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 Hitzaurrea

Oñatiko Sancti Spiritus unibertsitateak, XVI. mendean Avilako gotzain Rodrigo 

Mercado de Zuazolak sortuak, izan zuen garrantzi historikoa aitortzearekin 

euskaldunok dugun zorraren zati bat ordaintzera datorren lana da irakurleak 

esku artean duen hau. Benetan deigarria da, hainbat mendetan zehar, Espainiako 

iparraldeko unibertsitate bakarra izatea. Salamanca, Valladolid edo Zaragoza urrun 

zeuden eta garestiak ziren, arriskutsuak izateaz gain, ikasleen bizitzaren kontrolik ez 

zegoelako eta tentazioak asko zirelako. Hala, Rodrigo de Zuazolak aipatutako ikastetxea 

sortu zuen zailtasun horiek alde batera uzteko. Oñati ez zen herri handia, nahiz eta garai 

hartan 5.000 biztanle baino gehiago izan.

Gotzainaren asmoa Salamancaren edo Alcalaren eskumen berberak izango 

zituen ikastetxe bat sortzea zen, euskal probintzietako ikasleak, baita Nafarroakoak, 

Burgoskoak eta Santanderrekoak ere, erakartzeko. Sortzaileak berak adierazi zuen bere 

asmoa zela goi mailako ikasketak beste unibertsitate batzuek baino askoz merkeago 

eskaintzea, Oñatiko bizimodua hiriburu handietakoa baino askoz merkeagoa baitzen. 

Gainera, herri horretan kontrol soziala ez zen lan nekeza, eta, beraz, horrek lagundu 

egiten zion errektoreari beregain hartzen zuen karguan, ikasleak hartzen zituzten 

ostatuak zaintzeko eta gaueko errondak egin eta ikasleak behartzeko harrera-etxeetara 

erretiratzera. Gainera, baliabide gutxien zutenei ikasteko aukera ematen zitzaien, 

ikastetxeko zeregin jakin batzuetan laguntzearen truke.

Sancti Spirituseko alderdi akademikoak aztertuta daude. Arreta gutxiago jarri zaio 

Oñati bezalako herri batean hainbat lekutatik etorritako bizitasun handiko gazte talde 

batek zuen eraginari. Asko ziren ikasleak hartzen zituzten etxe eta baserriak, eta horrek 

elkarbizitza bultzatzen zuen bertako gazteekin, zeinek talde handi bat ere osatzen 

baitzuten unibertsitatean ikasten zutenen artean. Talde haren presentziak nahitaez 

eragin behar zituen indarkeriazko jokabideak, eta zaila izaten zen liskarrak, borrokak 

eta abusuak ebaztea, alkatearen agintaritzari Errektorearena kontrajartzen zitzaiolako, 

kontuan hartuta edilena baino adeitsuagoa zela haren jarrera, eta horrek, aldi berean, bi 

agintarien arteko liskarrak sortzen zituen gainera.

Nola lortu zen unibertsitate hau mantentzea XX. mendearen hasierara arte, behin 

baino gehiagotan itxita egon zela eta gerra garaiak ezagutu zituela kontuan hartuta? 

Hainbat faktorek lagundu zuten horretan, baina gotzainaren ekarpena oso garrantzitsua 

izan zen, nahiz eta kapital hori gaizki kudeatu izan zen hasieratik. Askotan ezin izan 
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ziren katedrak mantendu, eta horrek bizitza akademikoa ia desagertzea zekarren 

berekin.

XVIII. mendetik aurrera, euskal probintziak eta Nafarroa ikastetxea zutik 

mantentzearen garrantziaz jabetu ziren, eta haien ekarpenei esker biziraun ahal izan 

zuen. Oñatiko Udalaren aldetik babes handia lortu zen unibertsitateak jarrai zezan, eta 

diru-kopuru handiak eman zituen helburu horrekin; horrez gain, krisialdietan irakasleek 

janariaren truke ematen zituzten eskolak. Janaria, neurri handi batean, kanpotik 

zetorren: ardoa, Nafarroatik eta Errioxatik; arraina, kostaldeko herrietatik; kakaoa, 

Indietatik, eta askotan hornitzaile haiekiko harremana eten egiten zen gerren ondorioz; 

beraz, ikastetxeak bere elikagaiak (barazkiak, arrautzak, txerria) ekoizteak berealdiko 

garrantzia izan zuen, eta auzotarren borondate onak ere lagundu zuen horretan, beti 

prest baitzeuden landako produktuak opari emateko.

Oñatin ikasketak egin zituzten graduatuen zerrenda garrantzitsuak berreskuratu 

dira, gonbidatu egiten gaituztenak Sancti Spiritus unibertsitatean titulua lortu zuten 

askok Euskal Herrian, Penintsulan eta Amerikan zer postu bete zituzten ikertzera. 

Irakaskuntzaren kalitateari dagokionez, ez litzateke gehiegi bereiziko penintsulako 

gainerako unibertsitateetatik. Eta bere izaera modernoa eta irekia, antza denez, 

bermatuta geratu da XIX. mendearen hasieran Oñatiko ikasgeletan emakume bat 

zegoela jakitean.

Kutxa Fundazioan izugarri pozten gara argitalpen elebidun hau kaleratu izanaz. 

Liburu honek gogora ekartzen digu lehen izan ginena eta orain garena, unibertsitateko 

prestakuntza hain garrantzitsua den une honetan herritar kritikoak hezteko, baliabideak 

eskueran izango dituztenak ingurune aldakorrei zein desafiatzaileei aurre egiteko. 

Aldaketa handiko garaiak bizi ditugu, eta horiek, gainera, abiadura bizian gertatzen 

ari dira. Hala, batzuetan merezi du etenaldi bat egitea eta iraganera begiratzea, gure 

historia hurbilera, bertatik ikasteko, agian gure oraina eta etorkizuna argitzeko gako 

batzuk izango dituelako bilduta.

Carlos Tamayo

Kutxa Fundazioko Presidentea
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 Aurkezpena

Ikerlan berri bat iritsi da gure eskuetara, oraingoan José Antonio Azpiazu historialari 

ezagunaren eskutik. Oñatiko Sancti Spiritus Unibertsitateari buruzkoa da. 

Unibertsitate ospetsu horrek, lehen Euskal Unibertsitateak, ateak irekitzen dizkigu 

ikasleen jarduera eta prestakuntza akademikoa baino askoz gehiago erakusteko.

Ospetsua. Izan ere, hiribilduko seme batek sortu zuen, Elizako eta Gaztelako 

Erresumako maila klerikalik garaienera iritsi zenak, Rodrigo Mercado de Zuazola 

izenekoak. Euskal lurraldeetako jaurerririk fi nkatuenetako baten bihotzean, Oñatiko 

konderrian, sortu zuen Unibertsitatea, Carlos V.a enperadorearen babespean.

Lehen Euskal Unibertsitatea. Izan ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 3 euskal 

probintzien eta Oñatiko hiribilduaren laguntzarekin sortu zen, bertako semeei 

Zuzenbidean prestakuntza emateko, baita, unibertsitate propiorik ez zuten Nafarroako, 

Burgosko eta Kantabriako ikasleei ere; horiek ez baitzuten baliabiderik Zaragozan edo 

Salamancan ikasteko behar ziren 5 edo 7 urteetan etxetik at egoteko. Horri esker, 

Administrazioko edo karrera eklesiastikoko karguetara sarbidea izateko behar ziren 

tresna juridikoak izango zituzten.

Oñatiko Unibertsitatea ez zen iritsi Espainiako eta Europako Unibertsitate 

handien artean egotera. Unibertsitate apala izan zen beti, eta batzuetan prekarioa, 

katedrak hornitzeko baliabiderik ez zuelako. Baina, oso lan garrantzitsua egin 

zuen euskal gizartean, familia apaletako semeek, beren ikasketekin eta lanarekin, 

batxilergora, lizentziaturara edo doktoretzara sartzeko aukera izan zezaten 

ahalbidetu baitzuen.

Unibertsitateko bizitzaren testuinguru horretan oinarritzen du bere ikerlana José 

Antonio Azpiazuk. Ia ezezaguna den materiala lantzeko zortea izan du, Unibertsitatearen 

eta bertako ikasleen inguruko ikuspegi berritzailea emateko.

Bere ikerlana hasteko, Unibertsitateak barnean hartzen duen kultura-ondarea 

analizatzen du. Ondare horri, zuzenki, “harrigarri eta ezezagun” deritzo. Unibertsitate-

eraikina aparta bat da berez, XVI. mendearen erdialdean eraikia den arte zibil 

errenazentistako bitxi bat, eta zutik mantentzea lortu du mendeak igaro arren. Apartak 

dira haren harria eta haren egurra. Apartak dira da haren eskailera, haren barruko 

patioa, haren fatxada, haren kapera... Haren kasetoidurak paregabeak dira, eta horiek 

ikusiz izana oroitzapenean gelditzen da betirako...
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Jaso egiten du Unibertsitatearen jarduera kulturala eta 1901 arte bizitzea egokitu 

zitzaizkion garaietarako moldaera akademikoa. Izan ere, urte hartan, dagoeneko 

sortua zen Deustuko Unibertsitatea, eta unibertsitate-ikasketetarako ateak behin 

betiko itxi behar izan zituen, hain justu, bere ikasgeletan Euskal Zuzenbidea irakasten 

hasi zenean… Zenbat denbora behar izan den unibertsitate-mailan gure Zuzenbide 

propioaren ikasketari eta irakaskuntzari seriotasunez heltzeko...!

Jorratu egiten ditu krisi-garaian katedrak ia eman ezin zirenean gainditu behar izan 

zituen arazo ekonomikoak. Halaber, bisitarien jarduna eta jurisdikzio-gatazkak aztertzen 

ditu. Izan ere, Unibertsitateak, oro har, jurisdikzio berezia zuen, eta epaile kontserba-

doreek ematen zuten justizia, hiribilduko alkateekin sarritan eskumen-gatazkan sartuta.

Baina, José Antonio Azpiazu arlo formal edo instituzionaletik haratago doa. 

Unibertsitate-giroa ere aztertzen du.

Irakaskuntza presentzialeko unibertsitate batean, ikasleak, lehenik eta behin, 

ostatua bilatu, ikasi (hori zen, behintzat, bere helburua) eta herriko bizitza sozialean 

parte hartu behar zuen. Lehen, gaur bezala, aurrez aurrekoak, hasiberriekiko isekak eta 

jaiak ohikoak eta sarriak ziren. Tunanteak edo tunak ez dira bakarrik Salamancako Plaza 

Nagusiko unibertsitate-bizitzaren oroitzapen bizia.

Musika eta sedukzioa eguneroko gauzak ziren eta dira unibertsitate-bizitzan... 

Ikasleek, militarrek bezala (uniformerik gabe bada ere), beti jardun dute dontzeila 

gazteak erakartzen, eta hori ezin hobeto garatzen du egileak hiribilduan bizitako kasu 

zehatzekin. Ikasleek, orain eta lehen, Unibertsitatea hartzen duen hiribilduari edo hiriari 

bizitza ematen diote. Gaur egun ez da ulertzen Salamancako bizitza sozial, kultural eta 

ekonomikoa ikaslerik gabe, eta agintari akademiko eta politikoek erabaki dute hurrengo 

ikasturtea presentziala egitea, ikasleak beren ikasgeletan daudela.

Ikastegian ezarritako barne-ekonomia da ikerlanaren beste atal garrantzitsu bat, 

eta horrek erakusten du lehentasuna ematen zaiola bertan ekoiztutakoa kontsumitzeari. 

Kanpoko produktuak ere erosten ziren, eta Ameriketatik etortzen hasia zen txokolate 

adikzio-eragilea sartu zen. Hori aztertu eta ikasteari esker, jakin dezakegu zein 

ziren, ikastegiarenak ez ezik, euskal familia nagusien eta monasterioen beraien 

kontsumo-ohiturak, arlo horretan ia ez baitziren bereizten.

Horrek guztiak, berez, bultza egiten gaitu liburua gure eskuetan jartzera, 

baina, gainera, egileak are gehiago aberasten du bere obra graduatuen zerrenda 

alfabetikoarekin eta kopuruarekin, haien jatorria kontuan hartuta. Beharrezkoa zen 

dokumentazioan sartzea eta lehen eskutik jakitea Oñatin trebatu ziren ikasleak zein 

ziren, zein familia eta lekutatik zetozen, non garatu ahal izan zuten eskuratutako 

jakintza, zein postu lortu zituzten ikasitakoaren arabera... Jakin badakigu azken horren 

berri izateko bide bakarra dugula ikerlanaren ateak beste garai eta artxibo batzuetara 

zabaltzea.

M.ª Rosa Ayerbe
Andoain, 2020ko ekainaren 16a
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 Kultura-ondare harrigarri eta ezezaguna1

A zken garaiotan, bisita turistiko periferikoaren egitekora mugatu da 

Oñati, gaur egungo zentro kultural eta instituzional handietatik urrun-

duta. Bisitariak harritu egiten dira, hiribilduaren multzo monumenta-

laren barruan (izaera hori ematen baitzaio), haien arreta biziki erakartzen duen 

eraikin errenazentista ikusgarri batekin topo egiten dutelako: Sancti Spiritus 

unibertsitatea da.

Hautematen da bisitari asko harrituta geratzen direla eraikin bikain horren 

presentziarekin, eta ulertezina da euskal turismo-zentro handitzat hartzen 

direnetatik aldenduta egotea.

Ba ote dago ezkutuko arrazoirik ustezko deslokalizazio hori azaltzeko, 

unibertsitate-titulua nabarmenki erakusten duen galdutako eraikin hori? 

Zein arrazoirengatik, galdetzen dute askok, deitzen zaio unibertsitate egiaz 

monasterio baten itxura duen eraikin horri, gaur egun indarrean dauden 

unibertsite erraldoien estilotik hainbeste urruntzen den horri?

Ezkutuko arrazoiren batek, historiaren patu bitxiren batek, bitarteko izan 

behar du Sancti Spiritus Oñatiko konderri zaharrean egoteko, Austriarren 

Gortearekin lotutako pertsona ospetsuen aberrian, bestalde. Horietako 

batek, Rodrigo Mercado de Zuazolak, gogor borrokatu zuen bere sorlekuak 

unibertsitate bat izan zezan, euskaldunei eta Penintsulako iparraldeko 

jendeari ikasteko aukera eskaintzeko bokazioa izango zuen unibertsitate 

bat, Gaztelako unibertsitateetara joan beharrik izan gabe, horiek urrutikoak 

eta garestiak baitziren eta, are, ez oso seguruak, ikasle gazte babesgabeek 

haietan zituzten arriskuak zirela eta. 

Zerbait esateke al dago Oñatiko Sancti Spiritus Unibertsitateari buruz, 

Euskal Herriak XVI. mendearen erdialdetik XIX. mendearen amaiera aldera arte 

izan duen unibertsitate bakarrari buruz?

Lizarraldek, Zumaldek, Ayerbek edo Morales Arcek, besteak beste, 

dagoeneko argitaratu dituzten izaera instituzionaleko gaiak alde batera utzita, 
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geratzen al da kontuan hartzea merezi duen euskal historiako funtsezko era-

kunde horren alderdirik?

Berezko unibertsitate-funtzionamendu akademikoaz gain, nahitaez 

agertu behar dute Oñatiko komunitatean herri-bizitzan parte hartu zuten ikasle 

eta irakasleen komunitate horren zenbait alderdik. Komunitate hori ikasketek 

irauten zuten urte luzeetan oñatiarrak izan ziren irakasle burutsu eta anbizio 

handiko gaztez beteta zegoen. Ikasketak bideratuta zeuden administrazioan, 

bizitza zibilean edo elizan postu garrantzitsuak lortzea erraztuko zuten tituluak 

eskuratzea.

Kultur etxe honen bizitza eta historia ezin dira ikasketetara eta lortutako 

tituluetara mugatu, unibertsitateak diploma-fabrika arrunt baten moduan 

funtzionatu izan balu bezala, nahiz eta hori izan bere eginkizunik itxurazkoena. 

Irudipen faltsua izan dezakegu, unibertsitateaz ari garela, horrek urrutiko 

botere ezezagunek kanpotik inposatuta bezala funtzionatzen duela. Okerreko 

ideia horrek garamatza bizitza akademikoa gure arbasoen bizitzarekin eta, oro 

har, euskal testuinguruarekin paraleloan baina aurkitu gabe mugitzen zenaren 

sentsaziora.

Sancti Spiritus ikastegia gure historiarekin zerikusirik ez duen erakun-

detzat hartzea baino gauza okerrekoenik ez dago. Oñatiko Udal Artxiboak, 

Valladolideko Kantzelaritzako Udal Artxiboak eta, batez ere, Unibertsitatekoak 

berak, datu akademikoez gain, errealitate bitxien antologia bat agerian uzten 

duten albisteak eskaintzen dizkigute, gure arbasoen ibilbideetan (garai har-

tan pribilegiotzat jotzen zen unibertsitate bat izan zutenen ibilbideetan) geure 

burua ikustean.

Baina, puntu honetara iritsita, aurreiritzi zentzugabeei aurre egin behar 

diegu berriz ere, gure ezjakintasunaren beraren ondorioz, zalantzarik gabe: 

onartzen dugu, inolako funtsik gabe, XVI. mendeko euskaldunak ezjakinak 

zirela, eta ez zutela inolako beharrik unibertsitate batekin aurrez aurre 

topo egiteko. Zertarako balio zezakeen asmakizun berri horrek, ez bazen 

bizilagunen bakea asaldatzeko, kanpoko jendetza handi eta zalapartatsu bat 

erakarriko baitzuen, ustez gizarteko elitekoa zena?

Funtsik gabeko aurreiritzi horien aurrean, zergatik ez gara saiatzen haren 

fundazioaren garaikide zirenen adimenean jartzen? Saia gaitezen ulertzen 

gure historiako garairik, atsegin ez bazaigu ere, loriatsuenean bizi izan ziren 

gure arbasoak. Gizarte hori aurreratua eta modernoa zen, eta sakon errotuta 

zegoen bere ingurunean, Gaztelan eta Europan, eta arrakastaz hedatu zen 

Indietan eta Ekialdean.
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Zergatik ez zitzaien iruditu Zuazola fundatzailearen herrikideei, artisau 

eta merkatari arrakastatsuen komunitate bati, ideia guztiz bitxia zela beren 

lurraldean unibertsitate bat ezartzea? Erantzuna oso erraza da: aukera 

berritzaile honen aurrean, garaiko gizaseme handi oñatiarrak gu baino 

modernoagoak agertu ziren, aldeak alde. Izan ere, ez zuten beren poza 

ezkutatu herrikide zuten gotzain ospetsuak egindako proposamenaren 

aurrean. Bazekiten zein zen apustua, eta zer onura ekar zitzakeen. Gainera, 

ohorea zekarren hiru probintzien erdigune geografikoan unibertsitate bat 

sortzeak, hain zuzen “euskararen hiru probintziak” izenekoaren erdigunean. 

Izan ere, XVII. mendearen erdialdean horrela deitu zitzaion Euskal Herriari 

unibertsitateko dokumentu batean.

Gaztelako unibertsitateetan ikasteko aukera izan zuten oñatiar gutxi 

haiek ulertu egin zuten etxean ikasi ahal izateak zekarren onura izugarria, eta 

hori izan zen, hain zuzen ere, gotzainak unibertsitate hau fundatzeko aipatzen 

zuen arrazoi nagusietako bat: bere lurra maite zuen eta berori goi-mailako 

ikasketetarako gune abantailatsu batez hornitu nahi zuen Errenazimenduko 

gizon handi baten benetako asmo-adierazpena zen.

Mugatik hurbil egongo zen unibertsitate bat ezartzea, eta, beraz, foku 

iraultzaile arriskutsuen eraginpean egongo zena, ez zen kontu hutsala. XVI. 

mendeko berrogeiko hamarkadak kontrarreformako giroa zuen bereizgarri: 

Erasmoren espiritu aperturista Karlos V.aren ultraortodoxiak modu erruki-

gabean erasotu zuen. Zuazolak testuinguru nahasi horretan Oñatin Sancti 

Spiritus sortzea lortu izana oso deigarria da.

Gotzainaren proiektua ulertzeko, komeni da aurre-aurreko garaietara 

jotzea. Aurreko mende horietan, Euskal Herria Gaztelan eta mundu atlantikoan 

presentzia nabaria hartzen joan zen, isolamendutik atera ondoren, zerealetan 

eta ardotan urriak ziren lurrek ezaugarri zuten pobreziatik.

Testuinguru horren barruan, eta euskaldunak kulturan atzeratutzat 

eta urrundutzat jo nahi dituen mitoaren aurka, tentazioa dago pentsatzeko 

aurreiritzi susmagarriren bat traizionatzen ari zaigula; baldin eta, edukirik 

unibertsitate bat XVI. mendean Debako haranean, “Bascongada”k 

sustatutako apaiztegi bat — XVIII. mendean aitzindari izan zena— eta 

gure garaian beste unibertsitate bat — Mondragon Unibertsitatea—, hori 

guztia tokiko mezenasgoen edo mugimenduen emaitza, zalantzan jartzen 

badugu halako zientzia- eta teknologia-agertokia sustatzeko gai izan den 

komunitatea, eta atzeratutzat eta kulturaren esparruan aldendutzat jotzen ba-

dugu.
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Dinamika hori ezin da kasualitatearen emaitza izan. Fundazio-

mugimendu horien haztegia izan zen, mendeetan zehar, euskaldunei, 

ekonomikoki zein sozialki, Gaztelan eta Amerikan abantailaz kokatzeko aukera 

eman ziena. Herri xumeenetan ere eskolak izateko irrika etengabea izan zen, 

elizako, administrazioko edo kontularitzako postu garrantzitsuak betetzeko 

prestatze aldera. Errealitate hori kulturarekiko ustezko mespretxuarekiko 

kontraesanekoa da argi eta garbi.

XIX. mendearen amaiera aldean, Valladolideko unibertsitateko Medi-

kuntzako katedradun batek honela zioen ikasturtearen irekiera solemnean:

“XVI. eta XVII. mendeetan Espainia unibertsitateen lurralde 

klasikoa zen, eta esan dugu hogeita bost ere bazituela. Hain 

zen jakintzarekiko gurtza garai haietan, ezen Unibertsitatea aski 

baitzen bere kabuz, bere indarrarekin interesak elkartuta, hiri bat 

sortzeko. Bertan, adimenaren zurrunbilo baketsuan bizi zen eta 

pentsamendu-lanaren marmarra nabaritzen zen. Unibertsitateek 

benetako gorputz autonomiaduna osatzen zuten nazioan, eta 

nortasun morala eta juridikoa zuten, jabetza-eskubidearekin. 

Askatasunez aukeratzen zituzten beren gizabanakoak, eta baita 

sufragioz ere beren agintariak. Beren ondasunak administratzen 

zituzten eta diziplina-agintea zuten. Gure unibertsitateen antolaera, 

hortaz, demokratikoa eta hautazkoa zen”1.

Katedradun berak Espainiako unibertsitateen zenbaketa egin zuen 

— horien artean Oñati agertzen da—, fundazio-datarekin: Salamanca (1218); 

Murtzia (1310-1565); Huesca; Ludiente (1423); Girona (1446); Sigüenza 

(1472); Ávila (1482); Toledo (1520); Sahagún-Yradie (1314-1554); Lucena 

(1533); Oñati (1542); Gandía (1547); Osuna (1551); Osma (1550); Almagro 

(1553); Oropesa (1587); Baeza (1538); Orihuela (1568); Tarragona (1574); 

Vich (1589); Iruñea (1623); Mallorca (1280-1626); Tortosa (1645); San 

Cristóbal de la Laguna (1745); Bartzelona (1402-1430); Lleida (erromatarra), 

Sertoriok fundatua; Zaragoza (1474-1542, arabiarra izan zen); Valentzia 

1.  N. de la Fuente Arrimadas, “Solemne Apertura del Curso 1889-1890”.
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(1450); Santiago (1504); Sevilla (1502); Granada (1537); Oviedo (1604); 

Alcalá (1498-1513); Cervera (1717)2.

Egia esan, erakunde honek hiribilduarentzat eta Euskal Herri osoarentzat 

ekarri zuen berritasun izugarriaren sentsazioa aurkitzen joan nintzen. Mundu 

liluragarri eta konplexu baten aurrean nengoen, ordura arte lantzen nituen 

gaiak gainditzen zituen mundu baten aurrean. Lau hamarkadatan zehar 

merkatarien, burdinolen, arma-fabrikatzaileen, arrantzaleen, kortsarioen edo 

lihoaren mundu harrigarriari lotutako emakumeen mundu batean ibili nintzen. 

Eta mundu horren modernotasunari, osagarri txundigarri bezala, Penintsulako 

iparraldekoa bihurtzera zuzendutako unibertsitate bat gehitzen zitzaion.

Dagoeneko badugu unibertsitatea, garai hartako artista ospetsuenek 

parte hartu zuten eraikin artistiko bikaina. Irakasle kualifi katuak ere baditugu, 

eta haien hurbiltasunak euskal ikasleak bertara aurkeztera bultzatzen ditu, 

baina baita Penintsulako iparraldeko asko ere, eta paradoxiko samarra 

bada ere, baita hegoaldekoak, Kanarietakoak, Irlandakoak, Italiakoak eta 

Indietakoak ere.

Ikastegi honetatik, legelariak, medikoak, teologoak, etab. atera ziren. 

Baina, zer eginkizun zuten, bereziki legelariek (gehiengoa ziren), Aro 

Modernoaren hasierako gizartean? Errege Katolikoen garaian, jurisperitu 

deituek (zuzenbidearen ezagutzaile sakonak, lege-kontsultak ebazten 

zihardutenak), zibilek zein kanonistek, epaile, fi skal, defendatzaile eta abarren 

lana egiten zuten, eta pribilegiozko posizioak betetzen zituzten garaiko 

gizartean.

Bestalde, zuzenbidearen munduan Elizak izugarrizko eragina zuen, eta 

horrek azaltzen zuen unibertsitateetan Kanonetako hamar katedra (eliz legeei 

lotuak) eta Legeetako beste hamar (gizarte zibila) egotea.

Zuzenbideak gizartea ordenatzeko ardura izan behar zuen, eta legelariek 

postu garrantzitsuak betetzen zituzten administrazioan3.

2.  Ibidem, 63. or. XIX. mendearen amaiera alderako Oñatiko unibertsitatea ia martxan ez 
bazegoen ere, 1887-1888 ikasturtean euskal ikasleen presentzia adierazten duten zenbait datu 
ematen dira. Horiek, beste inguruabar batzuetan, beharbada, Oñatin beren ikasketekin jarraitzeko 
aukera izango zuten. Izan ere, Valladoliden, hogei ikasle bilbotar baino gehiago zenbatu ziren, 
Gasteizko hamar, Donostiako zazpi, Bergarako hiru, Irungo bi, Elgoibarko bi, eta beste herri 
batzuetako bana. Herri horien artean, Oñati dago.

3.  S. de Dios, “La tarea de los juristas en la época de los Reyes Católicos”, Saberes y disci-
plinas en las universidades hispánicas liburuan, Miscelánea Alfonso IX, 2004, ed. Salamancako 
Unibertsitatea, 2008, 13.-49. or.
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Unibertsitatearen fatxada, Yulen Zabaletaren marrazkia.
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Horrek garamatza galdetzera ea Oñatiko Unibertsitatea garai hartako 

gizartean egiteko garrantzitsua betetzera bideratuta zegoen. Zer lortu nahi 

zuen Mercado de Zuazolak fundazio horrekin? Berorrek argi utzi zuen, 

aditzera eman zuenean bere asmoa zela bere jaioterrian egotea “letren 

ikasbidea; izan ere, kontuan izanik hemengo herritarren trebetasuna, gure 

Jaungoikoaren laguntzaz, oso egiazkotzat daukat, printzipio egokiekin, 

letradun asko eta oso nabarmenak sortuko zirela, Jaungoikoaren zerbitzari 

izango liratekeenak eta aberria asko ohoratuko luketenak”4.

Ez gehiago, ez gutxiago. Jakin bazekien bere herrikide garrantzitsuek, 

eta berak ere, karrera bikaina egin zutela beren ikasketei esker. Beraz, 

bere herrikideei, horretarako gaitzat jotzen zituenei, trebatzeko eta kargu 

garrantzitsuak eskuratzeko aukera eman nahi zien, ikaragarri azkar berritzen 

ari zen gizartean. Izan ere, gizarte horrek jende prestatua beharrezkoa 

zuen, Europa zaharreko eta kolonizatu berri zen Amerikako eremu zabalak 

kontrolatzera bideratutako inperio bat administratzeko.

Legelariek euskal gizartean zuten zeregina ordutik aurrera sustatu zen, 

eta XVIII. mendean hauteman zen batez ere euskal instituzioek unibertsitate 

bat mantendu nahi izatearen kontzientzia (garai hartan nahiko ahula baitzen), 

Gortean eta haren administrazioan indarrik ez galtzeko. 1777. urtean, euskal 

probintziak Sancti Spiritus Unibertsitatea indartzen ahalegintzen dira, horrela, 

borboiek sustatutako zentralismoaren aurka borrokatzeko. Horretarako, 

besteak beste, foru-legeriaren arloko aditu legelariak trebatzeko beharra 

agertzen da5.

Oñati, Gipuzkoako periferiako herri bat izanik, Arabarekin muga egiten 

duena, konderri-izaerarekin, ez zirudien lekurik egokiena, leku egokirik baldin 

bazegoen, XVI. mendearen erdialdean unibertsitate bat sortzeko. Hala ere, 

geografikoki hiru probintzien erdian zegoen, eta sozioekonomikoki bere 

ingurunean erabat integratuta zegoen. Aipatu bezala, hainbat oñatiar familiak 

eta euskal herrik euren gazteei ikasketak erraztea zuten helburu. Mercado de 

Zuazola, unibertsitatearen fundazioa proiektatzean, pentsamolde horretaz 

4.  M.ª Rosa Ayerbe “Universidad de Sancti Spiritus de Oñate. Fuentes y líneas de investigación”, 
L. E. Rodriguez-Sen Pedro Bezares eta Juan Luis Polo Rodríguez (ed.). Universidad hispanicas. 
Modelos territoriales en la Edad Moderna (II): Valencia, Valladolid, Oñate, Oviedo y Granada. 
Miscelánea Alfonso IX, 2007, ed. Salamancako Unibertsitatea, 2008, 97.-161. or.

5.  J. Agirreazkuenaga, Prólogo en J. A. morales Arce, La formación intelectual de los vascos. 
La Universidad de Oñati, desde las reformas ilustradas hasta su supresión defi nitiva (1772-1842), 
Donostia 1999.
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erabat jakitun da. Bere asmoa ez zen mugatzen laguntza ematera ikasle batzuk 

kanpora irten zitezen eta Salamancan edo Alcalán karrerak egin zitzaten. Bere 

proiektua askoz zuzenagoa eta sendoagoa da, “hiribildu horretan, bertako eta 

euskal lurralde osoko irakasleak eta ikasleak izango dituen ikastegi bat egin 

dadila” agintzeko bere borondateak erakusten duenez6.

Egia esan, hitz handiak ziren, eta, ziur aski, ez ziren gotzainaren 

herrikide garaikideek bere egiteko errazak. Ez dezagun pentsa herritar 

guztiak Zuazolaren proiektuaren garrantziaz jabetuta zeudela. Baina tokiko 

agintariak ildo berean zeuden, eta asmoa egiazkoa zela ikusteko aukera izan 

zuten Mercado Zuazolak, 1534an, bere ganberazain Oxirondo bidali zuenean. 

Oxirondo, promesa soilekin ez ezik, diruarekin eta proiektu zehatzekin 

zetorren, enperadorearen beraren eta aita santuaren babesarekin.

Gotzainaren beste mugimendu batzuek egiaztatzen dute uni ber-

tsitatearen sorrerarako lehen mugimendu horri jarraipena emango zioten 

proiektu zehatzekiko interesa.

Kantzelaritzaren dokumentu harrigarri batek argibide gehiago 

ematen ditu Zuazolak erakutsi zuen interesaren inguruan, helburu zituen 

proiektuak garatzeari dagokionez. Bertan, Ávilako gotzainaren mugimendu 

ekonomikoak kopiatzen diren hainbat foliotan zehar, Oñatiri eta bere 

ikastegiari buruzko zenbait puntu agertzen dira. Memorial bat da, hots: 

“Nik, Pero de Santistebanek, Ávilako gotzain izandako Rodrigo de 

Mercadoren memoria onaren notarioak, jaso nituen eskrituren memoriala 

da. Honako hauek dira”7.

Urte hauetan jasotzen da haren lotura aipatutako gaiarekin: 1534, 1535, 

1536, 1543, 1544, 1545 eta 1548. Hala ere, azken kasu honetan, urte horretan 

bertan hildako gotzainaren herentziari buruzko erreferentzia da.

– 1534. urtea: urte horretan bertan gotzainak Oxirondori egindako 

enkargua aipatzen da, “Oñatiko ikastegiarentzat eman zuen dohaintza 

batean” islatzen dena. Zuazolak argi zuen data horretan zer-nolako 

proiektutan murgiltzen zen.

– 1535. urtea: ikastetxearen eraikuntzan parte hartu zuten pertsona 

ospetsuei eta jardunei buruzko erreferentzia ugari aurkitzen ditugu: 

6.  Gotzainaren gutunak, bere fundazio-proiektuaren berri ematen dutenak, Oñatiko Uniber-
tsitateko Artxiboa / Archivo de la Universidad de Oñati (aurrerantzean, AHPG-GPAH AU) 7-2, 
1534-1541.

7.  Archivo Real Chancillería de Valladolid (aurrerantzean, ARChV), Lapuerta (Olv) 738-3.
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eskultoreen, pintoreen, arotzen eta abarren konpromisoak. Horrela, 

honako hauek irakurtzen ditugu: “Oñatiko ikastetxeko erretaularen 

kontratua, gotzainaren eta Gaspar de Tordesillasen artekoa”; “Gaspar 

de Tordesillasek gotzainaren alde emandako ordainketa-gutuna”; 

“Oñatiko ikastegiko erretaula margotzeko kontratua Palentziako 

seme Andrés de Espinosarekin”; “Gotzainaren morroi Francisco 

de Luçuriagaren ahalordea gotzainaren morroi San Juan de 

Oxirondorentzat”; “Kontratua, gotzainaren eta Andrés de Espinosaren 

artekoa, burdin hesi bat urreztatzeko”; “Ordainketa-gutun baten saka, 

Andrés de Espinosak gotzainaren alde emandakoa”. Urte horretan 

bertan “gotzainak oñatiar jakin batzuei emandako ahalordea” dago 

(zalantzarik gabe, ikastegiaren proiektuarekin lotutako zerbait).

– 1536. urtea: gotzainari eta Oñatirako bere proiektuari oso lotutako 

hiru pertsona ospetsu aipatzen dira: “Gotzainaren morroi Andrés de 

Oxirondoren ahalordea”; “Gotzainaren maiordomo Garnica batxilerrak 

emandako ahalordea”. Ez da izango haren anaia aipatzen den urte 

bakarra: “Irabazia errentan ematea gotzaiaren morroi Sancho Sánchez 

de Mercadok zuen Oropesako bikariotzari”. Eta, datu deigarri gisa, 

“Oñatiko kondeak gotzainaren alde egindako dohaintza baten bi saka” 

dago, Ávilako dignatarioari zion begirunearen erakusgarri. Agian, baita 

ere, konderriari distira handia ematera bideratutako proiektu baten 

mireslea izan zitekeen.

– 1543. urtea: bere anaiari buruzko beste aipamen bat, oraingoan diru 

kopuru handi batekin lotua, ziurrenik Oñatira bideratuta: “Gotzainak 

bere anaia Sancho Sánchez de Mercadori emandako ahalordea kutxa 

batetik lau mila dukat ateratzeko”.

– 1544. urtea: besteak beste, unibertsitateari izena emango zion Sancti 

Spiritusen irudi nagusiarekin erretaula sortzeari buruzko aipamenak 

agertzen dira: “Pierres [Picart] gotzain eta maisu jaunak egindako 

eskritura gotzain jaunaren kaperako erretaulari buruz” eta, kapera 

horri erreferentzia eginez, “Geronimo Ruiz y Xpobal [Cristóbal] de 

Bustamantek emandako kontratua gotzainaren alde haren kapera 

urreztatzeko”. Azkenik, eta ikastegiko kasetoidurari dagokionez, 

honako hau dugu: “Ávilako gotzainak emandako kontratua Oñatiko 

ikastegiko aroztegiko Xpobal Xibaja eta Francisco de Alzelay arotzei”. 

Urte horretan, haren anaiaren izena agertzen da berriro: “Gotzain 

jaunak Sancho Sánchez de Mercadori Oñatiren onurarako eman 
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zion ahalordea”. Azkenik, beste aipamen bat Oxirondori: “Oxirondo 

ganberazainari eman zion ahalordea”.

– 1545. urtea: Oñatiri buruzko bi datu aipatzen dira: “Oñatiko kapera 

margotzeko kontratua”, eta “gotzain horrek Oñatiko ikastegiko ete-

kinak errentan emateko Garnica batxilerrari eman zion botere” 

harrigarria.

– 1548. urtea (memorialeko oharrak urte horretan amaitzen dira), behin 

gotzaina hil ondoren: “Ávilako gotzainak utzi zituen diruei eta zilarrari 

buruzko memoria”.

Zalantzarik gabe, ikastegiaren eta kaperaren eraikuntzari buruzko 

datu interesgarriak dira. Gaztelako edozein hiri handiren monumentuekin 

lehia zitezkeen monumentu horiek, eta mendeetan zehar iraun behar zuten, 

miresteko. 

XXI. mendearen ikuspegitik, unibertsitatearen eraikin errenazentista 

eder eta izugarriaren aurrean paratzen diren bisitariek horrelako artelanaren 

xedeaz galdetzen dute. Zuzenbide, Teologia, Medikuntza eta abarretako 

karrerak ematen ziren ikastegi bat zela ikusita, pentsa daiteke Oñatitik gertuko 

herrietako familia aberatsetako mutil batzuk hara joango zirela ikastera 

administrazio-postuak lortzeko, alkate izateko edo eliza garrantzitsuren 

batean kalonjetzaren bat betetzeko.

Bisitarietako askok, hiribilduko bizilagunak berak alde batera utzi gabe, 

ez dute inondik inora imajinatzen eraikin horretatik igaro ziren ikasleak, 

euskal probintzietakoak eta Nafarroakoak ez ezik, urrunekotzat jotzen 

ziren lekuetakoak ere zirela: Burgos, Lugo, Salamanca eta, adierazi den 

bezala, Kanaria uharteetakoak eta Amerikakoak (horiei “Yndias” deitzen zaie 

ikastegiko dokumentazioan).

Harridura-sentsazio horrek ez luke mugarik izango jakinez gero Elizako 

eta erlijio-ordenatako agintari handiak, edo izen garrantzitsuak, hala nola 

Lemosko kondearen semea bera, aurretiaz Oñatira joan zirela beren bizitzako 

zenbait urte Sancti Spiritusen ikastera.

Hori gutxi balitz, itsasoz bestaldeko hainbat tokitatik etorritako zenbait 

ikasle Oñatira etorri ziren asmo berarekin. Deigarria da haietako batzuek 

euskal abizenak zituztela. Litekeena da Mexikora, Kolonbiara, Venezuelara 

edo Argentinara joandako euskal emigranteek haiek hiribildu honetara 

bideratzea, bizitzaren merketasunak, ikasleen gaineko kontrolak eta, zergatik 

ez, Sancti Spiritus unibertsitateak zuen ospeak bultzatuta.
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Datu horiek agerian uzten dute sinesmen faltsu bat, alegia, unibertsitate 

itxuragabe bat zela, aberastu zen gotzain baten apeta bat, eta aktibo egon 

behar zuela soilik Mercado de Zuazolak bere proiektu handira bideratu zituen 

funtsek irauten zuten denboran; gotzainak ohartarazi zuenez, Gaztelako 

unibertsitate handiek jar zitzaketen oztopoen aurrean aurrera egitea lortu 

ondoren. Izan ere, unibertsitate horiek Oñatiko proiektua aurkaritzat hartzen 

zuten, haiei ikasleak kentzeko arriskua zekarren aurkaritzat.

Oñatik eta euskal probintziek jakin izan zuten, krisi ekonomikoko 

garaietan, euskal komunitatearentzat funtsezkotzat jotzen zuten ikastegi bati 

eusten. Izan ere, bestela, bertako ikasleak behartuta zeuden Valladolidera 

edo Salamancara joatera unibertsitate-ikasketak egiteko. Erbestealdi horrek 

bidaia garestiak ekartzen zizkien euskal familiei, oso egonaldi garestiak, 

eta Cervantes bezalako idazleek ondo islatutako kontrol-falta bat. Izan ere, 

Cervantesek, “La nueva Salamanca” bere obran, nahitaezko ikasketetara joan 

beharrean aztikeria eta zientzia ezkutuen zentro ilunetara joaten ziren ikasleen 

arriskuak aipatzen ditu.

Johanes de Bargota nafarraren historiak, Biana ondoko herri horretako 

apaizaren historiak, iparraldetik Salamancara iristen ziren ikasleek izango 

zituzten arriskuak erakusten ditu. XVI. mendearen erdialdean jaioa, kapilautza 

aberatsa zuen, bere arbasoek sortua, eliz ikasketak egiteko baldintzapean 

mantenduko zuena. Ikasketa horiek Salamancan egin zituen8. Hara joan zen 

Johanes, eta han bizi izan zen lau urtez. Teologia moraleko titulu bat lortzeko 

gutxienekoa ikasi zuen, baina unibertsitatean saiatu baino gehiago, Cueva de 

Salamanca ospetsuaren nahasteekin eta bertako aztikeria-metodoekin ohitu 

zen. Bertan, “bere lurraldean ospetsu egin zuten ilusio-joko haiek ikasi ahal 

izan zituen, eta bere herriko latineko irakasleak erakutsi zizkion latinak ahaztu 

zituen”.

8.  A. Martínez Alegría, El brujo de Bargota, 1929an inprimatutako liburuaren edizio faksimilea, 
Ayuntamiento de Bargota, 2005, 195. or. eta hurrengoak.
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 Unibertsitatearen eta kulturaren iraganeko erretratua2

Sancti Spiritus Unibertsitateak euskal panoraman, Euskal Herriko 

unibertsitate-munduan eta, oro har, euskal kulturan duen mendetako 

presentzia gorabehera, desberdin tratatu du historiak eta literaturak, 

modu gutxiesgarrian ez esatearren. Hala ere, “habla viscaína” esaten zioten 

hizkerari buruzko isekaren eta kulturatik urruntzearen uste antzinakoaren 

aurrean, ez dira falta gure herrikideen prestutasuna eta zintzotasuna goresten 

dutenak, administrazioan erantzukizuneko postuak betetzeko egokienak 

direlakoan.

Izan ere, ugari dira Penintsulan, Flandrian, Italian edo Indietan espainiar 

handikien idazkari gisa aritu ziren “bizkaitarrak” (euskaldun guztiei bizkaitar 

deitzen zitzaien). Cervantesengandik espero zitekeen bezala, Santxo 

Panzaren ahotik batere itxura hutsekoa ez den laudorio bat lerratzen da 

Barataria uhartearen administrazioaz nor arduratuko den galdetzean: Zein 

da hemen nire idazkaria? Ni, jauna, irakurtzen eta idazten dakidalako, eta 

bizkaitarra naizelako. Hori erantsita — esan zuen Santxok—, enperadorearen 

beraren idazkari izan zaitezke”9.

Cobarruviasek, joko semantiko bera erabiliz, 1611n hau idatzi zuen:

“Bizkaitarrez esaten da jende basatia direla et a ez direla pozik 

bizi gerrarik ez badute, eta garai hartan poliziarik eta dotrinarik 

gabe bizi ziren. Orain, ausardia eskuzabal eta noblera murriztu da 

hori, eta bizkaitarrak soldadu handiak dira lehorrean eta itsasoan, 

eta letretan eta gobernu, kontu eta arrazoiaren arloan, Espainiako 

beste guztiak baino hobeak. Oso fi delak dira, sufrituak eta lanean 

9.  Real Academia Española 2004ko argitalpenaren IV. mendeurrena zela eta, ateratako On 
Kixoteren edizioan, Francisco Ricok idatzitako ohar batean hau dio: «Oso gauza ezaguna zen 
idazkari bizkaitarren (‘euskaldunen’) ugaritasuna, eta datu horri sarritan emandako azalpena zen 
haien leialtasun eta fi deltasuna, hitz-urritasuna eta letra ona».
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saiatuak. Oso jende garbia, beren probintzian gizon atzerritarrik edo 

maltzurrik onartu ez duena”10.

Don Jorgito el inglés-ek, Sociedad Bíblica Inglesa-renganik mandatua 

jaso zuenak XIX. mendearen hasieran Biblia saltzeko eta ezagutzera emateko, 

Espainian egindako bisitaldietan honela agurtzen ditu bozkarioz euskaldunak 

eta kantabriarrak: “Osasuna, zerbitzari kantabriarrok, eta Bizkaiko eta 

Gipuzkoako maiordomo eta idazkariok”11.

Oñatiko unibertsitate-errealitatea ulertzeko, merezi du Penintsulako 

ikastegi guztiei begirada bat ematea. Izan ere, unibertsitate guztiek, euskal 

unibertsitateak barne, antzeko ezaugarriei eutsi diete beren ibilbidean zehar, 

nahiz eta ikasleen kopuruan aldeak egon. Gaiaz arduratu diren eleberrigile eta 

saiakeragile askok horri buruz idatzitakoaren zati handi bat Oñatiko Sancti 

Spiritusi aplika dakioke.

Quevedoren El Buscón idazlanak Alcaláko ikasle-bizitzaren eta 

apopilotza-munduaren satira errukigabea eskaintzen du12. Oñatin ari 

ziren ikasleen artean tradizioz eta kutsapenez ohikoak ziren bizipen eta 

hasiberriekiko isekei buruz, geroago ikusiko den bezala, Pablos quevedesko 

gizajoak honako hau dio: “Eguna argitu, eta hara hemen alkandoran ostatuko 

ikasle guztiak nire nagusiari patentea eskatzera. Hark, zer zen ez zekiela, 

zer nahi zuten galdetu zidan, eta ni, bitartean, bi koltxoiren artean egokitu 

nintzen… Bi dozena erreal eskatu zituzten, eta eman ere, eta halako batean 

deabruaren oihu bat hasi zuten esanez: gora adiskidea, eta onartua izan bedi 

gure adiskidetasunean. Goza dezala beteranoaren lehentasunez. Hazteria 

duela, zikinduta dabilela eta guztion gosea duela ere”13. Egiaz, zalantzazko 

giro baketsuan bizi ziren gurasoek bideratu zituzteneko ikasketei aurre 

egiteko.

Mateo Alemánek Alcaláko Unibertsitateko bizitzaren eta irakaskuntzaren 

erretratu satiriko bat eskaintzen digu. Horretan, El Buscónen jadanik 

10.  S. de Cobarruvias, Tesoro de la lengua castellana o española, 288. or., Voz Cantabria.

11.  G. Borrow, La biblia en España, Alianza editorial, 1970, 162. or.

12.  F. de Quevedo, El Buscón, Tiempo, Grupo Zeta, Madril 2004, 77. or. Horren ondoren, 
hitz-joko argigarri bat dator janariaren miseriaren inguruan: “Betiereko janaria jan zuten, hasierarik 
eta amaierarik gabea”, eta, baita ere, “Alcaláko bizitzarako beharrezkoa dela gutxi jatea”.

13.  Ibidem, 88. or. Horri gehitu behar zaio eskolan bertan jasandako umiliazioa, Buscónen kapa 
zuritu zuten karkaxen eszenan: maisutasunez eta zehaztasunez txistua botatzen zuten, kokotekoak, 
kapa apurtuta, etab.
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erretratatutako irudiak errepikatzen dira. Ikasle-pikarokeriari dagokionez, 

honako hau esaten da: “Urtean behin ildotik atera nahi bada, arkuari soka 

laxatuz, lagunen elkarretaratze batean bihurrikeriak eginez… musika joz, 

errotulatzera atereaz (“Vitor”a edo doktoregairen baten merituak hormetan 

pintatuz), karraka emanez (hasiberriei iseka eginez, El Buscónen bezala), 

katedra bat oihukatuz (ikasleek irakasleak hautatzen zituzten)… nork, non edo 

nola egiten da egun munduan Alcaláko eskoletan bezala?”14.

Ikasketei dagokienez, aditzera ematen du titulu onenak dirua zutenen 

eskuetara joaten zirela: “arteak eta metafi sika entzun ondoren, lizentzietan 

bigarren eman zidaten” (“lehenengo” beti ematen zioten handikiren baten 

semeari)15.

XVII. mendearen hasiera aldeko espainiar kulturaren inguruan oso 

erretratu negatiboa islatu zuten bidaiariek. Barthélemy Joly frantsesak 

1603. eta 1604. urteetan bidaiatu zuen Espainiatik, eta esan zuen 

Espainiako autoreen aldetik liburu garrantzitsuen ekoizpena urria eta 

kalitate zalantzagarrikoa zela, eta latina eta greziar eta latindar autoreak 

talentu eskasarekin erabiltzen zituztela, bai teologian, bai jurisprudentzian, 

hizkuntzetan, medikuntzan, kirurgian, matematikan, arkitekturan, etab., eta 

kritikatu zuen irudiari, itxurari, garrantzi handia ematen zitzaiola16.

Espainiako idazleek eta, oro har, gizarteak euskal kultura-munduari 

emandako trataerara mugatuta, letren mundutik urruntzearen irudia 

deskribatzen du horri buruz esandakoak. Ikuspegi horrek errealitateari 

erantzuten al dio? Administrazioan eta Gortean eta beste esparru hautetan 

postu garrantzitsuak lortzen zituen euskal eliteaz gain, iraun egin du euskal 

herria letragabea, bere munduan itxia eta kulturarako sarbidea zailtzen zuen 

hizkuntza basati bati atxikia izatearen uste faltsuak. Oinarririk gabeko mitoa 

da? Ba al zegoen lehen mailako eskolarik eta goi-mailako eskoletara sartzeko 

aukera ematen zuen ondorengo irakaskuntzarik? Ba al zegoen kezkarik euskal 

komunitatean kulturaren mundura zabaltzeko, kanpora hedatzeko, euskal 

ekonomiak kontaktu horrekiko halako mendekotasuna izanik?

14.  Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache II, Cátedra, Madril 1981, 379. or. Horren ondoren, 
honako hau dator: “Gotzaintxoak egite hori [gotzain gisa janzten diren mutila, eliza batzuetan, Bariko 
San Nikolas bezperan eta egunean, eta bezperetara eta meza nagusira horrela jantzita joanarazten 
dutena], hasiberriak tratatze hori, haiek gurpilean sartzea, elurtuak ateratzea” (listuka).

15.  Ibidem, 378. or.

16.  J. García Mercadal, Viajes de extranjeros por España y Portugal II, Junta de Castilla y León, 
Salamanca 1999, 756.-758. or.
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Kezka horrek eraman ninduen, aspaldian, gure kulturaren zaindu ez den 

alderdi horri ekitera. Nire harridurarako, ireki zitzaidan panoramak erakusten 

zuen errealitatea guztiz aurkakoa zela zegoen iritzi orokortuarekiko, hots: 

euskaldunek, kulturarako tresna eta sarbide gisa, eskola eta, batez ere, 

gaztelania gorrotatzen zutela. Ezagutzen joan nintzen Euskal Herrian 

landutako irakaskuntza, hasiera batean, oinarrizko ezagutzetara zuzenduta 

zegoela, eta, ondoren, irakaskuntza ertainera eta unibertsitatera. Kezka 

handia erakusten zen irakaskuntzarekiko, ez bakarrik agintarien eta jende 

ilustratuaren aldetik, baita herri xehearen aldetik ere. Hala, honako hau 

ondorioztatu nuen: “Euskal Herria tradizioz irakaskuntzarekiko axolagabea 

izan denaren guztiz orokortutako iritziaren aurka, dokumentazioak 

agerian uzten du bai erakundeek, bai partikularrek interes handia erakutsi 

zutela oinarrizko irakaskuntza ahalik eta gazte gehienei emateko. Kezka 

hori erdi-mailako irakaskuntzara eta unibertsitatera ere hedatzen zen. 

Irakaskuntza horiek helburu zuten laguntzea Estatuko administrazioan 

sartzen eta euskal herritarren merkataritza-interes garrantzitsuak babesteko 

funtsezko postuetan baliozko defendatzaileak izaten”17.

Dinamika horri mesede egiten zion, euskal gizartearen ikuspegitik, 

familiek, maiorazkoaren instituzioa zela eta, behartuta egoteak bigarren 

mailakoak beste esparru batzuetara bidaltzera (hala nola elizara, kulturara, 

armadara, etab.). Horretarako, Gaztelaren egoera berria eta munduan zuen 

posizioa abagune aproposak ziren. Bitartekoak zituzten euskal familiek beren 

seme-alabek, oinarrizko irakaskuntzak ez ezik, unibertsitaterako sarbidea 

ematen zietenak ere ikastea nahi zuten. Probintziaren esku-hartzea, Batzarren 

bitartez, oso esanguratsua da, Gracián de Balzolaren Memoriaren bidez 

froga daitekeenez. Gracián de Balzola gipuzkoarra zen, Zestoan jaioa, eta 

dirutza handia egin zuen Mexikon, 150.000 dukat, hain zuzen. Probintzietako 

agintarien belarrietara iritsi zen diru horren zati bat memoriaren bat sor zedin 

erabiltzeko asmoa zuela, eta, 1577ko udaberritik, Tolosako Batzarrak egin 

zirenetik, hamar urte geroago arte gutxienez, Balzolaren atzetik ibili ziren 

etengabe, zuen dirutzaren zati bat utz zezan irakaskuntzara zuzendutako 

fundazio bat sortzeko18.

17.  J. A. Azpiazu, “Las escuelas en el País Vasco a principios de la Edad Moderna. El interés por 
enseñanza por parte de instituciones y particulares”, Vasconia 27, 1998, 147. or.

18.  Ibidem, 148.-150. or.
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Sancti Spiritus Unibertsitatearen fatxada. Egilea: Marín, Pascual; Marín; 1940s, Kutxateka.
https://www.kutxateka.eus/Detail/objects/1068
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Familiak, hezkuntzaren garrantziaz jabetuta, sakrifi zio handiak egiteko 

prest zeuden seme-alabei ikasketak eta horietarako materialak emateko. 

Horrela, Laurencio de Aloya gatzagarraren aitak hari ikasketetan laguntzea 

erabaki zuen, eta, asmo horrekin, 1560. urtean aitortzen duenez: “irakurri 

eta idazteko eta gramatika ikasteko eskolarako sostengua eman nion, 

kostuak eginda, eta liburuak eta beraren jantziak, eta bere irakasleen sariak 

ordainduta”. Ikasketetan jardun zuen zazpi urteetan (hamahiru urtetik hogeira 

bitartean), aitak urtean hogei dukat baino gehiago inbertitu zituen.

Mutil horietako batzuk Salamancan ikastera iritsi ziren. Tomás de 

Arizagak (Soraluzekoa bera) aita galdu zuen, baina ama alargunak bere 

anaia Juan Pérez de Yrure, Tomasen osaba, konbentzitzea lortu zuen, 

ilobari laguntza eman ziezaion “jantziak eta oinetakoak izateko eta bere 

ikasketarekin jarraitzeko”. Osabak, gainera, lagundu egin zuen “bere 

kabuz eta bere zela-abereekin, bai Tomás ikasketetara eta hura bizi izan 

den unibertsitateetara eramaten, bai bere gaixotasunetan, eta hiribildu 

honetatik kanpo ehunka egun eman eta berorren ondasunetatik gastatu 

zuen” (kopuru garrantzitsu bat: 60.000 marabedi baino gehiago). Benetako 

familia-proiektua!19

Juan Pérez de Yrure ez zen izan senide baten ikasketetan lagundu 

zuen bakarra. Juan de Yarza merkatari oñatiarrak bere ilobetako bati 

ikasten lagundu zion. Ilobak liburuetarako jarrera ona erakusten zuen 

baina bitartekoak falta zituen. 1582an, testamentuari erantsitako kodizilo 

batean, “bere ondasunetatik hogei dukat emateko agindu zuen, hiribildu 

honetan bere emazte Isabel de Laçarraga andreak etxean izan dezan, gizon 

izatearen hastapenak har ditzan eskolak emateko, bertutetsua iruditzen 

baitzaio”20.

XVII. mendearen amaiera aldeko auzi batek, Elorriori buruzkoak, 

hiribilduko udal-agintariek eskolaren funtzionamendu egokiaren inguruan zuten 

kezka deskribatzen du21. Sebastián de Arauna alkateak, zenbait errejidoreren 

babesaz, honako hau erabaki zuen: “hiribildu honetako mutilei irakaskuntza 

emateko, hil eta urte honetako lehen egunean (1683ko urtarrilaren 1ean) egin 

zen batzarrean, dekretuz agindu zen eskritura egitea hiribilduko bizilagun Juan 

19.  Ibidem, 151. or.

20.  J. A. Azpiazu, Sociedad y vida social vasca en el siglo XVI. Mercaderes guipuzcoanos, 
“Documento” bilduma, (2 liburuki) Gipuzkoako Kutxa, 1990, T. 2, 165. or.

21.  ARChV, Sala Vizcaya, Caja 4982-1, 1683.
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Bautista de Iturberekin, eta izendapena egiten diogu bi urtez jarraian, bere 

aurrekoak urte bakoitzean jasotako 25 dukateko soldatarekin, mutil horien 

irakaskuntzan lagundu dezan, eta 25 dukat horiek hiru epetan ordainduko 

zaizkio, umezurtzentzako erruki-kutxatik ematen dituzten 15 dukatez gainera”. 

Asmoa zen oinarrizko irakaskuntza ematea, garaiko ohituraren arabera: 

“Lehenik eta behin, otoitzak eta doktrina kristaua irakatsiko ditu, bakoitzak 

duen adinaren eta denboraren arabera, baita irakurtzen, idazten eta behar 

beste kontatzen ere irakatsiko du, etengabe zuzentzeko eta batzeko moduan… 

ohitura on laudagarri guztietan trebatuz eta, orotan, bertutera bideratuz, Fede 

Santu katolikoaren aginduak betez. Bigarrenak joanarazi behar die igande 

eta gorde beharreko jai guztietan gure Andre Maria Sortzez Garbiaren elizara, 

goizez, meza nagusi eta komentuala entzutera, eta bezpera-arratsaldeetan 

eta larunbat goizetan Andre Mariaren mezara, entretenimendu eta jolas 

biziotsu oro debekatuta; eta, urte bakoitzean jaso behar duen soldataz mutil 

bakoitzarekin bere lanari tira egiteaz gain, komeni da urtero erreal bana 

ematea irakurtzen irakasten duten horiei, bi erreal idazteagatik, eta hiru 

erreal kontatzeagatik, ohiturari jarraituz”. Hiribilduan tradizio egiaztatua duen 

benetako hezkuntza- eta gizarte-programa.

Elorrioko agintarien pentsamolde pedagogiko eta herrikoi horrek 

hezkuntzaren arloko bikaintasunaren adibide bat du Mercado de Zuazolaren 

kasuan. Horrek, unibertsitatea proiektatzean, unibertsitate-ikasketak egiteko 

dirurik ez zuten herrikideengan pentsatu zuen. Saiatu al zen gotzaina, garai 

hartako ohiko joeraren aurka, Oñatiri eta bere inguruari unibertsitate handien 

antzeko ikastegi bat oparitzen (baina diru aldetik eskuragarriagoa), eta, are, 

arau bereziak aplikatzen hautagai pobreenentzat?

Unibertsitatea, XX. mendea oso aurreratuta zegoen arte, jende 

aberatsaren helmuga izan da. Zuazola gotzainaren asmoa, ordea, baliabide 

handirik gabeko jendeari ateak irekitzea izan zen, batez ere Penintsulako 

iparraldekoek Gaztelara eta hango unibertsitateetara bidaiatu behar zutelako. 

Ideia horrek bultzatu zuen Sancti Spiritus sortzearen sekretua gordetzera. 

Hori jakin izan balute, unibertsitate handiek unibertsitatea fundatzeko 

trabak jarriko lituzkete, hura irekitzeak Penintsulako iparraldeko ikasle asko 

kenduko bailizkieke22. Zuazolak ezarritako arau ezohikoetako bat izan zen, 

hain zuzen ere, baliabiderik gabeko jendeari lana eta ikasketak uztartzeko 

aukera ematea (oso sistema modernoa, bide batez). Eta jende pobrea 

22.  AHPG-GPAH AU 9-5.
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gradu altuagoetara sar zedin trabak jartzeko arriskuaren aurrean, teorian 

behintzat, lizentziaturako edo doktoretzako tituluak oso kostu neurrizkoan 

ematearen ideiari eusten zaio. Eta azaltzen da, modernotasun-erakustaldi 

batean, eskakizuna edo, behintzat, “desiratum”a “ikasketak pobre eta 

aberatsentzat izateko; bestela, trebetasunaren, industriaren eta zaintzaren 

mende dagoena ondare-erakustaldi bihurtuko litzatekeelako eta horiek 

(graduak) lortuko lituzketelako jakintzak eta letrek gobernatzen dituzten leku 

(postu?) guztietarako gaitasun eta balio gutxien luketenak bakarrik; bestetik, 

errepublikan gizon letradun bikainak hain beharrezkoak izanik, komeni delako, 

baita ere, graduak erraz eta kostu txikian lortu ahal izatea, graduen sariak eta 

ohoreak haiek lortzeko gogoak pizten baitituzte”.

Arau horren alderdi berritzaileari dagokionez ez dago zalantzarik, nahiz 

eta, adibidez, doktore-gradua lortzeko (unibertsitatean hark berak jasan zuen 

oztopo hori), graduko zeremoniara joaten ziren doktoreei ematen zitzaizkien 

eskupeko haien ohitura zorigaiztoko eta errotuaren ondorioz sortzen ziren 

trabak, eta horrek jende pobreari karga gogorra eragiten zion. Gastu horien 

aipatutako ezarpenaren aurrean, alegatzen da, eskupekoen ohiturari eutsiz 

gero: “eskola honek (Sancti Spiritus ikastegiari erreferentzia eginez) ez luke 

amatzat jokatuko, amaordetzat baizik; izan ere, eragozpen horiek guztiak 

kentzeko eta graduetan hain beharrezkoa den kostuaren neurritasuna 

betetzeko, hiribildu eta lur honetakoak direnekin, guztiak enbarazurik eta 

atzerapenik gabe graduatu ahal izateko, baliabide komenigarrientzat jo 

da doktoreak eta maisuak kopuru jakin batera murriztea, fakultate guztiei 

eskupekoak ematea saihesteko, hiribildu eta lur honetako jende pobreen edo 

bertakoen alde egiten duten kapitulu eta deklarazioekin”23.

Mercado de Zuazola jakitun zen beharrezkoa zela unibertsitate-tituluak 

lortzeko erraztasunak ematea, diru-sari handirik gabe. Izan ere, esperientziaz 

bazekien aberatsenak bakarrik sar zitezkeela unibertsitatera. Hala eta guztiz 

ere, euskaldun askok lortu zuten Gaztelako unibertsitateetatik igarotzea, 

Otazuk eta Díaz de Duranak adierazten dutenez24. Bachilleres y letrados 

kapituluan hau diote: “XIV. mendetik eta, jakina, XV. mendetik aurrera, 

unibertsitate-ikasketak dituzten euskaldunen kopurua ugaritu egin da, itxuraz. 

Euskal Herria gerra zibilean sutan zegoen bitartean, Europa iparraldearekiko 

23.  Doktoregai berri bat defendatzera joaten ziren doktore guztiek eskupeko handi bat jasotzen 
zuten, eta, horregatik, Zuazolak haien kopurua murriztu nahi zuen.

24.  A. de Otazu eta J. R. Díaz de Durana, El espíritu emprendedor de los vascos, Sylex, Madril 
2008, 56. or.
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merkataritzaren ondorioz — artileak, balearen gantza, burdinazko produktu 

manufakturatuak—, ez dira gutxi aberastu direnak. Hori dela eta, kostako 

zein barnealdeko euskaldunek — gehienetan bigarrengoak edo kadeteak— 

Gaztelara — Salamanca—, Portugalera — Coimbra— edo Frantziara — Paris— 

bidali dituzte seme-alabak ikastera”. Horri gehitzen zaio Azkoitian, hiribildu 

txikia izanik, 1456an, lau legelari zeudela, eta Ondárroa doktorea izenaz 

ezaguna zen eta Errege Kontseiluko kide zen Martín García doktorearen alaba 

bat Loiolako jaunarekin ezkonduko zela, eta Inazio Loiolakoaren ama izango 

zela.

Sancti Spiritus eraiki baino hamarkada batzuk lehenago, Salamancako 

Unibertsitatean ikasle gipuzkoarrak egon izanari buruzko datu ugari daude25. 

Horietako bat 1515eko otsailaren 6koa da, eta honela dio: 

“Azkoitian, Baldako Andre Maria elizako bikarioa den 35 urteko 

Juan de Ynsausti jaunaren deklarazioa. Badaki Hernando de Balda 

Salamancako estudioan egon zela, baina ez daki zenbat urtez, eta 

deklaratzen duen honek ikus zuen aipatutako Hernando legeetako 

batxiler gisa nola gorde zuten, bertan zelako, ikasle zegoelako 

Salamancako hiri horretan. Badaki Hernando Frantziako Tolosako 

eta Valladolideko ikasketetan aritu zela denboraldi batean, baina ez 

daki zenbat denboraz. Eta, lekuko honen ustez, ikasketetan egon 

zen urte bakoitzean hamabost mila marabedi gastatu ahal izan 

zituela. Badaki, Salamancan ikasten egon zen bitartean, aipatutako 

Juan Garcíak, haren aitak, behar zuen guztia ordaindu ziola 

Hernandori, zeren eta, garai hartan, lekuko hau Salamancako hirian 

ikasten aritu baitzen, eta ikusi zuen Juan García hiri horretara joan 

zeneko batzuetan behar zuena ematen ziola, eta lekuko honi ere 

kobrezko txanpon batzuk ordaindu zizkiola, aipatutako Hernandori 

mailegatu zizkionak ikasketa horretan zituen beharretarako; eta, 

halaber, Juan Garcíak deklaratzen duen honi askotan esan ziola 

Hernandezi behar zuena emateko ikasketa horretarako, eta hark 

ordainduko ziola hori guztia, eta lekuko honek ez zuela kargu hori 

onartu nahi izan”26.

