetzea zekarren. Zorrak ordaintzeko herri-lurrak saltzen hasten ziren. Prozesu hau
betidanik erabili izan zuten euskal udalek beren zorrak ordaintzeko; hala ere, XVIII. mendearen bukaeran eta XIX. mendearen hasieran lur-salmentak areagotu egin ziren, garai horretan
gertatutako hainbat gerrak (batik bat, Napoleonen Gerrak, 1807-1815) zorpetzeak asko igo
baitzituzten.
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2.4.2. Herri-lurren salmenta Gipuzkoan

Frantziako armada Gipuzkoako lurraldea zeharkatuz, penintsulan sartzen hasi zenean,
administrazio probintziala eta lokala tropa kopuru handi baten mantenimenduak zekartzan
gastuei aurre egitera beharturik egon ziren, eta, gerrak iraun zuen bitartean, ez zuten ia inolako laguntzarik jaso Espainiako gobernuaren, ez eta Frantziako gobernuaren partetik.

Frantses-tropak janariz, egurrez eta edariz hornitzearekin batera, Probintziako administrazioak eta udalek beste zerbitzu batzuk ere eman behar izan zituzten urte horietan: bagaiazerbitzuak, alojamenduak eta ospitaleak (arropak, oheak). Gogora dezagun berriro, logistikaarazoak saihestearren, frantsesak indarrez hartutako herriaz baliatzen zirela beraien tropak
mantentzeko.
“...por importe de las requisiciones de trigo, maíz, paja, carne, vino y alubía que le exigieron a esta villa (Arama) desde el mes de septiembre de 1808 hasta febrero de 1809, y se
entregaron en Tolosa y otros puntos...
(...)

...por importe de las ropas de camas que se pidieron en requisición a esta villa (Arama),
y se entregaron para los hospitales de San Sebastián y Tolosa en los meses de noviembre y
diciembre de 1808” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1808).
“D. Evaristo de Echagüe, tesorero honorario del ejército y principal de la provincia de
Guipúzcoa. Recibí de la villa de Arama por manos de su señor alcalde Jáuregui la cantidad
de seiscientos treinta reales de vellón” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1811-01-21).
“Como comisionado de esta villa de Villafranca certifico, que la villa de Arama ha entregado en este almacén seis fanegas y dos celemínes de maíz para atender el servicio del forraje” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1812-11-19).

Elikagaiak eta gerra materiala batetik bestera garraiatu edota soldadu zaurituak eritetxetara bidaltzeko erabiltzen zen bagaia zerbitzua. Baserritarren artean gorroto handia sortzen
zuen betebeharra zen, batik bat nekazaritzan eragiten zituen kalte larri eta zuzenengatik (idiak
galdu, kalteen ordainik ez jaso...). Zerbitzu hau errege-bidearen inguruetako herriei bakarrik
ezartzen zitzaien.

“...el servicio hecho desde Vitoria a Burgos por una yunta de bueyes que correspondió a
los pueblos de Ysasondo, Alzaga y Arama, en conducir galletas para la tropa francesa...”
(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1809-05).
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“Zabaleko (Ordiziako baserria) itzai bat prantzesan erituak Tolosako gaixotegira eramaten ibiltzen omen uan, beartuta. Baten Legorreta aldean omen zijoan lasa-lasai idigurdian
zortzi bat prantzes soldadu eritu zeramazkiala. Baña ala zijoala, an inguruko lagun batzuen
bidez jakin du Ordizi aldean ziran prantzes soldaduak pasara ederra artu zutela eta igeska
aldegin zutela. Orduan berak zeramazkin erituak ibai baztarren aldapa bera bota omen zizkian danak, eta buelta artuta berriro Ordizialdera abiatu. Baña bidean zetorrela, iges zijoazen prantzesakin topo egin du, eta galdetu diote nun ziran erituak. Itzaiak lasa-lasai erantzun omen zuan Tolosako gaiso etxean utzi zituala bestetan bezelaxe” (Iturria: GoierritarraEsteban Otegi Goenaga).

Gerrako gastu hauek zuzeneko kontribuzioa ezartzearekin bakarrik bete ezin zirenez,
beste finantzaketa bide batzuetara ere jo behar izan zen Gipuzkoan.
“El tránsito diario de tropas francesas y divisiones tan gruesas como respetables, y la
absoluta necesidad de dar a ellas las raciones y demás suministros que piden han ocasionado gastos tan enormes que en medio de haberse agotado ya mis fondos (Probintziarenak), y
de haber apurado todos mis recursos, pesa sin embargo aún sobre mi una deuda muy considerable” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1808-01-21).

Urritasun ekonomikoari aurre egiteko Probintzian zehar erabili zen neurria udal ondasunen salmenta izan zen. Hain zuzen, 1808ko ekainaren 8an Elgoibarren bildutako Gipuzkoako
Batzar Nagusietan udalei beraien ondasunak saltzeko baimena eman zitzaien, baina salmenta horiekin lortzen zen dirua gerra finantzatzeko, frantses-tropei sostengua emateko, izan
behar zen.

Udal ondasunen salmentak justifikatzeko arrazoiak, bestalde, bat zetozen bete-betean
printzipio ilustratu eta liberalekin.

Modu honetan, 1808tik 1814 bitartean, Gipuzkoako lur-azal osoaren ia % 10 saldu zen.
1855an, Desamortizazioko Lege Nagusia aldarrikatu aurretik, Gipuzkoako udalek beren
ondasunen zati bat jada saldua zuten.
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2.4.2.1. Herri-lurren salmenta Araman
Herrisaila

HERRI-LURREN SALMENTA ARAMAN, 1809

Igiruandia

Izaera

gaztainadia

Errealak

Igiruandia

gaztainadia

3.910

Igirutxikia eta
Tomasbasoberria

gaztainadiak

3.160

”sobre la borda
de Jáuregui”

hariztia

GUZTIRA

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1809).

Herrisaila

2.964

206,17

Izaera

txaradia

Errealak
3.400

415

Bi ondazilegi

168

Lau ondazilegi

GUZTIRA

Ramon Inazio Zurutuza eta
Joxe Manuel Etxabeguren
Migel Inazio Jauregi

Ramon Inazio Zurutuza

9.840,17

Seroretxeazpia

Artsuaga

Domingo Izagirre eta
beste hiru “consorte”

HERRI-LURREN SALMENTA ARAMAN, 1810

Zaldunbideazpia

Arrikrutz

Jabe Berria

244

hariztia

hariztia

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1810).

416

1.331

5.974

Jabe Berria

Migel Inazio Jauregi eta
beste hiru “consorte”
Migel Inazio Jauregi

Migel Inazio Jauregi

Migel Inazio Jauregi

Joxe Manuel Etxabeguren
Jose Maria Ayala
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Herrisaila

Ondazilegi

Ondazilegi

Ondazilegi

Ondazilegi

Ondazilegi

GUZTIRA

HERRI-LURREN SALMENTA ARAMAN, 1811
Izaera

Errealak

Jabe Berria

1.808,18

Manuel Jose Zabala

742,28

Joxe Manuel Etxabeguren

1.633,10
681

545

5.410,22

Migel Inazio Jauregi

Ramon Inazio Zurutuza

Jose Maria Ayala

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1811-11-22).

Aramako udalerriak berezko lurrak eta “ondazilegi” eran gozatzen ziren lurrak ere saldu
behar izan zituen urte haietan (“terrenos concejiles vendidos”), frantses-tropek bizirauteko
gobernuak ezarritako kontribuzioak, zerbitzuak eta errekisak ordaintzeko.

Normalean, udal agintariek aukeratzen zituzten saldu beharreko ondasunak; gero hauek
neurtu egiten ziren, mugatu eta tasatu. Araman, sailen neurketa, mugaketa eta tasaketa-lanak
Itsasondoko Martin Latiegik egin zituen.
“Por días de las mediciones de los terrenos vendidos en el año de esta cuenta, se han
pagado al perito Martín de Latiegui vecino de Isasondo, 150 reales” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1809).

“Por salarios del agrimensor Martín de Latiegui en cinco días que ha ocupado en la
medición y tasación de los terrenos ondacilleguis que gozan las casas de Arama y van a quedar en propiedad para las mismas casas, 150 reales. Y por gastos de manutención de dicho
perito, 56 reales” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1811-11-22).

“Por jornales de los tres vecinos concejantes en cinco días que se han ocupado con dicho
perito, a razón de ocho reales diarios cada uno, 120 reales” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1811-11-22).

Ondazilegi lursail edo mendien izaera juridikoa aski korapilatsua da. Ondazilegi izenez
ezagunak ziren lursailak kontzejuarenak ziren, eta udalek herritarrei uzten zizkieten dohainik
edo kanon txiki bat ordainduz, zuhaitz landaketak egin zitzaten (batik bat gaztainondoak eta
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haritzak). Hainbat lursailetan, partikularrak edo landatzaileak soil-soilik zuhaitzen jabe ziren,
eta beste hainbatetan, berriz, zuhaitzen jabe izateaz gain, zuhaitzen fruituen, garoen, oteen eta
lurreko belarren jabe ere baziren.

Frantsesen kontrako gerrek sortutako aparteko gastuei aurre egiteko, XIX. mendearen
hasieran, Gipuzkoako hainbat udalek ondazilegi lursailak saldu zituzten. Eta salmenta normalean lursailaz gozatzen zuten etxeetako jabeen alde egin zen.
Aramako udalari dagokionez, 1809. eta 1810. urteetako salmenten ondoren, herriak ia
berezko lurrik ez zuenez, 1811n, frantses armada hornitzeko gobernuak herriei ezartzen zizkien kontribuzioak zirela eta, udal agintariek herrian zeuden hamar baserriek ondazilegi eran
gozatzen zituzten lursailen jabetza saltzea erabaki zuten. Eta tasazio-balioa baino heren bat
merkeagoko prezioan saldu ziren, gainera,“con la baja de la tercia parte”.

“...siendo indispensable satisfacer las contribuciones que el gobierno impone a los pueblos para la subsistencia de las tropas francesas, y no teniendo esta villa (Arama) propios
concejiles, como ni tampoco sisa ni arbitrio alguno para atender al pago de dichas contribuciones, determinó enajenar la propiedad de los terrenos que en calidad de ondacillegui gozan
desde inmemorial tiempo las diez casas de labranza que hay en este pueblo sin pagar renta
alguna” (Iturria: Jabetza lurretatik eta hegalduratik bereizia: ondazilegi izeneko lursailak).
2.4.2.2. Erosleak

Araman, herri-lurren erosleak batik bat baserri jabeak izan ziren, gerrako premietan
emandako mailegu eta zerbitzuen ordainean. Hau da, udalek beren kabuz dirurik aurreratzeko modurik ez zutenez, herriko jabeengana jotzen zuten, gobernuak kontribuzioen bitartez
exijitutako kopuruen aurrerapena itzultzeko baldintzarekin. Geroago, zor hori kitatzeko, udalek herri-lurrak jabe horiei saltzen zizkieten.

Garai hartan, Aramako herria hamar etxez osatua zegoen: bost bi etxebizitzakoak eta
beste bostak batekoak. Eta 15 familia hauetatik baserri-jabeak hiru bakarrik ziren, beste guztiak maizterrak ziren. Hamar etxe horiek, gainera, bost jaberen eskuetan zeuden: hiru bertakoak eta bi kanpokoak.

Udal-agintaritza herriko hiru baserri-jabe horien esku zegoen, “tres vecinos concejantes”: Ramon Inazio Zurutuza, Migel Inazio Jauregi eta Joxe Manuel Etxabeguren. Beraiek
osatzen zuten herri-kontzejua, eta beraiek izan ziren, herriak bere ondasunak saltzerakoan,
salmentari buruz erabaki zutenak eta baita ere salmenta horretatik onurarik handiena atera
zutenak. Hirukote honetako kideek, bestalde, “Don” titulua zeramaten, erretoreak bezala.
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Gipuzkoan, kargu publikoetan parte hartzeko baldintza batzuk bete behar ziren garai hartan: beharrezkoa zen herrian bizitzea, eta gainera, teorian, gaztelera ezagutzeaz gain, irakurtzen eta idazten jakin behar zen. Hau alkate izateko baldintza zen, baina ez zen beti arau hori
betetzen. Era berean, aitoren semea izan behar zen. Aitoren seme zela probatu ezin zezakeenak kargu publikoetan ezin zuen parte hartu. Hauteskundeetan parte hartzeko derrigorrezko
beste baldintza bat, milarista izatea zen; hau da, etxea eta lurrak izatea, diru-kantitate batetik
gorako balioa zutenak.
Herri-lurren erosleak honako hauek izan ziren Araman:

Iturriotz, Etxeberri eta Aiestabeltza baserrietako, eta Ibares errota eta baserriko jabea,
Manuel Jose Zabala (1772-1842), Tolosako Villafuerteseko hirugarren kondea. Aramako
XIX. mendearen hasierako lurralde zergaren zerrendan lehenengo zegoen. Kondea
Gipuzkoako handikietako bat izateaz gain (Aldundiko buru, 1813-1814 eta 1820-23),
Espainiako Gorteko pertsona garrantzitsua zen. Gipuzkoan (Ordizia, Arama, Altzaga,
Abaltzisketa, Zaldibia, Tolosa, Errezil, Alegi, Zarautz, Mutriku, Oiartzun, Aia, Altzo...) zuen
jabetza honakoa zen: hirurogeiren bat etxe eta baserri, hiru jauregi (Tolosako Aranburu
Jauregia, Ordiziako Zabala Jauregia...), burdinola bat, bost errota eta hainbat lursail. Bestalde,
Errezilgo eta Altzoko elizak bere patronatukoak ziren, eta Valladolid inguruan ere bazituen
ondasunak. Napoleonen Gerra hasi zenean, Donostian babestu zen, eta garai hartan, han eta
hemen herri-lur ugari bereganatzea (erostea) lortu zuen.
“...el Conde aumentó de forma significativa sus
bienes libres mediante la compra de bienes concejiles (fundamentalmente montazgos y bosques)
enajenados por los pueblos -endeudados por
los gravosos gastos bélicos que se suceden
desde el siglo XVIII-, especialmente en los
años 1810-1812 y 1821-1822” (Iturria:
Paz y Fueros. El Conde de Villafuertes.
Guipúzcoa entre la Constitución de Cádiz
y el Convenio de Vergara: 1813-1839).

Iriarte eta Aiestazuriko etxeetako jabea,
Migel Inazio Jauregi. Kontribuzioko zerrendan, bigarren lekuan zegoen. Era berean, udal
agintaria zen, “vecino concejante”. Bera izan zen
Aramako herri-lurren erosle nagusia.

Manuel José de Zavala, conde de Villafuertes, en 1801.
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Aranburutarren Oinetxea (gaur egun Zabala jauregia).

Jauregi eta Goikoetxeberri baserrietako jabea, Ramon Inazio Zurutuza. Lurralde-zergaren zerrendan hirugarren lekuan agertzen zen. Era berean, udal agintaria zen, “vecino concejante”.

Mendizabal baserriko jabea, Joxe Manuel Etxabeguren. Kontribuzioko zerrendan, laugarren zegoen. Hau ere udal agintaria zen, “vecino concejante”.

Agerre baserriko jabea, Jose Maria Ayala. Lurralde-zergaren zerrendan, bosgarren agertzen zen. Ez zen herrian bizi, kanpotarra zen.

Beste erosle batzuk ere egon ziren. Baina horiei buruz ez dugu informazio askorik.
Horietako bat, Domingo Izagirre, Agerre baserriko maizterra zen.
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JABEAK ETA LURRALDEKO ERRENTA ARAMAN (errealak)

Jabeak

1808

1835

Jauregitarrak

1.469

2.083

Villafuerteseko kondea
Zurutuzatarrak

5.968
863

Etxabegurentarrak

J. M. de Ayala / Tolosako klaratarrak
GUZTIRA

743

743

9.786

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1808 eta 1835).

5.968
1.369

743

743

10.906

Esan daiteke, beraz, Araman, Napoleonen Gerra garaian, herri-lurrak, jada jabeak zirenek
erosi zituztela, eta bide honetaz baliatuz, beren ondarea hobetu zutela.

Napoleonen Gerra garaian burutu ziren udal ondasunen salmentei, bestalde, beti egotzi
izan zitzaien nolabaiteko sasilegaltasuna. Salmenta horiek, 1836ra arte ez zuten behin-betiko
legaltasunik lortu, gobernuaren jarrera aldatuz joan baitzen, XIX. mendeko lehen herenaldian
gertatu ziren aldaketa politikoen arabera. Dena dela, Espainiako eta Euskal Herriko gizartean
pixkanaka liberalismoaren ideiak nagusituz joan ziren, eta, apurka apurka, jabego pribatua
jabego kolektiboari aurre hartzen joan zen.
2.1.4. Ondorioak

“Desde la Guerra de la Independencia que le enajenaron todos los propios de esta villa,
no tiene ningún producto” (Iturria: Gipuzkoako Artxibo Orokorra-Arama, 1843).

“...debo manifestarle a usted que para atender a las crecidas contribuciones de la
Guerra de la Independencia, se desprendió esta villa de todas sus propiedades, y los gastos
ordinarios y extraordinarios que ocurren en este pueblo, con posterioridad, se pagan por
reparto vecinal” (Iturria: Gipuzkoako Artxibo Orokorra-Arama, 1844).

Napoleonen aurkako gerra arte, Aramako udalak herritarren zerbitzuei aurre egiteko eta
gastu publikoak ordaintzeko, herri-lurrak zituen. Baina, gerraren ondorioz, herri-ondasunak
saldu behar izan zituen, eta herriaren udal-hazienda erabat lur jota gelditu zen.
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Gertaera honek, gainera, diferentzia sozialak areagotu eta herri-xehearen (maizterren)
bizi-baldintzak nabarmen kaskartu zituen. Hau da, udal ondasunen salmentak eta pribatizazioak, udal haziendentzako kalte handiak ekartzeaz gain, jabetzarik lortu ez zuten herritarren
multzo handi baten egoera okertzen lagundu zuen: herri lurren pribatizazioa, presio fiskala
gehitzea... Kontuan izan, Araman familia guztien % 75ek ez zuela ondasunen erosketan parte
hartu. Gipuzkoan, familia guztien % 60k.

Baserritar batzuen bizitzak ustegabeko jipoia hartu zuen, beraz. Izan ere, herri-lurren
oinarria basoa zen eta basoak baserritarrei lurgintzarako eta bizitzeko oinarrizkoak ziren zenbait osagai eskaintzen zizkien: egurra, garoa eta orbela, larreak, gaztainak, ezkurrak, otea...
Herri-lurrak desagertu zirenean, osagai hauek galdu zituzten, eta baserritar askoren ekonomia
ahuldu hori oraindik gehiago okertu zen. Eskubide ekonomiko batzuk ezabatzeaz gain, betidaniko herri-ohitura multzo handi bat ere galdu zen, bestalde.
Egoera honek, XIX. mendearen lehen herenean zehar, Gipuzkoako nekazari kopuru
handi bat (horietatik gehienak maizterrak) geroz eta jarrera antiliberalagoak hartzera bultzatu zuen. Eta ohizko sistema mehatxatzen zuen liberalismoaren aurka, alternatiba gisa, eskaintzen zitzaion kausa bakarraren alde, karlismoaren alde, atera zen.

1. Sarrera historikoa

V. KARLISTALDIA

Karlismoa izan da Euskal Herriko historia garaikideko mugimendu politiko nagusietako
bat, bete-betean errotu eta iraun baitzuen herritarren artean.

Interpretazioak interpretazio, zaila da egun ere karlismoaren nahiak zertan ziren zehaztea. Erregetzarako auzia alde batera utzirik, garbi dago erlijioak zeresan handia izan zuela,
katolizismoaren defentsa karlismoaren oinarrizko elementua izan baitzen. Kontuan izan, bestalde, foru instituzioak eta garaiko antolaketa ekonomiko eta soziala ere kolokan zeudela
(liberalismoak herri-lurren salmenta bultzatzen zuen, herri xehearen kalterako).

Karlisten artean, batik bat baserritarrak, apaizak, jauntxoak, herrietako artisauak, eta
militar gutxi batzuk aurkitzen ziren. Liberalen artean, berriz, funtzionarioak, burgesak, hirietako artisauak, merkatariak, handikiak (besteak beste, Villafuerteseko kondea) eta militar
ugari.

Lehen Karlistada 1833an hasi zen eta zazpi urte iraun zuen. Karlistek ia Hego Euskal
Herri osoa hartzea lortu zuten, hiri handiak izan ezik, horiek liberalen menpe egon baitziren.
Marotok eta Esparterok sinatutako Bergarako Besarkadak eman zion amaiera Lehen
Karlistadari, 1839ko abuztuan.

2. Lehen Karlistada Araman (1833-1839)

Goierrin gerraren lehenengo urte eta erdian gatazka ugari izan zen liberal eta karlisten
artean, eta Aramak ere bete-betean bizi izan zuen gerratea. Alde batetik, karlista-taldeak
zebiltzan inguruan, eta karlista-partida hauek Zegaman biltzen ziren nagusiki. Bestetik,
Ordizia, ondo antolatu eta hornituriko hiribildua, liberalen eskuetan zegoen.
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“...para los carlistas corresponden, 531 reales (...), para el suministro de Villafranca,
418 reales...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1834-12-21).
Ez dakigu ziur nolako jarrera erakutsi zuten Aramako udal agintariek eta herritarrek
gerraren aurrean, aztertu ditugun iturrietan ez baita ia inolako argibide edo aipamenik azaltzen. Baina Aramako erretoreari dagokionez, zera esan dezakegu: karlista porrokatua zela eta
gerraren lehenengo urteetan liberalek preso eduki zutela.
“Subdelegación Vigilancia Pública: Bozué. Informe sobre eclesiásticos de Arama. Que
D. Martín Antonio Zurutuza, pro rector, y D. José Francisco de Echaveguren, diácono, únicos clérigos de dicha iglesia, gozan de buen concepto en cuanto a su conducta moral y política. Que dicho diácono ganó los cursos de filosofía, y el dicho rector, si bien yo debo juzgar
que tiene la instrucción necesaria para su ministerio es de los más cortos del País especialmente con la latinidad. Que ambos y especialmente el dicho rector ha prestado el servicio del
buen ejemplo con su decisión por la justa causa; y tampoco hay inconveniente que yo sepa,
para que continuen con los respectivos destinos que ocupan” (Iturria: Gipuzkoako Artxibo
Orokorra-Arama, 1838-10-22).
Pixkanaka, karlistek eskualdean zuten kontrola areagotzen joan zen, eta 1835eko ekainaren 3an, Zumalakarregik Ordizia hartu zuten.

“El estado nuevo que se forma en la villa de Arama para adelante empezando para el
mes de mayo de 1835” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1835).

1835eko udaz geroztik, beraz, karlistek osorik kontrolatzen zuten eremuaren barruan
egon zen Arama. Eta egoera horretan egon zen herria, 1839ko udan gerra bukatu zen arte.
Urte horietan, herriko eta eskualdeko bizitza militarra, politikoa eta ekonomikoa, Gerrarako
Diputazio Karlistak kontrolatu zuen.

“José Antonio de Echabeguren, que por tener su padre más de 60 años de edad, y
habiendo completado los cupos sin él, queda libre del servicio...” (Iturria: Gipuzkoako
Artxibo Orokorra-Arama, 1838-07-09).

Gipuzkoako beste hainbat herritan bezala, gerra honek ere Aramako herritarrei gastu handiak ekarri zizkien (gari, arto, haragi, lasto eta egur errekisak; kontribuzioak; bagaia-zerbitzuak...). Eta gerraren gastu hauek herritarren artean banatu ziren, udalak ondasun propiorik
ez baitzuen. Ordainketak edo entregak herri desberdinetan egin ziren: Ordizia, Arrasate,
Hernani, Segura, Lazkao, Bergara, Oñati...
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Bukatzeko, aipatu, 1836ko uztailaren 4ean, probintziatik kanpo (“ausentado a la extranjería”) aurkitzen zen eta Araman jabetza handiak zituen Villafuerteseko kondeak, Jose Maria
Zabalak, bere ideologia zela eta karlisten mendekua jasan zuela: herrian zituen ondasun guztiak bahitu zizkioten (“bienes de los secuestrados”).

3. Bigarren Karlistada Araman (1872-1876)

1868ko iraileko iraultzak Isabel II.a erregina tronutik kendu eta aldaketa garrantzitsuak
ekarri zituen. Besteak beste, Espainiaren historiako lehen hauteskunde “demokratikoak” egin
ziren, 25 urtetik gorako gizonei botorako eskubidea onartuz.

Egoera honen aurrean, karlistek ere, hasiera batean behintzat, beren indarrak politikan
neurtu zituzten.

Araman, hain zuzen, 1871ko martxoaren 13an egin ziren hauteskunde orokorren emaitzak agerian utzi zuten herrian karlismoak zuen nagusitasuna: 32 herritarrek eman zuten botua
(hautesleen % 97k), eta guztiak hautagai karlistaren alde azaldu ziren, Benigno Rezusta eta
Abendaño aristokrataren alde. Hautagai liberalak, Rafael Etxague generalak, ez zuen botorik
jaso. Hala ere, garai honetako hauteskundeek herritarren borondate politikoa baino gehiago
inguruko jauntxoena islatzen zuten.
“...resulta que este libro fundamental (el censo electoral) base de todas las operaciones
(electorales) no existe en este pueblo (Arama) con las circustancias que exige el artículo 19
de la ley electoral” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1871-03-11).

Baina berehala, Amadeo Saboiakoa errege egin ondoren, karlistak parlamentuko estrategia utzi eta gerrarako prestatzen hasi ziren. 1872ko apirileko hauteskundeen ondoren hasi zen
gerra, apirilaren 21ean, Karlos VII.a Espainiako erregaiak, karlismoaren legitimitatean oinarrituta, militarrei armetan altxatzeko deia egin zienean. Baina altxamenduak berehala porrot
egin zuen. Jendea bazuten karlistek, baina gaizki armatua eta hornitu gabea, eta Zornotzako
Hitzarmena sinatu zuten (1872-05-24). Hitzarmenaren arabera, karlistek armak utziko zituzten eta amnistia bat erabaki zen.

Dena dela, Zornotzako Hitzarmena Don Karlos eta zenbait buruzagi karlistak ez zuten
onartu, eta karlistak berriz gerrarako antolatzen hasi ziren. 1872. urteko abendurako karlistak
berriz borrokarako prest zeuden, eta berriro gerra piztu zen.
Gerra hasi eta berehala, lehen karlistadan bezala, karlista-partidak sortu ziren Goierrin:
800 gizonez osatutako talde bat Ataun aldean eta 400 gerrilariz osatutako beste bat Ordizia

KARLISTALDIA

61

eta Lazkao inguruan. Talde hauek, beren mugikortasunari, trebetasunari eta herritarrek
eskaintzen zieten laguntasunari esker, armada liberalari behin eta berriz aurre egin zioten.
1873ko uztailaren 27an, Lizarraga general karlistak, Lomaren armada liberala garaitu
zuen Itsasondon. Urte horren bukaeran, hiribildu batzuk izan ezik, karlistek ia Gipuzkoa osoa
menperatzen zuten.

Gerra honetan Aramako alkateak, Joxe Maria Jauregi Garmendiak (herriko gizonik aberatsenak, Iriarte, Aiestazuri eta Jauregietxeberri baserrietako jabeak), Karlos VII.aren alde
gogotsu lan egin zuen, armada eta administrazio karlistan parte hartuz eta kausa karlista diruz
hornituz.

“...Jose María Jáuregui tiene prestados el 20 de mayo de 1872 en Ciburu con encargo
del Sr. Manterola y Sr. Marqués de los Ormaza, 5.000 reales...” (Iturria: Gipuzkoako
Artxibo Orokorra-Arama, 1873).
Kondearen ondasunak ere, gerra honetan bahitu egin zituzten:

“...el conde Villafuertes, a quien se le tiene retenidas todas sus rentas, debe hallarse en
Francia...” (Iturria: Gipuzkoako Artxibo Orokorra-Arama, 1873).

Gerrako gastuak (bagaia-zerbitzua, oheak, dirua, anoak...), beste behin ere, herritarren
artean ordaindu ziren, errenten araberako kontribuzioak eginez.
“Desde el principio de la presente guerra civil el vecindario de esta villa tiene satisfechos seis mil doscientos seis reales por importe de raciones suministradas por su
Ayuntamiento en varios repartos hechos fogueralmente” (Iturria: Gipuzkoako Artxibo
Orokorra-Arama, 1873).

“Me hallo en el caso de preguntarle cómo podrá hacerse el reparto en esta villa (Arama)
para pagar los bagages o labores prestados por este vecindario el primero de abril en rellenar el puente de Icazteguieta y otros de igual naturaleza” (Iturria: Gipuzkoako Artxibo
Orokorra-Arama, 1874).
Gerra 1876ko otsailean amaitu zen, karlismoaren porrotarekin.

4. Karlismoaren bilakaera

Bigarren Karlistadan ere porrot egin eta galdu ondoren, karlisten korronte nagusiak beste
bide bati ekin zion: berrantolaketa zibilari eta lege bidezko borrokari. Ondorioz, karlismoa,
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zatiketak zatiketa, doktrina tradizionalistari gero eta gehiago hurbildu zitzaion eta azkenean,
Alderdi Tradizionalista sortu zuten 1919an.

Korronte ideologiko-politiko hori berehala hedatu zen Gipuzkoan (batik bat Oria eta
Urola bailaretan) eta baita Araman ere, eta indar handiz, gainera.

Honela, hamarkadetan udalbatzetan eta baita hauteskunde orokorretan ere, karlismoak
gehiengoa lortu zuen Aramako herrian.
“La Corporación tomó acuerdo de presentar apoyo a la candidatura del Sr. Marqués de
Argüeso (hauteskunde orokorretarako hautagai karlista) y que todos juntos votarían a favor
de dicho Sr.” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1914-03-05).

Hautagaia

HAUTESKUNDE OROKORRAK ARAMAN, 1919

Manuel Senante
Migel Urreta
Abstentzioa

Joera Politikoa

Integrista (integrismoa, karlismotik
eskuinaldera zatikatutako alderdia)
Nazionalista

(Iturria: Sociología electoral de Guipúzcoa: 1900-36).

Boto-Kopurua
18

1
6

Dena dela, esan behar da, garai horretan eginiko hauteskundeetako emaitzek ez zutela
errealitate osoa islatzen, jauntxokeria eta ustelkeria nagusi baitziren (botoen erosketak, herriko eta inguruko jauntxoen presioa...), eta neurri batean, herritarren benetako nahia ezkutatzen
zuten. Horregatik, EAJ bezalako alderdi berri bati asko kosta zitzaion bere tokia aurkitzea, bai
Araman eta baita Gipuzkoan ere, eskuinaren hegemoniaren aurrean.

“También se denunciaron otras alteraciones del voto en este sentido, como fueron la utilizacón de la influencia laboral del gobernador de la provincia o los «pucherazos» de las secciones de Ichaso y Arama (1893)” (Iturria: Los integristas guipuzcoanos).

1901 eta 1905eko hauteskunde orokorretan, Araman, 199 eta 152 botoemaile egon ziren,
hautesle kopurua 28 eta 31koa zenean, hurrenez hurren.

VI. MIGUEL PRIMO DE RIVERAREN DIKTADURA
(1923-1930)

1923. urtean giro nahasia bizi zen Espainian, eta bidenabar, Hego Euskal Herrian.
Alfontso XIII.a zen errege, eskuinaren, armadaren eta elizaren babesaz, baina monarkiak ez
zuen asmatzen industrializazioak, hiriguneen indartzeak eta ezkerreko ideologia berriek ekarritako aldaketei erantzuten. Atzera geratzen ari zen estatua zen Espainia, eta gainera,
Marokoko Gerran arazo larriak zituen.
Egoera horri nolabait buelta ematen, Miguel Primo de Riveraren diktaduraren bidez saiatu zen monarkia.

Primo de Riverak ezarritako diktadurak hartu zuen lehenengo neurrietako bat alderdi sistema eta sindikatuak bertan behera uztea izan zen, maila guztietan zentsura gogorra ezarriz.
Militarrek gobernari zibilen postuak hartu zituzten eta Espainia osoan “somaten” instituzioa
ezarri zen, milizia zibila.

“Somaten bat Mendizabalen zen, eta bestea Kapadoreneako Joxe Ramon. Zinta espainolarekin eta fusilarekin ibiltzen ziren” (Iturria: Joxe).

“...acordó el Ayuntamiento de mi presidencia de subvencionar a los del somatén de la
localidad, con cincuenta pesetas para los gastos que se originasen” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1925-05-10).

Udalen osaerak ere aldaketa zorrotza izan zuen diktadura garaian, herritarrek aukeratutako udalbatzak berehala desegin eta probintziako gobernadoreek beste batzuk izendatzean.
Araman, 1923ko urrian, Ordiziako guardia zibilen ordezkaria buru zen batzar batean, behin-
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behineko udalbatza izendatu zuten eta hilabete batzuk beranduago berriz, 1924ko martxoan,
behin-betikoa. Bestalde, 1929ko apirilean, gobernadore zibilak hainbat zinegotzi ordezkatu
zituen.
“En la villa de Arama a dos de octubre de mil novecientos veintitres. Reunidos los asociados de la Junta Municipal que fueron convocados para las seis de la tarde del día de la
fecha bajo la presidencia del delegado de la guardia civil de Villafranca de Oria como autoridad militar. Se procedió a la lectura del real decreto de treinta de septiembre en la que se
dispone el cese de todos los Ayuntamientos de la nación. Acto continuo se procedió en sesión
secreta a la votación de elegir alcalde y después se procedió a la eleccion de concejales ...”
(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1923-10-02).

“Acto seguido el Sr. Presidente dio conocimiento de un comunicado procedente del delegado gubernatibo en la que manifiesta la renovación del Ayuntamiento...” (Iturria: Aramako
Udal Artxiboa, 1924-03-28).

“Seguidamente el Sr. Presidente manifestó que el Excmo. Sr. Gobernador Civil había
tenido el honor de nombrar nuevos concejales para cubrir las vacantes que existían en este
Ayuntamiento: D. Joaquín Múgica y D. Pedro Zurutuza...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa,
1929-04-28).

Gainera, alderdien jarduera galarazteak sortutako hutsunea betetzeko, erregimena diktaduraren aldeko erakunde bat gorpuzten saitu zen, 1924. urtean, “Union Patriótica” delakoa
sortuz. Alderdi hau, gobernuaren aldetik jaso zuen sosteguaren bidez, propagandarako tresna
hutsa izan zen. Union Patriótica alderdiak Araman ere izan zuen presentzia.

Marokoko arazoa konpontzeko, bestalde, 1925eko udazkenean, gobernuak eraso handi
bati ekin zion, frantsesekin elkar hartu ondoren. Espainiarrak Alhucemaseko badian lehorreratu ziren, eta hurrengo urtean amaitu zen gerra, frantsesek Abd-el-Krim buruzagi riftarra
preso hartu eta gero.

“...en vista de lo cual, el Ayuntamiento de mi presidencia, acordó adherirse para conceder el título de Bienhechor de la Patria al Excmo. Sr. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja por
los revelantes servicios prestados a la nación desde su advenimiento al poder y por la gloriosa página que acaba de escribir derrotando al enemigo africano en Alhucemas y Axdir,
poniendo el prestigio de España en el puesto que siempre tuvo en la Historia” (Iturria:
Aramako Udal Artxiboa, 1925-11-03).
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“Por último se da lectura a una comunicación del Excmo. Sr. Gobernador Civil, en la
que se ordena la celebración del día de la paz o día del soldado, celebrando fiestas religiosas, cantándose el Te-Deum, en acción de gracias, por la feliz terminación de la Guerra de
Africa; sobre el particular puesto la Corporación de acuerdo con el Sr. Párroco se acuerda
designar el día 12 del actual para celebrar dicha fiesta religiosa” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1927-09-10).

Marokon izandako arrakasta aprobetxatuz, diktadorea bere aginte politikoa sendotzen
saiatu zen, baina porrot egin zuen. 1929. urteko mundu mailako krisi ekonomikoa izan zen,
beste batzuren artean, Primo de Riveraren diktadura egoera ezin larriago batera bultzatu
zuena.

Primo de Riverak dimititu ondoren, monarkia konstituzional bat aurrera eramateko saioa
egin zuen Alfontso XIII.ak, baina oposizio guztiak errepublika eskatzen zuen, diktadura
garaian herritarren artean erregearen kontrako jarrera gogortu egin baitzen.

VII. II. ERREPUBLIKA (1931-1936)

“... a este Ayuntamiento por la precaria situación económica en que se halla le es imposible trasladarse a esa capital (Donostia) a cooperar en el recibimiento del Excmo. Sr.
Presidente de la República Española, el día 10 del actual” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa,
1932-09-08).

1. Errepublikaren aldarrikapena

Espainian monarkiak bere agintea mantentzeko azken saio bezala udal hauteskundeak
deitu zituen 1931ko apirilaren 12an. Eta hauteskunde horiek monarkia eta errepublikarren
arteko plebiszito bihurtu ziren.

Hauteskundeetako emaitzak ez ziren erregearen gustukoak izan. Izan ere, Espaniako estatu osoa aintzat hartuz gero, 39.501 zinegotzi lortu zituzten errepublikano eta sozialistek, eta
34.238 kontserbadoreek. Gainera, hiri nagusi guztietan errepublikaren aldekoena izan zen
garaipena, eta eskuinaren zinegotzi asko biztanle gutxiko herri txikietakoak ziren.

Emaitza horiek legitimitaterik gabe utzi zuten Alfonso XIII.aren erregimena, eta erregeak Cartagenatik erbesterako bidea hartu zuen.

1931ko apirilaren 14ean, bata bestearen atzetik, estatuko hiri nagusiak II. Errepublika
aldarrikatzen hasi ziren. Eta Eibarko udaletxea izan zen bandera errepublikanoarekin agertu
zen lehena. Tamalez, ametsak ez zuen asko iraun, bost urte gora-beheratsuren ondoren, laster
heldu baitzen Francoren diktadura.
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Aramari dagokionez, 1931ko apirilaren 12an ez zen udal hauteskunderik izan, herri honetako zinegotziak, apirilaren 5ean, hauteskunde-legearen 29. artikulua aplikatuz, zuzenean
izendatu baitzituzten.

Aramako udalbatza berria apirilaren 16an gelditu zen osatua ofizialki, herritar hauekin:
Joakin Mujika (alkate berria), Martin Urretabizkaia, Joxe Martin Nazabal, Pedro Zurutuza,
Joxe Ramon Garmendia eta Joxe Galarraga. Guztiak karlistak.
“Alcalde a Gobernador Civil. Tengo honor de comunicarle que el día 5 (apirilaren 5ean)
fueron proclamados seis concejales tradicionalistas por el artículo 29” (Iturria: Aramako
Udal Artxiboa, 1931ko apirila).
1933ko apirilaren 23an egindako udal hauteskundeetan ere berriro karlistak (tradizionalistak) nagusitu ziren.

“Gure aita zena (Satur Irizar) ibili zen alkate jartzekotan, baina karlistak kontra edukitzen zituen eta ezin” (Iturria: Mikel).
Hautagaia

UDAL HAUTESKUNDEAK ARAMAN, 1933

Joxe Ramon Garmendia
Julian Jauregi
Martin Urretabizkaia
Joxe Ramon Arruabarrena
Joxe Insausti
Joxe Martin Nazabal
Eulogio Urreta
Saturnino Irizar
Felipe Arizmendi
Ramon Jauregi

Joera Politikoa

Tradizionalista
Tradizionalista
Tradizionalista
Tradizionalista
Tradizionalista
Tradizionalista
Nazionalista
Nazionalista
Nazionalista
Nazionalista

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1933-04-19).

Jabea/Maizterra
Jabea
Jabea
Jabea
Maizterra
Maizterra
Jabea
Maizterra
Maizterra
Maizterra
Maizterra

Botuak
32
31
31
31
26
25
20
20
20
20

“Alcalde de Arama a Gobernador Civil. Complázcome significarle que los seis concejales que se compone el Ayuntamiento son tradicionalistas así como también la mayoría de la
villa” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1934-08-04).

69

II. ERREPUBLIKA (1931-1936)

2. Hausteskundeen emaitzak Goierrin

II. Errepublika garaian, EAJren nagusitasun politikoa nabarmena izan zen Goierrin.
Eskualdeko 23 herrietatik 14tan izan zen nagusi. Era berean, nabarmena zen eskuinak (karlistak eta monarkikoak) zuen indarra: 6 herri zituzten menpean.
Hauteskunde orokor edo legislatiboetako emaitzak kontuan hartuz gero, jeltzaleen nagusitasuna areagotu egiten zen Goierrin (23 udalerrietatik 17tan ziren nagusi).
Udalerria

Altzaga
Arama
Ataun
Beasain
Ezkio
Gaintza
Gabiria
Itxaso
Idiazabal
Itsasondo
Lazkao
Legazpia
Legorreta
Mutiloa
Olaberria
Ordizia
Ormaiztegi
Segura
Urretxu
Zaldibia
Zegama
Zerain
Zumarraga

UDAL HAUTESKUNDEAK GOIERRIN, 1931-1936

Nagusitutako Joera Politikoa
Nazionalista
Tradizionalista
Nazionalista
Ezker-errepublikarra
Nazionalista
Monarkikoa
Nazionalista
Independientea
Tradizionalista
Nazionalista
Nazionalista
Nazionalista
Monarkikoa
Nazionalista
Nazionalista
Nazionalista
Nazionalista
Tradizionalista
Independientea
Nazionalista
Tradizionalista
Nazionalista
Nazionalista

(Iturria: Hizkuntz politika, Autonomia eta Euskal Administrazioa Hizkuntz eskakizunak
Gipuzkoako tokiko administrazioan II.Errepublikaren garaian).
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HAUTESKUNDE OROKORRAK GOIERRIN, 1931-1936

Udalerria

Altzaga
Arama
Ataun
Beasain
Ezkio
Gaintza
Gabiria
Itxaso
Idiazabal
Itsasondo
Lazkao
Legazpia
Legorreta
Mutiloa
Olaberria
Ordizia
Ormaiztegi
Segura
Urretxu
Zaldibia
Zegama
Zerain
Zumarraga

Nagusitutako Joera Politikoa

Nazionalista
Eskuina
Nazionalista
Ezker-errepublikarra
Nazionalista
Eskuina
Nazionalista
Nazionalista
Nazionalista
Nazionalista
Nazionalista
Nazionalista
Nazionalista
Nazionalista
Nazionalista
Eskuina
Nazionalista
Nazionalista
Nazionalista/Independientea
Eskuina
Eskuina
Nazionalista
Nazionalista

(Iturria: Hizkuntz politika, Autonomia eta Euskal Administrazioa Hizkuntz eskakizunak
Gipuzkoako tokiko administrazioan II. Errepublikaren garaian).
2.1. Nazionalistak

Erlijioa, familia, jabetza pribatua eta euskal tradizioa ziren EAJk defendatzen zituen
gizartearen oinarriak. Hala ere, jelkideek herri baten existentzia, Euskadiren existentzia aldarrikatzen zutenez, Errepublika garaian Euskal Herriari burujabetza emango zion autonomia
estatutu baten alde borrokatu ziren.
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Esan daiteke, EAJ karlismoari lekua kenduz joan zela Bizkaia eta Gipuzkoan, tradizio
monarkiko-katolikotik zetozen euskaldun asko bildu baitzituen bere baitan, batik bat diktaduraren ondoren. Nazionalista eta karlistak erlijio gaietan bat etortzen ziren, baina karlistak
“espainolistak” ziren, eta nazionalistak “separatistak”.
XIX. mendearen bukaeran Bilbo inguruan sortu eta Gipuzkoara XX. mendearen hasieran
hedatzen hasi zen EAJ. Goierrin ere eman zituen bere fruituak aurreneko urte haietan. 1905an
Lazkaoko batzokia sortu bazen, 1908an Zumarraga, Ormaiztegi eta Beasaingoari iritsi zitzaien txanda, eta 1915ean Itsasondokoari.

EAJk bazituen bere inguruan, bestalde, hainbat talde: Emakume Abertzale Batzak,
Mendigoizaleak edota euskal folklore eta antzerkietako taldeak.
2.2. Karlistak

EAJz aparte bazegoen, lehenago aipatu dugun bezala, beste tradizio eskuindar boteretsu
bat Goierrin, eta Araman bereziki, karlistena. Alderdi Tradizionalista Karlistan (Komunio
Tradizionalista ere deitua) biltzen ziren karlistak, eta Zumarraga (1904), Beasain (1907),
Ordizia (1908), eta Itsasondon baziren zirkulu edo elkarte karlistak. Gipuzkoako 89 udalerrietatik 38tan elkarte karlistak zeuden.
Elkarte hauek ez ziren elkarte politikoak soil-soilik, beste ekintza batzuk ere egiten zituzten: kulturalak, aisialdikoak, kirol mailakoak, erlijiosoak... Euren gazte taldeak ere bazeuzkaten.

Karlismoa ahultzen hasia bazegoen ere, Errepublikaren etorrerarekin, buruzagitzan alderdikide integrista eta tradizionalistenak ezarri ondoren, berpiztu eta eraberritu egin zen, bere
burua foruzale, tradiziozale, erlijiozale eta errepublikaren kontrako agertuz. Gobernuaren
joera antiklerikalari aurka egitea izan zen bere egitekorik garrantzitsuena.

Alderdi honen jardun politikoak eragotzi zuen, neurri handi batean, Hego Euskal Herriko
lurralde guztiak bateratuko zituen autonomia estatuaren onarpena (1932).

3. Hauteskundeak Arama, Altzaga eta Itsasondon

Udalerri hauetako II. Errepublika garaiko hauteskundeak aztertuz, zera esan dezakegu,
Araman karlistak nagusitu ziren bitartean, Altzaga eta Itsasondoko udalerrietan, aldiz, EAJ
izan zela lehen indar politikoa. Beste modu batera esanda, Errepublika garaian, Aramako hiru
herritarren artetik gutxi gora-behera bi politikoki eskuinarekin (karlismoarekin) identifikactzen zen, eta bat EAJrekin (batik bat maizterrak). Itsasondo eta Altzagan, aldiz, ia justu kontrakoa gertatzen zen.
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“Gure aita zenak amari zera esaten zion: berak nazionalistei botako ziela, eta berak karlistei botatzeko. Negozioa zeukaten eta denekin ondo eraman nahi” (Iturria: Mikel).

“Y por último se dió lectura a una comunicación que remite el diputado a Cortes D.
Ramiro Maeztu (diputatu karlista) quién se ofrece para cuantos asuntos tuviera este
Ayuntamiento para resolver en las Cortes. Y se agradece el ofrecimiento” (Iturria: Aramako
Udal Artxiboa, 1933-01-21).
UDAL HAUTESKUNDEAK ARAMA, ALTZAGA ETA ITSASONDON,
ZINEGOTZI KOPURUA, 1931-1933

Alderdia
EAJ

Arama
1931 1933
0

0

Monarkikoak

0

GUZTIRA

6

Tradizionalistak (karlistak)

Independienteak

6

0

Altzaga
1931 1933
3

6

0

3

6

6

6

0

0

0

Itsasondo
1931 1933
5

5

0

2

0

6

7

7

0

0

0

0

0

2

(Iturria: Guipúzcoa y San Sebastián en las elecciones de la II República).

HAUSTEKUNDE OROKORRAK ARAMAN, BOTU KOPURUA, 1931-1936

Alderdia

Lizarrako Estatutuaren aldeko koalizioa

(EAJ eta eskuindarrak)

Eskuindarrak

EAJ

Ezker-errepublikarrak
GUZTIRA

1931
25

0

1933

1936

38

43

0

0

0

23

23

25

61

67

0

0

(Iturria: Guipúzcoa y San Sebastián en las elecciones de la II República).
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HAUTESKUNDE OROKORRAK ALTZAGAN, BOTU KOPURUA, 1931-1936
Alderdia

1931

1933

1936

Eskuindarrak

0

23

33

Ezker-errepublikarrak

0

0

0

Lizarrako Estatutuaren aldeko koalizioa
(EAJ eta eskuindarrak)
EAJ

GUZTIRA

46

0
46

0

65
88

(Iturria: Guipúzcoa y San Sebastián en las elecciones de la II República).

0

72
105

HAUTESKUNDE OROKORRAK ITSASONDON, BOTU KOPURUA, 1931-1936
Alderdia

Lizarrako Estatutuaren aldeko koalizioa
(EAJ eta eskuindarrak)
Eskuindarrak
EAJ

Ezker-errepublikarrak
GUZTIRA

1931
141

1933
0

1936
0

0

124

135

19

13

16

0

160

188
325

(Iturria: Guipúzcoa y San Sebastián en las elecciones de la II República).

190
341

Adierazi behar dugu, hauteskunde orokorretako datuok ez direla erabat zehatzak, ez
behintzat ehuneko ehunean, garai hartan hautagai-zerrendak irekiak zirenez, hautesleek, neurri txiki batean, bere boto-aukerak konbinatu egiten baitzituzten. 1936ko hauteskunde orokorretan, esate baterako, hautagai eskuindarrek hautagai jelkideek baino fideltasun handiagoa
lortu zuten Araman.
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Hautagaia

HAUTESKUNDE OROKORRAK ARAMAN, 1936

Rikardo Oreja

Antonio Pagoaga

Joera politikoa

Botuak

Eskuindarra

45

Eskuindarra

45

Joxe Mujika

Eskuindarra

43

Manuel Irujo

Nazionalista

23

Juan Pablo Lojendio
Telesforo Monzon

Juan Antonio Irazusta
Joxe Mari Lasarte
Rafael Pikabea
Marian Anso

Eskuindarra

Nazionalista

Nazionalista

Nazionalista

Nazionalista

Ezker-errepublikarra

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1936-02-16).

43

19

19

16

14

1

4. Autonomia estatutua eratu nahian

EAJ izan zen, garai honetan, euskal politikagintzan iniziatibarik garrantzitsuenak bultzatu zituen alderdia. Kontuan hartu beharreko puntua zera da, Errepublika garaian abertzaletasunak egundoko hedapena izan zuela, bai alderdi gisa, Euzko Alderdi Jeltzaleari dagokionez,
baita erakundeei dagokionez ere. Errepublika aurretik ere, Bizkaian eta Gipuzkoan abertzaletasunak bazuen leku garrantzitsua, baina Errepublika garaian, Nafarroan eta Araban ere indarrez hedatu zen.
Ez dezagun ahaztu, bestalde, Errepublikaren etorrerak ilusio eta itxaropena suspertu
zuela euskal hiritar askorengan, erreibindikazio historikoei ateak zabalduz. Urteetan metaturiko nahi politikoak indar osoz plazaratu ziren urte haietan.
4.1. Euskal Errepublikaren aldarrikapena

1931ko apirilaren 14an, Espainian II. Errepublika aldarrikatu zen egun berean, Getxoko
alkate nazionalistak, Jose Antonio Agirrek, giro errebindikaitzale hura aprobetxatuz,
Errepublika Iberotarrekin konfederatuta egongo litzatekeen Euskal Errepublika aldarrikatu
zuen.
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Sei kontzejal karlistaz osatua zegoen Aramako udalbatzak ere, aho batez aldarrikapen
berbera egin zuen, Errepublikako behin-behineko Presidenteari telegrama bat bidaliz.
“Que en este momento histórico en que ha desaparecido el régimen destructor de nuestra libertad política como nación, ante el hecho de la nueva estructuración del Estado
Español, este Ayuntamiento, después de afirmar los derechos naturales e históricos que como
tal nación le corresponden a Euskalerria, reclama como primer acto de autodeterminación
del País Vasco la proclamación de la República Vasca al igual que nuestros abuelos disfrutaron, confederada con las demás Repúblicas Ibéricas.
A tal fin, significa su enérgico apoyo hacia quienes en tierra vasca pugnan por el cumplimiento de cuanto en este orden se estableció en el solemne Pacto de Donostia, y acuerdan
que este acuerdo se transmita inmediatamente al Presidente del Gobierno Provisional de la
República” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1931-04-16).
Itsasondoko udalak ere antzerako aldarrikapena egin zuen.