25.  Azkoitiari eta Soraluzeri buruzko ondorengo datuak Javier Elorza historialariak eman dizkit.

26.  ARChV, Alonso Rodríguez (F) C-1619/1.
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Beste kasu bat 1513. urtekoa da, eta berriro ere erakusten du 

familiartekoek ikasketak errazteko zuten prestasun berezia. Honako hau 

deklaratzen da: “Soraluzen, 1513ko urtarrilaren 10ean, Pero Sánchez de 

Yturbe hiribilduko orduko ohorezko alkatearen aurrean, agertu zirela Martín 

de Loyola, Martín Ybáñez de Loyola batxilerraren — medikua— eta haren 

emazte María Urtíz de Ariçagaren — biak hilak— seme legitimoa; eta, bestetik, 

Juan Ybáñez de Loyola eta Juan Pérez de Ezquiaga, bere kuradoreak. 

Eta esan zuen, bere kuradoreen baimenarekin, nola aita batxilerrak, 

zentzearekin batera, aipatutako Martíni eman zizkiola, anai-arreben parterik 

gabe, bere etxe, lur eta mendiak, eta zituen beste onibar guztiak. Eta berak 

gramatika ikasketa partikularrean bi urtez ikasi zuenez, gero Salamancako 

Unibertsitatean urtebete eta gehiagoz ikasi du, eta hiru urte hauetan diruaren 

eta beharrezko beste gauza batzuen bere kuradoreek 30 urrezko dukat eman 

dizkiote. Eta hemendik aurrera, ikasketarekin jarraitzeko eta letradrun izateko, 

diru gehiago behar du, eta, horretarako, lizentzia eskatzen du, bere ondareko 

ondasunak saltzeko 120 urrezko dukateko zenbatekoraino. Ondorioz, alkateak 

eta kuradoreek lizentzia eman zieten Martín Abad de Loyolari eta Domingo 

Ybáñez de Loyolari eta Antón Ybáñez de Espilla eskribauari aipatutako 

Martínen ondasunak saltzeko”27.

Handik egun gutxira, urtarrilaren 18an, auziari eta demandari erantsitako 

galdetegian, herriko alkatearen galdera batzuek azaldutakoa zehazten dute: 

1513ko urtarrilaren 18an, galdeketa bat aurkeztu zen alkatearen aurrean, 

hainbat galderarekin, besteak beste, honako hauekin:

“Baldin badakite Martinek ikasketa horrekin jarraitzen duela 

medikuntza-arteetan letradun izateko eta letretan etekin egokia 

ateratzen duela eta horretarako trebetasuna duela.

Baldin badakite letradun ateratzeko 120 dukat eta gehiago 

behar direla.

Baldin badakite Martinek Pueblako ikasketa partikularretan 

ikasi duela eta harrezkero Salamancan gramatika eta logika hiru 

urtez ikasi duela, eta denbora horretan bere kuradoreek gauza 

guztiez hornitu dutela.

27.  Gipuzkoako Protokolo Artxibo Historikoa / Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa, 
(aurrerantzean, GPAH/AHPG), L. 1-3631, F. 107.
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Baldin badakite Martinek ikasketa horrekin jarraitzen duela 

medikuntza-arteetan letradun izateko eta letretan etekin egokia 

ateratzen duela eta horretarako trebetasuna duela”.

Dokumentu horiek argi uzten dute herritarrak jakitun zirela ikasketen 

garrantziaz, eta ahal zuten familiek karreraren bat egitera bidaltzen zituztela 

beren kideak, batzuetan familiaren ondarea besterentzearen eta lurrak eta 

mendiak saltzearen truke.
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Gorabeherak gorabehera,
1542tik 1901era jardunean aritu zen ikastegi bat3

3.1. Oñatiarrak harritu zituen berrikuntza

1542. urtean zehar Oñatiko herritarrek ikusi zuten artistek, harginek, 

arotzek eta beste lanbide batzuetako langileek osatutako gizatalde handi 

bat hiribildura joaten zela unibertsitate bat eraikitzeko kontsignarekin. 

Unibertsitate bat? Oñatin? Salamanca edo Alcalá bezalako unibertsitate 

handien oroitzapenak zekartzan. Horietan, Gaztelako monarkiaren 

administrazioan kargu handiak betetzen zituzten oñatiar ospetsu batzuk 

ikasi zuten. Urrutiko gaztelar ikastegi horietan goi-mailako ikasketak egiteko 

pribilegioa izan zuten zenbait Lazárragatarrek, horien artean Juan López 

de Lazárraga errege-erregina katolikoen idazkariak eta Isabel Katolikoaren 

kontulari eta testamentu-albazeak, Karlos V.a enperadorearen mediku 

Esteban Fénix de Zabalak, eta Rodrigo Mercado de Zuazola gotzainak 

berak. Baina goi-mailako kasta bateko pertsona gutxi batzuk ziren, 

batxiler, lizentziatu edo, are, doktore tituluak armatzat zituen gutxiengo bat. 

Baliabideak eta eraginak zituzten zenbait familientzat gordetako tituluak ziren.

Gainera, horretarako, berrehun edo hirurehun kilometro urrun zeuden 

hirietara joan behar izan zuten, eta horrek herritar gutxik edo haien familiek 

aurre egin ziezaieketen gastu handiak zekartzan. Ikuspegi hori errotik aldatzen 

zen beren lurraldean bertan ezarritako fundazio horrekin; baina, ulertzen 

al zuten hori oñatiarrek edo inguruko herrietakoek, haiek izanik hazteko eta 

hobetzeko aukera harrigarri horren onuradun? Etxean edo handik gertu, 

Salamanca bezalako unibertsitateei egozten zitzaizkien gehiegizko gastu eta 

ustezko arriskurik gabe ikasteko aukera emango zien proiektu bat izateko 

onuradun potentzial gisa sentituko al lirateke? Izan ere, unibertsitate horietan, 

hainbat ikasle galdu egiten ziren kontrol-faltagatik eta ikasketetatik aldentzen 

zituzten hainbat tentazioren ondorioz.

Unibertsitate baten eraikina altxatzeko proiektuak eskatzen zuen hiri 

garrantzitsuenetako eraikuntza ospetsuetan lan egin zuen jendea egotea. 

Aurretik, aipatutako gotzainak bultzatuta, artisau eta artista ospetsuak etorri 
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ziren beren proiektuekin, eta haien presentziak ez zituen herritarrak harritu. 

Aurreko hamarkadetan, Mercado de Zuazolak berak fi nantzatu zituen San 

Migel elizako klaustroa eta tenplu horretako Pietatearen kapera, prelatu 

ospetsua hilobiratzera zuzendutakoa.

Oraingoan, ordea, ez zen eliz izaerako obra bat, baizik eta katedradunak 

eta ikasleak hartuko lituzkeen ohiz kanpoko proiekzio intelektual eta sozialeko 

eraikin bat, zeinaren instituziotik jende prestatua aterako bailitzateke, 

Penintsulan ez ezik, Amerikan ere, postu garrantzitsuak betetzeko.

1534 eta 1541 artean, gotzainaren zenbait gutun bideratu ziren haren 

fundazio-proiektuaren berri emateko. Gutun horietako batek argi eta garbi 

adierazten ditu haren asmoak:

“Jaun prestuok, hiribildu horretan ohorez eginak ditugun 

obrekin Jainkoaren zerbitzua bete ondoren, beti pentsatu izan dut 

ohoratu eta aprobetxa nezakeela hiribildu hain ohoratu hori, naturak 

hainbeste behartzen gaituelako horretara, eta kontuan izanik gure 

Jaunaren bidez hainbeste ohore eta duintasunaren gailurrera ekarri 

gaituzten bitartekoak, hain zuzen ere, izan direla eta direla denbora 

guztian eman ditugun letrak, gure bizitza eta gure errege eta jaun 

naturalei beti zerbitzatu izan diegun leialtasuna eta fideltasuna, 

iruditu zait hiribildu honetan gauzarik probetxuzkoena letrak egitea 

izango litzatekeela, zeren eta, gure Jainko Jaunaren laguntzaz lur 

honen berezko trebezia kontsideraturik, oso ziurtzat jotzen dut 

printzipio egokiekin letradun asko eta oso onuragarriak egingo 

liratekeela, Jainkoari zerbitzatuko lioketenak eta aberri hau asko 

ohoratuko luketenak, eta nire testamentuko eta azken borondateko 

errespetu horiengatik, aginduta eta manatuta daukat hiribildu 

honetan ikastegi bat egin dadila, non hiribildu honetako eta euskal 

lurralde osoko maisuak eta ikasleak egongo diren, non gramatika, 

arteak eta kanonak irakurriko diren eta letren ariketa egongo den, 

eta obra hain ona eta santua denez, iruditzen zait luzatzen den egun 

bakoitzean denbora asko galtzen dela, ez dut testamentugileen 

esku utzi nahi izan, baizik eta nik neuk hasi eta amaitu nahi dut, eta 

Jainkoarengan konfi antza jarririk obra hori burutu…”28.

28.  AHPG-GPAH AU 7-2.
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Kondeak fundazioan izandako parte-hartzeari dagokionez, 1537ko 

eskritura batek honako hau aipatzen du: “Pero Vélez de Guevarak, Oñatiko 

kondeak, Mercado de Zuazolari lagatzea herriko parrokia-elizako baratzeak, 

bertan Sancti Spiritus ikastetxea eraiki dadin”29. Klerikoek zuten baratzea eta 

auzotarren aldameneko beste baratze batzuk ziren. Barnean zegoen, baita 

ere, hiribilduko ospitaleko iturriaren ondoan zeuden burdinola eta sutegiek 

erabiltzen zuten erreka bat ere, bertatik igarotzen zena, eta Olaldeko presara 

zihoan ibaia, eta Remeriteguira igarotzen zen zubi berriko bidea. Horiek 

guztiak laga egin ziren ikastegia eraikitzeko.

29.  Ibidem, 7-3. Kondea, parrokia-elizako zaindari gisa, aipatutako baratzeen jabea zen.

Agintariak Oñatiko Unibertsitateko klaustroan, erlijiosoek lagunduta. Egilea: Martín Ricardo;
Photo Carte, 1925, Kutxateka.
https://www.kutxateka.eus/Detail/objects/37875
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1567. Unibertsitateko Konstituzioen 21. orrialdea (izurria izanez gero egin beharreko ekintzei buruz-
koa). AHPG-GPAH, AU 9/10.
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Pedro Velez de Guevara kondeak honela eman zuen ahalmena lurren 

dohaintza egiteko: “Grazia eta dohaintza hutsa eta atzeraezina egiten dizugu, 

zuri, Ávilako gotzain jaun horri, zuzenbidean bizien artekoa deitzen zaiona, 

zuretzat eta zure oinordeko eta ordezkoentzat, ikastegi hori eraikitzeko, egun 

monasterio horretako apaizek jabetzan duten baratzearena eta orain lego 

diren partikular ugarik dituzten baratze guztiena”30.

1539an, gotzainaren eta Oñatiko hiribilduaren arteko hitzarmen-eskritura 

eman zen unibertsitate bat eraikitzeko, “Salamancan, Valladoliden eta 

Alcalán dagoen bezala”. Bertan parte hartu zuten Pero López de Hernani 

lizentziatuak, errege-erreginen fi skalak, Valladoliden bizi zenak, Juan Martínez 

de Asurduy doktoreak, aipatutako gorteko eta Kantzelaritzako abokatuak, eta 

Juan López de Galarza Oñatiko alkate arruntak. Eraikinak behar duen egurra 

jartzeko konpromisoa hartzen du Kontzejuak31.

Oñati, juridikoki Guevaratarrek kontrolatutako konderria, ordea, 

guztiz gipuzkoarra zen, bai sozialki, bai ekonomikoki. Herriaren hedadura 

Gipuzkoako beste edozeinena baino zabalagoa zen, eta, biztanleriari 

dagokionez, Donostiaren atzetik bigarrena zen, hurbiletik, Bilbo, Gasteiz edo 

Iruñarekin alderatuz gero bezalaxe. Esan daiteke Oñati, garai hartarako, hiri 

txiki bat zela: burdin industria indartsu batez, egurra eta ikatza ematen zuten 

baso ugariz, baserri ugariz eta familia ospetsuak zituen hiri-bizitza nabariaz 

hornitua.

Kontuan izan dezagun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren artean, Felipe II.

aren garaian, ia ez zirela 200.000 biztanlera iristen32. Gipuzkoak, 1587 

inguruan, 70.000 baino ez zituen33. Oñatik 5.000 biztanle inguru zituen XVI. 

mendearen amaiera aldean, eta horietatik laurdenak mende amaierako 

izurritearen ondorioz hil ziren34. Lazarraga eskribauaren esanetan, “1.270 lagun 

30.  M.ª Rosa Ayerbe, “Universidad de Sancti Spiritus de Oñate. Fuentes y líneas de investiga-
ción”, op. cit.

31.  Ibidem. Urtarrilean edo otsailean egurra mozteko esaten du gotzainak beste gutun batean.

32.  M. Ulloa, La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Felipe II, Erroma 1963, 19. or.

33.  S. Piquero, Demografía guipuzcoana en el antiguo régimen, ed. UPV/EHU, Bilbo 1991, 65. or.; 
J. Urrutikoetxea, “Historia de la población”, Euskal Herria, 2 liburuki, Donostia 1985, I. liburukia, 
180. or. Gipuzkoarentzat 58.000 h adierazten ditu 1498an, eta 76.000 h 1591n.

34.  Juan Madariaga, “La población de Oñate en el siglo XV a través de un Acta de Junta 
General”, Oñatiko Liburutegiaren Aldizkaria, 10 zenbakia, 1979, 39.-52. or. Kalkulatzen du 1489an 
Oñatik 3.868 biztanle zituela eta, mende batean, 1597-1599ko zorigaiztoko izurritera arte, 5.000 
biztanlera iritsi zela.
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baino gehiago hil ziren izurritearen gaitz kutsakorraren ondorioz — gizonak, 

emakumeak, dontzeilak—: zortziehundik gora adinekoak ziren, eta gainerakoak 

neska-mutilak eta haurrak”35. Hildako jende kopuru handia da, eta datu horrek 

Oñatiko populazioaren garrantzia hautemanarazten du.

XVI. mendearen erdialdean, agintariak eta herria ohartu ziren 

unibertsitate bat ezartzeak zer ekar zezakeen berekin, ez bakarrik ospeari 

dagokionez, baita ekonomiaren ikuspegitik ere: fundatzaileak emandako 

dirua, hiriko dendetatik hornitu beharra izango zuten familietatik etorritako 

irakasleak eta ikasleak, eta etxe partikularretan ostatu hartu eta bizi behar 

zuten ikasleak. Inguruko herrientzat ez ezik, ikusi ahal izango dugunez, 

urrutiko herrientzat ere erakargune bihurtuko zen Oñati. Leku horien artean, 

adibidez, Kanariar Uharteak eta Amerika bera egon zitezkeen. Horrela, 

hiribilduko giroaren zati handi bat fundazio berrian emandako ikasketen 

ingurukoa izango zen, eta hiri unibertsitario baten izaera hartuko zuen. Izan 

ere, bizilagunak hiru mende eta erdi baino gehiagotan zehar identifi katuta 

sentitu ziren hiri unibertsitario horrekin. Mendeetan zehar, unibertsitatea 

aberastasun- eta ospe-iturri garrantzitsu bihurtuko zen hiribilduarentzat.

3.2. Rodrigo Mercado de Zuazola gotzainaren fi gura

Egoera horretan, Zuazola funtsezko fi gura izan zen. Gotzainarengatik 

izan ez balitz, fundazio hau amets pentsaezina izango zen, eginezina. 

Proiektua aurrera eramateko bere irrika zela eta, haren bilakaeraren zain 

egon behar zuen. Enperadorearekin eta, aurretik, Fernando Katolikoarekin 

bidaiatu zuen bere lanbideagatik, eta zaila da pentsatzea bere sorlekua 

bisitatu ezin izan zuenik ikastegia gauzatzen ari zen garaian. Hala ere, 

Lizarraldek dio unibertsitatearen fundatzaileak ez zuela inoiz Oñati bisitatu 

1512an gotzain izendatua izan ondoren. Era berean, zailtasun asko gainditu 

behar izan zituela dio, diru asko erabili zuela unibertsitaterako baimena 

erraztuko zuten bulda pontifikalak lortzeko, eta irmotasun handia behar 

izan zuela ikastegia gauzatzeko oztopoak jartzen zituzten goi-mailako 

agintarien aurka. Esaten denez, oso gizon lanpetua izan zen, elizako postu 

garrantzitsuak (Mallorca, Ávila eta Santiagoko egoitzak) eta zibilak bete 

zituena: Fernando erregeari Napolira lagundu zion (bertatik diru eta bitxi 

35.  J. A. Azpiazu, Esa enfermedad tan negra. La peste que asoló Euskal Herria (1597-1600), 
Ttarttalo, Donostia 2011, 102. or.
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ALBERICO DA ROSCIATE. - Lexicon sive dictionarium... - Papie : Michaelem et Bernardimum, 1498. - 
[328] h. ; 44 cm. - R. 1164 (Unibertsitateko liburutegiko inkunable baten azala). Eskuz: ‘Es del Colegio 
Mayor de Sancti Spiritus, de el Obispo de Avila mi Señor’ (Ávilako gotzainaren Sancti Spiritus ikaste-
txe nagusikoa da, jauna). AHPG-GPAH, OUL 1164.
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asko ekarri zituen), konkistaren ondorengo Nafarroako lehen erregeordetzaz 

arduratu zen eta inkisidore-postua bete zuen hegoaldean. Ez al zen inoiz 

Oñatin egon 1512 eta 1548 artean (hil zen urtean)?

Zuazola bere ama Elvira de Zuazola hil zen etxean jaio zen (data zehatza 

ez da ezagutzen), Oñatiko Rua Nuevan. Hiribildu horretan, lehen letrak ikasi 

zituen, tontsura egin zuen eta 1480an ordena txikiak jaso zituen. Lleidan eta 

Salamancan ikasi zuen, baina ez zen doktoregoan sartu “doktore-tituluak 

eskatzen dituen diru kopuru handiengatik”, eta arazo hori saihestu nahi izan 

zien bere ikasle herrikideei.

Bestalde, Lizarraldek kondaira edo alegia (aspaldi gertatutako gertaera 

fantastikoa) baten berri ematen du. Horren arabera, “Valladolidetik Oñatira 

bere obrak ikustera zetorrela, begiak atera zizkioten”36.

Autore horrek dio, halaber, sekula ikusi ez zituela Oñatiko bere hiru obra 

handiak (San Migel parrokiako klaustroa, parrokia horretako Pietatearen 

kapera eta unibertsitatea). Hil ondoren besterik ez omen zen bertara iritsi. 

Honako hau argudiatzen du: “Behin baino gehiagotan adierazi zuen Oñatiko 

bere hiribildu maitea bisitatzeko desira bizia, baina zalantzan jartzen dugu 

1512an apaiz ordenatu ondoren behin ere egon izana”37.

Bere bizitzan zehar oso lanpetuta egon arren, harrigarria da aukerarik 

gorde ez izatea hainbeste bidaia eta mugimenduren ondoren bere familia 

agurtzeko, bere jaioterria bisitatzeko eta, agian arreta bereziarekin, bere 

sorterrian arduratuta izan zuten hiru proiektu handiak ikusteko. 

Ba al dago zantzurik 36 urtetan zehar (1512an gotzain izendatu zutenetik 

1548an hil zen arte) parrokiako klaustroaren, Pietatearen kaperaren (bera 

ehorztera zuzendua) eta, batez ere, unibertsitatearen obra ikaragarria 

kontrolatu edo miresteko etorri izana aditzera emango duena?

Bi auzi egon ziren, bata 1545ekoa eta bestea 1586 eta 1591 artekoa, 

eta horiek garatu zireneko terminoek bidea ematen duten pentsatzeko 

gotzainak zenbait oñatiarrekin izan zituen kontaktuetako batzuk bere 

jaioterrian izan zirela, eta ez nahitaez Valladoliden edo bizi ohi zen 

lekuan. Egia da, unibertsitatean zuen interesagatik piztutako jakin-mina 

dela eta, hiribilduko ordezkari batzuk beregana joan zirela gotzainaren 

36.  J. A. Lizarralde, Historia de la Universidad Sancti Spiritus de Oñate, Tolosa 1930, XIV. or.

37.  Ibidem, 29. or.
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fundazio-proiektuaren baldintzak ezagutzeko, baina ez da baztertu behar 

harreman horietako batzuk Oñatin izatea. 

Ikus dezagun XVI. mendearen amaiera aldeko auzia38. Bertan, Juan Ortiz 

de Idígoras eskribauaren testigantza agertzen da. Hark ikastegiaren (Sancti 

Spiritus) funtzionamendua ezagutzen duela dio, eta badakiela unibertsitateak 

duela berrogei bat urtetik funtzionatzen duela [testigantza, beraz, 1586koa 

izango litzateke, ikastegia sortu eta lau hamarkada geroagokoa]. Hiribilduko 

Kontzejuaren eta unibertsitateko errektorearen arteko jurisdikzio-arazoren 

bat izan behar zuen, betiere gatazkan baitzeuden. Izan ere, esaten du, 

Valladoliden bezala, aguazilek beren etxea dutela kartzela gisa, eta: “alkate 

izan da urte askoan, preso horiek bisitatzera joan da, eta bizi ziren etxeak eta 

ostatuak kartzelatzat hartzen zituzten”; eta “alkateek ikasleren bat atzematen 

dutenean, errektoreari entregatzen diote, baina badaki herriko mutilen eta 

ikasleen artean liskarrak egon ohi direla”39.

Lekuko kualifi katua da, alkate, erregidore eta diputatu aritu zena. Baina 

deigarria da esan izatea, non elkartu ziren adierazi gabe, “Rodrigo Mercado 

gotzaina ezagutu zuela”. Gotzaina deklarazio hori egin baino lau hamarkada 

lehenago hil zenez, Ortiz de Idígorasek adindua behar zuen deklarazioa egin 

zuenean. Non eta noiz ezagutu zuen gotzaina? Agian, Valladolidera bisita 

egiteko balizko batzorde instituzionalen bateko kide izanik, adibidez, 1547. 

urtean, alkate zela?Edo, gotzainak egiaz Oñati bisitatu zuen aipatutako 

eskribaua oso gazte zela, eta orduan ezagutu zuen?

Oñatin gotzainarekin izan zitekeen topaketa baten hipotesiari 1545eko 

auzi batek ekarritakoa gehitu behar zaio, urte horretan Mercado Zuazola 

bizirik baitzegoen. Zer aurkitzen dugu dokumentu horretan? Gotzainak, 

Oñatin, Catayde (edo Catayre, bi eratara izendatzen baitute) izeneko basetxe 

bat erosi edo erosteko agindu zuen, ziurrenik, unibertsitateak aurrera egingo 

balu, haren egoiliarrak gariz hornitzeko40. Gogoratu behar da 1534an bidali 

zuela Zuazolak Oxirondo ganberazaina 5.000 dukat, bitxi eta libururekin, 

ikastegia ekipatzeko.

38.  ARChV Pleitos Civiles F. Alonso (F) 855-1 eta 856-1.

39.  I. Zumaldek, Oñate 1954-1955 aldizkarian (78.-80. or.), egiaztatzen du Idígoras alkate izan 
zela 1547., 1555., 1571. eta 1579. urteetan.

40.  ARChV, Pleitos Civiles Masas (F), 592-3.
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Aipatutako basetxea erosi ondoren, Ladrón de Valdak hura be-

rreskuratzeko asmoa du, eta saiakeran lekuko batzuk agertzen dira. Horiei, 

besteak beste, bi auzilariak, Valda eta gotzaina, ezagutzen ote dituzten 

galdetzen zaie. Erantzunek iradokitzen dutenez, lekuko horiek, gotzaina 

ezagutu ez ezik, batzuetan zehazten da ikusi egin zutela edo harekin hitz 

egin zutela, eta hori harrigarria izango litzateke gotzainak hiribildua bisitatu 

izan ez balu, hori baieztatzen duten testigantzen kopurua kontuan har-

tuta.

Pedro de Gorosabel bergararrak eta Juan de Munaçategui Eleaçarragako 

egoiliarrak entzutez baino ez dute gotzainaren berri, pertsonaia garrantzitsua 

zela aditzera emanez. 

Beste testigantza batzuk gehiago hurbiltzen dira gotzainarekiko 

zuzeneko harreman posible batera. Lope de Çelayak, Çañartuko egoiliarrak, 

88 urtekoak, “bistaz ezagutzen du aipatutako gotzain jauna, Rodrigo Mercado 

jauna, gotzain egin ondoren behin ikusi duelako”. Ez dut uste Valladoliden 

bisitatuko zuenik, ziurrenik adinean sartuta egoteagatik.

Bestalde, Miguel Saez de Elorduyk, errege-erreginen eskribau eta 

hiribilduko bizilagunak, gotzainak aurkeztutako lekukoak, honako hau dio: 

“bistaz eta elkarrizketaz ezagutzen dituela gotzain jauna eta aipatutako 

Ladron de Valda eta Inés de Galarça, haren emaztea, eta askotan egon dela 

Catayde basetxean, eta gotzain jaunaren aldeko salmenta-gutuna ikusi duela, 

Juan López de Galarzari esleituta dagoena, eta gari-errentako zortzi anegak 

eta neurri txikieneko zentsua saltzekoa [handiena, 6 anega eta erdi], eta azken 

hamazazpi urteetan Sancho Saez de Mercadok [gotzainaren anaiak] basetxe 

eta saroi hori dauzkala, modu baketsuan eta eztabaidarik gabe, eta laurehun 

dukat balio duela, aziendarako lur onak dituelako eta gari ugari uztatzen 

duelako, mendilerro osoaren aurrealdean baitago”.

Juan de Laçarragak, “Çubillagako egoiliarrak, Oñatiko konderriko 

bizilagunak, Ladron de Balda jaunak aurkeztutako lekukoak aipatutako 

auzirako, Ávilako gotzain Rodrigo de Mercado jaunarekin hitz egin du 

Catayre etxe eta basetxeari buruz, eta frogan… hogeita hamar urte zituen 

eta esan zuen aipatutako gotzaina bistaz ezagutzen duela, behin Oñatin 

ikusi zuela”. Hogeita hamar urte bazituen eta gotzaina Oñatin ikusi bazuen, 

halabeharrez izan behar zuen gotzain izendatua izan eta handik denbora 

askora, beharbada hogeita hamarreko hamarkadan edo berrogeiko 

hamarkadaren hasieran.
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Era berean, Martín Saez de Galarzaren lekukotza ageri da. Hau aitortzen 

du: “Galarça etxeko eta horren orubeko jauna dela, Leniseko ibarreko 

bizilaguna, Ladrón de Valdak aurkeztutako lekukoa, 65 urtekoa, esan zuen bi 

auzilariak eta haietako bakoitza bistaz, hitz egitez eta elkarrizketaz ezagutzen 

dituela”.

Uste dut testigantza horiek erakusten dutela, noiz jakin ez arren, 

Mercado de Zuazolak behintzat behin bisitatu zuela bere sorlekua, ziur aski 

1530-1540ko hamarkadan zehar, unibertsitatearen proiektua gorpuzten ari 

zenean.

Ustez egiaztatuta dago Zuazola Oñatin egon zela proiektuaren fasean 

edo, agian, eraikuntzaren beraren fasean. Nolanahi ere, proiektuak aurrera 

jarraitzen du eta, 1542-1548 tarte laburraren ondoren, Sancti Spiritus abian 

jartzen da.

Oñatiko Unibertsitateko klaustroa. Egilea: Marín, Pascual; Marín; 1940s, Kutxateka.
https://www.kutxateka.eus/Detail/objects/1061



50

3.3. Hurbilketa bat Sancti Spiritusen kronologiara

Ez da erraza Sancti Spiritusen historiaren kronologia fi dagarria diseinatzea. 

Batez ere, kontuan hartzen badugu gerrak eta krisialdiak etengabe izan zirela 

bere ibilbidean zehar. 1542an funtzionatzen hasi bazen, behin-behinekoz bada 

ere — izan ere, lehen urteetan eskolak ondoko Hernani etxean eman baitziren—, 

autore batzuek diote sortu eta hirurehun urtera itxi zela unibertsitatea, hau da, 

Esparterok 1842an itxi zuenean — justu hiru mende jardunean aritu ondoren—41.

Beste batzuek, Ayerbek kasu, onartzen dute ikastegi gisa edo unibertsitate 

karlista gisa, nola edo hala bizirik egon zela XX. mendearen hasiera aldera arte. 

Hipotesi hori beste azalpenik ez luketen dokumentuek bermatzen dute. XIX. 

mendearen amaiera aldekoak diren zenbait argitalpen txikiz ari naiz. Horietako 

bat da UNIVERSIDAD DE OÑATE (Curso de 1899 a 1900) izenburua duen 

liburuxka, M. Ralduak Oñatin bertan inprimatu eta koadernatua. Liburuxkaren 

azpitituluak honela dio: “Cuadros estadísticos de los exámenes ordinarios en el 

expresado curso” (adierazitako ikasturteko azterketa arrunten estatistika-taulak). 

Ondoren beste taula bat dago, ALUMNOS PREMIADOS (ikasle sarituak) 

izenburupean, eta jarraian datoz FILOSOFIA ETA LETREN FAKULTATEAN, 

ZUZENBIDE FAKULTATEAN eta NOTARIOTZA KARRERAN saritutako ikasleen 

zerrendak. Zerrenda horiek honela laburbiltzen dira: 77 aipamen edo sari 

Filosofi a eta Letren Fakultatearentzat, 234 Zuzenbide Fakultatearentzat eta 5 

Notariotzarentzat. Azkenik, 1896ko martxoaren 6ko Errege Dekretua aipatzen 

da, eta horren xedapenaren oinean Kristina Erregina eta Aureliano Linares Rivas 

Sustapeneko ministroa.

Ez dago ulertzerik, halaber, gerora batxilergoko institutuko idazkaritza 

izandakoan gorderik, honako hau dioten formularioak egotea:

UNIVERSIDAD LITERARIA DE OÑATE

[bajo cuyo título se inscribe] 

FACULTAD DE .......................... CURSO ACADÉMICO DE 190... A 190...

Ondoren, erregistro-zutabe hauek daude:

NOMBRES APLICACIÓN APROVECHAMIENTO CONDUCTA
OBSERVACIONES

41.  A. Morales Arce, La Universidad de Oñati, desde las reformas ilustradas hasta su eliminar 
defi nitiva (1772-1842), op. cit., 150. or. Autore honek dio Sancti Spiritusen urrezko garaia XIX. men-
dearen lehen erdia izan zela, 1842an itxi baino lehen.
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Eta, formulario horien hondoan: 

Oñate ................... de  ................................  190 .............

El Catedrático,

 ............................................................

Formulario horiek XX. mendera igortzen dute argi eta garbi, eta ez dira 

ulergarriak unibertsitateko arduradunen gogoan mende berria unibertsitateko 

ikasturte akademiko berriekin inauguratzeko borondate irmo eta erabakirik 

ez balego. Saiakera horrek urte bat edo bi bakarrik iraun izan balu ere, 

aipatutako mezuek egiaztatzen dute Sancti Spiritusen jarduna XVI. mendetik 

XX. mendera iritsi zela.

Unibertsitatea 1842an Esparterok “behin betiko” itxi zuela dioen 

baieztapenaren aurrean, aipatutako albisteek eta aurretik jorratutako beste 

batzuek zalantzan jartzen dute ikastegi hau desagertu izana, zeinaren 

dinamika XIX. mendearen bigarren erdian zehar mantendu baitzen, erantzunez 

Euskal Herriaren eta, bereziki, Oñatiren borondate irmoari ikastegia bere 

unerik kritikoenetan irekita mantentzeko.

Ezinezkoa da zehaztea ikastegia zenbat denboraz ari izan zen behar 

bezala jardunean, ezustekoak etengabeak izan baitziren Sancti Spiritusen 

historian. Katedradun nahikoak mantentzea ahalbidetzen ez zuten barne 

krisiak, unibertsitate txikien edo munta txikiko herrietan kokatuen itxiera, 

irakasleen ihesak izurritearen edo frantsesen hurbiltasunaren ondorioz, etab. 

Hori guztia dela eta, ezin da ziurtatu aldi jakin batzuetan zentroaren jarduna 

nahi bezalakoa izango zenik. Eta Gaztelako unibertsitateek ez al zituzten 

antzeko arazoak eta aldi baterako itxierak jasan antzeko inguruabarrengatik?

Arestian esandakoaren ondoren, ezin da zalantzan jarri utopia bat dela, 

gaur egun, egutegi bat diseinatu nahi izatea, unibertsitatea inplikatuta egon 

zen martxa ona eta geldialdiak zehaztuko dituen ekuazio bat ziurtatuko 

diguna. Etorkizuneko ikerlanek gai honetarako hurbilketa bat iragar lezakete. 

Bestalde, lan honetan ez dut hori funtsezkotzat hartzen.

Hala ere, beharrezkotzat jotzen dut aurreko ikerlanetan oinarritzea, 

oinarrizko datuekin kronologia bat taxutzeko, unibertsitateak hainbat 

mendetan zehar egindako ibilbidearen irudi bat ematera hurbiltzeko aukera 

emango diguten oinarrizko datuekin.

Lizarraldek dioenez, 1542ra arte ez ziren kurtsoak hasi, Hernani etxean 

hiru batxilerrek egindakoei kurtso dei badakieke. Haien izenak, kidekotzat, 
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Oñatiko Kontzejuak eman zituen: Villarreal, Mendizabal eta Burunsano 

batxilerrak42. 1551n amaitu zuten konstituzioen testua idazten, eta, horien 

bidez, errektore bat eta 2 kontsultari edo aholkulari jarri zituzten ikastegiaren 

buru, eta 12 kolegial prebendadun esleitu zitzaizkion. “Hamabi kolegial 

zeuden, horietako bi Oñatikoak, eta beste bi hiru probintzietakoak. Ezin zuten 

eskolan zortzi urte baino gehiago eman, denbora hori betetzean errektore 

izendatzen zutenak izan ezik. Errektoreak kleriko tontsuratua izan behar zuen 

gutxienez. Errentak hamabi kolegial mantentzeko iristen ez zirenez, 1554an 

zortzira murriztu ziren”43. Krisia, unibertsitateak bere historian berezkoa 

izango zuena, oso goiz hasi zen.

1569-III-27an Filipe II.aren errege-agindu batek Hernán Suárez de Toledo 

doktore eta errege-aholkulariari mandatua eman zion Oñatira pertsonalki etorri 

eta unibertsitate-institutua bisitatu eta erreformatu zezan. Unibertsitateak, 

horregatik, 1579an informazioa prestatu zuen Medikuntzako ikasketak egin 

ziren eta erreforma baino lehen graduak eman ziren ala ez jakinarazteko. 

Informazioaren arabera, zenbait doktore graduatu ziren — orduan jardunean 

Gipuzkoan eta Gasteizen—, eta erregeari erregutu egin zitzaion fakultate 

horretan goi-mailako graduak ematen jarraitzeko lizentzia eman zezan, eta 

hala egin zuen. Horien erakusgarri izan ziren Vergara eta Erro doktoreak 

Arrasaten, Olarte eta Bidain doktoreak Gasteizen, Monasterio doktorea 

Bergaran, eta Alegría doktorea Oñatin44.

XVIII. mendera iritsita, 1706an hiru kolegial bakarrik zeudela ikusten 

dugu, errenta urrien ondorioz, eta unibertsitatea desagertzeko zorian egon 

zen. Oñatiko Kontzejuak kontsumorako produktuen gainean ezarritako bi 

marabediko sisaren emaitza horretan laguntzera zuzendu zuen, jesuiten 

laguntzarekin lau katedra hornitzeko asmoz. Goi-mailako graduak emateko 

ahalmena kendu zioten, baina 1771n zortzira igo zuten katedra kopurua. 

Orduan esku hartu zuten gaian hiru probintziek, eta 1777an berriro lortu zuten 

goi-mailako graduak ematea.

42.  Historia de la Universidad Sancti Spiritus de Oñate, Tolosa 1930, 114. or.

43.  I. Zumalde, Historia de Oñate, Donostia 1957, 613. or.

44.  R. Ayerbe, “Universidad de Sancti Spiritus de Oñate. Fuentes y líneas de investigación”, 
op. cit.; Zumaldek dio dagoeneko 1569an funtzionatzen zuela Medikuntzako fakultateak, baina 
urte horretan bertan kendu zutela, nahiz eta 1581ean berrezarri. Medikuntzaren gaiak datu berriak 
emango dizkigu fakultate horretan graduatutakoen zerrenda jorratzen dugunean.
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1794: frantsesak Bergarara iritsi ziren, eta kolegial batzuek Gasteizera 

ihes egin zuten, baina Udalak ez zuen utzi unibertsitatearen ondasunak hara 

eramaten. 1795ean Oñatira itzuli ziren irakasleak.

1807: hainbat unibertsitate kentzeko dekretua, haien pobrezia eta 

gainbeheragatik. Oñati zerrendan ez sartzea lortzeko zorian egon zen, eta 

orduantxe hasi zen Independentzia Gerra. 

1814an, gerra amaituta, unibertsitatea berriz ere ireki zuten hamahiru 

katedra eta laurehun ikasle baino gehiagorekin, baina 1822an ikastegi huts 

bihurtu zuten.

1834an, erregina gobernatzaileak unibertsitatea Gasteizera lekualdatzeko 

baimena eman zuen, gerra zibilaren erdian, eta unibertsitate karlista nahiko 

luzaroan egon zen indarrean, baina gerra amaitzean desagertu egin zen45.

45.  Zumalde, op. cit., 614.-618. or.

Oñatiko Unibertsitateko klaustroan ekitaldi bat. Jatorria: Marínen bilduma.
Egilea: Pascual Marín, 1933, Kutxateka.
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Bigarren Karlistaldian, “Errege eta Pontifi ze Unibertsitatea” inauguratu 

zuten, Pio IX.aren kontzesioz, eta inaugurazio horretan Carlos VII.a egon 

zen. Gerra amaitu zenean unibertsitatea kuartel bihurtu zuten, eta, geroago, 

1884an, Letráneko kanonigo erregularrek gobernatutako mintegi, eta 

1892an kendu egin zuten. Azken berrezartzea Unibertsitate Katolikoa 

deiturikoak egin zuen, 1895ean, Filosofia eta Letren Fakultatearekin, 

Zuzenbide Fakultatearen eta Zuzenbideko karreraren osagarriekin. 1901ean 

kendu zuten behin betiko46.

López Atxurrak egindako laburpen txikiak unibertsitatearen kronologia 

sinplifi katzen laguntzen du:

“1540. Rodrigo de Mercado y Zuazola gotzainak Oñatiko 

‘Sancti Spiritus’ unibertsitatea sortu zuen. XVIII. mendean zehar 

gainbehera izan zen. 1767an lau katedra baino ez zeuden. 1777an, 

hiru probintzien laguntzarekin, zortzi katedrara igo zen. 1807 eta 

1814 artean unibertsitatea kendu zuten. 1814 eta 1822 artean 

berriz ireki zuten. 1822 eta 1828 artean kendu egin zuten. Azken 

urte horretan ikastegi bihurtu zen. 1842an itxi egin zuten. 1874an 

karlistek Oñatiko Unibertsitatea berrezarri zuten. 1887an berriro 

kendu zuten. 1896an Oñatiko Udalari baimena eman zioten Filosofi a 

eta Letren Fakultatea eta Zuzenbide Fakultatea berrezartzeko. 

1902an behin betiko kendu zuten unibertsitatea”47.

Ikastetxearen ibilbide neketsuaren inguruan, batez ere XIX. mendearen 

amaiera aldean, unibertsitatearen artxiboko zenbait datuk nolabaiteko 

informazioa ematen dute ikasketen ibilbidea jarraitzeko borondate 

menderaezinari buruz, nahiz eta hain justu unibertsitate-gradurik ez 

dela sumatzen den. 1874tik 1875era bitarteko ikasturterako matrikulen 

behin-behineko erregistroak latinitate eta humanitateen lehen aldia erakusten du, 

eta Filosofi ako bigarren mailan 70 ikasle daude, horietako batzuk oso gazteak: 

Pablo Leturia Urrutia, oñatiarra, 17 urte; Antonio Alzuru y Llomparte, zarauztarra, 

46.  Ibidem, 625. or. Bestalde, Ayerbek dio (op. cit.) 1902an Errege Dekretu batek Unibertsitateko 
erregimen berezia bertan behera utzi zuela eta ikasleak Zaragozara bideratu zituela.

47.  “Cultura, educación y estudios vascos: hitos para la recuperación de nuestra memoria histó-
rica (Cronología)”, Eusko Ikaskuntzaren Kongresua, Gasteiz 1993, Eusko Ikaskuntza, Donostia 1995, 
56. or.
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13 urte; Esteban Lenizbarrutia Villar, aramaioarra, 13 urte48. XIX. mendeko azken 

urteetan (1896tik 1900era) ohiko sariak eta ohorezko aipamenak erregistratzen 

dira, eta, harrigarria bada ere, “Zuzenbideko Lizentziaturaren sariak”49.

Pio Barojak (1872an jaioa) XIX. mendeko euskal bizitzaren alderdi asko 

ezagutzeko ahalegin handia egin zuen. Ez zitzaion ahaztu garai hartako 

kulturagune garrantzitsu baten presentzia: Oñatiko Unibertsitatea. Zalakain 

abenturazalea eleberrian — 1908an argitaratua eta bigarren gerra karlistan 

girotua—, Oñatiri eta bere unibertsitateari buruzko zenbait aipamen egiten 

ditu. Bertan ikasiko du familia noblekoa den Karlos Ohandok. Soraberrirentzat, 

pertsonaia jakintsu herrikoia zen. “Oñati Atenas modernoa zen”.

3.4. Udalaren ahaleginak unibertsitateari eusteko

Oñatiarrek eta euren agintariek ospea eta bizimodu bat eman zien 

ikastegia irekita mantentzeko zuten borondate irmoak kanpoko jende asko 

erakartzea lortu zuen, eta herritarren ongizate ekonomikoari lagundu zion. 

XVI. mendean ikastegia eraiki eta ondoren manten zedin bultzatzeko haien 

interesa agerikoa izan zen, eta, XIX. mendean ere, ikastetxe estimatua itxiko 

zenaren beldur zirenean, herriak eta bere ordezkariek izugarrizko ahaleginak 

egin zituzten. Hiru mendetan zehar Sancti Spiritus Oñatiko historia kultural, 

sozial eta ekonomikoaren berezkotzat hartu ondoren, ikuspegi ilunak zeuden 

eta etorkizuna zalantzagarri agertzen zen.

XIX. mendearen lehen erdia zaila izan zen, eta Kontzejua uniber -

tsitatearen gainean zeuden laino beltzen jakitun zen. Ikastegi txikiak 

desagertzeko arriskuan zeuden, Madrilgo gobernuaren aldetik haiek ixteko 

mehatxua zegoen, eta beharrezkoa zen gogor eta bitarteko guztiekin 

borrokatzea haiek zabalik mantentzeko. Arrisku horri gertuagoko beste bat 

gehitzen zitzaion: Gasteizek Oñatiko unibertsitate-tradizioa bereganatzeko 

zuen anbizioa, edo bere hirian ikastegi zaharraren jarraipena itxiko zuen 

beste unibertsitate bat sortzeko asmoa, krisi ekonomikoko garaietan hari 

diruz lagundu bazion ere.

Lehen gerra karlistaren ondoren, Sancti Spiritus, Madrildik, Karlos erre-

gegaiaren mendekotzat ikusi zuten, eta ikastetxeko errektoreak ere akusatu 

48.  AHPG-GPAH AU 33-9, Oñatiko Unibertsitatea, Bigarren Hezkuntzako ikasketak.

49.  AHPG-GPAH AU 142-1.
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zituzten horretaz. Horri gehitzen bazaio tronua hartu nahi zuenak Artazcoz 

jauregia izenekoan fi nkatu zuela bere bizilekua, bazeuden arrazoi gehiago 

Fernando VII.aren alargunaren (erreginaorde gisa) aldekoen edo kristauen 

gorrotorako.

Oñatiko Udalak bere ikastegi preziatua irekita mantentzeko borrokatu 

behar izan zuen, eta saiakera horiek agerian geratzen dira gaiaren inguruan 

argitzen gaituzten Kontzejuaren akta-liburuetan, xehetasunez betetako 

kronologiari jarraituz50.

1807. urtean, aktetan jasota geratu zen Miguel Ángel de Artazcoz 

alkatearen belarrietara zurrumurru bat iritsi zela, hots: iragarri zen 

unibertsitate-mundua errotik eraberritu egingo zela, eta ikastegia mantentzeko 

kudeaketa egokiak egiteko Kontzejuko kideen borondatea bultzatu zuen 

horrek.

Beharbada, itxieraren mamuak animatu zituen hiru euskal probintziak 

beren laguntza-kuota handitzera katedra gehiago ezartzeko: 3.000 errealetik 

9.000 errealera igo zuten urteko laguntza. Oñatik, berriz, 5.900 errealetik 

9.700era igo zuen bere zuzkidura.

1822an arrisku berri bat agertzen da: Bergararen asmoa unibertsitate 

literario bat ezartzeko. Unibertsitate hori gauzatuz gero, Oñatikoari kalte 

egin ziezaiokeen. Hiribildu honek bere kokapen geografi koaren abantailak 

argudiatzen ditu (hiru probintzien erdian dago), baita bere tradizio kolegial 

luzea ere. Ildo horretatik, aldarrikatzen du unibertsitatea “bere izatearen oinarri 

nagusia” dela, hau da, bere ekonomiaren eragilea edo euskarria. Horri erantsi 

behar zaio, Oñati itxiz gero, ikasleek Valladolidera edo Zaragozara jo beharko 

luketela — helmuga urrun eta garestiak—.

Bi urte geroago, 1824an, alkateak bere kezka adierazi zuen zenbait 

unibertsitate txikiren balizko itxieragatik — horien artean Oñatikoa—. Hortaz, 

ikastetxeari 12.000 errealeko dirulaguntza ematea erabaki zen, eta probintziei 

laguntza eskatu zitzaien, Sancti Spiritus goi-mailako ikastegien artean 

kokatzeko asmoarekin.

Egiaz, Kontzejua, 1826an jadanik, kezkatuta ageri da unibertsitatearen 

“gainbehera-egoerarekin”, laguntza fi nantzarioak eman arren. Kontzejuak oso 

plan landua diseinatzen du ikastegia goi-mailan mantentzeko.

50.  Eskerrak eman behar dizkiot Xabier Zelaia lagunari, jarraian azalduko ditudan datuak eman 
zizkidalako.
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1552. Unibertsitateko eskailera nagusiko kasetoiduraren obren tasazio-idazkera. Bertan, Pierres 
Picard eskultore ospetsuaren sinadura agertzen da. Hain zuzen, hari egozten zaizkio Unibertsitateko 
fatxadako pilastroiak. AHPG-GPAH, AU 98/10.
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1828an, Fernando VII.ak Donostiara egindako bisita aprobetxatuz, 

ordezkaritza bat bidali zen hara, erregearen babesa eskatzeko. Calomarde 

ministroarekin elkarrizketatzea lortzen dute, eta horrek hitz egokiekin eta 

promesekin agurtzen ditu. Erregea Bilbora doanean, ordezkariak hara joaten 

dira, bere asmoak berriz ere adierazteko. Kontua da, laguntzen ordez, 

Gipuzkoako Aldundiak Oñatiko Udalari ekarpen handia eskatzen diola 

errege-bisitak eragindako gastuak ordaintzen laguntzeko: 1.000.000 erreal. 

Hala eta guztiz ere, hurrengo urtean unibertsitateko errektoreak Bizkaiko 

Batzar Nagusietara doaz 1825ean agindu zitzaienari eusten saiatzeko. Izan 

ere, Bizkaiak urtean 16.000 erreal emango dituela hitzematen du.

1840ko urtarrilean, udaletxeko aktetan hamar urteko isilunea egon 

ondoren, albisteek oso egoera kezkagarria jasotzen dute: 1834/11/27ko 

errege-agindu batek, gerra zibil betean, unibertsitatea Gasteizera eramatea 

ezarri zuen. Kontzejua defendatzen da esanez ez dela unibertsitate “berri” bat, 

baizik eta hara eraman zutela gerra-arrazoiengatik. Erregina gobernatzaileak 

bi gutun jaso zituen: bata Oñatiko Kontzejuarena eta bestea Sancti Spiritus 

ikastetxeko ikasleena, eta emandako kurtsoei balio akademikoa ematea onartu 

zuen. Unibertsitatea Oñatira itzularazteari buruz geroago erabakiko zen.

Azkenik, erreginak unibertsitatea Gasteiztik Oñatira itzultzea erabaki zuen. 

Hori dela eta, berri on hori San Migel jaietan nobillada batekin ospatzea erabaki 

zen. Baina gauzak okertu ziren: handik gutxira, Esparterok gerra-garaian 

oñatiarrek zituzten aurrekari politikoei buruzko txosten bat jaso zuen. Txosten 

horretan, unibertsitateko katedradunak eta idazkaria akusatuta agertzen ziren. 

Udalak uste du maniobra bat dela ikastegia berriro Gasteizera eramateko.

1842ko irailaren 20an iritsi zen behin betiko kolpea: unibertsitatearen 

itxiera. Kontzejua ohartzen da horrek hiribilduarentzat dakarren krisiaz. 

Alde batetik, zuzenean eragingo die ostatuen jabeei eta haien zerbitzuei, 

unibertsitarioen presentziatik bizi baitziren. Baina neurriak nekazariengan ere 

izango du eragina, haien produktuek ikasleen artean leku egokia aurkitzen 

baitzuten. Azkenik, zenbait gremiok baja hori jasango dute, ikastegiak 

beharginei lana ematen baitzien, unibertsitateko lurrak eta baserriak zaintzen 

zituzten morroiei ere ematen zien bezala. Gainera, Euskal Herriko gaztei 

alternatiba hau uzten zaie: ikasketak utzi edo hiri urrun, garesti eta arrotz 

batera joatea. Gainera, Sancti Spiritusen ikasketek ospe handia izan dute, eta 

euskal gizarteak konfi antza nahikorik ematen ez zuten profesional ezezagunen 

mende geratzeko arriskua zuen. Kexak babesteko, Bizkaiak zioen, Oñati faltaz 

gero, fi losofoak, kanonistak eta legegizonak faltako zirela.
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1844ko udaberrian, unibertsitatea bigarren hezkuntzako institutura 

murriztua geratuko zen, 1851n Nekazaritza Eskola ezarri zen, 1855ean apaiz-

tegi bihurtu zen, 1868an institutu eta unibertsitate libre, 1892an unibertsitate 

katolikoa gisa amaitzeko.

Laburbilduz, Oñatik eta bere Kontzejuak beren unibertsitate-bokazioarekin 

jarraitu zuten nola edo hala, eta, ikusi dugunez, nolabaiteko balioa baina 

ospe txikia zuten tituluak ematen zituzten. XX. mendearen hasierak behin 

betiko itxiera ekarriko zuen berekin, hiru mende eta erdi baino gehiagoko 

borroken ondoren. Oso unibertsitate txiki gutxi pareka daitezke Sancti Spiritus 

unibertsitatearekin garrantziari, iraupenari eta bultzadari dagokienez, eta garai 

batzuetan ikastegia Gaztelako ikastetxe handien parean jarri ahal izan zen.
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Hainbat krisialdiri aurre egin zien ekonomia bat4

Mercado de Zuazolaren herentzia izan zen ikastegia mantentzeko 

oinarri nagusia. 50.000 dukat inguruko aberastasuna zen, eta ondo 

inbertituta, ikastegiaren ongizatea luzaroan bermatuko zuten errentak 

ahalbidetuko zuen. Testamentuak gotzainaren herentziaren garrantzia erakus-

ten du, baina, hark, zoritxarrez, ezin izan zuen kontrolatu legatutako ondasunen 

xedea. Haren heriotzaren urtetik aurrera (1548an hil zen), gotzainaren aberasta-

sun izugarriaren hondamen ekonomikoa eta xahutzea hasi ziren, aberastasun 

hori oso-osorik unibertsitatea sortu eta mantentzera bideratuta egonik.

Legatua oso funts erakargarria zen, eta laster agertu ziren, ikastegiaren 

izenean, diruaren zati handi bat bidegabe erabili zutenak. Valladolidetik 

Oñatira bidean, tramite bihurri eta ilunak asmatu zituzten, eta kolegialei 

ez zitzaien horien bidez konturik eman. Dirua eta aberastasunak Oñatira 

helarazteko arduradun nagusiak, Ramiro doktoreak, hurbileneko konplizeen 

laguntzaz, bere eskuetan hartu zuen haiek jomugara eramateko egitekoa, 

baina iruzurrez jokatu zuen eta horren onuradun nagusiak konjuratuak izan 

ziren, legatuaren zati handi batez jabetu baitziren.

Ez ziren fi dagarriak izan, ezta ere, funtsak zentsuetara desbideratzeaz 

arduratu zirenak. Funts horiek ikastegiari errenta handiak eman behar 

zizkioten. Izan ere, mailegu interesatuak eman ziren gutxieneko bermerik 

gabe. Hartzaileetako asko elkargokideen senideak edo lagunak ziren, eta 

jakina zen zaila izango zela inbertsio horiek berreskuratzea.

Zuazolaren testamentuko datu gutxi batzuek fundazioari zuzendutako 

herentzia handiaren ideia ematen dute. Bertan esaten denez: “7.000 dukat 

ere irabaziak ditu bere industriarekin”, Mallorcako apezpikuaren duintasunera 

goratu zutenean ondasun batzuk bazituen jadanik, eta han “300.000 marabedi 

irabazi zituen, Errege Katolikoaren garaian, Aragoiko erresumetan komisario gisa 

izan genuen gurutzadan”. Ordurako Lamiategiko errota erosia zuen, kolegialak 

elikatuko zituen ogiaren aurreikuspenean. Erosketa horri beste baserri eta mendi 

batzuk gehituko zitzaizkion, eta Arabako hainbat zentsutan inbertitu zuen.
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Hori baino diru gutxiago ere ez zuen lortuko kausa berera zuzendu 

zuen altxorraren administrazio egokitik. Honako hauek aipatzen dira: “Arropa 

ederrak, martazkoak, txamelotezkoak, ohe zetadunak, burdina urreztatuak, 

txilin urreztatua, sarga beltzezko arropak, Holandako elizatorrak, genealogiako 

liburu txikiak, izan diren enperadoreen irudiak, ostientzako marfi lezko kutxa 

bat, mandoentzako burdina urreztatuzko uhalak, kutxa bat betaurrekoekin, 

13.198 erreal zituen gotzainaren kutxa bat”. Honako hauek utzi zituela ere 

adierazten da: “Damasko-mitra bat, ganbera-erloju bat, zazpi tapiz, belusezko 

dosel bat, loba batzuk, belus urdinezko litera-aulki zahar bat, satinezko hiru 

bonete eta belusezko bi, kordobanezko bota batzuk, nabigazio-karta bat, 

mapamundi bat, balezta batzuk beren betaurrekoekin (biak matrazuzkoak), 

zilarrezko bi argimutil txiki, aldarean dagoen zilarrezko gurutze txiki bat, 

zilarrezko ur-ardo ontzi batzuk, zilarrezko kaliza bat”. Errenazimenduko gizon 

baten benetako erakusgaiak.

“Pontifi cal” izenburupean, hainbat bitxi aipatzen dira: “zilarrezko gurutze 

urreztatu bat, aldare handikoa, bere oina duena, guztia erromatar erara 

zizelez landua, mutur bateko gurutzefi ka batekin, eta beste beronia batekin, 

kobrezko bi txanponekin eta sagar batekin eta bi emakume-dominarekin eta 

gure armarrietako zortzi ezkuturekin, hamabi marko pisatzen dituena, eta 

zilarrezko ontza bat, zilar urreztatuzko kaliza bat bere patena urreztatuarekin, 

bere arrosa ireki zizelkatuarekin… apostoluz betetako esku-argiak eta beste 

irudi batzuk, 19 marko eta 3 ontza eta erdiko pisukoak, oihal landuzko 

zilarrezko mitra bat, perlak eta harribitxiak, zilarrezko bi azpil ertain urreztatu, 

sortzailearen armekin, hamaika marko pisatzen dituztenak”51.

Zer gertatu zen aipatutako elementu askoren enkante edo salmenta 

publikoarekin? Ibilbide garbia edo, hobeto esanda, trukatua eta interesatua 

egin zuten? Zein izan zen testamentuan aipatutako elementu askoren 

helmuga?

Zaila egiten da unibertsitatearen mugimendu ekonomikoaren jarraipena 

egitea bere ibilbidearen lehen mendeetan. Paper eta kontu koaderno asko 

desagertu egin ziren inbasioen, gerren edo, besterik gabe, arduragabekeriaren 

ondorioz. XIX. mendeko kontu batzuk dauzkagu, eta horietaz baliatzen gara 

gaiari buruzko hurbilketa bat egiteko. Ikastegiaren historiaren hasieran datu 

51.  Bitxien, harribitxien eta abarren balio artistikoa kontuan hartu gabe, “Pontifi cal” kontzeptu-
pean izendatzen diren zilarrezko elementuen pisua soilik kontuan hartuta, hamabost kilo zilar gain-
ditzen da.
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gutxi batzuk ematen zaizkigu, baina datu horiek oso esanguratsuak dira. Ezin 

da beste era batean katalogatu 1560ko bisitak ematen diguna. Horri buruz 

jakinarazten denez, “Gipuzkoan eta Araban eta Peñarandan hainbat preziotan 

erabiltzen ziren diruetatik, inbentarioan ageri denaren arabera, hamar ‘quento’ 

(milioi) eta 375.265 marabedi (10.375.265 marabedi) hainbat lekutan ezarritako 

diruen errentatan kobratzen ziren”. 28.000 dukat inguruko dirutza zen, eta, 

ondo erabiliz gero, onura handiak ekarri ahal izan zitzakeen. Alabaina, urte 

horretan bertan jakinarazi zen “ikastegiaren diru asko sakabanatua eta gutxi 

erabilia” zegoela, ziurrenik administrazio txar, edo iruzurrezko, baten ondorioz.

1569. urtean administratzaileei ohartarazi egin zitzaien, eta honako 

hau agindu: “Lehenik eta behin, liburu horretan jaso daitezela ikastegiaren 

onibar, zin eta zentsu iraunkor guztiak, eta, horretarako, etxalde bakoitzaren 

mugak ezarrita, eta jaso daitezela, baita ere, zin eta zentsu iraunkor 

horiek izan zituzten herriak, pertsonak eta etxaldeak, eta, orobat, liburuak, 

errefektorio-zilarra…”52.

1606. urtean, Garibay bisitariak ohartarazi zuen, aurrekontuak 

ahalbidetzen zuena baino kolegial gehiago mantentzea zaila zenez, 

“ikastegiak zituen arriskuei buruz, urte horietan egon zitezkeenak baino 

kolegial gehiago zeudelako, bere errentetan izandako galerak zirela-eta, 

zorrak ordaintzeko adina ez edukitzeagatik”53.

XIX. mendearen hasiera aldean, euskal probintziak unibertsitate hurbileko 

eta merke bat izateak dakarren pribilegioaz jabetzen direnean, unibertsita-

tearen funtzionamendurako beharrezkoak ziren zenbait katedra fi nantzatzeko 

prest agertzen dira. Hala, irakurtzen dugu 1818an maiordomoak “Bilbo eta 

bere jaurerriarengandik” 8.000 erreal kobratu zituela, eta Gipuzkoa, berriz, 

hainbat kopuru entregatzen joan zela, 1.900, 960, 1.000 eta 4.500 errea-

lekoak. Arabak 4.000 erreal eman zituen, eta Oñatik berak 1.900. 1821ean, 

Arabak 5.000 ematen ditu, 4.000 Gipuzkoak eta 1.450 Oñatik. 1819an Arabak 

8.000 erreal sartzen ditu, eta beste horrenbeste Gipuzkoak, eta 1.125 Oñatik; 

1820an, 4.500 erreal Gipuzkoatik datoz, 4.000 Gasteiztik eta 1.425 Oñatitik. 

1842an ikastegia itxi ondoren, 1848an inbentario bat egiten da, eta 

“ikastegia kentzeko dekretuaren arabera, 2. mailako irakaskuntzako institutuari 

entregatzen zaizkio ondasunak”. “Ezabatzea agindutako unibertsitatearen 

inbentarioa” izenburupean, honako ondasun hauek daude onibarren artean: 

52.  AHPG-GPAH AU 51-4. Errefektorio: jangela.

53.  AHPG-GPAH AU 51-6.
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Arbeleioa baserria bere eranskinekin (9 gari-anega eta 4 dukat ekoizten ditu 

errentan); Enparanza baserria, 11 ¼ anega eta 66 dukat; Villar basetxea, 

14 gari-anega eta 110 dukat; Arricruz basetxea, 10 anega eta 297 erreal; 

Urrumangoa baserria, 14 anega eta 99 dukat urtean; Urteaga baserria, 13 anega 

eta 136 dukat; Murgizubieta baserria, 11 ½ anega eta 22 erreal; Sansacon 

baserria, 14 anega eta 60 ½ erreal; bi etxalde Zañartun, 14 anegas eta 66 dukat; 

beste baratze-etxalde bat Alcibarren, 187 kobrezko erreal; Capablanquena 

izeneko etxea, Unibertsitatearen aldamenean, 220 dukat; Masquiarán etxea, 

220 dukat. Horri erantsi behar zaio XVIII. mendean unibertsitateak fi nka eta 

basetxe horiek erosi zituela, eta, gainera, 17 zentsu zeudela. Azken batean, 

badirudi diru-sarrerak ez zirela inolaz ere gutxiesgarriak. Beste gauza bat da 

lehen mailako unibertsitate gisa maila bete-betean eusteko eskatzen diren adina 

katedra mantendu ahal izatea.

Sancti Spiritus unibertsitatea krisiaren eraginpean jaio zen, gaixorik jaio 

zen, baina osasun txar hauskaitza izan zuen, eta, tarteka, XX. mendearen 

hasiera aldera arte irekita egotea ahalbidetu zion horrek. XVI. mendearen ikus-

pegitik begiratuta, gutxik egin zuten haren jarraipenaren aldeko apustua, baina 

hainbat faktorek ahalbidetu zuten, zailtasunak zailtasun eta kontrako interes 

eta zuzeneko erasoen aurka borrokatu arren, behin eta berriz berpiztea, fenix 

hegaztia bezala, eragin zioten etengabeko gatazka eta desertzioen aurrean.

Hastapenak egiaz itxaropentsuak izan ziren. 1542ko urtarrilaren 6an, 

Rodrigo de Zuazolak unibertsitatearen sorburu zen ikastegia urteko errentako 

297.687 marabediz zuzkitu zuen, Araban zituen zentsuetan kokatuta; baita 

Oñatiko kondeari erositako zentsuetako 25.000 marabediz eta bere pontifi -

kalaren zilar guztiaz ere. Baina irakasleen gastuak handiak ziren, eskribauari, 

zeremonia-maisuei, aguazilari, mirabeei, eskolazainei, kanpai-jotzaileei, bara-

tzezainari, sukaldariei eta abarri zegozkien gastuez gainera. Horrez gain, goi-

mailako tituluak lortzen zituztenei kobratu ohi zitzaienetik, fundatzailearen 

ideiei jarraituz, ikasle pobreak tasa horietatik salbuesten ziren.

Fundazio-kapital handia izan zen eskura, baina, denborarekin, fundatzai-

leak utzitako errentak eta ondasunak ez ziren nahikoak izan, baliabideak murriztu 

egin ziren, eta diru-laguntza eta errentarik edo diru-sarrera erregularrik ez izateak 

ere Oñatiko Unibertsitatea ekonomikoki eta kulturalki ahultzera bultzatu zuen. 

Krisi hori, funtsean, XVII. mendearen hasiera aldean bereziki nabaria bihurtu den 

eskasia ekonomikoaren ondorio da, zentsuen prezioak behera egin izanagatik54.

54.  Ayerbe, “Universidad de Sancti Spiritus de Oñate. Fuentes y líneas de investigación “, op. cit.
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Unibertsitateak 1771. urtean euskal probintziei idatzi zien esku-hartzea 

eta laguntza eskatuz. 1776. urtean, Azpeitian bildu ziren Agustin de Iturriaga 

Gipuzkoako ahaldun nagusia eta ikastegiko ahaldun Juan Francisco de 

Inurrigarro lizentziatua, 100 pesoko (1.500 errealen baliokidea) errentako 

katedra bat sortzea hitzartzeko. Handik gutxira, Bizkaiak ere gauza bera egin 

zuen, eta urteko 1.500 kobrezko errealez beste katedra bat zuzkituta55.

Lizarralderen iritziz, konstituzioak aldarrikatu eta lau urtera, 12 kole-

gialetik 8ra pasatu behar izan zen, eta errentak (347.971 marabedikoak izan 

ziren) erdira jaitsi ziren, zenbait zentsu eta mailegu kobratu ezean. Jesuitek 

jasotako ohar batzuen arabera (unibertsitatea kontrolatzeko interes handia 

izan zuten), eraikin bikain hau altxatzeak 20.000 dukat kostatu zuen56.

Zumaldek adierazten duenez, 1706an, ikastegiak hiru kolegial edo irakasle 

baino ez zituen, errenta urrien ondorioz, eta unibertsitatea desagertzeko 

zorian egon zen. Oñatiko Kontzejuak bi marabediko sisa ezarri zion ardoaren 

kontsumoari, fakultatea jesuiten partaidetzaz lau katedraz hornitzeko, eta 

katedra kopurua zortzira igo zen. Geroago, maila handiagoko graduak 

emateko ahalmena ukatu zitzaion, nahiz eta 1771n katedra kopurua zortzira 

igo. Horrek berriz ere irrikatutako tituluak emateko aukera ematen zuen57.

Jada XIX. mendean, Morales Arcek jakinarazten digu Oñatiko Uniber-

tsitatea, beste unibertsitate txiki batzuen artean, 1807an kendu zutela, baina 

erakundeek ekarpenak handitzeko eskaintza egin zuten, Oñatikoak erresu-

mako gainerako unibertsitateen prerrogatiba berberak izan zitzan. Nafarroaren 

aldetik izan ezik, erantzunak positiboak izan ziren: Oñatik 5.700 erreal eman 

zituen, eta hiru probintzien aldetik, 8.000 erreal bakoitzak. Fernando VII.ak bi 

katedra eman zizkion probintzia bakoitzari. Seiurteko absolutistan (1814-1820) 

ekonomia ondo joan zitzaien, eta hirurteko konstituzionalean aurreko ekarpe-

netara itzuli ziren58.

XIX. mendean zehar Euskal Herriak hainbat arazo izan zituen arren, 

garai txarrei eta bitarteko ekonomikorik ezari erantzuna ematen joan zen 

unibertsitatea, nola edo hala, Oñatiko hiribilduaren eta euskal probintzien 

ahaleginei esker. 1869. urtean, unibertsitateak berak jakinarazi zigun Foru 

Aldundiak irekita eduki zuela, baina, dena den, kategoria baxuaz, erabaki 

55.  Ibidem.

56.  Historia de la Universidad Sancti Spiritus de Oñate, op. cit., 25.-26. or.

57.  Historia de Oñate, op. cit., 614.-616. or.

58.  La formación intelectual de los vascos..., op. cit., 113. or.
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honen bidez: “Oñatiko Unibertsitate zaharra berrezartzea Gipuzkoako 

probintziaren eta hiribilduaren aldetik, Arteen eta Zuzenbide Zibil eta 

Kanonikoaren batxilergorako”; eta Bizkaiari eta Arabari eskatu zien “lagun 

ziezaiotela, beste garai batzuetan bezala, irakaskuntzari eusten, hainbeste eta 

hainbesteko erabilgarritasuna eman baitzuten”59.

Dokumentu horrek aurrekontuei buruzko panel handi batzuk erakusten 

ditu, eta horietan, itxuraz, hauteman daiteke gainbeheran ere zeuden beste 

unibertsitate ospetsu batzuena baino funtzionamendu okerragoa ez zuela, 

ziurrenik:

Filosofi ako edo bigarren irakaskuntzako hamar katedradunei, 

5.000 errealeko  54.000 erreal 

Zuzenbide Fakultateko hamar katedradunei,

haien goi-mailako karreragatik, 11.000 errealeko, 110.000 erreal 

Errektorearen gainsoldatagatik  6.000 erreal 

Idazkaria 2.000 erreal 

Gordailuzaina 2.000 erreal 

Eskolazaina 3.000 erreal 

Fisika eta Kimika irakasgaiei dagozkien gastuak 6.000 erreal 

GUZTIRA 183.000 erreal 

BANAKETA:

Oñati  16.000 erreal 

Unibertsitatearen ondasunak   

8.000 erreal 

Hiribilduari dagozkion 20.000 errealak Gipuzkoari erantsita egoteagatik 

20.000 erreal 

Matrikulen kalkulua  10.000 erreal 

Pentsatzekoa da Bizkaiak eta Arabak, biek, ekarpen hau egin ahal izatea: 

20.000 erreal 

Gipuzkoarentzat geratzen dena  109.000 erreal 

HORI GUZTIA 183.000 erreal 

Oñati, 1868ko azaroaren 4a

59.  AHPG-GPAH AU 1-11. 
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Kontuak kanpoko eragile batzuen arabera: bisitariak5

Zer zen bisitari bat? Abian jarri zen unetik, ikastegiaren jarduera 

akademikoa eta ekonomikoa bisitatu eta kontrolatuko zuen kanpoko 

eragile bat egotea erabaki zen. Gotzainaren anaia bat izan zen. 

1569an, Filipe II.ak Hernán Suarez de Toledo doktoreari, errege-erreginaren 

kontseilukoari, mandatua eman zion errenta-egoera aztertzeko eta 

aurrerantzean kolegialak izan zitezen katedren ardura hartuko zutenak. 

1591n, Arellanok erreformatu zituen ikastegiaren konstituzioak, eta kapitulu 

asko gorpuztu ziren haren bisitaren ondoren. Bisitak 14 egun iraungo zuen, 

eta bisitariari mila marabedi60 ordainduko zitzaion eguneko, ikastegitik kanpo 

bazkaltzeko eta ostatu hartzeko61.

Bisita-liburuek bisitariak hartutako erabakiak jasotzen dituzte. Liburu 

horietan, unibertsitatearen barne-funtzionamenduarekin lotutako hainbat 

alderdi guztiz interesgarri islatzen dira urteetan zehar.

Has gaitezen 1551 eta 1561 arteko hamarkadako berriak ematen dituen 

bisita-libururik zaharrenarekin, nahiz eta hurrengo koadernoan urte horietako 

batzuen albiste gainjarriak agertuko diren62.

Urteko kontuak irailaren amaieran aztertzen ziren, San Migelen. 1554an 

honako hau esaten da: “Oñatiko kondeak Oñatiko nekazarien gainean eratu 

zituen 25.000 marabedien errenta atzeratuak zor dizkio aipatutako ikastegiari, 

eta errektore jaunak kobra ditzala, etxeak [ikastegiak] duen beharra ikusten 

baitu”. Urte horretan bertan aipatzen da ikastegiak 26 kutxa propio dituela, 

60.  Etengabe egingo ditugu txanpon-unitate honen aipamenak. Kontuan izan dezagun, XVI. men-
dearen erdialdean, langile batek, lan egindako egun bakoitzeko, erreal bat irabaz zezakeela, agian 
zertxobait gehiago, 34 marabediren baliokidea. Anega batek 55 kilo inguru zituen, eta kiloak 8 eta 
10 marabedi artean balio zezakeen. Oinarrizko elikagaia ogia zela kontuan hartuta, familiako aita zen 
langile baten ahalmena, beraz, oso mugatua zen hura elikatzeko.

61.  AHPG-GPAH AU 9-4.

62.  AHPG-GPAH AU 51-1. Bisita-autoak. Bisita-liburua eta kontu orokorrak.
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eta horietaz baliatzen direla kolegialak. “Enkantean jarri eta saltzeko” agintzen 

da”. Itxuraz txikiak diren xehetasunek ikastegiko ekonomia zuzentzen lagun 

dezakete, eta, horregatik, sakristiako baxera eta zerbitzua zaindu behar dira: 

“sakristian falta direla, Juan de Orbigo sakristau zela galdu zela, ordaindu 

edo itzul dezala, zerbitzuko 20 platertxo; aurkitu zen 12 galdu zirela Juan de 

Orbigo ‘refi tolero’ [errefektorioaren edo jangelaren arduraduna] zelarik, hiru 

Sebastian zelarik eta zazpi Domingo de Olariaga zelarik; ordain edo itzul 

ditzatela”. Aipatzen da “Lamiateguiko erroten 24 anega gariren kargua [falta, 

zorra]”. Kolegial edo irakasleen mantenurako erositako baserrietako bat da 

Lamiategui.

Errektoreari kontu hartzen zaio erositako gariaren, ardo beltzaren, 

haragiaren, kandelen eta olioaren kontuez arduratzeko.

1558. urtean, eskatzen da Arabako, Oñatiko eta Gipuzkoako zenbait 

errenta kobratzeko, baita Mendez doktoreak medikuko bere graduazio edo 

tituluagatik ordaindu behar zituen 2.652 marabedienak ere (zalantzarik gabeko 

seinalea da data horretan medikuntzako goi-mailako tituluak ematen zirela). 

Horiei beste 10.538 marabedi gehitzen zaizkie, “unibertsitate honetan aurten 

graduatu direnen eskubideetatik jasotakoak”.

Aintzat hartu behar dira, halaber, kontuan izanik ikastetxeak bere 

baserrietako errentak zituela, Corral maisuari (okina) 150 anega garirengatik 

eman zizkioten 69.562 marabediak. Baina, dena ilunduta geratzen da 

urte horretan bertan ematen den zifra harrigarri baten aurrean: Assurduy 

errektoreari eta bere kontsultari edo aholkulariei, Corral maisuari eta Peralta 

batxilerrari ematen zaizkien 10.513.515 marabediak. Hurrengo bisitan 

azalduko denez, ikastegiak zentsuetan edo maileguetan erabilitako diruak 

dira. Hasieratik horiek kobratzeko arazoak izan zituzten, askotan pertsona 

desegokiei eman zizkietelako edo, itzultzeko gai ez zirela jakinda, kolegialen 

senideei edo lagunei eman zaizkielako.

Ikastegiaren gastu batzuk ere jasotzen dira kontu horietan, hala nola:

– 65.397 marabedi haragi eta arrainetan gastatutakoak.

– 20.921 marabedi kandeletan.

– 93.750 marabedi, Juan Perezek eta Ocáriz arrasatearrak zor 

dituena Juan Rodríguez de Otaloraren testamentu-betearazle 

gisa, ikastetxeari egindako legatuagatik.
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– 7.854 marabedi liburuak koadernatzeko63 (partida hau ia urtero 

agertzen da).

– 214.211 marabedi, unibertsitateko katedradunei emandakoak, 

katedradun bakoitzarentzako partiden xehetasunean jasotakoaren 

arabera.

– 9.350 marabedi aurten mediku eta botiketan gastatutakoak.

– 77.113 marabedi haragi eta arrainetan, eta horretan apartan 7.115 

marabedi.

– 32.462 marabedi ardo beltzean, eta apartekoa ardo beltz eta 

zurian, 5.833 marabedi.

– 11.902 mirari “kandeletan eta oliotan, ikasleak eta senideak 

argitzeko”.

1560ko bisitan, datu berriak ikusten ditugu. Bisitaria Francisco de 

Aguileta kalonje doktorea da, Gasteizko hiriko kalonjeek izendatua. Aguiletak 

kargu hartu zien, jarduneko errektore Lesaca maisuari ez ezik, aurreko 

urteetakoei ere, besteak beste, Corrali eta Assurduyri. Ikusitakoaren arabera, 

aurreko urteetako faltak jasaten ari ziren, eta bisitatzaile hori ez zen mugatu 

aurre-aurreko urteko kontuetara. Datu hauetan ikusten da hori:

“Lehenik eta behin, Gipuzkoa eta Arabako probintzietan eta 

Peñarandan hainbat preziotan erabiltzen diren diruak, inbentarioan 

jasotzen denez, honako hauei dagokienez:

– Hamar ‘quento’ eta 375.265 mirakulu [10.375.265 marabedi, 

hau da, 25.000 dukat baino gehiago], hainbat lekutan 

ezarritako diruen errentak kobratzen zituztelako.

– 70 dukat, Sancho Sánchez de Mercadori, fundatzailearen 

anaiari, eman eta mailegatu zizkiotenak.

– 150.638 marabediko kontua kartzela berriko obrak 

konpontzeko, eta bitxi eta soldatetan.

– 3.537 marabedi, ozpindutako ardo beltz jakin batengatik, 

ardo zuri zahagi bakoitzaren pitxer eta erdirengatik, hamar 

63.  Liburuak ez ziren josita saltzen, orri solteetan baizik, eta haien konposizioa oso garestia zen.
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zahagi baitziren, erreal eta erdi pitxer bakoitzeko; beraz, 

ondorioztatu zen mirabeak pitxer eta erdi galtzen zuela 

zahagiko.

– 130 anega gari, 45.362 marabediekin erosi zituenak. 

24 anegako kargua Lamiateguiko erroten errentagatik.

– 119 anega (6.000 kilogramotik gora), gari arruntean eta 

apartekoan urte osoan gastatutakoa”.

1561. urteko bisitak ikastegiaren bilakaera ekonomikoari buruzko datu 

berri eta interesgarriak ematen dizkigu:

– “Kargua Sancho Sánchez de Mercadori aurreko urtean mailegatu 

zitzaizkion 26.180 marabedietatik (70 dukat).

– 262.900 marabedi, itxuraz Amassa doktoreari, despentsari 

nagusiari, eman zizkiotenak haragi eta ardo arrunt eta 

apartekoaren gasturako, eta hori diru asko da.

– 227.304 marabedi, katedradunei ordaindutakoak, aurtengo eta 

iazko soldatetatik, eta ordaintzeke zeudenak.

– 65.192 marabedi, ofizialen ohiko soldatetan gastatuak: 

maiordomoak, eskribaua, eskolazainak, aguazila.

– 5.102 marabedi baratzean, bai baratzezainaren soldatarenak, 

bai “simaurrarena eta hazienak”; horrek agerian uzten du, oso 

goizetik, ikastetxeak baratze propioa eta baratzezaina edukitzeaz 

arduratu zela”. 

1562. urteko bisitak diru-mugimendu gehiago erakusten dizkigu, bai 

gastuenak, bai sarrerenak edo irabazienak:

– “15.096 marabedi, 1562ko abuztuko Andre Mariaren egunetik 

graduatu direnengandik jasotakoak. 

– Errentetatik, Gipuzkoa eta Oñati 41.800 marabedi; horietatik, 

Oñatiko nekazariek 3.500 marabedi ordaintzen zituzten, 12.500 

Bergarako errentetatik, eta beste batzuk.

– Etxearen erosketak kobrezko pegarretan eta Talaverako plater eta 

katiluetan, eta paperezko bostehuneko batean eta etxeko beste 

gauza batzuen ‘adrezo’an [konponketa], 4.033 marabedi.
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– 15 dukat, Valladolideko eskribauaren arabera, unibertsitatearen 

zilarrezko zigiluak kostatu zena.

– 136 anega gari erostea, 54.684 marabedi”.

1591n, Juan de Irigoyen unibertsitateko kontuak eta maileguak 

argitzeaz arduratzen den sindikoak kereila jarri zuen zeinen eta Ruiz de 

Ondategui (Hondategui ere idazten da) bisitariaren aurka: “gaur egun 

Gasteizko elizarena den kolegiala, eta Iturrieta eta Colindres doktoreak, eta 

esaten dut joan den 84an [1584an] Ondategui ikastegi honetako kolegiala 

eta errektorea izan zela, eta aipatutako Iturrieta eta Colindres doktoreak, 

kontsultariak, eta halakotzat bildu eta bereganatu zituztela errenta guztiak… 

horien artean zorretan geratzen diren zentsuetako 392 dukat”. Iruditzen 

zaigu zentsu edo maileguekin lotutako kontuak gaizki kudeatuta zeudela edo 

ikastegiko errejidoreen interesak tartean zeudela, eta horrek susmarazten 

du pertsona asko fundazioaz baliatzen zirela eta unibertsitatearen ekonomia 

apurtzen laguntzen zutela.

Horrela uler daiteke, ikastegian lan eginda, gabezia larriak eragiten 

zituzten gehiegikeriak jasaten zituztenek egiten duten gogoeta: “Baldin 

badakite zenbat lan egiten duten kolegialek eta ez dutela errealik soberan, 

alderantziz baizik, ikastegiko errentak ez edukitzeagatik eta kobratzeagatik, 

normalean gari garestiena eta ardo txarra erosten dute”.

Ildo berean daude Pedro Hortiz de Salazar Oñatiko kolegialaren 

arrangurak. Hura, beste batzuekin batera, kexu da, zeren eta: “Aipatutako 

ikastegia kontserbatzeko, sei kolegiali ordaintzeko 2.000 dukat [22.000 erreal] 

baino ez daude, eta 18.000 erreal geratzen dira ordaintzeko katedrak, 

maiordomoaren soldata, eta gainerako ofi zialenak, bisitariaren eskubideak, 

eta hori guztia mila dukat inguru izango dira; beraz, garbian, ez dira 

8.000 erreal baino gehiago geratzen kolegialen eta mirabeen eta morroien 

mantenurako, eta etxeko konponketetarako eta suertatzen diren auzie-

tarako”.

Ikusten dugunez, XVI. mendea amaitu baino lehen, unibertsitatea 

mantentzea zaila da, eta horren erakusgarri da honako beldur hau: “urte 

gutxi barru, aipatutako ikastegian errege-erreginen aginduz dauden bederatzi 

kolegialen postuak arrisku handian egongo dira, eta gaur egungo zazpi 

kolegialak urte osoan bertaratuta, urtearen zatirik handienean ezin izan dira 

ordaindu, eta zazpi kolegialetako batzuk absente daude…”.
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Egoera benetan kezkagarria hautematen da. Baliabide ekonomikoek eta 

kontsumo-produktuen kalitateak behera egin zuten, eta, horren aurrean, lehen 

ere egin dugun galdera batera itzuliz, ikastegiaren jarraitutasuna zalantzan jarri 

zen. Zer ekarriko digute XVII. mendearen hasiera aldeko bisitek?

Bisitariak ez ziren soilik jardun ikastegiaren bilakaera ekonomiko txarraz 

kexatzen. Neurriak ere hartu zituzten. Hala ikusten dugu Pedro de Unanueren 

bisitan, 1608an. Hark azpimarratzen duenez, “Esperientziak erakutsi digu, 

bai nire aurreko bisitariei, bai niri, zer-nolako kaltea egiten dien ikastegi 

ospetsu horren ondareari berarenak izan ez diren kolegialei zentsua ematea, 

fi dantzarik gabe ematen baitzaie dirua, eta, hipotekak egon arren, oso zaila 

baita korrituak kobratzea; beraz, agintzen da kolegialei zentsurik ez ematea 

edo, ematekotan, gehienez 100 errealekoa izatea, Arellano lizentziatuaren 

Erreformak ahalbidetzen duena, hain zuzen”64.

Bisitariak ohartarazi egiten du ikastegiko irakasle eta langileen egoera 

txarraren inguruan: “Katedradun eta ofi zial batzuk oso zorpetuta daudenez, 

errektoreari agintzen diot soldata horiek ordain ditzan”.

Unanue bisitaria ikastegiaren gainbeheraz jabetuta dago, baina 

funtsezkoena salbatu nahi du, adierazten duenaren arabera, hots: “Iragandako 

jaun bisitarietako batzuek, ikastegi santu honek duen premia handia ikusita 

eta gaur egun duen adina kolegial izateko errentarik ez duela ikusita, sei 

kolegial baino gehiago ez egoteko agindu dute, itxuraz nahikoak baitira 

ikastegi honen katedrak gobernatzeko eta aginteari eusteko”.

Unanuek badaki ikastegia egoera zailean dagoela. Izan ere, ez zaio 

batere etorkizun onik iragartzen. Baina ezkortasunak ez dio galarazten neurri 

drastiko batzuk hartzea: 

“Ikastetxea hain zorpetuta dagoenez, eta aurrerago izango 

denaren beldur, bere ondarea eta izan dituen eta espero diren 

galera ugariei dagokienez, oso beharrezkoa izango da dituen 

kargetako batzuez salbuestea, ikastegiarentzat hain garrantzitsuak 

ez direnak, eta ikastegiaren zerbitzurako nahikoak direla bi anaia 

mirabe egotea, eta orain hiru daudela; beraz, agintzen dut haiek 

berriz hautatzeko epea bete ondoren kaleratu ditzatela, eta bestea 

da Diego de Goenaga anaia, jakin baitakit ikastegian bere denbora 

64.  AHPG-GPAH AU 52-1.
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amaitu dela, jakinaren gainean nago zerbitzu arduratsuko gizona 

dela, prestua, eta ikastegiari axola zaiola; beraz, agintzen dut 

lau hilabete barru erregearen edo kontseilu gorenaren baimena 

atera eta ikastetxean egon dadila, bere zerbitzuak ikastegiari 

ematen dion onuragatik, eta, lortzen ez bada, konstituzioek 

agintzen duten bezala kaleratu dadila, eta gehienez bi hauta 

daitezela, errektorearen kontzientziaren arabera; erremisio handia 

dagoela, eta fundatzailearen nahia zen ikastegian sartzen direnak 

gizon bertutetsuak izatea eta letraz baliatzea, eta hala bete

bedi”.

Arrazoiz, nahiz eta janaria ikastegian irakasleak mantentzen zituen 

pizgarri bakarretakoa izan, hain gutxi kobratzen zutela ikustean sukaldaria 

alde batera uztea erabakitzen dute, “130 dukat baino gehiago baitaramatza 

soldataz eta errazioz, zeinarekin kolegial bat manten baitaiteke — kaleratzen 

duten agintari bat—, eta, izan ere, ikastegiak duen sukaldeko mutilak ofi zioa 

egingo du egunean bi libra ogi emanda, soldatarik gabe, eta, horrela, ikastegia 

karga gutxiagorekin geratuko da eta asko arintzen joango da. Neurri gogorrak, 

bai ikasleentzat, bai sukaldea zaintzen duen pertsonarentzat. Hura hasiberria 

da eta soldatarik gabe geratuko da.

Neurri kaltegarriak hartzen dira, adibidez, baratzezaina kaleratzea 

— jakina, “baratzea kontuz zaintzen ez badut”—, eta datu txikiak ere agertzen 

dira, ikastegia zein premia-puntutara iritsi zen erakusten dutenak: “kexua 

dago okinek ogia behar baino pisu gutxiagorekin egiten dutela”.

Krisiek egoera heroikoak eragin ditzakete, baina baita delituzko jarduerak 

ezkutatzen saiatzen diren tranpak ere, hala nola partikularren interesak 

kaltetu ditzaketen informazioak suntsitzea: “Hiru giltzako kutxan gordetzen 

den kapera-liburutik orri batzuk falta dira, eta ez dakigu nork izan zezakeen 

halako ausardia”. Horren ondoren, neurri gisa hartzen da “kontu-liburuak, 

kapera-liburuak, bisita-liburuak eta zentsu-liburuak kutxa horretan egotea”. 

Honako hau ere jakinarazten da: “Graduko penitentzien liburuaren falta den 

orrian Salvatierra jaunak bere bisitan egin zuen kapitulu bat fi nkatuta zegoen, 

eta Jainkoaren beldur gutxi zuen norbaitek orri hori hautsi zuen”. Zalantzarik 

gabe, delituzko ekintzak ziren, partikularrei mesede egiten zietenak eta 

ikastegiaren interesei kalte egiten zietenak.

Ikastegiko barne-bizitzaren narriadura zerbitzu oinarrizkoenetara 

heltzen da, harrituta zegoen bisitariaren kexak adierazten duenez: “Ikastegi 
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batentzat lotsagabekeria handia da komunak eta beharrezkoak zikinkeriaz 

beteta egotea, bisita honetan nik ikusi dudanez; komun horietako zati 

bakoitzean ateak giltzapean egotea eta kolegial jaunek bakoitzak berea 

izatea agintzen dugu”.

Aipatutako egoerak, egiaz, ez zuen laguntzen ikastegi barruan beha -

rrezko diziplinari eustea: “Oso kontuan hartzekoa da ikastegietan eta bertako 

jantokietan kolegial jaunak isiltasun eta sekretu handiz zerbitzatzea, eta hori 

falta izan daitekeelako despentsako ateak irekita egoteagatik, eta haietan 

kanpotar edo etxeko morroi batzuk askatasun handiz ibiltzeagatik, agintzen 

dugu ateak giltzaz itxi daitezela, klausurako ate nagusiak ixten direnean, eta 

jaten bukatu arte ez daitezela ireki”.

Ikastegiaren ekonomia hobetu nahi zuten neurriak gorabehera, eta 

fundatzaileak hautagai pobreei ahal zen neurrian laguntzeko zuen asmoari 

erreferentzia eginez, Sancti Spiritus ikastegian kolegial edo irakasle 

izateko aukera izan nahi duten ikasleak hartzen dira kontuan, eta horiei 

jakinarazten zaie katedrak lortzeko urtean 80 dukat ordaindu behar dituztela 

elikagaiengatik. Neurri horrek “kalte handia dakar oposiziogile pobreentzako, 

eta arriskua dago adoregabetu eta proiektuetan atzera egiteko”, diru kopuru 

handia baitzen. 

Fundatzaileak gazte behartsuei ikasten laguntzeko zuen asmoak 

indarrean jarraitzen zuen unibertsitatean. Baldintza zen, ikasten zuten 

bitartean, ikastegiko lanetan lagundu behar zutela. Zoritxarrez, arau horrek 

batzuetan lanpostu bat lortzeko balio zuen, bizimodu bat erakundearen 

barruan, baina pribilegio hori ez zetorren bat ikasketetan jarraipen egokia 

egitearekin: “zenbait mirabe duela urte batzuk ez dira ikasketei buruz ari, 

sortzailearen asmoa izanik anai horiek eta etxeko zerbitzurako mirabeak 

ikasketez baliatzea, eskumena duen errektoreari eskatzen diogu ikas 

dezaten bultza ditzala, eta, nahi ez badute, pribilegioa ken diezatela eta 

beste batzuk aukeratu ditzatela”.

1613. urteko bisitariak ez du ezbairik zordunei dirua itzultzeko eskatzean. 

Izan ere, dirua itzuli ezean, kartzelan mantentzeko mehatxua egiten die: 

“Francisco de Salvatierra jaunak aipatutako ikastegiari eman eta ordaintzen 

badizkio 24.000 erreal, jabetzagatik duen zorragatik, agintzen dut dagoen 

espetxetik aske uzteko”. Zor handia zen, eta horrek neurri zorrotzak eskatzen 

zituen, hala nola bisitariarenak. Horrek ikastegiaren ongizateari begiratzen 

zion. 
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Aurrekontuak murrizteko arauek herri-jaiei ere eragiten diete, nahiz 

eta ikasleen matxinadak gertatzeko arriskua zegoen: “Zezenen ‘kolazioa’ 

(otamena, mokadutxoa) 50 errealera molda dadila erraziotik kanpo, eta ez 

dadila gonbidatu ez jangelara ere etxekoa ez dena, zeren eta horrek eta askoz 

gehiagok garrantzia baitute ikastegiak iraun dezan bere egoera kaskarrean”. 

Ekonomiaren egoera txarraren ondorioz, argizariaren kontsumoa ere 

zaintzen da: “Errektoretzaren lehen egunean berrogeita hamar kandela eta 

pisu arrunteko lau tortxa eros daitezela, eta egun horretako prozesioa egin 

ondoren, horren kontu eska diezaiola sakristau nagusiak mirabe txikienari 

eta jaso ditzala (kandelak) haientzat zehaztutako kutxan, eta ez dadila utzi 

dendatik argizaria ateratzen sakristau nagusiaren baimenik gabe”.

Dirua edo dokumentu baliotsuak gordeta zeuden kutxetara edo 

kaxetara sarbidea zuten pertsonen portaerari buruzko konfiantza-falta 

erakusten digu neurri honek: “Jabetza (altxorra?) gordetzeko, kutxen 

segurtasunagatik, eta azken bisitan agindu bezala artxibatzeko eragozpen 

batzuk dituelako, sarraila eta giltza berriak egin daitezela, eta, horretarako, 

Gasteizko Reinal de Anges sarrailagilearengana jo dadila, horrek seguruak 

eta apartak egiten baititu”.

Tristeena da hamarkada bat geroago arazoa ez zela desagertu, eta ustez 

babestuta zeuden kutxetara sartzeko giltza faltsuak erabiltzen zirela. Larrea 

bisitariak, 1624-1626 urteetan, honako hau agindu zuen: “Kutxako giltzen 

inguruko susmoak kentzeko — ahizpak (kopiak) omen dituzte—, zaintze-lana 

aldatzea garestia ez balitz, bidezkoa da hari giltzarrapoak jartzea eta 

errektoreak eta kontzejukide bakoitzak bere giltza izatea”.

1615eko uztailean Oñatira joan zen bisitari gisa Diego de Gámiz 

lizentziatua: “Sardiniako erresumaren inkisidore apostolikoa eta Gasteizko 

hiriko kanonigoa”. Berriz ere, egoera atsekabegarri baten aurrean gaude, 

eta, horren aurrean, Gámizek neurri jakin batzuk ezartzen ditu: “Kapera 

eta errektorearen gela eta jangela bisitatu ondoren, begi-bistan ikusi dugu 

anaia mirabeek garbiketaz duten arreta-gabezia handia; dena garbi manten 

dezatela hamabost eguneko errazio gabeko zigorpean”. Gainbehera 

eta axolagabekeria ematen du aditzera denak, eta ikastegiaren gero eta 

sinesgabetasun handiagoak ez dirudi geldiune edo konponbiderik aurkitzen 

duenik. Itxura batean, ez zen deigarria senitartekoek edo morroiek beren gain 

hartutako ikasketak alde batera uztea.

Hala eta guztiz ere, ikastegiak hautagai gazteei buruz duen kezkari 

eusten zaio, eta arreta berezia jartzen da unibertsitatera sartzeko dirurik ez 
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duten hautagai oñatiarrengan. Gehiegizko gasturik gabe haiek prestatzea da 

asmoa: “Beste bisita batzuengatik gramatikakoak izango diren bi katedradun 

egotea agintzen da, eta ez dira jarri ogasun-faltagatik, eta Oñatiko herri 

horretan jende pobre asko dagoelako seme-alabak beste leku batzuetara 

gramatika entzutera bidali ezin dituena, agintzen dugu katedra bat irakur 

dadila eta irakurtzen duenari herenen arabera ordain diezaiotela”. Familien 

nolabaiteko laguntza ekonomikoarekin bada ere, unibertsitatean sartzeko 

haiek prestatzeko ideiari eusten zaio.

Alderdi ekonomikoan, dena ez zen beti negatiboa. Finantzen ardura -

dunen artean, ikastegiaren interesetarako zerbitzu fidela egiten duten 

erreaktore zorrotzak ere badaude: “Konstituzioaren 32. xedapenak ezartzen 

du errektore, kontsultari eta kolegialek ogasun-prokuradore bat izendatu 

behar dutela, auziei jarrai diezaien. Izan ere, ikusi dugu 1612an Armendia 

jauna izendatu zutela prokuradore, gaur egun errektore dena, auzi eta kausa 

asko amaitu dituena eta diru-partida handi batzuk kobratu dituena. Eskerrak 

eman behar zaizkio bere arduragatik eta prestutasunagatik”.

Zer gertatzen da irakasle batzuek erakusten duten utzikeriarekin? 

Diziplina neurriak hartzen al dira ikastegiaren interesak kaltetzen dituztenen 

aurka? Erabateko neurriak ere hartzen dira: “Katedradunek, aurten, beren 

katedrak bakarmendu handiz zuzendu dituztela eta, ez bitez ordaindu”. Neurri 

horrek umilenengan ere eragina du, ustezko morroi-ikasleengan: “Anaia 

mirabeak, egun ikasten saiatzen ez direnak, lehen notaren batekin jolasten 

ari direnak eta bestelako bidezko entretenimenduak dituztenak, errektoreari 

agintzen diogu zuzendu ditzala edo kaleratu ditzala; izan ere, etxe santu 

honen ohorearentzat komenigarria baita bertan bizi direnak bertutetsuak eta 

barnekoiak izan daitezen, haien aurrekoak izan diren bezala”.

Bereziki zaintzen da ikasle nafarrak egon daitezen. Arellanok, bere 

erreforman, agindu zuen kolegial edo irakasle nafar bat egon zedila. Izan ere, 

eskualde horretatik ikasle asko baitzetorren: “urte hauetan ikasle-gabezia 

handia izan da, unibertsitate honetara gehien etortzen direnak erresuma 

horretakoak baitira; hortaz, agintzen dugu erresuma horretako kolegial bat 

onar dadin”65.

65.  XVII. mendeko lehen hamarkadetako graduatuen mugimenduan ez da nafar askorik aurkitu, 
nahiz eta kopurua nabarmen haziko litzatekeen Iruñeko elizbarrutiari dagozkion herriak sartuko 
balira, horietako asko gipuzkoarrak.
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Giro nahasi eta kontrolik gabeko horretan, ez ziren, ezta ere, betetzen 

barruti barruan emakumeen presentzia kontrolatzen zuten konstituzioak. Izan 

ere, esaten denez, “lotsagabekeria handiz, askotan eta ordu oro emakumeak 

ibiltzen dira ikastegiko patioan, baratzean eta korridoreetan, eta hori onar 

ez dadin eskatzen da”. Horrek adierazten du morala lasaitu egin zela eta 

desordena inolako oztoporik gabe zabaldu zela.

Dena ez zen negatiboa ikastegiko langileen jokabidean. 1619ko 

bisitaldian, bisitariak jasota uzten du kolegialen jarrera ona: “Kolegial 

jaun-andreen eta haien familia, doktore eta ikasle, ofizial eta ministroen 

bizimoduari eta ohiturei dagokienez, ez dut zigortzeko moduko ez 

gehiegikeriarik, ez deliturik aurkitu”.

Agian beste xehetasun txiki batzuek argiago adieraziko dute ikastegiaren 

gainbehera. Adibidez, diru-eskasiagatik baratzezainak ez ditu bere 

eginkizunak betetzen, eta horrek baratzeari arretarik ez jartzea dakar. Izan ere, 

ikastegiko etxe-ekonomian funtsezkoa zen hori. Horri dagokionez, honako 

hau agintzen da: “ikastegiko baratzea landu gabe dagoela, eta bere fruitu eta 

barazkiekin ikastegirako nahikoa hornidura egon dadila; aurreko garaietan 

sobera egon den bezala, errektoreari eta kontsultariei agintzen diegu 

baratzezainari agindu diezaiotela bere lana egin dezan”.

Bisitetan arreta jartzen da, hasiera batean, bisitariaren lanerako dese-

gokitzat jo zitezkeen baina, zalantzarik gabe, ikastegiarentzat garrantzitsuak 

ziren gaietan. Pentsa dezagun ardoaren kontsumoaren gastuan, hori 

nabarmena baitzen ikastegian, eta, hortaz, kontuan hartu beharrekoa. Hala, 

1619ko bisitan, horri buruz hartutako neurri egokien berri izan genuen: 

“Jakinarazi digute ikastegi horretako ardoaren ohiko gastua garestiagoa eta 

okerragoa dela, maiordomoak ez diolako ordaintzen hura ekartzen duen 

mandazainari. Konfi antza hori dela eta, nahi fena ekarri behar diezaiotela da, 

eta agintzen dut, ikastegiak errentan 500 dukat baititu Arnedon, eta horiek 

urtero maiordomoari ordaintzen dizkiotelako San Asencio hiribilduan, bi 

herenetan, bat aipatutako maiordomoak ardotan erabil dezala, aipatutako 

hiribilduan dagoen ardorik hoberenean”. Horrela, kontsumitutako ardoan 

aurrezpena eta kalitatea lortzen zen, eta hori elementu garrantzitsua zen 

unibertsitate-komunitatearen eguneroko bizitzan.

1620-1630 hamarkadan, krisiak, besteak beste, liburu-dendari era-

giten dio. Liburuak garestiak zirela esan izan da, Sancti Spiritus bere 

sortzailearengandik jasotako liburutegi on bat bazuen ere. Kexaren arabera, 

“liburu-dendan ere liburuak falta dira, ordenarik gabe atera direlako; lehenik 
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eta behin, kaxak zenbakitu eta errotulatu egin behar dira, eta, gero, klaseka 

edo alfabetoka zatitu — 6 zenbakidun konstituzioaren arabera, alegia, ‘no 

extrahendis libris’—. Hala, dukat batekin zigortuko da liburu bat ateratzen den 

bakoitzean”, behar bezalako kontrolik gabe ateratzen bada, jakina.

Falta izateagatik, desagertu edo hondatu egin dira, unibertsitatetik 

kanpoko jaietarako erabiltzeagatik, elizako jantzi eta kaperako bitxi batzuk. 

Behin, “hauteskundeetarako beharrezkoak diren zilarrezko lau bolatxoak” falta 

zirela ikusi zen; eta horiek itzultzea eskatzen da. Kapilauak meza ematera falta 

izaten direla ere idazten da, eta “meza esaten ez badute, errazioa kentzen 

zaie”.

Kapitulu honetan hainbat alderdi jorratu ditugu, ikastegiaren egunero-

kotasuna, ohiturak, akatsak, handitasunak eta miseriak erakusteko aukera-

tuak izan direnak. Baina azken horiek bisita-liburuek kolegialen bizimoduaren 

inguruan mila xehetasun oparitu baino dezente lehenago hasi ziren. Izan ere, 

1548an apezpikua hil ondoren, Zuazolak ikastegiaren fundazioa fi nantzatzeko 

emandako ondare aberatsaren inguruan ari diren hegazti harrapariek beren 

presentziarekin mehatxatzen dute. Oinordetza oparoa sistematikoki usteldu 

zuten Oñatiko gotzainaren ondasunen zati handi bat xahutu zuten pertsonaia 

ilun batzuek. Hori izan zen Sancti Spiritus ikastegiak jasan zuen patu tristea. 

Ikastegi horren aberastasuna zaindu behar zutenek berorri eraso egin eta 

lapurreta egin zuten.

Izan ere, bisitarien neurrietan ikusi den bezala, XVI. mendearen bigarren 

erdia hasi eta gutxira inork ez zukeen unibertsitatearen jarraipenaren aldeko 

apusturik egingo. Agian, aurreratutako porrot hori izango da, kontuak 

ezkutuan beren onurarako eramaten zituzten bitartekari interesdunen 

etengabeko tranpa hori, egiten duena ikastegi miresgarri eta ezezagun 

honek irautea. Ikastegi hau berebiziko fenomenoa izan den Euskal Herriaren 

historian.
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Ramiro doktorea, pertsonaia ilun eta zorigaitzekoa6

Ramiroren figura unibertsitatearen ibilbideko ezbehar eta zehar-

katuenetako bat suertatzen da. Izan ere, nobela beltz moduko baten 

protagonista izan zitekeen, Zuazolak Sancti Spiritus ikastegiarentzat 

utzitako ondasunen intsuldaketan. Oñatiko unibertsitatearen historiako lehen 

etsai handia bihurtu zen Ramiro. Unibertsitateak ibilbide hobea merezi zuen, 

baina bere lehen urratsez arduratutako aholkulariek eurek traizionatua zuten. 

Horren ondorioz, ikastetxea etorkizun etsigarri bati aurre egin behar izan zion. 

Gutxik iragarri zuten harentzako etorkizun egoki bat.

Zer izan zen hain fundazio desiratuaren geroa ilundu zuen trama iluna, 

Zuazolak hainbeste desio izan zuena fundazioarena? 1548an, Zuazola hil 

zenean, gotzainak ikastetxeari utzitako ondasunen kobrantzaz arduratu zen 

Ramiro. Badirudi diruaren distirak bertan behera utzi zituela aholkulariek beregan 

utzitako asmo on guztiak, eta hori izan zela gotzainak jaraunspenean utzitako 

ondasunei traizioa egitearen arrazoia. Baina, ez zuen bakarrik jardun. Bere 

laguntzaile nagusienetako batzuek errektore izandakoaren aberastasun-goseak 

beren burua eramaten utzi zutela, bere eskuetatik pasatu baitzen Oñatin 

eraikitako ikastegi garrantzitsua mantentzera bideratutako altxorra.

Bere jarduna hain kaltegarria izan zen unibertsitatearen kutxa eta 

etorkizunarentzat, 1561ean Valladolideko Kantzelaritzan bost urte iraun 

zuen auzi bat hasi zela66. Auzi hori honetan datza: “R.M. de Zuazolaren 

herentzia-ondasunei buruz, hura 1548ko urtarrilean hil eta gero, uniber-

tsitateko errektorearen aurka” — kasualitatez, Ramiro izan zen—.

Akusazioak larriak dira, Juan de Antecanak egindako salaketan ikus 

daitekeenez. Hark honela dio: “Sancti Spiritus ikastetxeko eta unibertsitateko 

errektore eta ikasleen izenean, Ramiro Just doktoreari demanda jartzen diot 

— gaur egun Burgosen dago—, Merkatu gotzainak diru asko utzi baitzuen, 

urrea, zilarra, bitxiak eta beraren jantziak, mandoak eta beste hainbat piztia, 

66.  ARChV, Pleitos Civiles, Quevedo (F) 160-4.
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bere etxeko hornidura eta bere alajak, baita beste ondasun, kreditu eta 

errenta askoz gehiago ere, berari zor zizkiotenak, 50.000 dukateko balioaz, 

eta, bere testamentuan eta azken borondatean, bere ondasun guztien 

oinordeko unibertsal gisa aipatutako ikastegia izendatu zuen, baita errektorea 

eta kolegialak ere, zeinaren jaraunspena ikastegiak inbentario-onuraren bidez 

onartu baitzuen, eta, 1548ko urte horren ondoren, aipatutako ikastegiko 

errektoreak eta elkargokideek Ramiro doktorea bidali zuten, aipatutako 

ikastegiko kolegiala, aipatutako gotzainak bere heriotzan utzi zituen 

ondasun eta ondare guztiak kobratzeko behar adina diru-bilketa egin zuena, 

eta aipatutako Ramirok hori guztia jaso eta kobratu zuen, eta aipatutako 

ikastegiari ez dio horren kontu eman nahi izan, nahiz eta horretarako 

eskabidea egin izan zaion askotan”.

Ramiro akusatuz ateratzen saiatu zen nahaspila horretatik: “bazekien 

Lucas de Garnica batxilerra, gotzainaren idazkaria, altxatu egin zela eta 

enkante, urre, zilar, mando eta beste gauza asko estali zituela, eta Garnicak 

konfiantzazko zedula batzuk eskuratu zituela, eta aipatutako idazkariaren 

soldaten gainean, eta kitapena egitean ez zituela gorde fundatzailearen anaiaren 

formak, baina gizon hori oso zaharra eta agurea zela, eta ez zuela ulertzen ez 

kontuei buruz, ezta horren inguruko ezeri buruz ere”. Ez zen Ramiro izan, beraz, 

gotzainaren herentzia aberatsaren gainera bota zen bakarra.

Beste akusazio bat izan zen Ramiro inplikatzea funtsen gabezian 

eta horiek bidegabe erabiltzean: “Aipatutako ikastegia Ramiro doktoreak 

emandako kontuetan engainatuta eta iruzur handia jasanda atera zela, 

eta ekitaldian zeuden besteak aipatutako Ramiroren mendeko zirela 

(jarraitzaileak), kolegialak zirelako eta ikastegiko errektorea zelako, eta 

beldurra izango ziotela, eta ez errektorearen mandatuetan manugaitzak 

izateagatik; eta doktore horrek nahikoa botere izan zuen fundatzailearen 

ondasunak eta ondarea kobratzeko, eta fundatzailearen etxean zeuden diruak 

kutxa batean sartzen zirela, diru horiek zenbat ziren esan gabe, ezta atera 

zituztenak ere, eta kitapen horretan ez zegoela ez solemnitaterik, ez zinik 

ere, ez argitasunik egon ez zela bidalketetan [bitxiak eta dirua], eta Ramiro 

arduratu zela eginbideak egiteaz”. Salaketa larriak errektore ohiarekiko, 

baina baita laguntzaileekiko ere. Horiek, beldurragatik edo interesagatik, 

jaraunspena arpilatzea eta bidegabe erabiltzea erraztu zuten.

Auziak baditu hamar urte atzera eginarazten duten erreferentziak. 

1550ean kokatzen gara. Juan López de Galarza eskribaua eta beste lekuko 

batzuk “Sancho Sáez de Mercado jaun bikain eta agurgarriaren aurrean 

daude — Oropesako bikarioa—, Avilako gotzain eta memoria hori sortu zuen 
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unibertsitateko Sancti Spiritus ikastetxeko bisitaria izan zen Rodrigo de 

Mercado jaun agurgarriaren anaia eta testamentugilearen aurrean, eta Lope 

de Alquiza eta Bernaldino de Robredo lizentziatu jaunen aurrean — aipatutako 

ikastegiaren kontsultariak—, eta Diego Ramiro lizentziatuaren aurrean 

— aipatutako ikastegiko errektorea—, zeinak esan baitzuen berak Valladoliden 

negoziatu zituela ikastegi horren auziak, eta beste leku batzuetan, kontuak 

iraungita, ondasun horien berri eman nahi zuela, Valladolideko Errege 

Auzitegiko presidente Miguel Muñoz Cuencako gotzainaren idazkariaren esku, 

argitasuna emateko eta ikertzeko…”:

Ramirok bere bidaien eta bidaide zirenen gastuen berri ematen du: 

“194 egunez, ekainaren hamalautik Gabon-gaura arte, ni eta Juan López 

de Galarza e Vergara, Martín de Azedo, nirekin joan zirenak kostarako gure 

zamalkadetan, egun bakoitzeko bederatzi erreal gaztelar egin genituenak 

joan-etorrian, ibili ginen bide askotan, zelabereen alokairuak…”.

Ramirok emandako kontuek zenbait galdetegi edo galdeketa eragin 

zituzten. Horietan baieztatzen da “Ramiro doktoreak ikastegian, bere 

ikastegiko negozioetara doan edozein kolegialek ezin duela beste soldatarik 

eraman bere mantenutik, eta ohitura hori gainerako ikastegietan erabiltzen 

dela”. Baina, honako hau leporatzen zaio: “enkantea egitean, aipatutako 

errektoreak sei edo zazpi mila dukat jaso zituela”, diru kopuru handia, 

Zuazolak emandakoa baino % 12 gehiago.

Ramirok bere jarraitzaile zintzoez inguratu zen. Horiek, era berean, 

onuradun aterako ziren. Hain zuzen, horiekin, bere erara, bere “Kapitain 

Handiaren kontuak” egin zituen. Horretarako, “ikastegiko ganbera partikular 

batean sartuta egon ziren, eta han giltzaz itxi ziren, gainerako kolegialek 

horren berri izan gabe, ikusi gabe eta ulertu gabe”. 

Kolegial batzuek zertan ari ziren susmoak zituzten eta erreakzionatu 

zuten: “Ikastegi horretako pertsona batzuek jakin zutenean Ramirok kontu 

horiek ematen zituela, ganbera horretara deitu zuten, eta kolpe handiak eman 

zituzten ireki zitzaten, kontuak ez egiteko esanez, eta ez zieten atea ireki nahi 

izan, ezta erantzun ere; beraz, gero, egindako guztia erreklamatu zuten, eta 

esan zuten kalte-galera handia eragin ziotela ikastegi horri eta kolegial horiei”.

Lekukoetako batek, garai hartan unibertsitatean ikaslea zenak, jen-

daurrean entzun zien Arrieta, Esquibel eta Tremino kolegialei honako hau 

esaten: “Ramiro doktorearen ganberan ateak itxita eman zituela kontuak 

aipatutako Ramirok, eta ikastegiko eta ikastegitik kanpoko pertsona askori 

entzun ziela esaten Arrieta jo eta jo aritu zela eta ganbera horretako atean 
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deitu zuela, eta ez zutela ireki nahi izan, eta zurrumurru handia izan egon zela 

horren inguruan”.

Susmatzeko modukoa da Ramirok zuzendutako zenbait lagun Mercadoren 

herentziaren kontuak isilpean eramateko ados jarri zirela, eta “Ramirok beti 

esaten zuen testamentu-betearazleek fundatzailearen jarauntsiaren masaz jabetu 

zirela, eta ez ziotela beste eskurik eman kontuetan erakusten zenaz bestela, eta 

horrela onartu zituela”. Ramirok hirugarrenen aurka egindako salaketak etekina 

ateratzeko erabili nahi zituen azpijokoak ezkutatzen saiatzen ziren.

Ramiroren negoziazio ilunen funtsezko figura, Sancho Sáez de 

Mercado gotzainaren testamentu-betearazle eta anaia izan zen. Ados 

jarritakoek negozio hauetarako ezdeustzat tratatu zuten, esanez: “kontu 

bereziki luzeetara jotzeko oso zaharra eta pazientzia gutxikoa zela”. Hortaz, 

hura alde batera utzi zuten, eta ados jarritakoak, ondoren, “errektoretzako 

ganberan elkartu ziren, ikastetxe horretako dorrean”, kontuak euren nahierara 

konpontzeko. Ramiro da maniobra horietako protagonista nagusia: “han 

kontuak egiten ari zela, Arrieta lizentziatuaren hitz mehatxagarriak entzun 

zituen, kontu horien aurka protesta egiten ari baitzen, eta Ramirok atea ixteko 

agindu zuen. Eta beste kolegial batzuk kexu ziren kontu horietaz”.

Agerian da Sancho Sáez de Mercadok, 82 urteko agure bat zenez, 

nekatu egin zela gaian ustez adituak zirenek egin eman zizkioten kontu 

luzeez, eta ulergarria zela haien presentzia saihesten saiatzea. Baina ez 

zen hain zaharkitua, lehen eskutik ezagutzen zituen oinarrizko datuak ihes 

egiteko. Haren aitorpena oso gogorra da: “esan zuen aipatutako Ramiro, 

auzitan zebilen hornitzailea, ikastetxe horretako gauzak ezkutatzen ibili zela, 

eta kontuak ezkutuan zeramatzala, kolegialei erakutsi gabe, bere aldekoak 

ziren kolegialak elkartuz, bere oso onurarako eta ikastegiaren kalterako, bere 

anaiak ikastegi honetako bisitari izateari utzi zionez, eta Ramirok lekuko hau 

kontwwuak ikertzen ari zela ulertuta, ez zuela izan nahi kontuetara deitzea, 

eta horrela ikusi zuen lekuko honekin zuen gorrotoa edo ezinikusia, bisitari 

gisa eskuan zeukalako; Gasteiztik ikastegiko bisitaria ekartzen saiatu zen, 

eta lekuko honek zentsurak eta eskumikuak egin zituenez, ezkutaketak eta 

kautelak egin zituen, eta are gehiago fundatzaileak ugazaba gisa Gaztelako 

erregeak utzi zituenean, eta gauza bera egin dute ikastegiko ondorengo 

errektoreek ere, berak bi aldiz bisitatu baitzuen aipatutako ikastegiko bisitari 

gisa”. Nahiz eta “oso zaharra eta zaharkitua” izan, kontuekin gertatzen 

ari zena jakin eta kritikatu zuen, eta entzun zitzaion honako hau esaten: 

“aipatutako Santso Saezi askotan aipatutako ikastegiari lapurtu ziola eta ihes 

eginda zegoela ikastegiari zegokion ondare handiz”.
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1793. Unibertsitatearen itxiera frantsesen hurbiltasunagatik. AHPG-GPAH, AU 144-11 p1r.



86

Asko dira galdeketetan parte hartzen duten lekukoak. Larriasorok, 

“Oñatiko San Migeleko kleriko presbiterioak, 28 urtekoak, esan zuen 

ikastegian mirabe gisa bizi izan zen bost urteetan [aukera baliatu zuen 

ikasketetan gora egiteko] eta urte batez irten zela bertatik, kontuak ematen 

ziren guztietan errektoreak eta kolegialek eman ohi zituztela, eta mirabe 

gisa egon zen denboran errektorea eta kolegialak kontu horiek ematen ikusi 

zituela, bai ohiko gastuei buruzkoak, bai ezohikoei buruzkoak.

Juan Lopez de Galarza 55 urteko oñatiarrak beste bertsio bat ematen 

du. Honako hau dio: “kontuak egiterakoan, errektoreak eta kontsultariek 

kontsultari berriei kontuak ematen dizkiete, ez kolegial guztiei, Ramiro bi 

urtez jarraian izendatu baitzuten errektore, eta denbora horretan Valladolidetik 

joan-etorriak egiten zituen, eta Ramiro beti kexu zen ordaindu nahi ez 

ziotelako; eta ordaindu, ordaintzen zioten”.

Sancti Spiritus ikastetxeko 30 urteko Pero Martínez de Amasa doktoreak 

Ramiroren jardun okerrak izenpetzen ditu. Dioenez, “duela lau urte sartu zen 

kolegial gisa, eta, kontuak emateko, errektoreak kolegial guztiak kapera osoan 

biltzen dituela, edo haren zatirik handienean, gastuen kontuak abuztuan 

egiten direla, bisitariaren bisitarekin batera, eta bisitariak kexatzen ikusi dituela 

Ramirori berriro kontuak hartzen ez zizkiotelako — gaizki egindako gauza—”.

Jeronimo de Assurduy doktoreak, 37 urteko unibertsitateko kolegialak, 

Ramirori buruz esandakoa berresten du; izan ere: “ikastegian egon den 

denboran, kolegialen batek enpresaren batentzat dirua jasotzen bazuen, 

ikastegiaren izenean jasotakoaren eta gastatutakoaren berri ematen zuen, 

eta bisitariei errektore berria eta kontsultariak bisitatzera etortzen direnean 

ematen zaie horren berri; bisitaren berri kaperan bildutako kolegial guztiei 

ematen zaie, eta kontu horiek onartzen edo atzera botatzen dira, batez ere, 

orokorrean eta modu nahasian ematen diren kontuei dagokienez — Ramiro 

doktoreak eman zituenak bezala—; antza denez, eta hori horrela gorde da 

ikastegian, eta beti entzun izan du Ramiroren kontuak berriro eskatu zirela, 

ondo emanda ez zituela esaten entzuteagatik, eta bisita-liburuetara jotzen du 

bisitariei dagokienez”.

Testigantza horiei guztiei harrigarri gerta daitekeen beste bat gehitzen 

zaie, haien curriculuma sustatu ahal izateko jardun zutela uler baitaiteke. 

Ramiroren aldeko batzuek elizako kargu garrantzitsuak lortu nahi izan zituztela 

susma daiteke — zein meriturekin jakin behar!—. Sustapen hori, dirudienez, 

ilunduta geratzen da Ramiroren moldaketa eta iruzurretan lagundu izateagatik. 

Izan ere, horrek bere karrera susta zezakeen. Lekukoak Oñatiko ikastetxean 
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1549. eta 1550. urteetan agertzen ziren eta postu garrantzitsuak gora 

egin zituzten ikasleen zerrenda harrigarria egiten du, agian Sancti Spiritus 

ikastegiko geletako batean ezkutuan egindako negoziazio ilunak erraztu 

zituelako.

“Sustapen-zerrenda” txiki hori gogoetagai bilakatzen da. Otalora 

lizentziatua, 1560an, Nafarroako erregeorde izatera iritsi zen; Tremino 

lizentziatua, inkisidore Calahorran; Lertaun doktorea, Alcalá de Henaresko 

kanonigoa; Hernio doktorea, Burgosko kanonigoa; Lope de Alquiza 

lizentziatua, Iruñeko gotzaindegiko bisitari nagusia; eta Esquibel lizentziatua, 

Erroman bizi zela esaten zena. Ohar baten arabera: “Lope de Alquiza 

lizentziatua eta Lertaun doktorea Ramiro doktorearen lagun min bereziak 

izan ziren, eta halakotzat tratatzen ikusi zituen, eta auzian dauden Ramiro eta 

Robledo Valladolidekoak zirela, eta biak batera etorri zirela Oñatiko hiribildu 

honetara, oso lagun handiak zirela, ikusi zenuenez, eta Alquizaren lagun 

handiak ere bai, eta guztiak zirela gizon nagusiak zirela”.

Zuazolaren herentzia galbideratzeko guztion artean ados jarri al ziren 

— haren aberastasuna bazuten, zalantzarik gabe, Valladoliden egon zirelako, 

eta batzuk hangoak ziren—?Gaitza jadanik egina zegoen, inplikatutako 

kolegial guztiak posizio onetara iritsi ziren, eta unibertsitateko bizitzak Oñatin 

jarraitu zuen lehen esperientzia ilun horrekin, sortu berri zen ikastegiaren 

jarraipenerako zorigaitzekoa suertatu zen esperientzia horrekin.
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Zer eskain ziezaiekeen Oñatik ikasleei?7

7.1. Oñatin ikastearen onurak

Sancti Spiritus unibertsitatean ikasteak ez zuen, zalantzarik gabe, 

Salamancan, Valladoliden edo Alcalán karrerak egitearen osperik. Baina, Oñati 

prest zegoen bere abaguneak jokoan jartzeko, ikastegi handiekin lehia argian. 

Hasiera batean, iparraldeko herriek, hala nola Kantabriak, Errioxak, Nafarroak, 

Burgosko elizbarrutia osatzen zuten lurrek eta Euskal Herriko probintziek ez 

zuten hurbileko unibertsitaterik, eta horrek mesede egiten zion ikastegi berriari. 

Beste alde batetik, unibertsitate-hirietako bizimodua oso garestia zen, ikasleen 

bizimoduari lotutako berezko gastuak kontuan hartuta: ostatua, liburuak, 

bidaiak, matrikula, etab. Hirugarren alderdi batek Oñatiren alde egiten zuen: 

herri txikia zenez, ikasleak kontrolatuko zirela hitzematea pizgarri zen seme-

alabak hirian galtzeko beldurrez zeuden familien aurrean, haien tentazioak eta 

ikasketetatik aldenduko zituzten beste hainbat eldarnio kontuan hartuta.

Ayerbek hori bera adierazi zuen — hark zioen gotzainak bazekiela 

goi-mailako graduek (lizentziaturak edo doktoretzak) zein gastu zekartzaten—, 

eta Oñatin gastu horiek saihestu edo gutxitu nahi zituen. Denbora igarota, 

horretan ados agertu ziren hiru euskal probintziak 1773an. Urte horretan 

Kontseiluari memoria luze bat aurkeztu zioten, eta horretan argudiatzen zuten 

Oñatiri goi-mailako graduak ematea ukatzeko erabakiak bertako gazteak 

beren aberritik irtetera behartzen zituela Gaztelako beste unibertsitate 

batzuetara edo Huescara joateko (50 legoako edo 250 km-ko distantziara), 

fundatzaileak, dauden maiorazgoek dituzten baliabide urriak ikusita, eta 

prestakuntza akademikoa bultzatzeko, Oñatiko ikastegi-unibertsitatea sortu 

zuenean. Asmoa zuen, era berean, Burgos, Santander edo Calahorrako 

eta La Calzadako katedraletako kanongien (unibertsitatetik hurbil samar) 

aurrean lehiakideek zuten arazoa arintzea, horretarako “lizentziatu” edo 

“doktore” gradua eskatzen baitzitzaien. Horri aurre egiteko, bidaietan, 

gradu-eskubideetan eta abarretan kontuan hartzeko gastuak zeuzkaten. 

Ordura arte, horrek eskatzen zuen beren herritik urruti ikasi behar izatea. 

Oñatin, ordea, gradu bera lor zezaketen kostu txikiagoan.
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Hiru euskal probintziek — fundazio berria haiei bereziki zuzenduta 

baitzegoen, gotzainaren hitzetan—, erabaki zuten krisi-garaian katedra berriak 

sostengatzeko laguntza ekonomikoa ematea, eta borondate horrek eraman 

zuen Kontseilua 1776. urtean goi-mailako graduak emateko erabakia hartzera. 

Hala izan ez balitz, Oñatin ezarritako ikasleak sakabanatu egingo ziren. Horiek, 

bost urteko egonaldiaren ondoren, ikastegia utzi behar zuten, unibertsitatearen 

ospea galtzearekin eta haien gurasoen ondarearen aurriarekin batera 

— anaia-arreben legezko ondarea galtzearekin batera—, goi-mailako graduen 

bila Valladolideko eta Salamancako unibertsitateetara joan behar izanda67.

Oñatiko unibertsitateak, fundatzailearen borondateari leialari jarraituz, 

oso kontuan izan zuen izangaien alderdi ekonomikoa, eta 1592ko idazki batek 

azpimarratzen duenez: “arreta handiz saiatzen da fakultate guztietan graduak 

kostu txiki eta oso neurridunekin ematea, batetik, horrela, pobreak eta 

aberatsak komunak izan daitezen, eta, bestalde, trebetasunaren, industriaren 

eta zaintzaren mende dagoena ogasun-erakustaldi bihurtuko litzatekeelako 

eta jakinduriak eta letrek gobernatzen dituzten leku guztietarako nahikotasun 

eta balio gutxien dutenek bakarrik lortuko lituzketelako (graduak); bestea, 

errepublikan hain beharrezkoak direnez gizon bikainak letretan, komeni delako 

graduak, zeinen sari eta ohoreak horiek jarraitzeko animoak pizten baititu, 

erraz eta kostu txikian eskuratu ahal izateko”68.

Arreta bereziki esanguratsua da oñatiarrei dagokienez. Izan ere, 

dokumentu berean esaten denez, lizentziaturako eta doktoretzako graduak 

lortzeko gastu handiak eskatzen direnez — batez ere graduaziora joaten ziren 

doktoreen eskupekoak direla eta—, “badirudi graduak ukatzea eta eskola 

arrotzetara bidaltzea neurri zorrotza dela, eta haiekin eskola hau izan dadila, 

ez ama, amaordea baizik; izan ere, eragozpen horiek guztiak kentzeko, 

eta graduetan hain beharrezkoa den kostuaren neurritasuna lortzeko, eta 

hiribildu eta lur honetakoak direnekin, denak enbarazurik eta luzamendurik 

gabe graduatu ahal izateko”. Kolegial edo irakasleei dagokienez, horietako 

batzuk goi-mailako gradurik gabeko batxilergo soilak izanik, honela esaten da: 

“fundatzaile jaunak bere oinordeko bihurtu zituen, eta konstituzioek graziaz 

67.  “Universidad de Sancti Spiritus de Oñate. Fuentes y líneas de investigación “, op. cit. 
1807an, Errege Dekretu bidez, unibertsitateen kopurua murriztu zenean, Oñatikoa tartean, berriz 
ere azpimarratu zen “euskal probintzietatik, Santanderko mendietatik, Nafarroatik eta Errioxatik” 
Gaztelako unibertsitateetara dagoen distantziaren arazoa, eta berriz ere kontuan hartu zen eskaera 
hori. Hala ere, gerraren ondorioz, sei urte beharko ziren nahi zen normaltasun akademikora 
itzultzeko.

68.  AHPG-GPAH AU 9-5.
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eta doan graduatu daitezen ahalbidetzen dute — Oñatin lor zitekeen onura 

handi bat—.

Zein gradu lor zitezkeen Sancti Spiritus unibertsitatean? 1592ko doku-

mentu baten arabera, eskainitako tituluen aukera zabala zen, honako 

adierazpen honen kapituluetako batek adierazten duenari jarraituz: 

“Teologiako, Kanonetako, Legeetako, Medikuntza69 eta Arteetako fakul-

tateetan graduatu ahal izatea hiribildu honetakoak eta beste edozein lekuta-

koak diren eta gradua eskatzen duten guztiak, gradu horiek emateko enbara-

zurik jarri gabe”.

Ikasketak Oñatin egitearen komenigarritasunari buruz, fundatzaileak 

irisgarritasun- eta merketasun-neurriak guztiz justifi katu eta urte askotara, 

espiritua ikastegiaren ibilbidean zehar mantentzen da, eta agian jarrera 

horrek erakarri zituen ikasle asko ikastegi honetara. XIX. mendera iritsitakoan, 

Oñatiko alkateak eta errektoreak sustatutako 1821eko barne-dokumentu 

batean, bertako unibertsitatea ahalmen gutxiagoko jendearentzat eskuragarria 

izateko politika azpimarratzen da, fundatzaileak adierazitako asmoei jarraituz. 

Ondoren datozen lerroek argi eta garbi erakusten dute fundazioaren bokazioa 

dela herri-ikastegi bat mantentzea, unibertsitate handien prerrogatibei eutsiz 

ere. Berriz ere, Oñatiren kokapen geografi ko hobeezina azpimarratzen da, 

penintsulako iparraldeko eremu zabal batentzat irisgarria baita. Berriz ere 

azpimarratzen da bertako biztanleen adimenak ez lukeela huts egin behar 

fundazio handiek eskatzen dituzten gehiegizko gastuei aurre egin behar 

izateagatik. Halaber, agerian geratzen dira hiribilduaren lasaitasunak eta 

auzokoen izaerak ikasketarako dakartzaten onurak. Ondoren datozen 

paragrafoak irakurrita, argi eta garbi ondorioztatzen da agintari zibil eta 

zientifi koak bereganatzen zituen fundatzailearen ideiekiko fi deltasuna:

Oñatiko hiribildu eta Unibertsitate literarioak, errespetu osoz, 

Gorteen goi-mailara helarazten ditu aipatutako unibertsitatea 

sortzeko arrazoi sendoak. Izan ere, sortze hori Avilako Rodrigo del 

Mercado y Zuazola gotzain jaunaren arreta errukiorrari esker da, 

Paulo hirugarrenaren Santutasunaren Buldaren arabera. Bulda hori, 

540ko [1540ko] apirilaren 23an emana da eta Karlos bosgarrenaren 

Errege baimena dugu, haren oinordeko agurgarriek haren patronatua 

laga baitzioten.

69.  Medikuntzako fakultate harrigarri eta beti eztabaidatuari buruz aurrerago arituko gara.
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Heziketa publikoaren opari gisa sentimendurik hoberenen sor-

tzaile ospetsua adoretuta, eta haren proiektuetan duen eragin bote-

retsuaz jabetuta, eskolen banaketa txukunak, non gazte ikasiak hezi 

behar baitira, ez zuen zalantzarik izan bere arreta Oñatiko hiribilduan 

fi nkatzeko, punturik erdikoena eta egokituena iruditu baitzitzaion, eta 

bertan gasturik txikienarekin ezagupen literarioak hiru euskal probin-

tzietara, eta mugakide diren Nafarroara, Errioxara, Burgosko mendira 

eta Santanderrera zabaltzeko; horrela, bertakoak aurrez babesteko 

alternatiba izugarri eta mingarriaren aurrean edota ezjakintasunaren 

azpian lurperatuta geratzeko oso jende buruargi emankorra, edo 

haiek ez konprometitzeko fundatzaileak berak bizi izandako behar 

neketsuan, urrutiko probintzietara joan behar e izateko karrera aka-

demikoa egiteko. Izan ere, hori egiaztatzen du, berariaz, Felipe lau-

garrenak 1748an emandako Errege Zedulak edo Kontserbaduriak.

Ondorio latz bezain gogaikarrien iragarpenak probintzia hauen 

ardura asaldatu zuen, eta, beren botoak bilduz, establezimendu 

honi distiraz eta hobekuntzaz eusteko beharrezko sakrifi zioak eman 

zizkioten elkarri, zeren, hori gabe, beren herrien zientzia, ilustrazio eta 

ezagutzarik ezak erremediorik ez baitzeukaten, zeinen auzokideek, 

beren ahalmen laburrengatik, ezin baitzituzten beren seme-alabak 

hain urrutiko unibertsitateetara bidali, eta, horietan, oztopo eta 

zailtasun gaindiezinak topatzen baitzituzten. Alabaina, Oñatin horiek 

gaindigarriak ziren, non askoz gutxiago baitira lehen mailako premiak 

dituztenak, eta, aldi berean, gazteen jokabide politiko eta morala 

erraz zaintzeko eta artatzeko proportzioa zuten.

Era berean, aipatutako probintzien arreta erakarri zuen Oñatiko 

unibertsitatearen txukuntasun zuhur eta egokiak, irakasleak ikastegi 

galant batean bilduta, elkarren ohoreak eta emulazioak bultzatuta, 

beren ikaskuntza-zereginak zehazkien betetzeagatik eta zientzien 

etengabeko tratuagatik beren familia-bileretan; inguruabar horiek 

guztiek hain eragin handia baitute irakaskuntza publikoan, lehia 

handienaz ikusten zituzten emaitza zoriontsuak, eta, ondorioz, 

bertakoek ikasketa-plana zehatz-mehatz betetzeak hain subjektu 

onberetan izan zituen berezko ezaugarriak; horiek, akademia honetan 

trebaturik, Gobernuaren konfi antzarik handienak merezi izan zituzten, 

eta sari gisa jaso zituzten beren ilustrazioaren eta bertuteen sariak, 

Elizaren eta Estatuaren aldetik.
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Oñatiko hiribilduak, oso distrazio gutxi eta une jakin batzuetakoak 

baizik eskaintzen ez dituenak, ikasketa serioa eta pentsatua egiteko 

ezinbestekoak diren isilune eta bilketak eskaintzen ditu, bertakoen 

izaera erlijiosoa, baketsua eta arretatsua, eta, azkenik, unibertsitatera 

doazen ikasleen kopuru neurritsua — erregularki hirurehun baino 

gehiago ez dira—, nahikoa da, alde batetik, gazteen elkarrekiko 

estimulua sustatzeko, maisuek arreta berezia jarri ahal izateko beren 

dizipulu bakoitzarekin; beste hainbeste arrazoi dira horiek guztiak hura 

modu eraginkorrean iraunarazteko.