“En este momento histórico en que ha desaparecido el régimen destructor de nuestra
libertad política como nación, ante el hecho de la nueva estructuración del Estado Español,
después de afirmar los derechos naturales e históricos que como tal nación le corresponden,
reclama como primer acto de autodeterminación del País Vasco, la proclamación de la
República Vasca, confederada con las demás Repúblicas Ibéricas.
A tal fin significa su enérgico apoyo hacia quienes en tierra vasca pugnan por el cumplimiento de cuanto en este orden se estableció en el solemne Pacto de Donostia, y piden que
adoptado por la Corporación este acuerdo, se transmita inmediatamente al Presidente del
Gobierno Provisional de la República y al Excmo. Sr. Gobernador de Guipúzcoa” (Iturria:
Itsasondoko Udal Artxiboa, 1931-04-18).
Antzerako beste agiri bat, Aramako udalbatzak Andoaingoari bidalia:

“El Ayuntamiento después de constituido como primer acuerdo adoptó por unanimidad
saludar con efusión el advenimiento de la República, por considerar que ella será la unica
forma para conseguir para Vasconia aquellos derechos y libertades que le arrebataron los
Gobiernos de la Monarquía.
(...)
Seguidamente la Corporación puesta de unánime conformidad acuerda que se traiga la
colgadura nacional (bandera errepublikarra) para el balcón de la Casa Consistorial”
(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1931-05-10).
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Agiri hauek irakurri ondoren, badirudi Aramako udal-agintariek Errepublikaren etorrera
“gustura eta poz-pozik” hartu zutela.
Dena dela, eskaera horiek bidera ezinak gertatu zirenez, EAJk beste bide batzuetatik jo
zuen, formulazio estatutuzale batetik, udalen mugimendua bultzatuz.
4.2. 1931ko udalen mugimendua eta Lizarrako Estatutua

EAJk eskubide historikoak gorpuztu nahi zituen. Eta horretarako, euskal errepublikaren
aldarrikapenak huts egin ondoren, foru tradizioan erroturiko autogobernuaren eskaera eginez,
autonomia estatutua hartu zuen helburutzat. Dena den, haziak lehenagotik ereinda zeuden:
1905ko Gipuzkoako Liga Foralaren erreibindikazio autonomistak; Gipuzkoako hainbat zinegotzik eta agintarik, 1917-19 bitartean, 1839ko urriaren 25eko Legearen aurka egindako protestak; errepublika ezartzeko 1930eko abuztuaren 17an egin zen Donostiako Ituna...

“Seguidamente se dio lectura a otro escrito que el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao dirige con respecto de una moción que en dicho Ayuntamiento presentó un concejal solicitando
que reunidos todos los Ayuntamientos vascos en Guernica se solicite al Gobierno la reintegración total de los fueros y que a dicha asamblea sea invitado el Rey de España como Sr. de
Vizcaya. De unánime conformidad se acuerda adherirse a dicha moción pues todo en ella
expuesto es del sentir de todo buen vasco” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1931-02-02).

Autonomia lortzeko eratu zen udalen edo alkateen mugimendua Jose Antonio Agirrek
berak zuzendu zuen, eta EAJko alkateek ez ezik, eskuineko indar monarkiko, katoliko eta tradizionalistak (karlistak) ere parte hartu zuten. Nazionalismoaren eta karlismoaren arteko
aliantza hau, euskal gizarte tradizionalaren defentsan oinarritzen zen: tradizioa eta erlijioa.
Hala ere, beraien artean ezberdintasun handiak zeuden: EAJk estatutua zuen helburu, eta tradizionalistek, berriz, foruen berrezarpena eta II. Errepublikaren aurkako borroka.
Euskal estatutuaren aldeko udal mugimenduarekin ere bat egin zuen Aramako udalak.

“Accediendo a la petición presentada por los alcaldes de Azpeitia, Vergara, Zumaya y
Andoain, este Ayuntamiento, entendiendo que la redacción del Estatuto Guipuzcoano de
Autonomía y el General del País Vasco, debe ser de la competencia exclusiva y privativa de
los Ayuntamientos, acordó lo siguiente.

1º. Adherirse al proyecto de Asamblea de los Ayuntamientos Guipuzcoanos en la cual se
discutirá y aprobará el Estatuto Guipuzcoano de Autonomía.
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2º. Adherirse tambien a la Asamblea General de todos los Municipios (Ayuntamientos)
del País Vasco, para acoplar el Estatuto Guipuzcoano al Estatuto General Vasco, que debe
ser presentado a las Cortes Constituyentes.
3º. Monstrar su adhesión a la Comisión de Alcaldes para la labor preliminar, mientras
la Asamblea o Junta General Guipuzcoana acuerda la constituición de una Comisión
Permanente oficial.
4º. Designar a D. Joaquín Múgica Aguirre (Lasa), alcalde de este Ayuntamiento, como
procurador de la Junta General Guipuzcoana y para la Asamblea General de
Ayuntamientos” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1931-05-10).

Ezkertiarren artean alkateen mugimendu horrekiko jarrera komunik ez zen egon eta mota
desberdinetako iritziak azaldu ziren, behin eta berriro. Hala ere, orokorrean, ezker errepublikar-sozialistek zera esaten zuten, erreinbindikazio autonomikoak geroko utzi behar zirela eta
erregimen errepublikarra sendotzeari lehentasuna eman behar zitzaiola. Horrenbestez, orokorrean, baztertu egin zuten bai jeltzaleen euskal errepublikaren hasierako erreibindikazioa,
baita EAJren babesean hazi zen udal mugimendua ere.

Udal mugimendu horren ordezkaritza batek, Eusko Ikaskuntzari estatutu proiektu baten
erredakzioa eskatu zion, gero Iruñean egingo zen Hego Euskal Herriko udalen batzar batean
onartua izan zedin. Estatutua eztabaidatzeko batzar hau 1931ko ekainaren 14an ospatu zen,
baina Iruñean ez baizik Lizarran. Hego Euskal Herriko udal gehienak, bandera, musika
banda, bertsolari, dantzari eta guzti agertu ziren. Aramako udalbatzak ere bidali zuen bere
ordezkaritza.

“...pues en ella se discutirá el Estatuto Vasco, para en cuanto las Cortes Constituyentes
se reunan, llevar al Gobierno de la República las aspiraciones de conseguir la libertad con
que Euzkadi disfrutó hasta que la funesta ley abolitoria del 25 de octubre de 1839 nos arrebató” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1931-06-09).

Lizarran udalen gehiengo nagusi batek baietza eman zion estatutuari (Hego Euskal
Herriko 548 udalerrietatik 427k). Aramako udalak ere bai. Kale egin zutenak hiriburu guztietako ordezkariak eta gehiengo errepublikarra zuten beste hirietako batzuenak izan ziren.

“Acto continuo el Sr. Presidente de la Corporación expresó que como le consta a la
Corporación por nombramieto de la misma había asistido a la magna Asamblea de
Municipios Vascos celebrado en Liza?a, Estella, donde se congregaron la inmensa mayoría
de los alcaldes de Euzkadi, y que una vez discutido ampliamente aprobaron solemnemente el
Estatuto General de Euzkadi.
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El Ayuntamiento que me nombró con plenitud de facultades para discutir y aprobar dicho
Estatuto, no está enterado de algunas modificaciones introducidas en el mismo y a fin de que
se entere y preste su aprobación, de orden de la presidencia el secretario suscribiente dio lectura con gran detenimiento, y puesta la Corporación de unánime conformidad se acordó
prestar la más solemne aprobación al Estatuto General del País Vasco aprobado en Lizarra
el día 14 del finado mes de junio” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1931-06-26).
Aramako herritarrek, 1931ko ekainaren 28ko hauteskunde orokorretan, Lizarrako hautagaitza (karlista eta nazionalisten aliantza) babestu zuten

Dena dela, II. Errepublika garaiko lehen hilabeteetan euskal errebindikazio autonomikoak bideratu ahal izateko egin ziren ahaleginak, azkenean, alferrikakoak izan ziren. Espainiako
Gorteek, 1931ko irailaren 25ean, inkonstituzionaltzat jo baitzuten Lizarrako Estatutua.
Arrazoia: Vatikanoarekiko harremanak Euskal Gobernuaren esku uzten zituela erabat, eta
horrek Errepublikak bultzatutako estatu laikoaren aurka jotzen zuen.
4.3. Gestoreen Estatutua

Lehendabiziko saioa amaitu bezain laster, bigarrenari eman zitzaion hasiera, Gestoreen
Estatutua deituko zena.

1931ko abendutik aurrera, konstituzioaren testu onartu berriari egokitu beharko zitzaion
proiektu autonomiko oro. Eskuin tradizionalistako buruek konstituzio errepublikarrari egokitutako estatutua arbuiatu egin zuten orduan, baina EAJk aldiz, esparru konstituzional berrian
jardutea erabaki zuen. Honela eskuin tradizionalistaren eta EAJren arteko haustura gauzatzen
hasi zen, eta jeltzaleeen eta ezker errepublikar-sozialisten arteko akordioa. Hauek Bilbon
bildu ziren, eta beste estatutu proiektu bat egiteko batzorde berezi bat eratu zuten. Geroago
udal batzarrak burutu ziren herrialdeka eta gehiengo nagusi bat estatutu bakar baten alde agertu zen. Aramako udalbatza ere estatutu bakar baten aldekoa zen.

“...el ayuntamieto de esta villa (...) acordó nombrar a D. Joaquín Múgica, alcalde de este
Ayuntamiento, como representante para la Asamblea de los Ayuntamientos que se celebrará
en el Palacio Provincial el día 31 del presente mes, para formar el Estatuto o Estatutos, siendo además el acuerdo de este Ayuntamiento el que sea sólo un Estatuto para las cuatro provincias vascas.
Lo que se le comunica para su conocimiento y se le entrega la precedente credencial a
fin de que acredite el carácter delegado” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1932-01-28).
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Gestoreen Estatutu proiektua eztabaidatzeko Hego Euskal Herriko udalen batzarra bildu
zen berriro, 1932ko ekainaren 19an, Iruñeko Gaiarre antzokian. Estatutu proiektuaren gainean egindako bozketan ondokoak izan ziren emaitzak: Arabako udalen ordezkaritzan, 52 botu
alde, 11 kontra eta 14 abstentzio; Gipuzkoako ordezkaritzan, 84 alde, 2 kontra eta 3 abstentzio; Bizkaiko ordezkaritzan, 109 alde, 1 kontra eta 6 abstentzio; eta Nafarroako ordezkaritzan, 109 alde, 123 kontra eta 35 abstentzio.

Zer dela eta horrelako aldaketa Nafarroan urte batetik bestera? 1931n nafar karlistek
EAJrekin itun bat egina zeukaten, eta gainera, estatutu hartan, beraiek eskatutako foruen bueltatzearen isla bat ikusten zuten. 1932an, aldiz, karlismoaren alderdirik gogorrena inposatu
zen, estatutuan ateismoaren eta separatismoaren mamua ikusten zuena, eta karlistek
“Nafarroa bakarra” leloari jarraitu zioten. Gogoratu, eskuinaren estrategia II. Errepublika
ahultzea zela, eta estatutuaren bidez II. Errepublika Hego Euskal Herrian ahuldu beharrean,
sendotzeko arriskua zegoen.
Nafarroa, beraz, euskal prozesu estatutuzaletik bereizita geratu zen, eta Gestoreen
“Estatuto del País Vasco-Navarro” proiektua baliogabeturik.
Bitartean, 1932ko irailaren 15ean, Espainiako Gorteek Kataluniako Estatutua onartu
zuten.
4.4. 1933ko Gestoreen Estatutu berria eta erreferenduma

Nafarroaren banaketa gertatu arren, EAJk bere estrategia pragmatikoan segi zuen.
Gestoreen Estatutu berria ia aurreko berbera izan zen: aldaketa bakarra testutik Nafarroa hitza
ezabatu zela. Honela, testua aldatuta hiru herrialdeetako udalen biltzarrak Gasteizen egin zen
biltzar batean proiektu berria onartu zuen, 1933ko abuztuaren 6an.

“Se aprueba la factura de 21 pts. del viaje del representante (Joxe Ramon Garmendia)
que se nombró para la Asamblea de los Ayuntamientos para la discusión del Estatuto que se
celebró en Vitoria el 6 de Agosto último, cuyo viaje se realizó en auto en unión de los representantes de Alzaga, Gainza, Isasondo, Villafranca y Zaldivia” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1933-09-03).

Gasteizen estatutu proiektu berria onartu ondoren, erreferendum batean berretsi behar
zuten hiru probintzietako hautesleek. Erreferenduma 1933ko azaroaren 5ean egin zen Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoan.

Erreferendumaren egunean Araman parte hartzea oso txikia izan zen, % 45,2, abstentzioa
nagusituz. “Errua” karlistena izan zen, abstentziorako deia egin baitzuten, beraien ustez
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Gestoreen Estatutu berria laikoa eta euskal tradizioaren aurkakoa zelako (“foruak bai, estatutua ez”). Eta Araman, gogora dezagun, karlismoa zen nagusi.
ESTATUTUARI BURUZKO ERREFERENDUMA ARAMAN, 1933-11-5

Botoemaileak
Alde

Aurka
Zuria

Abstentzioa

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1933-11-05).

73

33 (% 45,2)
0
0

40 (% 54,8)

“La Comunión Tradicionalista con toda su historia llena de sacrificios por el País, dos
tercios de siglo antes de que en el mismo surgieran los primeros partidos autonomistas, no
puede ver con agrado, so pena de renunciar a sus más fundamentales doctrinas, la introducción en el Estatuto de instituciones y principios, como el sufragio universal y el jurado popular, el Parlamento y el consejo ejecutivo, que obedeciendo a principios democráticos, objeto
hoy de la universal repulsa, están fundamentalmente reñidos con el espíritu de nuestras tradiciones, respetuosas como ninguna de las legítimas libertades populares, pero radicalmente opuestas a la concepción individualista de los parlamentos modernos (...).
Si a esto se suma la necesidad de calcar el Estatuto sobre la falsilla laica y perturbadora de una Constitución que implica en su espíritu la negación radical de nuestro espiritualismo católico (...) no puede parecer extraña la reserva con que la Comunión Tradicionalista
ha de ver el contenido de ese Estatuto y la tenacidad con que una y otra vez, y singularmente en la Asamblea de Vitoria, procuró, sin resultado, la rectificación de muchos de sus errores, causa ahora de nuestros fundamentales reparos” (Iturria: Sociología electoral de
Guipúzcoa: 1900-36).

Dena den, hiru herrialdeetan baiezkoak lortu zuen garaipena, parte hartze handiarekin.
Gipuzkoako parte hartzea % 91,9koa izan zen eta % 89ek eman zuen baietza.

Emaitza horiek aztertuz, esan daiteke, Gipuzkoan nazionalistez gain, ezkertiar eta karlista askok ere aldeko botoa eman zutela. Dena dela, baietzaren aldeko botoen ehunekoa oso
altua izan zenez, emaitza hauen aurkako kritika gogorrak ere egon ziren, estatutuaren aldekoak (batez ere EAJ) iruzur egiteaz salatuz.
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Baina estatutu hau ere ez zen aurrera atera. 1933ko urrian Espainian egindako hauteskunde orokorretatik ateratako Gorteak eskuinaren esku baitzeuden, eta hauek ez zeuden, inolaz
ere, “separatismoaren” aldeko estatuturik onartzeko prest.
1933ko saioa, beraz, alderdi eskuindarrek blokeatu edo paralizatu zuten, eta Nafarroa
aldendu eta gero, Araba ere aldentzen saiatu ziren.
4.5. 1936ko Estatutua

1936ko otsailean egin ziren hauteskunde orokorretan Frente Popularra atera zen garaile,
eta orduan, Espaniako Gorteetan estatutua aztertzeko batzorde berri bat eratu zen.
1936ko uztailean, prozesua azkartu zuen gertaera izan zen, militarren altxamendua eta
gerra zibilaren hasiera. Errepublikako gobernua beldur zen jeltzaleek hartuko zuten jarreraz,
eta Manuel Irujori ministerio bat eskaini zioten. Honek baietza estatutuaren onespenaz baldintzatu zuen, eta horrela, azkenean, 1936ko urriaren 1ean Espainiako Gorteek Araba, Bizkaia eta
Gipuzkoako estatutua onartu zuten. Urriaren 7an, frontea 22 kilometrora zegoelarik, eratu zen
Gernikan estreinako “Euzko Jaurlaritza”, Jose Antonio Agirreren gidaritzapean.

5. Euskaltzaletasuna

“Nik euskaraz erderaz baino gehiago leitzen nuen gu gazteak ginen garaian. Errazago.
Euskaraz eskribitu ez genuen asko egiten, baina irakurri bai. Erdera ez genuen gehiegi entenditzen, zerbait. Erdera gehiena eskolan ikasi genuen Ordizian, maristetan” (Iturria: Joxe).

Errepublikan, politikarako ez ezik, kulturgintzarako ere garai berriak iritsi ziren, eta, giro
honetan, helburu eta gogo euskaltzaleak, isiltasun garai luze batetik irten, eta indartu edo berpiztu egin ziren. Garai honetan, kultura eta hizkuntzaren hainbat eremuk loraldia bizi izan
zuten: euskal prentsak, elebitasuna eta euskararen pedagogiari buruzko ikerketek, antzerkigintzak, olerkigintzak, bertsolaritzak, euskal literaturak... Euskara zaindu eta landu beharreko altxorra bihurtu zen. Dena dela, esan beharra dago, berpizkunde edo loraldi honen oinarriak, Primo de Riveraren diktadura garaian ezartzen hasi zirela.

Hizkuntzaren aldeko ekimenen susperraldi honen aztarnak ere aurkitu ditugu Aramako
Udal Artxiboan: alkateak euskaraz idatzitako agiriak (urriak baina aipagarriak); euskal grafiaren adierazpenak gaztelaniaz idatzitako testu ofizialetan (tx, tz, k...); “Euskaltzaleak” erakundeari emandako dirulaguntzak; haur jaio berrien euskal izenak Erregistro Zibilean (Iñake,
Miren, Mikel, Jon); herriko medikua kontratatzerakoan euskararen ezagupenari eman zitzaion garrantzia (1925); euskarazko hainbat testu-libururen propaganda orriak (“Sabin
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Euskalduna”, “Lutelesti”); “Zeruko Argia”
eta “Euskal Esnalea” aldizkarien harpidetza
orriak...

“Garai batean periodikoa hartzen genuen
etxean, baina orain bezain fijo ez. Lehenago,
ni umea nintzenean, astean behin «Argia» euskarazko periodikoa hartzen genuen. Gure aita
zena zegoen suskribituta. Uste dut gerrakoan
edo kendu zutela «Argia»” (Iturria: Joxe).

“Acto seguido se dio lectura a un escrito
que la Sociedad de Estudios Vascos eleva a esta
alcaldía solicitando una ayuda (...) para atender a los elevados gastos que origina con sus
fines en beneficio y propaganda Euskera, en su
consecuencia se acuerda destinar y mandar 5
pesetas” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa,
1930-09-14).
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“Acto continuo se dio lectura al escrito de la Sociedad Euskaltzaleak o Sociedad de
Estudios Vascos solicitando la cuota o designación anual, acordando que al igual que el año
anterior se le remita cinco pesetas” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1931-10-04).

Gerraurretik euskara herri-dinamikan gehien txertatzen asmatu zuen erakundea izan zen
“Euskaltzaleak” elkartea. Bere helburuak, euskal prentsa sustatzea eta euskara eta euskal literatura hedatzea izan ziren. Eusko Ikaskuntzaren babesean sortu zen 1927an, baina elkartea
1930ean sendotu zen. Euskarazko testu liburuak ere argitaratu zituen lehenengo eskola elebidunetarako.

6. Emakumea eta Errepublika: emakumeak hautesle eta hautagai

“Garai batean ez genuen pentsatzen emakumeek kontzejal edo alkate izan zitezkeenik”
(Iturria: Joxe).
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Garai batean, gizon eta emakumeek berdin egiten zuten lan baserriko zeregin astunetan,
baina hala ere, gizarte tradizionalean emakumezkoak gizonezkoen menpe bizi ziren.
Emakumearen bizimodua arlo pribatura mugatzen zen. Etxe barnea zen haren esparrua.
Etxekoandre eta ama izateko jaioa zen (edo bestela, etxerako neskame edo serora edo monja),
eta handik kanpo lan egiteko, senar edo gurasoen baimena behar zuen. Eta horrez gain, gizonezkoek baino baldinza kaskarragoetan egiten zuen lan (esate baterako, morroien soldatak
neskameenak baino altuagoak ziren).

“Que dos hijas de los mismos llamadas Dolores Urretavizcaya Ayerdi de veintiocho años
de edad soltera, natural de esta villa y otra Dominica Urretavizcaya Ayerdi de veintidos años
de edad soltera, natural de esta villa domiciliados en la misma intentan asentarse en la
República Argentina y que para ello les han solicitado el correspondiente permiso, en su consecuencia los referidos Don Juan Bautista Urretavizcaya y su esposa Doña Juana Ayerdi
manifiestan que desde luego y con plena libertad les otorgan su consentimiento para que las
referidas hijas Doña Dolores Urretavizcaya y Doña Dominica Urretavizcaya puedan trasladar su residencia a la citada República” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1913-11-21).
Boto eskubidea, bestalde, gizonezkoek baino ez zuten, eta politikan oso murritza zen
emakumezkoen partehartzea. Espainian indarrean zegoen hauteskundeetarako legeak, hautesle eta hautagai izateko 25 urtetik gorako gizonezkoa izatea eskatzen zuen. Biztanleriaren
erdia, beraz, baztertuta zegoen.

Horregatik, 1931n aldarrikatu zen Espainiako II. Errepublikak, nolabaiteko arnasaldia
ekarri zien Hego Euskal Herriko emakumeei, eta hauek hainbat aurrerapen eskuratu zituzten.
Lehen aldiz lortu zuten bai hautagai izateko eskubidea bai boto eskubidea. Lehendabiziko
eskubidea, Errepublika sortu eta berehala onartu zitzaien. Hautesle izateko eskubideak,
berriz, kontraesan eta eztabaida sutsuak sorrarazi zituen Madrilgo Parlamentuan.
Emakumearen ustezko atzerapen politiko zein ideologikoa argudiatu zuten hainbat sozialistak (Indalecio Prietok, adibidez) zein errepublikanok (Victoria Kentek, esate baterako), emakumeari funtsezko eskubide hori ukatzeko. Dena dela, azkenean, 1931. urteko urriaren lehenean eginiko saioan onartu egin zen 23 urtetik gorako gizonezkoen eta emakumezkoen bozkatzeko eskubidea.
Aramako emakumeek, 1933ko apirilaren 19an egindako udal-hauteskundeetan izan zuten
lehen aldiz botoa emateko aukera. Hona hemen hogeita hamabi emakume haien zerrenda:
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Izen-abizenak

Petra Agirre Aierbe
Martina Albizu Albizu
Maria Dolores Apalategi Sarasola
Frantziska Inazia Aranburu Goitia
Lorentza Arizmendi Agirre
Martina Arizmedi Agirre
Juliana Arizmendi Mendia
Manuela Esnaola Aranburu
Maria Garmendia Garmendia
Mikaela Goikoetxea Jauregi
Mikaela Ibarguren Etxeberrria
Maria Rosario Iparragirre Izagirre
Josepa Inazia Irastorza Iturriotz
Maria Luisa Irastorza Iturriotz
Maria Irazustabarrena Oiarbide
Merzedes Iturriotz Garmendia
Fermina Iturriotz Lopetegi
Joxepa Antonia Iztueta Armendariz
Gregori Jauregi Garmendia
Frantziska Jauregi Loinaz
Joxepa Antonia Jauregi Loinaz
Joakina Jauregi Maiz
Maria A. Mugika Oiarbide
Rosali Osinalde Etxaleku
Maria Otegi Otegi
Paula Oiarbide Agirre
Bitori Oiarbide Etxeberria
Ramona Sarasola Zugasti
Pia Tolosa Zudaire
Florentzia Tolosa Zudaire
Margarita Urbizu Gorrotxategi
Joxepa Antonia Usabiaga Aranburu

Adina
63
73
29
71
27
31
46
25
74
48
64
37
24
27
44
62
41
36
48
28
31
28
62
47
37
25
39
53
43
39
46
36

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1933-04-19).

Etxea

Iturriotz
Aiesta txiki
Jauregi
Iturriotz
Iturriotz
Iturriotz
Agerre
Artsuaga
Jauregietxeberri
Mendizabal
Iriarte
Aiesta txiki
Ibares
Ibares
Aiestabeltza
Ibares
Etxeberri
Iturriotz
Jauregietxeberri
Iriarte
Iriarte
Ibares
Aiestabeltza
Jauregi
Etxeberri
Aiestabeltza
Iturriotz
Jauregi
Apaizetxea
Apaizetxea
Etxeberri
Iturriotz

VIII. GERRA ZIBILA (1936-1939) ETA GERRAOSTEA

1936ko otsailean Espainian izan ziren hauteskunde orokorrak Fronte Popularrak irabazi
ondoren, uztailaren 17 eta 18an, armada espainiarraren zati bat, hainbat herritarren laguntzarekin, Errepublikaren aurka altxa zen.
Erreboltariek eta bereziki militarrek, konfiantza osoz, altxamendua egun batzuetako
ekintza izango zela pentsatu zuten. Baina, jakina denez, kolpe militarrak porrot egin zuen,
hiru urte iraun zuen gerrari hasiera emanez.

Euskal lurraldeetan, Nafarroan eta Araban altxamenduak arrakasta izan bazuen ere
(herrialde hauetan, eskuindarren nagusitasuna nabaria zenez, ez zen erresistentzia handiegirik egon), Bizkaian ez zen gauzatu. Eta Gipuzkoan, berriz, altxamendua ezkertiarren parte
hartze azkar eta ausartari esker bertan behera gelditu zen.

EAJk, alderdi ezkertiarrekin borrokak, erresuminak eta diferentziak izan arren, ez zuen
altxamenduarekin bat egin.

Aramari dagokionez, uztailaren 20-21ean, agintari errepublikanoek herriko alkate karlista bere postutik kendu eta berria hautatu zuten: Ordiziako mikelete-kaboa. Araman Fronte
Popularrekoek “herriaren ardura” izan zuten hamabi egunetan (uztailaren 21etik abuztuaren
1era) ezkertiar sutsuen errepresaliarik ez zen egon.
Garai hau “gorrien nagusitasunaz” definitu ohi zuten geroago altxatuek.

“...este Ayuntamiento tal como está constituido actualmente lo estaba antes del comienzo del movimiento salvador y fue destituido por orden del gobernador y nombrado en susti-
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tución el cabo de miqueletes de Villafranca Juan Lete como alcalde (1936ko uztailaren
21ean) y por el Frente Popular de Beasain como autoridad suprema el maestro nacional
Gregorio de Gregorio con residencia en ésta. En este Ayuntamiento no funcionó ningún comisariado político de ninguna clase ni centro alguno” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 193707-14).

“En cumplimiento de su comunicado tengo el honor de poner en conocimiento que en
esta localidad no cometieron los rojos marxistas ningún asesinato” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1937-11-19).

“...los rojos no cometieron ninguna clase de desmanes por no haberse notado apenas su
dominación en este pueblo” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1937-12-04).

1. Matxinatuak Araman

Nafarroan zituzten posizioak finkatu ondoren, matxinatuek Gipuzkoara jo zuten.
Uztailaren 23an, armada faxista, Cayuela teniente koronelaren agindupean, Altsasutik abiatu
zen.
Goierrin indar errepublikarrak oso eskasak ziren, eta ondorioz, matxinatuek berehala
hartu zuten Beasain, uztailaren 27an. Beasain berreskuratzeko eta CAF txikitzeko errepublikarrek hurrengo egunetan egin zituzten ahaleginak alferrikakoak izan ziren.

“Hemen Itsasondon errepublikanoak egon ziren kanoia jarri eta Beasaingo Fabrikara
apuntatzen, eta batek huts egin eta Bionako sukaldean bonba bat gelditu zen lehertu gabe.
San Juanen ere bi zulo egin zituzten” (Iturria: Mikel).
Abuztuaren 1ean, matxinatuek Ordizia hartu zuten, eta abuztuaren 2an, Aramara iritsi
ziren.

“Los señores que componen la Comisión Gestora de este Ayuntamiento desempeñan sus
cargos desde las elecciones de 1933 con la sola interrupción de doce días durante la dominación de los rojos haciendose cargo de sus puestos el dos de agosto de orden de los jefes de
las tropas que entraron en el pueblo” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1938-08-24).
Hurrengo egunetan, matxinatuek Zaldibia, Abaltzisketa eta Gaintzan egin zituzten erasoak. Honela,, abuztuaren 7an Alegia hartu zuten, eta abuztuaren 11an Tolosan sartu ziren.

“Gure aita zena kartzelan egon zen nazionalista zelako, nazionalista denak kartzelan
sartu baitzituzten. Ez dakit zenbat denbora, baina Villafrankako zinean egon zen.

91

GERRA ZIBILA (1936-1939) ETA GERRA OSTEA

Aita kartzelan zegoela, gainera, Ataungo kooperatibatik dirua pagatzera etorri eta aita
kartzelan zegoenez, eta geroago erreketeak Ataunen dena errekisatu zutenez, dirurik gabe,
faktura kobratu gabe, gelditu ginen” (Iturria: Mikel).
ERREPRESIOA GOIERRIN: HILDAKOEN KOPURUA, 1936-1944
Udalerria
Altzaga
Arama

Ataun

Hildakoak
0
0
2

Beasain

45

Gaintza

0

Ezkio-Itxaso
Gabiria

Idiazabal

Itsasondo
Lazkao

Legazpia

Legorreta
Mutiloa

Olaberria

1
0
0

2

2
5

0
2

4

Ordizia

18

Segura

1

Ormaiztegi

0

Urretxu

12

Zegama

6

Zaldibia
Zerain

Zumarraga

GUZTIRA

1

0

8

109

(Iturria: “Gerra Zibila Gipuzkoan”, in Gerra Zibila Euskal Herrian, 4. zk.).
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2. Errepresioa eta zapalketa Araman
2.1. Lehenengo egunak eta asteak

Abuztuaren 2az geroztiko egunak eta asteak, zenbaitzuentzat lasaitasunaren seinale izan
ziren bitartean, beste batzuentzat gurutzbidearen hasiera bihurtu ziren.

1936ko abuztuaren 5ean, Gipuzkoako Gerrarako Junta Karlistak, Ordiziatik, gutun bat
bidali zuen Aramako udaletxera. Konfiantza osoko pertsonekin herriko alkatea eta udalbatza
izendatzeko agintzen zen, betebeharreko argibide, instrukzio edo obligazio batzuk gaineratuz:
- Bandera espainiarra, bikoloreduna, udaletxe eta eskolan jarri behar zen.

- Eskola eta udaletxean gurutzea berehala ipintzea derrigorrezkoa izango zen, urte
batzuk lehenago, 1932. urteko martxoaren 20an, gobernu errepublikarraren aginduz,
Aramako udaletxetik eta eskolatik erlijio-liburu eta erlijio-sinbolo guztiak erretiratuak
izan baitziren.

GERRA ZIBILA (1936-1939) ETA GERRA OSTEA
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- Udalbatzak herrian ospatzen ziren elizkizun guztietara joateko obligazioa izango
zuen.

- Alkateak mugimenduarekin bat egin nahi zuten ororen afiliazioa hartu eta, hauen
zerrenda, Gerrarako Junta Karlistara igorri behar zuen.
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Aramako udaletxeak obligazio hauekin bat egin zuen eta Gipuzkoako Junta Karlistari
honako gutun hau bidali zion:

“Adjunto tengo el honor de elevar a sus manos la relación del Ayuntamiento de elección
popular, que por ser todos de filiación tradicionalista, y de mi absoluta confianza, no se ha
hecho ninguna modificación.
(...)
Y por último de unánime conformidad se acuerda adherirse a este movimieno salvador y
cooperar en lo que fuera posible” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1936-08-07).
Martin Urretabizkaiak (alkatea), Joxe Ramon Garmendiak, Joxe Martin Nazabalek, Joxe
Arruabarrenak, Joxe Insaustik eta Julian Jauregik osatzen zuten garai hartan Aramako udalbatza. Eta gogoz edo gogoz kontra, goikoen aginduak bete egin behar izan zituzten.

Gipuzkoako Gerrarako Junta Karlistak, 1936ko abuztuaren 6an, premia handiko beste
gutun bat bidali zion alkateari. Aurreko udal mandatariek utzitako diru-egoeraren azterketa
eskatzeaz gain, estatuko, lurraldeko eta udaleko langileen (irakasle, telegrafista, telefonista,
langileen-burua, bidezain, apaiz) zerrenda eta filiazioa eskatzen zitzaizkion.
Agindu honek ere Aramako udaletxearen partetik berehalako erantzuna izan zuen.

“Adjunto tengo el honor de elevar a sus manos la relación de los empleados municipales, provinciales y del estado conforme ordenado en la atenta comunicación del 6 de los
corrientes:
Nombre y apellidos

D. Joaquín Tolosa Sudaire

Cargo

Párroco

D. Gregorio de Gregorio Badillo Maestro
D. Pedro Jáuregui Ibarguren
D. José Angel Izuzquiza Altuna
Dª. Antonia Jáuregui Loinaz

D. Lorenzo Zurutuza

Alguacil y
Depositario

Filiación

Independiente

Se ha adherido al
movimento salvador

Que no se halla
afiliado a ningún
partido
Tradicionalista

sí

Tradicionalista

sí

Secretario de la Agrupación, que se afirma
y ratifica en la declaración de Isasondo

Telefonista

Caminero

sí

Tradicionalista

sí
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En cuanto a las personas de confianza que pudiesen sustituir en caso de separación del
servicio, he de significarle que a juicio del que suscribe, por de pronto no encuentra esa necesidad, no obstante si la superioridad estima oportuno, gustosamente cumplimentaré la orden
que sobrevenga de la autoridad superior...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1936-08-10).
Diru eskaerak ere, bestalde, berehala etorri ziren.

“La presidencia expone que como a todos nos consta, el día 13 del actual, la Junta de
Guerra Carlista de Guipúzcoa, solicitó de este Ayuntamiento la cantidad de 1.500 pesetas
para gastos de guerra y el Ayuntamiento en sentido provisional acordó que se concede lo solicitado y no habiendo existencia en los fondos del Ayuntamiento, se solicite por medio de préstamo a los vecinos.
Los vecinos D. Martin Urretavizcaya y D. Julián Jáuregui se ofrecieron para completar
dicha cantidad...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1936-08-16).

Geroago gerrarako suskripzio gehiago etorri ziren eta baita beste zerga berezi batzuk ere:
funtzioarioen soldadetatik egun bateko diruaz jabetzea, “plato único”, “día sin postre”,
“aguinaldo del soldado”...
1936ko abuztuaren 19an, Gipuzkoako Gerrarako Junta Karlistak, Pedro Jauregi
Ibarguren izendatu zuen behin-behineko herriko idazkari. Joxe Anjel Izuzkiza, ordurarteko
idazkaria, abuztuaren 16an detenitua izan ondoren, Ordiziako kartzelan baitzegoen.

1936ko abuztuaren 28an, oraingoan Tolosatik bidalitako gutun batean, Gipuzkoako
Gerrarako Junta Karlistak, zera jakinarazten zien herritarrei, “Euzko Nekazarien Bazkuna”
elkartea (EAJ alderdiari loturiko nekazarien elkartea, 1933an sortua) legez kanpokoa zela eta
ezin zela bertan kotizatu.

Ordiziako Komandantzia Militarrak ere izan zuen “lanik”, izan ere, 1936ko urriaren 1ean
alkateari bidalitako gutun batean, herritar batzuen kontrako neurriak hartu baitzituen (isunak).

“Como consecuencia de la labor antipatriótica que han venido realizando los elementos
separatistas y del Frente Popular de ese pueblo, he acordado imponer las multas que se
expresan en la relación adjunta, debiendo hacerse efectivas en el plazo de cuarenta y ocho
horas, y remitiendo su importe a esta Comandancia Militar” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1936-10-01).

Ez ordainduz gero, agintari frankistek kutxa edo bankutik kobratzen zuten isuna, salatuak
han izan zezakeen dirutik. Araman, Altzagan ez bezala, ez dugu uste ondasun-konfiskaziorik
egon zenik.
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Irakaskuntzari dagokionez, eskuin espainiarraren hezkuntza politika berriko arauak ezarri ziren.

“1- Hacer ondear la bandera española en las fachadas de los colegios y restaurar el crucifijo en las aulas, acompañandolo del mayor número posible de estampas religiosas y motivos de la grandiosa Historia de España.

2- La enseñanza ha de ser eminentemente católica y españolista siendo obligatorios el
Catecismo, Historia Sagrada y de España. Las clases comenzarán rezándose un
Padrenuestro y en las clases de Historia se incidirá en las aportaciones de los vascos a las
glorias de España y en los beneficios que para Guipúzcoa ha supuesto la unidad española.
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3- Asistencia obligatoria colectiva de los niños con sus maestros a la misa mayor del
domingo.
4- A los niños que sólo sepan vascuence se les enseñará en vascuence, pero procurando
con empeño que aprendan el castellano par ser luego enseñados en esta lengua” (Iturria:
Aramako Udal Artxiboa, 1936-08-31).

“Así mismo se acuerda que en vista de la circular de la Junta Provisional de Instrucción,
procede que para evitar la coeducación en la escuela mixta de este pueblo se le ceda al señor
maestro la sala del Ayuntamiento para dar la clase a las niñas al mismo tiempo que a los
niños ya que está contiguo a la escuela y separado sólo por un tabique” (Iturria: Aramako
Udal Artxiboa, 1936-10-04).
Herriko festetetan, berriz, gerra zela eta hainbat urtetan ospakizun profanoak (danborileroak, suziriak...) bertan behera gelditu ziren, harik eta gerra bukatu zen arte.

“A continuación los señores concejales de unánime conformidad acuerdan que en vista
de las actuales circunstancias se suspenda este año toda fiesta civil por las fiestas patronales como son el tamboril y cohetes” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1936-11-01).

“Por último acercandose la fiesta patronal de San Martín día 11 del próximo mes, se
acuerda en vista de las actuales circunstancias no celebrar oficialmente fiestas profanas,
pero como en años anteriores asistir el Ayuntamiento en corporación a las funciones religiosas y servir pan y vino al público” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1938-10-23).

“En vista de que el día once son las fiestas patronales de la villa y habiendo terminado
victoriosamente la guerra de liberación y cesado por tanto las circunstancias de años anteriores se acuerda celebrar algunas fiestas profanas con tal motivo. Se acuerda traer la banda
de chistularis y cohetes, para los días 11 y 12, y servir pan y vino al público como en años
anteriores y asistir el Ayuntamiento en corporación a las funciones religiosas” (Iturria:
Aramako Udal Artxiboa, 1939-11-05).

Udaletxeko erabakiekin jarraituz aipatu, azkenik, 1936ko abenduaren 20ean, beste udal
bando batean, “patriaren” alde borrokatzen ari ziren herriko semeen aldeko diru-bilketarako
deia egin zela. Eta 1937ko urtarrilaren 17koan, berriz, Francoren aldeko firma-bilketarako
aldarrikapena.

“Asimismo se acuerda, que en vista que se aproximan las fiestas de Navidad y Año
Nuevo, se abra una suscripción entre todos los vecinos para recabar fondos para hacer un
obsequio a los mozos hijos del pueblo que por servicio militar obligatorio o voluntariamente
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luchan en los frentes de batalla, y complementar la aportacion de los vecinos con los fondos
del Ayuntamiento y remitir a cada uno veinticinco pesetas, para primar así en algo los sacrificios que están llevando por la patria” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1936-12-26).
2.2. Kargugabetzeak Araman

Araman ez zen fusilaturik egon. Baina errepresio politikoa bai, eta gogorra gainera.
Lehenago aipatu dugun bezala, matxinatuek Aramara iritsi bezain pronto hasi ziren lan munduko purgak aurrera eramateko lehen urratsak ematen: txostenak... Guzti honen ondorioz,
1937. urtean, herriko idazkaria, medikua eta maisua beraien karguetatik baztertu zituzten.
Bestalde, herriko erretorea ere bere kargutik kendu zuten, Gasteizko Apaiztegian espetxeratuz.
2.2.1. Udal idazkaria: Joxe Anjel Izuzkiza Altuna

Joxe Anjel Izuzkiza, itsasondotarra, oso pertsona euskaltzalea zen, eta hizlari gisa, urteeetan EAJk antolatutako ekitaldi publiko askotan parte hartu zuen. Kazetari edo Itsasondoko
kronikalari gisa, berriz, “Murumendi” ezizenarekin, “El Día” egunkarian, eta “Euzkadi” eta
“Argia” aldizkarietan ere idatzi zuen.
“Joxe Anjel nazionalista izateagatik kastigatuta egon zen. Azkenean, Reinosara destinatu zuten sekretario bezala” (Iturria: Mikel).

“La Presidencia manifiesta que el objeto de la reunión era para resolver el expediente
que se instruye al que ha desempeñado el cargo de Secretario de los tres Ayuntamientos, José
Angel Izuzquiza Altuna, que fue detenido por la autoridad militar el día 4 de agosto de 1936
y puesto en libertad el mismo día, siendo detenido otra vez el día 16 de agosto de 1936 y trasladado primeramente a Villafranca de Oria y de allí a prisión (Iruñeako San Kristobal gotorlekura) el día 8 de septiembre en donde estuvo detenido hasta el 16 de febrero de 1937, no
volviendo a ocupar el puesto que antes desempeñaba.
Dada lectura al pliego de cargos que encabeza este expediente y examinado con toda
detención el descargo que tiene presentado el interesado José Angel Izuzquiza, así como también los informes emitidos por el Sr. Comandante Jefe del puesto de la Guardia Civil de
Villafranca de Oria y vecinos de reconocida solvencia moral y política de cada uno de los
pueblos de Isasondo, Alzaga y Arama, de ellos consta que queda plenamente comprobado el
pliego de cargos que se imputan a José Angel Izuzquiza como nacionalista de ideas destacadas y uno de los principales dirigentes de dicho partido en estos pueblos.
En su vista y de unánime conformidad se acuerda aprobar en todas sus partes el pliego
de cargos, y de conformidad con el decreto ley del 5 de diciembre último y orden del
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Gobernador General del Estado del 2 de enero, separar definitivamente de su cargo de
Secretario de los tres Ayuntamientos agrupados de Isasondo, Alzaga y Arama a José Angel
Izuzquiza Altuna” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1937-06-09).
2.2.2. Medikua: German Lauzirika

“Acto seguido haciendo uso de la palabra el Sr. Alcalde de Isasondo D. José Manuel
Otegui, manifiesta que el objeto de la reunión extraordinaria de los Ayuntamientos agrupados era tratar del asunto del Médico titular. Como a todos consta el cargo de Médico de la
agrupacion lo desempeña el Sr. D. Germán Laurica con residencia en Isasondo y en visita
girada al Ayuntamiento de Isasondo por el Sr. Delegado del Excmo. Sr. Gobernador Civil
para dar instrucciones para la depuración del personal de los Ayuntamientos ordenó se procediera a la destitución de su cargo de Sr. Médico titular a dicho señor por ser de filiación
nacionalista activo.
En su vista reunidos los representantes de los Ayuntamientos agrupados acordaron todos
de acuerdo con las disposiciones dictadas en tal sentido, destituir a dicho Sr. Médico de su
cargo de titular y emolumentos inherentes a dicho puesto y notificar dicha resolución al interesado y al Exmo. Sr. Gobernador de la provincia para su conocimiento” (Iturria: Aramako
Udal Artxiboa, 1936-12-26).
2.2.3. Maisua: Gregorio de Gregorio Vadillo

Guztira, laurogei bat maisu-maistra kendu zituzten Gipuzkoan beraien postuetatik, nazionalista, ezkertiar edota errepublikar izateagatik.

“El Maestro que regenta la escuela mixta de esta villa es D. Gregorio de Gregorio
Vadillo, quien desde las últimas elecciones de diputado a Cortes se ha manifestado por el
Frente Popular así como en los últimos movimientos, si bien desde la entrada de las tropas
salvadoras en este pueblo se ha adherido al movimiento salvador de España.
A esta Junta le consta que dicho Sr. Maestro nunca ha enseñado a los niños cuya instrucción le está encomendada, cosa alguna que pueda pervertir las conciencias de los niños y ha
dado siempre ejemplo de religiosidad asistiendo los domingos a misa mayor y demás cultos
que se celebran en esta parroquia.
Por lo que es de parecer de esta Junta que dicho Sr. Maestro si bien por no haber enseñado cosa alguna mala a los niños no es merecedor de ningún castigo, sin embargo por su
actuación francamente abierta en favor del Frente Popular se ha hecho acreedor a que se le
incluya en el grupo b de la circular del 24 de septiembre pasado de la Delegación Provincial
de Instrucción Pública” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1936-10-09).
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“En cumplimiento de lo ordenado por esa Delegación de Instrucción Pública, tengo el
honor de poner en su conocimiento que con esta fecha se ha notificado a D. Gregorio la resolucion dictada por la Junta Técnica del Estado, destituyendole de su cargo de maestro de instrucción pública” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1937-09-27).
Gregorio del Gregoriok 1937ko urriaren 16ean utzi zuen Aramako herria, bere jaioterrira, Soriara, itzuliz. Bere ordez maistra bat izendatu zuten 1937ko urriaren 21ean, Katalina
Gaintza, donostiarra.

“Esta Sección Administrativa (Sección Administrativa de Primera Enseñanza de
Guipúzcoa) en uso de sus atribuciones, se ha servido nombrar maestra provisional de la
Escuela Nacional de 1ª Enseñanza de Arama (Mixta) dotada con el haber anual de cuatro mil
pesetas y emolumentos legales, a Dª. Catalina Gainza Meque” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1937-10-21).
2.2.4. Apaiza: Joakin Tolosa Zudaire

1936ko gerran, faxistek apaiz nazionalistak eta euskaltzaleak zigortu egin zituzten.

“Tolosa gerra altxatu zen garaian, separatista, nazionalista edo euskaltzalea zelako
bidali egin zuten hemendik. Alegiakoa edo zen eta, Bergara edo horko barrio batera bidali
zuten (Bergarako San Prudentzio auzora, hain zuzen)” (Iturria: Joxe).
“Tolosa, hemendik Idiazabalera bidali zuten” (Iturria: Pako).
2.3. Errepresio kulturala: euskara

tza.

Francoren diktadurak errepresioa erabiliz kate motzean lotu zuen gerraurreko euskalgin-

Hartutako hainbat neurriren artean, Espainiako gobernuaren aginduz haurrei euskal izenak ezartzeko debekua ezarri zen eta gaztelania ez ziren hizkuntzak baztertu egin ziren
Erregistro Zibiletatik. Ondorioz, Errepublika garaian Araman euskal izenek nolabaiteko arrakasta izan bazuten, gerraostean bertako epaitegiko liburuetan euskal izenik ez da ageri.

Garai honetan, gainera, euskal ortografiaren adierazpenak eta euskaraz idatzitako mezuak
eta agiririk ere ia erabat desagertu egiten dira (“txistularis/chistularis”).

Eskolan euskaraz egiteari, bestalde, oztopo handiak jarri zitzaizkion. Eraztunaren edo
karretearen zigorra ere hor egon zen, gainera. Altzagako eskolan (bertara Aramako ikasleak
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ere joan ohi ziren), jolasorduan, euskaraz egiten zuen umeari karretea ematen zitzaion. Eta
jolasgaraia amaitzen zenean eraztuna zeukanak, zigorra jasotzen zuen.
Eskola erregimen faxistarekiko atxikimedua adierazteko leku aproposa izan zen.

“Eskolan egunero sartzerakoan Espainiako bandera jartzen zen eta gero bukatzen zenean, hura jaitsi. «Salve España» kantatzen genuen” (Iturria: Felipe).

“Gu eskolara joaten ginenean, liburuetan zera jartzen ziguten: «España anexionó
Tánger para España» (1940-1943 urteetan Tanger Espainiaren menpean egon zen)” (Iturria:
Mikel).
2.4. Inozentzio Munita Arizmendi

Errepresio politiko eta kultural honen aurrean, dena dela, burua tente mantendu zuenik
ere izan zen Araman: herriko erretore berria, Inozentzio Munita, euskaltzale eta nazionalista
sutsua (hau ere Gasteizko Apaiztegian preso egon zen).

1938. urteko agindu baten bidez, aurrerantzean apaizei euskarazko predikurik egitea
debekatu bazitzaien ere, Inozentzio Munitak ez zion aginduari kasurik egin, eta Francoren
kontrako eta euskararen aldeko bere “gurutzada pertsonal eta partikularrean” jarraitu zuen.
“Eta Tolosa joan zenean, Don Inozentzio Munita bidali zuten honera Andoaindik, desterratuta. Hura ere euskaltzale nabarmen xamarra” (Iturria: Joxe).

“Aste Santuan txartela hartzera joan beharra izaten zen. Pazkoazkoa den-denak egin
beharra zeukaten. Eta txartela hartzera koadrilan joaten ginen, hiru edo lau lagun. Bakarrik
joatea okerrago izaten zen. Munita hori, nazionalista amorratua zen eta uste dut gerra
garaian kastigatuta bidali zutela Aramara. Galdera askorik ez zuen egiten. Bere politikan
hasten zen, eta zera galdetzen zuen, ea Franco nora joango zen, zerura ala infernura. Eta
hala hasten bazen, akabo. Hura izaten zen doktrina. Txartela emanez gero gustora izaten
ginen” (Iturria: Felipe).

“Inozentzio Munita euskaltzale ikaragarria zen, gogorra. Haren sermoiak aditu egin
behar ziren. «Hor dabiltza harro-harro Hitler, eta Mussolini, eta Franco, baina horiek ere
hilko dira». Hori sermoian esaten zuen. Aldare erdian eseri, bi akolito ondoan zituela, eta
herri guztia barrez edukitzen zuen.
Gerra ondorenean, Araman soldaduak egon zirenean (1944), militarrak eta soldaduak
elizara etortzen ziren. Eta meza latinez eman ondoren, soldaduak eta denak elizatik atera, eta
Don Inozentziok sermoia euskaraz egiten zuen” (Iturria: Mikel).
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3. Aramatarrak Gerra Zibilean

Udal artxiboetako agirietatik dakigunez, Araman sei bat izan ziren guztira boluntario
bezala matxinatuekin borroka egitera joan ziren gazteak, eta armada frankistak mobilizatutakoak (kintoak), aldiz, hamar bat inguru. Boluntarioak errekete karlistetan ibili ziren borrokan:
Oriamendi Tertzioan...