Hain zuzen ere, horiek izan ziren, besteak beste, Gaztelako 

Kontseilu Goreneko ministro fiskal jaunek Euskal Herriko hiru 

probintziek, Oñatiko hiribilduak eta Unibertsitateak egindako 

eskaerari buruz egindako aldeko txostena oinarritzeko arrazoi 

ahaltsu eta sendoak. Eskaera hori, hain zuzen ere, hura berrezartzera 

bideratuta zegoen, eta 1807ko uztailaren 5eko Errege Dekretuaren 

bidez iraungitakoen kopuruan sartua zegoen, eta horiek izan ziren 

erregearen gogoa konbentzitu zutenak. Epaitegi jakintsu haren 

iritziarekin bat etorriz, agindu zuen unibertsitate hori berrezartzea, 

hura iraungi aurretik zegoen moduan eta eran, eta, aldi berean, 

adierazi zen Oñatiko Unibertsitatea Ikastegiarekin ez zeudela 

Errege Dekretu horretan arrazoitutako kausak. Aitzitik, haren 

existentziatik onura handiak ateratzen zitzaizkiela publikoarentzat, 

oro har, eta, bereziki, Euskal Herriko probintzientzat, eta gainerako 

probintzia mugakideentzat. Horiek, Frantziarekiko azken gudan, 

beren sakrifi zioengatik eta bidezko kausarekiko atxikimenduagatik, 

errege-kontsiderazioak merezi izan zuten.

Jauna, garai batean Unibertsitatea eraikitzea eragin zuten 

komenigarritasun, erabilgarritasun eta premia publikoko inguruabarrek 

— egun dauden berberak—, hari eusteko konbentzitzen dute, eta 

fundatzaile ospetsuaren boto jainkozkoak Gorteen asmo ongarriekin 

bat egiten dute, zeinak, ilustrazioa Penintsulako azken muturreraino 

zabaltzeko helburu noblearekin, hura eskuratzeko bitartekoak ugariak 

eta proportzionatuak baitira. Beraz, ez al dira hain onuragarriak 

izango Euskal Herriko probintziak eta Oñatiko hiribildua, ez baitzuten 

parte hartu beren Ama Aberriaren eragin komunean, eta garai 

guztietan beren arduragatik, fi deltasunagatik eta abertzaletasunagatik 

nabarmendu izanik?
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Oñatiko hiribildua eta Unibertsitatea, beren eskariaren justizian 

konfi antza sendoenaz barneraturik, lausengatu egiten dira beti hain 

erabilgarritzat nahiz beharrezkotzat jo izan den establezimendu bat 

betikotzeagatik.

Oñati, 1821eko apirila

Oñatiko hiribildua, bertako alkatea  Oñatiko Unibertsitatea,

 errektorea

7.2. Medikuntzako fakultate eztabaidatua

Duela oso gutxi arte, Espainiako unibertsitateak ezin izan du saihestu 

Elizari lotutako eta joera eta ikerketa berrietatik urrun dagoen irakaskuntza 

eskolastikoan ainguratutako tradizioaren atzetik ibiltzea. Atzerapen 

horrek zientziaren aurrerapenari kalte egin dio — bereziki medikuntzan—, 

erlijioaren kontrakotzat jotzen ziren praktiketatik aldenduta. Autopsia 

horren adibide da. Izan ere, giza gorputza profanotzen zuela uste zen. 

Horrez gain, edo animalien bibisekzioa erabiltzeari uko egiten zitzaion. 

Europan, hiltzeko zigorra zuten erruztatuak esperimentu medikoen gorputz 

gisa erabiltzen ziren, eta, exekutatuen gorpuei dagokienez, are gehiago. 

Askatasun horrek bidea ematen zuen giza anatomia aztertzeko. Filipe II.

ak atzerrian ikastea debekatu zuen, luteranoen eta kalbinisten ideia 

arriskutsuak ez kutsatzeko.

Leonardo da Vincik, jadanik, disekzionatutako giza gorputza aztertzen 

zuen, eta garaiko margolanek praktika hori erakusten dute. Filipe II.ak, 

ordea, ez zuen halako konfiantza medikuntzan, gaztetatik jasan zituen 

gaixotasun ugariak gorabehera. Erlikiekin joatea, berriz, babesgarri omen 

zen beretzat. Gainera, “Erregeak hermetikoarekiko, magikoarekiko eta izaera 

miragarriarekiko erakutsi zuen gustua…” nabarmenkeria izatera iritsi zen. 

Adibidez, alkimian konfi antza zuen: metal guztiak urre bihurtuko zituen harri 

fi losofala bilatu nahi zuen pseudozientzia bat, adibidez, Armada Garaiezinaren 

gastu izugarriak diruz laguntzeko70. 

70.  S. Muñoz Calvo, “El medicamento en la Medicina de Cámara de Felipe II”.
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Europa esperimentaziora irekitzen zen. Iberiar Penintsulak, berriz, 

Hipokrates edo Galeno bezalako oso antzinako tratatuak jarraitzen 

zituen. Montpelier, Frantziako hego-ekialdean, medikuntza ikasteko gune 

erakargarria bihurtu zen. Hara joan ziren Avicena eta Averroes, eta mundu 

osoko ikasleak iristen ziren: medikuen paradisua zen. Richer doktoreak 

anatomia eta belar-zientziak irakasten zituen, landareentzako lorategi batekin. 

Anatomiari dagokionez, gaizkileen gorpuak baliatzen ziren, eta “theatrum 

anatomicum” izeneko disekzio-saioak egiten ziren. Saio horietan, ikusleak 

onartzen zituzten71.

Isabel Solerrek honako hau jakinarazten du: “Paduako Unibertsitateko 

kirurgia-geletan Vesaliok egindako disekzioak ekitaldi publiko bihurtu 

ziren, eta haren ikasleek Europa osoko ikastetxe akademikoetatik zabaldu 

zituzten haren jardunbideak”. 1541ean Andreas Vesaliok De humani corporis 

fabrica libri septem argitaratu zuen, Errenazimenduko anatomia eskuliburu 

ahaztezinenetako bat72.

Agertoki hori ukatuta zegoen Espainiako ikasleentzat. Carrerasek 

azaltzen duenez: “Medikuntzako ikasketek bigarren mailako postu bat 

izan zuten, betiere Teologiako edo Kanonetako irakaskuntzak baino 

baxuagoa, eta irakasgai horien irakasleek ordainsari handiagoak jasotzen 

zituzten. Zifra horiekin bat dator medikuek teologo eta legelarien ondoan 

merezi zuten kontsiderazio sozial txikiagoa”. Horri, honako hau eransten 

dio: “Salamancan disekziori jotzen hasi ziren, baina hori goiz bukatu zen, 

medikuntza tradizionalera jo baitzen berriro ere. Nobedadeak 1547tik 1559ra 

besterik ez uzen iraun”. 1566an kirurgia katedra bat sortu zen Salamancan, 

baina ekimenaren aurkako ahotsik ez zen falta izan. Filipe II.aren 1559ko 

lege batek Europara joatea galarazten zien ikasleei… eta atzean, asaldari 

setati izan zitezkeenentzat, inkisizioa zegoen. 1732an, oso berandu jadanik, 

Salamancako anfi teatro anatomikoa “erresuma osoan egongo ez den bitxi 

miresgarri” gisa deskribatu zen. Kirurgia, eskuzkoa izateagatik, medikuntzaren 

arloan betiere beheragoko kontsiderazioa zuen jakintza bat zen73.

71.  E. Le Roy Ladurie (aurkeztua), Le siècle des Platter, 1499-1628, II. liburukia, Le mendiant et 
le professeur, Fayard, 1995, Tome I, 110.-111. or. Hipokrates eta Galenoren testuak aipatzen ziren, 
baina medikuntza arabiarreko liburuak gehitzen ziren, Erdi Aroan erlijio-arrazoiengatik utzitakoak.

72.  I. Soler, El nudo y la esfera. El navegante como Artífi ce del mundo moderno, Acantilado, 
Bartzelona 2003, 131. or.

73.  A. Carreras, “Los saberes médico en su relación con la Medicina europea en las 
universidades hispánicas del Antigua Régimen”, Saberes y disciplinas en las universidades 
hispánicas liburuan, Miscelaneo Alfonso IX, 2004, Ed. Universidad de Salamanca, 2008, 97.-109. or.
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XIX. mendearen hasiera aldean oraindik ez zegoen baliabide egokirik 

ikasketa zientifiko eta modernoak eskaintzeko, eta datu horren jakitun 

ziren Oñatiko Unibertsitatearen arduradunak. 1820an, Sancti Spiritusen 

irakaskuntza egoki baterako testu egokiak falta zirela aipatu zen, nahiz 

eta 1804an medikuntzaren arloan berria zen zerbait saiatu zen. Izan ere, 

honako hau aipatzen da: “fakultate hau ikasteko oinarrizko lanak aurkitzeko 

zailtasuna, nahiz eta maisuek kontsultatu ahal izateko hainbeste eta hain 

liburu egon; baina hori tamaina handikoak edo arraroak edo atzerriko 

hizkuntzetan idatziak dira”. Espainian atzerriko lanen itzulpen batzuk sustatu 

ziren arren, Hipokratesengana jotzen jarraitzen zen74.

Zer diote Oñatiko Unibertsitatean gaian adituak direnak horren inguruan? 

Sancti Spiritusen medikuntza-irakaspenik izan al zen? Ayerbek adierazten 

du 1569an Filipe II.aren errege-erabaki batek Hernán Suárez de Toledo 

doktore eta errege-kontseilariari agindu ziola “Oñatira pertsonalki etorrita, 

unibertsitate-institutua bisitatu eta erreformatu zezan”, eta, beste neurri 

batzuen artean, alegatu zuen unibertsitatean ez zegoela medikuntzako 

katedrarik, ez lanbiderik, ezta horren jarduerarik ere (hiribilduko medikua 

izan ezik), eta aurrerantzean fakultate horretan inork ez aztertzeko xedatu 

zuen. Horrek kalte handia egiten zien ikasleei. Izan ere, nahiz eta egia 

izan ez zegoela ordaindutako katedrarik, medikuntza irakurtzen zuten 

unibertsitatearen hasieratik, eta, hala, beste unibertsitate batzuetara joatera 

behartzen zituzten lizentziatu edo doktoratu izan nahi bazuten75.

Horregatik, Unibertsitateak, 1579an, medikuntza-ikasketak egin 

ziren ala ez eta erreformaren aurretik graduak eman ziren ala ez jakiteko 

informazioa zabaldu zuen. Informaziotik atera zen hainbat doktore graduatu 

izana, orduan Gipuzkoan eta Gasteizen zihardutenak, eta erregeari eskatu 

zion fakultate horretan goi-mailako graduak ematen jarraitzeko, eta hala egin 

zuen. Horiek ziren Bergara eta Erro doktoreak, Arrasaten, Olarte eta Bidain 

doktoreak, Gasteizen, Monasteriobide doktorea, Bergaran, eta Alegría 

doktorea, Oñatin.

74.  AHPG-GPAH AU 25-12.

75.  M.ª Rosa Ayerbe “Universidad de Sancti Spiritus de Oñate. Fuentes y líneas de investiga-
ción”, op. cit.
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GALENO, Pergamon jaioa, Turkian, K.o. 129. urtean. Mediku ospetsua. Haren irakaspenek XIV. 
mendean oraindik ere iraun zuten. Irudi honetan, bizkarreko desbideratzeak sendatzeko sistema 
bitxi bat ikus daiteke. AHPG-GPAH, OUL 1762, 546 or.
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Gainera, erreforma egiten zen bitartean, 1569an, gotzain fundatzailearen 

ahaide batek, erregearen ganberako mediku Esteban Fénix de Zabala 

oñatiarrak — nahiz eta Gernikan jaioa izan— Madrilen irailaren 2an egindako 

testamentu idatzian zuzkidura bat ezarri zuen Alcaláko Unibertsitatean (han 

ikasi zuen) edo Oñatiko Unibertsitatean San Estebani eskainitako ikastegi txiki 

bat sortzeko. Horrekin, Teologian, Medikuntzan edo Legeetan lizentziatu zena 

saritu nahi zuen: “letrak ohoratzeagatik, hori baita noblezia guztien noblezia 

nagusia, letrek gizonak ilustratzen baitituzte”76.

Baina tituluek urte asko eskatzen zituzten ikasteko: laburrena, Artee-

takoa, lau eta sei urte bitartean lortu ohi zen, Medikuntzakoa hamar urtetan, 

Zuzenbidekoa 13tan eta Teologiakoak 15 urte eska zitzakeen. Doktore tituluak 

hain ikasketa luzeak eskatzen zituenez, ohikoa izaten zen azterketa horretara 

aurkezten zirenek hainbat hamarkada eramatea unibertsitateko bizitzan.

Oñatiko Unibertsitatea erreformaren eskakizunetara egokitzen al zen? 

Edo, praktikoagoa den zerbaitetan oinarrituta: zer diote unibertsitateko 

barne-dokumentuek zentro horretako graduatu posibleei buruz?

1592. urtea: “Teologiako, Kanonetako, Legeetako, Medikuntzako eta 

Arteetako fakultateetan graduatuak izateko aukera ematen zaie hiribildu 

honetakoak direnei eta beste edozein herrietakoei, aipatutako graduak 

emateko inolako enbarazurik eta atzerapenik ezarri gabe”77. 

Zer dio ikastegiaren dokumentazioak horri buruz? Medikuntzako tituluak 

eman ziren, ala ez? Valladolideko unibertsitateko artxiboen arabera (Oñatin 

zeuden dokumentuak hara eraman zituzten itxi arte), datuak esanguratsuak 

dira78:

Oro har, 1601 eta 1771 bitartean emandako medikuntza-graduak honako 

hauek izan ziren: 

– 23 batxiler-titulu medikuntzan (gehienak XVIII. mendean).

– Medikuntzako lizentziaturako 16 titulu.

– 17 doktorego-titulu medikuntzan.

– Medikuntzako 58 titulu guztira.

76.  Ibidem.

77.  AHPG-GPAH AU, 43,2, 1592tik 1645era bitarteko kaperak. Medikuntzako fakultatea berrezar-
tzeko saiakerak 1590ean egin ziren.

78.  002-340 liburua.
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Zalantzarik gabe, XVI. mendearen bigarren erdian zehar emandako 

graduen zerrenda izango bagenu, beste titulu asko agertuko lirateke, batez 

ere kontuan hartzen badugu garai hori oso oparoa izan zela Sancti Spiritus 

ikastetxean zegoen ikasle kopuruari dagokionez.

Horri dagokionez, koadernoak baliatzen saiatuko gara. Koaderno 

horiek, zeharka, medikuntza-fakultateak funtzionamenduaren lehen hamar-

kadetan izandako presentzia erakusten dute. Horregatik, aipatutako tituluen 

zenbakizko datu soil hori baino, agian interesgarriagoa izango da medikuntza-

fakultateari buruz ematen diren erreferentzien kopurua eta medikuntzaren ira-

kaskuntzak unibertsitatean duen presentziari buruz kontuan hartu beharreko 

noten ugaritasuna izatea. Badirudi titulu hori oso berezkotzat sentitzen zutela, 

uko egin nahi ez zioten pribilegio baten moduan.

1590. urtea da ildo horretan esplizituenetako bat. Hau irakurtzen 

dugu: “Errektoreak eta gainerako elkargokideek erabakitzen dute Dueñas 

Gernikara joango dela San Esteban Ikastegi Txikiko ugazabekin tratatzera, 

ikastegi nagusi horri ordain diezazkioten Arellano Lizentziatuari bere 

bisitagatik ordaindutako marabediak, erregeak, hartara, unibertsitate honi 

itzul diezazkion medikuntza-graduak emateko jabetza, ugazaba berberekin, 

aipatutako San Esteban ikastegi txikiaren bi prebendetarako kolegial 

medikoak aurkezteko”. Izan ere, urte horretako urtarrilaren batean honako hau 

irakurtzen da: “Bidaia Madrilera, erregeak medikuntzako graduen jabetza itzul 

dezan”; eta urte bereko abuztuaren batean erabaki zen “errektorea Madrilera 

joatea medikuntzaren negozioarekin jarraitzera”79.

1592tik 1645era bitarteko Kapera Liburuan, unibertsitateak Medikuntza 

Fakultatearekin jarraitzeko izan zuen borrokari buruzko datu harrigarriak 

eskaintzen zaizkigu80, eta 1592an irakurtzen dugu, “Teologiako, Kanonetako, 

Legeetako eta Medikuntzako fakultateetan graduatu izateko aukera izan 

dezatela” agintzen dela81.

Urtebete geroago, gai horretan behin eta berriz ari dira: “Sancti Spiritus 

ikastegi nagusiaren barruan, Oñatiko hiribilduan, 1593ko urriaren 19an, 

klaustroan osorik bilduta, Quintanadueñas doktoreak, Ikastegi Nagusi eta 

Unibertsitate horretako errektoreak… errektoreari proposatu diola, Joan de 

79.  AHPG-GPAH AU, 43-1, 1590eko eta 1591ko kapera eta graduen liburua.

80.  AHPG-GPAH AU, 43-2.

81.  1590ean, kolegial batzuk Madrilera joan ziren Unibertsitateari Medikuntzaren irakaskuntza 
itzultzea lortzeko asmoz.
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Yturrietaren aurka Espainiako nuntzio jaunarentzat zita egonik, haren aurreko 

Berganzo lizentziatuak irabazitakoak, Medikuntzako graduak ukatzeari buruz, 

eskatu zitzaiola arrazoiak aurkez zitzan itxurak egiteko arrazoietara biltzeko”. 

Horrek adierazten du borondate irmoa zegoela Medikuntzako irakaskuntza 

ofi zializatzeko borrokan. 1595eko azaroaren seian, berriz ere agertzen da 

fakultate irrikatua izateko asmoa, “luzaroan aztertu eta tratatu ondoren, 

Oñatiko unibertsitate honetan medikuntzako gradu guztiak eman behar ote 

ziren”.

1595ean, hain zuzen ere izurritearen urte izugarrien bezperan, uniber-

tsitateko kaperari edo gobernuari buruzko gaia jorratzen da: azaroaren 6an, 

medikuntzako graduak emateko baimena emateari edo ez emateari buruzko 

eztabaida baten ondoren, honako hau ebatzi zen: “denek adostu zuten, desa-

dostasunik gabe, ematea… nuntzioa agurgarriak zuen ahalmenaren arabera, 

horrek probintzia guztiei ekarriko zien onuragatik”82. Dirudienez, eragin ezber-

dinenetara jotzen zen, eta hori emateko arrazoia horrek inguruko biztanleen-

tzat ekarriko zuen onura handia zen.

1596an, oñatiar gizartean, eta ikastegian bertan, kostan, mende-

amaierako izurrite ikaragarri bat barrundatu zen. Horrek, urte tragiko pare 

batean, hiribilduko biztanleriaren laurden bat eraman zuen, eta unibertsitatea 

zati batean desegitea eragingo zuen. Hala ere, izurrite suntsitzailea 

oraindik desagertu ez zenean, Sevillatik zetorren pertsona bat ikusi genuen 

ikastetxean, dirudienez medikuntzan lizentziatua zena eta ikastegi horretan 

doktoretza lortu nahi zuena: “1598ko martxoaren 24an, Diego de Ulloari 

buruz, Sevillako katedraleko artxidiakono eta kalonjeak, zeinak puntuetarako 

36 orduak 24 ordura murriztea nahi baitzuen, Sevillara ahalik eta lasterren 

itzuli nahi zuena, eta Diego jaunak meritu asko zituen”83.

Ez zen bakarra izan, kapera-liburu horretako datuen arabera, Oñatin 

agertu zena medikuntzan titulu bila izurritean zehar. 1598ko abenduaren 

1ean, “klaustroan geundela… esan zuten Francisco de Urdola batxilerra, 

Alcubillasekoa, Toledoko artzapezpiku-barrutian jaioa, unibertsitate hone-

tan zegoela medikuntzan lizentziatzeko… eta bi doktore aztertzaile baino ez 

zeudenez, hiru eskatzen zirenez, guztiek uste zuten Monesteriobide doktore 

82.  AHPG-GPAH AU, 43,2, 1592tik 1645era bitarteko kaperak.

83.  “Medikuntzako azterketara joateko agindua eman zuen 98ko — 1598— abenduaren 1ean” 
dioen testua alde batera utzita.
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bergararrari zentsurekin deitzea, eta izurritearen eragozpenagatik desenkusa 

zedila, eta Echeverría doktorea izendatu zuen hirugarren aztertzaile”84.

Eskura ditugun gradu-kolazioetan medikuntzako tituluen emakidak 

agertzen diren urteetan zehar egindako ibilbideak espezialitate honetako 

irakaskuntzaren tradizio jarraitua berresten digu.

Unibertsitateko lehen urteei buruzko dokumentu asko falta dira, baina 

1558ko kontu-liburu batean datu argigarri batekin egiten dugu topo: Oñatin 

medikuntzako graduak ematen ziren. Hala, jakinarazten zaigu Méndez 

doktorea, medikua, graduatu zela eta 2.652 marabedi ordaindu zituela85.

1605. urtean hainbat gradu izan genituen. Simón de Basauri bilbotarrak 

urtarrilaren bian defendatu zuen bere lizentziatura, eta hiruan medikuntzan 

doktoretza lortu zuen. Francisco Alonso, Burgoskoa, eta maiatzaren 14an 

lizentziatu zen, eta hil horren 28an doktoratu86. 1606ko martxoaren 4an, 

Antonio de Basauri bilbotarra, Simónen litekeen senidea, medikuntzako 

goi-mailako graduak lortu zituen. 1612ko abuztuaren 17an, Getariako 

bizilagun Cosme de Gorriarán izan zen medikuntzan batxilergoa lortu zuena 

eta, bi egun geroago doktoretza lortu zuen, balizko lizentziatura baten berririk 

izan gabe.

Hurrengo urtean, 1613an, Juan Ochoa de Dugagoitia, Zornotzako 

bizilaguna, Medikuntzan lizentziatu zen urriaren 11n, eta hurrengo egunean 

doktoratu egin zen. 1617ko azaroaren 6an Yllardeako (Iruñako elizbarrutia) 

bizilagun batek Medikuntzako batxilergo titulua lortu zuen, eta horren izena ez 

da graduen zerrendetan agertzen. Isiltasun hori nahiko maiz gertatzen da.

1621ean beste bi kasu aurkitzen ditugu. Abuztuaren 1ean, Francisco 

Uriarte Araoz, Oñatiko bizilaguna, Medikuntzan lizentziatu zen eta hurrengo 

egunean doktoretza lortu zuen, aipatutako Frantziskori buruzko adierazpen 

baten harridurarekin, zeinari “Sancti Spiritus Medikuntza Fakultateko dekano” 

84.  Geroago, Oñati suntsitu zuen izurritea aztertzean, Unibertsitateko irakasleek ezbehar 
horren aurrean duten jarrerari eta presentziari buruzko datuak zabalduko dira. Izan ere, horretan, 
Monasteriobide doktore bergararraren protagonismoa agerikoa da, kaltetutako herrien eta izurritetik 
salbatu zirenen artean sortzen ziren arazoei aurre egin behar izan zielako, kutsatzea saihesteko inko-
munikazioaren ondorioz.

85.  AHPG-GPAH AU 51-1, bisita-autoak. Bisita-liburua eta kontu orokorrak.

86.  Hemendik aurrera eskaintzen ditugun kasuak Valladolideko Unibertsitateko Artxiboan “Libro 
002-340” signaturaz dauden graduen liburuan oinarritzen dira.
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titulua egozten baitzaio”87. Egun horretan bertan, abuztuaren 2an, Martin de 

Anitua, Bilboko bizilaguna, medikuntzan lizentziatu zen, eta hurrengo egunean 

bere doktoretza defendatu zuen.

1623ko irailaren 21ean, Francisco de Inarra bergararra medikuntzan 

lizentziatu zen, eta hurrengo egunean doktoretza lortu zuen. XVII. mendeko 

lehen hiru hamarkadetako datuen arabera, garai batean Medikuntzako 

dekanotza batek funtzionatzen zuen, eta horrek Sancti Spiritus ikastegian 

Medikuntzako graduak ematen zituen.

Hurrengo tituluak denboran tartekatuagoak daude. 1631ko urriaren 

31n, Vicente Saolak, Durangokoak, eta Ineria mediku doktoreak babestuta, 

Medikuntzako batxilergoko gradua lortu zuen. 1637an, Pedro Díaz de 

Casedak lortu zuen batxilergoa adar berean. 1640an, Diego de Morras, 

Iruñeko Elizbarrutiko Egusquiça auzokoa, Medikuntzako lizentziaturako eta 

doktoregoko azterketa egin zuen urriaren 14an eta 15ean. 1642an, Francisco 

de Larrimpe zaldibiarra medikuntzan doktoratu zen, eta, orduan, Vasauri, 

Pangoa, Olazarán eta Gazteluondo doktoreak, guztiak medikuak, bere 

defentsaren lekuko izan zirela idatzi zen. 1655ean Matias Beinza, Gareseko 

bizilaguna, izan zen Medikuntzan batxilergoa lortu zuena, eta 1658an Pedro 

de Ripa, Iruñeko elizbarrutiko Ripako bizilaguna, “Filosofi a eta Medikuntzako 

batxiler” gisa agertzen da.

Medikuntzako gradurik gabeko hiru hamarkada horien ondoren, 

1660. urtea ezohiko moduan emankorra da titulu horietan. Juan de Elorza 

Lizarrako bizilagunak lau eguneko epean lortzen ditu hiru tituluak: batxilerra, 

lizentziatua eta doktorea. Elorzak doktoretza lortu zuen egunean, ekainaren 

10ean, Martin Agirre oñatiarrak kanonetako batxilergoko azterketa egin zuen, 

eta Pedro de Hurbina Lizarrakoak ere lortu zuen Medikuntzako lizentziatura. 

Hurbina doktore aurkezten da hurrengo egunean, eta, aktan jasotzen denez, 

87.  Aipatzen da Aráoz, “medikua izanik, Medikuntzako doktore-graduatua” lortu zuela. Azken horri 
buruz, honako hau eskaintzen da: “Francisco de Uriarte Araoz medikuaren eta Maria de Montoyaren 
aurkako ofi zioz-autoak ohaidetzeagatik, 1629. urtea” (Oñatiko Udal Artxiboa, aurrerantzean OINUDA, 
Z-265-11 esp.). Ikus ditzagun akusazio horren datuak, eta Francisco de Araoz Uriarte borla-mediku 
(Medikuntzako doktore) eta Sancti Spirituseko Medikuntzako fakultateko dekanoaren defentsa: 
“Bergaran bizi den honek kereila jartzen du, Juan de Ocariz errektorearen aurrean, Diego de Gurpide 
Bergarako eta bertako lurraldeko alkatearen aurka. Akusatzen zuten Maria Apodaca Montoya bere 
neskame ezkondu eta zintzoarekin ohaidetuta egoteaz, eta alkatea, jendetzaren aurrean, Araoz 
kanpoan zela, bere etxera joan zen eta bere gela guztiak aztertu zituen, neskameak mehatxatuz, jabea 
non zegoen esan ziezaioten, mahai berean jaten baitzuten, eta duela hiruzpalau urte haurdun egon 
zen eta ume bat erditu zuen, itxuraz biek onartu baitzuten hori, eta ganbera batean itxita ikusi dituzte, 
nabaritasun eta eskandalu handiaz, eta umea egun Elgetan hazten ari zela”.
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“Medikuntzako fakultate horretako doktore” bihurtzen da, fakultate horren 

ohiko funtzionamenduaren onarpen argian.

Hurrengo urtean, 1661ean, Juan de Aguirrek, Piedra Mollero Iruñeko 

elizbarrutiko bizilagunak, egun berean, abuztuaren 25ean, Medikuntzako 

lizentziatura eta doktoretzako azterketak egin zituen.

Urte batzuk geroago, 1674an, Pedro de Lazcano Iturburuk, Zegamako 

bizilagunak, ekainaren 8an, 10ean eta 11n egin zituen azterketak, eta 

baita hiru graduak lortu ere. 1679an agertu zen penintsulaz kanpoko 

lehen graduatua, Donibane Lohizuneko Martin de Hirigoiti, Medikuntzako 

batxilergoko titulua lortu zuena.

1684 eta 1685 berriro nabarmendu ziren hainbat titulurekin. Joseph 

Yoldi Añarbeko herritarrak (Iruñako elizbarrutia) lizentziaturako azterketa 

egiten zuen abuztuaren 31n, eta doktoretzakoa irailaren batean. Lizarrako 

Jacinto Ruiz de Paomayor maiatzaren bian aurkeztu da lizentziatura, 

eta hurrengo egunean doktoretzara. Urte bereko uztailaren 7an, Joseph 

Eguizabal bergararra Medikuntzan lizentziatu zen, eta doktoretza lortu 

zuen hurrengo egunean. Urte bereko abuztuaren hamaikan eta hamabian 

titulu berberak lortu zituen Bartolomé de Osés Iriartek, Iruñeko elizbarrutiko 

Mendigorrian jaioak.

1687an Juan Bautista de Loinaz donostiarrak, Ordizian bizi denak, 

Medikuntzako batxilergoa lortu zuen, eta urte horretan “Arteetako eta 

Medikuntzako batxilergoa” titulu bikoitza agertzen da berriro. Zegamako 

Bautista de Soraluze zegamarrak lortu zuen. 1689an erakusten da nola Martin 

Hirigoiti “Medikuntzako lizentziaduna eta doktorea”, “hiribildu honetako 

medikua eta Donibane Lohizunekoa, unibertsitate honetan sartu zela”, 

pentsatzekoa da bertako irakasle gisa. 1698an beste zegamar bat agertu zen, 

Jose Lazcanoiturburu, Medikuntzako batxiler bezala.

Ia hiru bosturteko igaroko dira Medikuntzako gradu berriak aurkitu 

arte, eta gainerako ia guztia, titulazioetan izandako hutsune honetatik 

aurrera, batxiler-tituluz osatuko da, batzuetan Arteetako edo Filosofi ako 

tituluek trufatuta. 1713an Domingo Antonio de Loreak, Villaroko bizilagunak, 

Medikuntzako batxiler-titulua lortuko du, 1720an Juan Antonio Uretak, 

Hagako bizilagunak, 1721ean Manuel de Laik — Joaquin de Leiceaga 

medikuak eman zion gradua—, eta Francisco Gil y Sotok, Auxejokoak 

(Calahorrako elizbarrutiak). 1724an Francisco Rodríguez izango da, 

Lobanesekoa, Ourenseko elizbarrutikoa, eta 1726an beste gradu bat 

aipatzen da, izenik eta jatorrizko herririk adierazi gabe. Beste hamabi 
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urte igaro ziren inolako titulurik gabe, eta 1736an Vicente Martín Doz del 

Castelar, Arcoseko bizilaguna, Segorbeko elizbarrutikoa, “Filosofi ako eta 

Medikuntzako Batxilergoan” titulatu zen. 1744an beste gradu bat izendatu 

zuten, xehetasun gehiagorik gabe, 1746an beste bat eta 1747an beste bat. 

1751n eta 1752an “Filosofiako eta Medikuntzako batxilergoko” bi titulu 

zeuden, Teruelgo José Fernándezi eta Villasanako (Burgos) Isidro Antonio 

Martini dagozkienak. Horietako lehenak ziurtapena aurkeztu zuen “hiru 

fi losofi a-kurtso egin izanarena Calatayudeko Compañía de Jesús ikastegian, 

eta Medikuntzako beste hiru kurtso Valentziako Unibertsitatean, eta urtebete 

mediku-laguntzaile lanetan Andrés Hernández doktorearekin — unibertsitate 

horretako [Valentzia] klaustroko medikuarekin—, Baltasar de Mariategui 

— hiribildu honetako medikua—; eta bigarrenak Medikuntzako hiru kurtsoren 

ziurtapena aurkeztu zuen, Valentziako Unibertsitatean egindakoena, 

hiribilduko mediko Baltasar Mariategui bertan zela”. 

Argi dago, unibertsitatearen barne krisiarekin batera, ikasle faltak eta 

tituluen debaluazioak — horietatik asko erosi egiten zirela esaten zen—, 

urrundu egin zituela ikasle asko unibertsitate honetatik.

Bestalde, medikuntzan matrikulatutako ikasleen beherakada hori 

uler daiteke. 1717ko konstituzioek honako hau zioten horren inguruan: 

“Medikuntzako batxilergoan graduatu nahi duenak Arteetako Fakultatean 

graduatua egon behar du lehen, medikuntzako lau urte, eta azterketarako, 

unibertsitate honetako Teologiako bi katedradunei deituko zaie (Jesusen 

konpainiako erlijiosoak), eta horiek Animastikan (sic) argudiatu eta aztertu 

behar dute, eta hirugarren aztertzailea bertako medikua izango da. 

Medikuntzan Hipokrates edo Galeno emango dira, eta hiru gai aurkeztuko 

dira, eta horietako bat aukeratuko du berori defendatzeko”. Premisa horiekin, 

egia esan, ez zen asko aurreratu, azterketak tokiko medikuak lagunduta 

zeuden teologoen esku geratzen zirenean, eta horrek erakusten du zein 

eskuetan zegoen medikuntzaren azterketa, eta hori, bestalde, ez zen oso 

desberdina beste unibertsitateen aldean88.

Egoera horretan, ulertzen da 1770eko errege-agindu baten arrazoia, 

gradu akademikoak lortzeko arauak betearaztera bideratua, unibertsitatea 

gainbeheran dagoela esateko: “Unibertsitateetan gertatzen diren 

gehiegikeriak eta iruzurrak saihesten saiatuz, batxilergoko graduak fakultate 

88.  AHPG-GPAH AU, 10-5. Baliteke haiek aztertu behar zituen epaimahaiaren osaerak (jesuitak 
barne), hautagai asko uxatu izatea.
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guztietan sartzeko eta kolazioa lortzeko, eta unibertsitate ospetsuenetan 

ikasle gutxi lehiatzearen arrazoia da, guztietan erraz gertatzen baitira. 

Fakultatearen printzipioetan oinarrituta daude, eta batxiler-gradua oinarrizko 

graduan, eta beste gradu batzuetarako ateak irekitzen ditu, eta balio du 

katedretarako eta Abokatutza eta Medikuntzako azterketarako ere, horietan 

asko interesatzen baitira zoriontasuna, lasaitasuna eta osasun publikoa; 

beraz, onena unibertsitate guztiek batxilergoko graduak modu berean sartzea 

da, lortzeko iruzurrik egin ez dadin. Beraz, agindu da batxilergoko gradurik 

ez ematea gutxienez irakaskuntza jarraitu eta eraginkorreko bi katedra ez 

dituzten unibertsitateetan, eta unibertsitate guztiek onartzea beste edozein 

unibertsitatetan irabazitako kurtsoak, Filosofiako bi ikasturte oso ikasi ez 

dituenari batxiler-gradurik ez ematea, eta azterketa hiru katedradunen aurrean 

egitea, eta bi besterik ez baleude, dekanoak horietako bat aukeratu behar 

duela; eta ebatz dezatela hautagaia trebea den ala ez”. Horri gaineratzen zaio: 

“Medikuntzako batxilergoaren aurretik Arteeta batxilergoa egin behar dela, eta 

lau urte egin behar dira Medikuntzako fakultatean, eta azterketa Medikuntzako 

hiru katedradunaren aurrean pasatu behar da.

Lehen aipatu da mende amaierako izurritea, 1597 eta 1599 artean 

Oñatiko herria suntsitu zuena. Egoera triste horretan, unibertsitate ez zen 

egiaz epidemia izugarri horren ondorioetatik salbuetsita geratu. Hiribildua jo 

zuen sarraskiak zer-nolako eragina izan zuen unibertsitate-komunitatean?

1597ko udan, Oñatiko herriak izurritearen eragin larria jasan zuen. 

Donostia bezalako herri batzuek baja asko izan zituzten arren, Oñati izan 

zen gaixotasunak ezohiko gogortasunarekin jardun zen herria. Ia mila eta 

hirurehun hil ziren, eta horrek errukirik gabe murriztu zuen biztanleria. Izurritea 

agertzen denean, ikastetxeko dokumentuek ez dute hura aipatzen, baina bai 

absentzia batzuk. Urriaren bia: Quintanadueñas errektorea Salamancara joan 

zen “seigarren mailako katedraren oposizioa egiteko”89.

Izurriteak nabarmen eragin zion unibertsitateari. Irakasle askok, ihes 

egiteko babesleku bat zuten oñatiar askok egin zuten bezala, hiribilduaren 

erdigunea utzi eta gaixotasunetik libratu ziren leku apartetara joan ziren.

89.  AHPG-GPAH AU, 125-1.a. Oñatiko Sancti Spirituseko unibertsitate-graduen bilduma (hainbat 
urtetako kaperak). Jarraian agertzen diren datuek signatura horri dagozkio.
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Horrela, 1597ko irailean honako hau irakurtzen dugu: “udako beroekin90 

gaixotasuna agertu eta gutxira, Oñatiko hiribilduko Ikastetxe Nagusian 

Gregorio Ruiz de Segredo doktorea, errektorea [beste norbaitekin batera, 

ziurrenik mirabea edo morroia, ihes egiteari uko egin ziona] orain absente 

dauden ikastegi honetako gainerako kolegialak “91.

Urte bereko urriaren seiko seinaleak: “adi egon etxean zeuden 

senitartekoen beharrari, García de Tobalina bertan zegoelako, eta Lapaza 

bi hilabetez kanpoan zegoelako eta ez zelako agertzen, eta García jaunak 

haragiaren despentsen ardura zuen, eta ardoarena, Francisco Fernández 

ez zegoelako, eta horrela ezin zuela jangela-zerbitzura eta beste gauza 

batzuetara joan…”.

1597ko azaroaren lehenean, elkargokide edo irakasle izateko 

oposiziogileak aipatu ziren, bakarra aurkeztu zela esanez, eta aipatutako 

ikastegian errektorea eta Urrutia jauna baino ez zeudela: “Eta Plazaola 

doktoreari ez zioten hiribildu honetan sartzen uzten Donostian zegoen 

gaixotasun txarragatik, eta ez zen Fernandez lizentziatua ere agertzen, 

eta lotsagabea zen ikastegia bi jaun horiekin bakarrik egotea, eta ez 

zegoen ikastegian katedra horiek zuzendu ditzaketen subjektuak, eta Orive 

lizentziatuari deitu zioten, zeinak teologiaren lehen biak eta bezperak, eta 

logika, irakurri eta zuzentzen zituen, eta Orive San Lukas irakurtzen ari zela 

[ikasturtearen hasiera] alde honetan”. Horrek adierazten du, azaroaren 17an, 

arazoak arazo, ikastegiaren bizitza akademikoak jarraitzen zuela.

1598ko martxoaren 10ean, oposiziogileen inguruan jakinarazten da ez 

dutela bidezko datetan oposizioa egin, “leku honek izurritea izan zuenaren 

zurrumurru txarragatik…”. 1599ko abenduaren 8an oraindik Lazarraga 

errektorea kexu agertu zen Orive eta Monerteriobideren aurrean, “Plazaola, 

Ondategui, Fernández eta Uribe doktoreen gehiegizko absentziengatik…”, 

zalantzarik gabe Oñatitik urrun izurritearen beldur.

1598ko martxoaren 27an, eman beharreko gradua aipatzean, honako 

hau aipatzen da: “Bazekiten doktore horiek bilatzeko zailtasun handiak 

zituztela… iritzia baitzegoen izurritea zutela…”, nahiz eta ikastegiko agintariek 

90.  Udako beroa zen izurria agertzeko aproposena. Hala dio Platter-en egunkariak Montpellierren 
Medikuntza ikasten ari zela 1531n (Le siècle des Platter 1499-1628), op. cit., TI, 78. or.

91.  J. A. Azpiazu, Esa enfermedad tan negra. La peste que asoló Euskal Herria (1597-1600), 
Ttarttalo, Donostia 2012, 108. or.
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gaiari garrantzia kendu nahi dioten, “leku hau izurritetik oso libre zegoela eta 

osasunaren segurantziaz etor zitekeela”. Argi dago Oñatira ekitaldi akademiko 

batean parte hartzera joatea erokeriatzat jotzen zela.

Irakasleak ihes egiteari buruzko hainbat aipamen idazten diren arren, 

ikusten da, halaber, falta diren medikuengana jotzeko aukera, osa dezaten, 

halako inguruabar apartekoetan, Medikuntzan graduatzeko hautagai bat 

aztertzeko behar diren doktoreen hirukotea osatzeko92.

Izurritearen une batean, zenbait kurtso ezin direla eman ohartarazten da, 

“Filosofi ako katedradunik ez dagoelako, izurritearen beldur”. Medikuntzari 

buruzko gaia honetan kontatzen da: “Francisco de Cordoba batxilerra, 

Aldavillas hirikoa, Toledoko artzapezpikutzakoa, unibertsitate honetan zegoen 

Medikuntzan lizentziatzeko… eta, horretarako, hiru aztertzaile doktore behar 

ziren fakultatean, eta bi baino ez zeuden, guztiak izan ziren Monasteriobide 

doktorearen, Bergarako bizilagunaren, iritzikoak, eta hari deitzeko esan 

zen, nahiz eta, ondoren, kutsatzeko beldurragatik lekualdatzeko arazoak 

zeudenez, neurri salomoniko bat hartu zen: medikuntzakoa ez zen doktore 

batekin hirukotea osatzea; horrek ohartarazten digu fakultate horretako 

kurtsoen ahuleziaz, mediku doktorerik ez ezean, azterketa beste adar bateko 

akademiko bat ordeztu baitzezakeen hura. Ulertu behar da inguruabarrak 

bestelakoak zirela, baita tituluak lortzeari ezarritako eskakizunak ere.

1598ko abenduan, oraindik gaixotasuna hiribilduan zegoenean, irakasle 

faltak jarraitzen zuen: “Montoya batxilerra, Villoradon jaioa, unibertsitate 

honetan zegoen Medikuntzako lizentziatu eta doktore izateko asmoz… eta 

Montoya hura aztertzeko bi doktore baino ez zeuden”. Bi hilabete lehenago, 

urriaren seian, sakabanatzearen beste xehetasun bat ezagutu genuen, honako 

deskribapen honek erakusten duenez: “Francisco Fernández de Arteagak, 

ikastegiko mirabeak, ikastegiari agur esan zion eta, seinale gisa, sortzaile 

jaunaren intsignia eta ezkutua entregatu zituen…”. Zerbitzuko langileak ere 

eskolatik joaten ziren. Egoera etsigarria zen, baina ulergarria ere bai, nahiz 

eta argi geratu unibertsitatean bizi zirenen borondatea ez zela faltako hain 

ikastegi ospetsuaren formei eta protokoloari dagokienez, are inguruabar 

muturrekoenetan ere. 

Egoera horretan, ba al dakigu zein langile geratzen ziren unibertsitatean? 

Ohar batean igorritako mingostasunak argi uzten du abandonua. Izan ere, hau 

92.  Ibidem. Jarraian datozen datuak 109. orrialdetik 112.era bitartean daude.
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aipatzen da: “lotsagabekeria handi hori, ikastegia bi jaunarekin bakarrik ego-

tea” aipatzen baita; eta urte bereko azaroaren 17an, aurreikustea erraza zen 

bezala, “etxe santu honen muturreko premia du”.

Esaten denez, ikasle batzuk Salamancara joan ziren, San Bartolomé 

ikastetxera, eta “ezin zirela graduak eman absentziengatik”; izan ere, 

oposiziogile askok, halako osasun-hondamendiaren aurrean, uko egin zioten 

unibertsitatean postuak betetzeari. 1598ko apirilaren 28an, “Pero López 

de Lizarralde bizargina hil zela” iragarri zen, ikastegiaren jabe egin zen 

atsekabearen beste puntu bat bezala.

Irudi tristea unibertsitate-ikastegi honena, hilkortasun handi horren miseria 

partekatzen zuenarena, baina eskola osorik ez uzten saiatzen zen, bereziki 

errektorea, une kritikoenetan ikastegia utzi nahi izan ez zuen fi gura, izurritea izan 

nahiz gerra-gertaerak izan. Unibertsitatea irekita edukitzeko borondate sutsua 

gailentzen zitzaien berehalako arriskuei, eta graduko azterketa batzuetarako 

behar ziren doktoreen kidegoa osatzea lortzen zuten nola edo hala.

Egoera triste horrek agerian uzten digu, urte pare batean, eta gainera 

izurrite-garaian, hainbat izan zirela Medikuntzan graduatzeko hautagaiak. 

Ez dugu XVI. mendean lortutako graduak adierazten dituen taula edo 

koadernorik, datu horiek XVII. mende hasieran hasten baitira. Nire susmoa 

da, Medikuntzako irakaskuntza “ofizializatzeko” etengabeko ahaleginen 

eta albisteen aurrean, eta XVI. mendearen amaierako urte gatazkatsuetan 

tituluak lortzeko hautagaien presentziaren aurrean, esan bezala, Oñatiko 

unibertsitateak penintsulako unibertsitate-munduan duen erakargarritasun 

ukaezina dela. 

7.3. Ikasleak hartzeko ostatuak

Ikasleak Oñatiko hiribilduko biztanle guztien artean talde garrantzitsu 

bat osatzera iritsi ziren. Morales Arcek dioenez, XIX. mendean seiehun 

ikasle baino gehiago izan baziren, pentsa daiteke ikasleak hiru mila biztanle 

baino gehiago ez zituen hirigune batean nabarituko zirela. Ehunka ikaslek, 

unibertsitateko irakasleek, beren morroiekin batera, errepublika txiki bat 

osatuko zuten bizi ziren herrian. Oñatikoak, haiekin batera, unibertsitateko hiri 

txiki baten ongi irabazitako ospea eskuratu zuen.

Kanpoko ikasleen inbasio handiak eragindako egoera horren aurrean, 

galdera argia dago: non hartzen zuten ostatu hainbeste ikaslek? Argi dago 
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hiribilduak ostatu egokia eman behar ziola gazte-pilo horri, gehienak familia 

ahaldunetatik zetozenak, familia dirudunetatik: ondo kokatutako jendea.

Gazte horien bizilekua ostatuak zirela dioen erantzunak ez dio galderari 

guztiz erantzuten. Zenbat ostatu eman zitezkeen Oñatin? Zer edukiera zuten 

ostatu horiek, zalantzarik gabe, bizilagunen etxe berak zirenak, ikasleei ostatu 

ematera zuzenduta? Posible al zen auzoko baserri batzuek ikasleei ostatu 

ematea?

Unibertsitateko dokumentazioan bertan, horri buruzko datu bitxiak 

eta argigarriak aurki ditzakegu. Gaia errepikakorra da, eta ostatuei buruzko 

informazioan nahiz errektoreak ikastegiaren funtzionamendu egokia zaintzeko 

bere ohiko bisitekin egiten zuen kontrolean agertzen da. Hala ere, ostatuak 

ere aipatzen dira, ikasleen etxeetan egoten ziren liskar, borroka eta topaketak 

zenbatezinak direla eta, non ikasleak, gaiztakeriaren bat egin ondoren, 

babestu ohi ziren.

Ostatuen historiak, bestalde, oñatiar bizitza herrikoiaren alderdi askoren 

berri ematen digu. Ikasleek herriko gazteekin hitz egiten zuten, horietako 

batzuk ikaskideak ziren, pilotan jokatzen zuten pilotaleku zaharrean, 

udaletxearen etxabeetan ibiltzen ziren, plazatik pasatzen ziren neskei 

intsinuatzeko. Edo, besterik gabe, musika-fanfarretan parte hartuz dibertitzen 

ziren inauteriak zirela-eta, ehiza-partidak edo borrokak antolatzen zituzten, 

eta, horietan, hainbat eskualdetako gazteak aritzen ziren aurrez aurre.

Errektoreek ikasleen gainean egiten duten zaintzaren gaiaren harira, interes 

handiko gaia agertzen zaigu. Gazteek maiz parte hartzen zuten borroketan, 

bai euren artean, bai herriko bizilagunekin. Non datza interes hori? Ikasleen 

matrikula-zerrendarik ez dagoenez, ezin dugu unibertsitateko ikasgeletan 

agertu zen jende kopuruari buruzko kalkulurik egin. Hala ere, ehun eta 

hirurogeita hamar urtetan (1601-1771) titulua lortu zuten graduatuen zerrendak 

ditugu, baita aurreko urteetako batzuk ere. Zalantzarik gabe, kurtsoetara joan 

zirenen kopuru handi batek ez zuen titulurik lortu Oñatin. Matrikulatutako 

asko kanporatu egin zituzten, ez familia zituzten kurtsoak gainditu edo beste 

unibertsitate batzuetara joan ziren. Ba al dugu matrikulatutakoen ikasketen 

jarraipena edo uztea adierazten digun elementurik?

Abandonu-kopuruaren hurbilketa bat ikus dezakegu aipatutako 

170 urteetan epaitu zituzten ikasleak agertzen diren auziak analizatuta. 

Hainbat arrazoirengatik titulurik lortu ez zuten gazteen kopurua garrantzitsua 

bada, unibertsitateko kide izanik graduatzea lortu ez zuten ikasleen kopuruari 

buruzko hipotesi fi dagarri bat aurreratu daiteke, eta horrek eramango ginduke 
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izena eman zutenen kopurua gradu edo titulu bat lortu zutenena baino askoz 

handiagoa izango zela ondorioztatzera. Hori dela eta, auzi baten garapenean, 

gatazka batean inplikatutakoen artean ikasketetan arrakasta izan zutenen edo 

ez zutenen izenak orri-oinean idazten dira.

Ostatuei buruz aurkitutako lehen dokumentuak XVI. mendearen 

bigarren erdialdekoak dira, Sancti Spiritus sortu eta hamarkada gutxira. 

Horietako bat Valladolideko Kantzelaritzaren auzi bat da, non udal-agintarien 

eta unibertsitateko kide gisa duten gizarte-kategoriaren eta kokapen 

pribilegiatuaren jakitun diren ikasle batzuen arteko borroka bat gertatzen 

den93.

Hubilla izeneko borrokaren eragile nagusietako batek zuzendutako 

ikasle talde bat kalera irten zen gauez, gitarra joz eta ezpatak berekin 

eramanez. Hon hartzen zuen ostatu Hubilla horrek, zeinen atzetik 

joan ziren udal-agintariak? Hemen dugu lehen ustekabea: bizi zeneko 

ostatua “hiribilduaren gunetik kanpoko dago, aldendutako etxe bat 

da”. Ikasleak hartzeko prest agertu ziren basetxeetako bat. Bide batez, 

ez zen salbuespena izan: Unibertsitateko eraikinetik gertu egon arren, 

Etxeberrialde basetxea — egun zutik eta bertan jendea bizi dena—, ohiko 

leku bat izan zen ikasleei ostatu emateko.

Hirurogeita hamarreko hamarkadako ostatuei buruzko dokumenturen 

bat daukagu, unibertsitatea abian jarri eta hiru hamarkada geroagokoa. 

1574. urteko erreferentzia da, ez unibertsitate-artxibotik datorrena, baizik 

eta aldameneko Arabatik94. Urte horretako uztailaren 19an, Martin Yzaga 

zirujau Getariara aurkeztu zen Jorge de Aramburu eskribauaren aurrean. 

Salatu zuenez, semea, Domingo de Yzaga ikaslea, Oñatin zegoenean, 

“La Percha” izeneko ostatuan, Pedro de Uriartek aizto batekin eman 

zion saihetsean, “ohean egun asko gaixorik zeramatzala”, nahiz eta bere 

bizitza arriskuan ez egon. Frantziskotar fraide baten bitartekotzaz, Pedro 

kriminalki akusatu zuten, hura ere “Oñatiko hiribildu horretako ikastegi eta 

unibertsitatekoa”.

XVII. mendearen hasieran, Etxeberrialde ostatu horrek martxan 

jarraitzen zuen, Lopez de Galarza errektoreak 1618an hainbat ikasleren 

aurkako prozesu batean ikusi zenez, labankadaka amaitu zen liskar 

93.  ARChV, Pleitos Civiles, Zarandona y Walls (olv) 1126-1, 1584 urtea.

94.  Archivo Provincial de Álava, Leg. 6210, 585. f.
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batean parte hartzeagatik. Ikasleetako batek, Tomás Ibáñezek, honako 

hau deklaratu zuen: “9etan, Martin Torresek, Etxeberrialde etxean bilduta 

zegoenak — deklaratzaile hau bertan ostatu hartuta dago—, Juan Bautista 

de Prada ikaslea baino geroxeago atera zen, zeina ere etxe horretan 

ostatu hartuta baitago, esan zuen entzun zuela esaten Martin de Torres 

horrek makilak eman zizkiola Domingo horri, eta esan zuen Torres hori 

Etxeberrialde etxean egon zela; gaueko bederatziak aldera irten zen handik, 

eta Joan Bataiatzailea ordu erdi lehenago irten zen etxe hazen handik, eta 

aipatutako Joan Bautista ordu erdi lehenago irten zen etxe hartatik, eta 

ondoren aipatutako Torres handik gutxira atera eta gutxira liskar eta zaurien 

berri izan zuen”95.

Hubilla eta bere konplizeen kasura itzuliz, aguazilak zenbait ostatu 

bisitatzen joan ziren, musikari armatuen taldeko beste kideen arrastoen 

atzean. Inplikatuetako bat Vázquez delako bat zen, eta beste bat Eizaga. 

Alkatea bera aurkeztu zen Hubilla zegoen ostatura, eta atea ukitzean eta 

irekitzeko agintzean, horrek “harrotasunez eta men egin gabe, etxera joan 

zedila eta bere ostatuan utz zezala erantzun zuen, han ez zuela zer egiterik”. 

Horrela aritzen ikasle batzuk udal-agintari nagusiarekin.

Alkatea gau berean joan zen Domingo Eizaga bizi zen ostatura, eta atea 

ireki zioten, baina bien artean elkarrizketa harrigarri hau gertatu zen, biluzik 

aurkitzean [ziurrenik, esan ohi zen bezala, “alkandoran biluzik zegoen”] 

ohean etzanda: “eta esan zioten altxa eta jantzi zedila, eta alkateak galdetu 

zion, kleriko izanik, zein abitutan zegoen”. Antza denez, Eizagak aurpegia 

eman eta bere metodoengatik akusatu zuen, “hori ez zela turkiarren eta 

sarrazenoen artean erabiltzen ez zena, eta bost axola zitzaiola alkateak zer 

egin ziezaiokeen”. Jurisdikzioen arteko liskarren beste erakusgarri bat, baita 

klerikoena ere, ikasleak errektorearen agintaritzapean babesten baitziren, 

udal-agintaritza gutxietsiz.

Gau bereko hirugarren saiakeran “Juan Blazquez jaunaren harrapaketa” 

agertzen da, eta haren ostatutik (alkatea bertara igo zen), Kale Nagusian 

zegoela esaten da, eta haren jabea Juanes de Iriarte zela96.

95.  AHPG-GPAH AU 54-13.

96.  Aipatutako hiru ikasleetatik (Hubilla, Eizaga eta Blazquez) bakar batek ere ez zuen titulua edo 
gradua lortu Sancti Spiritusen.
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Etxeberrialde baserria. Ostatu gisa funtzionatu zuen XVI. mendetik XVIII. mendearen amaiera alderai-
no. Argazkia: José Fernández.

Etxeberrialde, bere teilatua ezkerrean ikusten delarik, Unibertsitatetik oso hurbil zegoen. Argazkia: 
José Fernández.
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Bi urte geroago (1586), errektorearen eta alkatearen arteko 

jurisdikzio-harremanen beste auzi argigarri bat aurkitzen dugu97. Bost 

urte irauten du auziak, eta horrek adierazten du inork ere ez zuela amore 

ematen. Auzi horretan, Celedón Martínez de Asurduy98 alkate berriak, 

1586ko urtarrilaren 25ean, bere burua defendatu zuen ikastegiko agintarien 

aurrean, eta esan zuen “haien artean zenbait auzi egon zirela errektorearen 

jurisdikzioa erabiltzeagatik ikasleen, kolegialen, graduatuen, doktoreen 

eta maisuen gainean, eta horiek ezin dituztela inoiz hiribilduko bizilagunei 

agindu ez dagozkien prozeduretan, eta aipatutako prozedurak doktore, 

maisu, katedradun eta ikasle horiek bizi ziren etxe eta ostatuei dagozkienean, 

baita elikagai eta jantziei ere, eta horretarako kontratatu izan diren pertsonei 

dagokienez, eta egon zitezkeen ezberdintasunetan agintaritzak sartu behar 

zuen, ikasketan deskuidatu gabe”.

Testu nahasi samarra da, baina ostatuei buruzko zenbait ondorio atera 

daitezke. Etxeez eta ostatuez hitz egiten da, eta ez da baztertzen doktore 

zein katedradunek, beren ikasketetan zehar, ikastegiaz kanpoko etxeetan 

ostatu hartzea. Alkateak ulertzen du, jakina denez, unibertsitatera joaten 

zirenek janariarekin edo arroparekin lotutako zerbitzuak kontratatzen zizkietela 

hiribilduko bizilagunei. Alkateak ez du errektorearen jurisdikzioan esku hartu 

nahi, unibertsitateko bizitzak aurrera jarrai dezan, “ikasketan deskuidatu gabe”.

Baina Asurduyk, era berean, unibertsitateko agintariek ikasleak kontrola 

ditzatela eskatzen du: “Errektorea ikasleen bizitza eta ohituren inkisiziora 

behartua izan dadila eta ostatuak behar den guztietan bisitatu ditzala, eta etxe 

horien jabeek, errektoreari horietara sarbidea diezazkiotela” [zaintza errazteko 

asmoz].

Alkatea babesten duten adierazpenen artean testigantza garrantzitsu 

bat dago, Juan Ortiz de Idígoras eskribauarena. Hura sentitzen da 

Rodrigo Mercado gotzaina ezagutu izanaz. Ikastegiaren funtzionamendua 

eta errektoreek gobernatzeko erabili dituzten buldak ezagutzen dituela 

adierazten du, eta “Valladoliden modu baketsuan funtzionatzen zuela 

gogoratzen zela…, baina badaki herriko mutilen eta ikasleen artean 

liskarrak egon ohi direla”.

97.  ARChV P.C. F. Alonso (F) 855-1 eta 856-1, 1586-91.

98.  Asurduy Oñatiko gizartearen abizen ospetsuenetako bat da. Juan Martinez de Asurduy izan 
zen, Unibertsitatearen sorreraren garaian, Gorteko abokatu gisa, babes garrantzitsuenetako bat. Oso 
litekeena da Celedón Martínez de Asurduyk unibertsitatean ikasi izana.
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Juan de Otaduy lekukoak ikasleen baldintzen erretratu on bat eskaintzen 

du. Beti errektoreengana bidali izan dituztela esanez, eta gehitzen du: 

“hiribildu honetan badira bertako bizilagunen mutil eta semeak, ikasleekin 

liskarrak dituztenak”. Ikasleen deskribapenarekin eta horien eta ostalarien 

gainean ezartzen zen kontrolarekin jarraituz, honako hau gehitzen du: 

“errektoreak ikasleei ostatuetan bisita egin die, eta apopiloei ogia pisatzen 

eta oheak miatzen dizkiei, eta baten batek armak, ezpata, dagak eta gitarra 

baditu, kendu egiten dizkio”.

Azkenik, Otaduyk Oñatiko unibertsitatearen laudorioarekin eta bere 

geletara joaten direnei eskaintzen dizkien baldintza bikainekin amaitzen 

du: “Hau jende pobrearen lurraldea dela eta ikastetxea oso gertu dagoela, 

eta ikasle horiek gera daitezkeela, urrunago eta lurralde garestiagoetara 

irten beharko balute, eta hiribildu honek hilean hiru erreal balio dituela bere 

ohearekin eta egur merkearekin eta mantenuak prezio neurritsuetan direla, eta 

beren aberrietatik hurbil egonda, haien gurasoak egunero ikus ditzaketela”. 

Programa erakargarria, familia asko euren semeek Oñatin ikas zezaten 

erabakitzera anima zitzakeena.

Ostatu hartzeko eta unibertsitatera sartzeko erraztasunen inguruan, 

lehen aipatu izan da Etxeberrialde basetxeak, ikastegitik berrehun metrora, 

ostatu-zerbitzuak eskaintzen zituela. Horrela erakusten digu kasua Diego 

de Bonifaz hiribildu honetan bizi den klerikoak: “Echeberrialde etxean bizi 

eta berori ostatutzat izan zuenak, eta garai hartan bere duintasunaren 

araberako etxea eta ostatua zituena Juan de Lazarraga doktorearenean”. 

Beraz, kategoria ezberdinak zeuden, eta kleriko bati ez zegokion beste ikasle 

batzuekin ostatua partekatzea99.

7.4. Ostatuak eta jurisdikzio-gatazkak

Errektoreak ostatu eta apopilo-etxeetara behin eta berriz egindako bisi-

tek ez zuten bermatzen gatazkarik ez egotea. Aitzitik, ikasle errebeldeek, 

gatazkaren batean esku hartu ondoren, haietan babesten ziren eta errektorea-

ren agintaritza argudiatzen zuten alkatearen esku-hartzea saihesteko. 

1618an, Mateo López de Galarza y Gámiz errektoreak Juan Nicolás, 

Juan Bautista de Prada eta Martín de Torres ikasleen aurkako auzipetze-

99.  ARChV Pleitos Civiles, Zarandona y Walls (Olv) 3545-32.
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autoa ireki zuen. Unibertsitateko agintariei iritsi zitzaien albistea, urte hartako 

apirilaren seiko gauean “Mendikoa auzoko unibertsitate horretako ikasle 

batzuen artean nolabaiteko liskarra eta labankadak izan zirela, eta Miguel 

Pérezek, Bargotako [Nafarroa, Bianatik gertu] ikasleak, buruan zauri larria izan 

zuela”100.

Jakina, zaurituaren deklarazioaren ondoren, apopilo ostatura bisita egiten 

da. Ostatu hori Madalena de Estradaren etxean dago (hiribilduko bizilaguna), eta 

“Miguel Pérez ikasle zauritua bertan dago”. Horrek Juan Nicolás, Juan Bautista 

Pedro de Landa, Juan Saéz de Marinares eta Diego de Jáuregui ikasleei leporatu 

zizkien bere zauriak, eta errektoreak haiek atxilotzeko agindu zuen.

Auzi horrek jurisdikzio-gatazka bat ekar zezakeen. Alkatea justizia 

egin nahian aurkeztu zen ostatuan, “unibertsitateko justizia usurpatuta, 

unibertsitateko ikasleen aurka, delitu larriaren ondorioz espetxealdiak 

eginez, baina ez nahasteko esan zioten, bestela eskumiku-zigorra eta 50.000 

marabediko isuna izango zituela”.

Errektoreak Juan Ruiz de Uribe bere aguazilari agindu zion ikasle horiek 

ikastegiko kartzelara eramatea, eta horietako batek, Juan Fernándezek: 

“deklaratu zuen gaueko zortzietan, Magdalena horren ostatuan, aurpegia 

estalitako sei gizonekin topo egin zutela, eta horiek eskuan ezpata zutela sartu 

zirela lekuko honen eta Miguel horren aurka, zeina larri zaurituta atera baitzen, 

eta ez zituela erasotzaileak ezagutu, aurpegia estalita baitzuten, baina egiaz 

susmoak dituela ikasleak zirela”.

Lekukoetako batek, Miguel de Alcelusek, oñatiar batzuekin izan zuen 

adiskidetasunari buruzko datuak ematen ditu. Izan ere, hau adierazi zuenez, 

“Zauriaren gau hartan, ilundu ondoren, bere ostatutik irten zen hiribildu 

honetako zenbait pertsonari agur esatera, bere lurraldera joateko, eta etxera 

itzuli zen, eta halako liskar bat nola gertatu zen entzun zuen”. Beste ikasle 

batek, Gaspar de Vitoriak, honako hau adierazi zuen: “bere ostatuan zegoela, 

liskar horren berri entzun zuen, eta hiribildu honetako plazara joan, zen 

armarik gabe, zer zen jakiteko”101.

100.  AHPG-GPAH AU 54-13.

101.  Auzian agertzen diren hamar ikasleetatik, biktima, akusatu edo lekuko soil gisa, bik bakarrik 
lortu zuten batxiler titulua Kanonetan: Atauriko Juan Fernández arabarrak eta Briñaseko Juan Bautista 
de Pradak errioxarrak. Gainerakoak: Nicolás, Martín de Torres, Miguel Pérez, Juan Bautista Pedro de 
Landa, Juan Sáez de Marinares, Diego de Jáuregui eta Miguel Alcelus ez dira agertzen graduatuen 
zerrendetan. Kasua ezin da aplikatu uzteen zenbatespen batean, baina ikasketak amaitzea lortzen ez 
zuten matrikulatutako ikasleen kopuruari buruzko hausnarketara bultzatzen gaitu.
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Beti aipatzen da ostatua unibertsitatetik kanpo ikasleen bizitzaren 

erreferentzia eta erdigune gisa. Elkartzeko, ikasteko, jokatzeko… eta 

babesteko lekua. 1625ean, Pedro Munibe eta Arancibar errektoreek 

Bartolome de Castaiñaza ikaslearen zaurien errudunen aurkako prozesu bat 

abiarazi zuten. Antonio de Laya Bilboko ikasleak “esan zuen plaza publikoan 

zegoela Bartolomé de Castaiñaza ikaslearekin, konpainia onean, Cristóbal de 

Larrearen etxeen aurrean, eta ezpata biluziekin eraso egin zietela Bartolome 

horri eta lekuko honi, lau gizonek labankadak eta ezpata-puntak botaz, eta 

haren ondoren Crisóstomo De Castillo sartu zela ez zezaten tratu txarrik 

eman, eta atea joka aritu zirela, eta ostikoka ateak desegin zituztela eta ireki 

egin zituztela, eta gizon batek labankadak botatzen zituela…”102. Aipatutako 

Zubíak, lanbidez kordoigilea zenak, bere etxea ikasleen ostatuaren zerbitzura 

jarri zuen, bere ondarea handitzea erraztuko baitzion horrek. Ez zen izango 

kasu bakarra artisauek horretarako beren bizilekua eskaintzen zutena, euren 

diru-sarrerak biribiltzeko.

Beste lekuko batek, Juan Bautista de Arandok, gaueko ikasle-

bizimoduari buruzko datu berriak gehitzen ditu. Izan ere, “esan zuen 

kaleetan paseatzen ibili zirela Magdalena de Ibarraren etxean, bere ostatuan, 

afaldu ondoren, eta gero María López de Berasteguiren etxean sartu zirela 

gaueko hamarretan, eta han elkarrekin egon zirela gaueko ordu biak arte, 

entretenitzen, eta gero bakoitza bere etxera joan zela”. Argi dago ostatuak 

topalekuak zirela, non afaldu, hitz egin, jokatu… eta ikasi egiten zen. 

Harrerako ikastegi txiki antzekoak ziren103.

Ostatuen garrantziari buruzko xehetasun berri eta oparoak 

unibertsitatearen dokumentu batean aurkitzen ditugu 1623an104. Testuak 

susmarazten du ikasle hasiberriak bakarrik ez zirela ostatuetan bizitzen. Izan 

ere, honako hau irakur daiteke: “kolegialak, doktoreak, maisuak, lizentziatuak, 

batxiler katedradunak eta matrikulatutako ikasleak, zeinen aurka ezin 

baiten demandarik jarri, ez orain, ez inoiz, doktore, maisu, katedradun eta 

ikasle horiek bizi diren etxe eta ostatuei dagokienez, ezta janari eta arropei 

dagokienez ere, eta errektoreari erreserba diezaiotela jurisdikzioa, 1542ko 

kapituluekin”. Horri neurri zuhur bat gehitzen zaio, ikasleak jokoetan dirua 

102.  OINUDA, esp.: Z-265-9.

103.  Antonio de Laya, Bartolomé de Castainaza eta Juan Bautista de Arandok ez zuten unibertsitate-
titulurik lortu.

104.  AHPG-GPAH AU 55-4.
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erabiltzera etsiarazten lagunduko lukeena. Izan ere, honako hau agintzen 

da: “gurasoen lizentziarik gabeko ikasleei fi datuta mailegatzen edo saltzen 

dien inork ezin izango du errekurtsorik jarri gurasoen edo ikasketetara bidali 

dituzten pertsonen aurka”. Ikasleek eta ostalariek oso ondo zainduko lukete, 

lehenengoek, beren ostatura bideratutako dirua ez jokatzea; bigarrenek, 

ikasleen gurasoei kobratzeko asmoarekin neurririk gabe dirua ez mailegatzea. 

Horrek adierazten du, bestalde, uztez familien presentzia zegoela euren 

semeek unibertsitatean zeramaten martxa zaintzeko.

Ostalariak, beraz, abisatuta zeuden, baina abisu horiek ez ziren 

nahikoa batzuen irrika geldiarazteko, ikasle inozo edo zuhurtziagabeen 

onurak lortzearren. Unibertsitateko agintarien ohartarazpenak gorabehera, 

ostatuen jabeek gehiago zaintzen zituzten beren interesak euren apopiloen 

ikasketak baino. Ziurtzat jotzen zuten gurasoek beren semeen gehiegikeriak 

ordainduko zituztela, baina maiz delituzko jarrerak izaten zituzten, edo, 

gutxienez, irregularrak.

Hori ikusten da XVII. mendearen hasierako dokumentu batean, unibertsi-

tateko errektoreek kanpoko goragoko estamentuek behartuta egiten zituzten 

bisitak zirela eta105. Bisita horietako batek irizpen sendo hau eman zuen:

“Beren interes bereziagatik aparteko jokoetara, ardo-jokoetara 

eta bestelakoetara bultzatzen dituzten ikasle-ostatuko etxeak 

dituztenak erreformatzeko modukotzat ikusi zirela, eta urtearen 

buruan ikasle horiek apartekoetan berrehun eta erreal eta 

gehiagorekin estututa daudela, eta, okerragoa dena, ezjakinak eta 

beren ikasketetan probetxurik gabeak, gazteei eragiten dietela, 

berezko izaeraz afektu kaltegarrietara makurtuak izanik, beste 

eragozpen handiago batzuetan ematea; jardunbide hori gaitzen 

bultzagarri, bertutearen hondamen, beste bizio askoren pizgarri 

eta haztegi eta ospearen galbide delako; agintzen dut guztiei 

dekretu honen berri ematea, ikasleei ohiz kanpoko jokoetarako, 

ardo-jokoetarako eta bestelakoetarako dirurik eta aukerarik eman 

ez diezaieten; bestela eskumikukoa eta hamabi dukateko zigorra 

ezarriko da, dekretu hau urratu dela jakiten den bakoitzean, eta 

justizia arruntari ohartarazten zaio ikasleen probetxurako neurriak 

eta kartzela ezar ditzala, eta guztien berri izan dezaten, orokorretan 

105.  AHPG-GPAH AU 52-1, 1608-1633 urteak, Visitas.
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irakur dadila San Lukasen hurrengo egunean [urriaren 18an, 

ikasturtearen hasierako egunean] dekretu hau; izan ere, ikasleen 

ugazaba horien maltzurkeria hain da handia, ezen, aparteko gastuak 

arintzeagatik, ikasleak behartu egiten dituzte ezagutzak egitera, eta 

guraso gaixoek bidaltzen dituzten diruak horretarako bihurtu eta 

atxikitzen dituzte, elikagaiak balira bezala justifi katuta”.

Ostatuek, era berean, ikasle-matxinadetarako gune bezala jardun zuten 

(egon, egon baitziren), bai eskola-egutegiaren aurkako protesten ondorioz, 

bai beteranoenek hasiberrien gaineko kontrola sendotzeko, horiei euren joko, 

hasiberri-iseka eta zenbait proiekturen mende jartzera behartzen baitzituzten 

— orokorrean, batere eredugarriak ez zirenak—.

XVII. mendearen hasiera aldeko ikasleen ohitura txarrak, XVIII. men-

dearen erdialdean jadanik, kontrolatzen zaila zen dinamika bihurtu ziren, eta 

unibertsitateko agintariei aurre egitera zeramatzaten ikasleak. 1755. urtean, 

“Errektoreak ofi zioz-autoak ditugu, ikertzeko zein izan ziren beste ikasleak 

besteak altxarazi zituzten ikasleak jaiegunen erregelamenduko xedapenen 

aurka”106.

Urte horretako abenduaren 11n, Martin Ignacio de Benitua errektoreak 

aurkitu zuen astebete lehenago unibertsitateko bi kontseilarik, Francisco 

Xavier de Egusquizak eta Joaquin de Plazak107, ikasleen ordezkari gisa, 

ikasketarik gabeko egun bat gehiago eskatu zutela: “ukatu egin zitzaien 

hiru jaiegun jarraian egoteagatik, gehi eskatutakoa, horrek lau egun egingo 

bailuke, eta, laugarren eguneko bertako gau hartan ikasle tropel bat elkartu 

zenez, ausartu ziren ikasleen ostatu guztietara, edo gehientsuenetara, joatera, 

esanez, hurrengo egunean, hilaren bosgarren egunetan, ikasgelara joan ez 

zitezela, eta joanez gero ordainduko zutela”.

Benetako estortsioak dira, beteranoenak protagonista dituztenak, 

unibertsitateko agintaritzari erronka egiteko gai direnak opor-egun bat 

gehiago lortzeagatik. Horretarako, gazteak mehatxatzen zituzten, Francisco 

Xavier de Egusquizak deklaratu zuen bezala. Horrek aitortu zuen beteranoak 

ostatuetan ibili zirela, eta ez zutela esan ikasketarik ez zegoela, baizik eta joan 

106.  AHPG-GPAH AU 58-8.

107.  Ez Egusquiza eta ez Plaza, unibertsitateko ordezkariak eta, ziurrenik, ikastegian beteranoak, 
ez dira ageri graduatuen zerrendan.
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zitezela, hitz hauekin mehatxatuta: “urratzaileak zaharren haserrean eroriko 

dira”. Manuel Iñigok berekin zekarren seinale bat zeramaten agerian: makila 

baten buruan jarritako zapi bat zen, intsignia moduan zeramana.

Hain zuzen ere, “banderaduna” izan zen agintariek bere ostatuan bisitatu 

zutena, eta adierazten denez, “makila zapiarekin zeramanak, bere ostatura 

joan zirenean ikasten ari zen liburuak banderarekin estali zituen”.

Francisco Xavier de Egusquiza izan zen goizean hitz eman zuena 

ikasleen ostatuetatik joango zela “hurrengo egunean jaieguna nolakoa izan 

behar zuen aztertzera, eta besteen animoak haztatzera, eta gero eta jende 

gehiago bildu zen ostatuetara egindako bisitan”.

Beste lekuko batek, Gasteizko Ramon González de Echaurrik, dio 

ostatuetara iristen zirenean mehatxu egiten zietela: “joaten baziren, ‘mantak’ 

eramango zituzten”108. Salamancari dagokionez, badakigu unibertsitate 

horrek hasieratik asko zaindu zuela apopiloen martxa ona, baina hori 

lortzea zaila da. Izan ere, zoritxarrez, eskola sekularren historian anabasen 

eta ez-betetzeen pasadizo asko erregistratu ziren, eta horiek gainbehera 

eta desagertzera eraman zituzten. Etxean ez zuten karta- edo dado-jokorik 

onartu behar, ezta apopiloei kanpoan jokatzen utzi ere. Debeku bera, eta 

larriagoa, emakume susmagarrien kontra zihoan, haiek ezin baitziren sartu 

apopiloen etxeetan109.

Oñatiren kasura itzuliz, bisitatutako ostatuen zerrendan Domingo 

de Jausororen bat ageri da. Etxe hori ez da zerrendan agertzen (laster 

izendatuko dugu), 1759ko 16 ostatu “ofi zialetatik”. Horrek aditzera ematen 

du ostatu batzuek ireki egiten zutela eta beste batzuek funtzionatzeari 

uzten ziotela, edo bestela, zerrendetan (hala deituko diegu) aipatzen ez 

ziren beste batzuk zeudela, kontrolatuta edo harrera-etxeen erroldan 

jasota zeudenak. Beharbada, horregatik idatzi zuen Lizarraldek ikasleen 

hutsegiteetako bat ikasle-ostatutzat hartzen ez ziren etxe partikularretan 

ostatu hartzea zela, eta horrek askatasuna ematen zuela karta-jokoetarako, 

biraoetarako, arma debekatuen erabilerarako, ohaidetzeetarako, gaueko 

108.  Diccionario de Autoridades hiztegiaren arabera (1990eko ed.), “mantear” hitzaren esanahia 
hau da: “pertsona bat edo abere bat airean altxatzea, manta batean jarrita, eta mantari izkinetatik 
helduz, indarrez gora bultzatzen dute, eta berriro hartzen dute bertan. Inauterietan txakurrekin erabili 
ohi den jostailua da, eta ‘manta’ izenarekin sortzen da”.

109.  Sor Águeda M.ª Rodríguez, “Vida estudiantil en la hispanidad de ayer”, THESAURUS 
t. XXVI, 262.-265. or.



120

errondetarako — bihuelak edo gitarrak jotzen— eta bestelako jokabide 

ez-desiragarrietarako110. Baina, bestalde, harrera-etxe irregular edo 

noizbehinkako horiek dira hainbeste ikaslek ostatu hartzeko aukera ematen 

dutenak.

Beharbada, zerrenda “ofi zial” horretatik ihes egiten duen batekoa izango 

da justu hurrengo urtean aipatzen dena 1756an gertatutako ikasle-asaldura 

batean. Gertaera horrek susmarazten digu ikasle euskaldunen eta 

ez-euskaldunen arteko kontu-garbitze bat zela111. Urte hartako abenduaren 

13an, euskaldun talde bat “Joseph de Puenteren ostatura joan zen egun 

batean, liskarrera bultzatzeko asmoz”. Lekukoen artean Joseph Antonio de 

Lasalde ikasle donostiarra dago, Josepha de Burgoaren etxean (ostatuan) 

bizitzen ari dela esaten duena. Haren izena agertu egiten da 1759ko 

zerrendan. Beste batek, berriz, Magdalena de Arrazolaren ostatuan bizitzen ari 

dela adierazten du, eta ez zuela borrokan parte hartu “ondoezik zegoelako”. 

Magdalena horren ostatua ere ez da agertzen, hiru urte geroago, 1759ko 

zerrendan. Horrek pentsarazteko du “ofizialez” bestelako harrera-etxe 

gehiago zeudela. Hori logikoa zen, XVIII. mendearen erdialdean ikasle ugari 

zeudelako, jasota dagoenez.

Ikasleen bizitza hurbilagotik zaintzeko asmoz, 1759. urtean, 

unibertsitatearen beraren ekimenez, Oñatik ikasleentzat dituen ostatuak 

osatuen zenbaketa egiten da. Oso litekeena da deskribatutako 16 horiez gain, 

landa-eremuetan egoteagatik agian kontuan hartzen ez diren beste batzuek 

ere funtzionatzea. Deskribatutako gehienetan, haien titularra eta ikasle 

bat agertzen dira. Ikasle horrek izena ematen du berarekin batera dauden 

gainerako ikaskideak ordezkatuz112.

Honako hau da 16 ostatuen zerrenda, berekin batera doan informazioa-

rekin:

– Otsailaren lauan, hiribilduan, Miguel Fernando de Artazcozi 

aurreko autoa jakinarazi zitzaion, bere ostatuan, Domingo de 

Jausororen etxean duen ostatuan, beraren eta gainerako kideen 

izenean.

110.  Historia de la Universidad Sancti Spiritus de Oñate, op. cit., 177. or.

111.  AHPG-GPAH AU 58-9. 

112.  AHPG-GPAH AU 11-1. Ostatuak zenbatzen diren garaia ez da onena eta ikasle gehien bil-
tzen dituena, eta horrek pentsarazten digu beste inguruabar batzuetan zerrenda zabalagoa izango 
zela.
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– María Francisca de Araozen etxe eta gelan, Tomás de Azcárateri 

aurrekoa bezalako beste auto bat jakinarazi zitzaion, beraren eta 

bere ikaskideen izenean.

– Manuel de Umerezen etxean, Manuel de Mugari, beraren eta bere 

ikaskideen izenean.

– Josepha de Burgoaren etxean, Manuel de Larralderi eta gainerako 

ikaskideei.

– Joseph Antonio de Idurriagaren etxean, Ignacio Mª del Corrali, 

beraren eta bere ikaskide Joseph Antonio de Furundarenaren 

izenean.

– Michaelaren de Aguirre alargunaren etxean, Agueda de Garro 

haren alabari, bere etxean zeuden ikasleei auto hori jakitera ema-

teko ardura emanez.

– Pedro Dovat Pelegriren etxean, Oñatiko bizilaguna bera, Juan 

Bautista de Suinagari, beraren eta bere ikaskideen izenean.

– Manuel de Loberaren etxean, Andres Vicente Ugarte Mendíari 

autoaren jakinarazpena, beraren eta bere ikaskideen izenean.

– María Antonia de Aizcorberen etxean, Joaquin de Elguetari eta 

bere ikaskideei.

– Rafael Sánchez de Mendozaren etxean, Manuel Evaristo de la 

Presillari eta ikaskideei.

– San Migeleko presbitero eta benefi ziodun Juan José de Araozen 

etxean, autoaren jakinarazpena Celedonio de Asperi.

– Presbitero eta Oñatiko bizilagun Juan Antonio de Astorquizaren 

etxean, Joseph de Edueguiri, beraren eta bere ikaskide Lorenzo 

de Ozaetari.

– Joseph de Cortaberria presbiteroaren etxean, autoaren jakinaraz-

pena Manuel Pheliperi, beraren eta bere ikaskideen izenean.

– Oñatiko bizilagun Joseph de Zamalluaren etxean, Fco. Javier de 

Mariateguiri eta bere ikaskideei.

– Manuel de Guinearen etxean, Julian de Montoyari.

– Phelipe Mendizabalen etxean, Raphael Joseph de Mendizabali.

Sinatzailea: Joseph Ignacio de Urtaza
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Ostatu horietako batzuk emakumeek zuzentzen dituzte. Deigarria da 

ostatuetan presbiteroak hartuta egotea.

Ostatu-etxeak adierazitakoak baino ez baziren, zaila da ulertzea nola 

ehunka gazte bizi ziren horietan. Kontuan izan behar da garai hartako 

eskakizunak, erosotasunari, higieneari eta bizigarritasunari dagokienez, 

gaur egungoetatik oso urrun daudela. Oheak parteka zitezkeen, eta, noski, 

gelak. Horiek hainbat izan zitezkeenez, ostatu-etxe bat nahiko pertsona asko 

hartzeko gai zen.

Lizarraldek adierazten du, esan bezala, ikasleen hutsegiteetako bat zela 

“ikasleen ostatutzat hartzen ez ziren etxe partikularretan ostatu hartzea”. 

Horrek aditzera ematen du agintari akademikoek gomendatu edo zaindu 

gabeko etxeetara jotzen zela113.

113.  Historia de la Universidad Sancti Spiritus de Oñate, op. cit., 177. or.

Unibertsitatearen fatxada, Yulen Zabaletaren marrazkia.
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Ez dakigu ostatuek berberak izaten jarraitzen zuten urteetan zehar. 1786. 

urtean, “epaiketa sumarioa” egin zen “ikasle batzuen aurka, etsai-jarreraz 

unibertsitatera gauez sartu baitziren, unibertsitateko kartzelan sartuta zeuden 

batzuk aske uzteko asmoz”. Hala, agintariak Santos de Barrenaren etxean 

agertu ziren, non Fabro bizi baitzen, akusatuetako bat, eta haren ondasunak, 

arropak, konfiskatu zizkioten eta ostalariaren esku utzi zituzten gordailu 

moduan. Ia hiru hamarkadako aldea dagoen arren, ez da Barrenarik agertzen 

1759ko ostatuen zerrendan114. 

XIX. mendeak ildo berari jarraitzen dio, ikasleen portaera zaintzeari 

eta ostalarien ardurari dagokionez. 1817. urteko errektoreak agindutako 

jokabide-arau batzuek honako hau ezartzen dute: “ikasle guztiak beren 

ostatuetara erretiratzea gaubeiletan, abemaria jotzean, eta kerako 

gainerakoetan, oso premiazko arrazoirik gabe irteteko debekuaz”115.

XIX. mendean ikasle gehien izan ziren urteak gorabehera, gainbehera-

garaia nabari da, eta horretan islatuta geratzen da 1821ean unibertsitatea 

itxi izanaren iragarpenak herritarrengan eta udal-agintariengan eragin zuen 

atsekabea. Hori honako honetan jasota geratzen da: “Oñatiko Udalaren 

Memoriala, azaroaren 4ko Errege Agindua (1822koa) betez gero ikasleek 

eta haiek hartzen dituzten bizilagunek jasan beharreko eragozpen larriei 

buruzkoa”116.

Ikasleen ongizatearekiko kezka hori 1761. urtean izandako gertaera 

batean islatzen da117. Joseph Ignacio de Urtazak, eskarmentu handiko 

eskribau eta ikastegiko idazkariak, dioenez, “Olabarrieta auzorantz paseoan 

nenbilela, abenduaren 2ko arratsaldeko ordu biak inguruan, Miguel Ignacio de 

Urtaza nire semea niregana etorri zen, eta esan zidan Ramón Fermín Pérez 

de Elizalde presbitero eta errektoreak mandatu batekin bidali zuela ni bertara 

joan nendin, eta esan zion Leongo erregimentuko kapitain bat zetorrela bere 

familiarekin, Oñatitik igarobidean, eta alkatearen asmoa zela (mandatu hori 

iritsi baitzitzaion) unibertsitateko ikasle batzuk osatu batetik ateratzea, eta 

alkatearen bila joan zela (Calebarrian jarraitu zion), Santa Mariarantz joan 

114.  AHPG-GPAH AU 60-2.

115.  AHPG-GPAH AU 11-10.

116.  AHPG-GPAH AU 27-5.

117.  AHPG-GPAH AU 59-4. Bertan deskribatzen den testigantzan adierazten da nola herriko 
alkatea saiatu izan zen, arrakastarik gabe, zenbait ikasleri beren logela kentzen Oñatitik igarobidean 
zeuden kapitain bati, bere emazteari eta semeari ostatu emateko.
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zela, plazarantz, eta, hara joanda, ofi zial batekin eta beste pertsona batzuekin 

aurkitu zituela, eta gizalegez aldendu zuela eta gaiari buruz hitz egin ziola, 

eta alkateak erantzun zion ondo bazekiela ikasleen pribilegioen inguruan, eta 

berak ez zuela gaian esku hartu, eta Phelipe de Mendizabalen etxean ohe 

bateko boleta eman ziola118, legoa zela, eta etxe horrek izan zuen zoritxarra 

kapitain hori egoki izana izan zela, emaztea eta seme-alabak zituela, eta ezin 

zuela hori konpondu, errektoretzara eta handik Mendizabalen etxera joan 

zela, zeina egun haietan kanpoan baitzegoen, eta Nicolasa de Arzallus haren 

emazteari esan ziola ez zezala egin inolako nobedaderik bertan ostatu hartuta 

zeuden ikasleekin, baizik eta euren ganbera edo geletan, eta alkatearen 

boletari dagokionez, konpon zezala ahal zuen moduan, ikasleei enbarazurik 

egin gabe”. Nicolasak eskertu egin zuen arazoa ikasleei enbarazurik egin gabe 

konpondu izana, eta esan zuen “Jainkoak ordain diezaiola alkate jaunari eman 

digun tratu ona eta nire familiarekin eta ikasleekin egin dituen erakustaldiak”, 

eta Urtazak agur esan zion.

7.5. Ostatuak eta ikasleak 1789-1820 aldi gatazkatsuan 

Unibertsitateko artxiboak zatitutako dokumentazioa gordetzen du, 

baina interes handikoa. XVIII. mendearen amaiera aldearen eta XIX. 

mendearen hasiera aldearen arteko aldiari dagokio. Ikasturte hauei 

dagozkien matrikula-zerrendak dira: 1789-1790, 1790-1791, 1806-

1807, 1814-1815 eta 1819-1820119. Paper sorta horietako batzuk egoera 

txarrean daude, folioen zati bat suntsituta edo erauzita. Beraz, zenbaketa 

ez da osoa. Hala ere, zerrenden emaitza ikusgarri ageri da, urte hauetako 

gatazkak kontuan hartuta.

Asaldura handiko garaia izan zen, eta eragin larria izan zuen 

unibertsitatearen bilakaeran. 1794an, tropa frantsesak Bergarara hurbildu ziren, 

eta horrek Gasteizera ihes eginarazten die unibertsitateko katedradunei, nahiz 

eta hurrengo ikasturtean Oñatira itzuli. 1807an iritsi zen txikitzat izendatutako 

zenbait unibertsitate kentzeko dekretua. Horien artean Sancti Spiritus zegoen. 

Bidezko kudeaketen ondorioz, badirudi egoera akademikora itzultzeko aukera 

dagoela, baina ahalegin hori zapuztu egiten da Independentzia Gerra dela 

118.  Mendizábalen ostatua 1759ko zenbaketan agertzen diren 16etako bat da.

119.  AHPG-GPAH AU, 112-5; 112-6; 112-7; 112-8; 112-9.
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eta. 1814a normaltasunera itzultzearen urtetzat hartzen da, hasieran ikasle 

gutxirekin, baina 1819-1820 ikasturtean berrehun ikasle baino gehiago zeuden. 

1822an ikastegi bezala funtzionatzen du, 1842ko Esparteroren itxierara arte 

erabateko errendimenduz lan egitera itzultzeraino.

Normala da egoera horretan jarduera akademikoa prekariotzat agertzea, 

eta susma daiteke, halaber, adierazitako urteetako askok ez zutela matrikula-

rik izan, edo matrikulak suntsitu edo desagertu zirela ere. Hala ere, oso poz-

garria da aipatutako ikasturteetako matrikula-zerrendak eduki ahal izatea.

Zerrenda horietan balio erantsi berri bat aurkitzen da: Oñatiarren 

erreakzioarena, ikasleei ostatu moduan euren etxeak irekiz erantzun zuena, 

lehen aipatutakoa baino askoz kopuru handiagoan (lehen 16 ostatu adierazten 

baitziren, 1759ko zerrendaren arabera Errektoreak kontrolatutakoak). Kerik 

gabeko fabrika bakarretik zetorren ekonomia saneatua zen, herritarren artean 

zabaldutako sentipen eta harrotasunaren arabera.

1789-1790 eta 1790-1791 ikasturteetan, berrehun ikaslek baino gehiagok 

ikasten zituzten Sumulak eta Logika, Filosofi a Morala, Legeen zenbait kurtso, 

Digestoko kurtsoa, Dekretalen kurtsoa, Kontziliazioen katedrak, Zuzenbide 

Publikoa eta Errege Zuzenbidea120.

1806-1807 ikasturteko ikasleen zerrendak aise gainditzen du berrehun 

ikasleko kopurua.

1814-1815 ikasturteko ikasleen zerrendak gerraosteko krisi-garaia ematen 

du aditzera, ikasleak ez baitira berrogeita hamarrera iristen. Ikasle horiek 

Aritmetika, Aljebra, Geometria, Filosofi a Morala eta Erromatar Zuzenbideko 

elementuak ikasten zituzten, eta ikasle gutxi batzuek Legeetako 1. eta 2. 

kurtsoak.

Handik urte gutxira [1819-1820 ikasturtea], ordea, badirudi uniber-

tsitateak pultsua berreskuratu duela, Filosofi a, Filosofi a Moraleko 1. eta 2. 

kurtsoak [ez da aipatzen 3.a] eta Legeetako 4. eta 5. kurtsoetan, ikasleak 230 

luze baitira. 

Esan bezala, Oñatiko familia askok unibertsitateko ikasleak etxean 

hartzeko eskaintza egin zuten. Ez zen bakarrik maizterrak gogo onez hartzen 

120.  Errege Zuzenbidean matrikulatutakoen artean, albiste harrigarria dugu: ikasleetako bat 
emakume bat da, hamabost urte lehenago ikasleetako bat etxean hartu zuena. María Antonio de 
Cortazar da, oñatiar abizen ospetsua daramana.
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zituen jendea, bizimodu bat ematen baitzien, baizik eta abizen ospetsuak 

prest zeudela ikasleak etxean hartzeko121.

1789-1790 ikasturtean, Oñatin berrogeita hamar ikasle-ostatu baino 

gehiago zeuden, eta hurrengo ikasturtean, berriz, berrogei etxe baino gehiago. 

Horietako batzuek aurreko urteko esperientzia errepikatzen zuten. 1799-

1800 ikasturtean, ostatuak ez dira hogeita hamarretik jaisten, eta 1814 eta 

1815 artean, berriz, ez dira hamabost baino gehiago.

Etxe horietan ostatu hartzen zuten ikasleen kopurua ere ez da hutsala. 

Batzuek oso handiak izan behar zuten Izan ere, XVIII. mendean, batek 

bederatzi ikasle hartzen zituen, beste batek zortzi, horietatik hiruk zazpi mutil 

batuz, sei etxe sei ikaslez arduratzen dira eta hamaika etxetan bosna gazte 

biltzen dira. Beste hamaika etxek lau maizter hartzen dituzte, hamasei dira 

hiruna maizter artatzen dituzten ostatuak, hogeita hamaika etxetan pozik 

dira bina ikasle hartzen, eta Digestuko hirurogei baino gehiago dira ikasle 

bakar bat hartzen duten etxeak122. Beraz, etxe asko ziren inguruko ikasleekin 

batera bizi ziren etxeak, urrunagoko probintzietatik (itsasoaz bestalde ere) 

unibertsitatera joaten zirenak falta ez ziren arren.

Alargunak edo “…ren andreak” nagusitzen dira ikasleak hartzen 

dituztenen artean, baina lanbide ospetsuak ere aipatzen dira ostalarien artean, 

hala nola mediku bat, zirujau bat edo organojole bat. Eskulangile eta artisauen 

artean saskigile bat dago, baita hauspogile bat ere, eta lanbidean parrokiako 

sakristaua dute lagun. Danbolin-jotzaile edo txistulariak protagonismo 

harrigarria hartzen du, hainbat ikasle hartzen baititu etxean.

Ostatu-izen asko hiriguneko etxeekin lotutakoak dira, baina beste 

batzuk hirigunetik aldenduta daude, Etxeberrialde edo Ocomardia 

basetxeen kasuan bezala. Horiei beste izen batzuk gehitu behar zaizkie, 

121.  Deigarria da unibertsitatean ikasten duten ikasle oñatiarren kopurua. 1789-90 eta 179-91 
ikasturtean, hogeitik gora daude. Horiek, noski, euren etxeetan hartzen zuten ostatu, non beste 
herri batzuetako ikasleak ere har zitezkeen, batez ere euren familien artean ahaidetasuna bazegoen. 
Etxeko plus horrekin, ikasleak zituzten etxeak nabarmen ugaritzen ziren, eta horrek benetako 
unibertsitate-itxura ematen zion hiribilduari.

122.  Zenbaketa hori lehen adierazitako daten multzoari aplikatzen zaio. XVIII. mendekoek hartzen 
dituzte ostatu gehien-gehienak, eta horietako batzuk hainbat urte errepikatu egiten dira ostatu gisa, 
logikoa denez. Hala, aipatutako ostatuetako batzuk ikasturte batean baino gehiagotan errepikatzen 
dira. Beste batzuetan, berriz, izen edo ostalari berriak agertzen dira, batez ere XIX. mendea jorratzen 
dugunean. Espero dut interes handia dakarren mundu honi buruzko analisi zehatzagoa eskaini ahal 
izatea etorkizunean.
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ziur asko beste basetxe batzuei dagozkienak, aurreko mendeetan gertatu 

zen bezala, ikusi dugunez.

Oñatiarrek ez zuten Sancti Spiritusek ematen zien aukera alferrik galdu, 

eta ikasleen artean honako abizen hauek agertzen dira: Segura; Lecuona; 

Arandia, Mendía, Umérez, Cortázar, Balenzategui, Aguirrebengoa, Echevarria, 

Ayastuy, Ascarraga, Urtaza, Ugarte, Uralde, Ugartondo, Elgarresta eta 

Artazcoz — azken hori, Miguel Anselmo izenekoa, Baltasar de Irala osabaren 

etxean bizi zen—.
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Jaiak eta ospakizunak unibertsitateko bizitzan8

Sancti Spiritusek Oñatiko hiribildua, hiru mende baino gehiagoz, 

hartzen zuen unibertsitateak merezitako zeremonial aberats bat 

irudikatzen zuen agertoki bihurtu zuen. Beste ekitaldi batzuen artean, 

tituluak ematearekin batera egiten ziren ospakizun deigarriak herriaz jabetu 

ziren, eta berori prozesio alai eta liluragarrietan parte harrarazten zuen. 

Oñati, bere ikastegiko ekitaldietan parte hartzean, Errenazimenduko hirien 

adibide bihurtzen zen, goi-mailako unibertsitate-ikastegien kalitatearekin 

eta distirarekin bat etorriz. Zientziaren dignatarioen ohiko presentziak, 

gehienbat Penintsulako iparraldeko familia boteretsuenetatik etorritako ehunka 

ikasleren inbasio baketsuak, nahitaez kolore bizia eman behar zion herriko 

eguneroko bizitzari. Urtean zehar izaten ziren ezohiko zeremonia zoragarri eta 

ezohikoek, urtean zehar sarritan izaten ziren erritu haiek bezain arranditsuek, 

inguru monumental eta lebitar duina zuten, honako hauen presentziak edo 

gertutasunak inspiratuta: parrokia izugarria, Santa Ana komentua, Bidaurretako 

monasterioa, parrokiaren ondoko jesuiten egoitza eta inguru malkartsuko 

Arantzazuko komentua — Oñatiren jurisdikzioaren barruan kokatutakoa—.

Lizentziaturen batek doktore- edo maisu-gradua lortzen zuenean 

arrandia areagotu egiten zen, hura baitzen unibertsitateek ematen zuten 

gradu gorena. Ohitura hori ez zen Penintsulako unibertsitateena soilik, 

Europa osora hedatzen baitzen. Hala adierazten digu Felix Platter suitzarrak, 

Montpellierreko unibertsitatean Medikuntza ikasten zuenak — garai hartan 

fakultate ospetsua zen, batik bat Medikuntzako ikasketengatik—. Izan 

ere, honako hau zioen: “botikari bat doktore bihurtzen denean jai handiak 

ospatzen dira”123.

123.  Le siècle des Platter, 1499-1628, II. liburukia, Le mendiant et le professeur, op. cit., 
114. or. Félix Platter, Suitzako mendietan ahuntzaina zen Thomasen semea, 1536an jaio zen, eta 
Montpellierren Medikuntza ikasi ondoren, Basilean finkatu zen. Bertan ospe handia lortu zuen 
entomologo eta mediku gisa. Liluragarria da Felix Platterren eta Michel Montaigneren arteko topa-
keta. Azken horrek, urte eta erdiz (1580-1581), gatazka erlijiosoen ondorioz asaldatuta zegoen

…
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Jar gaitezen 1717ko agertokian, duela hiru mende. Doktoregaia bizi den 

ostatuan bere ikaskideek haren presentzia eskatzen dute. Zaldiz joango da, 

bere zerbitzariarekin batera, eta zenbait intsignia jantzita: zilarrezko erretilu 

bat, dagokion borla duen bonetea eskuan, liburu txiki bat, fakultatearen 

arabera, eraztun bat, ezpata bat, ezproi bat eta borlaren koloreko zetazko 

muzeta edo bizkarreko bat. Arteetan (urdina) Teologian (zuria), Kanonetan 

(berdea), Legeetan (haragi-kolorea) edo Medikuntzan (urre- edo lasto-kolorea) 

maisu izatearen araberakoa izango da borlaren kolorea. Doktore batzuek 

lagunduko diote, bakoitzak bere intsigniak jantzirik, eta graduatuaren bidean 

agertuko dira. Graduazioaren bezperako egunean, fundatzaileak San Migelen 

eraikitako Pietateko parrokia-kaperan, bi aulkidun oholtza bat jarriko da 

errektorearen ohorezko aulkiaren ondoan. Graduatugaiak gai bat proposatzen 

du, belauniko jartzen da eta “peto gradum doctorans ob magisterii” esaten 

du, eta errektore jaunak gradua ematen dio. Bitartean, dekanoak, zutik, 

doktorea apaintzen du dagozkion intsigniekin.

Doktorego-azterketa, beste gradu batzuetakoen egitura berarekin, 

doktoreen epaimahai baten aurrean tesi bat defendatzean zetzan. Tesiaren 

originaltasuna ez zen lehentasunezko balioa. Aukeratu zen gaia defendatzeko 

oroimena eta gaitasun dialektikoa lehenesten ziren. Nolanahi ere, ez ziren 

asko doktoretza lortzen zutenak. Hautagaiak nahitaez egin beharreko festa 

eta opari garestiak unibertsitate-bizitzaren goi-mailara iristea zailtzen zuten 

oztopo ziren.

Jaiegunen eta ekitaldi akademikoen egutegia askotarikoa zen. 

Ikasturteek erritmo jakin bat ezartzen zuten oñatiar komunitatearen eguneroko 

bizitzan. Jairen bat egokitzen ez zen asteetan, ikasleen aisia-eguna 

osteguna zen. Eta ohitura horrek iraun egiten zuen agintari eta katedradunen 

presentziak ezartzen zuen jarraitutasunean: hiru urte Arteetako Batxilergoko 

ikasketetan, lau urte Teologiako Batxilergoan, eta Kanonetako, Legeetako, 

Teologiako edo Medikuntzako Batxiler-gradua lortzeko eskatzen ziren bost 

urteak.

…

Europa zeharkatu zuen ur sendagarrien bila. Montaigne harremanetan jartzen da bisitatzen dituen 
hirietako pertsonaiarik garrantzitsuenekin, Diario de viaje a Italia, por Suiza y Alemania liburuan 
(Ed. Penintsula, Bartzelona, 1986, 24. or.) azaltzen duenez, eta Felix ezagutzen du. Horren etxea 
miresten du, eta honako hau esaten du: “Mediku hori… dagoeneko oso aurreratuta daukan sen-
dabelarren liburu bat ari da prestatzen”. Gainera, gauza berezitzat aipatzen du bere etxean bertan 
gordetzen dituen eskeleto osoen bilduma.
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Oñatiar komunitatearen bizitzak ikasleen presentziaren eragin 

handia zuen. Horietan etxeetan edo ostatuetan hartzen zituzten. 1759an, 

unibertsitatea garai kritikoan zegoen urtean, zenbat eta 16 ostatu zeuden, 

eta horietako bakoitzean ikasle talde bat zegoen ostatu hartuta. Errektoreak, 

haiek eskola-orduetatik kanpo ere zaindu behar zituenez, ostatu horiek 

bisitatzeko mandatua zuen, borrokak, iskanbilak edo joko debekatuak 

saihesteko. Ostatu horietako batzuek karta-jokoa edo billar-jokoa zuten, 

ikasleen artean oso ohiko entretenimendua. Baina apustuak saihestu behar 

ziren jokoan, eta ikasleei dirurik fi dantzan ez emateko agintzen zitzaien jabeei, 

jokoaren bizioan erortzeko tentazioa saihesteko. 

Irakasleen eta ikasleen bizitza gogorra izan zitekeen. Ikasgaiak astunak, 

memoristikoak eta formalak ziren. Hortaz, ikasketak berak aspergarria izan 

behar zuen nahitaez. Latina zen nagusi, hizkuntza horretan baitzeuden idatzita 

testu gehienak. Testuak, epaiak eta legeak buruz ikasteak nahi zen titulua 

lortzea zuen pizgarri bakarra, eta hori, arauz eta legez jositako gizarte batean, 

ikasitakoa baliaraziko zuen bizitza-sistema egokia bihurtu zen.

Paperezko kartzela horretatik, hots, zein zentzu duen ia ulertzen ez den 

arauen espetxe horretatik, ihes egiteko, unibertsitate-komunitateak sistema 

egoki bat bilatzen zuen hieroglifi ko zehar nahasgarri hori saihesteko. Horrek 

irakasleen (normalean gazteak) eta ikasleen irrikak harrapatu eta deuseztatzen 

zituen. Ikasleak nerabeak ziren, eta odola irakiten zieten eta aisialdirako eremu 

zalantzarik gabe osasungarria eta merezikoa bilatzen zuten.

Sistema ustez hertsi eta estu horrek kontrastatu egiten zuen zegoen 

egutegiarekin. Izan ere, egutegia, egungo ikuspegitik, jaiez beteegia zen, eta 

ikasleek beraiek beste jai batzuk gehitzeko ahaleginak egiten zituzten, hainbat 

arrazoirengatik, egiaztatu ahal izan denez. 1717. urteko Unibertsitateko 

konstituzioen eta ikasketa-planen barruan, Oñatiko Unibertsitateko jaien eta 

ikasketa-egunen taula bat topatzen dugu. Nire ustez argigarria taula hori 

kopiatzea124:

“– Ez dago eskolarik opor-egunik ez dagoen aste guztietako oste-

gunetan, eta, balego, ostegunean irakurriko da (hau da, eskola 

eman).

– Azaroak 11, San Martin eguna, Unibertsitatearen eguna eta 

opor-eguna.

124.  AHPG-GPAH AU 10-4.
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– Hildako guztien arimen eguna

– Andre Mariaren aurkezpena, hilaren 21a

– Santa Katalina, hilaren 25a

– Abenduak 3, San Frantzisko Xabier

– Abenduak 6, San Nikolas

– Abenduak 7, San Anbrosio

– Abenduak 13, ez dago eskolarik, Santa Luzia

– San Tomas bezperako eguna: oporrak urtarrilaren 7ra arte (egun 

hori barne) ematen dira, eta egun horretan ere ez dago eskolarik, 

ondrak daudelako

– Urtarrilak 17, San Antonio abadea

– Urtarrilak 20, San Sebastian

– Otsailak 3, San Blas

– Otsailak 5, Santa Ageda

– Larunbata, inauteri-igandeko bezpera, oporrak hausterre-egunera 

arte

– San Tomas, martxoak 7

– San Gregorio, martxoak 12

– San Joakim, martxoak 20

– Erramu-igande bezperako oporrak pazko zurira arte

– Apirilak 23, San Jorge

– Apirilak 25, San Markos

– Maiatzak 8, San Migel

Hainbat jaiegun maiatzean eta ekainean

– ESPIRITU SANTUKO PAZKOA, meza ikastetxeko patioan, eta 

errektorea, muzeta jantzita, parrokiara, prozesio horretara kabildo 

guztia doa, eta presbiteroak ikastegiaren gurutze propioa darama, 

– GORPUTZ-EGUNA, San Migeleko kaperan zortzietan abestutako 

meza, eta denak doaz, baita meza nagusira eta prozesiora eta 

bezperetara ere, prozesioa goizean kaleetatik egiten da, eta 

arratsaldekoa klaustrotik eta errektore jauna banku-puntan, 

bezperak ordu bi eta erdietan, dantzariak errektore jaunarekin eta 

gainerako jaunekin eliza eta eskolara doaz,
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– GORPUTZAREN ZORTZIGARREN EGUNA, meza nagusia, ser-

moia, bezperak arratsaldean, eta prozesioa,

– SANTA ANAREN GORPUTZA. Egun horretan gorputz-egunaren 

jaia ospatzen da Santa Anako seroren komentuan, 

– Uztailaren 31n, Loiolako San Inazio egunean, errektorea eta 

laguna Konpainiara doaz mezara,

– Abuztua: 15ean, Jasokundearen egunean, errektorearen hauta-

keta, goizeko zortzietan Espiritu Santuaren meza esaten da 

ikastegian bertan, denak biltzen dira, mirabe batek mahai 

bat jartzen du, eta bertan tintontzi bat, kapera-liburua eta 

meza-liburua, hautetsi berriari juramentuak jasotzeko, kanpaia 

jotzen da eta errektore-gelara igotzen da, San Migeleko kaperara 

joaten da, bertan meza kantatua esaten da, prozesioak kaleetan 

barrena, ikastegiko kaperatik aterata, eta prozesioaren ondoren 

errektorea banku-puntan jartzen da,

– Irailak 17: San Frantziskoren zaurien eguna, errektorea Santa 

Anara doa mezara, prozesioa eta sermoia.

– Irailak 29, San Migel, meza kantatua San Migeleko kaperan, 

denak doaz, baita kaleetako prozesiora ere, meza eta sermoia,

– Urriaren lehena, igandea, Arrosarioko Andre Mariaren eguna da, 

errektorearen ad libitum prozesiora joatea, meza eta sermoia 

parrokian, eta nahi izanez gero, denek joan behar dute,

– Urriak 10, San Frantzisko Borjakoa, errektorea lagunarekin doa 

konpainiara (SJ),

– Azaroaren 1a Santu Guztien eguna, meza kantatua San Migeleko 

kaperan, denak joaten dira, baita meza nagusira ere, arratsaldean 

azken gauekora joaten dira, itzuleran errespontsua esaten da 

ikastegiaren sarreran,

– Azaroak 2, arimen eguna, denak parrokiara doaz requiem-

mezara, parrokian esaten da herrikoiaren ondoren, eta errektore 

jaunabanku-puntan jartzen da, eta denak joaten dira klaustroko 

prozesiora,

– Azaroak 19, Santa Isabel, erretorea Santa Anara doa bere laguna-

rekin prozesiora, meza nagusia eta sermoia,

– Abenduak 3, San Frantzisko Xabier, errektorea Konpainiari, meza 

nagusia eta sermoia,
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– Abenduak 5, San Nikolas bezpera, osoak ikastegian ordu biak eta 

gero,

– Abenduak 6, San Nikolas, meza kantatua 9etan ikastegian 9etan, 

arratsaldean osoak San Ambrosio bezperarako, denak bertara-

tzen dira.

– Abenduak 7, San Anbrosio, guztientzako meza ikastegian

– Abenduak 8, Andre Maria Sortzez Garbia, errektorearen ad libi-

tum, San Migelera joatea, meza nagusia eta sermoia,

– Abenduak 25, Jaiotzaren eguna, meza kantatua San Migeleko 

kaperan, denak doaz, baina meza hau, aurreko gaueko lana dela 

eta, hurrengo egunera edo beste batera atzeratu ohi da”.

Halako festa-pila hori ikasketetan kalterako zen zalantzarik gabe, 

eta agintari akademikoek bazekiten hori. Horrela uler dezakegu 1604. 

urtean, katedradunen klaustroari helarazten zaion errege-agindu batean, 

ikasturteak aurrerantzean zortzi hilabete irautea ezartzen dela, lehen 

irauten zuen sei hilabeteen ordez. Salamancako katedradun batek eman 

zuen egutegia zabaltzeko gakoa: ikasleek ezer gutxi aprobetxatzen zuten 

sei hilabeteko ikasturtean, “haietan dauden jai eta katedra-okupazio 

ugariengatik, eta haien buruan beren lurretara itzultzen direla eta ikasitakoa 

ahazten dutela”125.

Irakasleek ere beren irakaskuntza-kargak arindu nahi zituzten. Batzuetan, 

gutxi gorabehera arrazoitutako absentzien bidez, beste batzuetan, jaiak oso 

gustuko zituztelako eta horrek plazer bakanetako bat zekarrelako: aparteko 

janaria. Horrela ulertzen dugu, XVII. mendearen hasieran, unibertsitatearen 

martxa kontrolatzeaz arduratzen zen bisitariak jaiegunetan aparteko asko 

(bazkaritan) ez egiteko eskatzea, urtearen buruan kalte handia egiten baitio 

ogasunari, eta diru hori hobeto erabil zitekeen126.

Lizarralde murriztea agindutako aparteko gastuei buruz ari da, horietara 

gehiegi jo baitzen, eta ikastegiko titular Espiritu Santuaren Pazko festan 

12 lagun baino ezin direla gonbidatu, eta egin ohi den dantzak 50 erreal 

125.  AHPG-GPAH AU 24-3.

126.  AHPG-GPAH AU 52-1. 1608-1633, Visitas.
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baino gehiago ez kostatzea, ezta Eguberri gaueko kolazioak 15 erreal ez 

gainditzea127.

Ikasleak, Martínez del Ríoren esanetan, unibertsitateko eta inguruko 

esperientzietan oinarritutako pikarokeria-estilo bat garatu zuen: oporrak, 

erromeriak, hasiberri-isekak, zeremoniak, tunak, ikasle-errondailak, etab. Horiek 

batzuei ikasketen gogortasuna leundu ziezaieketen; beste batzuentzat, berriz, 

denbora-pasara eta pikarokeriara emandako bizimodu bihurtzen ari zen128.

Batxilerrak lizentziatu- edo doktore-titulua lortzen zuen egunean, 

unibertsitatea, eta, hedaduraz, hiribildu osoa, festa bihurtzen zen. Gradu-

kolazioaren bezperan, titulurako hautagaia Oñatiko kaleetatik garaile 

moduan oparotasunez apaindutako zaldiz ibiltzen zen. Kanpaiak jotzen 

zituzten, tronpetak eta atabalak jotzen zituzten, freskagarriak ematen 

zituzten. Graduatuaren kontura, irakasleei afari bat zerbitzatzen zitzaien, 

eta mirabeei freskagarri bat eskaini. Hori, askotan, ikasleak bere gain har 

zezakeena baino gastu handiagoa izaten zen, eta, batzuetan, atzeratu egiten 

zuen goi-mailako gradu batera aurkezteari dagokionez. Batzuetan, festan 

zezenak askatzen ziren, eta Oñatiko publikoak ikuskizunarekin bat egiten 

zuen. Ospatuei ezpata txiki bat jartzen zitzaien, noblezia adierazten zuen 

ezproi bat, eta ikasleek serenata eman ziezaioketen graduatugaiari maizter 

zegoen ostatuaren edo etxearen aurrean129.

Gradu akademikoek, gehitzen du Lizarraldek, giroa festaz betetzen 

zuten, eta hor zabaltzen zen ikasleen jaietarako jeinua. Salamancako 

ikaslearen helburu gorena izanik, arrandia nekez dispentsatzen zen. Askok 

unibertsitateko kutxari mailegua eskatzen zioten, beste batzuk dolualdi baten 

zain geratzen ziren, ospakizunak arintzeko asmoz, errege-familiako kideren 

baten heriotza zela eta130.

Salamancan ospatzen ziren une edo ekitaldi tradizionalak Oñatin kopiatu 

ziren, ikusi dugunez. Izan ere, gainerako ikastegientzat jarraitu beharreko 

adibide zen Salamanca. Honako hauek ziren: gradua eskatu eta argitara ematea, 

127.  Historia de la Universidad Sancti Spiritus de Oñate, op. cit., 181. or. Hasiberri-iseken tradi-
zioa ez galtzearren, graduatuek berek tradizio horri jarraitzen zioten, “laido” izeneko zeremoniaren 
bidez. Parodia horretan, graduatu berriena hautagaiaz trufatzen zen, hura eskukatuz eta bere akats 
fi siko eta moralak kantatuz, baita bere guraso eta arbasoenak ere (291. or.).

128.  “Historias y relatos de alumnos universitarios”, Semanario Pintoresco Español, op. cit., 
160 or. eta hurrengoak.

129.  Historia de la Universidad Sancti Spiritus de Oñate, op. cit., 286. or.

130.  Ibidem, 370. or.
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aurkeztea eta haren kolazioa egitea. Hori bi egunez egiten zen: bezperan, 

jendaurreko ibilaldi solemnea eta freskagarria; hurrengo egunean, goizean, 

graduaren kolazio-zeremonia bera; ondoren, bazkaria; arratsaldean, zezen-festa 

eta freskagarria. Ibilaldia luxu eta handitasun osoz egindako prozesio zibiko bat 

zen. Graduaren kolazioa katedralean burutzen zen, era guztietako xehetasunez 

beteta ere. Graduetako freskagarriak, afariak eta otorduak oparoak ziren, era 

askotako plater ugarirekin, eta mokozuri zorrotzenak ere asetzen zituzten. Hiru 

graduatzen baziren, hamar zezen korritzen ziren, eta, gehiago baziren, hamabi 

zezen, eta zezen eta zezen artean txirimiak (haizeko musika-tresna) entzuten 

ziren, otorduak ere alaitzen zituztenak. 

Hiria, berriz ere, goraipamen gorriz janzten zen, oposizio batzuen garai-

penean edo ekitaldi akademiko distiratsu baten ospakizunean bezala. Oro har, 

graduatugaiaren ikaskideak biltzen ziren, eta unibertsitatetik goraipamena edo 

kartela eramaten zuten, graduatuari gorazarre eginez, bere etxeraino. Bertan, 

serenata bat oparitzen zioten eta gogo biziz txalotzen zuten. Goraipamenak 

ere margotzen zituzten hormetan, okre gorriz eta olio arruntarekin nahastu-

tako behi odolarekin egiten zuten tinta haragi-koloredunaz. Nahasketa hori 

hain zen sendoa, non asko, mendeetako ekintza gorabehera, oraindik horme-

tan ikus baititzakegu. Interesdunaren izena jartzen zuten oroitzapen-datarekin, 

eta, horri, “victor” hitzaren monograma gehitzen zioten131. Batzuetan, nor-

gehiagokak eta lehiak une alai horietan nahasten ziren, eta benetako matxi-

nadak eragiten zituzten ikasleen gremioan, agintariek gehiegikeria horiek 

ezabatzeko hartu zituzten larderiatze eta neurri egoki guztiak gorabehera132.

Ikusi ahal izan dugunez, Sancti Spiritusek ez zuen gutxiago izan nahi. Ko-

legialek eta ikasleek ez zuten hori onartuko. Oñatin, jakina, hori tamaina txikian 

bizitzen zen, Salamancako graduazioekin batera ospatzen ziren jai handiekin 

alderatuz gero, non hiri osoa, beti eskolen erritmoan bizi zena, pozaren-pozez 

egoten baitzen, batez ere doktorego-zeremonien distira eta arrandiarekin.

Unibertsitatearen 1717ko konstituzioen eta ikasketa-planen arabera133, 

urte luzez ikasi ondoren, normala zen askatasun eta dibertsio horiek bilatzea. 

Izan ere, karrerak benetan luzeak ziren. Unibertsitatera sartu aurretik latinezko 

eskolak jaso behar zituzten, eta Arteetakoak edo Filosofiakoak izeneko 

131.  Kartela baten gaineko idazkuna, kaleetatik eramaten zena. Bertan, gertaera gogoangarriren 
bat goraipatzen da eta Vitor hitza agertzen da. Vitor hori (edo Victor, garaipen-seinalea) ohikoa zen 
jai horietan.

132.  Historia de la Universidad Sancti Spiritus de Oñate, op. cit., 371. or.

133.  AHPG-GPAH AU 10-2.
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lehen hiru urteak ziren aukera ematen zutenak Teologiako Batxilerrean 

(lau ikasturte), Kanonetan (bost ikasturte) eta Legeetan (bost ikasturte ere) 

matrikulatzeko. Medikuntzako azterketa ere aipatzen du testuak, fakultate 

horretan zenbat ikasturte egin behar ziren zehaztu gabe.

Kontuan hartu behar da ikasleak hamahiru edo hamalau urterekin iris-

ten zirela unibertsitateetara, irakurtzen eta idazten irakasten zieten maisuekin 

hasi eta latin-maila nahikoa izan ondoren. Unibertsitate-bizitzako lehen urteak 

Arteetako ikasketetan ematen zituen, eta azterketak gainditzeko prest zeudela 

uste zutenean, irakurketa bat eginarazten zieten, non aukeratutako gaia buruz 

errepikatu behar zuten. Horren ondoren, disputa edo eztabaida bati aurre egin 

behar zioten, azterketariak bere irakurketan defendatu zuena ulertzen zuen jaki-

teko, eta proba gainditzen bazuen, Batxilerreko gradua lortzen zuen. Titulu hori 

hogei bat urterekin lortzen zuten. Oso ohikoa zen ikasketak inolako titulurik lortu 

gabe uztea, eta gutxiengo batek bakarrik jarraitzen zuen karrera espezializatue-

nak ikasten: Medikuntza, Zuzenbidea edo Teologia. Zuzenbideko lizentziatura 

edo doktoregoa lortzeak graduatuei aukera ematen zien hain ikasketa gogorrak 

gainditu ondoren bizitza konponduko zieten gobernu-karguetara iristeko.

Irakurleari oso prozedura nahasia irudituko bazaio ere, merezi du kontuan 

hartzea titulura edo gradura aurkezteko jarraitu beharreko arauak azaltzen 

zituzten konstituzioetatik ateratako esaldi batzuk. Ulertzekoa da araudi hori 

oso garai batekoa balitz bezala aurkeztea, baina titulua lortu nahi zutenek egin 

beharreko azterketekin batera zituzten ikasketa eta erritu motak hautematen 

lagunduko digu. Lizentziaturako graduetan azterketa zorrotza izatea eskatzen 

da, ordubetez irakurtzen (defendatzen): Arteetan, Aristoteles fi losofo; Teologian, 

Petrus Lombardus-en Epaien maisua, bost dekretu-liburuetan; Legeetan, 

digestoen hiru liburukiak; Medikuntzan, Hipokrates edo Galeno. Denetan, hiru 

puntu edo gai proposatzen zitzaizkien, eta hautagaiak horietako bat aukeratu 

behar zuen. Defentsa kaperan egingo zen, ateak itxita, isilik, erritu-parafernalia 

osoarekin, errektoreak txilina jotzen zuenean bezala, doktore modernoena ateak 

ixtera irteten zenean bezala, ministroek kandela handiak piztuta zeramatzatela 

laguntzen ziotenean, ilundu zela kontuan hartuta. Txilina berriro jo ondoren, 

Errektoreak “Incipiatis in nomine Domini” esaten du, eta, ondoren, graduatugai 

eskolarekin hasten da. Ondoren, dekanoak eta doktore zaharrenak aldaretik 

botoen kutxatilak ekartzen dituzte, eta idazkariak emandako botoak zenbatzen 

ditu. Ariketa gainditu ondoren, errektorea altxatzen da, gainerakoak ere zutik 

jartzen dira, eta denek graduatugaiari laguntzen diote bere ostatura. Kanpaia 

jotzen da denak kaperatik ateratzean, eta beheko gelan, bere intsignia guztiak 

jarrita, birretea ezartzen zaio graduatugai berriari, azkenean etxera laguntzen 
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diotenari, aurreko egunean bezala. Gradua doktorearena edo maisuarena 

denean, beste erritu osagarri batzuk gehitzen dira, hala nola birrete-dohaintza, 

eraztuna, etab.

Unibertsitateko bizitzan, batez ere kanpoko adierazpenetan, erakusten eta 

mantentzea eskatzen zuten formalismoen inguruan, 1618an prozesu judizial bat 

ireki zen Oñatin sortutako San Esteban ikastegiaren aurka, ikastegiko kideek 

uko egin ziotelako nahitaezko ezkutuak edo intsigniak erakusteari134. “San 

Estebango errektoreordearen eta kolegialen aurka” hasitako prozesu bat zen, 

“tematuta baitzeuden fenix hegaztiaren intsignia edo ezkutua ez eramaten, 

ikastegiaren sortzaileak agindu baitzuten kolegialek eraman behar zituztela, eta 

aginduta baitzegoen etxetik kaparik eta bekarik gabe ez irteteko, eta, gutxienez, 

bere zilarrezko ezkutuarekin atera zitezela, non fenix hegaztia marraztuta 

agertuko den graduatzen eta eguzkiari begira, hegoak astintzen, sugar bizietan 

kiskaltzen, beren abituaren gainean, nabarmenki, ‘vivat fenix unica semper inter 

aves’ esango duen idazkunean, eta kontuan izanda jakin dela mespretxuz ez 

dutela ezkutu hori eraman nahi, eta hain gehiegikeria handia kentzearren, Sant 

Esteban ikastegi horretako errektoreordeari eta kolegialei agintzen zaie hogei 

egunen buruan ezkutu hori ekar dezatela bakoitzak bere abituan, nabarmenki, 

ikastegi horretan duten errentaren kontura”.

Horretarako, alegatzen da “Sant Esteban ikastegiaren sortzaile Esteban 

Fénix de Zabalaren testamentuan, hala agintzen zuela”, eta kexu dira 

“normalean ezkutu hori gabe ateratzen zirelako, eta testamentuaren 33. 

klausularen arabera eraman behar dutelako”. San Estebango ikasle eta 

kolegialek laster lasaitu ziren ezarritako arauak betetzeari dagokionez, eta, 

besteak beste, utzi egin zioten dagokion intsignia erakusteari.

Ospakizunetan dena ez zen arrandia eta festa, edo agian gutxiago 

graduatugaiarentzat berarentzat, ohi zituen gastu handiengatik, funda-

tzailearen asmo onak gorabehera. Bestalde, irakasle-postua lortzeak gehie-

gizko gastu bitxi gehiago zekartzan.

Ikastegiko kide izateko hautagaiak kolegial gisa adskribatzearekin batera 

egiten ziren festak unibertsitate-bizitzaren beste ezaugarri bat erakusten dute. 

Ondoriozta daiteke edonork ezin zituela gastu jakin batzuk bere gain hartu. 

Hortaz, pentsa daiteke talde elitista bat zela karreraren amaierara iristen zena, 

kanpoan geratu beharrean abokatu aritzera edo tituluak behar zituzten beste 

lanbide batzuetan jardutera.

134.  AHPG-GPAH AU 54-12.
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Behin eta berriz aipatutako 1717ko konstituzioek gastu eta betebehar 

horien inguruko datu interesgarriak eskaintzen dizkigute. Hona nola kontatzen 

diren:

“Ikastegi nagusi honetan sartu behar duenak duen eta egin 

behar duen gastuaren arrazoia, 

1. hautagaiak bi zamari izan behar ditu prest informatzaile 

jaunarentzat eta bere morroiarentzat, mutil batekin probak 

egitera zuzendutako egunerako, eta apaiz batek lagundu ohi die 

informatzaile horiei, eta apaiza ere hautagaiaren bila dabil, baldin eta 

hori dispentsatzen ez bada, eta ikastegitik irteten direnetik bertara 

itzuli arte, gastua egiten zaie, ongi eta araubidez tratatuta.

2. frogak amaitzean, 600 erreal edo opari baliokidea eman 

behar zaizkio informatzaile jaunari, hautagaiaren eskura.

3. morroi izan ohi den mirabeari txupa bat edo 5 ezkutu 

ordaindu behar dizkio.

4. mirabeari, halakotzat, ezkutu bat.

5. idazkariari 2 ½ ezkutu.

6. aguazilari ezkutu bat.

7. sukaldariari ezkutu bat.

8. sarreraren egunean, hortxata-freskagarria, limonada, 

bizkotxoak, gozo lehorrak eta bi ardo oneko bi genero 

bertaratutakoei, hala nola apaizei, aita jesuitei, erlijiosoei, zaldunei.

9. boberiako (atsedeneko, itxaronaldiko?) egunak deitzen 

zaienen hurrengo zortzi egunetan, aparteko etxeko jaunei apartekoa 

eman behar zaie, edo hegazti-platertxo bat edo beste zerbaiti, 

postrerako ardo oparoarekin.

10. ordena txikiko komunitateari, hau da, mirabeari eta 

sukaldariari bi ezkutu eta erdi, zortzi egun horietako apartekorako.

OHARRA: ohartarazten da informatzaile jaunari eman ohi zaion 

kopurua edo oparia, gutxi gorabehera, hautagaiaren bitartekoen 

araberako izan daitekeela.

OHARRA: sarreraren ondorengo bederatzi egunetan (egun hori 

barne) berriak ez du postrerik, baina bai urteko gainerako egunetan.

Mezen sariaren arrazoia, bai kaperan, bai San Migelen.
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Meza otoiztu edo kantatu bakoitza, 4 erreal, eta presbiteroari 

txokolatea ematen zaio ikastegian.

Diakonoei 12 laurden.

Kantariari 8 laurden.

Hiruretako kleriko bakoitzari, kobrezko erreal bana.

San Migeleko kabildora osoa bertaratuta urtero ikastegian 

egiten den animen funtzio-egunean, kabildoari 75 erreal ordaintzea. 

Lehen, kleriko bakoitzari, apaiz berriari eta diakonoei adierazita 

doana eman ohi zitzaien, eta bost kaperoei 4 laurden, errealaz 

gainera.

Sakristau sekularrari bi erreal egun horretan, kapak, bankuak… 

ekarri eta eramateagatik.

Mendekoste Pazkoko 2. eguneko prozesioa, ikastegiaren 

gurutzearekin, San Migeleko kaperatik ikastegira egiten den 

prozesioagatik eta bertan egiten den mezagatik eta elizara 

itzultzeagatik, lehen, kabildoari 11 pitxer ardo (22 litro) eta 20 libra 

ahari ordaintzen zitzaizkion, baina gaur egun 100 erreal ematen dira.

Ikastegiari atxikitakoak eser daitezen bankuak ekartzen eta 

eramaten dituzten gizonei, bi pitxer ardo.

Ikastegiko patioan aldarea jartzen duenari, 8 erreal.

Prozesioarekin batera doazen danbolin-jotzaileari eta danbor 

jotzaileari, lau erreal bana.

BANAKETA, lizentziatu-graduko propioena: 50 erreal 

“quotlibeto” bakoitzeko [autorearen nahierara proposatutako gaien 

tratatua] eta 89 erreal kolazioagatik

BANAKETA, doktoreena: 396 erreal eta 100 erreal, janariagatik 

eta kolazioagatik”.

Diru-huste horrek pentsarazten du ezin zela edonor elkargoko kide 

izatera iritsi, eta horrek berretsi egiten du unibertsitateko postu baterako 

hautagaietako asko familia dirudunetakoak zirela. Izan ere, guraso askok 

borondate ona izan arren, eta Oñatin unibertsitate bat izateak dituen 

abantailak gorabehera, ikastegi honen izaera elitista agerian geratzen da, 

gutxienez kolegial-posturako karreran, zeina, batzuetan, urte askotako 

dedikazio eta sakrifi zio ekonomikoekin lortzen baitzen.
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Eliza, kategoria soziala argitzen den agertokia9

Eliza zen, normalean, kategoria sozialak erakusteko eta mantentzeko 

agertoki hobeezina, nor zien den erakusten zen agertoki ideala. Egoera 

horretan, Oñatin indar berriak, kategoria berriak, erabat sartu ziren, eta 

unibertsitateak leku egokia eskatzen zuen bikaintasun-postuak eta zegozkion 

garrantzizko graduak erabakitzen ziren bilbean. San Migel parrokiako lehen 

bankuak, eta lehen hilobi-errenkadak ere, tradizionalki, komunitateko indar 

biziei esleituta zeuden. Dinamika bera programatzen zen prozesioak egitean: 

arauak zeuden bakoitzak non egon behar zuen zehazteko, eta agintari guztiek 

tinko eusten zieten prerrogatiba horiei. Ikastegi berria eztabaida horretan sartu 

baino lehen, Oñatiko parrokian bertan, ezpata-borrokak izan ziren bi alde 

garrantzitsuenen ordezkarien artean, tenpluaren burualdeko lehentasunezko 

eserlekua lortzeko135.

Jakina, unibertsitateko agintariek ohorezko sari horiei eusten zieten, 

bereziki, ikastetxearen berezko erritu asko Pietatearen kaperan egiten 

zirelako, San Migel parrokiako presbiterioaren ezkerraldean. Errektoreak, 

batzuetan, kontzejuko ordezkariei ez zegokien postu batengatik lehiatzen 

saiatu ziren.

Kasu horietako bat 1784. urtean gertatu zen. Agintari akademikoak 

gonbidatzen zituzten funtzio erlijiosoetan, horiek Pietatearen kapera 

bikainean euren lekua hartzen zuten. Baina oraingo honetan, errektorea, 

horrekin pozik ez, eta kaperatik atera eta elizaren gorputzeko lehen bankuko 

izkinan eserlekua hartu zuen, “justizia arruntak lehentasuna” duen lekuan. 

Zeremonia amaitu ondoren, errektore “inbaditzaileak” banku hori utzi zuen, 

beraren kaperan zeuden kolegialekin elkartu zen eta denak elkartuta eskolara 

itzuli ziren. Kontua ez zen hor geratu. Prozesio-egunetan, eliza barruan edo 

135.  J. A. Azpiazu, “Poder y honor entre las grandes familias de Oñati: un episodio entre los 
Hernani y los Lazárraga”, R. Porres (ed.) Poder, resistencia y confl icto en las Provincias Vascas, 
UPV/EHU, 2001, 111-140 or.
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hiribilduko kaleetan zehar egiten da prozesioa. Bada, errektoreak, berriz 

ere, ez zegokion lekua hartu zuen, eta apaizaren atzean jarri zen, alkatearen 

eskuinaldean, eta bertan ibili zen irakasleekin batera. Asmo bera aplikatu 

nahi zaie herriko pertsona garrantzitsuen ehorzketetako laguntzaileei, 

beti alkatearen eskuinaldean joanez, nahiz eta, tradizioz, alkate nagusi 

edo kondearen ordezkariaren aldeko lehentasuna ezarrita dagoen alkate 

arruntarekiko.