Gerran hildako aramatarrak honako hauek izan ziren: Eulogio Zurutuza Goiburu,
Goikoetxeberrikoa (Dima, 1937-05-22) eta Gillermo Garmendia Jauregi, Jauregietxeberrikoa
(1939-I-17). Zaurituak edo elbarrituak ere izan ziren: Joxe Anjel Galarraga, Joxe Migel
Goikoetxea eta Joxe Mari Garmendia.
“Itsasondon gerran hildakoak asko izan ziren” (Iturria: Joxe).

3.1. Joxe Mujika: gerra garaian kamilero

“Beasainen militar batekin instrukzioa ikasi eta zortzi hilabeteko soldaduska egitera
joan nintzen Zeutara. Hemen soldaduska ona pasatu nuen, sanidadean, baina etortzeko pronto nengoela gerra hasi zen.
Gerra hasi eta berehala jendea fusilatzen hasi ziren. Jende asko fusilatu zuten Zeutan.
Ikaragarria izan zen. Fusilatuak biltzen ere ibili ginen.

Nere lagun bat ere fusilatu zuten. Bilboko bat, karrerista izandakoa. Gerra altxatu zen
egunean, hamazazpi gauean, takilak erregistratzen ibili ziren eta han zerbait bilatu zioten.

Hilabete batzuk egin nituen Afrikan eta gero barkuz pasatu ginen, gauez. Gerran
Espainia guztia pasatu genuen: Extremadura, Andaluzia, Guadalajara, Brunete, Belchite,
Teruel, Ebro, Lerida... Batera eta bestera ibili ginen. Txokeko dibisio baten geunden, «150
División Marroquí», legionario, erregular eta moroz osatutakoa, eta nonbaiten jaleoa baldin
bazegoen hara joaten ginen korrika. Gure dibisioa frontetik frontera ibiltzen zen. Ni sanidaden ibili nintzen, hildakoak jasotzen eta zaurituak anbulantziara eramaten.

Ia hiru urte pasatu nituen etxera etorri gabe. Eta gerra bukatu eta etxera etorri, eta
berriz Afrikara joateko abisua jaso nuen” (Iturria: Joxe).
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4. Gerraostea: estraperloa eta errazionamendua
4.1. Sarrera historikoa

Gerra ondoren, industria suntsiturik zegoenez, eta birreraikuntzarako nazioartetik laguntzarik jaso ezin zitekeenez (II. Mundu Gerra Europan), estatu frankista ekonomia autarkiko
batean oinarritu zen. Hori zela eta, nekazaritza bilakatu zen gizarte egituraren oinarri, eta
nekazariei herriaren gosea asetzeko erantzunkizuna bizkarreratu zitzaien.
Baina nekazaritzan jarri ziren itxaropenak, laster, hein handi batean, bertan behera gelditu ziren (arrazoiak: gerraren eragina, uzta txarrak, merkatu beltza, espekulazioa, antolaketa
eskasa...), eta horren ondorioz, urte haiek, gose urteak edo eskasi urteak izan ziren, batik bat
hirietan.
“Izan zen bolada bat latza, baina guk ia ez genuen ikusi. Baserrietan zailagoa zen. Esnea
bazeukazun etxean, patata urte guztirako bazegoen... Kalekoak gaizkiago ibili ziren, kalean
orduan gosea zen. Garai hartan baserria zeukana nik uste errezago moldatu zela” (Iturria:
Joxe).
“Guk zer kexatu handirik ez genuen izan. Baina aurreneko puxka batean, bai, urte batean edo, ogirik gabe jarri ginenean. Orduan larri ibili ginen, behintzat, gauzak bilatu eta bizi
izaten ikasi genuen arte” (Iturria: Joxe).

“Gerra ondorenean, gosea zegoen eta Tolosa, Hernani eta Billabonatik jendea etortzen
zen Aramara gaztainak biltzera. Gaztainak zakuan sartu eta trenera. Behin, meza nagusira
sartzeko jendea zain zegoela, hiru emakume gaztainekin azaldu eta jendeak kendu egin zizkien” (Iturria: Felipe).

“Jendea gosetzen hasi zen, eta orduan jendea mendian patata egiten eta garia egiten
hasi zen” (Iturria: Mikel).

Beraz, garai hura larria eta latza izan zen askorentzat. Ia dena, gainera, errazionamenduak
mugatzen zuen.
4.2. Errazionamendua

Urte haietan, Espainiako estatua urritasun fase batean sartua zenez, premia handieneko
gaiak mugatuak edo errazionatuak zeuden, eta hileko kupo edo bale baten arabera eskuratzen
ziren. Kupo hauek errazionamendu-liburuxkan kontabilizatzen ziren. Adibidez, olio laurden
bat edo kilo bat patata hilabete osorako izaten zen, eta ogia, aldiz, ogi-opil bana bakoitzarentzat egun osorako. Familiakideen arabera banatzen zen janaria.
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Premia handieneko elikagaiak honako hauek ziren: haragia, ogia, olioa, bakailaoa, garbantzuak, babarrunak, lentejak, azukrea, txokolatea, kafea, patatak... Produktu hauek ezin
ziren saldu (ezta erosi ere) merkatu librean, beraien salmenta gobernuak kontrolatzen baitzuen. Esate baterako, etxeko txahalak deklaratu behar izaten ziren, eta ezin ziren saldu norberak nahi zituen moduan.
“Errazionamendu garaian, Iriartera etortzen ginen olio eta azukre bila. Pakok eta partitzen zituzten horiek. Guk panaderia genuen eta guk ogia partitzen genuen.

Eta orduan ogia egiten zen, eta % 90 irina kentzen zitzaion, eta gero horri garagaririna
eta zentenoa nahasten zitzaion. Irin gutxi bazegoen garagaririn gehiago edo gutxiago, edo
zenteno gehiago edo gutxiago. Eta gero babarrun eta garbantzuekin, jendeak irina egin eta
panaderiara eramaten zuten azkenean ogian sartzeko.
Txekorra ere ezagutu dut nik hemen partitzen errazionamenduan, zintzilika” (Iturria:
Mikel).

“En virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de Guipúzcoa, se ha procedido a un reparto de garbanzos a razón de 300 gramos por persona, correspondiendo a ese
Ayuntamiento según el número de habitantes los sacos que se señalan del almacenista indicado (J.M. Lizasoain-Donostia)” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1940-04-06).
“Habiéndose racionado el pan ha sido señalado el cupo diario de 32,083 kilos de harina destinados al abastecimiiento de ese término municipal, debiendo darse el mismo con cartilla y advirtiéndole que la ración de pan está hecha a base de 250 gramos por persona...”
(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1940-04-24).

“Ha sido preocupación de esta Delegación Provincial de Abastos, el que el censo de
habitantes formado a efectos de racionamiento se ajustase en todo momento a la realidad,
con el fin de que el reparto de raciones sea equitativo” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa,
1940-05-14).

“Siendo el día 11 del próximo mes de noviembre la fiesta patronal de esta villa, le ruego
se sirva autorizar para que directamente por esta Alcaldía se pueda sacrificar una res para
el abastecimiento del vecindario pues al haberse separado de los centros de producción y
venta de pescados, la base principal de alimentación en tales días es la carne” (Iturria:
Aramako Udal Artxiboa, 1940-10-22).
Errazionamendu liburuxken sistema 1952ra arte mantendu zen.
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4.3. Entregak

Bestalde, garai honetan, nahiz eta baserritarrek betiko moduan erein garia, artoa, patata,
indabak... gobernuari hainbesteko bat entregatu beharra zeukaten (“cupo forzoso”).
Horretarako, baserriz baserri eta herriz herri, guardia zibilak edo fiskaliakoak (gobernuak
errazionamendu-sistema kontrolatzeko eta irregulartasunak zigortzeko, 1940an sortu zuen
kargua) ibiltzen ziren.
“Garai hartan, ni kontzejal nengoela, behin fiskaliakoak patata kupoarekin etorri ziren,
eta patata nahikorik ez zegoenez alkatea estu hartu zuten” (Iturria: Joxe).

“Gobernutik agindua etortzen zen herrira, hainbesteko bat entregatzeko, eta bakoitzak
hainbesteko bat entregatu beharra zeukan, prezio jakin batean. Esate baterako, kontrabandoan baldin bazen bost pezeta, gobernuak sei erreal edo pezeta bat pagatzen zuen. Hori zen
«cupo forzoso».
Guk Arama eta Itsasondoko garia biltzen genuen errotako ganbaran. Baina denek gari
hura entregatzen ez bazuten, dena bildu arte ez zen errotarik irekitzen. Maiatzaren 31ean
etortzen zen guardia zibila eta errota prezintatu egiten zuen. Eta gero gari berria etortzen
zenean, aurrena «cupo forzoso» delakoa entregatu behar zen.
Aita zena behin Larraul eta Asteasu aldera bidali zuten babarrunak biltzera” (Iturria:
Mikel).

“Gerra ondorenean, garia entregatu beharra izaten zen. Deklaratu egin behar zen zenbat gari izaten genuen. Gainera garia jaso arte errotak eta denak itxita egoten ziren. Nahiz
eta etxean garia eduki, ezin zenuen errotara eraman. Kartila ugari eta dena razionamendua.
Dexente urtetan egon ziren entrega horiek” (Iturria: Felipe).
“Hemen, gaur egun udaletxea dagoen tokian, alondegia zen garai batean, eta gerra
ondorenean hemen entregatu beharra izaten ziren, garia, patata, artoa... Baskulan jarri eta
entregatu. Zenbat gari-zaku eraman ote ziren Tolosako Subijana fabrikara?

Lanik egiten ez zutenek jaten zuten hura. Baserritarrek hemen egiten zuten lan guztia
beste batzuk aprobetxatzen zuten. Orduan bildurra zen, eta ez zegoen gaur egun adinako protestarik. Patata etxean falta eta hala ere entregatu egin behar izaten zen. Behin, patata txarra entregatu genuela eta denuntzia ere bai” (Iturria: Jubilatu-taldea).
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“Adjunto tengo el honor de remitirle las declaraciones modelo C-1 que han presentado
en esta Alcaldía los vecinos labradores de este término municipal, manifestándole al mismo
tiempo que los mismos desean que se les autorize el molino de D. Saturnino Irizar de Arama
para moler el trigo declarado para consumo particular.
Los datos consignados en las declaraciones no contienen a juicio del suscribiente ocultaciones” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1941-10-07).
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“Para su conocimiento y efectos oportunos manifiesto que en el día 25 del presente mes,
es la recogida del trigo cupo forzoso en todo ese término municipal, y con el fin de no demorar el camión que los ha de transportar a estos almacenes de Tolosa, le ruego encarecidamente lo tenga recogido para dicho día, y envasado en sacos de 80 kilos peso neto en los
locales de ese Ayuntamiento sin excusa ni pretexto alguno para el día señalado” (Iturria:
Aramako Udal Artxiboa, 1943-08-11).
“En consecuencia y de conformidad con las normas establecidas, esta Jefatura
Provincial acuerda rectificar el cupo forzoso de maíz señalado a ese término municipal fijándolo con carácter definitivo en 2.600 kilos equivalentes al 10 % aproximadamente de la cosecha” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1946-11-23).
Ganadu-entregak ere egin ohi ziren.

“Pongo en su conocimiento que para atenciones del abastecimiento provincial de carne,
he dispuesto la entrega por ese municipio y de su propia producción ganadera, de las reses
que a continuación se detallan (bi txekor) y a los pueblos que se indican (Beasain) para su
sacrificio, significándole que estas entregas son con carácter obligatorio...” (Iturria:
Aramako Udal Artxiboa, 1946-07-01).
4.4. Estraperloa edo kontrabandoa

Errazionamendu-liburuxkekin ez zen gosea erabat asetzen, eta egoera larri horri ihes egiteko zerbait asmatu behar zen. Honela, hitz berri bat zabaldu zen gerraosteko urteetan Hego
Euskal Herrian: estraperloa. Beharrak behartuta eta irtenbide modura, estraperlora edo kontrabandora jo zuen jendeak (bakar batzuk negozioa egiteko asmoz ere bai), patata, haragia,
ardoa, olioa, ogia, kafea, azukrea, irina eta horrelakoekin. Baina, hori bai, beti goardia zibilen eta batik bat fiskaliakoen beldurrez.

“Nik neronek goardia zibilei bildur gutxi nien. Fiskaliakoei bildur gehiago nien.
Fiskaliakoak, gainera, paisanoz ibiltzen ziren” (Iturria: Joxe).

“Franco ondorengo gosete hartan, bolada batean gaizki ibili ginen, jendea garia egiteari utzita baitzegoen. Kontrabandoko garia erosiz ibili ginen garai hartan. Baina gero etxean berriz ere garia egiten hasi ginen, eta etxean eginez gero izaten zen. Gainera, garia ikaragarri ematen hasi zen.

Garia ere entregatu egin behar zen puska bat orduan, gainera, baina hola edo hala moldatu ginen: deklaratu gutxiago, puska bat gorde...
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Kontrabandoan harrapatzen zutenari generoa kendu egiten zioten, eta denuntzia ipintzen
zioten gainera” (Iturria: Joxe).

“Nafarroara ere joaten nintzen zaldia eta karroarekin, patata bila. Etxean patatarik ez
zegoen garaian, bila joan egin behar zen. Kiloko pezeta bat pagatuta ekartzen genuela uste
dut. Gero Lizarrusti pasatu egin behar zen eta bidean beldurrez, ez zegoen ekartzerik eta.
Biaje pare bat edo hiru egin nituen, etxean patatarik ez zegoen garaian” (Iturria: Joxe).
“Batik bat mugako jendea ibiltzen zen estraperloan, ataundarrak eta. Arama inguruan
ez hainbeste. Nafarroatik jendeak ganadua ekartzen zuen, eta baita garia eta patata ere.
Batzu-batzuk saiatzen ziren” (Iturria: Jubilatu-taldea).

Honela, gerra ondorengo urte gogor haietan, merkatu bikoitza egon zen indarrean.
Merkatu ofizialak zituen hutsuneak bete nahian merkatu beltza eraiki zen. Merkatu beltzaren
garrantziaz jabetzeko, taulako informazioaz gain, datu bat emango dugu: 1939-49. urteetan
merkatu beltzean eskuratu ahal izan zen gari kopurua merkatu ofizialekoa baino ugariagoa
izan zen.
HAINBAT ELIKAGAIREN PREZIOAK GIPUZKOAN (pezetak), 1948
Produktua

Olioa (kiloa)
Azukrea (kiloa)
Bakailaoa (kiloa)
Garbantzuak (kiloa)
Babarrunak (kiloa)
Patatak (kiloa)
Kafea (kiloa)
Txokolatea (350 gramo)
Txekor-haragia (kiloa)
Urdaia (kiloa)
Ardo normala (litroa)
Ogia (kiloa)
Esnea (litroa)
Arrautzak (dozena bat)

Prezio Ofiziala
6,60
6,50
10
7
6,50
1,10
35,50
3,50
15,50
14,50
3,50
2,80
1,40
28,50

Prezioa Merkatu Beltzean
40
35
36
20
16
3,50
60
8
40
42
6
15
3
40

(Iturria: “De los años triunfales a los días sin postre: crónica de una postguerra en clave
de hambre”, in Leyçaur, 6.zk).
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4.5. Normandiako lehorreratzea eta Arama (1944)

“Amerikanoak Normandian desenbarkatu zutenean, Francok beldurra izan zuen eta
amerikanoak honuntza etorriko zirela eta, soldaduak etorri ziren Aramara. Hemen egon
ziren kanpamentuan, gure etxe pareko goi hortan, autobidea egiterakoan moztu zuten hortan.
Garai hartan, soldaduz beteta egon ziren inguru hauek. «Ingenieros y zapadores» hemen,
«artillería» Letxerian, eta generala Ordizian, Barrena Jauregian. Eta Lazkaon, Pingonen
gaztainadia zen, eta han ere soldaduak egon ziren. Eta Alegiako sarreran ere bai.
Herritik, San Martin aurretik aldegin zuten” (Iturria: Mikel).

XIX. mendearen hasieran, 1826ean, Sebastian Miñañok Aramari buruz zera esaten zuen:

“Sus montes están poblados de castaños y cerezos. Produce en un año regular de 300 a
400 fanegas de trigo, y de 500 a 700 de maíz; abunda de castaña y manzana, melocotones y
abridores de muy buena calidad y gusto, cuyas hermosas flores, a la primavera, hacen el
terreno semejante a un jardín botánico, y su producción deja bastante utilidad al vecindario.
Industria: compra o venta de ganado vacuno que se cría en sus montes” (Iturria:
Diccionario geográfico estadístico de España y Portugal).
Madozek, berriz, XIX. mendearen erdialdean:

“...el terreno está bastante poblado de robles y castaños. La parte roturada es de mediana calidad. Producción: maíz, trigo, algunas legumbres, mucha manzana y castañas. Se cría
poco ganado, hay alguna caza y abundante pesca de truchas, anguilas y peces” (Iturria:
Gipuzkoa, 1845-1850).
Zertxobait beranduago, 1918. urtean, Serapio Mujikak honela definitzen zuen Arama:

“Es la villa de menor número de habitantes de Guipúzcoa (...). A la agricultura dedican
todo su esfuerzo los habitantes de Arama, y son notas características de esa labor el interés
particular con que fomentan los hierbales y la producción de diversos forrajes para el ganado vacuno y el gran número de viveros de manzanos que se injertan en clases superiores (...).
Tiene 113 habitantes, distribuidos en 18 casas, de las cuales la mayor parte están distribuidas sin formar núcleo (...). La industria y el comercio son casi nulos” (Iturria: “Provincia de
Guipúzcoa”, in Geografía General del País Vasco-Navarro).
Eta udaletxeko idazki batean, azkenik, urte batzuk geroago, herriari buruz honako deskripzio hau ematen zen:
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“Es la menor villa de Guipúzcoa en número de habitantes, están habitados sus caseríos
en general por sus propietarios, los cuales, así como los colonos viven muy holgadamente,
pues todos ellos se dedican a la ganadería, que produce mucha leche, cual se vende, en parte
a San Sebastián, y al pueblo limítrofe Villafranca de Oria.
Hay labradores que se dedican a la horticultura, sobre todo a las plantas de frutales que
son muy solicitados en toda la Provincia y Navarra.

La única industria es una panadería y molino, cual produce también luz eléctrica, cuya
casa ocupa 4 o 5 operarios” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1932-03-12).

I. ARAMAKO BASERRIAK

Garai bateko euskaldunentzat eta aramatarrentzat, etxeak (baserriak) garrantzi handia
zuen. Ez bakarrik jende gehienaren bizitokia zelako, baizik eta baserria hori baino askoz
gehiago zelako. Hau da, bertako biztanleentzat baserria beren etxe, soro, borda, baratze,
belardi eta basoekin, familiaren bizitza eta lanerako lekua zen.

Bestalde, antzinako mendeetan, etxeen bidez herritarrek eskubideak eta eginbeharrak
eskuratzen zituzten. Honela, baserriaren bidez, biztanleek lur komunalak erabiltzeko, eliza eta
hilobiko lekua, eta herriko bileretan parte hartzeko aukera zuten.
Ondasunak eta etxekoak etxeko parte ziren, gainera. Gure basoa, gure baserria, gure soroak, gure baratzea... Ondasunak elkartearenak ziren. Aurreko belaunaldien eskutik jasotako
ondasunak, hurrengo belaunaldiei emateko gorde, zaindu eta ahal bazen zabaldu behar zirenak.

“Guk Aramako kaskoan etxe hauek ez genituen ezagutu. Eliza inguruan ez zegoen ezer.
Baserriak, eta besterik ez zen. Iturriotzen bordea erre eta etxea egin zuten, baina hori ere ez
zen” (Iturria: Joxe)”.

1. Sarrera historikoa

Baserriak, lurgintzarako etxe moderno gisa ulertzen badugu, gehienez bostehun urte ditu,
eta oso ongi ezagutzen ez den beste etxalde-mota baten tokia hartu zuen.

Erdi Aroko Gipuzkoako nekazarien etxebizitzek ez zuten XV. mendearen amaiera aldera
egiten hasi ziren baserrien tankerarik. Askoz txikiagoak ziren, lastoz eta teilaz estalita, baina
animalia eta familiarentzako lekua bazegoen. Dolarea, biltegia, txerritegia eta borda etxebizitzatik kanpo zeuden. Badirudi baserriaren sorrera etxola bakartu horiek denak bildu eta eraikuntza bateratu gisa antolatu zituztenean gertatu zela.
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Gipuzkoan lehen baserriak XV. mendearen amaieran eta XVI. mendearen hasieran egiten
hasi baziren ere, gaur egun ezagutzen ditugun Gipuzkoako baserri gehienen sorrera, XVI.
mendearen lehen erdialdean izan zen. Baserri ugari egin ziren garai hartan harriz eta egurrez.

Baserri hauek, Gipuzkoako zaharrenak, fatxada nagusiko zati handi bat egurrarekin (oholez) itxia zuten. Egurrezko fatxadak oso erabilgarriak ziren belarra lehortu zedin, baina aldi
berean oso hauskorrak.
Araman bazen era horretako adibide bat, Iriarte baserriko ataripea.
1.1. Baserriak artoaren garaian

XVI. mendearen amaieran Gipuzkoako ekonomiako sektorerik aktiboenak krisian sartu
ziren, eta Gipuzkoako gizartea baserritartu egin zen.

Baina labore tradizionalak ez ziren nahikoa probintziako biztanle guztiak elikatzeko, eta
estuasuna zabaltzen hasi zenean, artoa iritsi zen. Artoak beste zerealeen lekua hartu zuen eta
gariarekin batera landaketetan nagusitu zen. Artoaren hedapen zikloa XVIII. mendearen
erdialdera arte luzatu zen.
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Garai horretan, gainera, Gipuzkoako familiarik aberatsenak baserriari begira jarri, eta
ahalik eta baserri gehien bereganatu eta alogeran ematen saiatu ziren, hor bakarrik inberti
baitzezaketen arriskurik gabe. Esate baterako, Ordiziako Zabalatarrek (Villafuerteseko kondearen aurrekoak) Araman, Etxeberri (1652-1654) eta Iturriotz (1705-1721) baserriak bereganatu zituzten.

Behartsuak ere baserriari begira jarri ziren, bertan lanaren bidez (maiztergoaren bidez)
beste lekuetan ukatzen zitzaizkien bizibideak lor baitzitzaketen.
1.2. Baserria Aro Garaikidean: gainbehera

XIX. mendeak ekarri zuen nekazaritzaren gainbeheraren hasiera, eta baserriaren “akabera”. Gipuzkoan, eta baita Araman ere, salbuespenak salbuespen, azken baserriak, XIX. mendekoak dira.

XIX. mendean zehar espazio marjinal asko kolonizatu ziren. Aurreko mendeetan eraiki
ziren baserriak ez bezala, XIX. mendean eraiki ziren baserri asko tamaina txikikoak izan
ziren. Esate baterako, Artsuaga (1837) eta Jauregietxeberri (1875) baserriak Araman.
XX. mendeak ia ez zuen baserri berrien sorrerarik ekarri ez Gipuzkoan ezta Araman ere
(XX. mendearen hasieran, 1907-1908. urteen inguruan, suak Ibaresko errota-baserria erre
ondoren, errotaren gainean baserria eraiki zuten, Ibaresko baserria). Hala ere, mende horretan lehengo eraikin asko berritu egin ziren eta gehienak bizigarritasun modernoko baldintzetara egokitu: komuna jarri, ukuilua berritu, ganbara txukundu, ganbarara zubia egin, sukaldea
handitu...

“...para la salud pública deberán los vecinos de esta localidad, cuidar de que no haya
aguas estancadas o detenidas periódica o permanentemente por ser éstas origen del paludismo y otras enfermedades que podrían acarrear; y también procurando de tener las cuadras
y corrales limpias donde se crían animales domésticos y quitar el estiércol de las mismas con
frecuencia y blanquear las cuadras y corrales cuando fuera necesario” (Iturria: Aramako
Udal Artxiboa, 1924-05-04).
“...darles cuenta de un telefonema del Sr. Delegado Gubernatibo de Tolosa en que manifiesta que se concede un plazo de veinte días para el blanqueo de edificios y establos de esta
localidad que habrá de quedar terminado para el fin de este mes” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1924-08-15).

Hau da, baserria bizimodu jakin bati lotuta zegoen garai batean, eta industrializazioarekin, bizimodu hori aldatuz joan zen heinean, baserria aldatuz joan zen. Bilakaera horretan,
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lehengo erabileren artean bat nagusitu da egun: etxebizitzarena, alegia. Lehen, etxebizitzak
baserriaren leku txiki bat hartzen zuen. Orain, landan egiten diren etxebizitzak horixe dira,
etxebizitzak.

2. Baserrien izenak

Araman zenbait baserrik lekuari dagokion izena dute, toponimoak dira: Agarre,
Mendizabal, Iriarte, Iturriotz, Ibares, Artsuaga. Hau da, normalean, erarik zaharrena baserri
izenetan. Beste zenbaitek, aldiz, etxe beraren ezaugarri bat dute, etxearen inguruan gizakiak
ekarri izan dituen aldaketen ondorio: Jauregi, Etxeberri, Aiestazuri, Aiestabeltz, Aiestatxiki,
Goikoetxeberri, Jauregietxeberri.
Azken bi mendeotan, bestalde, baserri batzuk izen gorabeherak edo izen bikoiztasunak
izan dituzte. Izen aniztasun hori batik bat etxe edo baserri “berrienetan” agertzen da:
- Artsuaga: Arzuacelaia (1847), Arsuazelaya (1847), Venta churi (1926).

- Goikoetxeberri: Jauregiverria (1791, 1805, 1845), Jauregi Echeverria (1863),
Artatolosa (1926), Echeverrigoicoa (1926).
- Jauregi: Jaureguinea (1871).

- Jauregietxeberri: Ayesta berria (1905), Ayesta (1876, 1914), AyestaEcheverri (1915),
Iriarte berri (1920), Iriarte (1926), Kapadorenea, Aiesta behekoa.
- Makinetxe: Ayesta txiki (1905, 1910, 1920, 1931), Casa de Máquinas (1903, 1920).

“Artatolosa deitzea ez zitzaion gustatzen hango zaharrari. Harek artoa Tolosara eramanda ez zuela familia hazi esaten omen zuen” (Iturria: Joxe).

3. Etxeen sorrera mendez mende

Dokumentazioaren urritasuna bitarteko zaila gertatzen da, kasu gehienetan, baserri
bakoitza zein urtetan eraiki zen zehazki adieraztea, baina aurkitutako erreferentzia desberdinak kontuan izanik, esan dezakegu XVIII. mendearen erdialdera Aramak hamar etxe zituela:
Agarre, Aiestabeltza, Aiestazuri, Etxeberri, Goikoetxeberri, Ibares, Iriarte, Iturriotz, Jauregi
eta Mendizabal.

XIX. mendean, berriz, honako hauek ziren Aramako etxeak: Agarre, Aiestabeltza,
Aiestazuri, Artsuaga (1837), Etxeberri, Goikoetxeberri, Ibares, Iriarte, Iturriotz, Jauregi,
Jauregietxeberri (1875) eta Mendizabal. Mende honetan baserri-kopuruak gora egin zuen
udalerrian (mende hasieran baino bi baserri gehiago).
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Eta XX. mendearen lehen herenean, azkenik: Agarre, Aiestabeltza, Aiestazuri,
Apaizetxea, Artsuaga, Etxeberri, Goikoetxeberri, Ibaresko baserria (1907-1908), Ibaresko
errota, Iriarte, Iturriotz, Jauregi, Jauregietxeberri, Makinetxe (1903) eta Mendizabal.
Beraz, esan dezakegu, Aramaren herri morfologiak ez duela aldaketarik izan duela gutxi
arte, urteetan, herriko eraikinen kopurua ia ez baita aldatu.

4. Jabeak eta maizterrak

Baserritarren artean, lur jabetzaren arabera, lau talde nagusi zeuden Araman XX. mendearen hasieran:

- Lehen mailan, Villafuerteseko kondea zegoen (Iturriotz, Aiestabeltza, Etxeberri eta
Ibaresko etxeen jabea).

- Beraien ondoren jabe txikiak edo ertainak zeuden (Iriarte, Jauregi, Agarre,
Mendizabal, Artsuaga, Aiestazuri, Jauregietxeberri eta Goikoetxeberriko etxeetako jabeak).

- Hirugarren taldea maizterrena zen (Makinetxe, Iturriotz, Ibares, Aiestabeltza,
Etxeberri, Artsuaga eta Aiestazuriko maizterrak). Talde edo multzorik ugariena eratzen
zuten.

- Azkenik, beheko mailan baserrietako morroiak eta neskameak zeuden. Janari, aterpe,
zenbait jantziren eta diru apur baten truke (esate baterako, Araman, 1914. urtean, neskameen urteko soldata, 23-25 pezetakoa zen; 1938. urtean, aldiz, Aramako morroien urteko soldata, 750-950 pezetakoa zen), baserritar askeei eta maizterrei laguntzen zietenak ziren
(baserriko-lanak, umezain...). Lan-kontratorik ez zen izaten tartean. Horregatik, nagusiek
morroia edo neskamea kanporatzeko eskubidea zuten, inongo kalte-ordainik gabe.
Morroiek ere, nahi zutenean aldegin zezaketen. Gehienetan tratu ona jasotzen zuten, baina
kasu askotan baliabiderik ez zutenez, eta morroi asko eta asko ibiltariak zirenez, inoiz ezin
zezaketen sendirik osatu. Morroi eta neskameak beren etxeetara herriko festetan edo gabonetan joan ohi ziren bakarrik, egun pare bateko baimenarekin. Espainiako Gerra Zibilara
arte baserrietan morroi ugari izan zen, baina, gerraostean, fabrikak ugaltzearekin batera hasi
ziren morroiak gutxitzen. Industrializazioak eman zion amaiera mendeetako ofizioari.
Araman ere halaxe gertatu zen,“no se emplean obreros agrícolas a jornal (1941)”.

“Hemen morroia bagenuen. Pakon etxean ere bai. Iturriotzen ere bai. Agarren ere bai.
Eta Jauregietxeberri baserrian ere beti izan da morroia. Hemen nafarrak ere egon izan dira,
Ikaztegietako bat ere bai. Baten bat beti, eta bertan bizi izaten ziren. Batzuk urte asko egiten
zituzten, gainera, lau edo bost urte” (Iturria: Gregori).
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4.1. Jabeak
Etxea

ARAMAKO ETXEEN JABEAK, 1811 / 1834 / 1867
1811

1834

1867

Agarre

Jose Maria Ayala

Tolosako klaratarrak

Aiestazuri

Migel Inazio Jauregi

Migel Frantzisko Jauregi Joxe Mari Jauregi

Aiestabeltza
Artsuaga

Villafuerteseko kondea

Villafuerteseko kondea

Espainiako Estatua

Villafuerteseko kondea
Joxe A. Etxabeguren

Etxeberri

Villafuerteseko kondea

Villafuerteseko kondea

Villafuerteseko kondea

Ibaresko errota
eta baserria

Villafuerteseko kondea

Villafuerteseko kondea

Villafuerteseko kondea

Goikoetxeberri
Iriarte

Ramon Inazio Zurutuza

Juan Migel Zurutuza

Joxe A. Zurutuza

Migel Inazio Jauregi

Migel Frantzisko Jauregi Joxe Mari Jauregi

Ramon Inazio Zurutuza

Juan Migel Zurutuza

Iturriotz

Villafuerteseko kondea

Mendizabal

Joxe Manuel Etxabeguren Joxe Manuel Etxabeguren Joxe A. Etxabeguren

Jauregi

Villafuerteseko kondea

Villafuerteseko kondea
Joxe A. Zurutuza

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa eta Tolosako Jabego Erregistroa-Arama).
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Etxea

Agarre

ARAMAKO ETXEEN JABEAK, 1900 / 1910 / 1920
1900

Bautista Urretabizkaia

1910

Bautista Urretabizkaia

M. A. Urretabizkaia

Aiestabeltza

Villafuerteseko kondea

Artsuaga

Joxe Manuel Etxabeguren Joxe Manuel Etxabeguren Dolores Arrizabalaga

Aiestazuri
Etxeberri

Goikoetxeberri
Ibaresko errota
eta baserria

M. Antonia Garmendia

Villafuerteseko kondea

Villafuerteseko kondea

Villafuerteseko kondea

Villafuerteseko kondea

Villafuerteseko kondea

Pablo Jauregi

Pablo Jauregi

Joxe Antonio Zurutuza

Villafuerteseko kondea

Pedro Joakin Zurutuza

Villafuerteseko kondea

Iriarte (A)

Pablo Jauregi

Iturriotz

Villafuerteseko kondea

Jauregi (B)

Joxe Frantzisko Apalategi Juan Inazio Apalategi

Iriarte (B)

Jauregi (A)

Villafuerteseko kondea

M. Antonia Garmendia

Ibaresko errota

Ibaresko baserria

Villafuerteseko kondea

1920

Joxe Martin Jauregi

Lorentzo A. Mujika

Jauregietxeberria Maria A. Garmendia

Joxe Martin Jauregi

Villafuerteseko kondea

M. Antonia Garmendia

Pedro J. Zurutuza

Villafuerteseko kondea
Julian Jauregi

Villafuerteseko kondea

Lorentzo A. Mujika

Joakin Mujika Lasa

Maria A. Garmendia

Maria A. Garmendia

Ramona Sarasola

Makinetxe

Braulio Armendariz

Braulio Armendariz
eta Juan A. Etxeberria

Mendizabal

Joxe Manuel Etxabeguren Joxe Manuel Etxabeguren Dolores Arrizabalaga

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa eta Tolosako Jabego Erregistroa-Arama).

4.2. Maizterrak

“Ni mutikoa nintzenean, Aiestazurin maizter bezala Garmendia panaderoa eta ezagutu
nituen. Horiek hor bizi izandu ziren, baina horiek atera eta Villafrankara joan zirenean, bi
maizter berri jarri ziren, kalekoak. Bat, kamineroa, Lontxo Zurutuza, eta bestea, Joxe Iza,
arotza” (Iturria: Joxe).
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“Hemen gehientsuenak maizterrak ginen. Hemen lau edo bost egongo ziren propietarioak. Etxe honen jabea mutil zahar bat omen zen, eta gero iloba ibili zen, abokatua zela eta.
Bera ibili zen hemen. Guk baserria erosi genuela hamabost bat urte izango dira” (Iturria:
Felipe).
“Relación que se solicita relativo a los caseríos de este término municipal de Arama.
El número de caseríos de esta villa es de .....................13.
El id. de viviendas..................................................18.
El id. de propietarios................................................7.
El id. de inquilinos..................................................11.

Se hace constar que en esta villa no se halla ningún caserío ni vivienda desalojada
hasta el día de la fecha” (Iturria: Aramako Udal Artxibo, 1929-03-09).
4.2.1. Sarrera Historikoa

Azken hamarkadetara heldu arte maiztergoa izan da baserrietako egoerarik ohizkoena,
bai Gipuzkoan eta baita Araman ere. Jasotako datuetan argi azaltzen zaigu XIX. mendearen
hasieran Aramako baserritarren % 80 maizterrak edo errenteroak zirela.
“Nik aditu izan nuen gerraren batean, jefe batek terreno hauek bereak zirela esan zuela,
eta horrela apoderatutakoak zirela horiek” (Iturria: Joxe).

Etxea

VILLAFUERTESEKO KONDEAREN MAIZTERRAK, 1836

Aiestabeltza

Maizterrak

Martin Antonio Mujika eta Juan Migel Jauregi

Etxeberri

Migel Inazio Goikoetxea eta Martin Antonio Goitia

Ibaresko errota eta baserria

Martin Aranburu eta Bernardo Iturriotz

Iturriotz

Ramon Aranburu eta Joxe Migel Arizmendi

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1836).
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Etxea

VILLAFUERTESEKO KONDEAREN MAIZTERRAK, 1864-1865
Maizterrak

Aiestabeltza

Joxe Antonio Mujika eta Juan Migel Jauregi

Iturriotz

Joxe Antonio Aranburu eta Juan Kruz Arizmendi

Etxeberri

Ibaresko errota eta baserria

Joakin Goikoetxea eta Juan Antonio Elosegi
Lorentzo Lasa eta Martin Iturriotz

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1864-65).

Etxea

VILLAFUERTESEKO KONDEAREN MAIZTERRAK, 1910
Maizterrak

Aiestabeltza

Joxe A. Arruabarrena eta Ramon Jauregi

Iturriotz

Juan Joxe Usabiaga eta Fernando Arizmendi

Etxeberri

Ibaresko errota eta baserria

Frantzisko Goikoetxea eta Joxe Joakin Insausti
Bautista Aiestaran eta Frantzisko Irastorza

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1910).

XX. mendean zehar maizterrak pixkanaka ugazaba bilakatu ziren. Araman, gertaera hori
80. hamarkadan eman zen.
4.2.2. Errenta

Urtean behin, maizterrak nagusiaren edo administratzailearen etxera joaten ziren hitzartutako errenta eramatera. Jabeek aspaldiko garaietan errenta garitan ordaintzea eskatzen zuten
ia beti. Alde batetik, gari-irina preziatua zelako, eta bestetik, merkatuan erraz bihurtzen zelako diru. XIX. mendean, dena dela, ohizko bihurtzen hasi ziren diru ordainketak. Esate baterako, Joxe Antonio Izagirrek, Agarre baserriko maizterrak, XIX. mendearen erdialdean, 16
gari-anega eta 253 erreal ordaintzen zien Tolosako monja klaratarrei urteko errenta gisa.
Goikoetxeberri baserriko errenteroak, berriz:

“...renta anual de la casería y pertenecidos de Jáuregi-Echeverría (Goikoetxeberri baserria), que consiste en ocho fanegas de trigo y treinta ducados de vellón...” (Iturria: Tolosako
Jabego Erregistroa-Arama, 1863).
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Villafuerteseko kondearen maizterrei dagokienez, gerraurretik errenta horrek honako atal
desberdin hauek izaten zituen: dirua, gari-anega kopuru bat, kapoiak eta derrigorrezko lana
edo auzolana (nagusiaren lurretan edo etxeetan noizean behin lan egin beharra zeukaten).

“Maizterrek Zabala palazioan entregatzen zituzten gariak eta diru-errentak. Garai hartan, gainera, maizterrek urtean hainbestetan bazituzten auzolanak eta horrelako zerak, etxeak egiten laguntzeko eta. Kondeari etxe bat erretzen baldin bazitzaion, maizterren artean
aritzak eta bota eta zetzen zuten. Hemen, Etxeberrikoak Iurrera joaten ziren auzolanera”
(Iturria: Joxe).

“Ordizian zeuden kondearen martxa eramaten zutenak, errenta eta. Guk errentan, dirua
eta pisu jakina zuten kapoi pare bat entregatzen genituen. Kapoiak, bost kilo eta erdiko pisua
izan behar zuten, gutxienez. Garia bakarren batzuk eramaten zuten, baina hemen ez, guk ez
genuen sekula laborerik eraman. Entrega, Ordiziako Zabala palaziora eramaten genuen.
Gainera, urte garai hau izaten zen, Eguberri-egunean edo Urteberri-egunean” (Iturria:
Felipe).
“Gerraurretik errenta zera izaten zen, hainbeste gari-anega eta hainbeste diru, San
Martin aurretik” (Iturria: Mikel).

“Errenterook Santo Tomasetan kriston kapoizarrak entregatu beharra izaten genuen.
Pisu jakinekoak. Uste dut hamar kilo eta erdikoak. Artoa bota eta bota ibiltzen ginen baserrian, gehiago pisatzeagatik” (Iturria: Jubilatu-taldea).
“Relación de la cosecha de trigo que varios vecinos de ésta han declarado por separado para entregarle al Excmo. Sr. Conde de Villafuertes como pago de la renta anual que tienen consagrado entre ellos:
Nombres y apellidos

Quintales

Caseríos

Juan José Usabiaga

5,40

Iturrioz

Fernando Arizmendi

José Antonio Arruabarrena
Ramón Jáuregui
Martín Iturrioz

Francisco Goicoechea

José Insausti

5,18
7,65

7,65

8,10
7,20

7,20

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1918-07-27).

Iturrioz

Ayesta belza

Ayesta belza
Ibares

Echeberri

Echeberri”
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KONDEAREN MAIZTERREN URTEKO ERRENTA OSOA (pezetak), 1932

Baserria

Iturriotz (Arizmendi)
Iturriotz (Usabiaga)
Ibaresko baserria
Ibaresko errota

Aiestabeltza (Jauregi)

Errenta Osoa
493

493
580

2.500

533

Aiestabeltza (Arruabarrena)

533

Etxeberri (Urreta)

467,50

Etxeberri (Goikoetxea)

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1932-07-20).

467,50

XX. mendearen hasieran, Villafuerteseko kondearen ondasunen administratzailea Lukas
Egoskozabal Matxain zen, Ordiziako herritarra (honek Valdemedianoko markesaren ordezkaritza lanak ere egiten zituen). Bera hil ondoren, bere emazteak, Kandida Usabiagak, eta arrebak jarraitu zuten administratzaile lanetan.

5. Etxeak eta etxebizitzak

Baserriak sortu zirenean, eta urteetan, zorrotz bete zen etxe batean familia bakarra bizitzearen printzipioa. Baina, XVIII. eta XIX. mendeetan zehar, jabeek eta batik bat jabe handiek, baserritik etekin handiagoa ateratzearren, etxebizitza bakoitza familia maizter bati baino
gehiagori alokatzea errentagarriagoa zela ikusi zutenez, baserriak bi zatitan banatzen hasi
ziren edo etxe bikoitzak eraikitzen, espazio berean maizter familia gehiagori alojamendua
emateko asmoz.
Aramako baserrien erdiak, gutxi gora-behera, bi familia edo etxebizitzako baserriak izan
dira.

128

GARAI BATEKO ARAMA

ARAMAKO ETXEAK ETA ETXEBIZITZAK

Etxeak

Agarre
Aiestabeltza
Aiestazuri
Artsuaga
Etxeberri
Goikoetxeberri
Ibaresko errota eta baserria
Ibaresko errota
Ibaresko baserria
Iriarte
Iturriotz
Jauregi
Jauregietxeberri
Makinetxe
Mendizabal
FAMILIA-KOPURUA

1811
1
2
2

1864-1865

2
1
2

1
2
2
1
2
1
2

1
2
1

2
2
1

1

2

15

18

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa eta Tolosako Jabego Erregistroa-Arama).

1927
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1

19
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6. Familiak eta kideak

Garai batean Aramako baserrietan familien kide-kopurua gaur baino handiagoa zen,
seme-alaba asko izaten baitzituzten.
ARAMAKO FAMILIEN KIDE-KOPURUA
Etxea

Agarre

Aiestabeltza (Jauregi)

Aiestabeltza (Mujika-Arruabarrena)
Aiestazuri
Artsuaga

Etxeberri (Insausti)

Etxeberri (Goikoetxea)

1899

1910

1920

7

4

6

8

5
5
3

6
4

7

6
9
4

3

3

8

5
8
4

6

6

Goikoetxeberri

3

5

7

Ibaresko baserria

9

13

9

4

7

6

Ibaresko errota
Iriarte (A)
Iriarte (B)

Iturriotz (Arizmendi)

Iturriotz (Aranburu-Usabiaga)

Jauregi (Mujika)

Jauregi (Apalategi)
Jauregietxeberri
Makinetxe

Mendizabal

BATEZBESTEKOA

8
9

3
8

5
8

7

11

12

4

6

10

7

6

10

7

10

10
4
4

5,9

9
7
2

6,3

5

6

4

7,1

(Iturria: Gipuzkoako Elizbarrutiko Artxibo Historikoa-Arama; eta Aramako Udal
Artxiboa).

Konparaketarako datu bat: 1867. urtean, Beasaingo hirigunean, etxebizitza bakoitzeko
pertsona kopurua, 7,3koa zen.
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7. Baserrien egitura

“Caserío Arsuaga, consta de piso bajo y desván. (...) Caserío Jáuregui Echeverría, consta de bodega, planta baja y piso alto. (...) Caserío Ayestazuri, consta de planta baja, piso y
desván. (...) Caserío Agarre, consta de planta baja y desván. (...) Caserío Iriarte, consta de
pequeña bodega, un piso alto desván y con segundo desván. (...) Caserío Jáuregi consta de
dos pisos y un entresuelo, el primer piso que es bajo contiene cocina, cuadra, un cuarto y una
bodega; el entresuelo contiene tres cuartos; y el segundo piso un cuarto y un granero. (...)
Caserío Goicoecheverría, consta de dos pisos, el primero tiene cocina, cuadra y un cuarto y
el segundo un granero” (Iturria: Tolosako Jabego Erregistroa-Arama, 1863-1877).
“Caserío Ibares, consta de planta baja con cuadras y cocinas, un piso alto con habitación y depósito de pajas y forrajes, y un segundo piso desván. (...) Caserío Iturrioz, consta de
bodega en planta baja con cuadras y cocina, y un piso alto con habitación y desván. (...)
Caserío Ayestabelza, consta de planta baja con cuadras y cocina, un piso alto con habitaciones y depósito de forrajes, y un segundo piso desván. (...) Caserío Echeverri, consta de planta baja con cuadras y cocinas, un piso alto con habitaciones y depósitos de hierbas y forrajes, y un segundo piso desván” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1938-08-28).
ARAMAKO BASERRIEN AZALERA (metro karratuak)
Baserria

Agarre
Aiestabeltza
Aiestazuri
Artsuaga
Etxeberri
Jauregi
Jauregietxeberri
Goikoetxeberri
Ibaresko baserria
Iriarte
Iturriotz
Mendizabal

1863-1868
251

1932
288

310
143

310
182

131

250
180
182

280
330-339

288

1938
324
381

206
346

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1932 eta 1938; eta Tolosako Jabego ErregistroaArama, 1863-1868).
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Garai batean baserrietan familiarentzat gordetzen zen tokia bi zatitan banatzen zen:
sukaldea eta logelak. Sukaldea beheko solairuan egoten zen, sarreratik hurbil, eta baserriaren
bihotza zen.

Baserrietako sukaldea asko garatu da mendez-mende. XVI. eta XVII. mendeetan sukaldearen erdian jarritako harlosa baten gainean pizten zen sua. XVIII. eta XIX. mendeetan etxe
guztietara zabaldu zen su-bajuko tximinia. Eta, gerraostean, suzko txapak edo “ekonomikak”
jartzen hasi ziren. Hauek industrializazioarekin sortu ziren eta errekin asko aurreztea ahalbidetu zuten.

“Su-bajuari berotasuna tximiniatik joaten zitzaion. Hankak berotzen jartzen bazenituen,
bizkarra hozten zitzaizun. Ekonomika etxean nik hogei bat urte nituela jarri genuen”
(Iturria: Gregori).
Baserrietan XIX. mende erdialdera arte logela bakarra izaten zen edo gehienez bi.
Hasieran logelak beheko solairuan izaten ziren. Logelak goiko solairuan eraikitzea azken
ehun eta berrogeita hamar urtetako kontua izan da.

“Lanazko koltxoiak beti ezagutu ditut, eta artotxurikinarekin egindakoak ere bai. Koltxoi
hauek, gainera, erdian irekia zuten, eta eskua sartu eta eskuekin astindu beharra izaten zen.
Tarteka koltxoia eguzkitan jartzen genuen toki garbi batean eta makilarekin astintzen zen”
(Iturria: Gregori).
Komuna, berriz, XX. mendearen hasieran hasi zen zabaltzen. Ordura arte baserri gehienetan ez zen komunik eta eginbeharrak ukuiluan egiten ziren. Dutxarik ere ez zen oraintsu
arte.

“Lehengo etxe zaharrean komuna ukuilua zen, goitik ganaduaren simaurretara joaten
zela, ukuilura” (Iturria: Joxe).

“Garia jotzen aritu eta gero pixka bat garbitzeko, barrenoietan eta bandejan ura jarrita
egiten zen garbiketa. Dutxa hura zen” (Iturria: Gregori).
“Garai batean dutxarik ez zen, aurpegia garbitu eta kitto” (Iturria: Felipe).

Upategia garai batean baserrietako bodega zen, eta normalean, beheko aldean kokatzen
zen. Gipuzkoako baserria gainontzeko euskal baserrietatik gehien bereizten zuena upategia
zen. Aramako hainbat baserrik ere bazuten elementu hau. Gune hau baserriko sagardo kupelak gordetzeko erabiltzen zen.
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8. Amerika

“Amerika(noa) noa” (Iturria: Joxe).

Orain urte gutxira arte, Euskal Herria emigranteen lurraldea izan da, eta beharrak eraginda, jende asko joaten zen kanpora, Ameriketara batez ere.

Aramatik ere, garai batean, gazte jende asko joaten zen Ameriketara, eta batez ere
Argentinara, bizimodu hobearen bila. Araman jaio eta Argentinarako bidea hartutako batzuk
aipatuko ditugu jarraian:
- Migel Antonio Jauregi (Iriarte baserria), 1856-1857an jaioa.
- Juan Inazio Apalategi (Jauregi baserria), 1874-75ean jaioa.
- Frantzisko Mari Goikoetxea (Etxeberri baserria), 1883an jaioa (?).
- Dolores Urretabizkaia (Agarre baserria), 1884-1885ean jaioa.
- Kontxesi Goikoetxea (Etxeberri baserria), 1889an jaioa (?).
- Dominika Urretabizkaia (Agarre baserria), 1890-1891ean jaioa
- Juan Manuel Usabiaga (Iturriotz baserria), 1915ean jaioa.
- Joxe Eustakio Insausti (Etxeberri baserria), 1916an jaioa.

“Hemendik Argentinara joandakoak bastante izan ziren. Agarretik bi, Xalbador eta beste
bat. Gure etxekonekoak ere bai, Antonio eta Tomas; horiek tarteka etortzen ziren. Etxeberritik
ere beste bat bai. Eta Iturriotzetik ere beste bat bai, Isidro Usabiagaren anaia. Gero Ibaresko
baserritik ere baziren Argentinara joandakoak; eta horietako batzuk oraindik etortzen dira.
Ameriketara joandako batzuk soldaduskatik ihesi joan ziren, gainera.
Hemen gu gazte ginen garaian, amerikanoak Tolosan Felipaenea esaten zitzaion tabernan egoten ziren, apopilo jarrita” (Iturria: Joxe).

II. OTORDUAK ETA EDARIAK

Jaso ditugun datuen arabera, Aramako baserrietan garai batean, taloa, indaba, patata, txerrikia, gaztaina eta sagarra zituzten eguneroko janariak. Edatekoen artean, berriz, edari nagusia sagardoa zen.

Igande eta herriko jaietako bazkaria, ordea, berezia izaten zen: oilaskoa, garbantzuak
(orduan gauza preziatua ziren garbantzuak), babarrun zuriak.... Eta edateko, ardoa.