Errektorea agintarien arteko lehia horretan sartzearen auzia mende 

bat lehenago, 1680an, izandako desadostasun batetik zetorren, herriko 

bizilagunak Agustin Ocio alkate nagusi eta kondearen ordezkariarekin 

haserre zeudenean. Ezinikusi horretan oinarrituta, errektorearekin elkarriz-

ketatu ziren, elizkizunetan haren lekua har zezan. Ordutik, alkate nagusiek, 

esaten zenez, errietak eta lehiak saihesteagatik, uko egin zioten beren 

eskubideari, eta ez ziren elizkizunetara joan, eta prozesioetan eta ekitaldi 

publikoetan errektoreak eserleku horri eutsi zion, eta alkate arruntak 

bigarren bankua hartu zuen, leku hori hartzen baitzuen, ordura arte, alkate 

nagusia joaten zenean. Horri, honako hau gehitzen zaio: “gaur egun ez 

dagoela halakorik Baltasar de Larrea jauna 1782an hil zenetik, hura izan 

baitzen azkena kondeak izendatu ez izateagatik”.

Garaiak aldatu egin ziren, eta kondeak bere boterearen eta eraginaren 

zati bat galdu zuen, eta hori elizan islatzen da. Herriaren ezinikusiak 

— alkate nagusia lekualdatzeko haren ordez errektorea jarri zen— ez 

zuen izateko arrazoirik. Beraz, nahi izan zen alkate arruntak har zezala 

lehentasunezko lekua elizkizun eta prozesioetan, errektoreak leku 

hori bidegabe hartu zuenetik mende bat igaro ondoren. Orain, honako 

azalpen hau ematen da: “errektoreak ez du elizako eserleku horretarako 

eskubiderik elizan eta prozesioetan, hori itsusia delako, alkateari 

baitagokio, herriaren ordezkaria baita, eta erregutzen da errege-agindua 

eman dadila errektoreak eserleku hori utz dezan, eta alkateak 

errektorearen aurretik jarri behar duela, horrek bere kaperan egin dezala, 

nahi badu”136. Horrela, bada, errektorearengana jotzea erabaki zuen 

herriak berak — alkate nagusia elizkizunetan bere pribilegiozko postutik 

kentzeko— mende bat geroago erabaki zuen alkateak, komunitatearen 

ordezkari gisa, errektoreak zuen lekua har zezala.

136.  AHPG-GPAH AU 41-8.
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Aro Modernoan, erlijioaren presentzia erabatekoa zen, eta unibertsitateari 

lotutako jardueretara bete-betean iristen zen, batez ere irakasleei 

zegokienez. Ikastegiaren 1717ko konstituzioei eta ikasketa-planei buruzko 

dokumentazioan, eskolarik ez dagoen egunen egutegia egiten da, baina 

jaiegun horien zerrendari “betebehar” batzuk gehitzen zaizkio. Horien indarrez, 

kolegialek hainbat meza, sermoi, jai eta abarretara joan behar dute, baina 

horiek zalantzan jartzen dute ikasturtearen eraginkortasuna, ospakizun eta 

absentzien ondorioz.

Ikastegiak — kutsu lebitar agerikoa zuen— ospakizun-egutegi propioa 

zuen — horietako batzuk interpretatzen zailak—, eta kolegialek edo irakasleek 

horiei erantzun behar zieten, “kolegialen eta ikastegiaren bizitza soziala” 

Oñatiko Corpuseko prozesioa. Jatorria: bilduma pribatua. Egilea: ezezaguna, 1918. Garai batean, 
Unibertsitateko errektoreak eta kontseilariek prozesio horretan lehentasunezko lekuan parte hartzen 
zuten udal-agintariekin batera.
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dei daitekeena osatzeko. Batzuetan, badirudi gehiago dela komentu bat 

unibertsitate bat baino.

Urtarrilaren lehena, erdainkuntza, errektorea Jesusen Lagundira joaten 

da meza nagusira eta sermoira, eta banku-puntan jartzen da, alkatea baino 

lehen (geroago inpugnatuko den pribilegioa).

Hilaren seia, Errege-eguna, meza kantatua San Migeleko kaperan. 

Errektorea tribunara doa.

Otsailak 22, San Pedroren katedra, San Migelera doa, arimen mezara eta 

klaustroan egiten den prozesiora.

Inauteriak, konpainiara (jesuitak) doaz parrokian bezperak amaituta.

Hausterre-eguna, San Migelera joan eta tribunan jarri behar da.

Martxoaren 1ean, 6an, 7an, 11n eta 12an hainbat jai ospatzen dira, eta 

unibertsitateko ordezkariak doaz horietara.

Garizumako bosgarren astea, meza gauekoarekin ikastegian bertan, 

kabildo osoa biltzen da, doktore guztiak bertaratzen dira, eta, horregatik, 

“doktoreen elizkizuna” deitzen da, eta kleriko bakoitzari erreal bana ematen 

zaio, “ne recorderis” abesten da eta konpainiako errektoreari gonbidapena 

egiten zaio.

Erramu-igandea, denak meza nagusira San Migelen, prozesiora joaten ez 

diren arren.

Asteazken Santua, arratsaldeko seietan parrokiara, non mirabeak 

(ikastegiko morroi batek) kandela bat jartzen duen kaperan, eta itzuleran bi 

mutil kandeladun, bueltan jaunei argia emateko.

Ostegun Santua, meza otoiztua San Migeleko kaperan, komunitate osoa 

komulgatzen da, eta, ondoren, ikastetxean gosaltzen du, eta ohartarazten da 

komulgatu ondoren, uraren ordez, ikastegiak ardo oparoa oparitzen duela, 

zilarrezko pitxer batean eramaten dena, eta egun berean denak doaz meza 

nagusira eta prozesiora, eta ordu bi eta erdietan parrokiara itzultzen dira, 

handik elizak bisitatzen dira [XX. mendearen erdialdera arte iraun zuen ohitura 

horrek], eta bertaratu guztiek San Migeleko ateetan jasotzen dute prozesioa; 

prozesio hori Bidaurretatik atera eta bertara itzultzen da eta errektoreak parte 

hartzen du, eta gainerakoek lagundu egiten diote eskuin-eskuan kandela 

handi bat daramatela. Egun berean denak San Migelera joaten dira ilunpetan, 

seiak ondoren, eta kaperan jartzen dira, eta, bertan, piztutako kandela bat 

ipintzen dute. Eskolara erretiratzen direnean, ministroek eta kandela handiekin 

argiztatzen duten bi mutilek kolazioa egiten dute.
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Ostiral Santua, denak Pasiora eta prozesiora doaz, eta arratsaldean 

eraistera eta prozesiora, eta kaperan daude, eta mirabeak edo morroiak hura 

giltzaz ixten du beste inor sar ez dadin. Arratsean, zazpiak aldera, errektorea 

Santa Ana komentura doa bere lagun eta mirabearekin ilunpetan, eta 

ebanjelioaren ondoan esertzen da banku-puntan, eta beste aldea justiziak eta 

erregimentuak hartzen dute, eta irteten da errektore jaunak gustuko duenean, 

eta hari laguntzen diote ikastegirako itzulera argitzen dute kandela handien bi 

eramailek.

Pazko-igandea, meza kantatua San Migeleko kaperan bederatzietan. 

Laburbilduz, ofizioz, mezaz, prozesioz… betetako Aste Santua da, eta 

ordezkari bakoitzak aurrez finkatutako lekua hartuko du. Baina elizako 

ospakizun nahasi horiek ez ziren Pazko loratuaren jaiarekin amaitzen. 

Ondoren jai berriak datoz — horiek laburbiltzen saiatuko naiz—. Hala, 

jai horiek guztiek erlijioak egutegian zuen pisuaren neurria ematen dute 

unibertsitateak funtzionatzen jarraitu zuen garaian.

Ezpiritu Santuaren Pazkoa, unibertsitateko titularra. Ikastegiko patioan 

meza egiten da, eta errektorea, muzeta jantzita, prozesioan parrokiarantz 

abiatzen da. Bertara kabildo osoa joaten da, eta presbiterioak ikastetxearen 

gurutze propioa darama.

Corpus Christi, meza kantatua San Migeleko kaperan zortzietan. Denak 

joaten dira, baita meza nagusira eta prozesiora eta bezperetara ere, prozesioa 

goizean egiten da kaleetan zehar, eta arratsaldekoa klaustrotik igarotzen da, 

eta errektore jauna banku-puntan jartzen da. Bezperak ordu bi eta erdietan, 

dantzariak errektore jaunarekin eta gainerako jaunekin joaten dira elizara, 

arratsaldez eta goizez, eta zortzi erreal ematen zaizkie.

Uztailak 31, Loiolako San Inazio eguna. Errektorea lagun batekin konpai-

niako kaperara doa elizkizunera.

Abuztuak hamabost, Jasokundearen eguna, errektore berria hautatzen 

da. Goizeko zortzietan Espiritu Santuaren meza esaten da ikastetxe berean, 

denak biltzen dira. Mirabe batek mahai bat jartzen du, eta bertan tintontzi 

bat, kaperen edo zuzendarien liburua, eta meza-liburua, hautetsi berriari 

juramentuak eskatzeko, kanpaia jo eta errektore-gelara igotzen da. San 

Migeleko kaperara doaz, bertan meza kantatua esaten da, eta prozesioan 

ateratzen dira kaleetara, ikastegiko kaperatik abiatuta, eta, prozesioaren 

ondoren, errektorea banku-puntan jartzen da, bere maila berriari dagokion 

postua hartuta.
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Nork agintzen zuen? Alkateak edo erretoreak?10

Oñatiko hiribilduan, nahitaez, jurisdikzio-gatazkak sortzen ziren 

unibertsitateko errektorearen eta hiribilduko erregidorearen artean. 

Ikasle gazte asko bizi ziren komunitate txiki samarrean, eta haztegi 

egokia osatzen zuten beren artean edo oñatiarrekin borrokak sortzeko. 

Bizilagunen komunitatearen eta ikasleen arteko lehiak hainbat esparru hartzen 

zituen, eta guztiak eremu txiki batean mugitzen ziren, non kaleko errietak 

saihestezinak baitziren. Gatazkak ugaritu egiten ziren inauteriak zirela eta. 

Festa jendetsu eta gautar horiek aukera aproposa ziren borroka egiteko, 

neska gazteak konkistatzeko, ohorearen zentzua sendotzeko — hainbeste 

errepikatutako “gehiago balio izate” hori—. Hala eta guztiz ere, ikasleen eta 

bizilagunen arteko bizikidetza eredugarria izan zen alderdi askotan, besteak 

beste, unibertsitatean ikasten zuten oñatiarrak asko zeudelako.

Egoera horretan, ikasleek parte hartzen zuten borroka baten aurrean, 

arazo bat sortzen zen: zein agintarik esku hartu behar zuen arazoak 

konpontzeko. Alkateak planteatzen zuen hiribilduko ordena bere eskumena 

zela. Errektoreak, ordea, aldarrikatu zuen unibertsitateko pertsonalari 

zegokion edozein gai bere agintaritzari zegokiola.

Lizarraldek dio Oñatiko alkateak ez zuela inoiz ikasle baten aurkako 

epai irmorik eman, errektoreak arma boteretsu bat ateratzen zuelako: 

parrokia-elizan irakurtzen ziren zentsurak, bertako ateetan ipintzen zirenak 

eskumikuaren mehatxuarekin. Errektoreak zioen Alcalá eta Salamancakoen 

pribilegio berberak zituela. Batzuetan alkatea bera unibertsitateko 

kartzelan preso hartu zuten, eskumikatua izateko mehatxuarekin. Inauteri-

jaiei buruzko auzietan, hiribilduaren erreklamazioak beti geratzen ziren 

isilpean errektorearen bulda eta pribilegioen ondorioz. Hala, Kantzelaritzan 

aurkeztutako errekurtsoa ez zen inoiz alkatearen alde ebazten137.

137.   Historia de la Universidad Sancti Spiritus de Oñate, op. cit., 243. or.
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Baina kontua ez zen hain erraza, liskarrak sortu ziren hainbat alditan 

ikus dezakegunez. Horietan eragindako istiluek laguntzen digute, besteak 

beste, bere unibertsitatearekin lotutako Oñatiko bizitzaren hainbat alderdi 

garrantzitsu ezagutzen. 

1585. urtean gertatutako huskeria batek jurisdikzioen egituraren 

ezaugarriak ezagutzeko agertoki hobeezinean jartzen gaitu. Francisco Ruiz 

de Otalora ikastegiko aguazilaren espetxeratzea zen, alkateak agindutakoa. 

Horren arrazoia zen bederatzi dukat balio zuten oihalgile-guraize batzuk 

lapurtu izatea138. Alkatearen esku-hartzeak — bestalde, itxuraz justifi katuak— 

Valladoliden bideratutako auzi batera darama. Auziak bost urte irauten du eta 

milaka folio betetzen ditu, dagozkion gastuekin139.

Ikus dezagun unibertsitateko errektoreen lehen erreakzioa: “Sancti 

Spiritus ikastegian, Oñatin, 1585eko azaroaren 25ean, Juan Antonio de 

Otaduy hiribildu honetako eskribau eta ikastegi eta unibertsitate honetako 

idazkariaren aurrean, eta Juan de Bermeo doktore eta aipatutako ikastegiko 

errektore kantzelari epailearen aurrean, esan zuen jakin zuela Martín Gª de 

Vergara herriko alkate arruntak preso hartu zuela Francisco Ruiz de Otalora, 

aguazil ikastegi honetan, eta horren gainean auzia zegoela, alkate arruntak 

ez zuela halakorik egin behar Otalora aipatutako errektorearen jurisdikzioaren 

subjektu izateagatik”. Horrek berekin ekarri zuen lekukoen dagokion 

informaziora.

Joanes de Artolazabalek, primako klerikoak eta ikastegiko eta 

unibertsitateko mirabeak, esan zuen Olazaránek Otalora preso hartu zuela, eta 

errektoreak horri erantzuten zion erakutsiz aita santuaren bulda eta erregearen 

kontseilua; eta Olazarán alkateak, arrazoi horiei erantzunez, esan zuen bulda 

hori ez zela zabaltzen sekularren kausetara, Otalora ezkonduta baitzegoen eta 

seme-alabak baitzituen, eta, hortaz, horren jurisdikzioa alkateari zegokiola”.

Prozesuarekin jarraituz, 1586ko urtarrilaren 25ean, non alkate berri bat 

agertzen den, Celedón Martínez de Asurduy, horrek auzian duen aginpidea 

defendatzen du, nahiz eta honako hau onartzen duen: “haien artean zenbait 

auzi egon zirela errektorearen jurisdikzioaren erabileragatik ikasle, kolegial, 

graduatu, doktore, maisuen gainean…”.

138.  Joanes de Olabarrieta ikastetxeko mirabeak adierazten du alkateak ikastegiko aguazila 
preso zeukala bederatzi dukateko exekuzio baten ondorioz: “oihalen ilea mozteko guraize batzuen 
baliokoa”.

139.  ARChV Pleitos Civiles F. Alonso (f) 855-1, eta 856-1, 1586-91 urteak.
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Auzi horretan aipatzen den dokumentu batek 1549ko data aipatzen du, 

eta bertan kontatzen da Oñatik Gipuzkoarekin duen harreman bitxia. Bertan, 

Don Carlos enperadoreari esleitzen zaio unibertsitatearen patronazgoa, 

Mercado de Zuazolaren fundazioaz hitz egiten da, eta Gipuzkoako eta 

“probintzia horretakoa den” Oñatiko hiribilduko justiziak aipatzen dira.

Jurisdikzioak nahastu egiten ziren ustezko delitugilea unibertsitateko 

ikasle zenean. Horixe da Bermeo errektore doktorearekin sortutako 

kasua, Sebastián del Puerto ikasle matrikulatu eta Kanonetako fakultateko 

entzulearen gainean zenbait eginbide egin ondoren. Sebastiani leporatzen 

diote “distraituta ibiltzea, justizia sekularrekin batera, kortxete eta porkeroi 

eginda, gauez topatzen zituen guztiak desarmatuz, alkatea anaia zuela eta, 

eta zigorra eta ordaina merezi duten beste gehiegikeria batzuk eginez”. 

Akusazio horrek, bestalde, frogatzen du auzokoek eta ikasleek gaueko 

irteeretan armatuta joateko zuten ohitura.

Sebastián, unibertsitatean ikasketak egitearekin batera, gaueko 

ibilaldietan kortxete-lanetan aritzen zen — kortxetea aguazilaren laguntzaile 

moduko bat da, atxiloketetan hari laguntzen diona—, unibertsitateko ikasle 

batentzat oso egokia ez den jardunean. Errektoreak atxilotu nahi duenean, 

Sebastián bortizki portatzen da, unibertsitatearen beraren aurka mehatxuak 

eginez.

Errektoreak idatzitako paragrafo luzeak oso ikuspegi interesgarria 

eskaintzen du jurisdikzioen arteko talkatik sortzen ziren gatazken inguruan. 

Hain zuzen, gatazka horiek bizilagunen arteko matxinada moduko bat eragin 

zuten, ez bakarrik errektorearen aurka, baita kondearen beraren aurka ere. 

Testua luzeegia denez, agintari zibilen eta akademikoen arteko gatazka 

erakusten duten alderdirik esanguratsuenak hautatuko ditut.

Errektoreak “Sebastián del Puerto horren aurkako atxilotze-agindua 

eman zuen, eta beldur zelako hiribildukoa zela-eta bere aguazilari aurre egin 

behar izango ote zitzaion, manamenduarekin batera, auzitegi sekularraren 

inbokazio bat eman zion ikastegi eta unibertsitate honetako aguazil nagusi 

Francisco Ruiz de Otalorari, 84ko (1584ko) joan den urteko uztailaren 

24an, Sebastiánek bizileku zuen etxean bertan, eta haren gurasoenean, 

hura atxilotzeko eta ikastegiko kartzelara preso eramateko. Sebastian hori, 

harrapatzen ez uzteaz gainera, gogor gogorki aurka egin zion, zin eginez 

lehenik eta behin ikastegia eta hiribildua eta bertan zeudenak erreko zituela, 

eta atxiloketa ez zen gauzatu alkate nagusiaren (kondearen ordezkaria) 

manamendua gorabehera, eta aipatutako Puerto doktoreak (alkate arrunta 
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eta Sebastianen anaia) bere leihoetatik, bere erresistentzia indarkeria 

handiagoarekin erakusteko, dei egin zion herri osoari, oihuka, bizilagunak 

bertaratu zitezen, eta asko bildu ziren eta aguazilari aurre zioten, hitz itsusi eta 

iraingarri asko esan zizkioten, errektorea irainduz, eta haren manamenduak 

gutxietsiz, aipatutako aguazila atzeman eta espetxe publikoan jarri zuten, non 

girgiluekin eta zepoarekin lotu zuten, harik eta gaixotasun larri bat gertatu 

zitzaion arte, eta horrek iskanbila larria eragin zuen”.

Sebastiánen erresistentziaren aurrean, zeina bere anaia alkateak eta 

herriko jendeak babestu baitzuten, “errektoreak Sebastiánen zigorra bete 

ez zezan, errektorea bera atera zen hura atzematera, eta plaza publikoan 

aurkituta, atzeman egin zuen eta preso jarri zuen ikastegiko kartzelan 

beharrezkoak iruditu zitzaizkion presioekin, eta Martin de Otalora aguazila 

bidali hura ondo zaindu zezan”.

Nahiz eta azkenean Sebastián errektorearen agintaritzapean jarri, 

matxinada oso bortitza bilakatu zen. Izan ere “hiribilduko jende askok 

aipatutako errektorea artegatu zuen kartzela horretara igota eta esanez ireki 

behar zutela, mehatxuzko hitz asko gehituz, bereziki Martín de Elorduyk, 

zeinak adierazi baitzuen aipatutako eginbideak egiteko errektorearekin zihoan 

kolegial bat hil behar zuela; ateak ireki arte bultzatu zituen, eta harekin batera 

jende samalda handi bat sartu zen, oihu eta iskanbila handiz, eta aipatutako 

errektoreak ez zitzan ulertu irainak eta laidoak, euskaraz mintzatzen ziren, eta 

handik bi ordura Puerto doktorea etorri zen asmo txar eta okerrez, nire parteei 

irain egiteko asmoz, errektorearen eta haren ministroen aurka egin zituen 

indarkeriekin jarraituz”.

Gertaerak oso jai seinalatuan gertatu ziren, eta horrek nolabaiteko 

ihesaldia eragin zuen parrokian, herriko jendea hara joan baitzen:

“eta Santiago jaunaren egun seinalatua zelako, eta jendea 

bezperetan zegoelako, (alkateak eskatu zuen) laguntza eta mesedea 

eman ziezaiotela aipatutako Sebastián del Puerto ikastegitik 

ateratzeko, eta, horretan, elizan zeuden hiribilduko bizilagun 

gehienak atera ziren, iskanbila handiz, eliz otoitza alde batera 

utzita, eta aipatutako Puerto doktorea atera zen, han zeuden 

auzoko guztiei eman zien aldarri publikoarekin, berarekin batera 

aipatutako ikastegiko kartzelara joan zitezen Sebastián ateratzera, 

eta errektoreak edo haren ministroek eragozpen egiten bazieten, 

aurre egiten bazieten, nahiz eta gizonak hil, harik eta hura atera 
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arte, eta berrehundik gorako samalda batekin batera, ikastegiko 

[unibertsitateko] kartzelara joan zen, eta aldarri bera egin zuen, eta 

Otalorak ohartarazi zien ez zezatela espetxetik atera, baina ez zuten 

hori bete nahi izan, eta presoa atera zuten besoetan eramanda eta 

samaldan joan ziren oihu eta alarau handiekin, eta girgiluak kendu 

zizkioten eta askatu zuten”.

Bizilagunen eta alkatearen protestak eta aldarrikapenak ez ziren hor 

amaitu, eta aguazilari giltzapetzearen umiliazioa eragin zioten, baina ez zuten 

bere etxean giltzapetu, hori baitzen ohiko kartzela eta zaintzapean zuena, 

baizik eta beste batean: “eta Otalorak aurka egiteagatik, kartzela publikora 

eraman zuten preso, eta han girgilu asko eta oso larriekin jarri zuten, eta 

Francisco Ruiz de Otalora aguazil nagusia izateagatik, beste etxe batean jarri 

zuten, laido handiagoa eragitearren, eta gastu handiagoak aitari”, ziur asko, 

hura kartzelan zegoen bitartean jaten eman beharko ziolako.

Giroa gori-gorian zeuden, eta, aguazila zigortu ondoren, mehatxu egin 

zieten unibertsitateari, bertako langileei eta ikasleei, “gaizkileek zin eginez 

dozena bat ikasle hil behar zituztela, Salamancan eta Alcalán bezala, eta su 

eman behar ziotela ikastegiari, eta erre egin behar zutela errektorearekin eta 

kolegialekin batera, ikastegi hori miraberik eta katurik gabe ere utzi arte, eta 

mehatxuzko beste hitz asko ere bota zituzten, esanez presoa ateratzean aurre 

egingo baliete guztiak hilko zituztela”.

Protokoloak hautsita eta herriaren erreakzioagatik oilartuta, isekak ere 

egin zituzten zentsuren eta eskumikuen inguruan, baita erregeari aurkeztutako 

errekurtsoaren inguruan ere:

“eta hori guztia errektorearen belarrietara iritsi zenez, bera atera 

zen aipatutako ikastegiko espetxera gertatutakoaren berri ematera 

eta erregeari jakinarazteko asmoz, eta hiribildu honetako bizilagun 

batzuei eskatuz deklarazioak egin zitzatela, hala nola Pero Ibáñez 

de Hernaniri eta beste batzuei, baina ez zuten egin nahi izan, ordea, 

haiek bidaltzen zizkieten zentsuren inguruan iseka egiten zuten, 

mehatxu egiten zioten eta armak atera nahi zituzten, eta, halakoan, 

jende askorekin lagunduta etorri zen, eta eskribau batekin eta 

zinpeko batekin, eta jendeari agindu zion, zigor larrien mehatxupean, 

aipatutako errektorearen aurrean deklara ez zezaten, eta Miguel 

de Otaduy eskribauak eta Juan de Goñi zinpekoak, iskanbila eta 
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oihu handiz, arazo berriak eta erabateko eragozpenak adierazi 

zituzten errektoreak ofi zio horiek egin ahal ez izateko, errektoreak 

ez baitzuen aurkitzen ez autoak, ez informazioak egin nahi zuen 

eskribaurik, eta bizilagun batek ere zuen testifi katu nahi izan, aitzitik, 

iseka egiten zuten errektorearen eta kexuen inguruan, kriskitinak 

eginez eta esanez horren truke ez zitzaiela ezer ematen, eta iskanbila 

larriagoak gertatuko zirela errektoreak eta bere ministroek zuhurtziaz 

jarduten ez bazuten akusatu horiek zerabiltzaten basakeria eta 

ankerkeria disimulatuz, eta horrek hain aurrera egin zuen, hain liskar 

handiaz, ezen hiribilduko bizilagun gehientsuenek, aipatutako Puerto 

doktorearekin batera, armak hartu zituztela unibertsitate honetako 

kolegialak eta ikasleak hiltzeko prest”.

Oñatiko herri-matxinada une hartan Araban bizi zen kondearen belarrietara 

iritsi omen zen. Guevara kondeak ikuspegi egoera konplexu eta bortitza topatu 

zuen, prest jarraitzen baitzuten mehatxuak gauzatzeko, eta “egikaritu egin 

zuten hiribilduko konde eta jauna etorriko ez balitz, eta aginduko ez balu pregoi 

publikoa ematea aipatutako hiribilduan, eta, horren bidez, aipatutako alkateei 

eta gainerako bizilagunei agindu zien baretu eta lasaitu zitezen eta bakoitzak 

bere justiziari jarrai ziezaion, bera prest baitzegoen hori egiteko”.

Herria asaldatuta, unibertsitatea eta bertako ikasleak mehatxatuta, Condek 

berak esku hartu behar izan zuen gatazkaren konponbidean. Oso deigarria da 

matxinada antolatu eta zuzendu zuena alkatea bera izatea, unibertsitateko 

ikaslea izan zena, eta bertan doktoregoa lortu eta ikastegiari leialtasuna zin 

egin ziona. Errektoreak bere ausarkeria eta erakundearekiko leialtasunik eza 

aurpegiratu zizkion, zeinak hain maila akademiko altuak eta gizarte-prestutasuna 

eman baitzizkion. Hori da errektorearen idazkitik ondorioztatzen dena. Hark 

Puerto Doktorea akusatzen du “hiribildu honetako bizilaguna izateagatik, 

unibertsitate honetan graduatutako doktorea izateagatik eta unibertsitate honen 

askatasunak eta lehentasuna baliatzeagatik, eta zin eginda zeukalako haiei 

zainduko zituela doktoratzeko asmoz lizentziatu-gradua eman zitzaionean; 

eta urte berean errektore horrek zin egin zuela obedientzia emango zuela; eta, 

horrela, maltzurkeria handienaz eta aipatutako errektorearen jurisdikzioarekiko 

inolako ezjakintasunaz, delitu horiek egin zituen, aipatutako unibertsitatean 

emanda zituen juramentuak urratuta, bertako kide izanik, eta delituak are 

gehiago larriagotu zituen, aipatutako Puerto doktorea gizon geldiezina eta 

liskartia izateagatik, bake eta lasaitasun publikoaren asaldatzailea, askotan 

eta askotan izan den bezala, eta bereziki egun seinalatu batean (Santiago 
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Apostolua); herri osoa mezan elkarrekin zegoela, ausarkeriaz atrebitu zen, 

hiribildu honetako gizon berezia izanik, Ciudad Rodrigoko gotzainarentzat 

eta Domingo de Orbea haren osaba eta koinatu eta hiribildu honetako konde 

eta jaunarentzat jarrita zeuden aulkietako bat kentzera”. Gizon geldiezina eta 

liskarzalea. Ez zuen beraren ama ere errespetatzen. Denek bazekiten “beraren 

amarengan ere, hainbat eta hainbatetan, eskua bortizki luzatu ziola, hain gauza 

beldurgarria izanik, non esateak bakarrik izua eragiten duen”.

Guztiz argigarria da herriaren erresistentzia gogorraren aurrean kondeak 

esandakoa: “Istiluak baretzeko, Zalduendo hiribilduko kondea etorri zela, 

eta aldarrikariaren bitartez agindu zuela auzokide guztiak erretiratzeko, eta 

laidotua izan dela uste duena aipatutako kondearengana joateko, eta hark 

justizia egingo zuela”. Horri, errektorearen asmo hona gehitzen zaio, zeinak 

“beti izan du arreta handia aipatutako ikastegia lasaitasun handiz zuzendu 

eta gobernatzeko, ikasleak bisitatuz eta ikastera estutuz, eta izan diren 

gehiegikeriak zigortuz”. Hortaz, itxura batean, bizilagunak ez zeuden oso ados 

eta desadostasun hori erakusteko prest zeuden.

Egoera bortitza baretuta, errektoreak aukera baliatu zuen mehatxatutako 

bere aginpidea defendatzeko. Handia behar zuen Bermeo errektorearen 

haserrea, Euskal Herri osoari aplikatzen zion judizio guztiz larri bat egiteko. 

Hain zuzen, hori ondorioztatzen da akusazio honetatik:

“are gehiago larriagotzen dira mehatxatutako delituak Puerto 

doktorearengan eta hiribildu honetako bizilagunengan delituak, 

bertan egin izanagatik; mendi-lekua baita, eta bertan jendea gehiago 

aztoratzen da, eta elkarrekin egiten dute edozein, larri eta ankerrena 

ere, eta hiribildu honetako bizilagunak ohituta daude delitu hori eta 

antzekoak egiten, errege-jurisdikzioa defendatzearen aitzakiarekin, eta 

horrela oso delitu larria eragin zioten justiziak eta erregimentuak eta 

ia herri osoak beraien konde eta jaun naturalari, hitzez gaizki tratatu 

eta eskuak luzatzeraino, eta delitu horiek are gehiago larriagotzen 

dira aipatutako Puerto doktoreak eta hiribildu honetako gainerako 

biztanleek errektore horrekiko eta ikastegi horretako kolegialekiko izan 

duten eta oraindik duten gorroto eta etsaitasun izugarriagatik”.

Akusazio gehiago botatzen dira oñatiarren aurka:

“Oñatiko bizilagunen artean badaudela ikasleak asaldatzen 

saiatzen diren zenbait jende geldiezin eta gazte, tratu txarrak 
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emateko aukerak bilatzen dituztenak, eta, sarritan gertatu bada ere, 

justizia sekularrak ez dituela zigortzen; aitzitik, mesede egin diela, 

eta, bereziki, gertatu izan da harakin batek ikasle behartsu batzuei 

makilakadak ematea eta justizia sekularrak haiek kartzelan sartzea 

eta harakina ez atzematea, eta egunero gehiegikeria larriak egiten 

dituzte”.

Alkatearen aurkako akusazioekin jarraitzen da: 

“Puerto doktoreak horretan jarraitzen duela jakinez gero, 

unibertsitate horretan doktore izanik, eta bere juramentua urratuz, 

agindu bazuen Otalora atzemateko eta kartzelaratzeko, hiribilduko 

bizilagun guztiei aldarri publikoz, iskanbila eta zalaparta handiz, 

eta zin eginez hogeita hamar ikasle hil behar zituztela, eta beste 

horrenbeste egin behar zutela Salamancan eta Alcalán, eta, 

ikasleren topatzen bazuten, hilko zutela eta aipatutako ikastegiari su 

emango ziotela”.

Liskar larriak izan arren — horiek susmarazten dute oñatiar askok aurre 

egiten zioten unibertsitate-munduarekiko nolabaiteko gaitzespena erakusten 

zutela—, gauzak onbideratu egiten dira, Puerto alkatearen eldarnioak eta 

kontrolerako handinahia alde batera uzten dira, eta ikastegiari laguntzeko 

sentimendu zintzoa nagusitzen da, Oñatiko komunitatearen bizitzan 

garrantzitsutzat hartzen baitzen, batez ere ekonomiaren aldetik.

Ildo horretatik, proposatutako hurrengo galdera sortan Sancti Spiritusek 

Penintsulako iparraldean zuen eragina islatzen da. Izan ere, haren interesetarako, 

kultura-zentroak berebiziko garrantzia zuen, bere ezaugarriengatik eta 

hurbiltasunagatik. Horixe ondorioztatzen da galdera honetatik: “Baldin badakizue 

Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako probintziak eta Nafarroako erresumaren zati 

handi bat eta Burgosko eta Calahorrako gotzaindegiak oso zoritxarrekoak 

direnez eta ikasleen artean protesta handia dagoenez eta, ondorioz, beren 

herritik kanpo ezin direnez sostengatu, oso erabilgarria eta onuragarria da 

aipatutako unibertsitatea [Oñatikoa] probintzia horietako ikasle guztientzat; izan 

ere, horietako askok ezingo lukete beren ikasketekin aurrera egin unibertsitate 

hori hain eskura ez balute, non oso kostu txikian mantendu baitaitezke eta 

bertan irakurtzen baitira Teologia Santuko, lege kanonikoak, arteetako eta 

latinitateko fakultateak, oso jardun arretatsuaz eta aprobetxamenduz”. Ildo 

horretatik zegoen bideratuta, hain zuzen, fundatzailearen proposamena.
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Berriro ere, ikastegi hori eta errektoreak ikasleekiko duen aginpidea 

babestu nahi da, baita bizilagunen tratu ona ere ikasleekiko:

“Baldin badakizue unibertsitatearen onerako, ikasleak 

unibertsitatera ikastera etortzera anima daitezen, eta aipatutako 

hiribilduaren bake eta lasaitasun publikorako, gorde dadila 

hiribilduaren eta unibertsitatearen artean egindako gutun zati-

tuan140 jasotakoa, zeinaren bidez esaten baita errektore horrek 

unibertsitatean matrikulatutako ikasleen jurisdikzioa izan behar 

duela, eta hura behar bezala zaindu eta bete ezean, aipatutako 

ikastegia galduko litzatekeela, eta letren jardunari utziko litzaiokeela, 

ikasleak egiten zain tratamendu txarretik ihesiz”.

Harrigarria da Juan Ortiz de Idígoras eskribauaren testigantza, arestian 

aipatutakoa. Haren esanetan, “alkateek ikasleren bat atzematen dutenean 

errektoreari ematen diote, baina badaki herriko mutilen eta ikasleen artean 

liskarrak egon ohi direla”. Idigorasek, gotzainaren jatorrizko ideia berresten 

duen balorazio bat gehitzen du, honako hau esaten duenean: “Gipuzkoa, 

Bizkaia eta Araba lurralde pobreak dira, baina Oñatiko unibertsitatea hain 

gertu izanik, gotzainak unibertsitatea jarri zuen eta aipatuta ikastegia 

ohoratu zuen oso erabilgarria izateagatik, eta nahiz eta gotzainari laguntza 

eskaini zioten beste leku batzuetan bere asmoetarako, ikasle behartsuei 

laguntzeagatik etxetik gertu letrak ikasi ahal izateko, eta bertatik graduatuak 

ateratzen direlako aipatutako fakultateetan, gotzain eta prelatu izan diren 

subjektu onak eta letradun handiak atera direlako”. 

Unibertsitatea gertu egotearen abantaila hori berresten du Juan de 

Otaduyk. Haren hitzetan: “Jende behartsuaren lurraldea da hau, eta ikastegia 

oso gertu dago, eta aipatutako ikasleak gera daitezke, eta urrutiago eta lurralde 

garestiagoetara irten beharko balute, eta hiribildu honetan ostatu batek hilean 

hiru erreal balio ditu ohearekin eta egur merkearekin, eta mantenuak prezio 

neurritsuetan daude, eta beren aberrietatik hurbil egonik, eta egunero euren 

gurasoek ikus ditzakete, eta haiek ere kostu txikiagoan eta bide laburragoa 

eginez joan daitezke, eta beren etxeetara mezulariak bidaliz, unibertsitatea 

140.  Gutun zatitua: Maria Molinerren arabera: dokumentua, bi kopia egiten zirenekoa, bata bes-
tearen ondoren, A, B eta C letra desberdinekin; kopia horiek sigi-sagan ebakita banatzen ziren, 
halako moldez non, horien benetakotasuna egiaztatzeko, nahikoa baitzen ikustea elkartzean ebaketa 
eta letrak bat zetozen.
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hain eskura edukitzeagatik, eta lekuko honek badakiela Teologia, kanonetako 

eta arteetako eta latinitateko katedrak daudela, arreta handiz eta jardun egokiz 

zaintzen direnak, eta badakiela ikasleak jende zintzo eta bertutetsua dela, 

eredugarria, eta aurrekoak gotzaindegi eta plaza ospetsuetara joan direla, eta 

Salamancako ikastegietan eta beste unibertsitate batzuetan arreta handiz 

hartzen dituela katedretan jakitun den jendeak”.

Ez da falta ikasleen gehiegikeriengatik alkatearen esku-hartzeak 

justifi katzen dituen lekukotasunik, 1581eko uztaileko egun batean gertatu 

zenez: “zekor batzuk korritu ziren hiribildu honetako plazan, eta, korritzen 

amaitu ondoren, unibertsitate honetako ikasle batzuek zekor horietako bat hil 

nahi izan zuten, eta Pedro de Olazaranek eskuetan zekarren makil batekin hori 

saihestu nahi izan zuenenez, zekorrak bere ardurapean baitzeuden, ikasleek 

tratu txarra eman zioten hitzez eta jokabidez”. 

Puerto de Hernani doktorearen protagonismo-grinak, ziurrenik Oñatiko 

abizen ospetsuenetako bat zelako, lehen ere utzi zituen agerian bere 

nabarmenkeria-gogoa eta indarkeriara jotzeko joera. Bigarren alkate zen heinean, 

Sebastián anaia unibertsitateko espetxetik bortizki ateratzeko esku-hartzea baino 

urte batzuk lehenago ere, bere izaera eta jokabidea ezagutzera eman ziren.

Orduko hartan, ordea, Puerto de Hernani bera izan zen unibertsitate-

ikasle izateaz eta errektorearen aginpideaz baliatu zena arazo larri batetik 

ateratzeko. Topatzen ditugun 1581eko zenbait dokumentutan, honako hau 

jorratzen da: “Errektorearen ofi zio-autoak Oñatiko kondearen eta haren alkate 

nagusiaren aurka eliz immunitatea urratzeagatik, San Migel elizaren barruan 

babestu zen Puerto de Hernani doktoreaz jabetuta”141. Kasua Kantzelaritzan 

zegoen, eta dokumentuak honela dio: “gaitzetsi egiten da kondeak eta 

bere prestamero eta alkate nagusiak San Migel elizatik Puerto de Hernani 

doktorea bortizki atera izana, eta eskatzen da jardun dadila Oñatiko konde 

Pero Vélez de Guevara jaunaren eta haren alkate nagusiaren aurka, eta 

aske utz dezatela aipatutako elizarentzat kosturik gabe, bere immunitatea 

balia dezan, eskumikuaren eta 500 dukaten zigorpean hori bete ezean. 

Puerto horri buruz esaten denez, “Oñatiko unibertsitatean graduatu zen, eta 

ofi zioak izan ditu bertan, abokatu eta diputatu gisa”. Lau urte geroago, lehen 

aipatutako iskanbilaren protagonista izango zen, eta horrek pentsarazten digu, 

unibertsitatearen inguruko legeen jakitun izanik, haren errektoreek interes 

aldakorren pean interpretatzen zituztela lege horiek.

141.  AHPG-GPAH AU 53-4.
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Erretorearekin izandako aurrez aurrekoak XVII.
eta XVIII. mendeetan zehar11

XVI. mendean bizilagunen eta unibertsitatearen artean aldizka lortutako 

konponbideek, baita errektorearen eta alkatearen aginpideari dagokionez 

ere, ez zuten lortu bi erakundeen arteko liskarrak desagertzea. XVII. eta 

XVIII. mendeetan, Oñatiko alkateen eta errektoreen artean aurrez aurreko ugari 

izan ziren berriro, eta bakoitzak bere bitartekoekin jokatu zuen.

1657an, “Errektoreak Oñatiko alkatearen aurka bideratutako prozesu-

buru bat ireki zen, alkateak unibertsitateko kartzelako ateak bortxatu zituelako 

eta hiru ikasle bertatik atera eta hiribilduko kartzelara eraman zituelako”142.

Orduko Errektoreak, Tomás Ignacio de Ozaeta Gallaisteguik, alkatearen 

abusuen berri jaso zuen, unibertsitate-ikasle batzuk preso eta girgiluekin 

lotuta eduki baitzituen:

“1657ko ekainaren 24an, Juan López de Larriategui, alkatea, 

eskumikatuta dago, preso dituen ordena txikietako hiru ikasle, 

ikastegitik indarrez eta bortizkeriaz aterata, Errektoreak haiek 

preso zeuzkan ateak apurtuz, eta ikastegi berean eragindako 

zauri baten gainean, hurrengo maiatzaren 21ean, egun hartan 

izan zen dantza-festan (ikastegiak egiten duen festa horretan ohi 

denez), ohartuta zituen 200 gizon baino gehiagorekin atera zituen 

ikasleak, Errektorearen eta bere pribilejioen kaltetan, eta zepoz 

eta girgiluz preso edukitzearekin pozik ez, eta aginpidez joan 

da presoak dauden kartzelara, eta oinak hebainduta izan arren 

handituta izateagatik, aipatutako Tomás de Angulo eta beste bat 

zeuden zepoaren zulotik lekualdatu zituen zulo estuagoak zituen 

beste zepo batera, eta burdinaz aipatutako zepoa estuarazi zuen 

zauriak handitzeko, zulo horietan ez baitziren sartzen haien oinak 

eta hankak, oso handituta eta puztuta zituztelako, eta horrekin 

142.  AHPG-GPAH AU 56-2.
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pozik ez, eta zituzten girgilu berberak jarri zizkien eta beheko 

ohola kendu zien, ez zitzaten oinak soketara hurbildu, horiekin 

altxatzen baitzituzten girgiluak neurri batean mina arintzeko, eta 

hori presondegi horretan pairatu eta hil daitezen; izan ere, Domingo 

Marroquín143 horrek, ikusirik presondegi horretan kalentura 

hilgarria eragiten ziotela, zepo horretatik hebainduta ateratzeaz 

gainera, bertatik atera eta gela batean jarri zuen, eta preso horiek 

min pairaezinak jasaten ari dira eta hilzorian daude, edo behintzat 

betirako hebainduta eta maingu geratzeko arriskuan, eta aipatutako 

alkateak, Errektorearen aginpidea mespretxatuta… eta egia jakiteko 

eta eliz auzitegietako jaunei horren berri emateko, prozesu-burua 

irekitzen da”.

Hain erabaki ankerraren emaitza aurreikusia zen:

“alkatea eskumikatuta dagoela errektoreak agindutako letrei 

jaramonik egin nahi ez izateagatik, Errektore jaunak ikasleak preso 

zituen gelako ateak hautsiz eta horiek indarrez eramanez; egun 

hartan alkatea bere etxetik irten zen bere justizia-aginpideaz, 

eta kartzelara joan zen, eta Angulo eta Ascarrunz horiek zepoan 

estuago jarri zituen, estutasun handiz eta oinak puztuta zituztela… 

eta horrekin pozik ez, eta atea itxi zien inorekin hitz egin ez zezaten, 

eta hura janaria sartzeko baino ez irekitzeko agindua emanez”.

Ia mende bat geroago, 1745ean, beste gatazka bat izan genuen. 

Horretan, bi agintariek berriz ere aurrez aurre egiten dute kleriko baten 

atxiloketan eta ohorearen kodearekiko apelazioan. Martin de Elorduy ikasleak, 

ordena txikietako klerikoa eta Zamudioko benefizioduna bera, Oñatiko 

alkatearen aurkako kereila jartzen du, horrek kartzelan jarri baitzuen, zepo 

batean, eta eskatzen du: “aska nazatela nire kalitateak nabariak direlako, 

eta urteak direla eliz otoitzean ari naizela, eta klerikoei, benefi ziodunei eta 

unibertsitateko ikasleei eskatzen diet”144.

143.  Domingo de Mararroquín Gurieza haranekoa zen, Burgosko elizbarrutikoa, eta 1655eko 
martxoan jaso zuen batxiler-gradua Kanonetan, bi urte lehenago. Beraz, ikastetxean jarraituz gero, 
lizentziatura lortzeko aukera izango zuen. Angulori eta Ascarrunzi buruz ez da agertzen emandako 
graduren berririk.

144.  AHPG-GPAH AU 57-3.
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Elorduy unibertsitate honetako ikasle izan zen 1740 ezkero, eta kartzela 

publikoan preso zegoenez, hura bisitatu nahi zuten unibertsitate honetako 

ikasle batzuen laguntza bilatzen du, baina kartzelariak horren aurka egiten du. 

Kartzelari horri eskatzen zaio Martin aska dezala eskumiku zigorpean, baina 

kartzelariak dio alkatearen agindua duela hura zaintza egokian edukitzeko, 

eta ez zekiela Martin hori klerikoa zenik. Ondorioz, publikoki eskumikatutzat 

deklaratzen dituzte alkatea eta kartzelaria, eta hori jendaurrean jakinarazten 

dute, zeren: “eskumikuaren aldarria jartzen dute parrokiako ateetan, Jesusen 

Lagundiaren ikastetxearen aurrealdean, Santa Anako mojen eta Astorquiza 

lizentziatuaren (alkatea) etxeko ateetan, plaza publikoan eta Bidaurretan, eta 

klerikoei eskatzen diete elizkizunean aldendu ditzatela, eta alkatea kexu hori 

adierazten dio errektoreari”.

Zein zen Elorduy espetxeratzearen arrazoia? Hona alkateak aurkeztutako 

autoak:

“Oñati, 1745eko maiatzaren 25a, esan zuen goizeko hamarrak 

aldera plaza publikoan zegoela, beregana etorri zela Martín 

de Elorduy, hiribilduan bizi zen ikaslea, esanez unibertsitateko 

Errektorearen letrak zeramatzala berari jakinarazteko, eta hark esan 

zion bere etxera joan zedila ordu erdian, eta Martin horrek, baretu 

gabe, ziurtatu zion hura ez zela letra horiek jakinarazteko lekua, 

batez ere bera alkate izanik, eta halakotzat arreta eta adeitasuna 

zor zitzaiola ordu erdiz luzatzeko eta bere etxean errekeritzeko, eta 

horri erantzun zion errektore jaunaren agindua zuela jakinarazpena 

egiteko inola itxaronaldi eta baldintzarik gabe, eta hori ikusita eta 

aipatutako jakinarazpena egiteko bere despatxuak atera zituela 

ikusita, agindu zion Martín horrek izandako arretarik eta errespeturik 

eza ren informazioa jasotzeko”.

Beraz, prozedura- eta ohore-kontuak ziren, euskaldunek, eta, bere-

ziki, botereren bat zutenek, ongi ordainduta sentitzen zirenekoak. 

Mezulari bati kasu egitea, nahiz eta unibertsitatekoa izan, plaza publikoan 

gobernu-arazoak eztabaidatzen ari zela, burugabekeria iruditu zitzaion, eta 

Elorduyren tema — errekerimendua eguerdian bere etxean entregatu zezan 

eskatu ondoren— errespetu-falta larria. Balorazio hori egiten du lekuko 

batek honako hau adierazten duenean: “alkatea plaza publiko horretan 

zegoela egun hartan, eta Juan Simón Ortiz de Zarate y Garibayrekin 

errepublikako gauzei buruz hitz egiten ari zirela, alkatearengana hurbildu 
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zen ikasle bat etorri zela, eta hark esan ziola etxean bilatzeko, eta, 

lekuko honengana aldenduz, ikasleak paper batzuk eskuan zituela 

jarraitu ziola, eta berri bazuenez errektore jaunak letra zentsuradunak 

despatxatu zituela aipatutako alkate jaunaren aurka, iruditu zitzaion 

Martin hori errekerimendua egitea etorri zitzaiola, baieztatu zen bezala, 

eta deklaratzaileak Martíni esan zion ez ote zuen arreta eta adeitasun 

handiagorik izan behar alkate jaun batekin, plaza publikoan jakinarazi nahi 

izanez, eta horri erantzun zion errektore jaunaren agindua zuela hori horrela 

betearazteko, eta horrek nahikoa haserrearazi zuen lekuko hau, eta lekuko 

hau ez da irmoki gogoratzen esan ote zitzaion errektore jaunari esateko 

saia zedila edo ikas zezala bidezko arretaz jokatzen alkate jaunarekin 

aurrean, egia baita errektore jaunak eta ikastegiak alkate batekiko 

betebehar bat zutela, alkatea beti ageri izan baita oso adeitsu aipatutako 

ikastegiarekiko, ikastegia mantentzeko marabedi bateko ekarpena eginez 

sisatan pitxer ardo bakoitzeko, eta Martín hori, arrazoi horiek entzunda, 

joan zen esanez errektoreari horren berri emango ziola”.

Elorduyk unibertsitatera itzuli zenean ekarritako mandatua gaizki hartu 

omen zuten; izan ere: “egun berean errektoreak alkatea eskumikatu zuen, 

Martín hori ordena txikietako klerikoa zela deklaratu gabe, eta, bat-batean, 

salaketa oholtxoetan [kartelak] jarri zuten, erabateko iskanbilaz, eta pulpituan 

argitara eman zuten”.

Alkateak exijitu zuen eskumikuaren kartelak edo oholtxoak kentzeko, 

eta legotzat jotzen zuen apaizaren jokabide arraroaz kexatzen da. Auzia 

Kantzelaritzari izapidetzea eskatu zitzaion, baina, ordurako, legotzat 

hartuta, Martín hori espetxeratuta zegoen, ziur aski udal-agintaritzari men ez 

egiteagatik. 

Kontua ez zen hor geratu. Alkateak jadanik zentsuren barkamena lortu 

bazuen ere, Manuel de Urmeneta eta Juan Antonio de Cortázar eskribauek 

eta Joseph de Idigoras kartzelariak inkriminatuta jarraitzen zuten. Hori 

dela eta, kexaren tonua goratu zuten errektorearen aurrean: “esaten dugu 

jakinarazi zaigula berorren auto bat, eta horretan ziurtatzen dela kaleetatik 

ibili garela berorren manamenduei men egin gabe, ezarritako arauen aurka, 

agintzen zaigula geure burua oholtxoetan jar dezagun eta ez ditzatela horiek 

kendu obedientzia- eta damu-seinalerik ematen ez dugun bitartean, eta 

Cortázar hori bakarrik joan dela behartuta harategira, eta eskumikatuen 

oholtxoak ipini zirela hiribildu honetako elizetako ateetan, komentuetan eta 

plaza publikoko arkupetako pilare batean”.
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Eskomikatuta jarraitzen bazuten ere, kalean zebiltzan, eta zentsurei ez 

zieten jaramon handirik egin, eta hiribilduan zabaldu zen ez zeudela haiei lotuta. 

Horrek erdeinu nabaria zekarren errektore-jurisdikzioarekiko: “eta, oholtxoetan 

egon arren, ez zioten beren lanbideak egiteari uzten, eta, maiatzaren 26an, 

arratsaldeko hiru eta erdiak aldera, aipatutakoak ikastegian sartu ziren jendetza 

ugari bat gidatzen, matrikulatutako ikasle bat preso hartzeko aitzakiarekin, 

eskumikuak aintzat hartu gabe, eta Urmenetak esan zuen, oihuka eta 

garrasika, errektoreak ezin zuela zentsurarik ezarri, eta jendea akuilatu zuen 

ikastegi horretako erregistrora bere atzetik joateko, eta bai joan ere, eta gelak, 

ikasgelak eta gainerako bazterrak miatu zituzten eliz zigorrak aintzat hartu 

gabe, eta zentsura-egunetan elizkizunetara joaten ziren”. Gogoan izen behar da 

debekatuta zutela elizkizunetara joatea, eskumikatuta baitzeuden.

Gehitzen da ikastegian sartzearen arrazoia Luis Indart atzematea zela 

[ez dakigu zergatik]: “errektoreak esanarazi zuen hura ikastegiko kartzelan 

zegoela [berriro jurisdikzio-gatazka], eta, errektorearekin eta zenbait 

ikaslerekin topo egitean, hari adeitasunez eskatu zioten salatutako ikaslea 

atzeman zezaten ez eragozteko, eta, erregeari fabore eskatuta, klaustroan 

sartu ziren hura atzemateko, eta, horren aurrean, errektoreak eskumiku 

nagusia promulgatu zuen haien guztien aurka”.

Eskumikuen auziak, garai hartan, zigor gogorra izateari utzi zion: hain 

erraz ezartzen zirela ikusita, erantzuna izan zen eskumikuak aintza ez hartzea, 

Juan Phelipe de Oyarzabalek Martin de Elorduyren izenean salatzen zuenez. 

Izan ere, kexu zen: “leku horietan eskumiku-zedulak agerian egon ondoren, 

eta horiek kendu zituen edonor eskumikatzeko zigorraz, atzo goizean ingurua 

zedula horiek gabe agertu zen”. Errektorearen aginpidearekiko isekatzat hartu 

zen hori. Dokumentuak adierazten du 1745eko urriaren 25ean hiru inputatuak 

Madrilen aurkeztu zirela, baina guztia formaltasun hutsa izan zen. Izan ere, 

Madrilgo hiribildua eta bere errebalak baino ez zieten kartzelatzat seinalatu, 

eta adierazi zieten ez zezatela agindu hori urratu, eskumikuaren mehatxupean: 

zigor arina zen, eta auzia argitzen ez zen bitartean Madriletik ez irtetean 

zetzan.

Bestalde, asalduretan eta iskanbiletan parte hartzen zuten ikasleen 

artean nahiko ohikoa zenez, Martin de Elorduyren izena ez da agertzen 

unibertsitateko graduatuen zerrendan, gatazketan sartutako askori gertatu 

zitzaien bezala.

Urmeneta eskribaua konforme geratu al zen auziaren emaitzarekin? 

Zinez, ez, errektorearen aurkako borrokan protagonista setatsutzat deklaratu 
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baitzuen bere burua. Urmenetak gidatutako unibertsitatearen inbasio horrek 

beste dokumentu bat sortu zuen, gatazkaren panorama nabarmen aberasten 

duten xehetasun ederrak ematen dizkiguna145.

Dokumentu horretan, zalantzan jartzen da unibertsitateak ikasleak 

babesteko erabiltzen zituen prerrogatiba batzuen baliozkotasuna. 1745eko 

maiatzaren 26an, jendetza sartu zen Sancti Spiritus ikastegi nagusian, “alkate 

arruntaren auto bat betetzera, non agintzen baitzen, matrikulatutako ikasle 

bat bere aurrean agertu nahi ez izatearren [lehen aipatutako Luis Indart zen], 

preso hartu eta bertako espetxera eramatea, eta, horretarako, ikaslea ikastegi 

horretan gordeta zegoenez, haren ikuskapena egitea, eta horixe egin zuen 

jende armatuak; baina, bere Errektoreak agindu zuenez inor ez zedila igo, 

eskumiku-zigorpean, eta igo zirenak nominalki eskumikatutzat jo zituzten, 

Errektorearen borondatearen aurka igotzeagatik, eta ikastegia ongintzako 

obra da, Paulo III.a aita santuaren aginpidez eraikia, eta eliz jurisdikzioaren 

pean jarri zituzten”. 

Ohartarazten da une hartan ikastegian zeuden pertsona guztiak 

elizgizonak zirela, eta izaera desberdineko beste bi prozesu Valladoliden 

zeudela: bata, hiribildu honetako bizilagun batek erronda-egintzan errektore 

jaunari egindako zauriagatik, eta, bestea, ikastetxean sartzeagatik; biak 

eskumikuaren merezidun; baina bizilagunak ez dira horrelako xehetasunetan 

geratzen eta erretorea akusatzen dute zentsurak eta eskumikuak “funtsik eta 

eraginik gabe” ezartzeagatik, eta komentuan sartu zirela Luis Indart “euren 

jurisdikzio pribatibokoa” izan arren146.

Errektoreak ikusi zuen protesta serio zihoala, ikusi baitzuen auzokoek 

ez zituztela aintzat hartzen bidegabetzat iruditzen zitzaizkien eskumikuak. 

Ikustean halako bortizkeria eta sartu nahi zuen jendetza, iskanbilarik ez 

sortzeagatik, arma espiritualetan baino ez zen babestu, eta matxinatuak 

“trumilka” sartu ziren unibertsitateko bi ateetatik, Manuel de Urmeneta buru 

zutela. Hori dela eta, bakoitza “nominatim” eskumikatu zuen. Neurriak ez 

zuen ondoriorik izan, eta gela guztietan sartu ziren, apaizenetan barne, eta, 

ondoren, ikastegiaren jurisdikzioan zenbait gizon armatu utzi zituzten.

Luis de Indartek, unibertsitate horretan ikasia eta udal-agintariek bilatzen 

zutena, deklaratu zuen alkatea eta kartzelaria eskumikatuta zeudela eta 

145.  AHPG-GPAH AU 57-5, 1745. urtea.

146.  Juis Joaquín Indart, Oiartzungo bizilaguna, Kanonetako batxilerrean graduatu zen handik 
gutxira, 1745eko ekainean.



163

oholtxoetan jarri zituztela, eta berak ihes egin zuela preso hartu nahi zutelako, 

ikastegiaren jurisdikziora bilduta. Urmenetak zuzenduta, jende samalda bat 

aipatutako ikastegiaren ate ondoan jarri zen. Urmenetak bi zamari atera zituen 

klaustrotik. Horiek, lekuko batek esandakoaren arabera, Alejo de Astarloa 

errektore eta Juan Derteano147 jaunentzat ekarriak eta haiei zuzenduta 

zeuden, paseatzeko asmoa baitzuten.

Errektoreak ohartarazi zien ez zezatela miaketarekin jarraitu, “ipso facto 

incurrenda” eskumiku nagusiaren zigorpean. Mehatxu horren aurrean, batzuk 

erretiratzeko keinu batzuk egin zituzten, baina Urmenetak, haien buru izanik, 

klaustro horretako korridoreetaraino igoarazi zituen “eta, kondenak aintzat 

hartu gabe, errektoretzara igo eta miatu egin zuten, gainerako klaustroak 

bezala, apaizei zegozkien biak, ikasgelak eta kaperako tribuna salbuetsi 

gabe”. Horren ondoren, gizon armatu ugari geratu ziren ikastegiaren barruan. 

Gizon armatuen lotsagabekeria “Erretoreak emandako zentsurei barre” 

egiteraino iritsi zen, esaten baitzuten “ez zuela horretarako jurisdikziorik”. 

Jarraian, arrunki “zazpi haizeak” izeneko ingurura joan ziren, eta ikastetxeko 

ateak ikusten diren aldera ere.

Gertakari horiek argi uzten dute bizilagunak nazkatuta zeudela 

Errektorea justizia arruntean tartean sartzeaz, eta horrek Urmeneta buru zuen 

matxinada nabaria ekarri zuen berekin. Urmeneta, zenbait hamarkadatan 

hiribilduko eskribau publikoa izanik, lekuko kualifi katua zen, eta errektorearen 

jurisdikzioaren ustezko gehiegikerietan aditua.

Jakina, bi agintariek, justu hurrengo urtean (1746), beste gertakari 

gatazkatsu baten protagonista izan ziren inauteriak zirela eta. Otsailaren 20an 

“liskar edo borroka” bat izan zen ikasleen artean, eta horiek unibertsitatean 

giltzapetu zituzten, ez, ordea, kartzela publikoan148. Honako honetan, asko 

izan ziren inplikatuak, auzi berarekin lotutako beste kereila batek baieztatzen 

duenez. Unibertsitateko hamahiru ikasle ere giltzapetu zituzten ikastegian 

otsailaren 20ko gauean gertatutakoaren ondoren149.

Oraingo honetan kontua ez zen urrutirago joan, baina, aurreko urtean 

gertatutakoaren ondoren, errektorearen nolabaiteko asmo pedagogikoa eta 

onbera sumatzen da. Inauteri-gau hartan, honako hauek parte hartu zuten 

“liskartxoan”: klerikoen artean, Martín de Elorduy, Baltasar de Palacios oñatiarra, 

147.  Derteano, Etxanokoa, “1739an hartu zuen beka”.

148.  AHPG-GPAH AU 57-7.

149.  AHPG-GPAH AU 57-8.
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Paulino González de Echevarri, Francisco de Arabaolaza, Tomás de Eguino, 

Martín de Silonis, Joseph Valentín de Mendieta, Francisco de Berasadi, Manuel 

de Orube Basarena, Manuel Antonio de Ayerdi, Pedro de Betolaza, Juan Felipe 

de Oyarzabal eta Martín Manuel de Madinabeitia; eta, esaten zenez, kleriko 

ez zirenen artean: “matrikulatutako hamahiru ikasleak, zeinak kartzelatzat 

izendatutako unibertsitate honetan giltzapetu baitzituzten, hilaren hogeian, 

igandea, gauez sortutako liskartxao bat zela eta”150.

Ikasleak berehala aurkeztu ziren errektorearen aurrera, eta “atzoko 

egunean (otsailaren 21ean) adiskidetu ziren, baina errektoreak espetxean 

jarrai zezaten agindu zuen, eta, berriz ere, aska zitzaten eskatu zioten 

errektoreari, haien arteko adiskidetasun- eta txera-giroan, beren etxeetara 

[ostatuetara] joan eta beren ikasketen zereginak bete ahal izateko, 

etorkizunean liskarretan ez nahastea eskainiz, eta errektoreak baimena eman 

zien euren etxeetara joateko, eta ohartarazi zien etorkizunean, arazo txikiena 

ere sortuz gero, zorroztasun eta zuzentasun handienarekin jokatuko zuela, 

eta bihar, asteazkena, denak unibertsitatera eta handik San Migel elizara joan 

daitezela, eta meza nagusia entzun dezatela, eta errautsa hartzeko zeremonia 

sakratura joan daitezela” [hausterre-eguna, egiaztatzen da egun horretan 

“Errauts Santua jaso zutela]. Zinez, zentzuzko hitzarmena izan zen, ikasleak 

kaltetzen ez zituena eta agintarien ohorea zikintzen ez zuena.

Baina, ezbehar arin horren ondoren, galdera bat erantzuteke dago, 

unibertsitateko ikasleek eragin zituzten auzietara garamatzatenetako beste 

bat. Sarritan, auzi horiek ikasleak ikasketak amaitzera eramaten zituzten. Zer 

gertatu zen, zehazki, ikasle horiekin? Urte horietako graduatuen zerrenda 

aztertuta, ondorioztatu behar dugu gatazka horietan sartutakoen erdiek baino 

gutxiagok lortu zutela ikasketak amaitzea, oso hedatuta dagoen arau bati 

jarraituz, hainbat auzitan egiaztatu ahal izan denez.

150.  Hamahiru ikasle horietatik bost bakarrik (ehuneko txikia eta esanguratsua) graduatu ziren 
Kanonetako batxilerrean: Elorduy, Palacios, Madinabeitia, Eguino eta Mendieta.
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 Indarkeria unibertsitatean12

Kontzertua Unibertsitateko klaustroan. Egilea: Jesús Mari Arzuaga. Jatorria: Jesús Mari Arzuagaren 
bilduma, Oñatiko Udala.
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12.1. Indarkeriazko jokabideak, ikasleen artean oso zabalduak

Duela lau mendeko gizartea bortitza zen. Herri xehea bortitza zen, 

eta gizarteko elitea ere bai, eta horretatik ez zegoen at kulturaren sektorea, 

unibertsitatearena. Ikasle gehienak klase altu edo dirudunetatik zetozen, 

euren seme-alabak, lan egin beharrean, ikasten jardun zitezen behar besteko 

ahalmena zuten familietatik, gizartearen zatirik handienak lanari ekin behar 

baitzion. Baina, aldi berean, gazte horiek giro bortitzetan bizi izan ziren. 

Horietan, gurasoek klase-borrokaren ondoriozko jokabideren bat izango 

zuten edo, bestela, garai hartan hain indarrean zegoen ohorearen zentzuari 

erantzungo zioten.

Ezin gara harritu, unibertsitateko hainbat mendetan zehar, indar-

keriazko gertakariekin topo egiteaz, batzuetan ondorio tragikoak izan 

zituzten gertakariekin. Unibertsitateko dokumentuek, eta, batzuetan, 

Valladolideko Kantzelaritzako dokumentu judizialek, ikasleak modu 

bortitzean, neurri handi batean arrazoirik gabekoan, portatzen diren kasuak 

erakusten dizkigute.

Lehen esan denez, unibertsitate-ikasketak hasten zituzten asko 

bidean geratzen ziren, eta ezin zuten lortu gizartean ziren lanpostu 

garrantzitsuetarako sarbidea ematen zuen ziurtagiri desiratua. Baina zaila da 

ikasketak uzteko kasuen arrazoiak zehaztea, batez ere ez ditugulako, Oñatiren 

kasuan, ikasleen matrikulazioei buruzko datuak. Horiek izan bagenitu, 

erraza litzateke haiek eman ziren gradu edo tituluekin alderatzea, eta 

unibertsitate-ikasleen uzte edo porroten ehunekoa gutxi gorabehera zehaztea.

Hala ere, kasu batzuetan, euren izenak auzi batzuetan agertzen diren 

zenbait ikasleren izenak ematen zaizkigu, eta horiek tituludunen zerrendarekin 

alderatuta, ikusten dugu indarkeriazko ekintzetan inplikatuta zeudenen 

ehuneko handi batek ez zuela lortu ikasketak amaitzea, ikasketak uzteagatik 

nahiz ikastegitik kanporatuak izateagatik.

Errealitate hori islatzen joan gaitezen, unibertsitateko ikasleekin lotutako 

abusuzko jokabideak kontatzen dituzten hainbat auzietatik ateratakoaren 

bidez. Geroago, atal batzuk eskainiko ditugu berezitzat jotzen ditugun kasuei 

buruz.