“Gosaltzeko gehienetan talo eta esnea jaten zen. Ni neroni umetan oso debila izan nintzen, eta neretzat kafesnea ere izaten zen, zerbait, eta txokolatea ere bai, halakoren batean.
Ni gaztetan debila izan nintzen eta alimentu faltarik ez nuen izan. Villafrankan eskolan
ibili nintzen garaian ere, etxean ematen zidaten diruarekin, hamar bat zentimorekin edo,
mahats-garaian «Julian Txikiren» dendan luku ederra erosten nuen.
Bazkaltzeko, berriz, gaztetan gehienetan zopa, babarrunak, haragia eta gero talo eta
esnea izaten zen. Edateko ardoa zerbait bai, baina normalean sagardoa, txarroan eta suelto.
Ardoa gordeta edukitzen zen okasiotarako, ez gaur bezala.
Eta afaltzeko ere gehienetan taloa.
Garai batean taloa zen printzipala, ogia baino are gehiago. Gure garaian baziren lau
librako ogiak, baina gure aita zenak esaten zuen beraien garaian, bestetarako ez zegoen
izeba batentzat ekartzen zutela ogi pixka bat, harentzako, besterik ez.
Herriko festetan bazkari extraordinario xamarra izaten zen. Aurrenetik, gure gazte denboran edo, hegaztia izaten zen, eta postrerako «arroz con leche». Eta geroxeago oilaskoak.
Gero hobetoxeago” (Iturria: Joxe).
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“«Bedeinkatu gaitzazu jauna, eta bedeinkatu itzazu jauna, jatera goazen janari horiek».
Horixe zen gure aitonan eta garaiko errezoa” (Iturria: Pako).

“Egunero eta urte guztian babarrunak izaten genituen. Goizean gosaltzeko, berriz, taloa
eta esnea, eta gainera, arrautzak urdai pusketa batekin, txerria hiltzen bazen. Gaztainak,
jeneralean gaztaina egosiak, eta sagar erreak ere jaten genituen. Igandetan, bestalde, normalean babarrun zuriak jaten genituen. Astegunean babarrun gorriak, eta igandetan zuriak.
Herriko festatan, berriz, garbantzuak eta oilo zaharrak.
Otorduetan sagardoa edaten genuen. Orduan, ardo gutxi izaten zen. Ardoa, festetan
bakarrik. Soroan eta, ura edaten genuen” (Iturria: Felipe).
“Garbantzua, festetan eta jaietan jaten zen pixka bat” (Iturria: Mikel).

“Garai batean, gehienetan taloa esnetan berotuta gosaltzen genuen, eta gustura, gainera, hura baldin bazen. Hamaiketakoa, garia egiteko laian egitera joaten ginenean izaten zen,
sagar erreak eta. Eguna zabaltzerako sorora joan eta hamarrak edo hamar eta erdietan.
Bazkaltzeko, babarrunak edota platerkada patata. Eta haren gainean, arrautzak, baldin
bazeuden, edota, txorizoa edo urdai pusketaren bat, txerria hilda bazegoen. Meriendarik ez
zen izaten, jeneralean.
Afaltzeko, berriz, talo eta esnea, eta nahi adina ez. Esne gutxi izaten zen eta taloa bil-bil
egin eta kutxararekin ahal zena kenduz ibiltzen ginen. Eta gainean, gaztaina garaian, gaztainak. Arto-zuriketan aritu eta gaztaina erreak edo egosiak.
Oilaskoak festetan izaten ziren. Eta garbantzuak, herriko festetan eta jaietan.
Edateko normalean, ura eta sagardoa. Ardoa, gutxi. Ez orain bezala. Kanpoan lanean
ibili ezkero bai, baina etxean normalean ez. Festetan, anis pixka bat eta ardoa. Karta motza
izaten zen garai hartan” (Iturria: Jubilatu-taldea).

Urtea

1908
1922
1931
1938

ARDO ETA PATTAR KONTSUMOA ARAMAN (litroak)

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa).

Ardoa

12.520
10.000
11.175
1.765

Pattarra
2.400
50
74
7
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Bestalde, garai batean, bisiguak ez zuen gaur egun duen estimaziorik. Katuak, berriz, bai.

“Ama asteartetan feriara joaten zen, eta batzuetan, bisigu pare bat erosita etortzen zen
etxera. Bisigua, garai hartan, oso merkea zen, eta txitarroa eta berdela, berriz, bota egiten
ziren, sasira” (Iturria: Jubilatu-taldea).

“Katua garai batean koadrilan askotan jan izandu genuen. Eta herriko maistrari horrek
nazka handia ematen zion. Horrela behin, erbia bota zuela batek eta erbia jan behar genuela eta koadrila bat juntatu ginen. Baina gezurra zen, erbia beharrean katua baitzen. Eta
herriko maistra ere juntatu egin zen eta erbia jan zuenean miauka hasi ginen. Miau, miau,
miua¡ Katua jaten ari zela «está muy bueno, está muy bueno» esaten zuen maistrak”
(Iturria: Joxe).
Eta gabonetan, zer jaten zen? Etxe denetan ez zen janari bera jaten, baina postrerako konpota etxe guztietan.

“Gabonetan, batik bat konpota. Eta turroia eta pasta batzuk, zopa ona, eta oilaskoa edo
kapoia” (Iturria: Pako).
“Erregenetan, mandarina bat edo mahaspasak izaten genituen, eta gustora” (Iturria:
Felipe).

1. Sagardoa

Sagardogintza antzinako edo betiko ohitura izan da Aramako baserritarren artean. Garai
batean Araman sagastirik gabeko baserririk ez zen eta gehienek egiten zuten etxerako sagardoa. Sagardoa egiteko prentsa behar zen, eta prentsari dolarea deitzen zitzaion. Dolarea ere
Araman baserri askotan zegoen (ez zeukatenak baserri horietara joaten ziren), eta sagardoa
jasotzeko upelak zituzten.
Sagardoa egiteko sagar-mota bereziak erabiltzen ziren: sagardo-sagarrak.

“Dolareak Araman baserri askotan ziren. Guk ez genuen eta etxekoneko dolarean egiten
genuen sagardoa, etxerako. Horretarako, gu, Ibareskoa eta etxekonekoa juntatu eta sagardoa
elkarri lagunduz egiten genuen. Ilunduta gero aritzen ginen sagarra jotzen. Eta gero afaria
izaten zen, sagardoa egiten zuenaren etxean. Afari ona, gainera.
Gero sagarra dolarera botatzen zen. Eta sagardoa bildu ahala, guk gehienetan baldetan
ekartzen genuen, barrikak bete eta urteko sagardoa egiteko. Ibareskoak, berriz, barriketan
eramaten zuten, behiekin leran hartuta” (Iturria: Joxe).
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ARAMAKO SAGARDO PRODUKZIOA, 1930 (litroak, ?)

Baserritarrak

Pedro Usabiaga
Frantzisko Arizmendi
Joxe Galarraga
Pedro Zurutuza
Isidro Urreta
Martin Urretabizkaia
Joxe Martin Nazabal
Joakin Mujika
Joxe Insausti
Joxe Arruabarrena
Ramon Jauregi
Jose Ramon Garmendia
Migel Oiarbide
Juan Etxeberria
GUZTIRA

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1930).

Sagardo Produkzioa
1.200
4.950
3.750
290
1.640
2.470
2.350
970
930
1.650
880
2.250
1.300
10.280
34.910

“Hemen beheran bodegan, orain kenduta daukagu baina dolarea genuen, eta kupelak.
Sagardoa kupeletan edukitzen zen, eta gero enboteilatu egiten zen, etxerako.
Guk etxean normalean sagardoa edaten genuen” (Iturria: Gregori).

“Araman baserri gehienetan egiten zen garai batean sagardoa. Mendizabal baserrian
dolarea bazen, eta Jauregi, Etxeberri, Jauregietxeberri, Artsuaga eta Iturriotzen ere bai.
Artatolosan ez dut uste. Ibareskoak, berriz, gure etxera etortzen ziren. Eta Aiestabeltza eta
Aiestazurin, ez dut uste” (Iturria: Pako).

“Garai batean, sagardoa etxean kontsumitzeko egiten genuen. Mendizabalekoak ere
gurean egiten zuten. Igual edukiko zuten dolarea baina hemen aritzen ziren. Etxekonekoak ez
zuten dolarerik.
Lehen sagarra eskuz jotzen aritzen ginen, gero motoarekin, geroago matxaka bat erosi
genuen eta orain elektrikoa. Oraindik dolarea baserrian dago eta duela lau urte egin genuen
sagardoa azkenengo aldiz. Lan handiegia dela eta utzita daukagu” (Iturria: Felipe).
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1.1. Pittarra

Araman sagardoaz gain, pittarra ere egiten zen. Eta zer zen pittarra? Ur askorekin nahastutako sagar patsa. Oso samurra omen zen.

“Pittarra ere egiten genuen, beherala edateko sagardoa. Azkenean gelditzen zen hondarrari, ur puska bat bota, egun pare bat batean eduki eta listo” (Iturria: Felipe).

2. Txakolina

Duela urte mordoxka bat Araman sagardoaz gain, txakolina ere ekoizten zen. Gauza
harrigarria eta bitxia Araman txakolina egitea, baina horrela zen.

“Han goran, etxekonekoen terrenoan ezagutu nituen nik mahats-zepak, txakolinarenak.
Lurrari eusteko egindako pareta batzuk ere bai. Toki malkar-malkarra zen, bestela ibiltzeko
txarra, baina toki babesa. Txabola kozkor bat ere ezagutu nuen han goran. Gure aita zenari
entzun izan nion apaiz batenak zirela, Jauregi baserriko garai bateko nagusiaren anaiarenak
edo, eta txabola ere han edukitzen zuela. Gero pinua sartu zuten” (Iturria: Joxe).

III. EGURALDIA ETA HERRI-SINESTEAK

1. Sarrera

Garai batean baserriaren oinarria nekazaritzan zegoen. Eta nekazal zikloak hiru epe nagusi zituen: ereinaldia, jorraldia eta uztaroa.

Eguraldiak lagunduz gero, ziklo horiek arazorik gabe betetzen ziren. Baina lurgintzak
ezusteko asko ekartzen zien baserritarrei, eta edozein ustekabekoren aurrean oso erraz galtzen zen egindako lanaren fruitua. Hau da, menperatzen ez zituen bi eragileren menpe egon
ohi zen baserritarra: eguraldi aldaketak (harria, euri-jasak, uholdeak, lehorteak...) eta izurriteak.

“Bi edo hiru aldiz ezagutu ditut nik uholdeak hemen. Uholdeekin Ibaresen ibiltzen ziren
gaizki, ura trenbideraino aterata. Halakorik izanez gero, Ibaresko familiako behiak gure etxera ekartzen genituen. Eta beraiek ere bai, etxean edukitzen genituen, egun pare batean edo.
Neroni ibilita nago gauean eskailera hartuta jendea etxetik ateraz. Errotatik ere bai, hor ere
ibilita nago jendea kanpora atera ezinik” (Iturria: Joxe).

“Orain dela urte batzuk harriak harrapatu zuen zulo hau. Hura adinekorik ez, baina nik
harri-jasa latzak ezagutu nituen hemen tarteka, mutil kozkorretan. Nik uste, orain baino
gehiago.
Behin, dozena bat urte edo nituela, aita zena eta ni gurdian Villafrankara joan ginen txerriak hartu eta saltzeko asmotan. Eta txerriak saldu gabe edo gelditu, eta kriston harri zapadarrarekin etorri nintzen ni behiak hartuta. Orduan dozena bat urtez gero behiekin ibiltzen
ginen. Gaur bezala kaminoan ez zegoen kotxerik” (Iturria: Joxe).
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“Relación de los daños ocasionados (...) por las tormentas ocurridas durante el año
1915 (...) en Arama: José Joaquín Inchausti, 300 pesetas; José Ramón Garmendia, 400 pesetas. Habitan en el caserío Agesta (...). Fondos provinciales destinados a reparar los daños
causados a los labradores de la villa de Arama: 135,50 pesetas” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1916).

“La Comisión Provincial se ha enterado del escrito remitido por el señor alcalde de
Arama en nombre del Ayuntamiento de la misma villa, solicitando indemnización para remediar en parte los perjuicios ocasionados en la cosecha y arbolado como consecuencia de una
tormenta de granizo que tuvo lugar en Arama el día 13 del corrientes (...). La comisión provincial acordó manifestarle que aunque con sentimiento, no puede conceder cantidad alguna a los damnificados con destino a la reparación del perjuicio que han sufrido por el temporal reciente” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1921-07-28).

“Las declaraciones de daños producidos por las recientes inundaciones de los días 15 y
16 de junio:
- D. Saturnino Irizar, 2.440 pesetas.
- D. Miguel Oyarbide, 1.240 pesetas.
- D. Ramón Jáuregui, 250 pesetas.
- D. José Arruebarrena, 400 pesetas.
- D. Isidro Urreta, 300 pesetas.

Aparte de esto los caminos vecinales han quedado deshechos en algunos puntos...”
(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1933-06-20).

“Las principales enfermedades que se observan son la roña en el tomate y la aparición
del escarabajo de las patatas que hasta la fecha no se había conocido, y también en las plantaciones de alubias en primavera cuando la planta se ha desarrollado se seca el tallo a nivel
del suelo aparentando una especie de roña secándose inmediatamente toda la planta.
No hubo pedrisco durante el año y las heladas algunas muy duras produjeron daños en
los sembrados de nabos (1941)” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1942-10-22).

“53ko uholdeak kalte handiak sortu zituen. Baso denak erreka etorri ziren, eta herri
sarreran dagoen sakon hori den-dena bete zen. Hala ere, hildakorik ez zen egon. Ibaresen
ibili ginen gaizki. Ehun kiloko gizona leihotik atera behar izan genuen. Hango behiak,
Jaureginen eta gure etxean egon ziren” (Iturria: Pako).

EGURALDIA ETA HERRI SINESTEAK

143

Eta eguraldi aldaketen aurrean, garai batean herri sinismenean oinarritutako errogatibak,
konjuroak, gurutzeak... eta eguraldia nolakoa izango zen jakiten laguntzen zien tenporak ziren
garrantzitsuak.

Kontuan izan behar dugu, baserritarra askotan naturaren aurrean babesik gabe sentitzen
zela. Eta egoera horri aurre egiteko, erlijioa laguntza handia izaten zen.

2. Errogatibak

Araman, beste toki askotan bezala, lehortea edo euritea izaten zenean, errogatiben bitartez
baserritarrek santua kalera ateraz eta herrian ibilbide bat eginez, euria egin zezan edo ez zezan
eskatzen zioten jainkoari. Garai batean Araman, ohitura handia zegoen errogatibak egiteko.
“Euria eskatzeko edo gelditzeko prozesioan joaten ginen kruzeraino, joan eta etorri.
Makina bat buelta egin genuen errogatibetan” (Iturria: Pako).

“Errogatibak euririk egiten ez zuenean egiten ziren. Eta askotan egiten ziren. Urtean bi
edo. Garai batean, jendea sorotik bizi zen eta lehenago kexatzen zen” (Iturria: Felipe).

3. Konjuroak

Lurra konjuratzea edo bedeinkatzea ere ohizkoa zen garai batean, eta hau ere apaizaren
zereginetako bat izaten zen. Lan hau egiteagatik, baserritarrengandik saria jasotzen zuen apaizak: babarrunak, arrautzak... Eta ordaina saskian jaso ahal izateko akolito edo laguntzaile bat
izaten zuen ondoan.

Hain zuzen, Araman maiatzeko Santakruzetan elizan ura bedeinkatu eta baserriz baserri,
lur eta soroetan ur hori botatzen zen, jaungoikoaren laguntzaz kazkabar, tximista, elurte,
lehorte, udaldi eta bestelako kalteak urrutiratzeko. Bestalde, baserrietako soroetan ere erramu
bedeinkatuarekin egindako gurutzeak ipintzen ziren, tximista eta izpiritu gaiztoengandik
babesteko.

“Santakruz inguruan etxeak eta soroak bedeinkatzen ziren. Bedeinkatutako egurrezko
gurutzeak jartzen ziren paretetan, eta apaizak konjuroa egiten zuen, lur eta soroentzako. Eta
etxerik etxe ibiltzen zen apaiza konjuroak eginez. Gurutze horiek erramu egunean, aldarera
erramuak eraman eta egur horiekin egiten ziren.
Soroetan ere bedeinkatutako gurutzeak jartzen ziren. Makila bat sartu zoruan, hura pixka
bat ireki eta gurutzea jarri. Eta ondoren, kandela bedeinkatuarekin kanta bat abesten zitzaion” (Iturria: Pako).
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“Soro-bedeinkazioan, apaizarekin ibiltzea nahi izaten genuen. Apaizak, lagunen bat
behar izaten zuen saskia ibiltzeko, baserrietan arraultzak ematen baitzizkioten. Eta bestela
ere, apaiza baserrietara joanez gero ardo goxoa eta izaten zen.
Harria bazetorren ere bai. Udan eguraldiak itxura txarra hartzen bazuen, kanpaia jo eta
apaizak konjuroa egiten zuen. Bestela ere, goizero egiten zuen. Meza ondoren, kanpora atera
eta konjuroa. Baina gauza horiek geroago ahaztu egin ziren” (Iturria: Felipe).

4. Baserrietako atariak

Eta lurreko fruituak babesteaz gain, baserria edo etxea ere zaindu beharra zegoen.

Garai batean baserritarrari arrisku askok sortzen zion beldurra: tximistak, bizilagunen
inbidiak, sorginak, izpiritu gaiztoak... Eta talisman babesleen lana egiten zuten zeinu eta sinboloak etxeko atarian jarriz lortzen zuen segurtasuna, kristau ortodoxia eta paganismoa
nahastuz.

“Ateetan guk Jesusen Bihotza jarri izan dugu. Askok eguzki lorea jarri izan dute, basotik ekarrita, baina guk ez. Nik, Jesusen Bihotza beti ezagutu izan dut eta uste dut aspaldikoa
dela. Etxe zaharretik ekarri genuen, handik kendu eta hona ekarri genuen. Eta hor dago
oraindik.
Erramua jartzeko ohitura ere izandu dugu, kuartotan. Gaur egun ere bai (Iturria:
Pako).

Dena den errito magikoak ez ziren nahikoa, tximistak edo istripu batek baserria edo abereak desegin ez zitzan galarazteko. Horrelako egoerei aurre egiteko baserritarrek sutearen
kontrako aseguruak zituzten, alde batetik; eta borondatezko elkarteak edo hermandadeak deiturikoak, bestetik.

“Baserria gure aita zenak aseguratu zuen. «Seguros Mutua Catalana» edo horrela zen”
(Iturria: Joxe).

5. Eguraldia iragartzeko sinismen zaharrak: tenporak

Garai batean eguraldia iragartzeko herri jakinduria, ilargian, eguzkian, tenporetan eta
mareetan oinarritzen zen. Esaera zaharrek erakusten dute sinismen hori oso hedatua zegoela
Euskal Herrian. Eta etortzekoa zen eguraldia ezagutzea garrantzitsua zen, uztak noiz bildu eta
aleak noiz erein behar ziren jakiteko.
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Tenporen bitartez baserritarrak hilabete batzuen buruan eguraldiak nondik nora joko zuen
asmatzen ahalegintzen ziren.
“Lehen San Migel aurreko astea, Eguberri aurreko astea eta horrela ziren, orain berriz
aurreragotik ere igual esaten dute tenporak direla” (Iturria: Felipe).
Azkenik, urte gutxiren buruan eguraldia asko aldatu dela dio Joxek:

“Gaur egun lehengo berorik ez dago, eta hotzik ere ez. Ez neguan hotzik, ezta udan berorik ere. Garai batean bezalakorik ez. Klima pixka bat kanbiatuta dagoela uste dut. Hotzarekin
eta beroarekin baietz esango nuke.
Uste dut beroa orain baino latzagoa izaten zela gure gazte garaian. Orduan ondo berotzen zuen. Ni gogoratzen naiz mutil kozkorretan, udan egunez beroarekin ibiltzerik ez zegoela eta, goizeko ordubietan edo hiruretan nola jeiki eta ibiltzen ginen behiekin artoa egiteko
lurra banatzen edo preparatzen soroan. Behiengatik ibiltzen ginen horrela. Beroarekin mingaina aterata itota ibiltzen baitziren soroan. Inon ezer baldin bazen goxokirik izango nuen,
eta ni gustora behien aurrean.
Neguan, berriz, Oria erreka izoztu egiten zen garai hartan. Eta Ordizian eskolan ibili
nintzen garaian, Zubibi taberna ondoko zubitik harrika ibiltzen ginen, eta hala ere errekako
izotza edo kristala ez zen puskatzen. Burruntziak ere edozein etxetan izaten ziren garai hartan, teilatutik behera lurrerainoko burruntziak. Gu mutikoak ginenean ospela ere gehiago
zen.
Gu gazteak ginen garaian, gainera, udan ere elurra ikusten zen Aizkorrin. Zuloetan elurra egoten zen ezin urturik. Orain horrelakorik ez dago” (Iturria: Joxe).

IV. BASERRIKO LANAK

Gaur egun inguru honetako bizimodua guztiz aldatu den arren, gure lekukoen bizimodua,
neurri handi batean, baserriari eta baserriko lanari lotuta egon izan da oraintsura arte.
“Garai batean baserritik zegoen zegoena. Kantitate handirik ez, baina zerbait bai”
(Iturria: Joxe).
19).

“...no existe ninguna casa o finca urbana” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1928-09-

“...en esta localidad no existe ninguna mina, ni cantera que se explota, así como tampoco fábrica alguna” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1934-04-23).

1. Nekazaritza
1.1. Soro-lanak

Garai batean soroan lan asko egiten zen. Eta soro-lan batzuk (garia ebaki, garia jo, laian
egin, artoa sartu...), gainera, besteen laguntzaz egiten ziren lanak izaten ziren, askotan.
Taldean lanak errazago egiten zituzten, eta batean baten mesedetan izango zen egindakoa eta
hurrengoan besteari tokatuko zitzaion.
“Azaroan garia egiteko laian egin behar izaten zen, eta laian egiteko bat preparatzen
zenean, zulo hontako jendea dena elkarrekin juntatzen ginen, auzolan estiloan. Gaur batean,
bihar beste batean. Garai batean, lagundu asko egiten zen” (Iturria: Joxe).
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“Garai batean, artosartzea bazen koadrila bat juntatzen zen, laian egin behar bazen ere
bai” (Iturria: Pako).
Baserriko soroetan zer erein eta zer jasotzen zen: batik bat garia, artoa, babarruna eta
patata. Produktu hauek Aramako baserrietako garai bateko laborantzan garrantzi handia
zuten. Behar-beharrezkoak ziren. Eta sagarrak ere soroetan ugari jasotzen ziren.
Produktua

LABORATUTAKO LURRAK ARAMAN, 1938

Garia
Artoa (indaba artean)
Patata
Erremolatxa
Arbia
Alpapa
Frantzi-belarra
Pagotxa
Ailorbea
Baratza
Sagardotarako sagarra

Laboratutako Lur-Azalera (hektareak)

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1938-10-28).

6,00
16,00
0,85
0,70
12,00
5,00
2,00
4,50
2,50
0,60
12,50

Gaur egun, aldiz, Araman garia, sagarrak eta errentagarritasun txikiko beste zenbait sorolan egiteari utzi egin zaio, eta horren ordez larreak eta pinudiak ditugu nagusi.

“Lehenago inguruko soro guztiak labratzen ziren. Ikaragarrizko soro-lana egiten
genuen. Indaba-biltzea zela, bestea zela, eta gero erdi erregaloan emateko. Orain, berriz,
belardi eta larreko behiak.
Babarruna, garia, artoa eta patata, eta hortik aurrera ezer gutxi. Inportanteenak horiek
ziren.
Sagastiak ere inportanteak ziren, sagardoa egiten baitzen. Frontoi azpiko aldean sagastiak ziren. Sagarra, etxeko sagardoa egiteko eta saltzeko.
Garai batean astolan ugari egiten genuen lurra banatzen eta. Han goran patata egiten
ibiltzen ginen, idiekin lurra goxatuz. Orain dena pinudi dago” (Iturria: Pako).
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“Ibiltzeko moduko lurretan, dena labore egiten zen, dena. Garia eta artoa, eta patata ere
bai” (Iturria: Felipe).

“No se siembra cantidad alguna de cebada, centeno ni avena” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1942-02-10).
1.1.1. Garia

Aramako baserri ia denetan egiten zen garia garai batean. Azaroan hasten zen gariaren
zikloa, ereiteko lurra laiatu edo goldatzearekin batera. Gariaren zikloa uztailean bukatzen zen
eta, ondoren, jasotako uzta honela banatzen zen: alearen parte bat hurrengo urteko ereinaldirako (% 8-10), beste parte bat etxeko kontsumorako, eta maizterren kasuan, beste parte bat
(% 50-65), urteko errenta ordaintzeko.
“Garia etxe guztietan egiten zen. Eta ehotzera eramaten zen, ogia egiteko. Batzuk irinetarako, besteak hazitarako. Kupoa ere eskatzen zuten eta hura ere kunplitu behar izaten zen.
Guk ogia ez genuen etxean egiten, baina jende askok egiten zuen ogia etxean. Gerra denboran bai, ogi eskasia zegoen eta” (Iturria: Pako).
Gari klase asko zegoen: bizarduna, goiz garia...

“Goiz-garia kendu ezkero, berriz, zalapartaka artoa egiten aritzen ginen, eta etortzen
zen” (Iturria: Felipe).

“...en este término municipal la superficie de cultivo de trigo en la actual campaña es de
4,8 hectáreas dividido entre 15 cultivadores y cuya relación nominal se remitirá en plazo
breve.
De dicha superficie se calcula dedicado al cultivo de trigo temprano el 30 por 100 y la
cosecha bastante mediana” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1947-06-11).
Garia ereiteak eta ondorengo lanak ez ziren handiak. Baina behin garia helduz gero, sortzen ziren eginbehar bereziak. Eta baserritarrek maiz lan hauetan elkarri laguntzen zioten.

“Gariak lan asko zuen. Lehenengo ebaki, eta lehenago, gainera, dena igitaiarekin egiten
zen. Eta gero balak egin, lotu, eta metetan edo jarri. Eta gero herrian hiru edo lau bat laguneko koadrila juntatu, eta harrian jotzen ziren” (Iturria: Joxe).

“Gariak heldu arte ez zuen beste lanik. Baina heltzen zenean, garia ebaki eta lehortzen
uzten zen. Eta gero garia jotzera auzokoak etortzen ziren, elkarri lagunduz. Lehenago dinbidanba garia joz ibiltzen ginen, baina gero makina etortzen hasi zen eta makinarekin ondo”
(Iturria: Gregori).
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“Lehenago gariak lan asko ematen zuen. Lurra goldatu, hazia bota eta hura jaso. Eta
pisuena, alea apartatu eta garbitzea zen. Eta harrian jo, harrian jo eta harrian jo, harik eta
alea libratu arte. Hango hautsa eta zikina. Eta horrela aurrenetik, gero hasi ziren makinak,
trilladorak, eta ordu pare bat edo hiru pasa eta listo” (Iturria: Pako).
“Makina bat hauts jan genuen garia jotzen. Lan zikina zen. Eta beroarekin eta lan txarra. Gainera, lehen-lehen, estreina guk ezagutu genuenean, bi astoren gainean harri bat jarri
eta han garia eskuz jotzen aritzen ginen. Gero hasi ziren trilladorak. Idiazabalgo bat zen,
traktore batekin” (Iturria: Felipe).

Baserria

GARI PRODUKZIOA ARAMAN, 1918

Agarre

Aiestabeltza (Jauregi)

Aiestabeltza (Arruabarrena)
Aiestazuri

Etxeberri (Insausti)

Etxeberri (Goikoetxea)
Goikoetxeberri

Ibaresko baserria

Iriarte (Joxe Martin Jauregi)
Iriarte (Mikaela Ibarguren)
Iturriotz (Usabiaga)

Jauregi (Ramona Sarasola)

Jauregi (Mujika)
Jauregietxeberri
Mendizabal
GUZTIRA

Garia

(kintal metrikoak=100 kilo)

10,80
11,70

14,40

7,65

11,70

13,50

9,00
9,00

7,20

5,40

10,80

Laboratutako Lur-Azalera
(areak)

54

52

70
44
52

60

44
44

44

44
54

6,30

44

14,85

70

5,40
6,30

144,00

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1918-07-27).

44

44

764
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Baserritarra

GARI PRODUKZIOA ARAMAN, 1927

Julian Jauregi

Produkzioa (anegak)
10

Pablo Jauregiren alarguna

10

Fernando Arizmendi

10

Juan Joxe Usabiaga
Gabriel Galarraga

Martin Urretabizkaia

20
12

16

Frantzisko Goikoetxea

26

Pedro Zurutuza

16

Joxe Insausti

Joakin Mujika

Juan Inazio Apalategiren alarguna
Joxe Ramon Garmendia

30
18

19

30

Pedro Garmendia

22

Ramon Jauregi

18

Joxe Antonio Arruabarrena
Martin Iturriotz
GUZTIRA

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1927).

20

20

297

Gariaren ekoizpena, Gipuzkoako baserrietan, Gerra Zibilaren inguruan gutxiagotuz joan
zen, 50eko hamarkadarako bere ekoizpena ia desagertu egin zela esan daitekelarik. Araman
garia landatzeari badirudi hirurogeiko hamarkadan utzi zitzaiola.

“Jende gehienak garia egiteari utzi egin zion, txoriengatik. Eta gero, Franco ondorengo
gosete hartan, berriz ere denok garia egiten hasi ginen. Eta garia espeziala ateratzen genuen,
urteak generamatzan eta garirik egin gabe” (Iturria: Joxe).

“Garai batean garia egiten genuen, baina urte asko da ez dela egin. Errentablea ez zela
eta utzi egin zen” (Iturria: Gregori).
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“Gu izango ginen Araman garia egin genuen azkenekoak. Altzagan ere beste batek egiten zuen. Baina txoriekin ezin. Alanbreak eta boteak astinduz aritzen ginen, baina ezin. Beste
inon garirik ez zen egiten eta txori denak honuntza etortzen ziren. Altzagan uste dut beste urte
batean ere garia egin zutela. Ni fabrikan hasi baino lehenago zen hori” (Iturria: Felipe).
GARI, ARTO ETA INDABA PRODUKZIOA ARAMAN, 1941

Produktua
Garia

Artoa

Indaba

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1941-11-03).

Produkzioa (kiloak)
3.360

20.935

3.031

1.1.2. Artoa

Artoa ere, garia bezala, garrantzi handikoa izan da Aramako baserrietan. Beharrezkoak
eta inportanteak biak, baina, hala ere, artoa zen uzten artean toki nagusia zuena. Aziendak elikatzeko eta taloak egiteko erabiltzen zen artoa.

Araman artasoro ederrak ziren garai batean. Artoa udaberrian ereiten zen eta udazkenean, artaburua gogortzen zenean, biltzen zen. Artazuriketan ia familia osoa biltzen zen.
Geroago, artoa ganbaran ondo lehortu ondoren, alea kentzen zitzaion eskuz.

“Artoak gariak baino lan gehiago zuen. Artoa sartzen eskuz aritzen ginen, normalean
babarrunarekin nahastuta. Lau arto sartzen ziren, eta gero bi kendu egiten ziren.
Forrajetarako bazen, orduan arto berdea sartzen zen.
Gero jorratu beharra izaten zen, eta heltzen zenean burua kendu eta ganbarara. Zenbait
lekutan uste dut kostunbrea bazela auzokoak eta elkartzeko artozuriketarako, baina hemen,
bakoitzak berea egiten zuen” (Iturria: Gregori).

“Artoak gariak baino lan gehiago zuen, eta artoa laupabost emakume jarri eta eskuz
sartzen zen. Makinarik ez zen. Gero aletu egin behar zen, eta hori ez da lan ona” (Iturria:
Pako).
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ARTO PRODUKZIOA ARAMAN, 1926

Baserritarra eta Baserria
Pedro Jauregi (Iriarte)

Artoa (kintal metrikoak=100 kilo)
2,65

Gabriel Galarraga (Mendizabal)

19,80

Pedro Mari Usabiaga (Iturriotz)

11,25

Frantzisko Arizmendi (Iturriotz)
Martin Urretabizkaia (Agarre)

11,25

18,00

Pedro Zurutuza (Goikoetxeberri)

13,50

Joxe Ramon Garmendia (Jauregietxeberri)

22,20

Joxe Frantzisko Garmendia (Aiestazuri)

Joxe Antonio Arruabarrena (Aiestabeltza)
Ramon Jauregi (Aiestabeltza)

Migel Oiarbide (Ibares baserria)
Joxe Antonio Urreta (Etxeberri)
Joxe Insausti (Etxeberri)

Joakin Mujika

Joxe Nazabal (Jauregi)

(Jauregi)

Alejandro Urreta (Artsuaga)
Julian Jauregi (Iriarte)
GUZTIRA

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa,1926-10-27).

11,25

11,25

16,20
11,25

11,70

13,50

7,20

7,20

6,75

10,80

205,70

1.1.3. Patata eta indaba

Patata ez zen Gipuzkoan XIX. mendearen erdialdera arte hedatu. Indaba ere XIX. mendean zabaldu zen, artoaren kide ezinhobea bihurtuz.

“Babarruna artoarekin izaten zen. Babarruna artoan igotzen zenez, ez zegoen pardarik
jarri beharrik” (Iturria: Gregori).

“Gure denboran, hasieran patata gutxi egiten genuen, baina gero patata sailak egiten
genituen, etxerako eta saltzeko” (Iturria: Pako).
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INDABA ETA PATATA PRODUKZIOA ARAMAN (kintal metrikoak), 1926

Baserritarra eta Baserria

Pedro Jauregi (Iriarte)

Indaba

Patata

1,35

2,16

Gabriel Galarraga (Mendizabal)

Frantzisko Arizmendi (Iturriotz)
Pedro Mari Usabiaga (Iturriotz)
Martin Urretabizkaia (Agarre)

0,90

0,90

0,90

0,90

Pedro Zurutuza (Goikoetxeberri)

2,70

Joxe Ramon Garmendia (Jauregietxeberri)

1,80

Joxe Franzisko Garmendia (Aiestazuri)

Joxe Antonio Arruabarrena (Aiestabeltza)
Ramon Jauregi (Aiestabeltza)

Migel Oiarbide (Ibares baserria)
Joxe Antonio Urreta (Etxeberri)
Joxe Insausti (Etxeberri)
Joakin Mujika (Jauregi)
Joxe Nazabal (Jauregi)

Alejandro Urreta (Artsuaga)
Julian Jauregi (Iriarte)
GUZTIRA

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1926-10-27).

0,45

0,45

0,45

0,90

0,90
0,90

0,67
0,67
0,45

0,90

16,29

0,37

2,50

1,25
0,50
2,50
1,00

5,00

0,37

0,75

1,00
2,00
2,00

0,38
0,25
0,25

0,50

22,78

1.1.4. Tabakoa

Garai batean Araman hainbat baserritan (Mendizabal, Ibares, Jauregi, Iturriotz, Iriarte)
tabako-landarea ere landatzen zen, bertako eguraldiak tabakoa landatzeko trakets samarra
dirudien arren.
“Izan zen bolada bat hemen tabakoa jartzen aritu zirena” (Iturria: Joxe).

“Etxean guk tabakoa egiten genuen. Horretarako ere permisoa eskatu behar izaten
genuen. Ondoko bordan tabakoa sekatu, eta gero saldu” (Iturria: Felipe).
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“Relación de agricultores que se autorizan para cultivar tabaco durante la campaña
1936-1937, en el término municipal de Arama: José Ramón Garmendia Garmendia, caserío
Jáuregui Echeberri, 2.000 (landare kopurua)“ (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1936-02-01).

“Servicio Nacional del Cultivo del Tabaco. D. José Martín Nazábal Mendizábal ha presentado en esta oficina en el día de la fecha, una solicitud para cultivar 500 plantas de tabaco en el término municipal de Arama...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1938-11-03).
1.2. Belarretan

Baserrietan zeuden lan desberdinen artean belarra moztea zen arruntena. Ukuiluan zegoen ganaduak jana behar zuen egunero.

“Bi etxebizitzak bat eginda ibiltzen ginen garai batean, etxekonekoak eta aita zenak belarra ebaki, eta gero belarra biltzen gu ibiltzen ginen” (Iturria: Joxe).

Belar egokirik ez zegoen garairako, bestalde, gorde egin behar izaten zen belarra. Hau da,
ebakitako belarra eguzkitan eta haizetan denbora batez uzten zen, belar ondu izeneko jatena
lortuz. Gero, belar-ondua etxeratu egiten zen edo bestela etxean ezin bazuten gorde, meta izeneko belar-pilatan biltzen zen eta han uzten zen behar zen arte.
“Hemen, baserri ondoan, metak izaten ziren. Basoan ere bai, garoa ebaki eta metak egiten ziren” (Iturria: Gregori).
1.3. Fruta-arbolak

Aramako soroetan garia, artoa, babarruna eta patata sailez gain, fruta-arbolak ere baziren
etxe-inguruetan, eta ugari. Aramari garai batean ospea eta fama, fruta-arbola hauek eman zioten, “fruteroak” goitizena erantsiz, gainera.

“Fruta asuntoan ez dut uste garai hartan Gipuzkoan Arama bezalako herririk asko izango zenik. Hemen fruta orduan nonahi zen. Guk etxean sagarrak eta txermenak genituen, eta
gereziak ere bai.
Hemen gaztetan gerezia disparatea izaten zen, arbola denak beteta. Ikaragarri. Gainalde
horretan dena gerezia zen, eta gerezi espezialak, gainera.
Mizpirak ere bagenituen hor kaskoan garai batean. Gero bota edo kendu egin ziren, eta
guk geuk gaur etxean mizpirarik ez daukagu.
Lazkao Txiki zenak zera esaten zuen, mizpira eta gizona hil eta gero ontzen edo mejoratzen direla. Hil ezkero gizona ona eta mizpira ere ustelduta ona” (Iturria: Joxe).

“Etxean fruta-arbola asko izaten genuen garai batean, baratzak ere dexente. Hemen
fruta asko zen, eta frutak asko ematen zuen. Frutarentzako lur ona dela esaten dute. Orain
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etxerako zerbait bai, baina saltzeko ezer ez. Baina lehenago bai, lehenago edozein fruta saltzen zen: txermenak, aranak, sagarrak, gereziak, melokotoiak...

Melokotoi asko izaten genuen, hor gainean ikusten den espalda hortan, eta ona, gainera. Gereziak ere bai, hor goran dena gerezia zen. Iturriotzen ere bi etxebizitzatan gerezia asko
zuten. Orain ez daukagu batere. Nola kanbiatu diren garaiak.” (Iturria: Gregori).

“Lehenagotik txermena onak bagenituen, baina apaiz honek (Inozentzio Munitak) sagar
klase asko eta onak ekarri zituen. Andoaindik ekartzen zituen mehetuak eta gero txertatu. Hor
omen zeukan terreno bat. Izugarri afizioa zuen, eta Aramari asko egin zion harek” (Iturria:
Gregori).
“Joxek eta, mizpira asko biltzen eta saltzen zuten. Lehenago mizpira pila bat saltzen zen
ferian, usteldu gabe, gaztainekin batera. Zaku batean gaztainak, eta beste batean mizpirak”
(Iturria: Gregori).

“Fruta-arbola onak ziren Araman: Agerren, Mendizabalen, Iturriotzen ere zer esanik ez,
eta Jauregiko baratza eta fruta-arbolak” (Iturria: Pako).

“Orduan fruta zen hemen. Fruta bai. Egutera hori dena gerezia zen, eta gero sagar pilak
izaten ziren, kantitatea. Eta orain etxean jateko ere erosi egin behar. Melokotoia ere asko.
Mizpirak ere pilak izaten ziren. Orain ez dago frutarik. Dena kanbiatu da, eta gainera, ihartu egiten dira” (Iturria: Felipe).
FRUTA-ARBOLAK ARAMAN, 1928

Fruta-Arbolak
Melokotoiak
Albarikokeak
Gerizondoak
Aranak
Txermenak
Pikuak
Intxaurrondoak
Urritzak
Mizpirak

Kopurua
42
9
133
57
75
14
29
39
102

Gaztainondoak

11.028

Sagarrondoak (sagardotarako)
Sagarrondoak (“de cuchillo”)

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1928-06-23).

3.984
292
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“Arama´ko erritxo polit au, gutxi bezela, dago igali-zugatzaz ere jantzia. Fruta-arbola
guztietatik dauzkazu an: sagar-mota asko ta onak; bai goizekoak ta bai negukoak; iñun ez
bezelako gerezi-mota asko; melokotoi ta aran ederrak; piko, urra, intxaur eta mizpirak; iñun
ez bezelako urdare edo txermenak... edozer billatuko dezu Araman’n bere garaian. Bestela,
galdetu Ordizia ta Beasain´go azoketan” (Iturria: Gure mendi ta oianak. Zuazti berriak antolatu ta lengoak zaintzeko zuzenbide batzuek).

“Tengo el honor de significarle que algunos labradores se quejan de que los árboles
manzanales, en su mejor edad, 8-10 y 12 años se secan.
El primer año se nota que la hoja se empieza a amarillear, es decir un aspecto a secar y
en el segundo se secan completamente.
Se desplantan dichos árboles, y las raíces se ven ya podridas” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1936-03-21).
Araman fruta-arbolei ematen zitzaien garrantziaz jabetzeko esan, herrian biberoak zeudela, izan ere, herrian ohizko langintza izan baita mintegiak edo “muttegiak” egitea.

“Araman muttegi asko zen garai batean. Iturriotzen muttegia bazuten, Goikoetxeberri
edo Artatolosan ere bai, eta Mendizabalen ere bai. Ibaresen ere bai, zerbait. Eta hortan
gehien dedikatzen zirenak Iturriotzkoak izango ziren. Baina gero jendeak biziko bazen fabrikara jo zuen, eta utzi egin ziren denak eta gaur egun ez dago. Uste dut Goikoetxeberrikoak
zerbait izango dutela, baina asko ez” (Iturria: Joxe).
“Munita baserri guztietan ibiltzen zen. Pinu, baso, arbola eta fruta asuntoan artista zen.
Ibareskoak utzita, kanposantu ondoan, terreno puxka bat zuen, eta han bere landareekin
egiten zuen lan. Muttegi bezala zeukan” (Iturria: Joxe).

“Anaiak sagar-landareak zituen eta horretara asko dedikatzen zen. Sapi txikia sartu eta
handik bi urtera edo txertatu, eta gero saldu egiten zen. Goikoetxeberrikoak ere ibiltzen ziren
hortan, eta Iturriotzko Felipe eta ere bai” (Iturria: Gregori).

“Ciento y treinta y dos reales puestos en el importe de tres mil y trescientas chirpías de
castaño para un vivero de dicha villa.
Quince reales puestos en el gasto de conducir y plantar dichas chirpías.
Nueve reales del gasto de escardar dicho vivero dos veces” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1765).
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1.3.1. Fruta-lapurretak

Araman garai batean, fruta-arbola asko zegoenez, sagar eta era guztietako fruituen lapurretak ere gertatzen ziren.

“Behin aita eta ni gerezi arbola batera igo eta mantelarekin gereizak biltzen genbiltzan,
asteazkeneko ferirako. Eta han ari ginela, guk ez ikusten ezer, eta behetik gereziz ondo betetako saski bat harrapatu ziguten. Eta horrelakoak asko, jendea bidali ezinik ibiltzen ginen.
Villafrankatik etorri eta erdiak harrapatu egiten zizkiguten.
Bat, behintzat, bagenekigun zein zen. Bizko bat, Villafrankan sindikatu ondoan bizi zena.
Benetako lapurra zen, bizkorra eta gaiztoa. Azkenean uste dut gerran hil zela.
Behin lapur hau, Pakoren aitona zenak kamino ondoan zeukan arbolan melokotoiak biltzen ari zela, Pakon aitona zena akordatu, eta gure etxekonekoak, hanka hutsen korrika egin
(azpiak ateratzen ari zen baserrian) eta horrela harrapatu zuen lapurra. Alondegira eraman
zuten hartuta eta herriko somatenei hotsegin zieten.
Patata lapurrak ere ibiltzen ziren, gerra ondorenean. Asko. Behin, Santiagotan,
Zaldibiatik neska-laguntzatik bueltan gentoztela, Aiesta aurrean gizon bat ikusi genuen patata lapurretan” (Iturria: Joxe).
“Señor administrador de miqueletes del puesto de Villafranca (...), que el individuo Luis
Areso (Altzagako bizilaguna) se halla detenido en ésta (Arama) por haberle encontrado
robando manzanas; y antes también se le ha encontrado varias veces...” (Iturria: Aramako
Udal Artxiboa, 1915-11-03).
1.4. Baratza-lanak

Aramako baserriek beren soroak eta zelaiak izateaz gain, bazituzten bere baratzak ere.
Eta etxe ondoan, gainera.

“Baratzan berdura klase guztia izaten genuen: porruak, tomateak, piparrak... Orain,
berriz, ez dago baratzerik. Garai batean, tomate asko izaten genuen eta feriarako izaten
ziren. Piparrak, berriz, etxerako. Piparrak gaur egun, gainera, ez dira orduan bezala gorritzen” (Iturria: Gregori).
“Orduan baratza asuntoa gutxi izaten zen, porruak eta aza batzuk, baina gutxi. Orain
bezala, letxugak eta ez” (Iturria: Felipe).
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1.5. Karobi-lanak

Garai batean karea nekazaritzan (lurrak ongarritzeko), eraikuntzan (baserriak kanpoko
aldetik zuritzeko) eta osasungintzan (ikuiluak desinfektatzeko, arrautzak kontserbatzeko) erabiltzen zen. Karea, kareharria errez lortzen zen eta erretzeko karobiak edo labeak erabiltzen
ziren.
Dena dela, karegintza garai batean baserrietan ezinbestekoa bazen ere, poliki poliki utzi
egin zen, batez ere gerraostean, karearen produkzio industrialarengatik eta ongarri berriengatik.
Araman karobiak ere izan ziren.

“Agarren ere bazen karobi bat” (Iturria: Joxe).

“Karobia zen, karea egiten zen tokia. Eta karea, soroan erabiltzen zen, ongarri bezala.
Orduan, soroa karea eta simaurrarekin ongarritzen zen, eta orain adina mozorro ez zen izaten. Nik herrian bi karobi ezagutu ditut, gurea eta goikoa, Goikoetxeberrikoa. Orain dela urte
gutxi arte, gurea oraindik martxan zegoen. Hemen azkenengo aldiz karea, nik hamabost bat
urte nituenean egingo zen. Gero, Lezotik edo ekartzen hasi ginen karea. Gaur egun, gure
karobia erorita dago. Bestea, gurea baino hobeto kontserbatu da.
Normalean etxerako egiten genuen karea. Hemen, sagasti handi bat bota genuen eta
hango egurrarekin egiten genuen karea. Tronko motzak bota, egur mordoxka bat bota eta
gero harri kozkorrak, kareharria. Berriz ere egurra, eta gero azpitik sua eman. Eta hura erre
edo bajatu ahala, berriz goitik kargatzen joan behar zen, egurrarekin eta harriarekin, eta
behetik kendu egiten zen. Bi egun edo gehiagoko lana izaten zen, eta gau eta eguneko lana
zen, gainera. Argia ere jarri genuen haruntza” (Iturria: Felipe).

“Tengo el honor de significarle que el vecino de esta villa D. Pedro Zurutuza, propietario de la casería Goiko-Etxebe?i, se ha acercado a esta Alcaldía solicitando autorización
para comprar en el depósito de explosivos de Villafranca de Oria, un paquete de cartuchos
de dinamita y 25 pistones, más la correspondiente mecha.
Que dichos explosivos necesita para extraer la piedra para elaborar cal en la calera de
su propiedad” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1934-12-12).

Aipatu, azkenik, Aiestabeltza baserrian “karobi-aldea” izeneko lur-sail bat bazela.
Tolosako Jabego Erregistroko (1877, 1910) eta Aramako Udal Artxiboko (1940, 1945) agirietan horrela azaltzen da.
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“...noventa centiáreas de hierbal que contienen las heredades llamadas Carobi-aldea,
Soro-aundia y Estrada, confinantes por el norte con los terrenos de D. Martín Zurutuza y el
río Oria, por el mediodía con el camino carretil público, por oriente con la senda desde el
caserío Ayesta-belza que se dirige al molino de Ibares, y por poniente con los ríos Oria y
Osinverde...” (Iturria: Tolosako Jabego Erregistroa-Arama, 1877).
1.6. Nekazaritzako-tresnak

Azken urte hauetan baserritarrek erabiltzen dituzten tresna gehienak mekanizatuak badira ere (traktorea, segadora...), garai batean baserrietan bestelako tresnak erabiltzen zituzten:
laia, goldea, igitaia, alperra, gurdia...
Baserritarra

NEKAZARITZARAKO TRESNAK ARAMAN, 1928

Julian Jauregi
Pedro Jauregi
Gabriel Galarraga
Martin Urretabizkaia
Joxe Urreta
Joxe Insausti
Pedro Zurutuza
Alejandro Urreta
Frantzisko Arizmendi
Pedro Mari Usabiaga
Joakin Mujika
Joxe Nazabal
Ramon Jauregi
Joxe Antonio Arruabarrena
Pedro Garmendia
Joxe Ramon Garmendia
Migel Oiarbide
Bonifazio Aierbe
GUZTIRA

Golde Txikia
1

Golde Handia Nabarra

1
1
1

1

1

1

1
1

7

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1928-10- 23).

1
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17

Haize-Makina

0
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“Laian aritutakoak gara. Hala ere, gu gutxi, gure aurrekoak gu baino gehiago. Orduan
dena laian egiten omen zen” (Iturria: Felipe).

“Pagotxa biltzen zen igitaiarekin, eta garia ere bai. Gero segarekin hasi ziren batzuk. Eta
hura orduan adelanto handia zen” (Iturria: Felipe).
“Alperra zokorrak eta txikitzeko erabiltzen zen. Eta hori ibili ezin zen tokietan berriz
mazoa, beste egurrezko tresna bat” (Iturria: Felipe).

“Garai batean, gurdiak egurrezko erruedak zituen, idiekin eta ibiltzen genuenean. Eta
udan, gurdiarekin ibiltzeko problemak izaten genituen Diputazioarekin, bidea markatu egiten
zuela eta. Eta gero, zaldientzako eta, gomazko erruedak jarri genizkion gurdiari. Garai batean, gainera, gurdi handiak ziren, galerak, erradioekin eta errueda handiekin” (Iturria:
Felipe).
1.7. Feria edo azoka eguna

“...en esta villa no se celebra ninguna clase de mercado ni existe comercio o tienda de
ultramarinos” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1931-02-25).
“...en esta localidad no existe comerciante que venda aceite, surtiéndose la villa del pueblo limítrofe de Villafranca” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1934-10-25).

Baserritarrak ekoizturiko produktuak (esnea, babarrunak, fruta, arrautzak, abereak...)
kontsumitzaileengana iristeko biderik arruntena azoka edo feria zen garai batean. Eta
Aramatik betidanik Ordiziako asteazkenetako feriara joan izan dira batik bat, baina baita
beste leku batzuetara ere: Tolosara, Beasainera eta Donostiara.

Merkatuan, bestalde, salmentatik ateratako diruarekin labrantzarako beharrezko tresnak
eta etxerako behar zuten guztia lortzen zuten: olioa, gatza, kafea, azukrea, txokolatea, garbantzuak...