Ez zen Oñati bakarrik, jakina. Unibertsitateko indarkeria ikastegi 

guztietan zegoen ezarria. Dagoeneko aipatu da Salamancako eta Alcaláko 

iskanbilek erritmoa markatzen zietela gainerako unibertsitateei. 1640an 
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Valladoliden gertatutako kasu batek baieztatzen du hori151. Honen berri 

ematen zaigu: “1640ko otsailaren 8an, Bernardo de Zerbera doktoreak, 

Gobernu Kontseilukoak, eta Gorte honetako Krimeneko alkateak, joan 

den asteazkenean, Phelipe García lege-bezperetako katedradun zela, 

eta Eskolako Errektorea hiri honetako kardinalaren ikastegira eramanez, 

konpainiakoen eta Santa Cruz ikastegiko senideen artean, eta beste ikasle 

eta pertsona batzuen artean, iskanbila eta liskar handia gertatu zen suzko 

armekin, baita zirkunstantzia larriak ere, eta hori ikertzeko…”.

Antza denez, ikasle horiek eta haien laguntzaileak Jerónima Gallo 

andrearen etxera joan ziren, Santa Cruz ikastegiaren atzean bizi baitzen, 

bitxi batzuk eskatzera, San Nikolas jaian janzteko, eta bitartean, “ikastegi 

horretako sei senide [morroiak] baino gehiago iritsi ziren korrika, arratsaldeko 

lauak aldera, eta morroiak eta portzionistak [egoitza ordaintzen zuten ikasleak] 

harriz eta beste batzuk ezpataz eta brokelez, eta pasabidearen azpian 

jarri ziren, epaile bat ere zegoen (Kantzelaritzakoa), eta bi arkabuz-tiro bota 

zituzten Bitorea (graduatuen ikur bereizgarria) pasatzean, eta morroiek eta 

portzionistek pilaka bota zituzten harriak, eta harri-koskorrak; katedradun 

horri katedra emateagatik kexatu behar zuten eta heriotza asko egon zitekeen; 

irakasleen morroi batzuk ezagutu zituzten, lekukoa bere negoziora joan zen, 

eta itzultzean, Santa Maria plazan, katedraduna han zegoen, Bitorearekin, 

eta orduan, gertatu zitzaienaz sumindurik, Bitorekoekin batera zihoazen 

batzuk…”.

Gertaeren kontakizunak beste testigantza batzuekin jarraitzen du:

“Prozesuaren burua jasotzen duen egunean, Felipe García 

katedraduna Bitorearekin atera zen egunean… lekukoak arra-

tsaldeko hiruak aldera ikusi zuen pasatzen, lonjako kaletik, eta 

berarekin zeuden guztiak ohiko eran zebiltzan, halako bitoree-

kin, eta katedradunen laguntzarekin, eta ez zuten inor mintzen, 

ezta iraintzen ere, eta lekuko hori harritu egin zen hainbesteko 

patxadaz ibiltzean, eta lau eta erdietan, San Estebanera iristean, 

Godinezeko pasabidetik igarotzean Bitore hori eta bere katedra-

duna bakarrik txalotzen, Santa Cruz ikastegitik sei senide ere 

151.  ARChV, Causas Secretas, 3-19.
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irteten ikusi zituen, eskopetekin eta ikasle askorekin, Bitorearen 

laguntzaileei harriak botaz, pasatzen ez uzteko, eta Francisco 

de Valcárcel epaile jauna eta beste pertsona batzuk saiatu arren 

haiek baretzen, ezin izan zuten; jarraitu egin zuten, aitzitik, bi 

arkabuz-tiro jaurti zituzten senideetatik bik, eta ezagutu egin 

zituen, halako ohiturak zituztelako, eta senideak ibiltzen ohi diren 

bezala jantzita, eta ikasleek eta portzionistek harri piloa bota zie-

ten Bitorekoei, eta ezpatekin defendatzen ziren, eta hildako asko 

egon zitekeen”.

Ikastegi bateko kideen borroka zen hura, unibertsitatean postua irabazi 

zuen irakaslearen jarraitzaileen aurka, eta indarkeriara joz saiatu ziren horri 

azkena ematen. Erasotzaileak ordainduta zeuden iskanbila sortzeko, edo, 

beharbada ez zeuden konforme, postu gutiziatua lortzeko aukera galdu 

zutenez gero, legokiekeen eskupekoak galtzen zituztelako. Maila horretara 

irits zitekeen indarkeria izapide akademiko baten aurrean.

Aurretik adierazitakoaz gain, Juan de Calabria lekukoak gaineratzen 

du “epailea gogo biziz saiatzen zela animoak baretzen, eta arkabuz-tiro 

bat bota eta lurrean errebotatu zuenean hiru perdigoikada eman zizkiotela 

galtzontziloetan eta ezkerreko izterrean, eta ez zutela mindu [kalte eragin 

bai] galtzerdien artilearen artean geratu zirelako, aurkitu zituen lekuan, 

eta zuloak ditu praketan, eta joan zen katedradunarengana eta esan 

zion gelditzeko, eta gelditu egin zen, eta beheko karkabatik Santa María 

plazara, eta senideak irten ziren eskopetekin pasabidea galaraztera, ikasle 

bat eskopeta batekin eta beste ikasle bat pistola batekin, eta senideak 

beren jantziengatik baino ez zituzten ezagutu, eta ez balitz epaile jaunaren 

zentzutasunagatik…”.

Adjudikazio berriarekin pozik zeudenek kontuz ibili behar zuten, zeren 

eta arrakastaren erakustaldiek, entseina edo bitorearekin paseatzen, erreakzio 

bortitzak eragin baitzitzaketen. Izan ere, erakustaldi horretan kalean zebiltzala, 

“ikastegiko jendea bere etxean sartu zen… eta dorrera eta teilatura igota, 

pilaka bota zituzten teilak eta harriak,… eta eskopeta-tiro bat jaurti zuten 

Bitoreko bat zaldiz igarotzean; horren ondoren, Bitorearen katedraduna ez 

zen ikastegiaren aurretik igaro, kale batetik baizik”… ziur aski probokazio eta 

erantzun bortitz gehiago saihesteko.
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Litekeena da jendetza handiko kaleetan egiten zen erakustaldiaren tonua 

izatea gehien sumintzen zituena manifestari bortitzak, beren hautagaiak 

ikastegiko postua irabazi ez izanagatik. Erasotzeko erabiltzen zuten amorrua 

neurrigabea zela zirudien; izan ere, beste lekuko baten arabera, eskopeta 

batekin atera zen batek “Kristori botoa ematen ziola esan zuen, arkabuz-tiro 

bat bota eta munizioa gorputzean sartuko ziola, eta eskopetaren kakoa altxatu 

zuen hori egiteko eta, aldi berean, epailea iritsi zen eta kapela erantzi zuen, 

eta ondo joateko esan zien, eta hark lortuko zuela Felipe García [bitoreak 

ordezkatzen zuen irakasle garailea] beste alde batetik joatea, eta buelta 

emanez geldiarazi egin zituen katedraduna eta Bitorekoak eta ez pasatzeko 

agindu; ikastegikoen aldekoak harri piloa botatzen hasi ziren, eta senideek lau 

arkabuz-tiro bota zituzten, Bitorearekin zetozen jendea eta pertsonak erasoz, 

eta epailearen burura zuzendutako harri bat besoarekin eragotzi zuen, eta lau 

perdigoik ikasle baten izterra jo zuten”.

Francisco de Arriaga Zapata botikariak honako hau adierazi zuen: 

“Arratsaldeko ordu bietan lasaitzera atera ondoren, lau eta erdietan itzuli 

zenean, katedradun hori [Felipe García] ikusi zuen, beste bi edo hirurekin 

zaldi gainean, eta kalean zalaparta handia zegoen, eta Bitorearekin 

batera zihoazen ikasle asko oso aztoratuta, eta Santa Cruz ikastegiko 

teilatutik tiraka ari ziren harrikaden ondorioz izan zen zalaparta”, hiriko 

eraikin garaienetako bat zenez, halakotzat, protesta itzel hura antolatzeko 

gaitasuna zuena.

Nor zegoen protesta bortitzaren atzean? Pentsa zitekeenez, arrazoi 

akademikoengatik sortutako borroka zen hura, non Santa Cruz ikastegikoek 

ez baitzuten lortu beren asmoa. Hori argitzeko, hau diote Valladolideko 

Krimeneko Alkateek: “Valladolideko hirian, 1640 urteko otsailaren 18an, 

Gorte honetako Krimeneko alkateak beren akordioan zeudela, eta hil 

horretako lehenengo egunean, Felipe García lizentziatuaren bitorearen 

ondorioz, gatazkan gertatutakoaren autoak ikusi ondoren, Hebia 

lizentziatua eta Latras lizentziatua erruduntzat jo zituzten, Santa Cruzeko 

senideak, gatazka horretan zebiltzanak pistolekin, eta Ikastegiak erretiratu 

eta ezkutatu egin ditu, eta Santa Cruzeko errektoreari agintzen diogu 

errudunen aurka ekiteko”.

Oñatin ikasten zuten ikasleek bazekiten nola jokatzen zuten Gaztelako 

unibertsitateetan, eta, zalantzarik gabe, ez zuten gutxiago izan nahi. 1582an, 

Unibertsitatearen martxa hasi eta lau hamarkadatara, prozesu bati eman 
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zitzaion hasiera, Aratosteetako asteartean, otsailaren 28an, Inauteri gauean, 

Kalebarrian gertatu zen ikasleen liskar batengatik152. Borrokan Jeronimo 

Bravo ikaslea zauritu zen. Errektoreak, Hierro doktoreak, Arraiza, Ibarra, 

Legarda, Picina eta beste batxiler batzuei isunak jartzeko epaia eman zuen153. 

Zer gertatu zen inauterietan? Akusatuak preso zeuden unibertsitateko 

kartzelan “joan den asteartean Kalegoienan izandako zarata baten ondorioz, 

non zauritua izan zen Jerónimo Bravo”. Baina presoek beren burua 

defendatzen dute esanez “gau horretan olgetara baino ez zirela atera, inauteri 

jaia zelako [hausterre-egunaren aurreko hiru egunak hartzen dituen aldia, 

garizuma hasten den eguna, hau da, Aratosteko edo Inauteriko egunak], eta 

oso baitaratuak egon gara gure ikasketetan, lasai eta bakean… gu askatzeko 

agindua eman dezala, errugabeak baikara”.

Jerónimok, kaltedunak, Oñatikoak eta ikasle matrikulatuak, eskatu egin 

du epaitzeko bere ustezko erasotzailea, Arraiza batxilerra (ikaslea bera ere), 

arrazoi honengatik: “Astelehen batean, otsailaren 28an, Kalebarrian, hamaikak 

eta hamabiak artean, Martín de Tobalina eta Domingo de Mendizábalen 

atarian, Arraiza beste sei edo zazpi gizonekin zegoen, dotore jantzita, 

defentsarako eta erasorako askotariko armekin, eta bidera irten zitzaizkigun, 

niri eta beste lagun bati, gure negozio zintzo eta zilegietara gindoazela, eta 

armak zorrotik atera zituzten gu hiltzeko asmoz, eta buruan zauri hilgarri bat 

egin zidaten, hogei egunez ohean utzi ninduena, alde batera edo bestera 

mugitu ezinik, eta zauriak bi hilabete iraun zituen, eta medikuen eta zirujauen 

arreta handiagatik ez balitz…”.

Ohean zegoela, Jerónimori galdegin zioten kereila jarri nahi ote zuen, 

eta ezin zuela erantzun zuen, erasotzaileak ezagutu ezin izan zituelako. 

Baina gaineratu zuenez, duela egun gutxi “Arraiza ni zauritu izanaz harro 

zegoela jakin zuen, eta, beraz, kereila jarri zion”. Argi eta garbi, erasotzaile 

baten harrokeria erakusten zuen horrek, erasoaz harropuztua baitzegoen, 

eta horrek eragin zuen zaurituaren kereila kriminala. Beraz, erasotzea baino 

gehiago, lagunen aurrean ausarkeria zalantzagarri eta arduragabeaz harro 

egotea zen kontua.

152.  AHPG-GPAH AU 61-1.

153.  Datu berri bat dugu ikasleen jarraitasunari buruz: aipatutako batek ere ez zuen graduazioa 
lortu ondorengo urteetan.
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Zertan geratu zen kereila? Erasotzailea batxiler bat zelako beharbada, 

zigorra ez zen espero bezain gogorra izan, eta zauriak larriak izan arren, 

armak konfi skatu eta medikuen gastuak ordainarazi, besterik ez zioten egin. 

Jasandako kalte fi sikoak honela kontatzen dira: zauriarekin buruko larrua, 

haragia eta kaskoaren zati bat ebaki zizkiola dio, hiltzeko arrisku handiarekin 

zegoela, eta sendatu zen arren, “oso itsusi geratu nintzen, zati batean estali 

ezin delako, besteak beste, koroa irekitzen den lekuan, eta ireki egin behar 

dut gure Jaunak apaiz izatera eramaten nauenean, eta horrela oso itsusi 

geratu nintzen labankada haren ondorioz eta nire itxura fi sikoa erasotzen 

du, kapare naizelako…”. Desitxuratuta geratzeak, kereila-jartzailearen 

arabera, delituari larritasuna gehitzen zion, batez ere kaparea zela eta 

eliza-prebendetarako hautagai zela kontuan hartuta154.

1622an Oñatiko unibertsitatean matrikulatutako ikasle bilbotar bat 

egoera gatazkatsu batean zegoen, jaurerriko Korrejidorea eta unibertsitateko 

Errektorea lehian zebiltzalako nork lortuko eskumena hura auzipetzeko eta, 

hala balegokio, zigortzeko155.

Bizkaiko korrejidorearen aginduz zegoen preso ikaslea, baina ziurra zen 

Bustinzak gela, ohea eta liburuak zituela Oñatin. Unibertsitate honetan 1621-

1622 ikasturtean matrikulatu zen, eta Salinas Uriarte errektoreak argudiatu 

zuen korrejidoreak ezin zuela atxilotu, eskumikatzeaz mehatxatu zuela, eta 

aske utz zezala eskatu zuen, eta bere agintaritzara bidal zezala, haren aurka 

hasitako prozesuarekin batera.

Bustinza, zeinak aldarrikatzen duen bere askatasuna, liskar batean 

nahasita egon zen, Antonio de Silva portugaldarra zaurituta utzi zuena, 

baina Oñatiko ikasle izateagatik aske uzteko eskatzen du, korrejidoreak ez 

baitzuen haren gainean eskumenik. Haren defentsan, beste arrazoietako bat 

zen bizitza onekoa eta ospe onekoa zela, kapera entzutetsua, eta, gainera, ez 

zegoela halako zaratan parte hartu zuen lekukorik, ez armarik izan zuenik, ez 

inor zauritu zuenik, eta, beraz, salaketa ez dela kontuan hartu behar eskatzen 

zuen. Lekukoetako batek, Francisco Méndez de Sotomayorrek, entzunez 

berresten zuen, borroka ikusi ez bazuen ere.

154.  Aurpegian, bizarrean eta buruan jotzea pertsonaren duintasunaren aurkako irain larritzat 
jotzen zen.

155.  OINUDA, Exp. Z-265-8.
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Bartolomé Bustinza, salaketaren arrakastaren ondoren, unibertsitateko 

kartzelan zegoen preso, baina fi skalak honakoaz akusatu zuen: “Jainkoaren 

beldur gutxirekin eta justiziaren gutxiespenarekin, aurtengo ekainaren 29an, 

Bilbon, Barrenkalen, Antonio de Silva bere etxeko atarian salbu zegoela, 

labankadak jaso zituela, eta beste pertsona batzuen artean Bartolomé 

zegoela. Eta gure bulden arabera [unibertsitatekoak] Bilboko eskribauek 

bidalitako froga berriak eskatzen dira, eta lekuko batek esan zuen gauez bi 

gizon iritsi zirela beltzez jantzita, ezagutu ezin zirenak, eta zarata [zalaparta] 

egin zutela, eta Antonio de Silva, ezpata biluzik, haien atzetik joan zela 

kalean behera labankadaka, eta lekukoa atzetik joan zitzaiela, eta Antonio 

de Silva aurkitu zuela Juan de Landaverderen atarian, Barrenkalen bertan, 

zaurituta eta eskuetatik eta burutik odoletan zetorrela, kaparik, kapelarik 

eta ezpatarik gabe, eta bere zaurietatik sendatzen egon zela, eta kapelaren 

xingola eta kaparena galdu zituela, eta Joan de Epalzaren semeak zauritu 

zuela”.

Lekuko gisa aritu zen alargun batek esan zuenez, “Atzo, San Pedro 

egunean, Antonio de Silva bere etxeko atarian zegoela, bere ezpataz 

baliatu zen abitu luzez156 jantzitako bi gizonen aurka, esaten ari zitzaiena 

entzun edo ulertu gabe, eta Antoniori entzun zion aurpegia markatuko 

ziela”.

Bartolomé de Bustinzak esaten zuen ezin zitzaiola lepuratu akusaziorik, 

eta askatzeko eskatzen zuen. Fiskalak, aldiz, iskanbilan parte hartzeagatik 

zigortzeko eskatu zuen, beste batzuen eskarmenturako, baina badirudi 

azkenean aske utzi zutela. Datu esanguratsua: Bustinza ez da agertzen 

hurrengo urteetako graduatuen artean.

1629an Oñatiko etxe baten sarreran ikasle bat hil zen. Dirudienez, 

arratsaldeko zortzietan Miguel de Zabala hil zen ezkaratzean (etxeko 

sarrerako atearen ondo-ondoan dagoen gelan). Ondoren, bi ikasle, 

besteren beste, elizan babestu ziren, elizaren immunitateak babestuta. 

Zirkunstantzia horrek ez zion eragotzi Francisco de Erostegui alkateari 

errefuxiatu horien atzetik babesean joatea, eta beretzat ez zen eragozpen 

izan haiek unibertsitateko ikasle izatea. Izan ere, “beste ezpatadun 

batzuekin joan zen, elizara zalapartaka sartu ziren, koruko atea bortizki 

hautsi zuten, benefi ziodun batzuk protestaka aritu arren, [ikasleak] bortizki 

156.  Klerigoak edo ikasleak.
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atera zituen elizatik, eta kartzelara lotuta eraman zituen, non presio 

larrien pean eta guardekin baitauden, eta gotzain jaunaren jurisdikzioari 

dagokiolako, zentsurak egiteko agintzen da”.

Hildakoa Juan de Zumaeta zen, Antzuolakoa, unibertsitate horretako 

ikaslea. Berriz ere borrokekin egiten dugu topo, oraingoan ikasleen artean, 

Sancti Spiritusen nahiko maiz gertatu ohi zen tentsioa157.

1638an hasitako kereila kriminal batean, Martin de Ipença zirujau 

oñatiarrak Tomás de Rivas Pedro de Herrera eta Pedro de Ibarra 

“Unibertsitateko ikasleak”158 salatu zituen. Ipençak kapera izaeraren eta 

batez ere Rivasekin izan zituen ezbeharren deskribapen oso interesgarria 

eskaintzen digu:

“Kereila kriminala jarri dut, eta diot infantzoi kapera omentsua 

naizenez, oinetxe aintzatetsi bateko semea, hiribildu honetako 

nagusienen noblea, isil eta baketsua, kristau jatorra, zarata eta 

liskarretatik baztertua, hala, Tomás Rivasek, Jainkoari beldur 

gutxi erakutsiz… oso gogo gaiztoz ni zauritu eta hiltzeko, joan 

den asteazkenean, irailaren hiruan, goizeko hamarretan, etxean 

nengoela eta ateak itxita oheratzeko, atea jo eta Santiago de 

Mendizábal nire morroia jaitsi zen ea zer zen ikustera, galdetu zion 

ea zer nahi zuen ordu haietan, eta erantzun zion nirekin hitz egin 

behar zuela, eta, zauriren bat sendatu behar zuela ulertuta, gora 

igotzeko esan zion, eta salara igota, nire emazte eta familiarekin 

eta garai hartan nire etxean zen Domingo de Arreguirekin nengoela, 

hitz harroputz asko esan zizkidan, eta erronka handiak egin 

zizkidan, mozorrotuta eta eraso eta defentsarako armekin zetorren, 

ezpata zorrotik aterea eta erredolarekin, zauritu eta hil egin nahi 

ninduen, eta bakarrik aurkitu nahi ninduen, Domingo bertan egon 

gabe. Hori ikusita, ordea, ateak itxita zeudenez eta etxean armaz 

horniturik nengoenez, bidali egin nuen hitz leunak esanez, gazte 

baten bihurrikeriak bultzatuta ari zela. Nire jarrera eta jokabide ona 

ikusita ere, ausardia horrekin pozik ez zegoenez, atzo, osteguna, 

hil honetako lauan, nire etxera nindoala, Domingo de Aguirrerekin 

batera, bi gaixo bisitatu ondoren, ilundu eta gero, Tomás de 

157.  OINUDA, Esp. Z-1067.2, 1629. urtea.

158.  AHPG-GPAH AU 61-5.
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Rivasek, Pedro de Ibarrarekin eta Pedro de Herrerarekin batera, 

ezpataz eta errodelaz armaturik, ikusi eta ezagutu ninduen, eta 

lagun horiekin bidera irten zitzaidan, eta apropos zeuden Diego 

dendariaren dendaren ondoan nire zain, gaizki tratatu ninduen hitz 

iraingarriekin, eta ezpatari helduz labankada eta ezpatakada ugari 

zuzendu zizkidan, eta haietako batekin eskuineko eskumuturrean 

zauritu ninduen, eta defentsa eta erasorako armarik ez nuenez, 

eta gertatuko zitzaidanaz oharkabean eta halako pentsamendurik 

gabe, hil egingo ninduen baldin eta ez banitza etxean sartzen eta 

ez banuen berehala kaleko atea ixten, nahiz eta nire ezpata hartu 

nahi izan nuen eta halako irainarengatik mendeku hartu. Gainera 

kereila jarri diot Lope de Zarandonari, ikasle konplize eta delituan 

laguntzaile izandakoari, zeren eta, liskarra amaitu ondoren ere, 

luzaroan egon baitzen nire ate ondoan armaturik, asmo txarren 

batekin, eta hori ikusita alkate jaunak, preso eraman zuen, eta 

konplize gisa kondena ziezaiotela agindu bere bizilagunei ezarritako 

zigor berberekin”.

Tomás de Rivas akusatu nagusiaren aitorpenak gaia leuntzen duela 

dirudi, baina ez dira aurretik zirujauarekin izandako errietak ezkutatzen. 

Errektorearen aurrean erantzun zuen Gasteizkoa zela, 20 urte zituela, eta 

kanonetako ikaslea zela. Zirujauaren etxera hura zauritzeko edo hiltzeko 

asmoz ezpatarekin eta brokelarekin igo ote zen galdetu ziotenean, eta hitz 

latzekin mehatxu egin zionean, egia zela esan zuen, baina Ipençari “Gasteizen 

maltzurrak” zeudela esan izana leporatu zion, eta horrek agerian uzten du 

haien artean lehenago desadostasun batzuk izan zirela. Izan ere, Tomás 

Rivasen ad litem159 kuradoreak argudiatzen duenez, “Bere tutoretzapekoa 

adingabea da, ez du deliturik egin eta askatu egin behar du, eta suhartasunaz 

akusatua izan da”, eta horrek esan nahi du haien artean arazoak izan zirela 

delituen aurretik.

159.  Aldearen defentsa beregain hartzen duen pertsona, zirkunstantzia jakin batengatik prozesura 
bertaratu ezin duelako, kasu honetan, adinez nagusi ez zelako (25 urte edo zaharragoa).
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Zarandona, Herrera eta Rivas akusatuak ez dira graduatuen artean 

agertzen, eta horrek berretsi egiten du sarritan ematen zen araua, hots, 

borroketan ari ziren ikasleek ikasketak uzten zituztela. Hala ere, Pedro Ibarra, 

Eibarko bizilaguna, 1630ean Kanonetan lizentziatu gisa agertzen da. Litekeena 

da ikasketetan jarraitzea, 1638an, kereilaren urte berean, Kanonetako doktore 

gisa aipatzen baita. Beteranoa zen, beraz, eta ikasketaz eta tituluz hornituta 

Egilea: Andrés Arlanzón. Jatorria: Andrés Arlanzónen bilduma, Oñatiko Udala. 
Otxote-kontzertua Unibertsitateko klaustroan.
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egon arren, ez zion ihes egin delituetan esku hartzeko tentazioari. Oñatin 

hamar urte baino gehiago eman ote zituen, 1630ean lizentziatu eta 1638an 

doktoratu zenez? Datu horrek sendotu egingo luke ikasketek urte asko iraun 

zezaketelako ideia, batez ere doktoretza lortu nahi bazen, kasu honetan 

gertatu zen bezala.

XVII. mendearen hasieran, errektoreorde bati krimen bat egotzi 

izanarekin egiten dugu topo, gau batean indarkeriaz jokatu izanagatik, 

odol-isurpena berekin ekarriz. 1611n, Juan Martín de Oquerruri errektoreak, 

Francisco Espilla Oñatiko eskribauak lagunduta, Zuazoborla doktorearen 

lekukotza eskatu zuen hiriko alkatearen aurrean. Ordea, Zuazoborlak 

ez zuen inolaz ere izan nahi indarkeria-kasu baten lekuko; izan ere, kasu 

horretan odol-isurpena egon ote zen jakin nahi zen, eta horrek delitua 

larriagotzen zuen160. Francisco de Espilla eskribauak dio komenigarria dela 

Zuazoborla doktore horren testigantza, zinpean eta zentsura-mehatxupean 

egiazta dadin delituan odola isuri zen ala ez, edo gorputz-adarren bat 

mutilatu ote zen.

Gertakariak martxoko Andre Mariaren egunean izan ziren, bazkalostean, 

herriko plazan. Doktoreen aldetik nolabaiteko mesfi dantza sumatzen da kasua 

argitzen laguntzeko, agian inplikatuetako batzuen ezaugarri bereziengatik. 

Eskatutako lekukoen artean dugu Simón de Basauri mediku doktorea, 

1605ean azterketak egin omen zituena Oñatiko “Medikuntza Fakultatean” 

lizentziatzeko, baina baliteke doktoregoa Oñatitik kanpo osatu izana, aldi 

jakin batzuetan unibertsitate horretan medikuntza-graduak emateko jarri ziren 

arauak kontuan hartuta.

Oquerruri errektoreak aipatzen du “nolabaiteko liskarra… non Bernardo 

de Eguiara eta Martin Díaz de Cobos, unibertsitate honetan matrikulatutako 

ikasleak, zauritu zituzten eta oso gaizki zauritu gainera, eta delituak zigorrik 

gabe gera ez daitezen, prozesuaren buru egitea agintzen da”.

Errektorea, unibertsitatean jarraitzen zen ikasleen zaintza-tradizioari 

jarraituz, Don Bernardoren etxera joan zen, Kalegoienan, eta ohean etzanda 

aurkitu zuen. Bernardok aitortu zuen bi zauri egin zizkiotela gauean, Diego de 

Gaunaren etxean afaldu ondoren etxera zihoala, eta Martín Díaz de Cobosek 

eta Juan Gómez de Fonsecak laguntzen ziotela; guztiak ikasleak. Diego de 

Gaunaren etxera gonbidatuta zeuden, eta Martín Díaz Cobos ere zauritu 

160.  AHPG-GPAH AU 61-3.
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zuten. Gaunaren etxean, Kalezarrean, afaltzetik irten zirenean, “sei edo 

zazpi lagun egon ziren zain lantza eta ezpatekin, eta, aukerarik eman gabe, 

labankada bat eman zioten, eta ez zituen ezagutu, eta lantzarekin zegoen 

bat Salazar izan zitekeela, unibertsitateko ikaslea, gau batzuetan Salazar hori 

lantzarekin topatu duelako, eta, horrela, oraingoz ez diola inolako kereilarik 

jarri nahi, ez dakielako nork zauritu zuen”161.

Ikerketak jarraitu egin zuen Martín Díaz Cobosen etxerako bisitarekin, 

Kalegoienan: “ohean aurkitu zuen, eta galdetu zion ea norbaitekin etsaituta 

zegoen, eta afaltzeko gonbitarena errepikatu zuen, eta gaueko zortzietan 

hiru lagunek, Gaunarekin batera, ikastegiko errektoreordea aurkitu zutela 

kale horretan, Domingo de Artechea deitzen dena [Rigoitiakoa, 1611n 

Arteetan lizentziatua] eta Pedro Osinaga, hiribilduko bizilaguna, eta 

errektoreordea eta Bernardo sesioan hasi zirela, eta ezpatak atera zituztela, 

eta gero liskarra baretu egin zen, eta orduan ez zen ezer gertatu, eta ulertua 

du lehenagotik biak liskartuta zeudela, eta Osinagak (oñatiarra) Gaunari esan 

ziola Bernardori jakinarazteko bere burua gordetzeko, jo egin behar zuelako, 

eta afaldu ondoren, irtetean egin zuten topo sei edo zazpi gizonekin, 

lantzez eta ezpatez hornituta, labankadak eman zizkieten, baina ez zituen 

ezagutu”162.

Informazioa garrantzitsua da: Domingo de Artechea, San Esteban 

ikastegiko errektoreordea bera, ikasleren batekin etsaituta ez ezik, 

kale-borroketan ere parte hartzen ari da Osinaga oñatiarrarekin batera, bera 

ere ordena txikietako klerikoa, handik gutxira ikusiko den bezala. Errektorea 

eta erronda osatzen zutenak Artechearen gelara joan ziren, zeina ustez elizan 

babes bila ihes eginda baitzegoen, “eta ohe azpian ezpata zorrotik aterea 

eta brokel bat [ezkutu txikia] aurkitu zituzten, eta gaueko zortzietan Pedro 

Osinagarekin atera zela esan zioten”. Hau ebanjelioko klerikoa zen, eta 

egun asko lehenago preso hartu zuten. Bistan da oñatiarrak ohituta zeudela 

161.  Borroketan parte hartzen zuten ikasleen artean ohi zenez, auzi honetan ere, tartean ziren 
ikasle batzuek ez zuten graduazioa lortu, besteren artean, hauek: Guaray, Días de Cobos, Gauna eta 
Gómez de Fonseca.

162.  Ez da kasu bakarra non, astindu edo eraso bat jasotzeko susmoaren aurrean, konplotean 
parte zen bateren bat saiatu izan zen mehatxatuari ohartarazten gerta zitekeenaz, erne ibil zedin. 
Giroak aditzera ematen digunez haserreak izaten ziren herrian bizi ziren gazteen artean, ikasleak izan 
ala ez. Gertaera bitxia hura, klerigoak, ikasleak, herriko gazteak, baita errektoreordea ere, tartean 
ziren borroka.
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ikustera klerikoek desadostasunen bat gertatuz gero indarkeriara jotzen 

zutela, eta arma zuriak erabiltzen zituztela beren arteko liskarrak ebazteko.

Juan de Alsaga ikasleak (hau ere ez da agertzen unibertsitatean graduak 

lortu zituztenen artean), Gaunarekin bizi denak, eta etxera lagundu zionak, 

gelara igo bezain laster, adierazi duenez, “zarata eta iskanbila sumatu eta 

jaitsi egin zen, eta zaurituekin batera San Estebanen ikastegiko errektoreordea 

zihoala besterik ez zekien”. Xehetasun hori baieztatu egin zen San Esteban 

ikastegian bertan egindako ikerketetan, non esan baitzioten Domingo de 

Artechea gau hartan irten zela ezpata eta brokelarekin, afaldu ondoren. Alsaga 

lekukoak hamahiru edo hamalau urte zituen, eta urte horretan hasten ziren 

unibertsitatean ikasten.

Ondoren, Diego de Gauna ikaslearen deklarazioa dator; unibertsitateko 

kartzelan preso zegoen, eta adierazi zuen “bera kartzelan dela Bernardo de 

Guaray zauritu zuelako, hilaren hiruan, eta askatzeko eskatzen du, Bernardo 

eta gainerako lagunak afaltzera gonbidatu zituela, eta, afaldu ondoren, 

irten eta atseginez berriketan gindoazen Juan Gómez de Berganzoren 

etxeko plazatxora, eta luze jo gabe gizaseme batzuk, goitik behera estaliak 

eta aurpegia ezkutatuta, hasi ziren gu zauritzen, eta nik ihes egin ahal izan 

nuen liskarretik, eta ni hiribildu honetako eta dagozkion nagusienetako seme 

naturala naizenez, eskatzen dut aska nazaten”.

Interesgarria da Pedro Osinaga 25 urteko apaiz oñatiarraren aitorpena: 

“Auto egunean, gaueko zortzietan, Mendikoa kalera irten zen, Bartolome de 

Arricruzen bila, bere koinatuari buruz zerbait esateko, eta mandatu horretatik 

bueltan, San Anton kaletik, Francisca de Bergararen etxearen ondoan 

Bernardo de Guaray aurkitu zuen, eta biak hasi ziren ibiltzen kalean behera, 

eta San Anton ermitaren ondora iristean gizon batzuekin topo egin zuten, 

eta haietako batek, aukerarik gabe, bultzada bat eman zion Bernardori, eta 

galdetu zion ea ondo iruditzen zitzaion jende zintzoari hori egitea, eta aurrera 

egin zuten; hala, bere aitaren Balenzategui baserrian babestu zen eta ez zen 

gauez irten”.

Diego de Gauna “unibertsitate honetako San Esteban ikastegiko 

errektoreorde Domingo de Artechea batxilerraren eta Pedro de Osinaga 

diakonordearen eta gainerakoen aurka agertu zen, esanez eskandalu ibiltari 

handia egiten duela gauetan, itxialdirik egin gabe eta baitaratuta egon gabe, 

eta eraso eta defentsarako armez hornituta, errepublika hau kezkatuz eta 

delituak eta gehiegikeriak eginez, batez ere urtarrilaren 2an, azaoan elkartuta 
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labankatu eta zauritu zituzten Bernardo de Eguiara eta Martín Díaz Cobos 

ikasleak, hilzorian utzi artean”. Zalantzarik gabe, Artechea eta Osinaga 

apaizen jokabideak ez ziren eredugarriak, baina guri oso aberatsa iruditzen 

zaigu herri bizitzari buruz ematen zaigun deskribapena, unibertsitarien eta 

klerikoen bizitza tartean direla.

Ondoren egindako galdeketa batean, aurreko akusazioak berretsi egiten 

dira: “Badakite, armaturik, errudunek Bernardo de Eguiara eta Martín Díaz 

Cobos, ikasleak, labankatu zituztela, delitu gori-goria eginez, eta erantzunkide 

direla [eginkizun jakin batzuk bete ez izanaren erantzule] eta itxialdia eta 

baitaratzea ez gordetzera ohituta daudela, eta gauez armaturik ibiltzen 

direla herritar askori hitzez eta egitez aurre egiten eta iraintzen… Bernardo 

ebanjelioko klerikoa dela, eta ezpata bat aurkitu zitzaiola, krudelkeriaz 

iraintzen, zigor latza ezartzen zaien delituekin”.

Epaiaren arabera, Artecheak 2.000 marabedi ordaindu behar zituen 

“kirurgian eta botikan laguntzeko eta izan zituen kalte eta gastuei aurre 

egiteko zauriak sendatzeko, eta hemendik aurrera itxialdia gordetzeko eta 

gauez ez ateratzeko”. Egia esan, oso zigor arina da, kontuan hartuta ikasle 

kleriko haien etengabeko borrokek eta delituzko ibilerek eragindako kalteak 

eta eskandalua.

12.2.  Astarloa errektorea, arma zuriz zauritua gaueko erronda 

batean 

Unibertsitateko errektoreak ikasleen arteko indarkeria-arazo larriei 

aurre egin behar izaten zien, eta, batzuetan, inauterietan, ezin konta 

ahalako izaera hartzen zuten, Garizumaren bezperako jai tradizionalak 

baitziren. Baina, batzuetan, arriskuak har zitzakeen egin ohi zituen gaueko 

errondetan, unibertsitateko ikasleekin sarri ibiltzen zen herritarren baten 

aldetik.

1745eko otsailaren 25ean, Alejo de Astarloa doktoreak, eskarmentu 

eta jatorri handikoa Sancti Spiritusen, aurre egin behar izan zion ikastegiko 

ikasleen lagun bat protagonista zuen indarkeriazko gertakari bati. Astarloa, 

izan ere, 1735a baino lehenagotik zegoen unibertsitateari lotua, bertan 

lortutako tituluek ziurtatzen dutenez. Urte horretan, Batxiler titulua lortu 

zuen Legeetan, 1738an Teologian lizentziatu zen, eta, ondoren, Errektore 

izatera iritsi zen 1740an. Prestakuntzaren bidetik jarraitu zuen, eta 1741ean 
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Kanonetako batxiler titulua lortu zuen, eta 1742an berriz ere hartu zuen 

errektoretza; eta 1745ean ere hartu zuen berriro kargua, eraso bat jasan 

ondoren esku hartzea egokitu zitzaion auziaren egunean163. 

Egun horretan, otsailaren 25ean, Ikastegi Nagusian zegoela, errektoretza-

areto eta dorrean, honako honen berri jaso zuela esan zuen: “Unibertsitateko 

ikasleak elkarren artean nahasi samar zebiltzan, eta gerta liteke gauean liskarren 

bat sortzea”. Abisu horren ondoren, inauteri kutsuko negu batean erronda edo 

zaintza gau bat nolakoa zen jakinarazten zaigu: Astarloa, “lasaitzeko asmoz, 

erronda batetik irten zen Joseph de Villar jaunarekin, aipatutako ikastegiko 

senidearekin, eta, kaleak zelatatu ondoren, komenigarria iruditu zitzaion plaza 

publikoko arkupeetara joatea eta pixka batean egotea, iskanbilaren bat entzuten 

bazen ere, eta eserita egonda, gaueko hamaika eta laurdenak aldera, arkupe 

horietan dagoen banku batean, senide batekin batera, arkupe horietara gizon 

bat iritsi zen, eta, sartu zenean, izkina batera joan zen, eta gero bere [errektorea] 

mandataria zegoen lekura itzuli zen, eta hitzik esan gabe senidearen ondoan 

eseri zen, eta nor zen galdetu ondoren, erantzunik eman gabe altxatu eta 

ezpata- edo alfange-kolpe bat eman zion, eta eskumuturrean zauritu zuen. Eta 

bera atxilotu eta unibertsitateko kartzelara eraman nahi izan zuen arren, ezin 

izan zuen lortu, aurre egin ziolako, nahiz eta handik gutxira alkatea topatu eta 

gertatutakoa kontatu zion, gertaera ikertu eta delitugilea zigortua izan zedin, bere 

delitu izugarriagatik, eta autoa ofi zioz izapidetzea agindu zuen, eta Joseph de 

Palacios zirujau-maisuarengana joan zen zauria azter ziezaion”.

Unibertsitatean Joseph de Villar, ikastegiko senidea, Luis de Indart, 

Oiartzungoa, eta Joaquin de Lariz, Lekeitiokoa, agerrarazi zituzten. Azken bi 

hauek, unibertsitatean ikasten ari ziren ikasleak ziren, 1745ean Kanonetako 

batxiler graduatu zirenak, eta euren burua eskaini zuten kontatutako 

ezbeharrari buruz deklaratzeko.

Villarrek, unibertsitateko senide edo langileak, ikastegian sotafamulu, 

morroi eta ikasle ziurrenik, adierazi zuenez, “San Matias egunean atera zen 

errektorearekin batera, Fausto de Astorquizaren arkupeetan geratu ziren, 

eta han geratu ziren zain... eta iruditu zitzaion ondoan eseri zitzaion gizona 

Joseph de Surriategui zela, errementaria, Oñatikoa, eta ondoan eseri zen, 

eta galdetu zionean ezpataz jo zuen, eta Palacios sendatzen ari zela, senidea 

163.  AHPG-GPAH AU 61-9. Astarloa, gainera, Durangokoa eta Aulestiako elizako benefi zioduna 
zen.
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bidali zuen alkateari abisatzera. Alkateak esan zuen atxilotu eta kartzelan jarri 

zuela, eta senideak zin egin zuen 21 urte zituela”.

Lekuko batek baieztatu zuen Surriateguik ezpata zuela, eta “ikaztegira” 

eraman zutela esaten da, “unibertsitateko espetxera”, eta alkateak berretsi 

zion gau hartan eskolan lo egin behar zuela.

Prozesuak denbora behar zuen, jakinarazten zaigunez, ikastegi nagusian, 

1745eko maiatzaren 5ean, “Alejo de Astarloa errektore izanik, ikastegiak 

ardura har dezan aurtengo otsailaren 24ko gauean egindako irainaz, 

delitua izaeraren arabera zigortzeko eta errektore jaunaren ohiko errondak 

ziurtatzeko”, eta gaueko erronda horiei dagokienez, honako hau ziurtatzen da 

errektoreari buruz: “Gure jainko jaunari zerbitzurik handiena emateko egiten 

ditu, ikasleen eta herritarren bake, baretasun eta onurarako”.

Ikasleak zaintzeko eskolako agintariek ezartzen duten araudiak hainbat 

kapitulu biltzen ditu, eta kapitulu horiek jarraibide orokor batzuetan zehazten 

dira. Kapitulu horietan, oñatiarrek ikasleekin bizikidetza baketsua sustatzeko 

duten jarrera ona goraipatzen da, eta, jarraian, 1745eko otsailean gertatutakoa 

ikertzera daramaten puntuetara pasatzen da. Horrek, bada, Errektorearen 

agintaritzaren eta alkateak izan zuen lankidetzaren erretratu bikaina uzten 

digu, herritar batek, kartzelan bukatuko zuenak, zauritu zuenean hura. Gaueko 

errondei buruzko arauak argi eta garbi geratzen dira:

“Lehenik, errektoreak, bere aurrekoek bezala, txandak egiten 

eta ikasleak bisitatzen, kandelak zelatatzen, eta beren irteeretatik 

sor litezkeen ondorioak eragozten, beren kabuz edo irakasleren bat 

lagun zutela, edo maizago ikastegi horretako senide batekin batera, 

eskribau edo aguazilaren laguntzarik gabe, edo gutxienez aspaldi 

batez, lekuaren bakeagatik, eta ikasleen aldetik beti obedientzia eta 

errespetua erakutsiz Errektoreari eta berak esandakoari, hiribildu 

honetako alkate arruntei erakusten zaien bezala, zeinek ez duten 

arrazoi beragatik epailerik ekartzen, haien aguazilaren edo aguazilen 

laguntza baizik, liskar batzuetan izan ezik, non ekarri behar baiten 

eskribaua.

Bigarren, otsailaren 24ko gau hartan, jakina zela errektore 

jauna errondan irten zela, eta ikasleek bereziki bazekitela, 

baita herriko bizilagun Sufriategui jaunak ere, zeren eta, azken 

hau ikasleekin batera zegoela hiribildu honetako herritar eta 
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ardo-zergaren benefi ziodun Bartolomé Joaquín de Mendiolazaren 

gela-etxean, senideak etxera erretiratzea ohartarazi baitzien, 

Errektore jauna erronda egitera irten zelako.

Hirugarren, Errektore jauna erronda-gau horretan atera zela 

aipatutako ikastegiko senidearekin batera, beste gau batzuetan egin 

zuen bezala, eta oso ezaguna dela herri honetan duen ahotsagatik, 

ikastegi eta unibertsitate horretan bizi den urte askorengatik, 

eta Sufriateguik bereziki ezagutu behar zuela, aurreko beste 

gau batzuetan senidearen laguntza berarekin aurkitu zuelako, 

eta ikasleekin batera joaten zelako errieta egin zionean, ez zela 

Errektore jaunaren jurisdikzioa erantzun zion.

Laugarren, Joseph de Sufriateguik zauritu egin zuen Errektore 

jauna Fausto de Astorquiza lizentziatuaren arkupeetan, non 

errektore eta epaile gisa ikasleen urratsak zelatatzen ari baitzen, 

errektoreak harrapatu zuenean eta atxilotu nahi izan zuenean, eta 

unibertsitate honetako kartzelara ekarri nahi izan zuen, baina hori 

ezin izan zuen lortu, aurre egin ziolako eta tertziatu edo alfanje 

berarekin mehatxu egin ziolako, nahiz eta alkatearekin topo eginda, 

atxilotzeko agindu zuen hark.

Bosgarren, ikastegira itzuli eta Palaciosek, zirujau maisuak, 

sendatu ondoren, senidea bidali zuen alkateak Sufriategui preso 

hartu zuen ala ez jakitera, eta kartzelan zegoela esanez itzuli 

zen”.

Auziari buruzko lekukotzak oso baliotsuak dira, bai gaueko errondei 

buruz deskribatzen diren ezaugarriengatik, bai Errektorearen agintaritzagatik 

— oraingo honetan urratua— eta hiribilduko gaueko bizitzari buruzko alderdi 

herrikoi bitxiak eskaintzen dituzte, hiribilduaren hirigintzako xehetasun 

interesgarriak barne.

Luis de Indart lekukoak, Oiartzungoak, 1745eko apirilean lortu zuenak 

batxiler titulua Kanonetan, esan zuen, “1744ko azaroan ikasturtea hasi 

zenetik errektorea epaile gisa atera dela erronda egitera, senidearekin 

bakarrik, edo, inoiz, irakasleren batekin, ikasturte honetan hainbat gautan 

kalean aurkitu duelako, eta entzun du aspaldidanik egin dituztela errondak 

modu berean aurreko errektore jaunek, bestelako laguntzarik, farolik eta 

bereizgarririk gabe, eta beti obeditu izan zaiela behar bezala iradokizun eta 

ahots xumeenaren aurrean, bere epaileari bezala, eta badaki Pedro Lucas 
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de Ascarraga alkatea aguazilarekin bakarrik ibiltzen zela inguruan, farolik 

gabe, eskribaurik gabe, nahiz eta batzuetan Manuel de Urmeneta eskribaua 

harekin errondan ibili”.

Indartek xehetasun ugari ematen ditu gertatutakoari buruz: 

“Hilaren 24an Mendiolazaren etxean zeudela tragoa jotzen, 

eta Mendiolazak esan zien senideak esan ziola Errektorea erronda 

batera atera zela, eta ikasleei ohartarazteko etxeratu zitezen, eta 

Zazpi Haizeak izeneko parajera etorri zen, Astorquizako arkupeetatik 

gertu, leku egokiena baita zelatatzeko eta errondan dabiltzanak 

zaintzeko, hiribildu honetako kale guztietarako ia ezinbesteko 

zeharbidea delako, eta lekukoa Pedro Lucasekin batera zegoela, 

ikusi zuen Sufriategui atera zela arkupe horietatik, eta haren atzetik 

Errektorea, eta gertatu zena eta alkateari emandako abisua zauriari 

buruz, senidearekin atera izanagatik, oso ezaguna zelako haren 

ahotsa eta hari obeditzen zitzaiolako, eta, gainera, gau gutxi batzuk 

lehenago, errektoreak Sufriategui aurkitu zuela ikasleekin batera, eta 

errieta eginez ikasleekin batera egon izanagatik, erantzun zion bera 

ez zela Errektore jaun horren jurisdikziokoa”.

Villarrek adierazi zuen 1744ko Gabonetan sartu zela unibertsitatean 

senide edo enplegatu gisa, eta Errektoreari laguntzen zion gaueko 

errondetan izandako esperientziaren kontakizun bat uzten digu: “Erronda 

desberdinetan atera dela, eta Errektoreak esaten zien lehen hitza entzunda 

erretiratu egiten zirela ikasleak, ‘ezagutzen zutelako’ (haren ahotsagatik?), 

24an Errektorea irten zela entzun zuelako ikasleak egonezin zebiltzala, 

eta kalean haiekin topo eginda, Errektorearen ahotik entzunda ‘Nor dabil 

hor’, ‘jaunak’ edo antzeko beste hitz batzuk, lehen hitzari men egiten 

zaio, eta Sufriateguiri dagokionez, ez da sinesgarria bera ez ezagutzea, 

arkupeetan nor zen galdetu zionean, aurreko gau batean hitz egin zutelako 

eta Sufriateguik bere epailea ez zela esan ziolako”. Oñatiko errementaria, 

ondorioztatzen denez, ez zegoen prest Errektorearen agintaritza onartzeko, 

eta ez zuen onartzen ikasleengana joaten zenik, eta aldez aurretik ere izan 

zituzten aurrez aurre sesioak.

Martxoaren lehen egunean, jasandako zauriaren berri jakin nahi izan 

zuen alkateak, eta jakin zuen atentatuaren osteko laugarren egunean errek-

toreak min handia zuela, hantura eta sukarra. Medikuari deitu zioten, eta 
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hark emultsioak agindu zizkion. Ondoren, sukarra desagertu zenean, “trakets 

daude oraindik hatzetako eta eskumuturreko artikulazioak”.

Luis de Indartek eta Juaquín de Larizek honako kontakizun hau eskain-

tzen digute, nahaspilatsua baina iradokitzailea: 

“Alkatearekin atera ziren, eta Santa Marinako plazatxoa igaro 

ondoren Kalebarrira joan ziren, eta Joseph Sufriategui aurkitu 

zuten — laguna dute bera— ‘tragoa joko’ dugu esanez, eta Manuel 

Antonio de Aravaolaza doktorearen etxera joan ziren, abokatua 

bera, eta bertan bizi da Bartolomé Joaquín de Mendiolaza, eta hari 

ardo limeta bat aterarazi ondoren, aipatutako guztiak etorri ziren, 

eta alkatearen etxerako bidea hartu zuten, hamaikak aldera, plaza-

tik pasatu ziren, eta Sufriategui eta besteak arkupe edo estalpeen 

azpian geratu ziren, eta gizon bat alkatea zegoen lekura hurbildu 

zen, eta hizkeragatik ezagutu zuten Alejo de Astarloa, errektorea, 

zeinak esan baitzuen estalpe horretan sartu zen gizonak zauritu 

egin zuela, jarraitu egin zioten, eta Sufriategui aurkitu zuten, zeinak 

kontatu baitzuen arkupeetan sartzean kapotez estalitako bi gizo-

nekin topo egin zuela, eta batek heldu nahi izan ziola, eta besoa 

altxatu nahian estropuz egin eta berarekin zeraman sable hautsi 

batekin ukitu zuela, Larizek eman ziola sablea tresnaren bat egi-

teko [Sufriategui errementaria zen], baina apurtutako sable horrek ez 

zuela odol-arrastorik”.

Ángela de Echeverríak, Joseph de Idígorasen emazteak, esan zuen 

“gau hartan bere senarra atera zela alkatearekin erronda egitera, jaiegu-

netan ohi bezala, eta hamaiketan Sufriateguirekin etorri ziren, zeina preso 

hartu zuten, eta Sufriategui larderiatu zuten plazan gertatutakoagatik, baina 

Sufriateguik esan zuen gizon estali haietako batek heldu egin ziola, eta 

askatu nahian gertatu zela sable apurtuak eragindako zauria, eta ez zuela 

haietako inor jo. Haiek, ordea, espetxera eraman zuten, eta ondasunak 

bahitu zizkioten, eta bere aitorpena jaso dadila alkate eta kondearen epaile 

Ascarragaren aurrean”.
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Azkenean, Errektorearen zauriaren inplikatu nagusiari, Sufriateguiri, 

egindako galdeketa. Honek, 31 urte zituenak eta lanbidez errementari 

zenak, aitortu zuen “gau hartan ohean zegoela ordurako, baina Luis Indart 

etorri zitzaion eta bertatik atera zuen, berarekin nolabaiteko adiskidetasuna 

baitu, eta gero oheratu egin zen, eta aguazila etorri zen, eta pipa pizteko 

ilinti bat eskatu zuen, eta eman eta gero jantzi egin zen aitortzagilea, eta 

Santa Marinako plazatxora joan zen, eta bertan aurkitu zuen Indart, eta 

handik Kalebarrira, eta han aurkitu zuten Joseph Madina, mutil ezkongabea, 

eta erretirarazi egin zuten, ardo beltza edan zuten, eta arkupeetara 

unibertsitateko senidea etorri zen esanez Errektorea erretiratu egin zela 

eta ikasleak alde egin zezatela, eta segizioko norbaitek Astorquizaren etxe 

azpiko arkuak miatu behar zirela esan zuen, eta bi pertsona aurkitu zituzten 

enbor batean eserita, aitortzagileak ikasleak zirela uste izan zuena, eta haien 

ondoan eseri zen, eta handik gutxira, hitzik egiten ez zutela ikusita konturatu 

zen ez zirela bere lagunak eta, beraz, altxatu egin zen, eta, orduan, zutitzen 

ari zirenetako batek aitortzagileari heldu zion, eta aitortzagileak eskuineko 

Gizon talde bat Oñatiko Unibertsitatean. Egilea: Martín Ricardo - Photo Carte. Jatorria: Kutxa 
Fototekaren bilduma, 1918.
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besoa jaso zuen, non sable hautsi bat baitzekarren, eta harekin estropezu 

egin zuen, inolako kolperik jo gabe, eta biak kapekin estalita zeuden eta oso 

ilun zegoen gau hartan, gainera estalpe hori oso iluna da gauez, eta, handik 

gutxira, alkatea joan zen bere bila esanez Errektorea zauritu zuela, eta preso 

eramateko agindu zuten. Eta Joseph Antonio de Adurriaga oñatiarra jarri 

zuten fi skal”.

1746an Joan Dertiano presbiteroa errektorea zen, eta Joseph de Idígoras 

aguazil jarraitzen zuen. Galdekatua izan ondoren, orduan lanbidez aguazila 

zela esan zuen, nahiz eta bere lanbidea zapatariarena izan, 34 urte zituen, eta 

aurreko Errektorearekin gertatutakoaz galdetu zitzaion, eta kontatu zion “nola 

ikusi zuen ikasleak Sufriateguiren etxera joan zirela erretzeko ilinti baten bila, 

eta denak atera zirela, eta baita Xavier de Zarate ere, Navarretekoa, eta Juan 

Bautista de Urcelay, Legazpikoa, unibertsitate honetako ikaslea, alkateari 

Kalezarreko bere etxera laguntzeko asmotan, eta zazpi haizetara iritsita, Indart 

eta Sufriategui arkupeetan sartu ziren, eta handik gutxira Astarloa atera zen 

esanez ihesi zihoan gizonak zauritu egin zuela, eta apurtutako sablea duela 

hilabete batzuk eman ziola eskribauari, gorde zezan”164.

Harrigarria da, auziaren dokumentuan bertan, aurkitu dugun erre-

ferentzia luze eta esanguratsua Oñatik eutsitako betiereko borrokari buruz, 

unibertsitateak iraun zezan. Felipe IV.a Gaztelako Erregeak jaulkia da 

dokumentua, eta Sancti Spiritus ikastegiko unibertsitateari, Errektoreari eta 

irakasleei egiten die aipamen:

“Paulo III.aren buldak betez sortua, gaur egun nire babespean 

dago, eta eskola eta irakaskuntzak ematen ditu probintzietatik, 

Burgosetik hasita itsasora, eta Nafarroako erresuma osora, eta 

horien guztien onura publikorako komeni da kontserbatzea, jende 

behartsuagatik, pobreziak eragotzi egiten dielako beste unibertsitate 

batzuetara edo egokiagoetara joatea, eta erregutzen dit, hori aintzat 

hartuta, agindua emateko bulda horiek zain daitezen zuentzat, 

bertan jasotzen den moduan, zuei emanez haien betearazpen eta 

egikaritza, kontserbazio eta jurisdikziorako boterea eta ahalmena, 

Errektorea, ikastegi horretakoa dena edo izango litzatekeena, eta 

unibertsitatea, legoen aurkako epaile izan ahal izateko, ikastegi 

164.  Luis Joaquín Indar oiartzuarrak Kanonetako Batxiler gradua lortu zuen 1745eko apirilean; 
Juan Bautista de Urcelay legazpiarra, berriz, ez da graduatuen artean ageri.
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horrek gaur egun dituen zuzkidurak eta errentak kobratzeko, bai 

kobragarriak, bai auzigai direnak, kausa guztien eta auzi mugituen 

berri izateko… eta ezin epaile beheragoko batek ezagutu edo 

epaitu ahal izateko hasitako auziak, eta, era berean, unibertsitate 

horretan bizi diren irakasle, doktore, senide eta ikasleei dagozkien 

negozioak ezagutu ahal izateko, bai auzi-jartzaileenak bai 

erruztatuenak, bulda horrek ematen dizuen edo nire esku dagoen 

moduan, eta ahalmena, lizentzia eta botere eta aginte osoa eta 

jurisdikzioa ematen dizuet, errektore horri eta irakasleei, gutun hau 

datatzen den egunetik aurrera, aurrerantzean Errektoreak, ikastegi 

horretakoa denak edo izango litzatekeenak, ahalmena izateko 

epaile jarduteko legoen aurka, zuzkidurak kobratzeko, zuzenean 

jakiteko kausa eta auzi mugitu guztien berri… eta horretan guztian 

ahalmena izateko Salamancako Unibertsitateko eskola maisuak, 

Alcalá de Henareskoak, baita Oñatikoan ere, eta infanteak, 

prelatuak, dukeak, markesak, kondeak, aberatsak, ordenatako 

prioreak, komendadoreak, gaztelu eta dorretxeetako alkaideak, nire 

entzutegietako epaileak, nire etxe eta gorteko alkate aguazilak, eta 

Kantzelaritza, korrejidoreak, gobernadoreak, alkateak, nire erresuma 

honetako hiri, hiribildu eta toki guztietako justiziak agintzen ditut… 

eta, horregatik, hamabost urtean behin 8.437 zilarrezko marabedi 

ordaindu behar dituzue, eta ordaintzen ez badituzue, ez dituzue 

eskubide horiek erabiliko,

Madrilen, 1748ko abenduaren 31n”.

12.3.  Irakasle bat ikaskide presoak askatu nahi dituzten ikasleen 

buruzagi 

1786an, ikasleen atrebentzia Errektorearen aginteari desafio egitera 

ausartu zen, preso hartuak izan ziren ikaskideak kartzelatik edo ikaztegitik 

ateratzen saiatzean165. Hori dela eta, “epaiketa sumarioari eman zaio hasiera, 

unibertsitateko kartzelan atxikita zeuden batzuk aske uzteko asmoz, gauez 

unibertsitatean oldarka sartu ziren ikasle batzuen aurka”.

165.  AHPG-GPAH AU 60-3.



188

Errektoreak egindako akusazioa larria da; izan ere, urtarrilaren 

30ean, errektoretza-aretoan egindako bilera batean, “Martín Gregorio de 

Undiano lizentziatuak, errektore kantzelariak, esan zuen urtarrilaren 9ko 

gauean jakinarazi zitzaiola ikasle asko sartu berri zirela ikastegian, oihuka 

eta zarata handiz, izu-ikara eragiteko moduan, Errektoreagatik galdezka 

aretora hurbildu zirela berri batekin, eta ondoko gelara eskribauarekin eta 

Casiano de Echevarría aguazilarekin aurkeztuta, ikasleen tropela sartuta, 

haien izenean hitz egin zuela Pedro Celestino Fabrok, Santo Domingo de la 

Calzadakoak, eta unibertsitateko ikaskideak, adieraziz, ikasle asaldatu haien 

komisionatu eta talde bereko kapitain jeneral gisa, behin eta berriz eskatu 

zuela ikasle batzuk askatzeko, premia latzean haiek askatzeko, eta, nahiz 

eta higuin handiz, gaitz handiagoak eragozteko, presoak aske utzi beharrean 

izan zen; zalaparta handia egin zuten preso askeek, eta horrekin haserre 

dago agintaritza eta oso etsenplu txarra emanez, eta auto hau ofizioz 

eratzeko agindu zuen” [hau da, epaileak berak, kasu honetan Errektore 

jaunak, sustatutako epaiketa bat].

Gertatutakoaren larritasuna ikusita, unibertsitateko hainbat langileri 

eskatu zaie Errektorearen aurrean lekukotza egiteko, gertatutakoa argitzeko.

Lehen lekukoa Tomás de Unzueta da, Ikastegiko senidea, “eta hark 

esan zuen hilaren bederatziko gauean, bost eta erdietan, dozena erdi ikasle 

unibertsitatean tropelean sartu zirela ikusi zuela, eta haien atzetik beste 

asko, ehundik gora izango zirenak, eta goiko klaustroetara igo zirela ahots 

desonestuekin, non esaten baitzuten ikastegiko sotafamulua beren morroia 

zela eta errektorearen bila joan behar zuela, berarekin egon nahi zutela, eta 

haren aurrean Fabro mintzatu zen, ikasleen diputatu zela esanez, preso zeuden 

bi ikasle aska zitzan, ez zegoelako bidezko arrazoirik, baizik eta herri honetako 

alkateak eskatu zuelako leku publikoetan inork ez erretzeko, eta plaza publikoan 

egin zuten, eta hurrengo egunean zain egon gabe aska zitzala, eta kartzelako 

atera pasatu ziren”. Delitua eta espetxeratzea, beraz, jendaurrean erre izanagatik 

zen. Erretzeko askatasuna eskatzen ote zuten ikasleek?

Bigarren lekukotza Casiano de Echevarría unibertsitateko aguazilak 

eman zuen, “esan zuenez, Domingo Ramón Díez eta beste hiru ikasle 

kartzelan zirela eta, ikusi zuela goiko klaustroetan ikasle pilo bat kapotez 

estalita zeudela, kapela oker jarrita eta garrasika, Fabro buru zutela eta 

haiek aske uzteko eskatzen, eta hurrengo egunean libratuko zituela iradoki 

zuenean errektoreak, tematu egin zirela eskatuz berehala utzi behar zituztela 

aske”.
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Urtaza idazkaria, Errektoreak deitua, “seiak aldera unibertsitatera 

hurbildu zen, eta Echevarría aguazilarekin topo egin zuen, eta hark esan zion 

inoiz ikusi ez zuena ikusiko zuela, tropelean eta matxinatuta bezala zeuden 

ikasle guztiak, eta ikasgela batean sartuta zer nahi zuten esan zien, eta 

Fabrok esan zuen ez zegoela arrazoirik haiek preso edukitzeko hain zorrotz, 

autoritatez eta behar bezalako begirunerik gabe, eta han egon ziren presoak 

askatu zituzten arte”.

Preso hartu izanaren arrazoia, lekukotzaren arabera, leku publikoetan 

erretzera mugatzen zen, eta hori, dirudienez, debekatuta zegoen. Beste kontu 

bat zen presoen askatasuna eskatzeko modua. Kontua da urtarrilaren 31n 

Fabro espetxera eraman zutela ezorduetan, ziurrenik beste matxinada bat 

saihestearren; izan ere, “goizeko ordu batean Santos de Barrenaren etxera 

joan ziren, bertako ostatuan bizi baitzen Fabro, eta konfi skatu egin zizkioten, 

ostalariaren esku gordailuan utzita, haren ondasunak, arropak, eta Fabro 

kartzelan sartu zuten”.

Auzia dela eta, zenbait ikaslek urtarrilaren bederatziko gauean, ikasle-

matxinadaren egunean, gertatutakoari buruzko testigantza eman dute.

Pedro de las Herasek, Bastidakoak eta unibertsitatean ikasiak, 

“esan zuen hilaren bederatzian, pasealekutik bostak eta laurden aldera 

itzultzean, unibertsitaterantz zihoan ikasle tropel handi bat ikusi zuela 

plazako arkupeetan, eta haietako bati galdetuta arrazoia eman ziola, 

galdetuta ikasleak errektorearen edo alkatearen mendekoak ote ziren, 

hark hala eskatuta giltzapetu egin baitzituzten. Errektorearen beharrez edo 

beldurrez askatu zituzten ikasleak, eta hauek ‘gora errektorea’ oihukatzen 

zuten, eta laster denak etxera joan ziren”. Ikasle asaldatuek kartzelaren 

arrazoiaz eztabaidatzen zuten, baita alkatearen esku-hartzeaz ere, haren 

jurisdikzioaren mende ez zeudelako.

Jose Manuel de Aizpurua ikasleak, “De los Pasajes” herrikoa bera, 

iskanbila ikusi zuela esan zuen, baina ez zuela inor ezagutu esan zuen, eta 

seiak eta laurdenetan bakarrik joan zen ostatura, “gaua zelako”.

Nicolas de Elorriaga oñatiarrak ikasleen kontzentrazioari buruzko 

berritasunen bat eskaintzen du. Esan zuenez, “Antonio de Ursularre, Quirru 

ezizenez, eta beste asko jolasean ari ziren, eta beste batzuk billarra ikusten” 

eta esan zuen ‘Jaunak, plazara denok, unibertsitatera joan behar baitugu’ eta, 

hain zuzen ere, Ursularrerekin atera ziren, jolasean jarraitu zuten bizpahiru 

ikasle izan ezik, eta gero entzun zien esanez Errektorea behartu zutela ikasle 

presoak aske uztera.
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Protestarako errekrutatze-taktikaren beste erakusgarri bat Josef de 

Elorriagaren emazte Isabela de Ursaolaren deklarazioa dugu, zeinari aurretiko 

ofiziozko autoa irakurri zitzaion “euskaraz, ez zekielako gaztelaniaz”166, 

eta esan zuen “hilaren 9an lekukoaren etxera iritsi zela Josef Antonio de 

Ursularre, bertan truku-mahai bat zuelako, eta tarte luze batez etxean bertan 

zeuden ikasle pilo batekin hizketan jardun eta haiekin irten zela, eta bi edo 

hiru geratu zirela, eta Ursularreren atzetik joan zirela, eta ordu eta erdira 

edo, tropel handi bat bueltan etorri zela ahots alaiekin esanez askarazi egin 

zituztela presoak”.

Oso berezia da beste oñatiar baten testigantza, bere izena aipatzen 

ez dena. Ikasleen artean bi nafar zeudela dio, bata Arronizekoa eta 

bestea Iturgoienekoa, zeinak gela bat hartu eta Brígida de Corcósteguiri 

ekarrarazi zioten ardoa freskagarri gisa, eta zortziak arte solasean aritu 

ziren, Larrañaga izan ezik, bost eta erdietan irten baitzen, “eta zenbait 

egun geroago ikasleei entzun zien esaten: ‘gozo jarri zen Don Martín 

Xavier de Muzquiz, Ovanosekoa, eta unibertsitate horretako ikaslea’, ez 

baitzioten hitz egiten utzi urtarrilaren 9ko gau hartan, ikasleak errektoreari 

etorri zitzaizkionean. Izan ere, Pedro Celestino Fabro jauna hizketan hasi 

zenean, itzuli eta haserre erretiratu egin zen Muzquiz unibertsitateko bere 

etxera167”. Dirudienez, Fabrok ez zuen erantzunik onartzen, eta Muzquizek 

erretiratu egin behar izan zuen Fabroren jokabidearen egokitasunari buruz 

sor zitekeen eztabaidatik.