“Garai batean, ni gaztea nintzela, Ordiziara eta Beasainera joaten ginen feriara.
Fabrikara inor ez ginen joaten eta feriara joan beharra zegoen. Gainerantzean ez zegoen
dirurik. Ni fabrikan soldaduska pasata hasi nintzen, baina lehenago hura ere ez.
Gure ama zenak arrautza hoberenak Villafrankako Armendariz diputatu eta alkate izan
zenari eramaten zizkion, gehiago pagatzen zuela eta. Hari handiak eta etxean txikiak.
Mizpirak ere gu gazteak ginen garaian plazan saltzen zituzten, eta ondo saltzen zituzten,
gainera.
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Esnea ere saldu egiten genuen, baina ez gaur bezalako esne-putzurik. Hogeita hamar bat
litro edo. Denboraldi batean ume egin berriak tokatu baziren, igual berrogei edo berrogeita
hamar izango ziren, baina beste batean hogei igual.
Aita zenari aditu izan nion, baserrian dirurik ez eta nola eskuan marmitak hartu eta
Villafrankara joaten ziren. Gure aurrekoen garaian astorik ez zen. Geroago ekarri omen
zuten asto kozkor bat” (Iturria: Joxe).
“Feriara karroa eta zaldiarekin joaten ginen, bai Ordiziara eta baita Beasainera ere,
zazpiak edo zortziak aldera. Tolosara, berriz, trenez joaten ginen. Nik beti horrela ezagutu
dut. Aurretik astoa izaten omen zen” (Iturria: Gregori).

“Guk ez dugu behin ere pagatu, ez Beasainen ezta Ordizian ere. Eta beti postu edo toki
jakina izan dugu: Pako eta gu, gero Aiestakoak, eta beste aldetik, Iturriotzkoak” (Iturria:
Gregori).

“Fruta saltzera feriara joaten ginen. Asteazkenetan Ordiziara, eta astearteetan
Beasainera. Eta gero, fruta asko zegoen garaian, egunero Beasainera joaten ginen. Tolosara
ere joan izandu ginen baina arrautzak eta horrelakoak saltzera. Tolosan sagarra ere saltzen
genuen, baina udako frutarik ez. Gaztaina ere asko saltzen genuen asteazkenetan Ordizian”
(Iturria: Gregori).
“Txerriak, berriz, Ordiziako tratante bati saltzen genizkion, eta txekorrak Ordiziako karnizero bati” (Iturria: Gregori).

“Esnea saltzera lehen lehenago Ordiziara joaten ziren, baina gero utzi egin zioten, eta
Altzagan letxeri bat ba omen zen, eta esnea hara eramaten zuten. Nik ez, baina nere ahizpa
zaharrenak eta bai” (Iturria: Gregori).

“Lehenago zaldia eta karroa izaten genituen Villafrankara joateko, feriara joateko.
Kotxerik ez” (Iturria: Pako).

“Saldu oraingo aldean ondo egiten zen garai batean, lurrean eroritako sagarra eta dena.
Donostiara eraman eta dena saltzen zen. Aranak ere bai. Dena saltzen zen. Donostian,
Bretxara joaten ginen, estazioan karroa hartu, kargatu eta gero entregatu. Ordiziara eta
Beasainera ere joaten ginen. Tolosara ere askotan” (Iturria: Felipe).

“Oilasko hoberenak eta arrautzak feriara eramaten ziren, eta beharko eraman, gero azukrea, txokolatea, olioa eta kafea ekartzeko. Feriara saltzeko hoberena eramaten zen”
(Iturria: Jubilatu-taldea).
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“Ganaduarekin feriara oinez joaten ginen, Beasainera, Tolosara edota Ordiziara.
Txekorrari hilabete aurretik sokatik ibiltzen erakutsi eta horrela” (Iturria: Jubilatu-taldea).
ARAMAKO HERRITARREN URTEKO EROSKETAK, 1922

Produktua

Baba
Garbantzuak
Bakailaoa
Azukrea
Olioa
Gatza
Lastoa
Ardoa
Pattarra
Txorizoa
Kafea

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1922-10-26).

Kiloak / Litroak
500
50
100
400
700
500
16.000
10.000
50
100
200

ARAMAKO HERRITARREN URTEKO EROSKETAK ORDIZIAN, 1929

Produktua

Arroza
Garbantzuak
Bakailaoa
Azukrea
Olioa
Gatza

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1929-12-19).

Kiloak / Litroak
60
100
720
720
360
360
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1.8. Neurriak eta unitateak

Gaur egun ezezagun-ezezagunak egiten zaizkigu garai bateko neurri eta unitate batzuen
izenak, bizimodua aldatu egin baita. Horregatik aipamen batzuk egingo ditugu.

Adibidez, baserrietako babarruna, gari eta artoak neurtzeko lakaria (hiru kilo) eta anegak
(46-48 kilo) erabiltzen ziren. Ganadua pisatzeko, berriz, erraldetan moldatzen ziren (erraldeak gaur egungo bost kilo balio zituen). Eta ardoa arroatan neurtzen zen (arroa batek, gaur
egungo hamabi kilo eta erdiko balioa zuen).
Diru kontuak ateratzerakoan, esan, azkenik, dukat batek 11 errealeko balioa zuela, erreal
batek 34 marabedikoa, eta lau errealek pezeta batekoa.

2. Ganadu-lanak

“Pongo en su conocimiento que en los caseríos denominados Jauregui-Echeverría y
Ayesta-zuri radicantes en esta villa han sido atacados varios ganados vacunos por la enfermedad glosopeda (aheria edo sukar aftosoa).
Se han tomado las debidas precauciones de acuerdo con el veterinario para evitar la propagación de la referida enfermedad” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1911-07-22).

Abeltzaintza Aramako biztanleek garai batean burutzen zuten beste jardueretako bat zen.

Eta garai batean, gaur ez bezala, ganaduak ordu asko pasatzen zituen ukuiluan, eta ukuiluan zegoen ganaduak jana behar izaten zuen. Baina, zer ematen zitzaien? Belarra (alpapa,
pagotxa, frantzia-belarra, ailorbea), artoa, pentsua, berdura, arbia eta erremolatxa.

“Orduan ganadua ukuiluan lotuta egoten zen, eta ganaduari jaten belar ondua, arbia eta
pentsua ematen zitzaion. Berdura ere bai” (Iturria: Gregori).

Araman baserriek batezbeste sei bat esnebehi, idi edo uztarri behi pare bat, asto edo zaldi
bat, zenbait txerri eta txerrikume, eta koneju eta oilo batzuk izaten zituzten. Ardirik ez, normalean.

Abelgorri-aziendari dagokionez, esan behar da, lanerako ez ezik, elikadura eta salmentarako ere abererik beharrezkoena zela.

“También se trató y se acordó que se traiga suficiente arena, para lo cual se prepararan
las yuntas de ganado que haga falta” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1930-03-23).
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“Guk egurra ateratzeko erosi genuen idi pare bat. Baina gaineratzean gure etxean ez dut
idirik ezagutu, eta hemen etxe askotan ere ez. Agerren ezagutu dut, eta Etxeberrin bi etxebizitzetan” (Iturria: Joxe).
“Garai batean, jendea ez zen ganadutara hainbeste dedikatzen. Ganadua orain da inportantea, garai batean ez. Hala ere, Mendizabalekoak ganadu dexente edukitzen zuten.
Guk etxean sei-zortzi bat behi izango genituen. Garai batean, baserri guztietan ziren
behiak. Orain, berriz, ez” (Iturria: Pako).

“Idiak lurra goldatzeko eta denetarako erabiltzen ziren. Araman, garai batean, ia baserri guztietan egongo zen idi-parea: Aiestan bat, Aiestabeltzan bi, Etxeberrin beste bi, Agerren
bat, Mendizabalen beste bat, Iturriotz honuzkoaldekoan beste bat, gurean ere bai, eta
Goikoetxeberrian ez dakit. Hamar bat idi-pare edo egongo ziren. Baserri txikixeagoak zirenak, idien partez behiak erabiltzen zituzten lanerako, uztarrian lotuta (uztarri behiak)”
(Iturria: Pako).
ARAMAN HARAGITARAKO SALDUTAKO GANADUA, 1933

Ganadua

Behiak
Txekorrak 32
Idiak
Txerriak
Txerrikumeak

Kopurua
20

2
15
200

Balio Osoa (pezetak)
9.200
7.200
1.200
5.280
15.000

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1934-02-01).
Abelburuak

ARAMAKO HAZIENDA, 1941

Idiak eta uztarri behiak
Esnetarako behiak
Zaldiak
Mandoak
Astoak
Ahuntzak
Hegaztiak
Txerriak eta txerrikumeak

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1941-11-03).

Pisua (batezbeste)
400
150
500
160
25

Kopurua
51
49
5
1
10
20
481
?

BASERRIKO LANAK

167

“Idiak orduan baserri gehienetan ziren. Hala ere, etxekonekoan ez dut behin ere ezagutu. Guk baserrian lauzpabost behi genituen eta denak etxean bizi izaten ziren. Esnea, berriz,
zerbait saltzen zen baina gutxi. Gainera, janaririk ere ez zen izaten orain bezala” (Iturria:
Felipe).

3. Baso-lanak

“La leña que hace falta en esta vecindad es de 200 toneladas al año” (Iturria: Aramako
Udal Artxiboa, 1927).

Garai batean Araman, baserriko lanekin batera, basoa ere ustiatzen zen. Basoak, bertako
baserritarrek zituzten hainbat behar asebetetzen zituen: ganaduaren azpitarako orbel, garo eta
oteak; jatenarentzako kimatzen ziren hostoak; sukalderako suegurra; karobietan harria egosteko errekina; fruituak (ezkurra eta gaztainak); eta zura.
Aramako basoetan bi espezie nagusitzen ziren garai batean: haritza eta gaztainondoa.
Horregatik, Araman basoa ez da ikatzegurretarako ustiatu izan.
“Ni mutiko kozkorra nintzen garaian, hemengo basoetan ia pinurik ez zen. Dena, aritza
eta gaztaina” (Iturria: Joxe).

“Garai batean jendea gaztainak biltzen nola ibiltzen zen ikusi egin behar zen. Lehengo
zaharrek guk ez genuen abildadea zuten. Arbola gaineko puntara igota ibiltzen ziren, eta ez
jeitsi eta igotzeagatik, arbola batetik bestera haga baten gainean pasatzen ziren. Gure aita
zenak bazuen abildadea, eta gure aita zena baino abilagoak ere baziren.
Euria zenean ibiltzen ginen gu gaztainak biltzen, bestetarako girorik ez zegoenean, zakua
burutik hartuta, bustita eta hotzak madarikatzen. Eguraldi onarekin lana soroan egiten zen.
Gogoan dut mutil kozkorra nintzela nola ibiltzen nintzen, lurrean zeuden aleak biltzen eta
zaharrak arbola gainean haiek botatzen.
Gaztaina ere sagarra bezalaxe txertatu egiten zen ona izateko. Aita zena ibiltzen zen
horretan. Ni ez hainbeste” (Iturria: Joxe).

“Gaztaina bildu eta normalean morkotsean egoten zen pilan, eta gero matxardarekin
alea kentzen zitzaion” (Iturria: Gregori).
“Pagoa, baten bat edo beste, baina pagoketarik ez” (Iturria: Gregori).

“Hemen txondorrik ez dut ezagutu, eta garai batean egindako itxurarik ere ez. Legorreta
eta Santa Marina aldean bai. Hor bai, hor ezagutu ditut nik” (Iturria: Felipe).
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ZUHAITZONDOEN KOPURUA ARAMAN, 1784

Haritz kopurua
gazteak
erabilgarriak
zaharrak

Pago kopurua
gazteak
erabilgarriak
zaharrak

Gaztainondo kopurua
gazteak
erabilgarriak
zaharrak

Intxaurrondo kopurua
Lizar kopurua

Beste zuhaitzen kopurua ( zumar, gereziondo,
sagarrondo eta pinuak)
gazteak
erabilgarriak
zaharrak

6.727
95
76
1
25
3.965
2
500

143

716
63
700

(Iturria: “Basogintza Goierrin XVIII.-XX.mendeetan. Harizti-pagadi eta sail zuhaizgabetuetatik gaurko pinudietara”, in I. Gerriko Idazlan-Sariketa; Guipúzcoa en el siglo XIX).
Garai batean, bestalde, ilargiaren zikloek erabakitzen zuten zuhaitzak mozteko garai
onena zein zen. Uste zabaldua zen, hosto handiko zuhaitzak (gaztaina, sagarra, haritza, gerezia...) ilberan bota behar zirela; eta hosto txikiko zuhaitzak (haltza, hurritza, pagoa...) ilberrian.

“Lehenago etxeetan egur ona sartzen zuten. Uste dut, gaur baino egur hobeagoa sartzen
zutela. Gero, bota ere gure aurrekoak ez zuten nolanahi botatzen, edozein fetxatan. Egur klasea, ilargia... kontuan izaten zituzten. Guk ez dugu izan horrelakorik egurrarekin. Sutarako
izanez gero, gainerantzean...
Irauteko uste dut gaztaina-txertaka beltza dela ona esaten zutela” (Iturria: Joxe).
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Aramako basoak duela 50-60 urte eraldaketa handia jasan zuen. Konifero edo pinu landaketek (nagusiki, intsinis pinua) Aramako paisajea erabat itxuraldatu zuten, kanpoko espezie batek bertakoak ordezkatu baitzituen, hein handi batean.

Gerraostean, bai Gipuzkoan eta baita Araman ere, “baso-iraultza” gertatu zen, eta oraintxe aipatu dugun bezala, iraultza honen ezaugarri nagusia zera izan zen, antzinako harizti eta
gaztainadien atzerakada larria eta intsinis pinuaren etengabeko gorakada. Industrializazioak,
nekazal eremuen gutxitzeak eta paper-fabriken garapenak, pinuaren landaketa masiboa ekarri zuen hemengo baserrietan. 1948an dagoneneko, Aramak 19 bat hektarea zituen pinuz jantzita (Zegamak 511 hektarea eta Gabiriak 421 hektarea, 1953. urtean).
“Así mismo se acuerda hacer público la circular de la Excelentísima Diputación ofreciendo plantas (pinu-landareak) a los vecinos que quieran adquirirlos para repoblación de
los montes y dar las mayores facilidades para su transporte...” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1938-10-23).
LANDUTAKO LUR-AZALAREN ERABILERA ARAMAN (hektareak), 1948

Baso-azalera
Haritzak

13,12

Pinuak

19,05

Gaztainondoak
Garo-lekuak
Gainerakoa

Nekazal-azalera

Belardiak
Soroak

Sagarrondoak
Bestelakoak

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1948).

8,21
6,03
4,49

25,32
29,74

9,75

0,23
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Baserritarra

PINUAK ARAMAN, 1948

Joxe Galarraga
Joxe Ramon Garmendia
Julian Jauregi
Joakin Mujika
Joxe Martin Nazabal
Joxe Antonio Urreta
Martin Urretabizkaia
Pedro Zurutuza
Joxe G. Oiarbide
GUZTIRA

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1948).

Azalera (hektareak)
4,04
3,79
5,10
0,27
1,27
0,98
2,70
0,40
0,50

19,05

“Se compromete a repoblar en el plazo de 1 año con pinos insignis toda la superficie
aprovechada dando cuenta a esta dependencia de haberlo realizado vedando el paso del
ganado durante 5 años” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1940-03-16).
ZUHAITZEZTATUTAKO BASO-AZALERA ARAMAN (hektareak), 1996

Konifero edo pinuak (intsinis pinua...)

Hostozabalak (haritza…)
(Iturria: Eustat, 1996).

34

18

Aramako baso-iraultzaren aita, Inozenzio Munita, Aramako erretorea izan zen. Pinu-apaiza edo “piñu-abadia” deitua (Eibarko Aginaga parrokian egon zen garaian ipini zioten ezizen
hori, 1901-1909. urteetan), liburu interesgarri bat idatzi zuen: “Gure mendi ta oianak. Zuazti
berriak antolatu ta lengoak zaintzeko zuzenbide batzuek” (1952an Tolosan argitaratua).

“Lehenago Araman gaztaina izaten zen eta hauek ihartu egin ziren, eta zer edo zer jarri
egin behar, eta apaiz bati esker hemen pinua sartu zen. Iniziatiba harek izan zuen. Liburua
ere idatzi zuen, oso liburu interesantea” (Iturria: Gregori).
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“Inozenzio Munita fruta eta zuhaitzetan aditua zen. Txertaketan ere hor ibiltzen zen, bere
afizioa zen” (Iturria: Gregori).
“Hemengo pinudi guztiak apaiz batek mugitu zituen, Inozenzio Munitak. Hark sartu
zituen. Aurretik pinu gutxi zen. Lehenago gaztainadiak, ugari, eta haritzak. Eta gero garbitu
eta pinua sartzen hasi eta pinua eta pinua” (Iturria: Pako).
“Munitarengatik jarri ziren hemen pinuak. Mendi honek, Basabeltza du izena, eta orduan
Munita-Baso edo kanbiatu zioten. Hala ere, guk Basabeltza deitzen diogu” (Iturria: Felipe).

“Or daukazu Ordizia edo Billafranka-ondoan Arama deritzan erritxo polita. Or ere,
beste toki askotan bezela, gaztaindiak galduta, basoak larrutu zaizkiete. Ondorean garo-saillak etorriko dirala-ta, gaitz-erdi izango dalako ustetan daude. Zer gertatu, ordea? Sugearen
mizkoa baño arantza zorrotzagoa duan otadi zakarra atera zaie. Zer egin? Insignis piñua
sartu; ugari gañera. Zortzi urte dira au zala (44.a), ta an ikusi zenezake gaur mendi ura otea
galdu, ta azpia garo ta piñu-orbela ditula.
Gañera, ugari sartu zalako, bakanketa egin bear izan da, ta naiko egurra atera dute sutarako; bikaiña egurra, piska bat legortzen utzi ezkero” (Iturria: Gure mendi ta oianak. Zuazti
berriak antolatu ta lengoak zaintzeko zuzenbide batzuek).
Hostozabalen artean, jaitsiera erlatibo handiena jasan zuen espeziea gaztainondoa izan
zen (1928. urtean 36,76 hektarea; 1948. urtean 8,21 hektarea). Beherakada hori, seko jo zuen
tinta gaitzaren erasoari zor izan zitzaion gehienbat.
“Castañales completos se han secado. Y hasta se puede decir que Arama dentro de 4 o
5 años no tendrá ningún castañal” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1936-03-21).

“Hemen gaztaina asko zen garai batean. Saltzera ere Ordiziara gaztaina pilak eramaten
ziren. Baina gero hemengo gaztainak ihartu egin ziren eta kitto” (Iturria: Joxe).

“Gaztainari ere gaitza sortu zitzaion. Espalda hartan sagar asko zen, baina ia zahartuta
bota eta belardiak jarri ziren. Eta lehen lehenago gaztaina zen. Gogoratzen naiz nola gaztaina bota eta gero ondeatu zen. Orain ganadua dago, eta dena belar” (Iturria: Gregori).
“Gaitza sartu eta gaztaina denak ihartu egin ziren” (Iturria: Pako).

“Etxe ondoan ere gaztainadia zen. Eta gaztaina ihartzen hasi zen. Hala ere, gure denboran ere gaztaina asko zen” (Iturria: Felipe).
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4. Etxeko-lanak
4.1. Iturriak

“Iriarten zen iturri bat eta jendeak hor edaten zuen ura. Umeak ere hor ibiltzen ziren”
(Iturria: Gregori).

“Aramaco erria laburra ta medarra bada ere, iturriz ondo ornitua arquitzen da beraren
mugape zerrenda guztia” (Iturria: Guipuzcoaco Condaira).
Duela urte batzuk, normalean, ura izateko, etxetik irten beharra zegoen, eta lan hori emakumeen kontua izaten zen. Buruan pitxar handi bat hartu eta etxe inguruko iturrira edo errekara joaten ziren. Aramako baserri gehienetan, dena dela, ez zuten pitxarra betetzeko etxetik
irten beharrik, etxe bertan baitzuten ura.

“Ura guk etxean geneukan. Agarren ere bazuten putzu bat. Jauregietxeberrin ere uste dut
baietz. Iturriotzen ere bai, bi etxebizitzak bazuten ura eta putzu handi bat. Etxeberrin ere bai.
Uste dut etxe guztietan ura bertan zutela.
Gure etxean bi manantial dira, eta biak ez dira igualak gustoz. Bata motelagoa, bestea
biziagoa. Bat beti joaten eta bestea putzu handi bat” (Iturria: Gregori).
“Baserri ondoan ez dago iturririk, bertan ez. Baina hemendik ehun metrora, egutera
horretan, iturria nonahi dago, dena ura da. Eta hor beheran badago iturri bat, ura udan eta
neguan beti tenperatura batean egoten dena.
Guk baserrian beti ezagutu dugu deposito kozkor bat oraintxe urte batzuk arte, bi etxebizitzetarako. Eta lehen ere hala izango zen, nik bestelakorik ez dut aditu. Eta gero ur asko
behar izaten genuela eta azkenean depositoa handitu egin genuen” (Iturria: Felipe).
4.2. Arropak garbitzea

Lixiba egitea, arropa garbitzea, ez zen egun bezain erraz eta erosoa garai batean. Ez zegoen garbigailurik, eta arropak eskuz garbitzen ziren, eta horregatik, lan neketsua eta gogorra
zen, eta garaiko lan banaketaren arabera, emakumeei zegokien.

“Araman bakoitzak berea izaten zuen, eta guk bi etxebizitzentzako, han beheko zuloan,
estrada zuloa izaten genuen arropak garbitzeko tokia. Aska kuadratu bat zen, eta bi izkinetan
emakumeek lixiba egiten zuten. Sutarako hautsa jarri, ura berotu, ura bota eta horrela aritzen ziren. Gogoratzen naiz ama zena nola ibiltzen zen errekan, hanka hutsean gonak jasota,
dinbi-danba” (Iturria: Joxe).
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“Lehenago ez zen labadorarik, eta arropak garbitzeari lixiba egitea deitzen zitzaion.
Erropak jabonatu eta etxeko putzuan garbitzen genituen. Aklaratu ere bai. Herrian ez zen
garbitokirik.

Tina bat jartzen zen urarekin eta bertan erropak jabonatzen ziren. Eta gero ura berotu
eta gainera botatzen zen. Eta, behetik ateratako ura berriz aprobetxatzen zen, ura berotuz eta
berriz gainera botaz.
Egunero ez zen egiten, zortzian behin, izan ere, garai batean arropa ez zen hainbeste kanbiatzen” (Iturria: Gregori).

5. Perretxikoak

“Orduan, perritxikoa nahi zenuen adina biltzen zenuen. Guk perretxikoak etxerako biltzen genituen, saltzeko ez. Eta etxean jateko nahikoa eta gehiegi izaten genuen. Onddo boladatan kriston pilak biltzen genituen. Orain ez da horrela ateratzen. Nik uste pinuak atzeratuko zuela asko” (Iturria: Joxe).

“Akordatzen naiz Lekuona, Villafrankako beterinarioa, eta bere anai Eugenio, hau ere
beterinarioa, nola etortzen ziren txoratzen onddo eta perritxiko asko zegoen boladan. Karroa
onddoz betetzen zuten” (Iturria: Joxe).

“Garai batean, orain baino perritxiko gehiago biltzen genuen. Hemen, perritxiko asko
izaten zen. Kantitatea. Gero ere, basoak garbi-garbi egoten ziren, orbela eta ekarri egiten
baitziren basotik. Guk etxerako ekartzen genuen, ez orain bezala. Zizak ere lehenago asko
izaten ziren, nonahi, baina orain ez” (Iturria: Felipe).

V. BESTE LANBIDE BATZUK

XX. mendearen hasieran, Aramako jende gehiena baserrietan bizi zen eta bertako lanetan jarduten zuen. Hala ere, bestelako lanbideak ere baziren. Atal honetan horietako batzuk
aipatzen ditugu.
LANBIDEAK ARAMAN, 1910

Apaiz
Baserritar (emakume zein gizon)
Neskame (Araman)
Neskame (Aramatik kanpo)
Morroi
Errotari
Saskigile
Hargin

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1910).

1
78
6
8
7
2
1
1

“Artsuagako Patxiku (Patxi Erauskin) tratantea zen, haragitarako ganaduarekin ibiltzen
zen, gure etxekonekoa bezala (Juan Inazio Apalategi)” (Iturria: Joxe).

1. Ibaresko errota

“Ibas´i buruz gauza bat jarri bear degu. Dalako errota ori Oria ibai ertzean dago eta,
gure ustez, berez Ibai-ertz izango du jatorrizko izena” (Iturria: Orrela ziran gauzak).
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Gaur egun dendetan aurki dezakegu ogia edo taloa egiteko irina. Baina garai batean, leku
jakinetan egiten zuten, errotetan hain zuzen ere. Eta irina, gogora dezagun, eguneroko elikaduraren oinarria zen orduan.

“Errota garai batean printzipala zen. Errotan irina egiten zen, gariarekin ere bai, eta
artoarekin ere bai. Gero ogia eta aumentatu ziren, eta hauek aumentatu zirenean...” (Iturria:
Joxe).

Ibaresko errota hau noiz eraikitakoa den ziur ez badakigu ere, gutxienez baditu bostehun
bat urte. Eta horrenbeste urte pasa arren gaur egun ere oraindik funtzionatzen segitzen du.
Esan errota hau, 1907-1908 urteetan erre egin zela.

“Ejecutoria del pleito sobre denunciar la obra de un molino que los demandados hacen
en el término de Ibarcelaya, sobre el río, alegando que con la represa de este cubrían la estolda del molino del demandante, que está en tierra de Arama, y el vado por donde pasan los
habitantes de dicha tierra. Juan Miguelez de Ugarte, vecino de Villafranca, contra Martín
Alvarez de Isasaga y Juan Fernández de Echeberría, de la misma vecindad” (Iturria:
Badator, 1495).
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“Escritura de convenio por la que Martín de Ysasaga, cede a Diego de Mendiola la
mitad del molino de Ibares” (Iturria: Badator, 1580).
“Gure aita zenari aditu nion Ibares ere erre egin zela” (Iturria: Joxe).

Beste errota guztiak bezala, Ibareskoa ere erreka ondoan dago, honek dakarren ura behar
beharrezkoa izan baitu bertako tramankulu guztiak mugiarazteko. Hala ere, maiz Ibaresko
errotari urak kalte larriak ere sortu izan dizkio, Oriak gainezka egin izan baitu. Esate baterako, 1933, 1953 eta 1983ko zoritxarreko uholdeetan.
Ibaresko errotan garai batean, Arama eta inguruko herrietako baserrietatik ekartzen zen
arto eta gari alea ehotzen zen. Lan hori ez zen normalean dirutan ordaintzen, jeneroan baizik.
Jeneralki %10a kentzen zion errotariak jabeari. Ordain-parte horri “laka” deitzen zitzaion.

“Garai hartan inguruko errotarik printzipalena hau zen. Gaintzatik eta Baliarraindik ere
jendea etortzen zen. Hauek Artsuagako bidetik jeisten ziren errotara. Astoetan artoa hartu eta
bueltan artirina eramanez taloak egiteko.
Errota honek beti izan du fama” (Iturria: Joxe).
“Itsasondotik eta Altzagatik etortzen zen jendea. Legorretatik ere jende asko etortzen
zen. Ordiziatik ere batzuk etortzen ziren. Eta Zaldibiatik oso gutxi.
Garia ehotzen genuen, eta zaia eta irina apartatu ere bai, eta artirina, eta gero garagaririna. Garbantzuak eta babarrunak ehotzen ere arituta gaude” (Iturria: Mikel).

“Tengo el honor de significar que en esta villa existe solamente un molino, el cual reúne
las siguientes condiciones:
1. Nombre del molino: Ibares.
2. Persona que lo explota: Saturnino Irizar.
3. Número de piedras y dimensiones: cuatro piedras de a 1,30 m.
4. Capacidad de molturación: mil quinientos kilos al día.
5. Fuerza motriz: hidráulica.
6. Situación del molino: en actividad.
7. Fecha en que empezó a funcionar: por ser antiguo se desconoce”.
(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1931-05-11).

Garai batean lau errotarri ziren Ibaresko errotan. Gaur egun, berriz, bost errotarri ditu
errota honek, eta bakoitzak bere eginkizuna du: bi garitarako (hauetako bat gerraostean jarritakoa da), beste bi artotarako, eta bat pentsutarako.
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1.1. Errotariak eta jabea

1836. urtean Ibaresko errotan errotaria Martin Aranburu zen, 1864tik 1880era Juan
Lorentzo Lasa, 1890-1895 urteetan Joxe Migel Lasa Sasiain, 1899an Bixente Aiestaran,
1910tik 1920. urtera bitartean Juan Bautista Aiestaran, 1923tik 1929ra Bonifazio Aierbe, eta
azkenik, 1929tik 1960. urtera bitartean Saturnino Irizar Zeberio. Errotariek errota erabiltzearen truke, dirua eta garia (garai batean urdaia ere bai) ematen zioten nagusiari, kondeari.

Zabalatarrak (Villafuerteseko kondearen familiak) XVIII. mendearen bigarren erdialdean jabetu ziren Ibaresko errotaz. Lehenik, 1769. urtean, errotaren erdiaz, eta geroago eraikin
osoaz. Honela, urteetan Villafuerteseko kondea izan zen Ibaresko errotaren jabea. Gaurko
nagusiak, 80. hamarkadaren hasieran egin ziren errotaren jabe.

“Por escritura de veinticinco de marzo de mil ochocientos cincuenta y tres, Dª. María
Escolástica Salazar, condesa viuda de Villafuertes, en concepto de tutora y curadora de sus
nietos, D. Federico y D. José María Zavala, dio en arriendo este molino, o sea la finca objeto de la inscripción, con sus pesas, aparejos, casa de labranza, huerta, dos heredades y un
trozo de castañal que le pertenecen existentes en jurisdicción de Arama, por tiempo de nueve
años contados desde el quince de marzo de mil ochocientos cincuenta y tres, por la renta en
cada año de mil ochocientos cincuenta y seis reales en dinero, veinte arrobas de tocino y
veinte fanegas de trigo, entregando el dinero y el tocino por diciembre y el trigo por octubre”
(Iturria: Tolosako Jabego Erregistroa-Arama, 1877).
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“D. Lucas Egoscozábal en representación de su principal da en arriendo a D. Lorenzo
Lasa la finca de este número (Ibaresko errota) por el tiempo de ocho años a contar desde el
día once de noviembre del año próximo pasado de mil ochocientos setenta y nueve. D.
Lorenzo Lasa se obliga a pagar por el precio del arriendo la renta anual de cuarenta y siete
fanegas de trigo y seiscientas y ochenta y tres pesetas en metálico, debiendo entregar el trigo
en Tolosa y el dinero en Villafranca en las épocas de costumbre. El mismo D. Lorenzo Lasa
se obliga a pagar doscientas cincuenta pesetas al año hasta el completo pago de las dos mil
doscientas pesetas que está debiendo en concepto de rentas atrasadas...” (Iturria: Tolosako
Jabego Erregistroa-Arama, 1880).

“Gure aita zena Errotaunditik dator, eta errota eta turbina eta horrelakoak asko gustatzen zitzaizkion, eta errota martxan jarri zuen. Eta elebadorea eta garia garbitzeko makina
eta denak Somorrostrotik ekarri zituen (gerraostean irin-fabrika batek porrot egin zuen
Somorrostron, eta makineria handik ekarri eta Oiartzungo Asteasuaizatarrek instalatu zuten).
Hemen Itsasondon bazen enterradore bat, Villafrankan egondakoa, eta gure aita zenari
esaten zion: «hik adina urte errotan pasa duenik ez duk hemen egon».
Zaldibian hiru errota ziren, Ataunen ere hiru, Berostegin beste bat...” (Iturria: Mikel).
“Guk kontratua sei urtetik sei urtera berritzen genuen, «con derecho a subarriendo»,
beste bati utzi nahi bagenion. Errenta administradorearen etxean pagatzen genuen, Jakes
etxean.
Kondearen terrenoak eta ikusten eta zaintzen, Lazkaoko bat ibiltzen zen, Joxe. Eta errentak eta kobratzen, berriz, Egoskozabal, neska zahar bat. «Duque de Infantado» eta «Marqués
de Argüesoren» administradorea ere bazen emakume hau.
Orain dela hogeita bi urte bihurtu ginen nagusi” (Iturria: Mikel).

“Don Saturnino Irizar, domiciliado en el molino y panadería llamado de Ibares vive
pagando una elevada renta. Sus antecesores en esa casa todos han fracasado, y éste aunque
con algún retraso paga sus vencimientos, siempre con ayuda de sus familiares, por cuya
causa su situación es algo dudosa, por no tener bienes de ninguna clase más que el negocio
que antes se ha hecho referencia” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa: 1933-07-08).
1.2. Okindegia eta taberna

Ibaresen errotaz gainera okindegia ere bazen garai batean, “la producción diaria es de
3.600 kilos (1935-09-14)”, baina “Pagosa” sortu zenean (1976), utzi egin zioten ogia saltzeari. Pentsua ere betidanik saldu izan dute bertan.
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“Hiru gauza zeuzkan nere aita zenak, jeneralean. Errota, panaderia eta pentsuak”
(Iturria: Mikel).

“...en esta localidad no funciona en la actualidad ninguna tahona (okindegia), pero dentro de poco empezará a funcionar, puesto que ahora están construyendo un horno” (Iturria:
Aramako Udal Artxiboa, 1929-04-02).

“...relación de los obreros que trabajan en su panadería: José Miguel Luloaga, oficial
panadero; Hilaro Saénz de Maturana, pinche; Eusebio Imaz Ayerdi, repartidor” (Iturria:
Aramako Udal Artxiboa, 1936-12-13).
Gerraostean orduko gobernadorearen aginduz, hemengo errota ia denak prezintatu egin
zituzten, baina Ibareskoa ez zuten itxi. Hori zela eta jende asko bertaratzen hasi zenez, taberna ireki zuten.
“Ibaresen taberna zegoen, eta ardo ona ere bai, eta jendea amorratzen joaten zen bertara. Eta ardoa saldu ere bai, «por mayor»” (Iturria: Joxe).

“Gure errota gerra ondorenean ez zen sekula itxita egon. Orduan «molinos harineros»
eta «molinos maquileros» ziren. Gurea harineroa zen. Eta 44ean gobernuaren aginduz makileroak itxi egin zituzten (1940ko abenduaren 18 eta 1941eko ekainaren 30eko gobernuaren
aginduak), ezin baitzituzten kontrolatu. Urte bat edo bi izan ziren.
Orduan beheraldetik, gobernuak errota guztiak itxita zeuzkanez, kriston jende pilak etorri ziren: Asteasutik, Larrauldik, Tolosatik, Billabonatik.... Artoarekin etortzen ziren, eta trenean etorri eta trenean joaten ziren. Lehenago Itsasondoko apeaderotik gure etxera dena berdin-berdina zen.
Gure aita zenak esaten zuen, urte hartan milioi bat kilo ehotuko zituztela, eta orduan
sortu zen taberna gure etxean. Jendea artirina egiteko zain egoten zen, eta jendeari bokadilo bat eman edota ardo pixka bat ateratzeko. Taberna 60ean itxi genuen, aita zena hil zenean” (Iturria: Mikel).

“Ibasen errotaz gainera taberna eta denda ere bazen, horregatik itsasondotarrek eta
ordiziarrek joera handia genuen, bai artoa errotan gertatzea edo beste zerbait erostea, baita
ere Ordiziatik herrialdera zetoztenak tragotxo bat edo beste egitera.
Egun batean arratseko ilunabarrean ordiziar batzuek ari omen ziran kontu kontari eta
hala esaten omen zuten: Donostiako Alde Zaharreko halako tabernan egiten dituk Euskadin
diren lukainkarik onenak. Haiek ditut lukainkak.
Periko (Aramako idazkaria) eta Satur bertako nagusia (errotaria), biak eserita sagardo
preskoa edaten omen zeuden, eta halako batean ordiziar batek esaten die.
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(...)
Zuk ekarriko al zeniguke dozena erdi bat lukainka taberna hortatik? Satur eta Perikok
elkarri begiratuz kiñu egin eta gero erantzun omen zioten: Bai motel ekarriko dizkiat eta deituko dizuet ekarritakoan.
(...)
Handik egun batzuetara (Periko) Beitira (Itsasondoko baserria) joan eta amonari esan
omen zion : Sei lukainka eman behar dizkidazu konpromiso handi bat det eta. Bertako amonak gustora eman ere.
(...)
Hurrengo zapatuan etorri omen ziren eta ederki prestatu ere Martina etxekoandreak.
Perikok eta Saturrek ederki apaldu omen zuten ordiziarren kontura.
Jaten ari zirela esaten omen zuten: Lukainka hauek bezelakorik etzegok, badaukatela
zerbait apartekoa” (Iturria: Kantillape-Jose Mª Otegi).
1.3. Argi-zentralak Araman

Garai batean Ibaresko errotan argi-zentral bat ere bazegoen. Zentral honek, turbinen
bidez energia ekoiztu, eta errotara eta Itsasondoko hainbat baserritara argindarra eramaten
zuen.
Araman, bestalde, bazen beste argi-zentral bat, Makinetxe, herriari eta inguruari argia
emateko jasoa.

Zentral biak, XX. mendearen hasieran eraiki ziren. 1913an, 20 eta 27 zaldiko indarra edo
potentzia ekoizten zuten, hurrenez hurren.

Gipuzkoan argi-indarraren erabilera XIX. mendeko azken hamarkadan hasi zen zabaltzen. Esate baterako, Donostian, herriko argiak 1893an jarri ziren. Aramari dagokionez, argindarra XX. mendearen hasieran iritsi zen. Dena dela, lehenengo argi instalazioak guztiz sinpleak ziren: argindarrak ez zuen jarraipenik eta kontsumoa oso mugatua zen (sukaldea, ukuilua eta geletan argi txikiren bat edukiz gero, gustura).

“...en esta localidad solamente son dos las centrales que producen alumbrado para facilitar a los particulares y estos son Saturnino Irizar de esta vecindad, y Martín Lizarazu
(Makinetxe), cuyo domicilio se desconoce en la actualidad” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1932-07-28).

BESTE LANBIDE BATZUK

185

“Ni txiki-txikia nintzenean argirik ez genuen. Nik kandilak eta beste zera batzuk ezagutu
nituen. Gero, argia urte asko baino lehenago izan zen, mutiko kozkorraz gero ia bai.
Hasieran, «Araxesen» genuen argindarra, oraingo Iberdueron. Baina enkargatuarekin
edo hemen ibiltzen zenarekin, jendea ez zegoen hain gustu-gustura, familia batzuekin amenazuka eta burlaka ibiltzen baitzen argia moztuko ziela eta. Orduan hemengo baserritar batzuk
baja eman ziren.
Baina Araxesek argi hobea ematen zuen eta Makinetxetik ezin ondo surtitu. Honela,
Araxesen gelditu zirenak argia zuten, eta gu, berriz, argirik gabe askotan eta deskontentu. Eta
azkenean berriro Araxesera.
Errotakoek hartutakoa ere ematen zuten, pixka bat, San Juan aldean” (Iturria: Joxe).
“Makinetxen nik aurrena Munduate ezagutu nuen eta honek emandako argia ere bai
etxean. Argia emateko presa bat zegoen, eta hortik indarra. Baina hor argindar gutxi, eta
argia behar bezala sekula ez.
Gero etxe kozkor hori Joxe Martin Lizarazu zaldibitarrak edo hartu zuen, eta honek zerbait mejoratu zuen, aldaparoa edo ura jarri baitzuen kanala eginda, eta hortik argia eta tailerretarako indarra. Baina, hala ere, etxean argia falta, beti ura gastatuta. Uste dut
Lizarazuk kiebra egin zuela, eta gero hurrena Altunak hartu zuen. Karretera nazionala egin
zutenean bota zuten Makinetxe.
Makinetxen bizitzen, berriz, Etxezarretarrak ezagutu nituen nik lehenengo, eta gero
Zurutuzatarrak, kamineroa eta, baina hortik aurrera jende fijorik ez” (Iturria: Joxe).
“Nik beti ezagutu dut argia. Hemen etxe guztiak Makinetxeko argiarekin surtitzen ziren.
Boladaz turbinak zerbait zuela eta argirik gabe gelditzen ginen, baina hala ere handik.
Hemen urte gutxi dela, Iberduero sartuz gero, jarri zuten argia Goikoetxeberri baserrian.
Bertako aitonak zera esaten omen zuen orduan: hura zela adelantoa, ukuilura joan argiari
eman eta bera baino lehen argia” (Iturria: Gregori).

“Guk «corriente continua» egiten genuen, baina ez genuen Araman partitzen. Itsasondon
partitzen genuen, San Juan auzoan, eta baita Villafrankako Traperoenean ere. Totalean,
hamabost bat etxebizitzetan. Argindarra 64arte egin genuen. Orduan Iberdueroren indarra
ekarri genuen.
Makinetxe indarra egiten nik ez nuen ezagutu, eta Makinetxe ni alkate nengoela bota
zuten autobia egin zutenean, 1990-1991ean. Diputazioak hainbesteko bat pagatu zion nagusiari, Altuna Villafrankako karnizeroari, eta bota eta tapatu egin zuten” (Iturria: Mikel).
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1.4. Ibaresko zubia

1495. urtean leku horretan ibi bat zen. Baina toki honetan zubi bat zegoela aipatzen duen
lehen berria, ordea, 1781. urtekoa da. XVIII. mendearen erdialdean indarrean zeuden eraikuntza-ereduen araberakoa da zubia.

“Correspondencia de Martín Ignacio Múgica, Legorreta. Dirigida a Manuel José de
Zavala, Conde de Villafuertes, Tolosa. Carta pidiéndole permiso para pasar por el puente del
molino de Ibares, jurisdicción del Conde” (Iturria: Badator, 1828).

1.5. Alkarteko zubia

Zubi hau ez dago Oria ibaiaren gainean, Ibareskoa bezala, Amundarain ibaiaren gainean
baizik, erreka honen bokaletik oso gertu. Alkarte zubiak garai batean, Ordizia eta Arama lotzen zituen, baina gaur egun erabat utzia dago.
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“Guipuzcoaco irugarren ibaiari deitzen zaio Oria, ceña (...) iristen da Erri onen
(Ordizia), eta Aramaren mugaco Arcarte esaten zaion toquira; emen artzen du beregana
Zaldiviaco mugapean jaioric Erria escuitara utzi eta bere oguei ta bi erreca ciztorretaco uraquin jachitzen zaion ibai pizkor amorraitsua...” (Iturria: Guipuzcoaco Condaira).

1538. urteko dokumentu batean aipatzen da lehen aldiz zubi hau, Aramako auzoak
Ordiziako hiribilduarekin zubiaren eraikuntzaren inguruan izan zuen auzia zela eta. 1566.
urtean uholde batek kalte nabarmenak eragin zizkion, eta gaur egungo zubia 1753. urtean
eraikia izan zen, gastuak Ordiziak eta Aramak erdi-bana ordainduz.

2. Sagardotegia eta tabernak

“...ordena cerrar la taberna de vino que se halla en la casería Ayestabelza, única taberna de la villa de Arama, por introducir vino de contrabando en la villa de Villafranca...”
(Iturria: Gipuzkoako Artxibo Orokorra-Arama, 1832).

Araman garai batean izan zen tradizio handiko sagardotegi eta taberna bat Iriarte baserrian.

“El que suscribe D. José Martín Jáuregi habitante y vecino de esta villa de Arama, solicita licencia administrativa para la venta de sidra, según previene el acuerdo de la
Excelentísima Comisión Provincial de fecha 12 de julio de 1910, en conformidad de los habitantes que existen en esta villa que son veinte” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1914-0705).

“Julián Jáuregui Sarriegui habita en el pueblo de Arama en la casa llamada Iriarte, de
este término municipal. Con la mayor consideración y respecto expone que desea establecer
un puesto de vinos y aguardientes, para vender al por menor, en la casa que habita, con las
formalidades que previene la circular número 4 aprobado por la Excelentísima
Diputación...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1914).
“Iriarten sagardotegia eta taberna zegoen. Neguan ere sagardotegia irekita egoten zen,
eta igual-igual juntatzen ginen. Bazkariak, afariak eta edozer gauza” (Iturria: Joxe).

“Guk sagardotegia beti hemen ezagutu dugu, eta gure aitonak eta ere bai. Etxean sagarra bagenuen, sagastiak bagenituen, hor beheran, eta etxean upel batzuk egiten genituen,
baina sagardoa egiteko ez zen bertako sagarra erabiltzen. Gure aita sagar-tratuan ibiltzen
zen, eta kanpotik ekartzen zuen sagarra, automobilean. Garai batean, gure aitonak eta, gurdiarekin eta ganaduarekin ekartzen omen zuten sagarra, Segura aldetik edo nonahitik.
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Zaldia eta karroa hartu eta Villafrankako Bar Aurrerara eramaten genuen sagardoa
barrika koskorretan. Itsasondoko Estankora eta beste toki batzuetara ere bai. Villafrankan
hiru edo lau sagardotegi ezagutu ditut nik: Upabi, Txarraonane eta Santa Maria kalean ere
bazen beste bat.
Sagardotegiak bi komedore eta aurreko miradorea zituen. Ama zena sukaldari aparta
zen, eta hemen bodak ere izan dira. Homenajeak ere bai. Inozentzio Munitari eginikoa gure
ganbaran egin zen, ia tabernarik ez zegoen eta” (Iturria: Pako).

“Aste Santua izaten zen sagardotegira joateko garaia. Lekurik gabe egoten ginen etxean. Ostegun Santu egunean, arratsaldean hiruretan funtzio erlijiosoa eta gero, jendea
meriendatzera etortzen zen jeneralean. Ostegun Santuan, arkumea eta txuletak, eta Ostiral
Santuan, arraina, bijilia zela eta. Gero elizako gauzak bukatu ziren eta akabo.
Sagardotegian gizonezkoak ibiltzen ziren, emakumezkorik ez. Itsasondotik ere mutil-koadrilak etortzen ziren” (Iturria: Pako).

“Jai arratsaldeetan, gainera, bezperatatik atera eta garai batean jende asko etortzen zen
Villafrankatik Aramara, arratsalde-pasa eta tokan eta ranan jolastera. Botila sagardoa erostera ere bai. Emakumeak ere umeekin etortzen ziren, eta mahaiak jartzen genituen atarian,
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kanpoan, umeei bokadiloa eman edo jaten eman ahal izateko. Jaiero urdaiazpikoa, txorixoa,
bokadiloak, haragia... Musikarik ez zen egoten” (Iturria: Pako).

“Sagardotegia orain dela berrogei bat urte itxi zen. Fabrikan hasi eta beste irabazi bat
ikusten zenez, sagardotegia uztea erabaki genuen. Ez zen posible aurrera egitea, ez zen rentablea” (Iturria: Pako).

“Gaur egungo sagardotegietan sagardo ona badago, baina irauteko eta gogortu ez
dadin, kimika edo teknikara jotzen da, eta sagardoak naturaltasuna galdu du. Lehenago,
sagardoa barrikan sartu eta irakiten egon eta egon ondoren, kortxoa gainean jarri eta igeltsoarekin bueltan hartzen zen, haizerik hartu ez zedin. Gaur egun horrelakorik ez da egiten”
(Iturria: Pako).
2.1. Artsuagako taberna

Ibaresko eta Iriarteko tabernez gain, Araman izan da beste tabernarik: Artsuagako taberna. Bertan, XX. mendearen hasieran, Frantzisko Erauskin Elortzak, bertako maizterrak, taberna bat zuen.

“Artsuagan lehen lehenagotik zen taberna, ni jaio baino lehenago. Hor Patxiku zena eta
andrea, Joxepa Antoni zena, ziren. Familirik ez zuten, eta Mendizabalekoen maizterrak ziren.
Gizona tratuan ibiltzen zena izan behar omen zuen.
Artsuagako taberna hau ez zen hainbesterainokoa. Sagardoa egiten zuten, ardoa ere edukitzen zuten, baina haruntza gutxixeago joaten ginen. Hala ere, jaietan eta partida bat egitera eta tokan jolastera juntatzen zirenak baziren.
Gaintza eta Baliarraingo bidea hortik zen, eta astoekin eta hortik pasatzen ziren”
(Iturria: Joxe).
“Arsuaga: venta de vino y aguardiente al por menor” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa,
1912).

Esan beharra dago, duela laurogeita hamar urte Aramako sagardotegia eta tabernak
(Iriarte eta Artsuagako tabernak), urriaren lehen egunetik martxoaren 31ra, gaueko hamarretan ixteko udal-agindua zegoela; gainontzeko hilabeteetan, berriz, hamaiketan:

“Acto continuo el Sr. Presidente expuso que desde hace algún tiempo varias personas se
dedicaban algunos días y especialmente los días festivos, durante la noche, a producir gritos, disparos de petardos y cohetes sin las licencias necesarias turbando la tranquilidad y paz
que siempre ha disfrutado este pueblo, y teniendo en las leyes...” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1914).
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“1º. Por ningún concepto se permitirá tener en los establecimientos públicos clase alguno de juegos prohibidos bajo la más estrecha responsabilidad de su dueño y de los jugadores que se sorprendan.

2º. Todos los días del año se cerrarán los establecimientos a las diez de la noche desde
el 1º octubre al 31 de marzo, y a las once los restantes meses, no pudiendo quedar dentro personas extrañas a la familia del dueño siempre que no traten de pernoctar, y los dueños darán
aviso si algún individuo se resistiera a salir.

3º. Se prohibe severamente que en ningún establecimiento se tolere acción alguna contraria a la honestidad, al decoro público, a las buenas costumbres muy particularmente al
blasfemar” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1914-09-06).

3. Fabrika

Gerraurretik Araman, nahiz eta baserrietan seme-alaba asko izan, fabrikarako ia langilerik ez zen izaten. 1936 aldera, Prudentzio Arruabarrenak (CAFen), Joxe Izak (Ordiziako San
Jose altzari lantegian) eta Joxe Martin Irastorzak (Beasaingo Eskisabel altzari lantegian), eta
agian, beste bat edo bik, ziharduten lanean fabrikan, baina salbuespenak ziren. Arrazoiak:
morroi edo neskame edota Amerikara joateko ohitura gehiago zegoen. 1910. urtean, Araman
lanean sei neskame eta zazpi morroi ari ziren. Eta Aramatik kanpo, zortzi neskame. Bestalde,
baserrietan ia denentzat izaten zen lana, batez ere urte sasoi batzuetan.
“...le digo que en esta villa no hay ningún individuo que se dedica de jornalero dedicando lo de ellos a las faenas agrícolas de cada uno” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1913).

“Resulta también que no existe ninguna agrupación de obreros, y que en cambio existen
tres obreros en la edad reglamentaria” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1933-01-16).

“En esta villa no se ha notado ningún efecto de huelga y revolución que todos lamentamos” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1934-10-15).

Gerraostean, ordea, gauzak aldatzen hasi ziren. Eta honela gure lekuko gehienak, aramatar asko bezala, goizago edo beranduago fabriketan lanean hasi, eta erretiroa hartu bitartean
bertan lan egin zuten. Lantegian ere ondo kostata irabazten zen dirua, baina zortzi ordu sartu
egunean eta astearen azkenean hor izaten zen sobrea. 1953. urtean Aramako hamabost herritar zebiltzan lanean CAFen.

“Gerra akabatu, lizentziatu eta etorri nintzen garaian, baserritik ez zegoen dirurik, eta
orduan Beasaingo Fabrika Haundian hasi nintzen. Aita eta ama aseguru sozial barruan edu-
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kitzeagatik ere bai. Han ibili nintzen puska batean. Eta gero baserritarroi aseguru soziala
kendu egin ziguten, eta orduan, kontua hartu eta baserrira bueltatu nintzen atzera.
Eta geroago, atzera berriz asegurua ematen hasi zirenean, berriro sartu nintzen fabrikan, berrogeita hiru edo lau bat urterekin, guarda bezala, eta jubilatu arte han segitu nuen.
Aramatik jende asko ginen guarda Beasaingo Fabrikan Haundian. Sei bat: Joxe Migel,
Kasimiro, Gabino, Matias, Euxebio eta ni.
Fabrikara bizikletan joaten nintzen aurrenetik, koinatuak emandakoarekin. Oinez ere
behin baino gehiagotan, elurrarekin eta. Gero motoan, Lambretta batean, eta geroago kotxean, 4L batean” (Iturria: Joxe).
“Fabrika Haundian ibilitakoa naiz, montadore bezala. Goizean zortzietatik hamabietara, eta gero ordubietatik seiretara. Zapatuan ere lana egiten genuen aurrenetik, gero ez”
(Iturria: Pako).

“Berandu hasi nintzen fabrikan, Biloren, Zaldibian. Ni, hogeita hemezortzi urterekin hasi
nintzen lanean fabrikan. Anaia zegoen etxean eta beti hasteko eta horrela hasi ginen. Biloren
nagusietako bat osaba zenaren laguna zen eta haren bidez. Bietan ibili beharra izaten
genuen, gainera, etxean eta fabrikan” (Iturria: Felipe).

VI. JAIOTZA ETA BATAIOA

Garai batean, jaiotza gehientsuenak baserrian bertan gertatzen ziren. Eta, jaiotzaren
ondoren bataioa zetorren, eta inor ez zen geratzen sakramentu hau hartu gabe, gaur egun
bezala. Agudo bataiatzen zituzten haurrak, gainera, jaio eta bi egunetara edo eramaten baitzen umea bataioa hartzera. Elizakoak amaitu ondoren, bazkari batekin ospatzen zuten
bataioa. Apaiza ere bertan izaten zen.
“Hurrengo egunean edo hurrenagokoan bataiatzen ziren umeak garai hartan. Apaiza,
gainera, bazkarira gonbidatzen zen.
Ni Tolosak bataiatu ninduen. Araman egin zuen lehenengo bataioa nerea izan omen zen.
Ni jaiotako urtea, gainera, extraordinarioa izan omen zen Araman. Urte hartan lau kinto edo
lau mutil jaio ginen eta. Marka nahiko handia Aramarentzat. Kintorik jaio gabeko urteak ere
izaten baitziren” (Iturria: Joxe).

Geroago elizan sartzea izaten zen. Garai batean ohizkoa zen haurra izan ondoren elizara
“post partum” bedeinkapena hartzera joatea. Eta hori zela eta haurra izan ondoren ama elizara joaten zen, elizan sartzea egitera. Umea jaio ondorengo amaren lehen irtenaldia izaten zen,
eta, gainera, apaizari opari bat eramaten zitzaion.
“Elizan sartzea zela eta, apaizari oiloa, oilanda bat edota arrautzak eramaten zitzaizkion” (Iturria: Joxe).

Gaur egun, umea jaio eta amari opariak egiteko ohitura dago. Garai batean ere bai, umea
jaio eta egun batzuetara, ama sendatutakoan, herriko edo auzoko emakumeen bisita izaten zen
haur jaio berriaren etxera (Araman ohitura honi “martopilak” deitzen zitzaion garai batean).
Eta horrelakoetan, opariren bat egiteko ohitura izaten zen: txokolate-ontza batzuk, kafea...
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“Garai batean, bestalde, gu umeak ginenean, txokolatea lodia eta zakarra zen, bastoa.
Hala ere, txokolatea jan nahian ibiltzen ginen. Behin edo behin, ume jaio berri baten bisitan,
pusketa txiki bat ematen baziguten, hura gustora hartzen genuen” (Iturria: Jubilatu-taldea).

1. Eskola

VII. HAURTZAROA ETA GAZTAROA

“...(Aramako udalbatzan) firman los concurrentes excluido D. Juan Bautista
Urretavizcaya por no saber...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1913-11-21).

“En el año 1931 esta villa de Arama sería la única villa en Guipúzcoa que no tenía
escuela ni maestro nacional, toda vez que el señor párroco era el encargado de dar clase en
un local del Ayuntamiento” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1936-04-13).

“Y por último el señor maestro nacional D. José Ormazábal, que se halla presente hace
saber al Ayuntamiento sobre la conveniencia y necesidad de una estufa en la escuela, puesto
que es muy fría y las criaturas sufren mucho con el frío” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa,
1932-12-04).
1.1. Sarrera historikoa

1820ean, Gipuzkoan eskolarik ez zuten herriak hemezortzi ziren (zutenak hirurogeita
bost), “por falta de propios y arbitrios”: Altzaga, Anoeta, Arama, Astigarraga, Berrobi,
Zegama, Gaintza, Gudugarreta, Goiatz, Larraul, Mutiloa, Olaberria, Sorabilla, Urrestilla,
Idiazabal, Ikaztegieta eta Itsaso. Ia guztiak herri txikiak, eta Oria bailaran eta batik bat
Goierrin kokatuak.

Dirudienez, herri txikietan irakasle bat kontratatzeko dirurik izaten ez zenez, apaiza arduratzen zen eskolaz. Hala ere, eskolatzea orokorrean oso eskasa zen, eta beraz, ez da harritzekoa Araman, 1839ko urtarrilaren 1eko udal kargu hartzearen inguruko agiri batean, zera
aipatzea: “firmaron los que saben”.
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1860. urtean jadanik Altzaga eta Gaintzan bazegoen eskola, baina ez, ordea, Araman.
Araman herriko lehenengo eskola, eskola zaharra bezala ezagutua, XX. mendearen hasieran
abiatu zen. Eskola hau, egungo eliza eta apaizetxearen artean dagoen arkupearen gainean
zegoen, udaletxe zaharraren aldamenean: aurrean udaletxea eta atzean eskola.
“Hasta el año de 1916 los niños tenían que trasladarse a otros pueblos limítrofes si querían aprender la instrucción más elemental y aún a otros más distanciados donde residieran
algunos parientes.
Este año de 1916 el entonces párroco D. Joaquín María Tolosa, viendo esta situación y
para remediarla en lo posible, se comprometió a dar la enseñanza a los niños si el
Ayuntamiento le preparaba local y el material necesario, y por existir un pequeño local adosado al Ayuntamiento hizo algunas obras de arreglo y adquirido el material empezó a dar
clases gratuitamente a los niños...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1952-08-24).

Hala ere, herriko hainbat neska eta mutiko ez zen herriko eskolara joaten urte haietan
(geroago ere ez), irakaskuntzaren egoera herrian nahiko kaskarra baitzen: eskola propiorik ez
zegoen; eskola apaizak ematen zuen; lokala desegokia, txikia eta hotza zen... Ordizian,
Altzagan edo Beasainen eskolaratzen ziren haur eta gazte hauek.
Horregatik, herriko eskolaren egoera hobetzeko, XX. mendearen bigarren eta hirugarren
hamarkadetan hainbat ahalegin egiten hasi ziren, bai udala eta baita gobernua ere (Primo de
Riveraren diktadura garaiko gobernua, lehenik, eta II. Errepublikako gobernua, geroago):
eskolatze-kontrola, Lehen Letretako Batzorde Lokalaren osaketa, eskola publiko berria eraikitzeko lehen gestioak eta proiektuak, material erosketa, eskolaren aurrekontuaren igoera,
maisuaren etorrera...
ESKOLAREN AURREKONTUA ARAMAN (pezetak)

Urtea
1912
1925
1926
1927
1931
1932
1933

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa).

Aurrekontua
0
145
100
50
50
600
100
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ARAMAKO IKASLEAK, 1924
Ikaslea

Migel Galarraga
Eulogio Zurutuza
Rikardo Arizmendi
Kandida Sukia (neskamea)
Josepa Antoni Mujika
Franzisko Mari Urretabizkaia
Antonio Apalategi
Bisitazio Garmendia
Klara Galarraga
Juan Bautista Aiestaran
Joxe Mujika
Antonio Zurutuza
Inazio Urretabizkaia
Gillermo Garmendia
Hilaria Insausti
Frantzisko Aiestaran
Gabino Urretabizkaia
Joxe Angel Galarraga
Luzia Mujika
Esteban Garmendia
Joxe Migel Goikoetxea
Maria Garziandia
Ramon Apalategi
Kasimiro Insausti
Josepa Paula Zurutuza
Dolores Galarraga
Josepa Goikoetxea

Eskolatze-tokia

Arama
Arama
Arama
Arama
Ordizia / Arama
Ordizia
Ordizia
Ordizia
Arama
Ordizia
Ordizia
Arama
Arama
Ordizia
Arama
Arama
Arama
Arama
Arama
Ordizia
Arama
Beasain / Arama
Arama
Arama
Arama
Arama
Arama

(Iturria: Aramako Udal Artxibooa, 1924).

Adina
13
13
13
13
12
12
11
11
11
11
10
10
10
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
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“Acto continuo se dio cuenta de la inspección girada por el Sr. Delegado Gubernativo a
la escuela mixta de esta localidad. Después de inspeccionado detenidamente dicho local por
ante dicho señor, manifestó que se hallaba en completo abandono de material y demás elementos dicha escuela. Al mismo tiempo, ruega al Ayuntamiento, se le facilite todo lo necesario en la escuela o lo que hace falta en la misma al señor párroco (Joakin Tolosa Zudaire),
hoy encargado de dicha escuela. Acto seguido se dio lectura al proyecto presentado por el
señor encargado de la enseñanza de lo que hace falta en material y elementos para montar
dicha escuela, y es como sigue (...): una mesa y un sillón; doce compendios de Historia
Bíblica; mapas España-Europa-Mundi; un cuadro de pesas y medidas sistema métrico decimal; doce gramáticas; doce aritméticas; una caja clarión; media gruesa portaplumas (...);
un tubo de tinta negra; doce tinteros...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1924-05-25).

“Acto continuo se dio cuenta de la inspección realizada a la escuela mixta de esta localidad por el Sr. Delegado Gubernativo D. Luis Tapia. En ella observa que había algunas faltas sobre la asistencia de los niños a la escuela. En virtud de ello, ordenó que se reuniera la
dicha Junta para tomar las medidas necesarias a aquellos padres morosos que no atendieran a la súplica, y en caso de reincidencia, imponérseles alguna multa o darle conocimiento
al dicho delegado” (Iturria. Aramako Udal Artxiboa, 1925-06-07).
“Acto continuo el Presidente manifestó que con motivo de la recolección de las castañas
se han observado algunas faltas de asistencia a la escuela...” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1925-11-15).

“Acto continuo el Sr. Presidente manifestó que como venía la época de sembrar maíz, es
necesario que se tolere las faltas que hicieren en antedicha época puesto que hacen falta en
sus casas de ayuda...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1926-06-06).

“...he de significar que en la actualidad está en proyecto la construcción de una escuela
mixta nacional con la ayuda del Estado” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1929-04-08).

Errepublika garaian, 1931ko abenduaren 3tik aurrera, Aramako eskolak maisu nazionala
izan zuen. Lehenik, Joxe Ormazabal Oiarbide (1931-33), eta gero, Gregorio de Gregorio
Vadillo (1933-1937).
1933. urtean, Joxe Ormazabal maisuaren ardurapean, Aramako eskola zaharrean, 18 ikasle zebiltzan, hamar mutil eta zortzi neska.
“Esta Sección Administrativa en uso de sus atribuciones, se ha servido nombrar maestro interino de la escuela nacional de la primera enseñanza de asistencia mixta de Arama con
el haber anual de tres mil pesetas y emolumentos legales a D. José Ormazábal Oyarbide”
(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1931-12-03).
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“D. Gregorio de Gregorio Vadillo, tomó posesión de maestro en propiedad de la escuela
mixta de Arama con fecha 4 de julio de 1933” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1933-07-04).

“Hura (Gregorio) gure etxean egoten zen. Bere kuartoak zeuzkan, bi gela eta komuna”
(Iturria: Pako).

“Seguidamente el Sr. Presidente manifiesta que como bien le consta a la corporación
desde hace años el Ayuntamiento tiene en proyecto la construcción de una escuela mixta, y
que a tal efecto vino D. Julián Irizar de Azcoitia encargado de construcciones escolares,
quien eligió como solar para construcción en las propiedades de los señores D. José Martín
Nazábal y D. Julián Jáuregi, terrenos que se hallan en las inmediaciones del punto llamado
trinchera.
Y parece que al vecindario no le agrada mucho la construcción en aquellos lugares por
quedar bastante separado del casco de la villa.
Y la corporación también es de la opinión de que la construcción se haga más cerca, por
ejemplo en el punto que existe la alhóndiga.
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En su vista se acuerda que se llame nuevamente al referido señor arquitecto para que
haga un nuevo estudio y vea si se puede construir en el lugar o inmediaciones donde está la
alhóndiga” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1936-04-02).

“El arquitecto examinó dicho término pero no le agradó el lugar por ser de mucha pendiente y que a fin de nivelar el solar habría que hacer el muro de mucha altura.
Después examinó los terrenos que existen en los alrededores del camino y cerca del
transformador, y entre ellos eligió la heredad que lleva en arriendo D. Francisco Arizmendi,
aprovechando para campo escolar el camino viejo que conduce al caserío Iturrioz...”
(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1936-04-21).
“Pero habiendo sobrevenido el glorioso movimiento nacional quedó sin efecto el expresado expediente y por tanto sin construirse la escuela” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa,
1940-09-19).
Araman 50. hamarkada arte ez zen eskola berria eraiki.
1.2. Gure lekukoak

“Gure aita zenak lau erregelak ondo zekizkien, eta gehixeago ere bai. Garai hartarako
asko” (Iturria: Joxe).

“Eskolan mutikotan Araman ibili nintzen. Apaizak ematen zigun eskola, Tolosak. Baina
fundamentu gutxi egoten zen eskolarekin Araman. Bera askotan entierroa zela eta inguruko
herriren batera joaten zen, eta arrebaren bat uzten zuen eskolan. Dena dela, maixua jarri
zuten gero, eta orduan hobetoxeago.
Gure garaian eskolari ez zitzaion gaur eguneko inportantziarik ematen. «Sumar», «restar» eta «multiplicar» ikasiz gero nahikoa. Garai hartan ez zen gaur bezalako karrera beharrik” (Iturria: Joxe).

“Eta gero eskolan Villafrankan ibili nintzen, maristetan. Dozena bat urte nituen
Villafrancara joan nintzenean, eta urte pare bat edo egingo nituen. Hemen beste errespeto
bateko eskola zegoen, eta hauekin ikasi nuen nik eskola printzipalena. Eskolara oinez joaten
ginen, karriletik. Hemendik karrilera jaitsi, karriletik Villafrankako kanposantu aurrera joan,
eta handik Villafrankara. Kontuz ibili beharra zegoen karrilean. Bazkaltzera etxera etortzen
nintzen jeneralean, baina Villafrankan bazkalduaz ere egon nintzen.
Eta hamalau bat urterekin eskola utzi, eta etxean lanean” (Iturria: Joxe).

“Ni gaztetan debil xamarra izan nintzen, eta eskolan hutsegin dexente egiten nuen, ondo
ez nengoelako. Medikuak esaten zuen ni eskolara ez bidaltzeko” (Iturria: Joxe).
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“Gero gau-eskolan ere ibili nintzen. Etxean lanean aritu eta iluntzean, ordubetean edo
herriko maisuak eskola ematen zigun. Gau-eskolan zahar-zaharrik ez zen ibiltzen. Hogei
urtetik aurreragokorik ez nuen nik Araman ezagutu.
Maisua Ormaetxea edo horrela zen. Euskalduna, eta gau-eskolan klaseak euskaraz ematen zituen. Gurekin ere ibiltzen zen askotan hemen, baina ez nago seguru apopilo non egon
zen, Itsasondon edo Iriartenen. Gero Aretxabaletara joan zen, alderdi hartako baitzen. Gero
beste bat egon zen, Ormaiztegiko Telleriarretako Kattalin, eta hura Iriartenen egon zen”
(Iturria: Joxe).

“Bertako apaizak ematen zuen klase hemen garai batean, Don Joakin Tolosak. Gero Don
Gregorio de Gregorio etorri zen, sorianoa, eta honek euskaraz ez zekien. Hau bertan bizitzen
jarri zen, Iriarte baserrian.
Goizez bederatzietatik hamabietara izaten genuen eskola, eta gero, arratsaldez ere bai.
Eskolan asko mapa asuntua ematen genuen: nazioetakoak eta Espainia bertako probintzitakoak. Baina fundamentuko eskolarik ez zen ematen, orain bezalakorik ez. Don Gregoriok alde
egin zuenean eskolarik gabe gelditu ginen” (Iturria: Gregori).
“Ordizian ere ibili nintzen ni, kolegioan, frantsesatan. Urte pare bat edo, gehiago ez,
hemendik monjak bidali egin baitzituzten. Aramatik ere jende gehiago ibili zen, Pakoren arreba eta Garmendia. Uste dut bederatziak aldera joaten ginela eta ordubata arte, eta gero
arratsaldean. Eskola erderaz ematen zuten” (Iturria: Gregori).

“Hemen bertan eskola bazegoen, baina gu, anaia eta biok, eta gure edadekoak,
Altzagara joaten ginen eskolara. Eskolara goizean joan, bazkaltzera etxera etorri, eta berriro joan. Han oso maisu ona zen, Nikolas. Erdalduna eta gogorra, gogorregia, baina oso ona.
Maisu konpletoa. Itsasondotik eta Villafrankatik ere jendea joaten zen. Askotan, eskolara
joan aurretik baserriko lanak egin behar izaten genituen, gainera.
Altzagako eskolako maisua euskararen kontrario porrokatua zen eta erdera zabaldu nahi
zuen. Horregatik, errekreora irteterakoan, haria biltzeko karretea ematen zion baten bati,
ezkutuan. Eta honek, baten bat euskaraz hitzegiten ari baldin bazen, karretea ematen zion.
Azkenean, karretea zeukanak eskuan egurrezko makilarekin astinduak jasotzen zituen. Berak
euskararik ez zuen ikasi, baina bere seme-alabek bai.
Bere seme-alabak ere gurekin ibiltzen ziren eskolan, baina etxekoa izan edo kanpokoa
izan, tratua iguala zen” (Iturria: Pako).

“Altzagan klasea lau edo bost zatitan banatuta egoten zen, txikienetatik hasi eta handienetara. Eta maisuak denei ematen zien klasea. Batzuk estudiatzen ari baziren, besteak klasea
atenditzen.
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Geografia, historia, erlijio eta matematikak ematen genituen. Dibujoa ere bai. Niri
gehien-gehiena geografia gustatzen zitzaidan, errekak, mendiak...
Dibujoa tokatzen zen arratsaldeetan inor ez zen pilotan ibiltzen, ezin genuen pilotan ibili,
eskuak hazi egiten baitira.
Gau-eskola ere eman egiten zuen. Eskolan ikasitakoa ez ahazteko, hamasei bat urterekin
edo, gau-eskolara joaten ginen, eta denetik ematen genuen” (Iturria: Pako).

“Frontoi txiki haretan ez zegoen pelotan ibiltzerik. Han gainean eskola zen eta udaletxea
ere bai, gain haretan. Atean sartu eta eskubitara eskola zen, eta ezkerretara, kanpora balkoia
zuena, udaletxea. Gure denboran eta gero ere, dexente denboran, hemen eskola egon zen.
Baina gero, ume gutxi zegoela eta kendu egin zuten. Altzagatik ere bai.
Araman, generalean, maistrak egon ziren. Nik hemen, maisu bakarra ezagutu nuen”
(Iturria: Felipe).
“Eskolan puska batean Araman ibili ginen, eta gero Ordizian. Koadrila bat joaten ginen:
ni, errotako bi anaiak eta Itsasondoko bat. Hemen, Santa Anan ibili ginen, maisu partikular
batekin, Aquilino Calvorekin. Edadekoa zen” (Iturria: Felipe).

“Altzagan urte askotan maisu bat egon zen, kastellanoa. Hemendik ere gau-eskolara eta,
jende asko joaten zen. Maisu ona izan behar omen zuen baina gaiztoa. Karretea ematen omen
zien euskaraz hitzegiten zutenei” (Iturria: Felipe).

“Etxetik egurra eraman eta horrela berotzen ginen eskola txikian edo zaharrean.
Gainera, gainean txapelik ez zeukanez eta humedadea egoten zenez, estufa kea zeriola egoten zen, eta gu, Francoren aldeko «Cara al sol», «Gloria» eta horrelako kartoiak hartu eta
kea ateratzen ibiltzen ginen. Horregatik, etxera bazkaltzera ke usainarekin joaten ginen.
Eskola goizez eta arratsaldez izaten zen Araman, eta ostegunetan jai egiten genuen.
Eskolan aritmetika, geometria, geografia eta ortografia ematen genuen. Maistra bezala
Mari Karmen Sasianbarrena lazkaotarra izan genuen, nere lehengusua, eta gero Gillermo
Garate” (Iturria: Mikel).
“Eskolan neska-mutilak ibiltzen ginen beti” (Iturria: Mikel).

“Gero Ordizian hasi nintzen, Santa Anan. Uste dut hamabi edo hamalau urterekin atera
nintzela Aramako eskolatik. Eta Ordizian bi maisu partikular zeuden, bat Aquilino Calvo, gu
ibiltzen ginena, eta bestea, Victor Hidalgo. Hainbesteko bat pagatzen genuen.
Eta Aquilino Calvo zegoela lasalletarrak etorri ziren eta gero han ibili ginen” (Iturria:
Mikel).
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2. Jolasak

Aramako haur eta gazteen dibertimentuen artean sustraituena eta nagusiena, pilota jokoa
zen. Elizako horma zaharra aprobetxatzen zen horretarako (frontoi handia), eta elizaren arkupean edo zimiterioan ere jolasten zen (frontoi txikia).
“Portikoan ume txiki batzuk besterik ez ziren ibiltzen, baina bestela ezer askorik ez, tokirik ez zegoen eta. Gu elizako fatxadaren aurrean ibiltzen ginen, bestean. Hala ere, frontoi
honek, zoru txarra zuen eta pareta harrotuta” (Iturria: Joxe).

“...caso de prosperar el nuevo impuesto (irinaren zerga) había que renovar el frontón.
Este asunto defendió el concejal Sr. Múgica dando toda clase de explicaciones, demostrando que el pueblo estaba necesitado de tener un lugar apropiado para entretener a la
juventud, y de paso hacerles quedar en el pueblo a los del pueblo, y atraer a los que no lo
son, para que así los consumos subieran en proporción” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa,
1929-05-26).

“Acto seguido se trato sobre la renovación o arreglo del frontón, y siendo el frontis o la
pared para la pelota de la iglesia, se procedió enterarse con el señor párroco, puesto que sin
su consentimiento nada se podía hacer en dicha pared, y llamado que fue dicho señor párroco, se personó en presencia del Ayuntamiento.
Solicitado que fue dicho permiso, contestó que no solamente era necesario pedir permiso para el retoque de la pared de la iglesia sino también para el arreglo del suelo puesto que
aquellos terrenos que le rodean eran pertenecidos de la iglesia.
Al escuchar estas manifestaciones del señor párroco se abrió una viva discusión...”
(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1929-06-23).

“...pues a todos los concejales les consta que dichos terrenos bien pueden ser de la villa,
por lo menos tienen servidumbre de paso, y han sido siempre juego de pelota y juego de
bolos...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1929-07-21).

“Seguidamente se dio cuenta de la factura de D. Ignacio Olano relativo a las obras del
frontón, cuyo importe es de 611 pesetas, acordándose pagar” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1930-05-11).

Futbolean eta ehizean ere ibiltzen ziren. Herrian ez zegoen futbol-zelairik, baina hala ere
jolasten zuten, karretera nazional zaharrean, bide erdian.
“Mutil kozkorretan ehizean ibiltzea, zepoekin eta zozotan ibiltzea, gustatu egiten zitzaigun. Eta behin hor goran, elurretan irrist egin eta arrastaka goitik beheraino nahi baino bide
gehiagoan joan nintzen, ia beheko kaminoraino” (Iturria: Joxe).
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“Goikoetxeberriko Eulogio zen ehiztari ona. Dena bazekien. Eta harek hemen denetik
botatzen zuen, zapelatzak, usoak, oilagorrak... Guk batere ez, tiro batzuk bota eta kitto. Gu
haren babesean ibiltzen ginen. Jolastera joaten ginen gu, ez ehizera” (Iturria: Joxe).
“Altzagako apaiza zakurrak hartu eta amorratzen ibiltzen zen ehizan. Gustatzen zitzaion” (Iturria: Joxe).

“Orain bezala kotxerik ez zen, eta jai-arratsaldeetan futbolean ibiltzen ginen
Itsasondokoekin, Sarasolatarren txalet ondoan. Kaminoan harriak jarri eta kotxeren bat
bazetorren gelditu. Futbolean ibiltzen ginen, besterik ez zen” (Iturria: Felipe).

Igeriketan eta arrainetan ere bai, errekan. Araman zaletasun handia egon da Oria ibaian
jolasteko eta arrainak harrapatzeko. Lehen erreka garbi-garbia egoten zen eta arrainez betebete eginda, eta aramatar gazteak eta ez hain gazteak aukera horretaz baliatzen ziren.
Arrainak modu askotara harrapatzen zituzten: esparbelarekin (sarearekin), butroiarekin,
eskuekin... Batik bat arrain hauek: barboak, loinak, amuarrainak eta aingirak.
“Guk Oria garbi-garbi ezagutu genuen. Baina gero, garbitzeko xaboi, detergente eta
tresna horiek zikindu egin zuten erreka” (Iturria: Joxe).

“Nik ez nuen igeri egiten zenbaitek bezala, baina Orian ondo moldatzen nintzen. Zerbait
ikasi nuen.
Ur azpian sartu eta etxerako barboak ateratzen ibiltzen ginen. Ibaresko presan matxoi
batean zulo bat zegoen, eta barboz beteta egoten zen. Eta eskua sartu eta barboak erraz ateratzen ziren, oso erraz.
Errotako aldaparoan ere ibiltzen ginen. Urtean bi aldiz garbitzen zuten aldaparoa eta
orduan barruan nonahi izaten ziren arrain pilak. Baina harrapatzen baino gehiago jolasean
ibiltzen ginen, beraiekin borrokan.
Batik bat barboak eta loinak harrapatzen genituen. Aingirak ere zerbait bai, baina ez
hainbeste” (Iturria: Joxe).

“Zaharrak ere joaten ziren arrantzara. Gu mutiko kozkorrak ginenean, esparbela edo
sarea besoan bildu, eta hura bota dena bueltan eta harekin ateratzen zituzten. Etxeberrin
bazen hortara asko dedikatzen zena, artetsua. Ibaresko baserrikoa eta sekretarioa ere bai”
(Iturria: Joxe).

“Gure aita zena eta beste batzuk, urtean bitan edo, larunbat gauean juntatu eta barbotara joaten ziren. Koadrila bat juntatzen ziren: Periko zena bat, beste bat Ibareskoa, gure
etxekonekoa, gure aita zena, Etxeberriko Joxe eta horrela.
Arrantza prohibituta zegoen eta karrila begira egoten ziren ea guardarik azaltzen zen.
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Eta sarearekin lepo-saski bat edo bi harrapatzen zituzten. Eta harrapatu eta jai goizean gure
etxean juntatzen ziren, tripak kendu eta denak garbitzera. Gero baratzuri ale batzuk eta gatza
bota, eta xabal-xabal eginda jartzen zituzten.
Eta jai arratsaldean herriko jende guztia juntatzen zen, eta sua bidean egin eta hemen
erretzen zituzten. Nahiko arrain izaten zen. Eta ogia eta ardoa ere bai. Eta iluntzea etorritakoan, zahar horiek Aramara joaten ziren kafea hartzera” (Iturria: Joxe).
“Gu umeak ginen garaian, gure aita zena eta horiek artean sasoia, eta mutil kozkorrak
bezala jolasean ibiltzen ziren. Baten bat uretan sartu gabe bazegoen, hartu eta putzura botatzen zuten. Igeri ez zekiten baina horrela ibiltzen ziren” (Iturria: Joxe).
“Garai batean Oria erreka garbi-garbia egoten zen, kristala bezala. Eta arraina kantitatea harrapatzen genuen, nahi adina. Askotan harrapatu eta bota. Geroago zikindu zen erreka, Zegamako paper-fabrika martxan jarri zenean. Hark izorratu zuen. Arrainak, behintzat,
orduan hasi ziren galtzen. Bestalde, garai hartan horrenbeste kimikarik ere ez zen, ez fabriketan ezta etxeetan ere” (Iturria: Jubilatu-taldea).

“Behin, anaia zena eta biok arrantza eta igeri egitera joan ginen errekara, eta Isla
azpian, han zegoen zulo batean, kriston aingira ikusi genuen. Etxera joan, sarea ekarri eta
horrela harrapatu genuen. Eta zakuan sartuta etxe aldera goazela, gaztainadian zakua zulatu eta alde egin zuen. Buelta eman eta gaztaina baten ondoan topatu genuen” (Iturria:
Jubilatu-taldea).

3. Erromeriak eta herrietako jaiak

Garai batean, hartuemanei hasiera emateko edota maitasun harremanak sortzeko erromeriak eta festak izaten ziren leku nagusiak. Eta erromerietan eta festetan, zer egiten zen?
Nahiko dantza egin eta ilunabarrean, ahal bazen, neska-laguntza.

“Neskekin errespetoz ibili beharra zegoen eta horrela ibiltzen ginen. Jai arratsaldeetan
eta kitto. Orduan, gainera, zer edo zer eginez gero konfesatzera joan beharra zegoen”
(Iturria: Jubilatu-taldea).
3.1. Erromeriak

“Erromerietara joatea gustatzen zitzaigun. Larraitzera San Pedrotan; Altzagaratera ere
bai; Baliarrainera ere igual, noiz edo noiz; Zaldibiara ere bai, batzutan, jai arratsaldetan;
eta Ioiagara ere bai, behin edo bi aldiz. Gure errekorridoak horiek izaten ziren. Eta iluntzean etxeratzen ginen” (Iturria: Joxe).
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“Zaldibiako Bentaberrira makina bat buelta eman genuen. Gu gazte ginen denboran,
jaiero izaten zen erromeria han, soinua. Bizikletaz joaten ginen, txikitu beharrean dantza egin
eta iluntzerako etxera. Nonahitik joaten zen jendea, Ataundik, Itsasondotik, Urkiatik...
Larraitzen erromeria pazko bigarrenean izaten zen. Gutxitan baina Larraitzko erromeriara ere joaten ginen.
Altzagaraten aszensioetan izaten zen erromeria. Baina hor egun batean eta kitto. Hor
jaietan ez da soinurik sekula izan” (Iturria: Pako).
“Orduan jaietan, edozein tabernatan soinujolea jartzen zuten, eta erromeria. Zaldibiako
Bentaberrira jende asko joaten zen. Geroago behin, Oilalumera joan ginen” (Iturria:
Felipe).

Garai batean, bestalde, jai arratsaldeetan Aramako gazteek festa “politta” egiten zuten
herrian bertan.

“Gure aurrekoak, jai-arratsalde askotan, bezperatatik atera ondoren, han arbola edo
geriza azpian, festa egiteko usadioa zuten, neskak eta mutilak. Zahagi-ardoa hartu, sua egin,
errekan esparbelarekin harrapatutako barboak erre eta festa egin” (Iturria: Jubilatu-taldea).
3.2. Herrietako jaiak: agarratua

“El señor párroco podrá prohibir que en dicha campa (Elizazpi izeneko tokian) se baile
deshonestamente y, en todo caso, que se valsee o baile agarrado” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1929-12-01).

Garai batean, apaizek “erretiro txarrak” eta dantza modu batzuk gogor astintzen zituzten,
elizako arau tradizionalei gogor eutsiz. Garai hartako ohiturak ziren, eta herriko apaizak goi
mailako gizontzat ikusten zirenez herrian, normalean kasu egiten zitzaien.

“Garai batean, festa bazkalondoan hasten zen, eta iluntzean, Abemaritakoa jotzean,
etxera” (Iturria: Felipe).

“Santioetatik bueltan, gaueko hamabietan edo ordubatetan, apaizaren etxe aurretik ixilixilik pasatu beharra izaten zen, apaiza ez akordatzeko. Gaupasa askorik ez zen egiten garai
hartan” (Iturria: Felipe).

Baina 1950. hamarkadaren bukaeran, agarratuan dantza egiteagatik hainbat istilu sortu
ziren herrietako apaizen eta gazteen artean, bai Araman eta baita beste herri batzuetan ere.
Heldutako dantza edo agarratuan egitea debekatuta zegoen eta istiluak sortzen hasi ziren.
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“Garai hartan herriko festetan, turutero bat eta soinujole bat, besterik ez zen izaten.
Bertsolaririk ez. Eta askotan Bernardo Alberro soinujolea etortzen zen herrira.
Behin festetan, agarrao ez jotzekotan gelditu ginen, Atorrasagastirekin (apaizarekin) hitzegin ondoren. Eta festak ailegatu ziren, eta Bernardo frontoi txikian agarrao jotzen hasi
zen. Apaiza akordatu egin zen, eta orduan berotuta etorri eta soinua jo zuen eta orduan komeriak. Ez zen zaharra, baina... Orain zer pentsatzen ote du?
Zer jaleo sortzen ziren orduan. Itsasondon festetan, jendea autobusez Gabirira joaten
zen, Gabirian agarrao dantzatzen utzi egiten zutela eta” (Iturria: Felipe).

4. Soldaduska

Urtea

1913

1916

1921

1924

1925

1926

ARAMAKO SOLDADUGAIEN ALTUERA
Soldadugaia

Joxe Ramon Garmendia

Altuera

1,505 m.

Ramon Arizmendi

1,610 m.

Joxe Inazio Irastorza

1,610 m.

Julian Irastorza

Prudenzio Arruabarrena

Gregorio Garmendia

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa).

1,590 m.

1,640 m.

1,609 m.

1876az geroztik, euskal foruen erabateko deuseztapenarekin, soldadutzaren derrigortasuna ezarri zen Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban. Honela, estatuko gainontzeko lurraldeen
modura, hiru urteko (eta geroago bi urte eta sei hilabeteko) soldadutza egin beharrean izan
ziren gipuzkoar eta aramatar gazteak.

Soldaduskatik behin-betiko libratzeko aukera legala bazegoen garai hartan, gaixotasun
kronikoren bat edo altuera txikia alegatuz (soldadu izateko armadak gazteei neurri minimo
bat eskatzen zien, 1,54 m.), dirua ordainduz...

“Garai batean, soldaduskatik pagatuta libratzen ziren. Nire lagun batzuk ere horrelako
libratu ziren. Anai asko izanez gero, gutxi pagatu behar zen. Baina niri, anai bakarra nintzanez, asko pagatzea tokatzen zitzaidan. Gure aita zenak pagatzea nahi zuen, baina nik ez, ba-
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tzuetan pagatu arren sorteoan soldaduskara joatea tokatzen zen eta. Ni, pagatu ez nuelako,
Afrikara joan nintzen, eta nire tarteriko batek, berriz, pagatu eta, hala ere, soldaduskara joan
beharra izan zuen. Orduan Afrikara joateak ematen zuen bildurra” (Iturria: Joxe).
Asko izan ziren, bestalde, legearen babespean egiten ez bazen ere, Ameriketara ihesi joanez soldadutzatik libratu ziren gipuzkoarrak eta baita aramatarrak ere. Hauek, legez kanpoko
egoeran gelditzen ziren eta iheslaritzat hartzen ziren.

Dena dela, ezin dezakegu pentsa iheslari hauen atzerriratzea, soldadutza ez egiteagatik
izaten zela bakarrik. Ez dezagun ahaztu garai haietan, Gipuzkoatik eta Aramatik Ameriketara
(Argentinara) joaten ziren gazteak batik bat lana egiteko asmoarekin joaten zirela.

Soldadutza egiteari uko egiten zion gazte bakoitzari txosten berezi bat egiten zitzaion.
Ondoren epaiketa izaten zen, eta epaiketaren ondoren, iheslariari zigorra ezartzen zitzaion.

Hala ere, atzerrian bizi zen gazte askok, barkamena edo indultoa lortu ahal zezaketen,
batik bat, agintarien ikuspegitik, beraien portaera soldadutzaren aurkakoa izan ez bazen.
Beraz, kasu askotan, urte askoren atzerapenerakin bada ere, zigorrak bertan behera gera zitezkeen. Araman ere izan ziren horrelakoak.

“Acto continuo el Sr. Presidente informa a los concejales sobre la declaración de prófugo del mozo José Garayalde.
No habiendo comparecido al acto de la clasificación y declaración de soldados celebrado ante este Ayuntamiento en fecha del día no obstante haber sido citado al efecto en debida
forma, se le instruye el oportuno expediente con arreglo a la vigente Ley de Reemplazos, y
por su resultado le declara prófugo esta Corporación con la condena de gastos a tenor de
las disposiciones vigentes.
En tal concepto se le llama y emplaza para que comparezca ante mi autoridad apercibido de ser tratado en caso contrario con todo el rigor de la ley” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1908-03-01).
“Seguidamente el Sr. Presidente informa a los concejales sobre la declaración de prófugo del mozo D. Tomás Urretavizcaya” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1910-03-04).

“Se dio cuenta íntegra de la lectura del expediente instruido con motivo de la fuga del
mozo Juan Manuel Usabiaga y Aramburu hijo de Juan José y de Francisca Ignacia número
cinco del remplazo del año de mil novecientos quince...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa,
1915-03-28).
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“Que debe declarar y declara prófugo el mozo número uno del sorteo José Eustaquio
Insausti Urreztarazu hijo de José Joaquín y Francisca para todos los efectos legales”
(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1916-03-26).

“...se instruya el expediente de prófugo al mozo Antonio Apalategui Sarasola del reemplazo actual, por no haber presentado ningún documento de su reconocimiento del lugar
donde reside, acordándose se instruya conforme se ordena” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1934-11-01).

VIII. EZKONTZA ETA EZTEIAK

Gipuzkoako baserrietan, garai batean, herentzia oinordeko bakar bati uztea posible egiten zuen ohitura erabiltzen zen. Baserria oinordeko izendaturiko semeari (alabari, kasu gutxiagotan) ematen zitzaion ezkontzen zen egunean. Horrela ezkonberriak ondasunen jabe egiten ziren (etxea eta lurrak ez ziren banatzen), eta gainerako senideei diru sari bat ematen zitzaien (senipartea), beraien irtenbidea kanpoko batekin ezkontzea (gurasoak saiatzen ziren
alabaren bat beste baserri batera ezkontzen), lanbidez aldatzea (armada, administrazioa...),
apaiz edo monja joatea, morroi edo neskame joatea, Ameriketara joatea... edota behin-betiko
ezkongabezia zen (gehienetan etxeko-jaun berriaren, anaiaren, agindupean).

Hori dela eta, gure lekukoen garaian aurretik ezkontza gehienak tratuen bidez egiten
ziren, eta tratua edo hitzarmena ezkongaien gurasoen artean egiten zen. Etxeko-jaunek erabakitzen zuten semea edo alaba zeinekin, noiz eta nola ezkonduko zen. Tratuaren bitartez ondasunen jabego aldaketa egiten zen. Gehienetan batek ondasun mugiezinak (etxea eta lur sailak)
eskaintzen zituen; besteak, berriz, ondasun mugikorrak (arropa, lanabesak, dirua...). Eta tratua notarioaren aurrean egin ohi zen.

“D. José Antonio Echabeguren y Celaya, de edad de sesenta y un años, casado, labrador, propietario y vecino de la villa de Arama, adquirió la finca expresada (Artsuaga baserria) por cesión con mejora de tercio y quinto que su padre D. José Manuel le hizo, imponiéndole la obligación de dar y pagar a sus hermanos Dª. María Josefa, D. Juan Miguel, Dª.
Catalina, Dª. Josefa Antonia, D. Pedro José María y D. José Francisco, a cada quinientos
ducados vellón...” (Iturria: Tolosako Jabego Erregistroa-Arama, 1864).

“...el padre de la novia D. Bartolomé Armendáriz Otamendi, vecino de Villafranca, prometió entregar a dicha su hija (Sabina Armendáriz Mendia, Agarre baserrira ezkondua) el día
en que efectué su enlace, quinientas pesetas en metálico y arreo valorado en cuarenta pesetas” (Iturria: Tolosako Jabego Erregistroa-Arama, 1907).
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Garai batean andregaiaren herrian ezkontzeko ohitura zegoen, eta eliz ospakizunak normalean goizean goiz egiten ziren.

Ezkontzako bazkaria, berriz, etxean prestatzen zen eta jende asko biltzen zen (gertuko eta
urrutiko senideak). Herriko apaiza ere gonbidatzen zen.

“Ostegun batean ezkondu nintzen ni, hogeita hamaika urterekin. Garai hartan gehientsuenak ostegunean ezkontzen ziren. Eta bazkaria andrearen etxean egin genuen, Zaldibian.
Nere arrebenak, aldiz, hemen. Orduan gure tarterian eta inguruan boda-bazkari gehienak
etxean egiten ziren.
Guk bodak eta bazkariak, bi etxebizitzak batera egiten genituen garai batean. Apaiza ere
gonbidatu egiten zen bazkarira” (Iturria: Joxe).
Eta bidaia nora?

“Batzuk bidaia egin gabe gelditzen ziren, baina gu, Pamplonan gaua pasa ondoren,
Zaragozara joan ginen, egun pare bat edo hiru pasatzera. «Laurok Bat» hotelean egon ginen.
Garai hartarako dexenteko bidaia zen” (Iturria: Joxe).

IX. HERIOTZA ETA HILETAK

Historia osoan beti egon da hildakoak ohoratzeko ohitura. Ohoratzeko edo omenaldi hori
egiteko modua, ordea, ez da beti bera izan gizartean.

Garai batean, behin heriotza gertatutakoan, egin beharreko lehenengo gauza gertakaria
jakinaraztea zen, eta horretarako elizako kanpaiak jotzen ziren. Hil-kanpaien bidez adierazten zen hildakoa emakumezkoa, gizonezkoa ala aingerua zen.
Nahiz eta gaur egun hiletak estandarizatuta egon, lehen Araman hileta-maila desberdinak
zeuden: lehen, bigarren eta hirugarren mailakoak. Hori, esate baterako, nabari zen bai kantuetan, bai apaiz-kopuruan eta baita aldare txikietako mezetan ere (meza orduan, aldare txikietan ere mezak ematen zituzten, “de a tiempoko” mezak).

Araman hileta-mezak goizez izaten ziren garai batean. Hain zuzen, goizeko hamarretan
edo hamaiketan. Eta meza ondoren, baserrira, hileta-bazkari garesti eta jendetsura. Bazkarira
senitartekoak gonbidatu ohi ziren.

Hildakoaren izenean, bestalde, urte betean edo, familiakoek lutua gordetzen zuten jantzi
beltzekin.

“Akordatzen naiz etxekonekoa hil zenean, hiru bat urte nituela edo, nola eskaileratatik
igo ginen ni eta bere semea, eta nola gorputza ranpa batean edo zeukaten, eta nola hildakoari musu eman arazi ziguten” (Iturria: Joxe).

“Hildakoa herriko emakumea baldin bazen, bi kanpai handi jotzen ziren. Emakumea
kanpokoa bazen, kanpai bat. Hiru kanpai jotzen baziren, gizona. Eta aingeru-kanpaiak,
bataiatu gabekoentzat. Itsasondon eta Altzagan ere igual izaten zen. Agoni-kanpaiak ere jotzen ziren.
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Gauean hildakoari kasu egiteko ohitura zegoen garai batean. Familiakoak edo ezagunak
gauean egoten ziren, zer edo zer hartuz eta kontutan, hantxe.
Kajea, berriz, hilobizaleak eramaten zuten. Hauek herrian edo auzokoen artean aukeratzen ziren” (Iturria: Joxe).

“Entierroetan kategoriak baziren garai batean, baina Araman uste dut entierroak igual
xamarrak zirela. Hala ere, baziren diferentziak entierroetan. Batzuetan, hamalau edo hamabost apaiz izango ziren. Itsasondokoa zela, Legorretakoa zela, Altzagakoa zela, eta familiarteko batzuk. Beste batzuk gutxixeagokoak ere izango ziren, segundakoak. Baina gehienetan
bederatzi edo hamar bat apaiz izango ziren. Eta horiei denei pagatu egin behar zitzaien: bazkaria edo dirua. Bazkaria apaizetxean egiten zuten, eta apaizak bazkaldu gabe joaten baziren, zerbait kobratuta joango ziren” (Iturria: Joxe).
“Garai batean entierroak jeneralean hamarrak aldera edo izaten ziren, goizean. Ez
orain bezala arratsaldean. Gu gazteak ginen garaian arratsaldean mezarik ez genuen ezagutu. Horiek gerotxo jarri ziren.
Entierroak hamabiak aldera bukatzen ziren eta orduan bazkaria. Familiakoei bazkaria
ematen zitzaien. Batzuk urrutitik etortzen ziren, eta haiek ezin bidali bazkiririk gabe”
(Iturria: Joxe).

“Errekordatorioak ere baziren garai batean. Gure etxean, aita zenak utzita, baziren
hemengo zaharren eskelak, orain dela ehun urteko gizonenak, blusarekin fotografia aterata.
Sobra ere, orduan herri guztian partitzen ziren eskelak.
Lutoa, gurasoa baldin bazen urte bat edo bi, igual. Osaba-izeba izanez gero, hilabete
pare bat edo hiru, igual. Batzuk mantoia eta beltz-beltz jantzita ibiltzen ziren” (Iturria:
Joxe).

“Inor hiltzen zenean, bederatziurrena ere egiten zen. Eta bederatziurreneko orazioak
apaizak portikoan egiten zituen, goizean, meza ondoren” (Iturria: Joxe).

“Norbait hil zela adierazteko kanpai hotsak izaten ziren. Gizonezkoa zenean, uste dut,
handi bat eta bi txiki, eta emakumezkoa zenean, bi txiki eta handi bat. Hala uste dut. Goizean
norbait hiltzen bazen, bazkalondoan ere jo egiten ziren kanpaiak, hamabietan” (Iturria:
Pako).

“Bezperan errosarioa esaten zen, entierro aurreko egunean. Errosarioa iluntzean izaten
zen. Hemen, mandioan ere errosarioa eginda gaude, jendea kuarto txiki baten ezin kabitu eta.
Jendea inguruan jarri eta errosarioa. Eta batzuetan gaileta batzuk ateratzen ziren, joaten zen
jendearentzat” (Iturria: Pako).
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“Gorputza elizara askotan auzokoek eramaten zuten, baina familia iristen zen lekuetan,
jeneralean, familiakoek eramaten zuten, edo tarterikoek. Buruz aurrera sartu eta buruz atzera ateratzen zen gorputza elizatik. Elizan, mahai bat jarri eta haren gainean jartzen zen gorputza. Hemen, Araman entierroak beti igualtxoak edo berdinak izan direla uste dut.
Kantoreei, gainera, koruaren ondoan, kanpandorrean, platerkada bat gaileta eta ardo
goxo pixka bat jartzen zitzaien, kantu tarte bat zenean edo tartea harrapatzen zutenean, tragoxka bat egiteko” (Iturria: Pako).

“Gaur egun Aramako elizak aldare bakarra du, baina garai batean hiru zituen: erdikoa,
nagusia eta bi lateralak, txikiagoak. Eta entierroetan, meza nagusiaren garaian, aldare txikietan mezak ematen ziren, «de a tiempoko» mezak. Meza hauetan ez zen kantatzen, eta bertan lau edo bost apaiz biltzen ziren: Legorretakoa, Itsasondokoa, Altzagakoa,
Villafrankakoa...
Lehenagoko ohitura ere bazen hemen meza-dirua ematea. Lehenengo, hogei duro, gero
berrogei duro... eta orain mila pezeta. Eta gero hauei errekordatorioa bidali.
Garai batean, bestalde, jeneralean, goizetik izaten ziren entierroak, hamarretan edo
hamaiketan. Gaur, berriz, gehienak arratsaldean izaten dira. Gero familiarteko bazkaria izaten zen” (Iturria: Pako).
“Lutoak ia urtebete irauten zuen. Gizonezkoak brazalete beltza, eta emakumezkoek jantzi beltza. Etxean ez, baina kanpora irten behar zenean, bai” (Iturria: Pako).

“Garai batean pagatzen zenaren arabera izaten ziren entierroak: primera, segunda eta
tertzera. Gero denak galdu egin ziren. Urte gutxitan zenbat kanbiatu den. Eta hobe kanbiatzea ere. Gero, banketea egiten zen, eta banketea egin ondoren, jendea bertsotan etxera”
(Iturria: Felipe).

“Garai batean errespontsuak zimiterioan egiten ziren. Urte-meza izaten zenean, errespontsua kanpoan ematen zen” (Iturria: Mikel).

1. Kanposantua

Erdi Arotik XIX. mendera arte hildakoak elizetan hilobiratzen ziren eta bakoitza bere
sendiari zegokion hilobian. Baina, XVIII. mendearen bukaeran eta XIX. mendearen hasieran,
ilustrazioaren eraginez, agintariak ehorzketak elizatik kanpoko guneetara lekualdatzea bultzatzen hasi ziren. Osasun, garbitasun eta toki arrazoiek bultzata hartu ziren erabaki horiek.

Zentzu horretan ulertu behar dira Carlos III. Espainiako erregearen agindua (1787),
ehorzketak elizetan egitea debekatuz, edota Napoleonen Gerra garaiko Jourdan mariskalaren
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agindua (1809). Azken agindu honen ondorioz eraiki ziren 1809 eta 1810. urteetan
Gipuzkoako hilerri gehienak.

Aramari dagokionez, hilerria parrokiaren hormari itsatsita eraiki zen 1809. urtean
(Aramako hilerri zaharra). Aramatarrek, ordea, hilerria elizaren barruan mantentzearen alde
egin zuten apustu, eta hurrengo hamarkadetan, nahiz eta kanposantua eraikia eta bedeinkatuta egon, hilerria ez zuten erabili.
1833. urtetik aurrera hasi ziren ehorzketak egiten urte batzuk lehenago eraikitako hilerrian, eta Araman elizatik kanpo hilobiratutako lehen pertsona emakume bat izan zen.

“...por la construcción del campo santo se deben 165 reales...” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1810-12-15).
“...primera partida (hildakoena) de mi rector (Martin Zurutuza) de esta parroquia de
Arama a que doy principio de conducir al campo santo por haber estado hasta ahora sin
uso” (Iturria: Gipuzkoako Elizbarrutiko Artxibo Historikoa-Arama, 1833).

Mende eta erdi geroago, 1950. hamarkadan, herrigunetik kanpora eraiki zen hilerri berria,
Aramak gaur egun duen kanposantua.
“Hemen zen estreina markatuta, harriak eta sartu zituzten, baina gero han egin zen”
(Iturria: Felipe).

“Lehenago kanposantua eliza atzean zegoen, elizaren paretaren kontra. Ezertarako balio
ez zuen terreno bat zen, terreno txiki bat, lotsagarria.
Ni alkate nengoela egin genuen kanposantu berria. Herriak terrenoa bazeukan erosita,
han Altzagako kaminoaren kontra, baina ez zitzaigun iruditu hain propioa.
Kanposantu berrirako terrenoa Tomasa Zabalari kendu genion. Eskatu eta erregalatu
egin zigun. Kanposantua egiteko bai gobernadoreak eta baita diputazioak ere dirua eman
ziguten” (Iturria: Joxe).

“Que habiendo proyectado la construcción de un nuevo cementerio en esta villa por no
hallarse el anterior en las condiciones exigidas por la ley, se acordó acudir a la generosidad
del Excmo. Sr. Conde de Villafuertes suplicando la cesión de un trozo de terreno bien orientado y acondicionado, donde pudiese llevarse a cabo la proyectada construcción. Que el
Excmo. Sr. Conde se dignó escuchar amablemente la súplica y manifiesta su generosidad,
cediendo con fecha primero de abril del actual, tres áreas de terreno castañal en el lugar
denominado, Mendizábal aldea” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1919-04-13).
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“...el actual cementerio se encuentra en estado deplorable y en condiciones antihigiénicas, pues al estar adosado al muro de la iglesia y sacristía, cuenta con una extensión muy
reducida destinada a enterramientos y con existencia de muchos años, resultado que el terreno se halla impregnado de materias orgánicas, cuya saturación puede traer graves males al
vecindario” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1924-05-03).
“...un retoque al cementerio arreglando los desperfectos que existen...” (Iturria:
Aramako Udal Artxiboa, 1931-05-10).

“Por el año de 1920 al 25 se proyectó en Arama la construcción de un nuevo cementerio por ser insuficiente el anterior y para ello se designó al arquitecto D. Antonio Aguirre de
Villafranca para que designara terreno adecuado eligiéndose una parcela de tres áreas en
propiedades del caserío Iturrioz del Sr. Conde de Villafuertes, a quien habiéndose dirigido el
Ayuntamiento se dignó de ceder las tres áreas gratuitamente, siendo amojonados por el señor
arquitecto.
Por diversas causas no se llevo a efecto la obra. Ahora hace unos tres años se removió
otra vez el asunto planteándolo ante el Sr. Gobernador y Diputación Provincial quienes prometieron ayudarían económicamente para realizar las obras” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1956).

X. AUZOLANA

“...los vinos que se gastaron en el auzolan” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1839).

Herriaren alde egiten ziren lanek osatzen zuten auzolana Araman. Hala nola, bideak garbitu eta konpondu, telefono-posteak sartu, eliza konpondu, urak ekarri...

Bertako biztanleek doan egin behar izaten zituzten lan horiek, eta horren truke, udalak
ardoa eta ogia ematen zien, eta zenbait kasutan beharrezkoak ziren materialak.
Auzolanen bat egiteko garaian norbaitek ezin bazuen joan, ordezkoa bidali behar izaten
zuen, edo bestela udalari eguneko soldata ordaindu behar izaten zion.

“Auzolanean bideak egiten eta konpontzen ibiltzen ginen. Eta gure garaian auzolana
abuztuan izaten zen. Arbia egin eta ondoren tarte txiki bat izaten zen, eta orduan egiten
genuen auzolana. Hamabost bat egun edo izaten ziren, segun zer lan.
Etxeko lanak bukatu, eta arratsaldean joaten ginen auzolanera, ordubiak aldera. Eta
iluntzean lanak bukatzerakoan, herriak merienda ematen zuen, ardoa eta ogia. Merienda
aguazilak eramaten zuen.
Nire denboran auzolanera ez joateagatik denuntzarik ez dut ezagutu. Bakarren bat
igual” (Iturria: Joxe).

“Garai batean, herrian dirurik ez zegoenez, bide bat arreglatzeko edo beste zerbait egiteko, auzolana eskatzen genuen. Baserriko jendea juntatu eta auzolana. Sekretario alabes
gogor bat geneukan eta harekin ez zegoen inondik inora dirurik lortzerik” (Iturria: Pako).

“El Sr. Presidente acto continuo manifestó haber recibido una comunicación firmada por
los tres alcaldes de Baliarrain, Gainza y Abalcisqueta suplicando a este Ayuntamiento que
proceda a la recomposición de los caminos vecinales por hallarse en estado bastante pési-
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mo, y se acordó llamar a los vecinos de ésta a fin de que se procediera inmediatamente a la
recomposición de dichos caminos vecinales” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1903-09-13).

“...el acuerdo tomado por esta Corporación consistió en que la prestación personal
mientras concluyera la carretera por cada año fuese para los de primera 60 días y 4 días con
ganado vacuno, y para los de segunda 50 días y 3 con ganado vacuno, y no habiendo reclamación alguna por ningún vecino se sometió a la aprobación de la Junta.
En su vista la Junta aprobó en todas sus partes añadiendo que para los que no hicieran
la prestación personalmente se pusiera un tipo que se fijaba en 3,50 pesetas por persona y 9
pesetas por ganado vacuno acordando así por unanimidad, y que en su día se liquidarían las
cuentas” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1903-12-06).
“El Presidente seguidamente manifestó que era por todos conocido el estado lamentable
en que se hallaba el pavimento de la iglesia parroquial de ésta, como también las grandes
averías que había en las bóvedas por lo que, en vista de la urgencia y necesidad de las obras
de reparación en unión con el señor párroco había que trazar un presupuesto llamando a este
fin a un maestro de obras, y en el acto se designó para ello a D. Nicolás Aguirre. Y seguidamente se tomó el acuerdo de contribuir con ciento veinticinco pesetas metálicas de los fondos municipales y llamar a todo el vecindario para que prestaran su apoyo como peones, por
cuanto la fábrica parroquial no contaba con medios suficientes para la ejecución de las referidas obras” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1904-05-01).

“Habiéndose hecho cargo los ayuntamentales de la situación en que se hallaron el pasado invierno los caminos vecinales a causa de mucha lluvia y al objeto de precaver para el
siguiente invierno, tomaron el acuerdo de poner empedrado en algunos de los puntos más
concurridos por los vecinos, fijándose en particular en el cruce de Arzuaga, y a fin de subsanar el riachuelo que se forma sacar un caño con el desagüe al camino que conduce a
Echeverría pasando por puertas del referido Arzuaga, y a cuyo objeto llamar a los vecinos
en la siguiente semana” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1906-08-05).
“Acto seguido acordó dicho Ayuntamiento de repartir los caminos vecinales a cada vecino para cuidar o arreglar cuando es menester, y dichos caminos se les quedaron señalados
a cada uno como sigue. D. José Ramón Garmendia, caminos de Ezpalzas y hasta Arsuaga;
Gabriel Galarraga desde la carretera hasta la muga de Agarre, mas desde Linapuzu hasta
Leartegui; Francisco Erausquín desde la casa hasta Arricuz; Martín Iturrioz desde la casa
hasta Echeberri, mas desde el crucero Loyza erdicoa hasta Muñota; Juan José Usabiaga
desde Iturriotz hasta Arricuz; Martín Urretabizcaya desde casa hasta Arsuaga y Mategui;
José Martín Jáuregui desde casa hasta Arama erreca; Pedro Zurutuza desde alrededor de
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casa hasta Arricuz; José Joaquín Insausti desde Zaldun vide y Arricuz; Francisco
Goicoechea desde casa hasta Muatu; Joaquín Múgica desde la plaza hasta Arsuaga; Juan
Ignacio Apalategui desde Arsuaga hasta Tomás vaso; Fernando Arizmendi desde Iturrioz
hasta Arricuz; Pedro Garmendia Ezpalzas y hasta Arsuaga; José Antonio Arruabarrena
desde Arsuaga hasta Loiza bicoa; Ramón Jáuregui desde Barrutiaundi hasta Muatu goicoa;
Juan Bautista Ayestarán desde la casa hasta Echeverri mas desde el crucero Loyza erdicoa
hasta Muñota; viuda de Pablo Jáuregui vigilancia mensual en dichos caminos y que el mismo
vigilante se cuidara de cobrar dos pesetas de multa a los que no cumplieran dicho acuerdo”
(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1917-02-11).

“Relación de postes que han de poner los vecinos de ésta para el teléfono son los
siguientes. Gabriel Galarraga con Francisco Erausquín, José Ramón Garmendia con Pedro
Garmendia, Julián Jáuregui con la viuda de Pablo Jáuregui, Fernando Arizmendi con Juan
Usabiaga, Francisco Goicoechea con José Insausti, Miguel Oyarbide con Juan Bautista
Ayestarán, José Antonio Arruabarrena con Ramón Jáuregui, Joaquín Múgica con la viuda de
Apalategui, Martín Urretabizcaya con Pedro Zurutuza, Joaquín María Tolosa con Lorenzo
Zurutuza.
Comisión para reconocer los postes se han nombrado los señores siguientes: Gabriel
Galarraga y Martín Urretabizcaya” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1921).

“También se dio cuenta que la asistencia al auzolan se lleva con bastante irregularidad,
a pesar de avisarles al punto que tienen que asistir, y como el estatuto vigente aclara en debida forma que los vecinos comprendidos en la edad de 18 a 50 años están obligados a acudir
al auzolan al punto que el Ayuntamiento señale, se acuerda de unánime conformidad lo
siguiente:
1º. Que todo vecino que falte al auzolan en el punto señalado se le imponga una
multa de diez pesetas por cada día que falte.
2º Que si el vecino llamado al auzolan con la yunta de ganados no asiste al punto
que sea llamado se le imponga la multa de 20 pesetas” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa,
1928-09-10).

“Acto seguido se dio cuenta de que en el puente de Ibares procede hacer algunas reformas para su debido ensanche, y discutido suficientemente el asunto se acordó, que este
Ayuntamiento, prestara ayuda por sistema de auzolan hasta la mitad del puente, pues la otra
mitad le corresponde al pueblo limítrofe de Isasondo. Bien entendido, el yuntamiento aportara para dicha mejora los necesarios brazos y los ranchos correspondientes a dichos individuos, siendo todo el restante gasto que se ocasione a cuenta del molino de Ibares a quien
le corresponde dicho puente” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1929-12-01).
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Lehenago aipatu dugun bezala, bestelako lanak ere egiten ziren auzolanean, hala nola,
laiaketa, garia ebakitzea eta jotzea, belarra ebakitzea eta biltzea...
Eta zoritxarrean ere herritarrak elkar laguntzen zuten.

“Laian egitera auzokoak etortzen ziren. Txandatuz ibiltzen ziren” (Iturria: Gregori).

“Arama bata besteari laguntzeko ez da toki txarra izan. Familia bat inor gabe baldin
bazegoen desgrazi bat izanda, herriak eskatuta auzolanean kosetxea errekogitzen eta lagundu egiten zitzaion. Apaizak ere eskatzen zuen inoiz laguntza. Igandean lan egitea garai batean prohibituta zegoen, baina apaizak bakarren bat ezinean ikusten bazuen, laguntzeko libertatea ematen zuen.
Araman jendea laguntzen ona zen. Perikon ama zena zen apartekoa hortan, Mikaela.
Asko laguntzen zuen. Herri guztian nezesidaderik ikusten bazuen segituan saltatzen zen.
Familia izanda bakarren bat ezin xamarrean ikusten bazuen, horren umezain ahizpa Lutxi
bidaltzen zuen. Denei laguntzen ibiltzen zen” (Iturria: Joxe).

“Seguidamente la Presidencia expuso que el Sr. Alcalde, D. Joaquín Múgica como le
consta a la corporación desde hace tiempo hállase muy grave, y dada la circunstancia de que
estando perdido su razón no son suficientes los familiares y sus convecinos para sostenerle
en cama.
Que día y noche necesita 3 o 4 hombres a su lado, en su consecuencia propone que a fin
de que todos los vecinos, hombres mayores de edad le presten ayuda a dicho señor, que se
encargue al señor alguacil que haga una lista de los vecinos y que a estilo de auzolan se les
avise a todos, que se trasladen al caserío de su residencia, y que unos de día y otros de noche
presten humanitaria ayuda, puesto que una ayuda a un enfermo, que necesita asistencia de
vecinos y a éste le prestan se llama acto humanitario” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa,
1932-11-20).

XI. UDALA ETA HERRIA

1. Udal-gobernua: hautagaiak
1.1. Bilakaera historikoa

Duela berrehun bat urte, kontzeju itxiaren bidez burutzen zen Aramako udal-gobernua.
Sistema horren arabera, kontzejukide edo kontzejante izateko Araman, eta baita Gipuzkoan
ere, ezinbestekoa zen ondasun kopuru jakin baten jabe izatea, eta ondorioz, herritar gutxi izan
zitezkeen hautagai.

Araman, 1808an, lanaren hasieran aipatu dugun bezala, soilik hiru pertsona ziren “vecinos concejantes” (gizonezko bizilagunen %10): Iriarte, Jauregi eta Mendizabal baserrietako
jabeak. Eta udaleko karguak (alkate, diruzain...) beraiek eskuratzen zituzten txandaka.

Garai horretan kontzeju irekia ere bazegoen Araman, hau da, adinez nagusi ziren gizonezko guztien batzar orokorra. Baina, normalean, erakunde honek ez zuen indar exekutiborik.

“Contestando a su circular del 18 corriente por el que pide el reglamento municipal de
antes que la revolución nos hubiera despojado de nuestras prerrogativas forales, debemos
manifestarle que antes sólo había en esta villa tres vecinos concejantes, y estos solían ser
alcaldes alternando también como regidores, y sucedía que en cada renovación entraba el
primer regidor de alcalde, el segundo de regidor primero y el alcalde saliente de regidor
segundo.
Este era el reglamento que se seguía según nos ha informado cierto hombre de esta villa
(...), pues es de advertirle que hoy existen más propietarios” (Iturria: Gipuzkoako Artxibo
Orokorra-Arama, 1873).
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1868ko iraultzaren ondorioz, Isabel II.a Espainiako erreginak Frantziara alde egin behar
izan zuen, eta, 1869an, ordura arteko sistemaren ordez, lehen aldiz gizonezkoentzako sufragio unibertsala ezarri zen. Hau da, 25 urtetik gorako gizonezko guztiei ordezkariak aukeratzeko edo hautagai izateko eskubidea onartu zitzaien.
“Siendo el número total de electores del distrito municipal de treinta y tres, resulta que
han tomado parte en la elección treinta y dos” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1871-03-03).

XX. mendearen hasieran, Aramako udalbatza sei kidek osatzen zuten: alkateak eta bost
erregidoreek (gaur eguneko zinegotziak). Eta alkatea, normalean, urtearen lehenengo egunean hautatzen zen.

“En la villa de Arama a primero de enero de mil novecientos y cuatro siendo las ocho de
la mañana se constituyó en la casa consistorial (...), y se procedió al nombramiento de alcalde en votación secreta por medio de papeletas que fueron depositando uno a uno en la urna
que al efecto estaba preparada. Terminada la votación y practicado el escrutinio resultó con
la mayoría absoluta D. José Martín Jáuregui por lo que fue proclamado Alcalde Presidente
ocupando acto seguido la presidencia, por el mismo orden se procedió a la elección de regidores por el orden de votos. Por último quedó designado para la celebración de sesiones ordinarias el primer domingo de cada mes...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1904-01-01).
“Se acordó que las sesiones ordinarias se celebren los domingos a las 11 de la mañana”
(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1912-01-28).

“Acto seguido, también se acordó por unanimidad de que desaparecieran los ameyquetacos que el Ayuntamiento tomaba los primeros domingos de los meses que solía ser pan y
vino” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1923-12-02).

“Y por último se acordó que el Ayuntamiento continúe con la anterior costumbre de celebrar sesiones con su cuarta arroba de vino y 2 libras de pan, tomando parte en este amaikatako los cantores del coro” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1929-05-26).

Primo de Riveraren diktadura amaitu zenean, gobernu errepublikarrak hauteskundeak
antolatu eta berriro partidu sistema ezarri zuen. Baina egoera horrek ez zuen asko iraun,
1936ko uztailaren 18ko altxamenduak eta Francok gerora ezarritako diktadurak ezabatu egin
baitzuen.

Frankismoaren garaian udal gobernuaren antolamendua goitik behera aldatu zen. Udal
guztiek ez zuten organigrama bera, baina goi-mailako agintari baten menpe eta esanetara zeuden, hau da, probintziako gobernadore zibilaren menpe.
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Aramako udalbatzak historian zehar bere bilkurak egiteko areto desberdinak erabili izan
ditu: elizako arkupea edo sakristia, apaizetxea, alondegi-etxea, udaletxe zaharra eta udaletxe
berria. Udaletxe zaharra, lehenago aipatu dugun bezala, elizako arkupearen gainean zegoen.

“Aiuntamentu berria egin arte hantxe biltzen ginen, portikoaren gainean. Eskola izkina
batean, eta honuntzako izkinan aiuntamentua. Hemen mahai handi bat zen, garai bateko aitona zaharrek zigarroekin erretako mahaia, eta armario zahar bat ere bai, eta baita esertzeko
bi banku ere. Udaletxeko paperak armario zahar horretan izaten ziren. Aiuntamentuak, gainera, goitik luzeroa zuen argia sartzeko, eta alderdi batean leiho txiki bat eta atea, eta beste
izkinan leiho handi bat.
Portikoaren aldamenean egurrezko eskilara zahar batzuk ziren hara igotzeko” (Iturria:
Joxe).

“Así mismo también el local del Ayuntamiento es casi un local que no se le puede dar
dicho nombre, pero siempre por falta de fondos se ha ido demorando” (Iturria: Aramako
Udal Artxiboa, 1952).
1.2. Aramako alkateak

“Alkate izatea pakean bizi izateko ez da, eta dirua irabazteko ere ez. Donostiara makina
bat buelta egin nituen nik bost xentimorik kobratu gabe.

Eskerrak Don Tomas Garikanok tartean alkateak berarekin hartu eta kriston bazkariak
ematen zigun. Batean Nikolasan, beste batean Maria Kristinan... Gozatu ederrak hartzen
genituen. Alkate bezala, holako batzuk bai, baina gaineratzean amorrazio franko. A ze deskantsua hartu nuen utzi nuenean” (Iturria: Joxe).

“...de unánime conformidad de todos los señores concejales es elegido D. Joaquín
Múgica Lasa a quien, la presidencia interina le hace entrega de la vara como emblema o
insignia de la autoridad de la villa” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1930-02-26).
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Agintaldia

ARAMAKO ALKATEAK, 1902-1961

Alkatea

1902-1903

Juan Joxe Usabiaga

1909-1909

Pedro Zurutuza Mujika

1904-1909
1910-1911

Joxe Martin Jauregi
Juan Joxe Usabiaga

1912-1913

Martin Urretabizkaia

1918-1922

Gabriel Galarraga

1914-1917

Joxe Ramon Garmendia

1922-1923

Joxe Ramon Garmendia

1924-1930

Joxe Ramon Garmendia

1933-1933

Joxe Arruebarrena

1923-1924

1930-1933
1933-1936

1936-1936

Frantzisko Arizmendi

Joakin Mujika

Martin Urretabizkaia

Juan Lete (mikelete-kaboa)

1936-1947

Martin Urretabizkaia

1949-1961

Joxe Mujika Osinalde

1947-1949

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa).

Joxe Ramon Garmendia

2. Udalaren diru-sarrerak eta gastuak

“Arama, Gipuzkoako herririk txikiena eta pobreena” (Iturria: Joxe).

“...el Ayuntamiento en la actualidad se encuentra en situacion bastante crítica sobre la
cuestión económica...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1928-05-06).
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Ondasunak

ARAMAKO UDALAREN ONDASUNAK, 1928

Enirio-Aralarko mendien hamalaurena
Alondegi-etxea
Pisu eta neurriak
Udaletxeko altzariak
Udaletxea
Eskolako altzariak
GUZTIRA

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1928-09-04).

Balioa (pezetak)

Ez da ezagutzen
1.000
50
93
1.500
219
2.862

2.1. Sarrera

Garai batean, Aramako kontzejuan diru-kontuetako sarrera-irteerak, “cargo” (diru-sarrerak) eta “data” (gastuak) izenez ezagutzen ziren. Aldea gehienetan negatiboa edo defizitarioa
izaten zenez, agintariek zorra udalerriko bizilagunen artean banatzen zuten (“reparto fogueral”). Kontuan izan behar dugu, Aramako udala ez dela sekula aberatsa izan.
ARAMAKO UDALAREN DIRU-KONTUAK (errealak), 1865

Cargo (diru-sarrerak)
Licencia por vender vino
Contribución vecinal

Data (gastuak)
Médico
Alguacil
Tamborín
Procurador juntero
Boletín oficial
Resumen
Cargo
Data

(Iturria: Gipuzkoako Artxibo Orokorra-Arama, 1865).

110
286,68
110
40
40
40
166,68
396,68
396,68
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“...para cubrir el déficit (...), el reparto vecinal según se acostumbra hace muchos años”
(Iturria: Gipuzkoako Artxibo Orokorra-Arama, 1842).

“Los trescientos noventa y cinco reales del presente déficit se pagan por reparto vecinal
por carecer este pueblo de otros recursos, y se hace con aprobación de todos los contribuyentes reunidos todos ellos” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1867-04-24).
“Siendo escasos los ingresos de este municipio pues para cubrir el presupuesto de ingresos se gira todos los años un repartimiento general de 1.500 pesetas entre los veinte vecinos
de los que se compone esta villa, por no tener ninguna clase de bienes que produzcan otros
ingresos...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1940-09-15).
2.2. Diru-sarrerak

2.2.1. Ardoaren zerga edo arbitrioa (alondegi-etxea)

Garai batean udaletako haziendentzat diru-iturri estimagarria zen ardoaren zergari esker
lortzen zena. Aramako udalak ere ardoaren komertzializazioari etekin handiak ateratzen zizkion.
Aramako udalak, beste udal batzuek bezala, merkatal arloan eskumen batzuk bazituen,
eta udalaren eskubidea zen ardoa, olioa, pattarra eta beste hainbat produktu zergapetzea.

“El Sr. Presidente manifiesta la necesidad que había de recurrir al capítulo tercero de
ingresos recargando los derechos municipales al vino, a fin de lograr la nivelación de los presupuestos municipales, por cuanto los demás medios no alcanzan a cubrir el importe de los
gastos municipales.
En cuya vista tomaron el acuerdo la Junta Municipal y los concejales por unanimidad de
recargar dos céntimos el litro de vino, por lo que en adelante satisfarán los vecinos de este
municipio cuatro céntimos por litro en concepto de derecho municipal” (Iturria: Aramako
Udal Artxiboa, 1905-09-03).

“Relación de cargo de las cantidades recaudadas por el expresado concepto.
Por 12.520 litros de vino común extraído de la alhóndiga para consumo de la vecindad
a razón de 4 céntimos por litro, 500 pesetas. Idem por 2.400 litros de aguardiente usual a
razón de 5 céntimos el litro, 120 pesetas” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1908-12-31).
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ARAMAKO UDALAREN DIRU-KONTUAK (pezetak), 1912

Data
Sueldo del secretario
Sueldo del depositario y alhondiguero
Sueldo del alguacil
Material de secretaría y franqueo
Músicos juglares de Alegría para las fiestas de San Martín
Suscripción al Boletín Oficial de la Provincia
Vino para las fiestas de San Martín
Cuota de la cárcel del Partido (Tolosa)
Crédito de la Caja de Ahorros Provincial
Crédito de José Martín Jáuregui
Viajes del alcalde
Examen de pesos y medidas
A Pablo Jáuregui por los ranchos de la casa consistorial
Pagos y sueldos
Otros
TOTAL

Cargo
Unión de Aralar
Derechos municipales del vino y aguardiente (udal-zergak)
TOTAL

Contribución fogueral

(Iturria: Aramako Udal Atxiboa, 1912).

125
50
25
35,85
15
20
35,50
11,50
525
240
17,50
4,10
27,20
22,60
6

1.160,60
5,50
472,38

477,88

922,37

“...se acordó elevar los derechos municipales, en esta forma. Vino común, en vez de 0,04
céntimos, que sea a 0,08 céntimos litro así como el aguardiente en vez de 0,05 céntimos que
sea de 0,20 céntimos litro...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1924-12-21).
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Ardoa eta pattarra alondegi-etxea izeneko biltokian gordetzen eta zergapetzen ziren. Gaur
egun udaletxea dagoen tokian zegoen erakin publiko hau, eta solairu bakarrekoa zen.
Alondegiaren arduradunak sartzen eta irtetzen ziren produktuak erroldatu behar zituen.
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Dena den, udalak hobetu beharreko hainbat arlo zeudela ikusi izan zuen beti, izugarrizko iruzurrak egiten baitziren.

“Gure aurrekoen alondegiko istoriak ikaragarriak ziren. Jendeak nola hemendik pasatzen zuen ardoa, eta nola batzuk dedikazio hori zuten. Gure aurrekoak esaten zutenez, tranpa asko egiten omen zen orduan ere” (Iturria: Joxe).

Alondegian horrela lan egin izan zen 50. hamarkada arte gutxi gora-behera, arbitrioak
edo zergak kobratze hori desagertu egin baitzen urte horietan.

“Ardoak eta edari guztiak garai batean herrian deklaratu egin beharra zegoen. Eta hainbesteko bat pagatu. Eta giarekin ekartzen ziren denak.
Esate baterako, berrogei litro ardo ekarri eta litroko bi txakur handi edo hiru pagatzen
ziren, herriak jarrita zeukana. Eta herritik ekartzen bazenuen, herrikoak pagatuta eduki
behar zuen. Baina askok ez zuten deklaratzen, ez zuten giarik ekartzen, Villafrankan ardoari
baja eman eta ez zuten pagatzen. Horregatik, alkateak denuntziak eta egiten ibiltzen ziren.
Nire aita zenak ere egin zituen denuntzia batzuk. Eta gaizki.
Ni alkate jarri nintzenean, aspertu egin nintzen. Batzuk pagatu gabe ekartzen zuten, eta
besteak, umil-umil gia ekartzen eta pagatzen zuten. Patenteak ere batzuk pagatzen zituzten
(gurdiak, bizikletak...), eta beste batzuk ez. Hori arreglatu egin beharra zegoela eta denok
elkartu, eta kontzertu edo akordio bat egin genuen. Inpuesto hori denak kendu egin genituen,
eta bakoitzak urtean hainbesteko bat jartzeko erabakia hartu genuen.
Gero zera gertatu zen. Aramako izenean ekarri eta beste batzuk aprobetxatu, beste nonbaitera eramanez. Askok esaten zuten alkohol asko kontsumitzen zela Araman” (Iturria:
Joxe).

“Erriko udalak (Itsasondoko udalak) leengo zergak altxa edo berriak jarri omen zituen.
Orduko Villafranca de Oria´tik -gaur Ordizia- ekartzen omen zituzten erriko dendariek, beren
dendetan saldu bear zituzten olio, pattar, ardo eta gaiñontzekoak.
Ortarako, jeneroarekin batera, guía deitzen zitzaion papertxo bat ematen omen zion saltzailleak erostunari, onek gero bere erriko alondigan bota zezan. Errian bai naiko jenero,
baiñan alondigan guía gutxi. Orrela, udala jabetu gauza garbirik etzebillela dendarien artean, zerga ordaintzeko garaian.
Zer egiten zuten dendariek? Ba, auxe: Villafranca´ko almazenetan jeneroa erosi eta
Arama´ra eraman. Arama eta Itsasondo mugante dira. Gaua eltzen zanean, Arama´tik gure
errira ekartzen zituzten jenero oiek, bi errien artean dagoen gurdi bidea erabiliz. Orduan trenik etzan gelditzen gure errian eta, naiz kamiñoa eduki, au utzi egiten zuten, maltzurkeriz
jokatzea erabaki ondoren.
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Jabetzen dira erriko agintariak dendariek zebilkiten jokabideaz, eta gauetik goizera,
zapla¡, egiten dute txabolatxo bat Arama eta Itsasondo batzen dituen gurdibideko mugan,
muga bertan, txabolatxoan aguazilla jarriz.
Orrela erori omen ziran sarean gure erriko gau txoriak. Txabola ain azkar egin zalako,
Derrepente jarri zioten izena” (Iturria: Orrela ziran gauzak).
2.3. Gastuak

2.3.1. Udal-langileen soldatak

Araman udal burokraziaren inguruko langileak honako hauek ziren: aguazila, alondegiko arduraduna, telefonista eta udal idazkaria. Eta udalak kontrataturiko profesionalak, berriz,
medikua eta albaiteroa. Hauetako batzuk (aguazila, alondegiko arduraduna eta telefonista) ez
ziren langintza horretatik bizi. Eginkizun horretaz gain, baserriko lanetik mantendu ohi ziren.

XX. mendeko hogeigarren hamarkadan, arrazoi ekonomikoak zirela eta, Arama, Altzaga
eta Itsasondoko udalerriek elkarte edo mankomunitate bat osatu zuten (bateratzea 1924-28.
urteetan gauzatu zen), hain zuzen, udalaren inguruko burokrata eta profesional batzuen (idazkaria, medikua eta albaiteroa) soldatak ordaindu ahal izateko. Aramako udalerria garai hartan, bestalde, Ordiziakoarekin bat egitekotan ere ibili zen.

“...esta delegación gubernativa (Gipuzkoako gobernu zibila) como consecuencia del
estudio que ha hecho de la vida municipal de los pueblos del Partido Judicial estima necesaria la agrupación del Ayuntamiento de su Presidencia (Arama) con el de Villafranca...”
(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1924-07-22).
“...el concejal D. Miguel Oyarbide hace la proposición siguiente. El concejal que suscribe considerando que de consignar en los presupuestos próximos las cantidades mínimas fijadas por los reglamentos vigentes tanto en lo que respecta al sueldo del secretario cuanto el
de los señores médico y veterinario se recarga notablemente el capítulo de gastos dejando
como consecuencia del mismo abrumadoras cargas sobre el escaso vecindario con que cuenta esta villa, viene a proponer. Que solicite seguidamente la anexión de este Ayuntamiento al
de la villa de Villafranca por las circunstancias siguientes:
Primera: por la proximidad de la citada villa. Segunda: por que tanto el secretario, farmacéutico, como el veterinario son prestados por los titulares de la misma. Y tercera: porque
desde tiempo inmemorial y dadas las buenas relaciones que siempre ha sostenido el vecindario de ambas villas todas las transacciones de productos agrícolas y ganaderos se verifican
en la misma. (...). Todos los señores concejales se muestran unánimemente conformes con la
proposición del señor.” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1924-11-30).
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“En este estado los presidentes de los tres Ayuntamientos expusieron la urgente necesidad de agruparse para en esta forma atender con más facilidad a las cargas que pesan sobre
el erario municipal por las recientes modificaciones de los reglamentos de los empleados
municipales.
Hacen también historia, de que en más de una ocasión se ha hablado en los tres
Ayuntamientos citados de la necesidad antes indicada, por considerarlo muy ventajoso para
el erario municipal.
(...)
Finalmente se acuerda, que siendo Isasondo la villa de mayor en número de habitantes,
por consiguiente de mayor categoría, se archiven los documentos y libro de actas, en dicho
Ayuntamiento, y señalar el Ayuntamiento de Arama para celebrar las sesiones como pueblo
céntrico” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1924-12-10).
“El Ayuntamiento de unánime conformidad, acuerda agruparse con la de Alzaga y
Isasondo, sólo para los efectos de empleados municipales” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa,
1924-12-14).

“Por tratarse de que esta villa de 150 habitantes, carecía de medios para sostener un secretario, en el año 1927 se agrupó a los Ayuntamientos de Alzaga y Isasondo a fin de tener entre
los tres Ayuntamientos un solo secretario, con residencia de éste en Isasondo por ser
Ayuntamiento de mayor número de habitantes” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1936-05-25).
2.3.1.1. Aguazila

Aguazilaren lana etxez-etxe abisuak edo notifikazioak banatzea zen. Kobratzaile lanak
ere egiten zituen batzuetan.

“...la correspondencia está depositada en la casa del alguacil, por ser lugar que el cartero deja (la correspondencia) desde tiempo inmemorial” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa,
1936-05-25).
Urtea
1865
1912
1923
1939

AGUAZILAK ARAMAN

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa).

Aguazila

Juan Antonio Elosegi
Segundo Jauregi
Pedro Jauregi Ibarguren
Pedro Jauregi Ibarguren
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2.3.1.2. Alondegiko arduraduna
Urtea

ALONDEGIKO ARDURADUNAK ARAMAN

1865
1888
1912
1914
1927
1939

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa).

Alondegiko Arduraduna

Bartolo Zurutuza
Lorentzo Ibarguren
Lorentzo Ibarguren
Pablo Jauregi
Pedro Jauregi Ibarguren
Pedro Jauregi Ibarguren

“...el administrador de la alhóndiga (Lorentzo Ibarguren) que suscribe (...), como recompensa de un crecido número de veinticinco años de constantes servicios (...), desea el aumento de sueldo, por considerar deficiente el actual sueldo para cumplimentar debidamente con
las obligaciones de su cargo” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1913-09-01).
2.3.1.3. Telefonista

Araman telefonoa 1921. urtean ipini zuten (Donostian, XIX. mendearen amaieran), eta
zerbitzu honen egoitza Iriarte baserrian egon zen. Hainbat urtetan Antonia Jauregiren ardurapean egon zen aipaturiko telefonoa.

“Telefonoa nik beti ezagutu dut. Araman telefono bakarra zen herri guztian, eta herriko
telefonoa gure etxean zen. Ama zena askotan enkarguak eman ezinean ibiltzen zen, larrituta,
gainera” (Iturria: Pako).
“Acto continuo el Sr. Presidente manifiesta que se debía de solicitar a la comisión provincial, pidiendo de que si la Diputación podría poner teléfono en este municipio, con las
condiciones de las del pueblo de Alzaga y las de la ley general” (Iturria: Aramako Udal
Artxiboa, 1920-11-14).

“Antonia Jáuregui, desempeña el cargo de encargada del locutorio del teléfono desde
que se instaló en este pueblo y a satisfacción de todo el vecindario...” (Iturria: Aramako
Udal Artxiboa, 1937-01-28).
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2.3.1.4. Udal idazkaria

XIX. mendean, Araman notario edo eskribauak desagertu zirenean, udal idazkariek bete
zuten beren lana neurri batean, herriko lan burokratikoa aurrera eramanez: udalaren aktak,
aurrekontuak...
Urtea

1865
1898
1902
1905
1914
1914
1924
1927
1927
1931
1936
1936
1939
1950

UDAL IDAZKARIAK ARAMAN

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa).

Idazkaria

Joxe Antonio Zurutuza
Joxe Manuel Etxabeguren
Julian Jauregi
Pablo Jauregi
Pablo Jauregi
Bernardo Garziandia
Bernardo Garziandia
Bernardo Garziandia
Joxe Anjel Izuzkiza Altuna
Joxe Anjel Izuzkiza Altuna
Joxe Anjel Izuzkiza Altuna
Pedro Jauregi Ibarguren
Pedro Jauregi Ibarguren
Pedro Jauregi Ibarguren

“Bernardo Garziandia berez nafarra zen eta Periko Jauregiren arrebarekin zegoen
ezkonduta. Ez zuen eskola handirik (orduan sobra ere sekretario edozein egiten zuten). Gero
Gabirira joan zen eta han hil zen.
Bernardo jubilatu zenean komeriatan ibili ginen, bere jubilazioa Aramako herriari kargatu nahi baitzioten. Legazpiko sekretarioa ere Gabiriko herriaren defentsan sartu zen. Eta
guk ezetz eta ezetz. Garai hartan Aramako udaletxean ez zegoen ingresorik eta herriarentzako karga handia zen. Azkenean, Izagirre abokatuaren bitartez, libratu egin ginen ia etsita
geundenean, hogei urte Gabirian zeramazkiela eta Gabiriak pagatzeko” (Iturria: Joxe).
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“Seguidamente el Sr. Presidente dio cuenta detallada que el secretario de este
Ayuntamiento D. Bernardo Garciandía que había desempeñado durante doce años a satisfacción del Ayuntamiento y vecindario, había renunciado al cargo, por causa de haber conseguido por concurso la plaza de secretario de la villa de Gaviria. El Ayuntamiento ve con sentimiento esta decisión del secretario por tener gratos recuerdos de los buenos servicios prestados al Ayuntamiento pero se congratula por haber obtenido el ascenso” (Iturria: Aramako
Udal Artxiboa, 1927-07-18).
2.3.1.5. Medikua

“...haciendo especial mención, que para desempeñar el cargo de médico de este Partido
(Arama, Altzaga eta Itsasondok osatutako elkartea) será condición indispensable, que sepa
correctamente la lengua bascongada...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1925-09-01).

Garai batean, gaixotasun-asegururik ez zen, eta herritarrek edo udalek ordaindu behar
izaten zuten medikuaren soldata. Hala ere, osasun zerbitzua eskasa zen, izan ere, XIX. mendeko hirurogei eta hirurogeita hamar hamarkadetan, Aramako mediku titularra, Martzelino
Agirrezabal, herriko bizilagunez gain, beste bederatzi herritako bizilagunez ere arduratzen
baitzen (Beasain, Ordizia, Zaldibia, Lazkao...).

Dena dela, XX. mendearen lehenengo urteetan, Aramak medikua, soilik, Altzaga eta
Itsasondorekin partekatzen zuen. Hiru herrietako medikua Teodoro Mugerza zen, eta
Itsasondon zuen bizilekua.

“Hemen, gu mutiko kozkorrak ginen garaiko medikua, zahar-zahar bat zen, Don Teodoro
Mugerza. Eta euskalduna zen.
Zaldi gainean etortzen zen hots egindakoan. Eta zaldiaren bi aldeetan larruzko boltsak
eramaten zituen, arrautzak eramateko. Eta jendeak eman“ (Iturria: Joxe).
“Aramarako, Itsasondorako eta Altzagarako mediku bat izan genuen. Medikua Don
German zen, eta Itsasondon bizi zen. Zaldian ibiltzen zen, justu-justu” (Iturria: Pako).

“...los representantes por unanimidad acuerdan nombrar a D. Germán Laucirica y
Inchaurbe médico titular de la mencionada agrupación (Arama, Altzaga eta Itsasondok osatutako elkartea) en las condiciones establecidas” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1926-0104).
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Urtea

MEDIKUAK ARAMAN

1865
1872
1904
1924
1925
1926
1937
1937

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa).

Medikua

Martzelino Agirrezabala
Martzelino Agirrezabala
Teodoro Mugerza
Teodoro Mugerza
Jose Maria Garaizabal
German Lauzirika
German Lauzirika
Aureliano Gonzalez

2.3.1.6. Albaiteroa

Baserrietako animaliak garrantzi handia zeukaten garai batean, eta horregatik beraien
osasuna asko zaintzen zen. Urte askotan Ordiziako Lekuonatarrak izan ziren herriko albaiteroak.
Urtea
1915
1932
1932

ALBAITEROAK ARAMAN

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa).

Albaiteroa

Blas Lekuona Imaz
Blas Lekuona Imaz
Eugenio Lekuona Imaz

“Y añadió que había cambiado impresiones con los señores Alcaldes de AlzagaBaliarrain-Isasondo-Legorreta, los cuales o cuyos Ayuntamientos con el de ésta, para atender a las dotaciones mínimas de veterinarios anunciados en el Boletín Oficial de 15 de septiembre de 1924, formaron una agrupación en el año de 1927 y ratificado en el año 1934”
(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1934-1935).
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2.3.2. Herriko festak

Zaindariaren jaietan, San Martinetan, udalak herriko festak eragindako gastuak ere
ordaindu behar izaten zituen: festak alaitzen zituzten soinujoleak, danborileroak edo txistulariak, suziriak, meza nagusia eta herritarrentzako debalde emandako ardoa eta gaztainerreak.
Aizkora-apustu eta horrelakorik ez zen izaten, dirurik ez baitzegoen.
“...se acordó que al igual que los años anteriores se encargue para amenizar a la banda
de txistularis de Legorreta (Alegiko Rikardo Insausti “Txintxarriren” zuzendaritzapean), que
se traigan cohetes tal se acostumbra en años anteriores, que se levante al Ayuntamiento un
pellejo pequeño de vino de unos 3 o 4 arrobas y que el Ayuntamiento asista a las fiestas religiosas en corporación” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1930-11-02).

“Festetan, San Martin bezperan, bezperak izaten ziren elizan. Haruntza joan eta handik
atera eta herriak jarritako gaztainerreak eta garrafoi bat ardo, hogei bat litrokoa, izaten
genuen aiuntamentu zaharraren azpian. Eta haiek janez eta ardoa edanez, kontutan egoten
ginen.
Ni alkate nengoela, urte batean edo, gaztainarik gabeko urtea izan eta gaztaina jaterik
ez zen izan. Orduan gaztainen ordez gailetak jarri genituen. Baina bestela beti ezagutu duk
nik gaztaina jatea. Lehen lehenago ez dakit izango zen.
Meza nagusiaren ondoren ere herriak hamaiketakoa jartzen zuen, ogia eta ardoa”
(Iturria: Joxe).

“Gu gazteak ginenean herri afaririk ez zen egiten, eta bertsolaririk ere ez zen ekartzen.
Bertsolariak geroxeago hasi ziren, dirua pixka bat hasi zenean, bitartean ez. Eta Araman
bertsoak hasi ziren garaian, ekartzen zutenetako bat, nire koinatua, Barandiaran, Urkiakoa.
Orain presupuestoa latza daukate festak gure garaikoen aldean” (Iturria: Joxe).

“Veinticuatro reales puestos en el gasto y salario de los músicos del día de San Martín.
Veintitrés reales. Importe de los vinos que se gastaron dicho día de San Martín con los
vecinos de la circunferencia al tiempo de las danzas como es costumbre” (Iturria: Aramako
Udal Artxiboa, 1762).

“El Sr. Presidente hizo presente que como era costumbre se traigan 50 litros de vino para
las fiestas de San Martín con objeto de repartir a la gente que acude a dichas fiestas y que
se traigan también tres docenas de cohetes, todo ello a cargo de los fondos municipales”
(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1912-11-02).
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“Así mismo se acordó que para el sermón del día de San Martín patrón de la villa se
designe la cantidad de 25 pesetas en lugar de 15 que antes se pagaba” (Iturria: Aramako
Udal Artxiboa, 1929-03-31).
“Ni mutiko kozkorra nintzen garaian ezagutu nituen urte batean edo bitan beste txanbolitero batzuk, baina gainerantzean, dantzan eta pixka bat erokerian ibiltzen ginen garaian,
Alegiako Rikardo Insausti, «Txintxarri». Orain ere haren semea etortzen da festetan”
(Iturria: Joxe).

“Ni gaztea nintzen garaian, San Martinetan herriko gazteak filarmonika bat ekarri nahi
izaten genuen, baina herrian dirurik ez, eta gazteok dirua bildu eta soinujole bat ekartzen
genuen, eskuko soinua jotzera” (Iturria: Joxe).
“Ni alkate nengoela, Gaintzako Eusebio zena ekartzen genuen, duro bat eta afaria emanda. Eta Villafrankako Aldaba zaharra ere bai. Eta Alegiko «Txintxarri» ere bai. Alternatuz”
(Iturria: Joxe).

“Digo yo Juan José de Unanue, maestro tamborilero, haber recibido de D. José Antonio
Echaveguren tesorero de propios y arbitrios de la villa de Arama, la cantidad de cuarenta
reales de vellón por el pago de mi trabajo de tocar el tamboril en los días once y doce de
noviembre próximo pasado” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1870-12-14).
“Acto continuo el Sr. Presidente manifestó que habría que llamarle como en años anteriores, al tamborilero de Alegría de Oria para dos días de fiestas de S. Martín” (Iturria:
Aramako Udal Artxiboa, 1925-11-08).

“También se acuerda de que en el día de la fecha se traiga el tamboril para dar fin a la
fiesta, no admitiendo ninguna otra música de ninguna clase que se pongan a tocar en la vía
pública” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1926-11-14).

“Yo Ricardo Inchausti Larrañaga, he recibido del Ayuntamiento de Arama, ciento cincuenta pesetas por mis servicios prestados como tamborilero, durante los días 11-12 y 17 de
noviembre corriente, fiestas patronales de la villa” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 194611-17).

Udalak ezezik, herritarrek ere herriko festetan dexente gastatzen zuten. Kontuan izan,
batetik, baserrietan gonbidatuak izaten zirela (egun hauek senideekin bazkaltzeko egunak
ziren, batez ere, osaba-izeba, lehengusu... Gero honek bere ordaina zekarren: gonbidatuak
izatea beste noizbait). Eta bestetik, festetarako etxea propio zuritzen zela. Baserrietako etxekoandreek lan franko izaten zuten, beraz, egun hauetan.
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“Bezperatik hasten zen jendea etortzen: osabak, lehengusuak... Gonbidatuak. Ni nerori
etxean ezagututa nago hogeita hemezortzi lagun. Eta garai hartan, gainera, gauean ere
batzu-batzuk etxean gelditzen ziren hurrengo egunerako, inon lo egiteko tokirik ez eta ganbaran lasto pilan lo eginez. Jendea, gainera, gauean barrez eta jolasean ibiltzen zen.
Jan ere orduan halakoetan, bestela izango ez bazen ere, pixka bat extraordinarioxeago
jaten zen. Oiloa edo. Garai hartan gaurko konturik ez zen” (Iturria: Joxe).
“Garai batean, festa aurretik urtero igeltseroa ekartzen zen, letxerarekin etxea zuritzeko.
Festetan kriston jende pilak izaten ziren” (Iturria: Felipe).
2.3.3. Lanak eta azpiegiturak

Azpiegitura eta herrilanei dagokienez, Aramako udalak eta herritarrek dirutza handiak
gastatu izan dituzte: errepide berria, udaletxe eta eskola berria, ur hornidura, hilerri berria...
2.3.3.1. Zaldibiatik Aramarako asfaltozko bidea (1,388 kilometro)

XX. mendearen hasieran, Foru Aldundiari esker, bideen konponketa eta eraikuntza-lanetan oinarritutako politika indartu zen Gipuzkoan. Honela, 1898tik 1916ra bitartean 24 errepide zati berri egin ziren. Errepide berri hauen artean, Zaldibiatik Aramarako errepidea egon
zen.

Bide hau, 1901-1903. urteetan eraiki zuten, eta kostuaren zati bat Gipuzkoako Foru
Aldundiak ordaindu zuen (% 85 inguru) eta beste zatia, Aramako udalak, Gipuzkoako
Aurrezki Kutxaren laguntzarekin. Honek 10.000 pezetako mailegua eman zion udalari,
ordainketarako 30 urteko epea bermatuz.

“Aramako bidea egin zutenean aita zena hor jornalean ibili zen. Ez dakit nola pagatzen
zuten (peoi gisa hamar bat egunetan aritu zen Joxe Antonio Mujika hor lanean, besteak beste
zuhaitzak sartuz; eguneko hiru pezetako soldata jaso zuen).
Aramarako kaminoa batzuk hemendik pasatu nahian, eta beste batzuk hortik ekarri
nahian ibili omen ziren” (Iturria: Joxe).

“En cuanto al préstamo de la Caja de Ahorros Provincial se hace constar que se ha
hecho efectiva la 23ª anualidad, por consiguiente faltando solamente 7 anualidades para
cancelar completamente el préstamo que se hizo para atender a los gastos de construcción
de la carretera del ramal de carretera de Zaldivia a la plaza de esta villa” (Iturria: Aramako
Udal Artxiboa, 1928-09-04).
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“Y resultando que en la localidad no existe ninguna familia pobre, el único que se puede
considerar pobre es el mismo Ayuntamiento, porque desde la construcción de la carretera a
esta villa se encuentra con deudas que está pagando por anualidades” (Iturria: Aramako
Udal Artxiboa, 1936-01-21).

Altzaga eta Arama arteko asfaltozko bidea (1,614 kilometro), berriz, 1917-1918. urteetan
egin zen.
“Altzagaraino kaminoa egiten zutenean, nere aita zena ezagutu nuen hor jornalean,
behiekin ura eta katxarroak eramaten” (Iturria: Joxe).
2.3.3.2. Konponketa-lanak udaletxe zaharrean

“Pagados a Juan José Usabiaga, maestro cantero, las cantidades de ciento treinta y siete
pesetas cuarenta céntimos para pago de la reparación y retejo de la casa consistorial”
(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1899-02-06).

“Acto seguido acuerda el Ayuntamiento de sacar dos luceros en la casa consistorial en
el departamento de atrás que carecía de luz, y al mismo tiempo también se acuerda arreglar
el entarimado y las escaleras que existen en ellas, por lo desarregladas que se hallan...”
(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1916-07-16).
2.3.3.3. Udaletxe berria eta eskola berria

“Herriko etxea ni alkate nengoela egin zen. Hemengo eskola eta aiuntamientua lotsa
emateko modukoak ziren, barregarriak, baina Araman ez zegoen zentimorik eta ezin zen ezer
egin.
Garai hartan, herri txikiak begiratzen hasi behar zuela eta Garikano Goñi, gobernadore berria, Aramara etorri zen. Oso gizon jatorra. Eta ikusi zuen hemen ez zegoela ez eskolarik, ezta aiuntamienturik ere, ezer ere ez. Eta dirurik ere ez.
Orduan hamar mila duroko laguntza eskaini zigun. Eta hura emanda, eta Diputaziotik
ere zerbait aterako genuela eta, animatu egin ginen. Herritarrak juntatu eta jendea animatu
egin zen. Dirua herritarren artean biltzea erabaki zen, propietarioak gehixeago eta maizterrak gutxixeago. Eta ia denak konforme. Handienak, Aiestakoak eta Mendizabalekoak, uste
dut hamar mila pezeta eta erdi edo jarri zutela, eta gainerantzeko propietarioak zortzi mila
pezeta edo zortzi mila pezeta eta erdi edo. Saturrek ere 8.500 pezeta izango zuen. Eta maizterrak 1.000 pezeta baxuenak. Eta animatu egin ginen eta aiuntamentua eta eskola orduan
egin genituen, herria ondo sakrifikatuta.
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Etxea egin eta berehala bertako pisutan lau maizter jarri ziren bizitzen. Merke garai hartan, 300 pezeta hileko, baina dirua zen. Eta handik hasi ginen pixka bat mugitzen. Orduan
hasi zen Aramako herria pizten.
Gero etxea egin genuen garaian dirua falta eta prestamoa eskatu genion Itsasondoko
bati, Antonio Sarasolari. Hari zortzi edo hamar mila duro kendu genion” (Iturria: Joxe).

“Eta gero urik ez zegoela, eta urarentzat ere zerbait emango zigula esan zigun gobernadoreak. Hiru mila duro edo eman zigun. Eta Diputazioak ere beste zerbait bai. Uste dut
hamarren bat mila pezeta. Baina harekin ezin osatu, eta Abaltzisketako gure aita zenaren
lehengusu bati eskatu genion dirua, hiru mila duro. Haiek laster amortizatu ziren.
Eta horiek egin zirenean, kanposantua falta, eta horretarako ere dirua emango zigula
agindu zigun gobernadoreak. D. Tomas Garikanok asko lagundu zigun gauza askotan”
(Iturria: Joxe).
Udaletxe berria eta eskola berria, Luis Alustiza arkitekto zegamarrak proiektatu zituen.
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3. Ordizia Arama anexionatu nahian

Arama, Francoren denboran, udalerri independiente bezala desagertzeko zorian egon zen,
aldameneko herri handi batek, Ordiziak, irentsi nahi izan baitzuen.

“Altzaga zorrez josita zegoen, eta ezin zen aurrera atera. Eta Aramara agregatu nahi
zuen. Baina esan genuen, eta neroni izan nintzen okerrena, Altzaga ez ekartzeko. Altzaga hartuko genuen guk, bai, baina Altzaga hartzen baldin bagenuen, botazio batean maiorian egongo ziren, eta orduan Altzagakoa zen Villafrankako sekretarioa.
Eta garai hartan Villafrankak mundu guztiatik nahi zuen Arama, eta gerra bizia eman
zidaten alkate egon nintzen garaian. Arama dena industria egingo zutela eta askoz hobeto
biziko ginela. Eta nik ezetz eta ezetz, ez ginela agregatuko, eta geure lanak guk egingo genituela eta uzteko pakean. Komeriak ibili genituen. Arama pobre zegoen, ingresorik ere ez
garai hartan, baina ez zeukan zorrik. Villafrankak, berriz, zor ikaragarriak zeuzkan eta
enplegatu asko, eta gauza guztiak kargatzen zituen. Eta hemen ez genuen kargatzen, eta ez
genbiltzen besteak baino gaizkiago. Hemen dirua behar bazen, denon artean biltzen genuen.
Arama hartuz gero, Altzaga, Baliarrain eta Gaintza berarekin zeuzkan Villafrankak,
hauek joan nahian zebiltzan eta. Baina inondik ez zuten mugatzen Villafrankarekin, eta hor
zegoen problema. Eta Villafrankak gerra.
Inspekziokoak ere beraien alde zituzten. Villafrankako garai hartako bi edo hiru alkate,
gainera, diputatuak ziren: Legorburu, Armendariz (honek ez zidan hainbeste gerra eman),
eta beste bat, orain dela gutxi hil dena. Eta zorrak genituela esaten zuten eta obligatu egingo gintuztela. Eta azkenean, ni gobernadorearengana joan nintzen, eta gure alde atera zen”
(Iturria: Joxe).

“Aunque su primera pretensión fuese echarse en manos de Villafranca no le fue posible
por no lindar con dicha villa y ser una de las condiciones impuestas por la ley. Luego soñó
con unirse con Arama. En la pequeña villa de Arama había también quienes buscaban unirse a Villafranca por razones similares a Alzaga, pero la diversidad de opiniones de los que
querían con Villafranca y de los que preferían con Isasondo, les cerró el camino a la solución. Entonces, lógicamente, Alzaga llamó a las puertas de Isasondo...” (Iturria: Alzaga,
Arama, Gainza, Isasondo y Legorreta).

4. Ezizenak

Aramako herritarrek hainbat ezizen edo goitizen izan dituzte: idigizentzaileak edo idihezitzaileak, frutazaleak edo fruteroak, katuak...
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“Ez dakit nondik datorren frutero izen hori. Gerokoa izango da. Nik sekula ez dut aditu.
Lehengo izena idigizentzaileak da. Nik hori aditu dut beti. Gu umeak ginenean ere hala zen”
(Iturria: Joxe)

“Ez dakit nondik nora jarritakoa izango ote den idihezitzaile izen hori. Ez dakit nik. Nik
hemen idiak hezitzen ez dut inor ezagutu. Orain bai, idiak Aramako etxe askotan edukitzen
genituen” (Iturria: Gregori).

XII. ERLIJIOA

Azken 40 urteotan elizaren eragina asko gutxitu den arren, erlijioak eragin eta indar handia zuen garai bateko Araman.

“Pongo en su conocimiento que durante el último trimestre no se ha impuesto ninguna
multa por esta Alcaldía por infracción del descanso dominical. Al propio tiempo le suplico
me diga si un molino harinero que se encuentra junto a la carretera tiene derecho a trabajar
los domingos” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1912).
“...en este municipio no existe por fortuna ningún templo ni escuela evangélica, todo él,
fervorosamente católico” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1927).

“Por último el Sr. Presidente dio cuenta detallada de que el día 20 del actual mes era de
venir el ilustrísimo y reverendísimo prelado a dar el sacramento de confirmación, y que en
prueba del cariño que todos los vascos profesamos al pastor procede hacerle un cariñoso
recibimiento. Bien entendida la Corporación de unánime conformidad acuerda, que a la
entrada de la villa se ponga un arco con la inscripción euskérika que diga así: “Aramako
E?iak Ongi Eto?ia”. Se traerá el txambolín de Legorreta para dar mayor realce al acto al
cual el Ayuntamiento asistirá en corporación” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1930-0511).

1. Apaizak

“Garai batean (zigor moduan) apaiz desterratu guztiak Aramara bidaltzen zituzten,
arima gutxien zuen herria izaki” (Iturria: Goierritarra-Jon Arano).
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Urteak

ARAMAKO SAN MARTIN PARROKIAKO APAIZAK

1878-1893
1893-1903
1903-1913
1913-1936
1936
1937
1937-1954
1955-1958
1958-1959

Apaiza

Migel Frantzisko Odriozola
Pedro Joxe Zurutuza
Joxe Inazio Jauregi Izagirre
Joakin Tolosa Zudaire
Joxe Mari Garmendia Jauregi
Zesareo Elgarresta
Inozentzio Munita Arizmendi
Erasmo Atorrasagasti
Joxe Mari Aranalde

(Iturria: Gipuzkoako Elizbarrutiko Artxibo Historikoa-Arama).

Jaioterria
Legorreta
Ataun
Arama
Ordizia
Arama
?
Leaburu
Altza
Gaztelu

1918. urtean, Aramako erretoreak (“parroquia rural de segunda”) 750 pezetako nomina
zeukan. Altzagakoak (“parroquia rural de primera”), berriz, 825 pezetakoa.
1.1. Inozentzio Munitaren omenaldia

1950. urtean, Inozentzio Munitari, herriko erretoreari, apaiztu zenetik 50 urte betetzen
zituela eta, omenaldia egin zitzaion Aramako herrian. Ohizko elizkizuna eta bazkariaz gain,
herriko seme kuttun izendatu zuten.

Omenaldia borobiltzeko, Aramako udalbatzak, Basabeltza mendiari Munita-Baso izena
ipintzea eta plazan bi zuhaitz aldatzea erabaki zuen.

“Inozentzio Munitak (G.B.), apaiz egin zanetik urrezko eztaiak ospatu zituen. Oso egun
ederra izan zan eta ni ere Araman nintzan oso adiskide on giñan eta. Bururatu zitzaidan egun
artako elizkizuna e.a bertsoetan jartzea eta «Arantzazu» errebixtara bidaltzea an argitaratzeko. Denbora bat igaro ondoren, an datoz bueltan nere bertsoak, esanez gaia eta bertsoak
oso politak zirela, baña neurrian ez zeudela ondo” (Iturria: Goierritarra-Ibai-Ertz).
1.2. “Orixe” idazlea Araman

1958ko irailaren erdialdera, Nikolas Ormaetxea “Orixe”, gerraurreko euskal pizkundearen ordezkaririk nabarmenenetako bat, Aramara etorri zen. Hemen bere iloba Joxemari
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Aranalde apaiz-erretore berria bizi zen. “Etxe polita du baratzarekin. Lenbiziko gauean lo
ederra egin det, tirada batean”. Orixerentzat Aramako egonaldia zeru txiki bat izan zen.

“Osabaren egoera D. J. M. Aranalde apaiz eta Aramako´ko erretore berriak ondotxo
zekian eta erruki ta maitasunez beterik bere etxera eraman zuan obeto zaintzearren.
Horretarako D. J. M. Aranalde´ren arreba gaztea etxekoandretzat egiteko ezin egokiagoa.
Arama muño gainean dagoen herrixka Euskal Herriko politenetako degu. Eta benetan, aldi
baterako izan zan “Orixe”rentzat...”Zeru txiki”. Aranalde neskatxa lirainak aingeru antzera
zaindu zuan. Eritasuna ahazturik par egiten ikusi genduen, nere emaztea eta nik bixita egiten
genionean. Alai eta umoretsu iñoiz ez bezela. Aranalde andereño maitagarriari zirikaldi bat
edo beste bota zizkion oraindik senargairik ez zualako. Eta aldarte hortan joan ohi zan gure
egonaldia. Eritasuna ez zitzaion arintzen ordea (Orixek hezueria edo gota zuen)” (Iturria:
Nikolas Ormaetxea “Orixe”-ren kondaira laburra).
“Hizketarako ez zen makala. Asko zekien pertsona zen. Kultura handiko pertsona. Oso
leiala eta jatorra. Hemen egon zen denboran kontsultak edo galderak egitera jende asko
etortzen zitzaion. Apaiz asko.
Orixe, gainera, gure etxera ia egunero etortzen zen, denborapasa. Artozuritzera ere
etortzen zen, eta gogoan dut zera esaten zuela, artoburu gorria tokatzen zitzaionak musu
eman beharko ziola” (Iturria: Pako).
Araman ia urte eta erdi bat egin ondoren, iloba parrokiaz aldatzeaz batera, Orixe ere berarekin joan zen Añorgara, 1959ko abenduaren 29an. Hemen hil zen 1961. urtean.

2. Mezak

Garai batean, igandeko mezatara joatea beharrezko edo obligaziozko betebeharra zen.

“Jaietan meza nagusi bakarra egoten zen Araman. Beste mezarik ez zen. Eta denak ezin
honera joan, eta Ordiziara ere batzutan joaten ginen. Villafrankan mezak orduero izaten
ziren.
Garai hartan mezatara joan beharra zegoen” (Iturria: Joxe).

“Gu egunero joaten ginen elizara, goizean eskolara joan aurretik. Gosaldu eta zazpiak
alderako mezatara, akolito lanak egitera. Herritar gehienak ez ziren etortzen, dozenerdi bat,
gehiago ez. Baina, jaietan guztiak elizara etortzen ginen, huts egin gabe.
Elizak garai batean harrizko lau poste handi zituen, baina Albisu segurarra apaiz egon
zenean, haiek bota eta atzealdea ere hazi egin zen. Eta elizak ikaragarri irabazi zuen”
(Iturria: Pako).
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1938ko aramarrak

Jesus Mari Etxeberriak ekarri digu 1938. urteko argazki zahar hau. Igande eguerdian, meza entzun ondoren, txin-txo-txintxo kokatu, kamarari begira jarri eta klik! Emaitza hauxe duzue. Gabino Urretabizkaiak lagundu dio Jesus Mariri bakoitzaren
izen-abizenak jakiten.
Goiko lerroan, ezkerretik eskubira: Eulogio Urreta, Jose Arruabarrena, Pedro M. Usabiaga eta Migel Oiarbide.
Erdiko lerroan: Jose Angel Galarraga, Antonio Urretabizkaia, Antonio Aiestaran (morroia), Patxi Agirre eta Ramon
Jauregi.
Beheko lerroan: Martin Urretabizkaia, Jose Insausti, Gabino Urretabizkaia, Isidro Urreta eta Pedro Jauregi (idazkaria).

Herri guztiek izaten dituzte bere adierazgarriak, eta Aramakoa gregorianoa izan da.
Araman garai batean igandeetako, bezperetako eta egun nagusietako liturgiak edo mezak gregorianoz ospatzen ziren.

“Don Joakin Tolosak jarri zituen hemen denak kantatzen, organoarekin solfeoak eta gauzak erakutsi eta.
Apaizak Mendizabaleko Joxe berarekin hartu zuen, eta organoa jotzen erakutsi zion.
Organo-jotzaile ona zela esaten zuten. Urte askotan jaiero jo zuen, ia faltatu gabe. Joxeren
anaiak ere poliki jotzen ikasi zuen” (Iturria: Joxe).
“Elizak sona handia eman zion garai batean Aramari. Hemen, Araman, lehenago igandero gregorianoa kantatzen zen. Orain urtean behin kantatzen da, San Martinetan. Don
Joakin Tolosa apaiza izan zen hemen gregorianoa kantatzen erakutsi zuen apaiza.
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Mendizabaleko Joxe oso organista bikaina zen, eta kanpotik ere jende asko etortzen zen
ikustera. Behatzak ia ia okertuta zeuzkan, baina hala ere akonpainamentua ikusgarria zen.
Oso gizon ona zen, gainera, eta ia jairik utzi gabe, urte guztian jotzen zuen, goizean meza
nagusia eta arratsaldeetan bezperak. Uste dut regatatan uzten zuela. Pertsona aparta zen.
Joxek bazituen beste bi anai kantore, eta herrian ere gehiago baziren: Ibareskoa, gure
etxekoa, Jauregiko Jabier, Iturriotz aldean ere bai. Kantore asko garai batean.
Jauregiko Joxeren aita zena ere oso kantore ona zen, latinez, hiletetan, requiema... Oso
eztarri ona zeukan eta eliza dardarka ipintzen zuen. Zera aipatzen zen, zenbait lekutan izan
bazen, tenorea izango zela. Hark erakutsi zidan niri, gainera, elizan eskubiarekin belaunikatzen” (Iturria: Pako).
“Aramara iritxi eta erritar danak latiñezko meza ta bezperak ensaiatzen ari zian”
(Iturria: Kantillape-Ibai-Ertz).

“Elizan bertan ez da egongo beste parrokia bat han hainbat meza gregorianoz kantatzen
zenik, garai haietan. 4-5-6 kantatzen zituzten, nirekin berri bat ikasi zuten, herri osoak kantatzen zuen. Nik aldegiterako bezperak euskara hutsean kantatzen genituen gregorianoarekin,
Orixek euskaraturik” (Iturria: Goierritarra-Joxe Mari Aranalde-Jon Mikel Arano).

1967. urtean, 50 urtean elizako organista-lanak musu-truk bete zituenak, Joxe
Galarragak, Mendizabal baserriko organista eta pertsona apartak, Aramako herriaren omenaldia jaso zuen.

“Elizan bakoitzak jeneralean toki jakin bat izaten zuen. Jeneralean, gizonezkoak erdiz
aurrera esertzen ziren, bankutan. Eta erdiz atzera, silatan eserita, emakumeak egoten ziren.
Garai batean, gainera, meza latinez ematen zen, inork ez zekien baina hala ere, den-dena
latinez. Ez genuen entenditzen. Euskaraz, sermoia bakarrik. Irakurgaiak, kantak ( introitoak,
komunioa...), meza erdiko hitzak, dena latinez. Gure denboran hasi ziren geroago euskaraz
mezak ematen.
Elizan eskea ere beti pasatu izan da, lehenago eltzetxoak izaten ziren, zuloarekin. Sartuz
gero ezin atera. Eta geroago saski bat. Gaur egun poltsa pasatzen da.
Meza nagusiaren ondoren, bestalde, ohitura hau izaten zen Araman. Urtean behin,
bakoitzaren santuaren egunean hamaiketakoa ekartzea, lau bat botila ardo eta ogi bat edo bi.
Hamaiketakoa guk zerbitzatzen genuen eta eliza azpiko arkupe hortan egiten zen. Gizon bat
izaten zen ogia puskatzen zuena, eta beste bat ardoa partitzen zuena. Uste dut ardoa partitzen zuena Jauregiko Joxeren aita zena izaten zela” (Iturria: Pako).
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“Zahar harrekin, Munitarekin, mezak puska bat irauten zuen, sermoiarekin hasten zen
eta ez zekien mozten. Meza asko luzatzen zen.
Mezatara gorbatarekin joateko ohitura zegoen garai batean. Oraingo aldean, dotore.
Eta gero, pazkoan eta egun jakinetan, traje berriak edo erosten ziren, jeneralean” (Iturria:
Felipe).

“Jai goizetan aurrena zera egiten genuen, goizeko zazpiretan etorri eta konfesatu, eta
gero komunioa hartu. Orduan meza nagusian ez zen komuniorik ematen. Gero jarri zen,
Kontzilio Batikanorekin” (Iturria: Mikel).
Meza garaian, pelotan eta jokoan aritzea galarazita egon ohi zen.

“Hemen ere funtzio edo mezatarako garaian pelotan jolastea prohibituta zegoen garai
batean. Nik ezagutu nuen hori, jendea mezatan zegoela eta pelotan jolastea galaraztea”
(Iturria: Joxe).
“Durante los actos del culto no habrá juegos ni diversiones, pues unos y otros deberán
cesar a las horas que el párroco designe” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1929-12-01).

1913. urtean Aramako udalak herritarrak emandako diruaz elizarako harmoniuma erosi
zuen. Joxe Inazio Jauregi apaizari erosi zioen, sekulako dirutza ordainduz (500 pezeta). Garai
hartan, langile batek egunean hiru edo lau pezeta irabazten zuen gutxi gora-behera.
Harmoniuma batik bat areto txikietan erabili izan da, organoaren ordez.

“El Sr. Presidente expuso que D. José Ignacio Jáuregui, párroco que ha sido de esta
villa, tenía en la parroquia de la misma un armonio de su propiedad con quien se valían para
las funciones de la iglesia. Que en atención de un natural de esta villa y haber sido párroco
de la misma ha propuesto que cedería el referido armonio en quinientas pesetas a pesar de
ser su valor bastante mayor. Que para verificar con algún decoro y decencia las funciones de
la iglesia era indispensable adquirir un armonio (...). En vista de lo expuesto por el Sr.
Presidente, el Ayuntamiento por unanimidad acordó adquirir en las 500 pesetas el referido
armonio...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1913-10-06).

3. Doktrina

Etxeko haurrek garai batean doktrina ikasten zuten txiki-txikitatik, herriko apaizarekin
eta maisuarekin: kredoa, hamar aginduak...
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“Doktrina apaizak ematen zuen eskola garaian, eta gainerantzean ere zerbait emango
zuen. Doktrina eskola baino inportanteagoa zen garai hartan. Doktrina euskaraz ematen
genuen Araman” (Iturria: Joxe).

“Doktrina ere berak (Altzagako eskolako maisuak) ematen zigun. Eta tarteka, azterketa.
Dena buruz ikasi beharra izaten genuen, kredoa, mandamientoak… Den-dena memoriaz eta
zuzen asko, gainera. Herrian apaizak ere doktrina ematen zuen elizako sakristian, baina ez
Altzagako maisuak bezala. Maisuarekin erderaz, eta herrian euskaraz (Iturria: Pako).

“Eskolatik atera eta egunero meriendaren tokian, doktrina izaten genuen. Apaiza,
Inozentzio Munita, Andoaingoa, gure zain egoten zen. Eta jai-arratsaldetan ere bai. Bezperak
ospatu ondoren, eta bezperak obligazio ziren garai hartan, jai-arratsaldetan doktrina izaten
genuen.
Doktrina ikasten eskolan baino lan gehiago egin genuen. Doktrina ikasteko liburu bat
izaten genuen eta hura ondo ikasi beharra izaten zen. Doktrina euskaraz ematen zigun, eta
liburua ere euskaraz zen” (Iturria: Felipe).
“Eskola erdaraz ematen genuen, baina doktrina euskaraz. Eskolatik arratsaldeetan atera
eta Don Inozentzio zain edukitzen genuen doktrina emateko” (Iturria: Mikel).

4. Txartelak

Garai batean jende guztiak elizak ezartzen zituen eginkizun eta arau guztiak betetzen ote
zituen jakiteko, apaizak kontrol zorrotza egiten saiatzen ziren. Horretarako urtero pazkoan,
herritar guztiei doktrina galdetu eta ondoren txartelak (ziurtagiriak) ematen zituzten.
Txartelik gabe ezin zen jaun hartu.

“Doktrina ez bazekizun, apaizek ez zizuten nolanahi txartela ematen. Txartela izatea,
gainera, beharrezkoa zen neskame edo morroi joateko, zenbait tokitan txartela eta gainerantzekoak agudo eskatzen zituzten eta” (Iturria: Joxe).

“Pazkoakoa egitera, denak pasatzen ziren. Apaizak galderak egiten zituen, mandamentuak eta sakramentuak nola diren eta zer diren, kredoa...
Txarteletara bildurrez joaten ginen eta joan aurretik pasada edo errepaso bat ematen
aritzen ginen.
Aurrena eduki genuen apaiza, Don Joakin Tolosa, Alegiakoa, oso zorrotza zen galderak
egiten, eta preparatuta joan beharra zegoen. Ondorengoak ez” (Iturria: Pako).

258

GARAI BATEKO ARAMA

“Aste Santuan txartela hartzera joan beharra izaten zen. Pazkoazkoa den-denak egin
beharra zeukaten. Eta txartela hartzera koadrilan joaten ginen, hiru edo lau lagun. Bakarrik
joatea okerrago izaten zen. Munita hori, nazionalista amorratua zen eta uste dut gerra
garaian kastigatuta bidali zutela Aramara. Galdera askorik ez zuen egiten. Bere politikan
hasten zen, eta zera galdetzen zuen, ea Franco nora joango zen, zerura ala infernura. Eta
hala hasten bazen, akabo. Hura izaten zen doktrina. Txartela emanez gero gustora izaten
ginen” (Iturria: Felipe).

5. Misioak

Aste Santu aurretik garai batean herrietan misioak izaten ziren. Hiru bat egun izaten
ziren, eta egun horietan elizkizun eta hitzaldi bereziak egiten ziren. Eta misioen helburua zera
zen: herri osoari, fede aldetik, astinaldi bat ematea. Misioetan infernuarekin mehatxatzen
zutenak ere baziren, gainera.

“Araman ere misioak izaten ziren. Hiru egunetakoak edo laukoak. Aldameneko herriko
apaiza etortzen zen. Hemengoa hara, eta hangoa honera. Misioak, konferentzia batzuk bezala ziren, zertarako etorri garen mundura... Helburua, barruari astindu bat ematea zen. Garai
batean, misioetan, apaizak pulpitotik purgak joz ibiltzen ziren, baina guk ez genuen horrelakorik ezagutu” (Iturria: Pako).

6. Errosarioko Kofradia

“...acordaron las reglas y estatutos de la citada cofradía, estableciendo entre otras cosas
un real de entrada por socio, y al año, por cada casa de la villa, dos celemines de trigo (bi
lakari) y otros dos de maíz, obligándose a las procesiones con la virgen todos los primeros
domingos del mes y las cinco festividades de la virgen, con su imagen, asistiendo los cofrades con las velas encendidas (1746-10-05)” (Iturria: Alzaga, Arama, Gainza, Isasondo y
Legorreta).

Herri-erlijiotasunaren adierazpen nagusietako bat kofradiak izan dira orain dela gutxi
arte. Kofradiak ofizio jakin bat zutenentzako izaten ziren batzuetan; beste batzuk adinaren eta
sexuaren arabera antolatzen ziren; eta, beste batzuetan, berriz, auzo edo herri jakin bateko
bizilagunak bakarrik sartzen ziren.

Kontrarreformak interes berezia izan zuen era honetako erakundeen inguruan, eta kofradiak sortzea bultza zuen, praktika erlijiosoa edo debozioa gizarteratzen lagun zezaten.
Ondorioz, XVI, XVII. eta XVIII. mendeetan, Errosarioko, Karmeneko, edo Arimen
Kofradiak ugaldu egin ziren, han eta hemen.
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ERROSARIOKO KOFRADIAREN DIRU-KONTUAK (pezetak), 1907

Cargo (diru-sarrerak)
(aurreko urteko superabita)
Veinte celemines de trigo y veinte celemines de maíz
Seis entraticas (kofradiako sei kide berri)
Limosnas

19,19
24,50
1,50
25

Data (gastuak)
Cuatro kilos de cera blanca en velas
Honorarios del mayordomo (Lorentzo Ibarguren)
Juego de candeleros para el altar del rosario

20
4
29

TOTAL

TOTAL

(Iturria: Gipuzkoako Elizbarrutiko Artxibo Historikoa-Arama, 1907).

70,39

53

Araman ere, beste herri askotan bezala, bazen garai batean kofradia bat: Errosario Guztiz
Santuaren Kofradia, 1702ko urriaren 23an eratua edo birsortua. Herriko kristau giroari eusteko eta bultzatzeko sortu zuten, eta edozein herritar, gizon zein emakume, sar zitekeen. Baserri
guztietako kideak zeuden kofradian sartuak.

Kofradiaren egoitza eliza zen eta bertan zuen aldarea Errosarioko Amabirjinak (1900.
urtean kofradiak amabirjinaren imajina berria erosi zuen). Araman Errosarioko Kofradiak
maiordomo bakarra zuen eta bere eginbeharra diru-kontuez eta kofradiaren liburuaz arduratzea zen.
Aramako Errosarioko Kofradia gerraostean desagertu egin zen.

“Araman bazen garai batean Errosarioko Kofradia, eta maiordomoa etxekonekoa zen,
Nazabal.
Hilaren aurreneko igandean beti prozesioa egiten zen. Portikoan ate handi bat zen, eta
handik atera eta herriko lau gizon zahartxoenak baina sufiziente zirenak amabirjiina hartu
eta kandelak hartuta, elizari buelta ematen zitzaion” (Iturria: Joxe).
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“Hilaren aurreneko igandean garai batean prozesioa izaten zen. Orain sagrarioan dagoen amabirjina eramaten zuten, herriko lau gizonek eskuan hartuta. Eguraldi txarra bazen,
elizak arkupe aldera zuen atetik atera eta sarrerako atetik sartu. Hau da, ate batetik sartu eta
bestetik atera. Bestela, gure etxe ondotik buelta, prozesioan eta kantatuz” (Iturria: Pako).

7. Luistarrak eta Mariaren Alabak

Aramako gazteak ere, behin komunio handia egin ondoren, izan zuten garai batean beren
erlijio-lotura. Mutilak Luistarren taldean biltzen ziren eta emakumeak Mariaren Alaben taldean. Hilero meza izaten zuten eta bertan konfesatu egiten ziren. Gainera, bazuten euren
ezaugarria: eskapularioa.

“Luistarrak baziren, baina kongregazioak denbora gutxi iraun zuen. Hilabetean behin
konfesatzera joan beharra izaten genuen, Frantzisko Albisu apaizarekin, eta eskapularioa
jarrita ibiltzen ginen. Gauza handirik ez. Festa bat ere egin genuen” (Iturria: Felipe).
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“Don Frantzisko Albisu etorri zenean, hark sortu zituen Luistarrak eta «Hijas de
María». Gure garaian egin ziren haiek. Aurretik ez zegoen horrelakorik Araman. Fotografi
bat ere badaukat. Hilero bilera bat egiten genuen eta festa batzuk ere egin genituen.
Sagardotegia itxi zenean, «Hijas de María» eta Luistarren kongregaziokoak taberna jarri
genuen zimiterioan eta gazte-festak egin genituen. Mahaiak eta silla batzuk, eta basoak eta
holakoak gure etxetik ekarri genituen gazte-festa horietan” (Iturria: Mikel).

8. Serora

Serorak emakume ezkongabe edo alargunak izaten ziren normalean, eta bere eginbeharrak honako hauek ziren: eliza garbitu, hileta-elizkizunetan eskaintzak egin, kandelak zaindu,
loreak ipini...
Aramako San Martin parrokiak ere bazuen bere serora garai batean.
“Aramako serora Mikaela zen, Perikoren ama” (Iturria: Joxe).

“Serora beti ezagutu dut ni. Gure etxekonekoa zen, emakume bat. Hildakoen argiak piztu,
kandelak begiratu eta errespontsuak hartu, horiek ziren seroraren lanak. Hildakoaren familia atzerago esertzen zen” (Iturria: Pako).

9. Ermita bat Araman?

Iturriotz baserriko bordaren ondoan (egungo Arizmendienea etxea) ermita bat egon zelako ustea dute Iturriotz baserriko Arizmenditarrek.

10. Peregrinazioak

Araman garai batean zaletasun edo ohitura handia zegoen San Migelera eta Urkiolara
joateko. Biak festa edo erromeria kutsuko peregrinazioak ziren.

“Goizeko laurak aldera ateratzen giñan gu Urkitik. Bostak baiño len biltzen giñan
Zaldibiako bidean Aramakoak eta Ordiziakoak” (Iturria: Lanik gabe ezin bizi).
“San Migelera mendiz joaten ginen, bezperatik aterata. Zaldibia, Igaratza, Nafarroako
guardetxe, eta gero handik gora joaten ginen. Nik neronek ez nituen buelta gehiegi egin: hiru
edo lau bat nere denboran.
Goizean laurak aldera irteten ginen eta iluntzerako haruntza. Lasai joaten ginen, eta beti
oinez. Urte batean uste dut asto bat eraman genuela trastez kargatuta. Gero han gaua pasatu eta gero hurrengo egunean, han meza egin eta buelta, iluntzerako. Behin gaua kanpoan
pasa genuen, hego haize epel-epelarekin” (Iturria: Joxe).
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“San Antoniotan Urkiolara joateko ohitura handia zegoen orduan. Baserritar asko joaten zen ganaduaren suerterako. Nik aita zenari aditu izandu nion, ba urte batean joan gabe
gelditu zela, eta joan gabe gelditu eta etxean zeukaten behirik hoberena gaizkitu, eta segituan
joan eta etortzerako behia sendatu.

Nire aita zena eta hemengo baserritar batzuk oinez joaten zirela ibili ziren lehenago, bi
egun hartuta. Uste dut Zumarragan trena edo hartzen zutela. Eta gero Usabiagak eramaten
zituen kamioarekin” (Iturria: Joxe).

11. Ezkioko Amabirjinaren agerpenak

Ezkioko Amabirjinaren agerpenak sekulako zalaparta sortu zuen Hego Euskal Herrian eta
baita Espainian ere II. Errepublika garaian. Agerpenak ikusitakoen hitzak sinesten zituzten
batzuek, eta Errepublikaren etsaien azpijokoa zirela uste zuten besteek. Baina azkenean, isiltasuna nagusitu zen haren gainean, elizak ez baitzuen ontzat eman ustez Ezkioko Anduagan
izaniko agerpena.
Aramako herritarrek hurbiletik bizi izan zituzten egun haietako gertaerak.

“Jende asko joaten zen, kantitatea. Eta jeneralean iluntzean. Ni bizikletan joaten nintzen
gehienetan, baina autobusak ere izaten ziren Villafrankatik, Villafrankako Azurmendi eta
Lazkaoko Sarasola.
Batzuk ikusi egin zutela, besteak erori egin zirela, besteak garraxika, negarrez... Ia sinistuta bezala ere bai bolada batean. Ezagunak ere asko ziren ikusi egiten zutenak eta ibiltzen
zirenak.
Sinesten zuen jende asko Villafrankako Pedro Joxenean biltzen zen. Beraien reunioak eta
gauzak hor egiten zituzten. Komeri asko izan zen, baina gero pixkanaka-pixkanaka atzeratu
zen” (Iturria: Joxe).

1. Eguberriak

XIII. OSPAKIZUN BEREZIAK

Garai batean abenduaren hogeita laua gauez etxez etxez kantari ibiltzeko egun seinalatua
zen. Eskea oinez egiten zen eta ilunpetan, soinuak eta linterna-argiak lagundurik. Eta kantatu ondoren etxetiarren partetik zegokien saria jasotzen zuten kantariek.
Gabonetan betidanik ezagutu izan du Iturriotzko Felipek kantu-eskea Araman.

“Hemen, Eguberri bezperan kantatzen zen, generalean egunez gazteak eta gauez koadrilan” (Iturria: Felipe).

“Asi giñan bada kantari gure baillaran, barreneko etxeetatik goitik behera. Beroztegi
Legorretako baillara da. Ango baserriak pasatu ta geren erri aldera (Itsasondora). Kale ingurukoak artuaz, Ibasko errotaraiño.
Andik Aramaraiño. Iñor en nuan ezagutzen. Asi giñan kantari lenengo baserrian,
Jauregin. Atera zan nagusia, limosna eta botilla ardorekin. Oso ondo artu giñuzten”
(Iturria: Lanik gabe ezin bizi).

“Gogoan det nere adiskide Bixente Barandiaranek nola esaten duen herriko «lanak»
bukatu ondoren, mugante degun Aramara joan zirala hango herrritarrak alaitzera. Kopla
hoek, banan banan, aurrelari batek jaulkitzen zituen eta gero taldeak erantzun. Izaten zuten
musikarik ere panderoa, esku-soñu, dultzaiña eta abar, laguntzaile bezela. Jantziak, gehienetan, bruxak izaten ziran lepoan zapiarekin eta abarkak oñetarako” (Iturria: Kantillape-IbaiErtz-Jon Mikel Arano).
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2. Santa Ageda

“Santa Ageda eskean, hemen bertakorik ez zen ateratzen. Amezketatik, urte batean edo
bestean, etorri izandu ziren eskea egitera” (Iturria: Felipe).

3. Korpus egunak

“Korpusetan Mendizabal aldeko bide izkinan aldarea eginda ezagutu dut. Korpusetan
lorak, azeribuztanak eta horrelakak botatzen ziren” (Iturria: Joxe).
“Garai batean, Korpus egunean prozesioa egiten zen. Aldarea jarri, eta belarrak, larrosak eta azeribuztana bezalakoak eta beste batzuk botatzen ziren” (Iturria: Pako).

“Me complazco en significarle que el señor párroco de esta villa solicita la autorización
para celebrar las procesiones de Corpus Christi, en los días 26 y 29 del corriente mes.
Al trasladar este ruego de solicitud he de manifestarle que para dar la vuelta por el lugar
acostumbrado, la procesión tiene que atravesar la carretera, pero hay que entender que
dicha carretera es un ramal que se dirige a Alzaga y muere allí mismo, por consiguiente es
una carretera de muy poco tránsito y no hay temor de ninguna clase de alteraciones”
(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1931-1936).

4. San Juanak

“San Juan eta San Pedrotan surik ez zen faltatzen Araman. Orduan zeinek su handiagoa
egingo ibiltzen ginen. Besteak siestara joaten ziren bitartean, gu sua egitera joaten ginen zato
ardoa hartuta, eta hangoak eta hemengoak elkartzen ginen” (Iturria: Felipe).

5. San Nikolas

Garai batean San Nikolas egunean, abenduaren 6an, haurrak eskean ibiltzeko ohitura
zegoen.
“Mizpirak ere bagenituen baserrian, kamino honen bukaeran. San Nikolas egunean
Itsasondoko mutikoak ateratzen ziren eskean eta haiek biltzen zituzten” (Iturria: Gregori).

“San Nikolasetan ere kantatzen genuen, obispoz jantzita. Araman ez, baina Itsasondon
bai. Eskolatik atera eta errekreoko denboran, baserri batean edo bitan” (Iturria: Felipe).

XIV. ENIRIO-ARALAR

Erdi Aroan Enirio-Aralar mendiko aprobetxamendurako (larreak, egurra, ura, garoa...)
Bozue Elkartea sortu zen, bi komunitatetan banaturik: Bozue Nagusia edo Amezketako
Batasuna (Amezketa, Abaltzisketa, Orendain, Ikaztegieta eta Baliarrain); eta Bozue Txikia
edo Ordiziako Batasuna (Arama, Lazkao, Altzaga, Ordizia, Ataun, Beasain, Gaintza,
Itsasondo, Legorreta eta Zaldibia). Azken elkarte honetan Lazkaok zuen zatirik handiena eta
Altzagak eta Aramak txikiena.
ENIRIO-ARALAR MANKOMUNITATEKO MENDI APROBETXAMENDUA (1505)
Bozue Handia (%)

Amezketa
Abaltzisketa
Orendain
Ikaztegieta
Baliarrain

16,67
16,67
8,33
4,17
4,17

Bozue Txikia (%)

Lazkao
Altzaga eta Arama
Ordizia
Ataun
Beasain
Gaintza
Itsasondo
Legorreta
Zaldibia

7,14
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36

(Iturria: La representación de las corporaciones locales guipuzcoanas en el entramado
político provincial: siglos XVI-XVII).
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Bozue Nagusiko batzarren tokia Abaltzisketako Pildain zen. Baina Bozue Txikikoak deitzen zituztenean, Suegin biltzen ziren. Baserri hau bi Bozuen mugan zegoen. Abaltzisketako
baserria zen, baina Zaldibia eta Gaintzako mugarriaren azpian. Bozue Txikikoak, aldiz,
Ordizian biltzen ziren.

“Seguidamente leído y enterado del oficio de la Alcaldía de Villafranca convocando a la
reunión anual que celebran las Uniones de Aralar y Henirio, se le nombró al mismo Sr.
Presidente para dicha reunión que ha de tener lugar el 11 del corriente mes en la casa consistorial de la villa de Villafranca” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1905-09-03).

1821eko azaroaren 22an, Abaltzisketako Suegi baserrian, Enirio-Aralarko basoak herrien
artean zatitzen zituen agiria sinatu zen. Akordio horren arabera, mankomunitatearen hegoaldean zeuden basoak 15 herriren artean banatu ziren. Geroztik, herri bakoitzak bere zatia
ustiatzeko eskubidea izan du.

“Aramak eta Altzagak Aralarren basoa erdibana zuten, baina handik hutsa jasotzen zen,
ia ezer ez.
Ni kontzejal sartu nintzenean, Arama jaleotan zebilen Altzagarekin Aralarko basoa zela
eta. Altzaga eta Arama erdibana zirela, Aramak. Eta Altzagak ezetz, Altzagak bi eta Aramak
bat zeukatela. Eta komeriatan.
Ez dakit zenbat denboran ibili ziren jaleo horietan bi herriak. Azkenean, auzitan ibili
ondoren, ni alkate nengoela bukatu zen dena. Izagirre diputatu eta abokatuak eraman zuen
asuntu hori eta erdibana jarri zen berriz. Orain ere Altzagak eta Aramak Aralarko basoa
erdibana dute” (Iturria: Joxe).

Orokorrean, azken mende eta erdian, aramatarrek ez dute joera berezirik izan beren
aziendek Aralarren aske bazkatzeko.

“Araman ez da artzairik egon nik dakidala, eta Altzagan ere ez. Aralarren garai hartan
Aramako ganadu gutxi zen, banaka batzuk. Iturriotzkoak edo edukitzen zituzten hiru edo lau
bat behor. Guk urte batean eduki genuen zaldi edo behor bat mendian, Aralarren artzai egoten zen aita zenaren lehengusu bati gure aita zenak erosita. Baina gainerantzean ez”
(Iturria: Joxe).

“Araman artzairik ez da izan. Garai batean Iturriotzko Felipek eta edukitzen zituzten
Aralarren behor pare bat edo, baina gainerantzean Aramako ganadurik ez da Aralarren
izan.” (Iturria: Gregori)
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“...Arama eta Altzaga herriek abel ustirapenik ez dutenez, gainontzeko herriek ordaintuko dituzte gestioen gastuak (1868)” (Iturria: Enirio-Aralarko Mankomunitatearen ikerketa
historikoa).
Udalak berak ere, Mankomunitateko bileretara joateko ardura handiegirik ere ez du izan.

“...en evitación de los gastos (hamar pezeta) se acuerda no asistir a dicha Junta, adhiriéndose a los acuerdos adoptados por la mayoría” (Iturria: Aramako Udal Artxibo, 192709-04).

“También se dio lectura a un escrito de las Uniones de Amézqueta y Villafranca en el que
se invita al Ayuntamiento a Junta General. Discutido el asunto se acuerda no asistir a dicha
Junta en evitación de gastos” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1932-08-28).

“Acto seguido se trató de la invitación personal que hacía el Ayuntamiento de Legorreta
para girar una visita a los montes de Enerio y Aralar, visita que serviría para orientarse del
material que existe y ver si los mojones están en sus debidos lugares. Discutido el asunto se
acuerda que tal como indica el Ayuntamiento de Legorreta se origina un gasto de bastante
importancia, y como nada produce desde hace algunos años, no estima la Corporación oportuno hacer ese gasto y por ello desiste de hacer ese viaje” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa,
1932-09-25).

XV. OSASUNA

“...yo para sacar el jugo al caserío tengo que madrugar y después sudar y contento cuando hay salud... (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1931)”.

“Acto seguido se dio cuenta que aún estaba pendiente de pago la gratificación ofrecida
al cantero (usabiagatarren bat) para aliviar su precaria situación económica en que se hallaba a consecuencia de los grandes gastos que le proporcionó la estancia en la clínica de
Elgoibar por la fractura que tuvo en un brazo...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1929-0113).

1. Txertaketak

Izurriteen (nafarreria...) eta gaixotasunen aurrean haurrak ziren Aramako herritarren artean ahulenak. Horregatik, txertatzeko kanpainak ugalduz joan ziren urteak iragan ahala.

“La Excelentísima Comisión Provincial me ha remitido (Teodoro Mugerzari, herriko
medikuari) linfa vacuna abundante para cumplir con los deberes que impone la vacunación
y revacunación obligatorias, es decir, de vacunarse por primera vez en la primera edad y de
volverse a vacunar por segunda vez al cumplirse los diez años.

Si hay en esa villa niños que no hayan observado ese precepto higiénico obligatorio, y si
quieren que pase a la casa consistorial, sírvase avisármelo señalando día y hora, y procederé a las vacunaciones y revacunaciones citadas, en las mismas condiciones que otros años”
(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1916-10-03).
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Haurra

TXERTAKETA-KANPAINA ARAMAN, 1935

Juan Martin Arizmendi
Pablo Jauregi
Joxe Ramon Insausti
Rosario Nazabal
Tomas Nazabal
Julio Juan
Pako Etxeberria
Nati Insausti
Maria A. Arruebarrena
Iñake Irizar
Migel Etxeberria
Juana Nazabal
Jesus Oiarbide
Inazio Nazabal
Joxe Mari Osinalde
Frantzisko Nazabal

(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1935-05-20).

Adina
4
6
9
5
2
9
8
7
7
4
6
8
4
7
7
10

2. Herri-medikuntza

“Ama zenak pasmo-belarrak eta usuri-belarrak ibiltzen zituen” (Iturria: Joxe).

“Munitak gereiza asko jaten zuen, eta, gainera, gereiza-txortena jaso egiten zuen.
Txortena uretan egosi eta giltzurrunetarako hura hartzen zuen.
Tuberkuloso edo zer edo zer debile zirenentzat, asto-esnea errekomendatzen zuten garai
batean” (Iturria: Gregori).

“Aita zenak, odola mehetzeko sanginariak erabiltzen zituen. Eta enplastoak egiteko berbenak ere bai. Intsusa ukendu bezala ere erabiltzen genuen, zornea ateratzeko, eta hango
baserrikoak egiten zuen” (Iturria: Pako).

XVI. BESTE HAINBAT KONTU ETA DATU
Atal honetan, antolatzeko aukerarik gabe, hango eta hemengo kontuak eta datuak sartu
ditugu.

1. Donatiboak

Aramako udalak hainbat diru-laguntza eman du, han eta hemen:

“Seguidamente se dio cuenta, de una circular remitida por el ilustre Ayuntamiento de
Villafranca referente a la estatua que tratan de erigir en Villafranca a Fray Urdaneta a cuyo
fin desean que se interesen todos los pueblos de Guipúzcoa, y a este efecto este Ayuntamiento
se suscribe con la cantidad de cincuenta pesetas” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 190401-03).

“…se dio cuenta de haber remitido 5 pesetas para el Archivo de Colón...” (Iturria:
Aramako Udal Artxiboa, 1926-01-31).

“Se dio cuenta de un comunicado del señor delegado gubernativo referente al homenaje a los aviadores del plus ultra, y al mismo tiempo contribuir con cinco pesetas al dicho
homenaje” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1926-03-14).

“…acordó suscribirse al monumento de Cervantes con la cantidad de tres pesetas”
(Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1926-08-22).

“A continuación se acordó designar 50 pesetas para el nuevo seminario de esta diócesis, pues con ello se contribuirá a la realización de una obra de trascendental importancia,
para la cultura y el porvenir religioso del País Vasco” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa,
1927-09-25).
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2. Beizamako krimena

1926ko udazkenean Goierri eta Gipuzkoa osoa gertaera batek astindu zuen: Beizamako
krimenak. Herri horretako Gorosagasti baserrian, 1926. urteko azaroaren 14an, ama-alabak
hilda agertu ziren.
“Hemen Beizamako krimena gertatu eta hango jaleoak ibili ziren bitartean, diarioa hartzen genuen. Orduan periodikoak eta gainontzerakoak estimazio handia izan zuten. Bat detenitu egin zutela, bestea suizidatu egin zela... Periodikuak saltzeko ondo etorri zen.
Detenituak asko izan ziren, eta denak ezagunak. Itsasondokoak, Urkiako jendea, eta
Berostegi aldeko jendea ere bai. Gorriak ikusitakoak izan ziren, eta bi izan ziren urkatuak”
(Iturria: Joxe).

3. Soldaduak maniobretan (1931)

“Con motivo de las presentes maniobras de montaña cúmpleme manifestarle que ese
pueblo (Arama) ha sido elegido para acantonar fuerzas de las mismas, que llegarán a esa
próximamente hacia el día 3 de septiembre próximo” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa,
1931-08-31).

4. Irratia

Gaur egungo gizarte modernoan, irratia, telebista, sakeleko telefonoa eta sateliteak ditugu. Eta guztiek asmakizun sinple baina garrantzitsu bat dute iturburu: kable gabeko irratia,
Marconi italiarrak duela 100 bat urte erdietsia.
Aramara irratia etorri zenean nobedade ikaragarria izan zen.

“Gu mutil kozkorrak ginen garaian, radioa herriko sekretarioaren andreak ekarri eta
jarri zuen. Eta gustora eta sinistu ezinik egoten ginen hari begira, nola izan zitekeen posible
hura. Toulouseko filarmonika jartzen zuten asko.
Garai hartan txoratuta ibili ginen radioarekin. Telebistak baino inpreso gehiago egin
zidan niri radioak.
Gero, hogei bat urterekin edo etxean ere radioa izan genuen” (Iturria: Joxe).

5. Itsasondoko tren-geltokiaren inaugurazioa (1930-11-01)

Trenbidea, modernotasunaren sinboloa izan zen XIX. mende osoan nahiz XX. mendearen hasieran. Dena dela, Itsasondoko tren-geltokia ez zen trenbidearekin batera eraiki, handik
66 urtera baizik (1930), Itsasondoko herriak egindako ahaleginaren ondorioz.
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Badirudi, Aramako udalaren partetik, Itsasondoko herrian tren-geltokia finkatzeko
proiektuak, ez zuela bere garaian bultzada handiegirik jaso.

“Garai batean, ondo gogoan det gure erriko norbaitek trenez bidai bat egin nai bazuen,
trena artzera, derrigorrez, Legorreta edo orduko Villafranca´ko tren geltokira joan bear izaten zuen. Batzuek oñez joaten ziran, besteak bizikletan eta orrela, bakoitzak aal zuen bezela.
Ibillera ura egokia ez zala ikusirik, erriko agintariek erabaki zuten Red Nacional de
Ferrocarriles del Norte de España´ko (gaurko Renfe) zuzendariei, gure errirako apeadero
bat eskatzea. Erriarentzat guztiz bearrezkoa zala ikusten zuten bañan, denak ez ziran iritzi
berdinekoak eta gure aitona zanak, Juan Martin Sarasola´k, orrela esan omen zuen:
«Apeaderoa egin ezkero, erbestear asko erriratuko zaizkiguk. Oitura txar asko errira ekarriko dizkitek. Erretiro txarrak ere ugaldu egingo zaizkiguk. Aurrez kontuak ondo atera ze egitera zoazten».
(...)
Nere osaba Jose Manuel Sarasola´k (G.B), orduko alkateak, apeaderoari buruz, ondorengo kasu hau kontatu ohi zidan: «Aramatarrentzat ere interesgarri izango zala apeaderoa
ikusten genuen eta bertako alkateari, Madrillera zuzendu behar genuen instantzia, berak ere
izenpetu zezala eskatu genion gure eskabideak indar gehiago izan zezan. Kolpez erantzun hau
eman zidan: Etzekiat ba, Sarasola, firma botatzeak ez ote didan konpromiso txarren bat ekarriko. Nere izenik ez dezute paperean jarriko». Apeaderoa inauguratu eta andik illabete pare
batera, Villafranca´ko kanposantu gañean, biek elkar topo egin omen zuten Arama eta erriko alkateek. Ark gureari: «Sarasola, apeaderoa inauguratu zenuten». Gureak: «Bai, motell.
Ire firmari esker». To¡, (pentsatuko zuen gure osabak) mikatza dek baño txupa zak¡.
(...)
Garai batean bi faktore izaten ziran, gero bat eta orain baterez, gure apeaderoa «no rentable» omen da eta” (Iturria: Kantillape-Ibai-Ertz).

6. Bertso-paperak

“Bertso-paperak gaztetan asko izaten ziren. Asteazkenetan Villafrankan bizkaitar besomotz bat ibiltzen zen saltzen, hamar zentimoan. Gizon handi bat zen, blusa zurizka batekin,
eta propio etortzen zen.
Kalendario takoak ere asko saltzen zituen, bere txisteak atzean zituztela. Guk jeneralean
urtero ekartzen genuen. Eguraldiarentzako kalendarioak ere saltzen zituen.
Gure etxean baziren bertso-paperak, aita zenari sobra ere gustatu egiten zitzaion. Gero
denak desegin egin ziren.
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Nere ama zenak, gainera, eskola gutxi baina burua ona zuen bertsoak memoriz kantatzeko” (Iturria Joxe).

7. Garraioa

“Gure aurreko batzuk Donostiara oinez joaten ziren” (Iturria: Joxe).

“...no existir carruajes, automóviles y motocicletas...” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa,
1928-09-19).

“Gaztetan ez zen Araman kotxerik. Eta bizikletarik ere ez, nolanahi. Nik aurrena xamar
ezagutu nuen bizikleta, eta dozena bat urte edo izango nituen. Aita zenaren lehengusu bat
arrebarekin ezkondu zen, eta fabrikan edo lanean egiten zuen eta harek zuen bizikleta. Eta
etxean bizi zen eta berak uzten zidan bizikleta.
Gero, moto bakar bat ezagutu nuen. Hemen Julianek zuen moto txiki bat, kriston belozidadean ibiltzen zena. Denak haren zain egoten ginen, noiz lanetik etorriko.
Nik txikitan ikusi nuen aurreneko kotxea, berriz, Villafrankako Martinezenean izango
zen, tabernan. Eta gero kotxea Urteaga tabernan ere ezagutu nuen. Alkilatu ere egiten zituzten. Baina horiek geroagoko kontuak dira.
Eta lehengo kamioia Usabiagarena. Pentsuak partitzeko almazen bat edukitzen zuen”
(Iturria: Joxe).
“Aramako lehen kotxea Irizarkoa izan zen, ogia partitzeko. Furgoneta dexentea ekarri
zuten. Ordurarte zaldi eta karroarekin ibiltzen ziren” (Iturria: Gregori).

“...en esta villa sólo hay un autocamión que lo posee el industrial panadero D. Saturnino
Irizar quien lo emplea en repartir el pan y demás géneros propios de su comercio en los pueblos limítrofes” (Iturria: Aramako Udal Artxiboa, 1936-09-25).

“Garai batean, ez zen ez bizikletarik, ez motorrik, ez kotxerik. Kamioiak ere gutxi ziren
eta, gainera, mazizoak, gasogenoarekin ibiltzen zirenak. Autobusik ere ez zen. Nik bizikleta
fabrikan hasi nintzenean erosi nuen. Orduan hasi ziren bizikletak” (Iturria: Jubilatu-taldea).

8. Letreroa

Aramako elizaren horman bada “ARAMA” jartzen duen letrero handi bat azulejoz egina.
Berau XX. mendeko hogeigarren hamarkadan (1922) ipini zuten.

XVII. ONDORIOAK

Duela berrogeita hamar bat urte Aramako herritarren bizimodua goitik behera aldatzen
hasi zen. XX. mendearen erdialdera Goierrin erabateko indarra hartu zuen industriagintzak,
eta horrekin batera hasi ziren aldaketak.
Urte horietako aldaketak Araman aurreko bostehun urteetakoak baino askoz garrantzitsuagoak eta biziagoak izan ziren, ia guztia aldatu baitzen: ohiturak, lan-moduak, sinismenak...
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