Jose Antonio Ursularrek, Zumarragakoak eta unibertsitateko ikasleak, 

esan zuen urtarrilaren 9an konferentziatik [klasea] atera zela ordu bietatik 

hiruetara, eta plaza publikora joan zela, eta bertan eguzkia hartzen ari zela 

iritsi zela Casimiro Larrañaga, Kalebarritik behera, eta berarekin Bidaurretara 

joan zela paseatzera, eta jakin zuela Domingo Ramón Díez, unibertsitateko 

ikaslea, preso zegoela, eta isekaz lagunari esanez briskan jolastera lagundu 

nahi ote zion, elkarri agur esan zioten, eta Larrañagaren etxera joan zen 

jolastera. Ordu erdi inguru egon ziren han, eta sukaldean seiak arte egon 

zen familiarekin, bere ostatura erretiratu zenean, eta ez zen handik irten gau 

osoan”.

166.  Emakume askok ez zekiten gaztelaniaz, baina argi dago ostatuan bizi ziren ikasle gehienek 
euskaraz hitz egiten zietela haiei.

167.  Muzquizek ikasleak baretu nahi zituen beharbada, baina Fabro jarri zitzaion gainetik eztabai-
dan eta adierazpenean, eta horrek eragin zuen Muzquiz haserretu eta handik alde egitea.
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Hamaika edo hamabi urteko haur oñatiar baten testigantza ere kontuan 

hartzen da, Felipe de Elorriagarena; Nicolás de Elorriagaren eta Isabela de 

Usaolaren semea. Adinez txikia zenez, zin egitetik salbuetsi zuten, eta “esan 

zuen liskarra gertatu zen astelehen arratsaldean bere gurasoen etxera iritsi 

zirela Joaquín Mª de Plaza, Oñatikoa, eta Francisco de Gutierrez, Salinas de 

Rosiukoa, unibertsitateko ikasleak biak, truko-mahaian (billarra) dibertitzera, 

eta biak bakarrik aritu zirela jolasean otoitzen ordura arte, eta lekukoa kontuak 

eramaten eta taularekin tantoak kontatzen aritu zen bitartean, eta otoitzak 

hasi baino lehentxeago, Miguel Santiago, Briñasekoa, ikaslea, heldu zen 

truko-mahaira, eta ozenki esan zuen: ‘Jaunak, denak plazara’, baina jokalariek 

aurrera jarraitu zuten, eta gero iritsi ziren Pereda, adinez nagusia, eta Bonifaz, 

ikasle adingabea, eta seiak arte jolasten aritu ziren, irten ziren arte, eta 

lekukoak, etxean zenak, ez zituen lau horiek besterik ikusi”.

Lekuko gisa agertzen den beste ikasle bat lehen aipatutako Francisco 

Gutiérrez da, Salinas de Rosiukoa (Rosio, Burgos), eta “unibertsitatera zihoan 

jende multzo batekin topo egin zuela esan zuen, eta ez zuen inor ezagutu 

haietako batzuekin hitz egin zuen arren, eta unibertsitatean ikasleetako batek 

hitz egin zuen, baina ez zuen ezagutu, Fabro zela esan zuten, eta ez ditu 

ikasle horiek gogoratzen”.

Bitxia da, halaber, Juan Ángel de Irurzun Oñatiko zirujau maisuaren 

testigantza: “Gaixo bat bisitatzera joan zen, eta, etxean zegoela, zalaparta 

entzun zuen, leihora joan eta jendetza ikusi zuen, eta arratsaldeko zazpietan, 

ezohiko gauza bat ikusi zuen, ikasle taldeak, Josef de Urbinaren etxera 

pasatakoak truko-mahaira”.

Martin Gregorio de Undiano errektoreak Fabroren aitorpen harrigarria 

jaso zuen, Miguel Ignacio de Urtaza ad litem bere kuradorearen aurrean, 

oraindik adin nagusitasuna bete ez zuenez. “Fabrok erantzun zuen 24 urte 

zituela, Santo Domingo de la Calzadakoa zela, unibertsitate honetako lege-

irakaslea, eta esan zuen autoen egunean goizean unibertsitatean egon zela, 

eta klasearen ondoren plazara joan zela eguzkia hartzera, eta eguerdian 

etxera joan zela, eta bazkaldu ondoren laurak arte paseatzera joan zela, 

iluntzean ikasleen tropel bat ikusi zuela eta ez zela haiengana hurbildu. Aitzitik, 

unibertsitatera zuzendu zen, eta bertan topatu eta jakin zuen presoak askatu 

nahi zituztela, eta aretoan, errektorearen ondoan zegoenez, taldearen izenean 

hitz egin zuen, eta arrazoi batzuk azaldu zituen, baina bere ustez erabateko 

otzantasunez eta errespetuz”. Abituz jantzita eta armekin babestuta, beste 

ikasle batzuk bezala, etorri ote zen galdetuta, ukatu egin zuen azken hori, 

“bere ustez, beste ikasleak bezala”, arma gabe etorri zirela uste baitzuen.
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Miguel Ignacio de Urtazak, orain “ad litem bitartekari” izendatuak, 

akusatuaren defentsan argudiatu zuen, “ehun ikasle baino gehiagorekin” 

bazetorren ere, ez zuela apropos egin, eta onartzen du “agian esandako 

zerbaitean gehiegikeriaz jokatu zuela, gaztea zenez arinkeriagatik, eta ez dela 

erru bat gorputzeko zigorra merezi duenik, ezta umezurtz izatea eta familia 

handi baten kargu dagoen alargun gaixo baten seme izatea ere”.

Zer erabaki hartu zuen Errektoreak matxinadaren ustezko eragile 

nagusiarentzat? Zigor hau ezartzen zaio Fabrori: “auziaren kostuetan eta 

hiribildu honetako unibertsitate eta jurisdikziotik erbesteratuta bi urtez, eta 

bere bizitza osoan zehar unibertsitate honetan ez dadila onartua izan, ohore, 

ikastaro edo inolako mailarik lortzeko, ezta ikaskuntza-meriturik irabazteko 

ere, hortik betiko baztertzen dut nik”. Otsailaren 18an Fabro askatu zuten, 

eta 204 errealeko kostuak ordaintzera behartu zuten. Errektorearen fi gura 

eta agintea aldarrikatu nahi izan ziren Fabro kanporatzean eta aurrerantzean 

ikastegi horretan ikasten ez uztean.

12.4. Euskaldunen eta ez-euskaldunen arteko liskar armatua?

Unibertsitateko artxiboetan dagoen 1756ko auzi batek aukera ematen 

digu ikasle-bizitzaren alderdi interesgarri batzuk aztertzeko, bai eta 

ospakizun jakin batzuetan euskaldunen eta ez-euskaldunen artean izandako 

portaera desberdinak aztertzeko ere168. Ikasleen arteko gatazketan ez dira 

falta musika-tresnekin batera doazen armak, baina kasu honek aukera 

ematen digu festekin eta haien ezinbesteko indarkeriarekin zerikusia duten 

alderdiak aztertzeko, oraingo honetan euskaldunen eta kanpotarren artean. 

Are bitxiagoa da ustezko euskal bandoan Elizalde edo Azcarate abizenak 

dituzten pertsonak egotea, kanpotik etorriak. Lehen ikaslearen kasuan, 

oso litekeena da nafarra izatea, Torralbako bizilagun gisa agertzen baita. 

Deigarriagoa da Azcarateren presentzia, zeina agertzen den Caracaseko 

elizbarrutia den La Guayratik etorria dela. Datu horrek pentsarazten du 

euskal emigranteek Oñatiko unibertsitatera bideratzen zituztela beren 

senideak, jakinik egokiagoa zela ikasketetarako herri ezagun batera 

atxikitzea, Salamancako eta antzeko beste ikastegi entzutetsu batzuetan 

baino bermatuagoa egongo baitzen hango kontrola.

168.  AHPG-GPAH AU 58-9, 1756ko abenduak 13.
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Bestalde, galdeketetan agertzen diren abizenak dokumentuaren 

ondorengo urteetan graduazioa lortu zutenen zerrendarekin alderatzeak 

erakusten digu ikasleen erdiek baino gehiagok (hamabostetik zortzik) ez 

zutela titulua lortu, eta, ondorioz, urteetan zehar tituluak lortu zituztenen 

zerrendarekin batera agertzen zirela ikasteari utzi zioten edo kanporatuak izan 

ziren ikasle ugari, baita beste unibertsitate batzuetara joandako batzuk ere. 

Mota honetako beste auzi batzuk, batzuk jada aztertuak, lagungarriak izan 

daitezke aipatutakoak bezalako datuetan sakontzeko.

Dokumentu horrek Errektorearen ofiziozko auto batzuk eskaintzen 

dizkigu, Tiburcio del Barrioren eta haren kide ziren unibertsitateko ikasleen 

aurkakoak. Akusazioa “abenduaren hamaikan gertatutakoari buruzkoa da; 

izan ere, Tomás de Azcarate, Joseph Antonio de Furundarena, Francisco 

de Gorosurreta, Joseph Martin de Moyua eta beste ikasle batzuk kalean 

zehar musika-tresnekin dibertitzera atera ziren joan den larunbatean, 

hilaren hamaikan, gaueko 7ak aldera. Eta beste ikasle batzuk ere irten 

ziren haien dibertsioa eragoztera eta haiekin liskartzera Antonio Ruiz de 

Cabañas, Tiburcio del Barrio, Plácido Arrubal eta beste ikasle matrikulatu 

batzuk”.

Euskal abizena zutenen eta kanpokoa zutenen artean zen liskarra? Edo 

beharbada, horrela izanda ere, probokazio “gaztelaua” ez zen bi eskualde 

aurrez aurre jarri izanaren ondorio, baizik eta, beharbada, erasotzaileek, beste 

ikastegi batzuetan gertatzen zen bezala, berriak umiliatzeko ohitura bereziaren 

ondorio, eta haien artean, ustez, aipatutako euskal taldea egotea? Libre 

zuten larunbat arratsaldea musika-tresnekin ospatzera irten ziren haiek, eta 

litekeena da horrek zaharrak gogaitu izana, zeinei, ustez men egin gabe, ez 

zieten parte izateko aukera eman festan.

Kontua da “María Francisca de Araoz herriko bizilagunaren gela-etxearen 

ondoan, haietako hiruk ezpatak atera, eta Tomás de Azcarateren eta bere 

lagunen bularretan jarrita, dibertsioa galarazi zietela, eta zaurituko zituzten 

beldurrez, zeramatzaten musika-tresnak luzatu [eman] zizkieten, eta beren 

ostatuetara erretiratu ziren, hain zoritxarreko hasieratik gerta zitekeen edozer 

ondorio saihesteko”.

Hurrengo egunean, igandea 12, gauez irten zen, agian ikerketa moduan 

edo ikasleak kontrolatzeko asmoz, talde hau: irakasle Miguel Antonio de 

Gallaistegui, haren senide Bernardo de Orueta ikastegiko irakasle eta 

kontseilaria, eta Joseph Ignacio de Urtaza, urte askotan unibertsitateko idazkari 

jardundakoa, “ikasleen urratsen ingurutik ibiltzera eta zelatatzera, eta zazpi ordu 
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igaro ondoren aurkitu zuten Antonio Ruiz de Cabañas, eta ezagutu zutenean, 

ezpata biluzi eta brokel bat aurkitu zioten, eta, beraz, errieta egin zioten 

eta unibertsitateko kartzelara eramateko agindu zuten. Han dago, eta jakin 

badaki, Tiburcio del Barriok bere ostatuan defentsarako armak izan dituela, 

eta larunbateko gau horretan atera zituela, eta, gainera, unibertsitateko ikasle 

Joseph del Pudente zirikatu edo hari desafio egin diola, eta San Miguelen 

presbitero benefiziodun Joseph de Cortabarríaren etxera joana dela, non 

ostatua duen Pudentek, gertatutakoari buruzko egia ikertzeari ekiteko”.

Auzian parte hartzen ari den lekuko bati, unibertsitateko ikasle Joseph 

Martín de Moyua bergararrari, galdetu zioten “gurutzearen gainean zin 

eginda, ea irten zen aipatutako kideekin gitarra eta tiple batekin dibertitzera, 

eta kaleetatik buelta bat eman ondoren, gau hartan musika bertan behera 

utzi nahian, eta asmo horretan Mª Francisca de Araozen atarian zela, non 

Furundarenak, Azcaratek eta Gorosurretak ostatu hartzen duten, Antonio 

Ruiz de Cabañas eta Ventura de Ocio iritsi zirela haiengana, ahotsa-

gatik deklaratzaileari iruditu zitzaionez, baita beste batzuk ere, gaueko 

iluntasunagatik ezin izan zituenak ezagutu”.

Heldu berriek “aurre egin zieten eta esan zieten: ‘eten musika’, eta zer 

esaten zuten galdetzean, erantzun zuten: ‘ez duzue entzun musika eteteko 

esandakoa’, eta hori esatean ezpata-hotsa entzun zuen, eta, dirudienez, 

ezpata bularretan jarri ziona Tiburcio del Barrio zen, eta min egingo zien 

eta musika-tresnak eskatuko zizkien beldur, luzatu egin zizkioten, eta gero 

erretiratu egin ziren Mª Franciscaren etxera, eta entzuna du gau berean 

Plácido de Arrubal Eltziegokoak ezpata edo sablea atera zuela María 

Franciscaren etxetik, eta gainera Furundarena, Azcarate eta beste ikasle 

batzuei ere entzun diela Barriok ezpata eta sablea zituela ostatu hartzen 

duen etxe horretan eta, era berean, entzun die Joseph de Puenteri eta beste 

batzuei, Barrio, eta unibertsitateko ikasle Joan Bautista de Echeverria bere 

ostatura joan zirela bera probokatzera, bera kanpoan zen egun batean”.

Joseph Joaquín Echeverría lekukoak, Tolosakoa eta unibertsitateko 

ikasleak, aurreko testigantzak berresten ditu honakoa deklaratzean: “Gau 

hartan Azcárate, Furundarena, Gorosurreta eta Moyuarekin dibertitzera atera 

zela, eta gitarrarekin eta tiplearekin buelta bat eman ondoren, erretiratu nahi 

izan zuenean, Mª Franciscaren ateetara ikasle batzuk iritsi zirela, eta esan 

zutela, ez daki denek edo, ‘musika eteteko’, eta hori esatean lauzpabost 

ezpata biluzi jarri zizkietela aurrean, eta hori ikusita esan ziela liskar bila 

zebiltzala, beren gogoz kontra, eta, gero, haietako batek eskua luzatu zuela 
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musika-tresnetako bat kentzeko, eta hala zeramatzaten biak eman zizkietela, 

eta etxera igo zirela, eta besteak, Kalezarrera jaitsi zirela”.

Furundarenak, Azkoitikoa bera, ia gauza bera adierazi zuen, baina 

gaineratu zuenez, “Cabañas oso ondo ezagutu zuen bere ahotsagatik, 

haiek ondo pasatzera atera zirela esan zieten, baina kasurik egin gabe 

‘musika eten’ errepikatu zuten, eta lekukoari eskuetatik kendu zizkion 

Ventura de Ociok tiplea, eta Tiburcio de Barriok ezpata bat, eta sable bat 

zituen Mª Franciscaren etxean, eta larunbat gauean etxe horretatik irten zela 

haietako (armak) batekin”.

Unibertsitateko ikasle Gorosurretak, nafarrak, Maiakoak, hau adierazi 

zuen: bera “eta beste batzuk dibertitzera atera ziren, zortziak baino lehen 

etxera itzultzeko asmoz, eta etxetik gertu hamabost bat ikaslek zokoratu 

zituzten, eta horietatik hiru-lauk ezpatak atera zituzten, esanez ‘jotzeari utzi’ 

behar ziotela, eta Tomásek (Azcárate) esan zuen ‘liskar bila zatozte zuek’, 

eta kasurik egin gabe aginpidez esan zieten musika-tresnak emateko, eta 

erretiratu egin ziren eta erasotzaileak kalean zehar joan ziren musika-tresna 

haiek jotzen”. Beteranoek hasiberrien gainean eskubide batzuk erabiltzen 

zituztela baieztatzen duen beste froga bat gehiago da hori; kasu honetan 

hasiberriak gehienak euskaldunak ziren, eta haien musika-tresnekin antolatu 

zuten beren festa.

Euskal abizena zutenak, beteranoen asmoez oharturik zeudenak, 

ostatura erretiratu zirenean, Errektorearen aurrean egindako adierazpenen 

arabera, “ezpatak atera zituztenetako batzuk Ruiz de Cabañas, Tiburcio de 

Barrio eta Ventura de Ocio ziren, eta gau berean, Bautista de Echeverríak, 

Logroñokoak, eta ikastegi honetako zaharrenetakoak, Joseph Joaquín de 

Echeverriari esan zion gau hartan ez kalera irteteko, ikasle zaharrek erabakia 

hartua zutelako berrien aurka irtetea, eta gau hartako sei eta erdiak aldera 

Plácido de Arrubal sartu zen ostatura, deklaratzailearen ostatu berera, eta 

ohe gainean zeuden bi armekin irten zen, eta beste inor sartu ez zenez, 

berak atera zituen armak, eta badaki Barriok ezpata bat izan duela ostatuan, 

eta sable bat edo txafalote bat, ikusi izan zituelako”. Abisua emana zegoen: 

beteranoek ez zieten utziko berriei ikasketa-urteen poderioz beraiek erabil 

zitzaketen arauak hausten.

Aipatutako lekukoetako baten agerraldia harrigarria da, nahiz eta deklara-

zioan berritasunik ez ekarri. Tomás Gerónimo de Azcarate da, La Goayrakoa, 

Venezuelakoa. Azcarate, senide edo lagunen aholkuz Indietatik etorritako 

ikasleetako bat seguruenik, kanonetako batxilerrean graduatu zen 1759ko 
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apirilaren 1ean, lau urte beranduago, eta datu hori ikusita 1754an hasiberrien 

taldean egona zen seguruenik, eta beteranoen ustezko biktima gisa agertzen 

da, beraz.

Euskaldunekin festa egitera atera zen biktimen zerrendan sartu behar 

izan zuen, arrazoi beragatik, Joseph de Puente lekukoak, Santanderko 

elizbarrutiko Acuriedasekoak, unibertsitatean ikasle eta 1759an kanonetan 

graduatuak. Honek, ezpata bularretan jarri zuenetako bat De Barrio izan zela 

dio, ikasle berrien aurkako konjurazioaren eragile nagusia, izan ere, “lagun 

batzuekin batera atera zen gau batean, Barrio hurbildu zitzaien eta lekukoari 

abesteko agindu zion, eta hori egin ez zuelako, manta169 emango ziotela 

esan zion, bere eraginagatik eman zioten bezala, eta Barrioren aldameneko 

lagun batzuek eutsi ezean indarraren bultzadara igo ez zedin (gehiegi altxa 

ez zezaten), jipoi horrengatik kalte larria jasateko arriskuan zegoela, eta 

Barriok zirikatu ote zion galdetuta, esan zioten hurrengo goizean Barrio eta 

Bautista de Echeberria joan zirela, esanez astindu egingo zituztela lekukoa 

eta gainerako berriak, eta esan zion lekukoak berari emango ziola astindua 

bere hitzak neurtzen ez bazituen, eta horregatik egin ziotela desafi o, eta 

esan ziotela Barriok bere ostatuan armak zituela: ezpata eta txafalotea 

(zimitarra, hil-ezpata), eta lekukoak esan zuen 17 urte zituela”. Ausardia izan 

zuen Santanderkoak, ikasle beteranoen gehiegikerien iseka eta zigorrari 

aurre egitean.

Liskargileak elkartu eta armak biltzen aritu ziren ostatuz ostatu joan 

ahala. Joseph Antonio de Lasalde donostiarrak, Josepha de Burgoaren 

etxean bizi zenak, beteranoek hasiberrien aurka egiten zituzten azpijokoen 

deskribapen eder hau utzi digu:

“Sukaldean zegoela, salan zarata entzun zuen, eta han zeuden 

Ruiz de Cabañas, Arrubal, Lopegarcía eta Elizalde, mirillan [kartetan] 

jolasten, eta, tartetxo bat begira egon ondoren, sukaldera itzuli zen, 

eta pertsona gehiago zetozela sumatu zuen, eta berriro atera zen 

salara, eta García Gómez ikusi zuen, zeinak, salara sartzean, eskua 

ohe azpian sartzeko keinua egin zuen, eta ondoren, de Barrio eta 

haren ostatukide Bautista Echeverría iritsi ziren, eta denak etxean 

egon ziren sei eta erdiak arte, eta entzun zion esanez gau hartan 

169.  Jipoia, astindua, mantaren azpian, ohean, edo mantak estalita, makilakadak ematea, ikas-
leen arteko borrokaldietan ohikoa zen jolas edo zigorretako bat, aurretik aipatu bezala.
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espero zutela ‘jaun berriekin liskarren bat edo borrokaren bat 

izatea, musikarekin atera baitziren’, eta hori esanda, eurek zuten 

gitarra batekin atera ziren, eta, García edo Ocio atera orduko, ohe 

azpian utzitakoaren bila joan zen, arma bat zela uste baitzuen, eta 

musika bat pasatzen entzuten zen, berriak izango ziren, leihora 

irten zen, oihu egin zien ohartarazteko asmoz zaharrekin gertatzen 

ari zena, eta goizean Puenteren bila joan ziren, ez zuten aurkitu, eta 

ohartarazi zioten, ikasle zaharrek mehatxu egiten baitzieten berriei, 

zeren eta Bautista de Echavarriak esaten baitzuen ‘ez bagara 

berriekin muturka edo masailekoak ematen hasten, ez da ezer 

egiterik’, eta berriak astindu behar zituztela, eta besterik adierazi 

ezean haiei masailekoak ematen hasiko zen”.

Beteranoek, ohitura zen bezala, kontu handia zuten manerak zaintzeko 

eta lortu zituzten pribilegioak ez galtzeko, aintzat hartuta haiek, aldi berean, 

ikasle-bizitzan ohiko irainak jasan izan zituztela adinez eta aginpidez 

gainditzen zituzten haiengandik.

Bautista de Echavarria, Logroñokoa, erasotzaile-taldeko gazteena da, 

baina, 17 urte izan arren, beterano liskargileen taldean sartuta dago, baina 

badirudi bi aurpegi zituela; izan ere, ia izen bereko Echeverriari jakinarazi zion 

festara irteten baziren arriskuan egongo zirela. Bestalde, euskal abizena zuen 

errioxar bat zen, ikasle zaharren taldeak bereganatua. Bautistak aitortzen du 

“lanbidez, unibertsitate honetako legelaria” zela, eta salaketei aurre egiteko 

adierazi zuen “larunbat hartan Joseph de Sisniega bizi zen etxera joan zela, 

Magdalena de Arrazolaren ostatura, ondoezik zegoelako, eta berarekin 

batera egon zela zazpi eta erdiak arte, eta ostatura itzuli zela, ez zuela ikasle 

zaharren liskarraren [borroka] berri ikasle berrien aurka, baina erantzun diote 

hori gezurra zela, ohartarazi baitzion Joseph Joaquín de Echevarriari etxetik 

ez irteteko arrisku hori zela-eta, ikasle zaharrak berriak astintzera aterako 

zirelako, eta horri buruz esan zuen ez zela egia halakorik ohartarazi zuenik, eta 

nor astindu behar zuten galdetuta, Josepha de Bengoaren etxetik entzun zuen 

berriek musikak lagunduta abesten zutela ‘hartu armak, ausart horiek, hemen 

ez baitu arrazoiak agintzen’, eta galdetu zioten ea neurtitza amaitu zuen, eta 

ezetz, iruditu zitzaiola ahoa estali ziotela Thomás de Azcarateri, eta berriei 

ez zietela muturrekorik eman, eta ez zituztela astindu”. Benetako erretratua 

hau, ikasleak beren jostaketa berezietan — berrien gainetik jartzen eta iseka 

moduan haiek astintzen— aritzen ziren ilunabar haiek inguratzen zituzten giro 

nahaspilatuari eta ohiturei buruzkoa.
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Pedro García Gómezek (Pradillokoa, Errioxa) berretsi egiten du 

Azcaratek abesten zuena ‘hartu armak, ausart horiek, hemen ez baitu 

arrazoiak agintzen’ horri buruz, eta gaineratu du gau hartan ez zela 

ostatutik atera, eta bertan izan zirela aitortzagilea eta Cabañas, Barrio, 

Lopegarcía, Elizalde eta Arrubal, errioxarren taldea osatzen zutenak, eta 

ukatu egiten du armena eta musika-tresnak kendu zizkietela. Antza denez, 

Ventura Ociok, Plácido Arrubalek eta Antonio Ruiz de Cabañasek dena 

ukatzeko hitzartu zuten.

Inplikatu nagusiak, Tiburcio del Barriok, Logroñokoak, legelariak, 

18 urterekin beteranoen buru eginda, adierazpen harrigarri hau egiten du:

“bezperen ondoren ohitura den bezala, etxera joan zen, 

eta [ikasle] zaharrekin bakarrik egon zen, berriak ez zeudenean 

bilduta, ez berrien aurka ezer daukalako, baizik eta poztu egin 

zelako zaharrak elkarrekin ikusteaz dibertitzeko, erasoaren buru 

bazen ere, berak ez zuela urratu bakea. Joseph de Puenteri gau 

batean aitortzagileak astindurik ea eman zion galdetuta, hark 

kantatu nahi izan ez zuelako, baietz esan zuen, eta Josephek 

batzuen aurrean desafi ozko hitz probokatzaileak esan zizkiola, 

bere burua kontrolatu zuela, eta aitortzagileak eta bere kideek, 

hitz horien indarrez, astindu egin zutela. Nola uka zezakeen 

Puenteren aurka joatearena, baldin eta Echeverríarekin hitzartu 

bazuten bere logelan desafi o hura, esan zuen ez dela egia, eta 

berriei egiteko agindu ohi zaiena gutxi edo asko agindu bazion 

ere, hori gertatu zela Puentek eta gainerako berriek ez zutelako 

nahi izan San Nikolas bezperan dantzatu; ohitura eta gaia, bakar 

batek ere aipatzen ez duena”.

Deklarazioa bat falta zen, unibertsitateko irakasleren batena — bertako 

langile edo famulu batek betetzen duen lanbidea—, hiribildu honetako eta 

ikastegiko senide Bernardo de Oruetarena. Honen arabera, beteranoak 

“dibertimendua galaraztera atera zitzaizkien eta musika-tresnak kendu 

zizkieten, eta horren aurrean igandean Gallaisteguirekin, behean aipatutako 

idazkariarekin (Urtaza idazkaria) batera atera zen, eta San Migel kaletik 

Kalebarrira zihoala, Miguel Antonio Lucas Liger de Gamboaren etxeko ataritik 

gertu Antonio Ruiz de Cabañas aurkitu zuen (Esproncedako [Nafarroa] 

ikaslea), zeinari, ezagututa, eskuan ezpata luze biluzi bat aurkitu zion, eta 
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brokel zahar bat gerrian, eta unibertsitateko kartzelara eraman zuen, armak 

Errektorearen gelan jarrita, eta idazkariak ere ziurtatu zuen hori”.

Adierazpen ezberdinen ondoren, tradizioari leial jarraitzen dioten ikasle 

beterano bortitzen ondasunen enbargoa ezartzen du Errektoreak zigor 

gisa. Pedro Garcia Gomezen arropak ostatuko andrearen zaintzapean 

geratu ziren; gauza bera gertatu zen Ociorekin, Segoviako oihalezko bi 

jaka, alkandorak eta abar bahitu baitzizkioten; Ruiz de Cabañas nafarrari 

eta Tiburcio de Barrio errioxarrari gauza bera. Azken honen enbargoan 

agertzen den arropa-zerrenda interesgarria da: mihisezko 6 alkandora, 

4 ator, artilezko 4 galtzerdi pare, 4 jipoi, hiru jaka, horietako bat belusezkoa, 

beste bat Monfortekoa eta beste bat Segoviako oihalezkoa, hiru prakamotz 

eta kasaka edo beroki bat. Bautista de Echavarria errioxarrari mihisezko 

sei alkandora, jaka bat, lau galtzeta pare, artilezko hiru galtzerdi pare eta bi 

prakamotz konfi skatu zizkioten; Plácido Arrubali, Eltziegokoari, bi prakamotz, 

bost alkandora, hiru galtzontzilo pare, artilezko bi galtzerdi pare, mihisezko 

jipoi bat, hori guztia M.ª Francisca ostalariaren kargu utzita. Gauza bera 

gertatu zitzaion García Gómezi, Pradillokoari (Errioxa). Ikasleen ohiko janzkera 

ezagutzea ahalbidetzen duen benetako erakusgarri bat.

Erasotzaileei buruzko berriek beren jatorria erakusten dute. Errioxarrek, 

Cabañas nafarrarekin bat eginda, unibertsitatean beterano zirela jada, taldea 

egiten zuten, eta euren legea ezarri nahi zuten, eta berriak, euren dibertimendu 

eta isekei men egitera behartu. Haietako inork ez zituen 25 urte: Barriok, 

24; Cabañasek 20; Ociok 23, García Gómezek 20; Arrubalek 21; Bautista 

Echeverríak 17. Haiek Phelipe de Mendizábali eskatzen diote al litem zaindari 

izateko (adin txikikoen zaindari, 25 urteko mugarekin). Errektorearen aurrean, 

preso akusatuei ohartarazten zaie aurrerantzean unibertsitate horretako 

berriekin komunikazio eta elkar aditze hobean bizi daitezen, eta inolako 

gehiegikeriarik egin gabe, eta izapideen kostua ordaintzera kondenatzen 

dituzte, 116 erreal guztira. Azkenean, beren presondegitik askatzea eta beren 

ondasunen enbargoa altxatzea erabakitzen da, baina zigor horrek nekez 

eragotz zitzakeen ikasleen ohitura gaiztoak eta jokabide maltzurrak, beti erne 

baitzeuden urteen poderioz eskuratzen zituzten eskubide bitxiak ez galtzeko.

Inplikatutako hamazazpi lekukoetatik, bederatzik bakarrik lortu zuten 

batxilerra kanonetan. Bederatzi horietako bakar bat ere ez da “beterano-

erasotzaile“ taldeko kidea. Guztiak 1757 eta 1760 urteen artean graduatzen 

dira, eta, ondorioz, batzuek ikasturtea errepikatzen zutela uste da. Antonio 

de Lasalde donostiarrak eta Joseph Joaquín de Echeverría tolosarrak ere 

ez zuten titulua lortu, Oñatin behintzat. Ez dakigu, sumatzen dugun arren, 
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beterano hauekin gertatutakoa: Cabañas beteranoa, eta Barrio, Arrubal, 

Bautista de Echavarría eta García Gómez errioxarrak. Agian unibertsitatetik 

kanporatuak izan ziren, edo euren “pribilegioetatik” degradatuak ikustean, 

beste unibertsitate batzuetara joatea erabaki zuten. Egia esan, beteranoak eta 

berriak aurrez aurre jartzen dituen egoera honetan, adostasun falta nabari da 

euskaldunen eta errioxarren artean, kontu horretan Errektorearen gomendioak 

eman bazituen ere.

Hona hemen kanonetako batxilerra, ahobatezkotasun susmagarri batez, 

lortu zutenen zerrenda:

Tomás de Azcárate, La Guayrakoa, 1759an.

Joseph Antonio de Furundarena, Azkoitikoa, 1759an.

Francisco de Gorosurreta, Maiakoa, Iruñeko elizbarrutia, 1757an.

Joseph Martín de Moyua, Bergarakoa, 1760an.

Joseph de la Puente, Acuriadasekoa, Santander, 1759an.

Ramón Pérez Elizalde, Torralbakoa, Calahorrako elizbarrutia, 1760an.

José Sisniega, Miranda de Ebrokoa, 1758an.

12.5.  Ikasle liskarzalea, Aramaioko jaietan heriotza bat leporatu 

diotena

1650ean, Sancti Spiritus unibertsitateko Prozesu Zibilen atalak 

Aramaioko haranean, Arrasate inguruan, gertatutako kasu larri bat eskaintzen 

digu, non Juan de Basagutia gaztearen heriotza gertatu zen. Sebastián 

de Vizcaya y Mendíbil arrasatearra akusatu zuten ezbeharraz, “Oñatiko 

unibertsitateko ikaslea kanonetako bigarren mailan, eta ordena txikietako 

klerikoa”. Sebastianek, bere defentsan, Aramaioko haraneko alkate Martin 

de Uribarriri tartean sartu izana leporatu dio, zeinak auzipetu eta espetxeratu 

baitzuen, “Juan de Basagutia, orduan adingabea, Aramaioko haran horretan 

hil zuelako, eta heriotza hori azpikeriaz eta traizioz egin zuelako”170.

Sebastián Arrasateko bere etxera joan zen oporraldian, eta Aramaion 

jai batzuk ospatzen zirela jakin zuenean, inguruko bailarara joan zen bertan 

170.  AHPG-GPAH AU 56-1.
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parte hartzera. Behin preso, eta akusazioen larritasuna ikusita, Gasteizen edo 

Bilbon abokatu on bat bilatzen saiatu ziren bera defendatzeko.

Lehenengo informazioak gertaeren agertokia erakusten digu:

“Aramaioko bailarako Ibarran, 1650eko uztailaren 4an, gaur, 

astelehena, arratsaldeko seiak eta zazpiak bitartean, zarata eta 

liskarra izan dira plazatxoan, nondik Juan de Basagutia, gaztea, 

Gregorioren semea irten den, heriozko bi zaurirekin, eta jakina 

da San Martingo jaietara Arrasateko jende ugari etorria dela, 

eta dantzetan eta zezenetan bozkarioz ibilita, egin dizkiotela 

zauri horiek, eta liskarra gertatu baino lehen Arrasatekoek beste 

neurrigabekeria eta atrebentzia batzuk egin dituztela, eta egia jakin 

dadin eta gaizkileek ihes egiten ez dezaten, ustezko errudunak 

preso hartzeko agindu da”.

Zauriak Sebastián ikasle horrek egin zituela ziurtatzen zen, bere anaia 

Pero eta beraiekin batera bailarako jaietara joandako beste lagun batzuen 

laguntzarekin. Atxilotzeko agindua zabaldu zenean, “korrika eta presaka 

ihes egin zuen Pedro [Pero, Sebastiánen anaia] de Vizcayak, eta, hainbatek 

Ainabarreko zubiraino jarraitu bazioten ere, ezin izan zuten harrapatu eta 

itzuli egin ziren, eta konplize batzuk etxe batean preso zeuden, guztiak 

alkateak atzituak, eta preso zeuden etxea oso segurua ez zenez, eta presoak 

asko zirenez, zaindariak izendatuko zituela esan zuen, eta hildakoaren 

zauriak ikusteko Joan de Barbaxano eta Josephe de Estenaga zirujauak 

etorri ziren, eta esan zuten bi ezpata-zauri zituela, bata ezkerreko tititik 

eta bestea atzealdetik, gibelaren ondoan eskuinaldean, biak hilgarriak, 

atzealdekoa arriskutsuagoa”. Kartzelara presoekin hitz egitera inor ez sartzea 

debekatu zuten, eta goizeko ordu bietan bost zaindari izendatu zituzten, eta 

zaintza-lanagatik ordainduko zitzaiela agindu zieten.

Adierazpenetan aipatzen denez, festan “zarata handia izan zen, eta 

Arrasatekoek esaten zuten ez zirela itzuliko inor hil gabe, batez ere Vizcaya 

anaiak, eta ezpata asko ikusi ziren zorrotik aterata. Gaita-soinua zegoela 

dantzarekin batera, eta zezen bat plazara ateratzea espero zela”.

Lekuko batek Sebastián akusatuak, Peroren anaia gazteenak, 

jardundako moduaz hitz egiten du, San Martingo jaiak ospatzen ari zirenean; 

hau zioen, “zezen- eta dantza-festak izan ziren, eta Arrasatekoak, Sebastián 

de Vizcaya anaia gaztearekin; presaka hartu zuen hark dantza bat, eta lekuko 
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honek argi eta garbi entzun zion esaten, Juan de Basagutíagatik, ‘aurrerago 

bazatoz, zure odolaz edo haragiaz ase egin beharrean izango naiz’, eta hartu 

zuen ezpata eta lekuko hau, izututa, etxera alde egin zuen, eta gero entzun 

zuen hil egin zutela, eta Pedrok ziztu bizian ihes egin zuela”.

Zeanuriko Antonio de Lapazaren testigantzak dioenez, “Sebastiánek 

ezpata atera ondoren, Juanek ere atera zuen berea, eta beste askok, eta 

kartzelan dagoen mutil batek, aurpegian zaurituta dagoenak, Sebastiánen 

lagun Francisco de Zabartek, ezpata-kolpe ugari eman zizkion, eta lekuko 

hori ere enbarazu egitera sartu zen, ezpata-kolperik eman ez ziezaioten, 

eta, lurrera erortzean, lekuko horrek bi ezpata-kolpe eman zizkion Juani, 

Sebastiánek eta Franciscok [Zabarte], lekuko horren ustez, baina ez zuen ikusi 

nork eman zituen, eta nabarmena zen esan zena, Sebastián de Vizcayaren 

semeak izan zirela”. Beti bezala, testigantzak ez dira guztiz argiak, baina 

Vizcaya anaiek Basagutíaren istiluetan eta heriotzan zuzenean parte hartu 

zutela adierazten dute.

Borrokaren hasierak izan zuen zerikusirik dantzarekin? Dirudienez, 

ohore-senak garrantzizko papera jokatu zuen Sebastiánen eta Juanen arteko 

borrokan. Lekuko batek dioenez, “dantzak zeuden, bata Sebastiánek gidatua 

eta bestea Juanek, eta Pedro [Pero] hurbildu zitzaion hari esateko bakean 

egoteko, eta berehala atera zituzten ezpatak”. Norgehiagoka aritzea izan 

zitekeen kontua, edo nesken arreta erakartzeko gaitasuna erakutsi nahia. Izan 

ere, ikusi zenez “Sebastiánek Juani deitzen zion desafi o gisa eskuarekin keinu 

eginez, eta hurbildu zenean ezpata atera zuen, baita Juanek ere”.

Plazan, aurrez aurreko bi dantzak gidatzeko lehiaren inguruan sortutako 

zalaparta, antza, berealdikoa izan zen: “Zer zela-eta bi dantza egotea” 

aurrez aurre, lekuko batek aitortzen du “bere etxeko bentatik ikusi zuela, eta 

gaizki ekartzen zutela Juan, eta atarira jaitsi zenerako hilda zegoela, ‘hitzik 

gehiago egin gabe’, eta ikusi zuela Pedro de Vizcayak zauritu zuela ezpataz, 

eta aurreko dantzaldian parte hartzen zuten lagun batzuk Sebastiáni oihuka 

eta adore ematen aritu zirela, hark zuzentzen baitzuen dantza “liskarra 

sorrarazteko”, eta ikusita Arrasatekoak hainbeste desaire egiten ari zirela, 

etxera joan zela makila baten bila, baina berarekin itzuli zenerako, hilda 

zegoen”.

Beste lekuko batek sortu ziren liskarren erretratu on bat eskaintzen digu, 

baita borrokan garaile moral bat taxutzera bideratutako prozedurena ere. 

Sebastián zirikatzera joan zitzaion Juani, hari galdetuz “liskarra nahi ote zuen”, 

eta Juanek erantzun zion “bakea besterik ez zuela nahi, eta bere dantzako 
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jendearekin geratuko zela, bakeagatik”, eta horren aurrean Sebastiánek 

zirikatu zuen “eskuak mugi zitzala” esanez, borrokarako gonbidapen gisa.

Argi dago Aramaioko jaietan elkarren aurka borrokatu ziren bi taldeak 

herri horretako eta Arrasateko koadrilak zirela, eta lehia hori, erritual gisa, 

dantzan erakutsi zutela. Izan ere, inguruko bi herrietako ordezkari banak 

zuzentzen zuten dantza, Juan de Basagutíak eta Sebastian Vizcaino ikasle 

klerikoak.

Gertaera tragikoen nondik norako guztiak ikusi zituen auzokide baten 

testigantzaren arabera, honako hauen inguruan sortu zen eztabaida: 

dantzaldia nork zuzentzen zuen, bi taldeek nola aurre egin zioten elkarri, 

batzuek mehatxatuz, labankadaz mozten bazieten ere, “erronka gisa haiekin 

aurrez aurre egon behar zutela”, eta Sebastiánek, bere dantzari-lerroan buru, 

“keinuak egiten zituela… jende guztia hil nahi zuela, itxuraz”. Haiek baretzen 

saiatu ziren, esanez “Jainkoaren izenean bakean ibiltzeko, eta zaratarik eta 

liskarrik ez egiteko”, baina pizteko zorian zegoen sesioa, zeren eta “Juan 

etorri baitzen bere dantzarekin bakean, eta Sebastiánek zekarren dantzara 

hurbilduta, honek nahita bere ezpata atera zuen eta Juani sartu zion, eta 

berak ere berea atera zuen, labankadak egon ziren, eta Pero de Vizcayak, 

beltzez jantzita, ezpata-kolpe bat eman zion Juani, eta Joanek esan zuen ‘ai, 

hil egin nautela’, eta atzetik jarraitu zion tarte txiki batez Marina de Saolaren 

ateraino, bost edo sei estatu baitaude171, eta, ezer esan gabe, bat batean 

hilda erori zen lurrera, eta ez zuen gehiago hitz egin, beraz”.

Pero de Vizcayak ihes egin zuen ezbehar larriaren ondoren, eta bere 

anaia Sebastián preso hartu zuen alkateak. Bien aurka kereila kriminala ireki 

zen, heriotza eragin izana egotzita. Pero akusatu zuten Juan hil izanaz, honek 

bere burua defendatzeko astirik izan ez zuela.

Espero zitekeen bezala, Sebastián de Vizcayaren aitorpena kon-

traesanean dago salaketa askorekin, baina gertatutakoaren kontakizun 

pertsonal eta aberatsa eskaintzen digu. 21 urte zituela adierazi zuen, beraz, 

adingabea zen, eta ez zekiela zergatik atxilotu zuten. Eskatzen du, bere 

eskubideen jakitun, ad litem kuradore edo defendatzaile batez hornitu behar 

zutela. Gertatutakoaren bere bertsioa honako hau da: “Astelehenean, hilaren 

lauan, Pedro Jaureguirekin eta Arrasateko beste pertsona batzuekin etorri 

zela, hamaikak aldera, jaiak eta alaitasuna eta dantzak eta zezenak ikustera, 

gozatzeko eta inor ez mintzeko asmoz soilik, lagun batzuekin askaltzera etorri 

171.  Hamar metro inguru.
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zela eta ondoren eta Garagartzako herritar batzuk ikustean, aitortzagileak 

esan ziela txantxetan ‘nahi duzue nik dantza bat hartzea’, eta haiek baietz 

erantzun zuten”.

Bere kontakizunak honela jarraitzen du: “aitortzagile honek Aizcorberen 

etxearen aurreko plazan hartu zuen dantza, eta hara etorri zen Juan de 

Basagutia, ikusirik lekuko horrek dantza hartu zuela, eta bere dantzarekin 

hurbiltzen ari zela erdian hartu nahi izateko, eta aitortzagile honek, bakeagatik, 

harengandik aldendu zela bere dantzarekin, baina Juanek, berriz ere, buelta 

emanda, plaza erdian hartu nahi izan zuen”.

Dantzaldia garatu ahala gertatu zen behin betiko elkartzea, Juan de 

Basagutíaren heriotza eragin zuena, eta, horren ondoren, “justiziarekin topo 

egin zuen, ‘justiziari men egin’ esan ziona, eta bere burua entregatu zuen, 

ez baitzuen inolako errurik, eta ondoren entzun zuen Juan de Basagutia hil 

zutela, eta aitortutakoa aitortu eta ukatutakoa ukatu egiten du”.

Unibertsitateko ikasleak azaldutako egoera jori horren ondoren, epailearen 

aurrean agertu zen Sebastiánen beste lagun bat, Francisco de Zabarte, eta 

herriko festen ohiturei buruzko berriak eskaintzen ditu xehetasunez. Hark aitortu 

zuenez, “Udaletik etorri zela jaietara, María de Urubururekin eta bere herriko 

beste neska batzuekin zebilela, zeinak gindak saltzen ari ziren, eta Tomás de 

Arratiaren etxera joan zela askaltzera. Han bazkaltzen eta edaten aritu ziren, eta 

plazara joan zenean Sebastiánek ezpata atera zuela ikusi zuen, eta laguntzera 

joan zitzaion, eta aitortzagile honi labankada bat eman zioten ezpainetan eta 

beste kolpe bat atzetik, eta hala bota zuten lurrera. Jaiki zenean Joseph de 

Estenaga eta Juan de Barbaxano zirujauen etxera eraman zuten sendatzera, 

eta handik irtetean espetxera ekarri zuten, eta aitortu zuen ez ziola labankadarik 

eman hildako horri, eta galdetu zioten zergatik sartu zen ukuilutik justiziatik ihesi. 

Esan zuen Barbaxano maisuak esan ziolako justizia atzetik zuela, baina galdetu 

zioten errurik ez bazuen, ea zergatik egin zuen ihes”.

Bitxia, baita barregarria ere, Vicente de Aspururen (Zumarragakoa eta 

Arrasaten bizi dena) bertsioa gertaeren inguruan, zeinak ziurtatzen duen 

ez dakiela zergatik atxilotu duten. Aitortu zuenez, askaltzen aritu ziren, 

eta, horren ondoren, “bere arra zuen baserri batera joan zen, Berasategi 

auzoan, eta arra hartuta etxera joan zen, eta ikusi zuen Arrasatera zihoala, 

korrika eta presaka, Pero de Vizcaya, zorrotik ateratako ezpata batekin, eta 

pasatzean aitortzagile honi esan zion ‘ai, hil egin naute, edo hil egin naiz’, bi 

hitz horietako bat, korrika eta presaka hain bizkor zihoanez ez ziola ulertu, eta 

hala lagunari esan zion, ‘hil bazuten, zergatik zihoan hain korrika’, eta zetorren 
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jendeak (ziurrenik Peroren atzetik) galdetu zion nongoa zen, eta esan zuenean 

Arrasatekoa, kartzelara eraman zuten”.

Zenbait egun geroago, uztailaren 13an, honako adierazpen hau irakurtzen 

dugu: “Aramaioko kalean, 1650eko uztailaren 13an, Sebastián de Vizcaya 

Mendibil preso zegoen, Juan de Basagutíaren heriotza bortitzaren errudun 

gertatu zelako. Uztailaren 4an, koloretako abitu laikoz jantzita preso hartu zuten, 

bere armekin, daga eta ezpatarekin, eta kaparik gabe. Alkateak zin-hitza hartu 

zion Pedro de Aranari, Ofi zio Santuko senide eta haraneko bizilagunari, eta 

Sebastián kaparik gabe eta abitu laikoz jantzita zihoala, eta ez apaiz edo ikasle 

abituz, ezta apaiz lepokoarekin ere, eta egun horretan gertatu zen heriotza”.

Azken batean, eta ikasle klerikoaren hainbesteko bidegabekeria eta 

jokabide ez oso egokiren ondoren, zer gertatu zen Sebastián de Vizcayarekin? 

Baliabide lagungarri gisa, eta garai haiek ezagututa, “Elizarekin topo egin 

dugu” esaera erabil dezakegu, eta horri gaineratu… unibertsitatearekin ere 

bai. Bere aitak dioenez, Oñatin ikasle izateaz gain, ordena txikietako klerikoa 

da, eta titulu horiek semeari justizia arruntetik defendatzen lagun diezaiokete. 

Hori gutxi balitz, Calahorrako eta La Calzadako gotzaindegiko bikarioak ere 

esku hartzen du, Oñati, Arrasate eta Aramaio ere gotzaindegi horretakoak 

baitziren. Gainera, akusatuaren alde alegatzen da Arrasaten kapilautza 

bat zegoela, Juan de Oro Galarzak sortua, “eta kapilautza horren errenta 

ordaintzea dagokien gainerako pertsonei jakinarazten diegu Sebastián de 

Vizcayak, ordena txikietako klerikoak, Arrasatekoak, bere aldetik esan duela 

patroiek aurkeztuta etorria dela bertara, eta trebetzat eta nahikotzat hartzen 

dugu hori lortzeko, bere buruan birreta bat jarrita gure aurrean belauniko 

zegoela, eta eskatzen duen edozein notarioren aurrean bidaltzen dugula, 

eta kapilautza horren errenten fruituekin lagun diezaioten, eta ohoreak 

zain daitezen, bestela eskomikatze nagusiaren zigorra ezarri eta 200 dukat 

ordaindu beharko dituela, Logroñon, otsailaren 4an, agindua”.

Izan ere, erabateko baliabide multzo bat da, justizia arruntak nekez 

aurre egin ziezaiokeena. Hala eta guztiz ere, zabaltzen den ate berri 

honekin, garaiko gizarteari buruzko informazio sorta joria aurkezten zaigu 

eta, zehazkiago, Leintz haran garaiko gizarteari buruz, baita atal klerikalak 

antolatutako fronte judizialari buruz ere, zeinak justifikatzen saiatzen den 

Sebastián Vizcaínoren jarrera eta eskatzen duen bere askatasuna. Eta, hain 

zuzen ere, Aramaiok Arrasateren eta, noski, bertako bizilagunen aurka zuen 

“etsaigoaren” ondorioz gertatu zela hilketa eusten dion arrazoia hartzen da 

oinarritzat. Ikus dezagun nola aurkezten den galdeketa.
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“Baldin badakite delako hori [Sebastián] ordena txikietako 

klerikoa dela, duela lau urtez edo gutxiagoz geroztik, eta kapilautza 

baten prebenda lortua, apaiz-abitua, sotana beltza, kapa, birreta, 

elizatorra eta koroa irekia ekarriz, mezatara, bezperetara eta kapilautza 

horri dagokion gainerako guztira bertaratuz, agindu nagusietako 

promoziorako, eta igoeretarako, dagoela eta ikasle izan dela Oñatiko 

unibertsitateko kanonetako fakultatean matrikulatua, bertan izan zela 

1649ko ikasturtean abitu horrekin, eta bertako eskoletan ikasbideak 

hartu zituela goiz eta arratsaldez, eta gero Arrasatera etorri zela 

kapilautza horren jabetza hartzera eta haren zerbitzua betetzera, eta 

beti erakutsi zuela ikasketak jarraitu nahi zituela, eta uztail honetan, 

Aramaioko bailara eta konderriko San Martingo jaietan, hiribildu 

horretatik legoa eta erdira edo, ikusita Pedro de Vizcayak bere anaia 

festara joana zela, inolako nahigaberik gerta ez ziezaion, haraneko 

bertakoek hiribildukoekin duten etsaigoa dela-eta, eta bere anaiari 

gerta ziezaiokeen kaltea saihesteko asmoz, bertaratzea erabaki zuela, 

eta, hori egiteko, abituz aldatu eta ezpata eta daga hartu behar izan 

zituela, eta, disimulu handiagoaz egiteko, lagun batzuez baliatu zela. 

Taldean batera dantzatzera behartu zutela, ohitura denez bailara 

horretan eta lurralde horietako beste leku batzuetan jaiegunetan, hala 

nola laikoetan eta elizako jaietan, nahiz eta sakratuak izan, horregatik 

ez eskandalurik ez marmarrik sortu gabe, usadio arrunta, ohikoa 

delako”.

Gertatutakoaren interpretazio horren eta agintari zibilek erakutsitakoaren 

artean izugarrizko aldea dago. Iskanbila sortu zen festan egon zirenen 

testigantzak eta Sebastiánen abokatuek emandako bertsioa ez datoz bat 

gauza askotan, baina, zalantzarik gabe, eraginkorra da unibertsitateko 

ikaslearen defentsarako, zeina elizako onuraz gozatzera erretiratu zela 

edo Ikastegitik bota zutela pentsa daitekeen, bere izena ez baita agertzen 

ondorengo urteetako graduatuen artean.

Sebastián de Vizcayaren defentsak dioenez, “Juan de Oro Galarraga 

diruzainak San Juan elizan sortu zituen bi kapilautzetako bateko ordena 

txikietako klerikoa eta kapilaua da, eta lekuko gisa aurkeztu zuen Juan 

de Gallaiztegui lizentziatua, apaiza eta eliza horien prebenda osoko 

benefi zioduna, in verbo sacerdotis [apaiz agintaritzaren hitzarekin], zeinak 

duela bi urte inguru Oñatira joan zen, eta bertan ikasle izan zen, eta ikasle 

klerikoari dagokion abituarekin, eta 1649an San Lucasetik jarraitu zuen bidea, 
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eta Arrasatera etorri zen jabetza hartzera”. Aramaiokoen “etsaigoa” dagoela 

bermatzen da, eta bere anaia zelatatzera joan zela, arriskuan zegoelako.

Lekuko guztiek aipatzen dute hiribildu horien arteko etsaitasuna, eta 

inputatua festara joan zela bere anaia zaintzera eta defendatzera. Jakina, 

proposatutako galdeketan eskatutakoari jarraitzen diote… eta justizia zibilaren 

sinesgarritasunik ezari eusten zaio: akusatuaren aitak dio alkatea ez dela 

epaile eskuduna, eta ezin duela preso eduki, eta ikertutako guztia baliogabea 

dela, jurisdikziorik ez duelako, “eta nire semea ezpatarekin egongo balitz 

liskarrean, horregatik ez dela zertan ulertu Elizaren bidetik, ezta bere foruetatik 

ere, dibertitzea [distraitzea, ihes egitea] eta ezpata bat bazeraman gerrian bere 

burua defendatzeko zela, eta Aita Santuaren menekoa da, ez beste jurisdikzio 

batekoa, eta Errektorea aipatuz, doktoreei, maisu lizentziatuei eta ikasleei buruz 

Paulo III.ak emandako forua duela, eta bere absentzia opor garaian justifi katzen 

dela, ikasturtea iritsi arte, eta ikastera itzultzeko asmoa duela”. Zalantzarik gabe, 

ondo ikasia zeraman lezioa, baina, esan bezala, unibertsitateko agiriek ez dute 

Sebastiánek lortutako inolako titulazioren datu sinesgarririk ematen.

Azkenik, Sancti Spirituseko errektoreari dagokio defendatzaile papera, 

Arrasatekoa dela kontuan izanik. Plácido Salinas 1646an graduatu zen 

Kanonetan, 1648an lizentziatura eta doktoregoa lortu zituen, unibertsitateko 

irakasle gisa agertuta, eta errektore izan zen 1649 eta 1650 bitartean. 

Zirkunstantzia gehiegi epaile inpartzialtzat hartzeko.

Izugarria da Salinas errektoreak erabilitako metodoa, krimen baten 

aurrean, eliz legeriak halako kasuetarako baimentzen dizkion ohiko usadio 

guztietara jotzen baitu, konbentzitzeko baino gehiago mehatxatzeko, batez 

ere Kanonetako doktore bat izanda. Bere esku-hartzea ikusita sumatzen dugu 

panorama tremendista eta Erdi Aroari lotua, Penintsulan Eliza eta epailetza 

oraindik ere geldiarazten zuena:

“Plácido de Salinas doktore naizen honek, errektore… Sebas-

tián de Vizcayaren aitak errekurtsoa jarri duela alkatearen aurka, 

ez dela goi-mailako justizian oinarritzen, zentsurekin eta beste 

zigor larri batzuekin agintzen diola alkateari [Aramaiokoari] bere 

errebeldiagatik eta temagatik eskumikatuta deklaratzen dut, eta nire 

eskariz eskumikatzearen arma zorrotza gutxietsi zuelako eta bere 

burua garaitutzat hartzen ez zuelako, zigor larrigarriagoak urratuz 

izuarekin etorrita eliza ama santuaren obedientziara, eskumikua 

anatematizatuz eta argitara atereaz, eta inor ez zen ausartzen alkate 

arruntari letrak jakinaraztera auzokoei eta justiziari berari egiten 
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zizkien estortsio eta gogoetengatik, gertatzen zenaren lekukotza 

egiteko notarioak zeramatzanak atxilotzeraino, alkatea ez baita 

epaile eskuduna, unibertsitatearen foruaren arabera, eta erru guztia 

deuseza da [alkatearen] jurisdikziorik ezagatik, zeren eta [Sebastián] 

ordena txikietako klerikoa baita, San Joan Bataiatzailearen 

parrokiako kapelau prebendatua, bertara etorri zena Oñatiko 

unibertsitateko kurtsoa gainditu ondoren”.

Sebastiánen aitak ukatu egiten du bere semea merelegoa zela [jurisdikzio 

zibilaren menpe] eta, beraz, alkatearen jurisdikziokoa, eta elizako foruari lotzen 

zaio, eta alkateari eskatzen dio bere semea errektorearen kartzelara bidal 

dezala, “justizia horrek preso hartu zuenean nire semea abitu sekularra jantzita 

eta ezpata eta daga zeramatzala, zeren eta hori egia izanda ere ez zela ezer 

asko kasurako, kausa zeharo bidezkoa eta beharrezkoa zenez gero, don Pedro 

bere anaia desenkusatzeko eta defendatzeko, arriskuaz zuen errezeloagatik 

auzitan jardundako kasua zela-eta, zeren eta egitekoak aldi baterako eteteak, 

bestelako jantzi eta abitu batekin, ez baitu esan nahi lanbidea alde batera uztea, 

are gehiago kontuan hartuta abituz aldatuta ibili zen tarte laburra.

Bere anaia defendatzera oldartu zen? Horregatik joan ziren Arrasatekoak 

Aramaioko festetara, batez ere jakinda haran horretakoek zieten “etsaigo” 

nabarmena? Eta zer zela eta Sebastiánen beraren jarrera dantza-soka baten 

buru zenean zorigaiztoko Juanenaren aurrean? Zirikatzeko gogoa, dudarik 

gabe, haiek onartzen zuten bezala. Inguruko herrien artean mendeetan 

mantentzen zen lehia bat zen, ohorezko kodeen inguruan, eta bisitariak 

jabetzen ziren sartzen ari ziren istiluaz.

Abusuzko jokabide honen aurkako helegiteak egon ziren: Pedro de 

Urtaza, Martin de Ulibarri alkate eta epaile arruntaren izenean, eta Martín de 

Azcoaga sustatzaile fi skalaren izenean, errege laguntza eskatzera ere iritsi 

ziren, baina Vizcaya eta bere defendatzaileak beren aldetik joan ziren, alkate 

arruntaren jurisdikzio faltaren akusazio berberekin. Bestalde, Vizcaya anaien, 

Zabarteren eta beste batzuen aurka, Pero de Basagutíak egindako salaketa 

iritsi zen, bere semea plazan azpikeriaz hil izanaz, Juan baketsu zegoelarik, 

eta borondatezko eta dolozko delitutzat jotzen du heriotza hori.

Vizcayatarrek beste modu batera jokatu zuten, legez zalantzagarri: 

hildakoaren aitak barkamena eman zuela ziurtatu zuten, eta, gainera, 

Jaurerriko legeen arabera, zeinek bailara hau arautzen duten… Deigarria 

da, kasua itxita egonda, aita tematzea esanez auzia dagoela Valladolideko 

Kantzelaritzan. Agian, gaiaren alderdi ekonomikoak esku hartu zuen 
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aipatutako barkamenean, Sebastián kartzelatik askatzeko erregutzean aipatu 

egiten baita gastuak ordaintzeko prestasuna. Azkenik, epaiaren arabera, 

“aitak akusatuen aurkako kereilaren inguruan emandako barkamena ikusita… 

esan zuen Bizkaiko foru eta legeekin bat etorrita askatzeko eta barkamena 

emateko”. Izan al zen benetan tratu ekonomikorik hildakoaren aitaren alde, 

barkamena lortzeko eta Sebastián kartzelatik askatzeko?

Izan ere, hori da barkamenaren eta askapenaren inguruko susmoa, 

ziurtatzen duena unibertsitateko beste kide batek esku hartu izana, sustatzaile 

fi skala delakoak, edo bere menpekoen delituak jazartzeko ardura duenak. 

Errektorearen esku hartze alderdikoi nabarmenaren ondoren, eskari bat 

agertzen da, Sebastiánen erruztapen argia adierazten duena, zeinari exijitzen 

zaion Juanen gurasoak kopuru handi batekin konpentsatzeko, testu honetan 

ikusiko dugun bezala:

“Asencio de Leibar naizen honek, unibertsitate honetako susta-

tzaile fiskala Sebastián de Vizcaya jaunarekiko auzi kriminalean, 

esaten dut, egiten zaidan eskariaren arabera, berorrek zorrotz jokatu 

behar duela akusatu horren aurka, kondenatuz aginpideak eta 

delituen larritasunak eskatzen dituen gorputz eta diruzko zigorrekin, 

bere buruarengan eta bere ondasunetan, bere eskarmenturako eta 

beste batzuen eredu izateko. Lehenik eta behin, akusatu horren 

aurkako autoetatik ateratzen den erru nabarmenagatik, eta Juan de 

Basagutiaren heriotzaren ondoren berehala sortutako liskarraren 

egilea eta probokatzailea izan zelako, eta funtsik gabea delako 

jarritako aitzakia bailarako (Aramaio) plazan liskarrean ari zirenen 

artean bakean ezartzera joan zela, jasota geratu denean aldarte 

gaiztoz joan zela Juan de Basagutiarekin elkartzera eta eragin 

zion heriotza eragitera, eta, Pedro de Vizcaya bere anaiarekin joan 

zenez gero heriotza eragin ondoren, susmagarri bihurtu zela, eta, 

zuzenbidearen arabera, halako delitu batean konbiktu dagoelako, 

eta sumarioaren lekukoek ondorioztatu, erantzun eta arrazoi ematen 

dutelako beren adierazpenetan, eta lekuko direlako, fede eta 

sinesmen osoa eman behar zaie, eta Aramaioko haraneko justiziari 

lotu zitzaiolako kausa gaiztorik gabe eta borondatez, zorrotz zigortu 

behar da, eta, atxilotzera joan zitzaizkion bitartean, bere lekuan 

zegoelako, eta ihes egin zuelako atxilotu behar zutela jakin zuenean; 

hortaz, berorri eskatu eta erregutzen diot akusatua delitu horren egile 

deklaratzeko… eta gurasoen barkamenaren ondoren, haiei 700 dukat 

ordaintzera behartzeko, 350 eskura eta beste 350ak bi urte barru”.
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Musika, jaien eta liskarren sorburu13

Euskal Herriak beti erakutsi izan du musikarako zaletasun handia. Leku 

desberdineko unibertsitateko ikasleak ere oso zaleak ziren beren jaiak, 

batez ere inauteriak, musika-tresna desberdinez lagunduta ospatzeko, 

lehen aipatutako hainbat auziren bidez ikusi ahal izan denez.

Eta, jakina, Salamancan eta beste unibertsitate batzuetan ere era-

kusten zuten zaletasun hori. Hala, ohikoak ziren gitarrak, bihuelak, 

pifanoak, tipleak eta kaxak edo danborrak ikasleen festetan, baina baita 

haien arteko liskarretan eta iskanbiletan ere. Rodriguez Cruzek musikaren 

presentziaren berri ematen digu ikasleen artean, beste hainbat jolasez 

gain: “Jolasean aritzen ziren pilotan, uztaiekin, bola-jokoan eta barrarekin, 

baina debekatuta zeuden dado- eta karta-jokoak. Bere geletan ez zen 

musika-tresnarik falta, bihuela, besteak beste. Eta liburuek kausera-saltoki 

eta gozotegi guztietako hostopil- eta olio-usaina izan ohi zuten, ordaindu 

artean bahi gisa uzten baitzituzten”172. Unibertsitateko benetako bizitza 

Aro Modernoan.

1862 eta 1873 urteen artean Adolphe Desbarrolles frantsesak, Espainian 

zehar egindako bidaietan, Sevillako ikasleak irainduak sentitzen direla ikusten 

du, ostalariari serenata jo ondoren, hark ez zuelako beren musika estimatzen 

eta eskupekoa eman nahi ez dielako173.

Oñatiarrek ere parte hartzen zuten dibertsio horretan, 1627ko dokumentu 

batean adierazten den bezala, izenburu honekin: “Autos de ofi cio contra los 

que anduvieron tocando instrumentos”174. Herritar batzuk, haien artean Mateo 

de Heredia, Juan de Garibay eta Tomás de Manchola, kaleetatik irten ziren, 

tronpetak, pifanoa eta atabalak jotzen, eta Domingo de Zubíak instrumentu 

horiek konfi skatu zizkien “lizentziarik gabe ibiltzeagatik”. Kendu zitzaien kaxa 

172.  “Vida estudiantil en la hispanidad de ayer”, op. cit., 377. or.

173.  B. eta L. Bennassar, Le Voyage en Espagne, Robert Laffont, Paris 1998, 957. or.

174.  OINUDA Esp. Z-1067.1.
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edo danborra San Krispin kofradiakoa zela argudiatu zuten musikariek, baina 

Gazteluondo maisuak, kofradia horretako kapilau gisa, arrazoia eman zion 

udal-agintaritzari.

Unibertsitarioak etengabe ibiltzen ziren halako festetan, euren diber-

timendu nagusienetako bat baitzen seguruenik, baina baita ikasketa latzen 

monotonia hausteko aukera bat ere, eta batzuetan modu aproposa zen 

Errektoreak ikastegitik kanpo ezarri nahi zuen kontrolaz kexatzeko.

1739an, berriz ere, errektore Alejo de Astarloa zela ikusten dugu. 

1739ko otsailaren 10ean izan zen elkarraldia errektorearekin, unibertsitateko 

errektoretza-aretoan, inauterietan175. Astarloa lizentziuatuak, oraindik 

doktorea ez zenak, “esan zuen jakin zuela hil horretako zortzian, gauean, 

ikasle batzuk zalapartaka ibili zirela, bertako bizilagun batzuekin liskarrean 

aritzeko asmotan, eta hurrengo gauean Manuel de Urmeneta zauritu zutela, 

herri horretako errege-eskribau numerala, antza ohean zegoen, eta hori bera 

egiten saiatu zirela Joseph de Idigoras herriko aguazilarekin, eta ikerketari 

ekin ahal izateko…”.

Manuel de Urmenetak, suspertzen ari zen etxean eta gelan egin zuen 

deklarazioan, zin egin zuen gertatutakoari buruz egia esango zuela, “eta 

esan zuen alkateak agindua eman ziola deklaratzaileari herriko bizilagun 

Antonio de Cortázar errege-eskribauarekin eta Joseph Idigoras aguazilarekin 

batera, erronda egiteko eta jendea baretzeko, alkatea ondoezik zegoelako, 

eta Kalezarreko ibilbidea egiteko”. Bide batez, mandatu batera bidali zuen 

aguazila, eta haren itzulera atzeratzen ari zenez, “Fausto de Astorquiza 

lizentziatuaren etxe aurrean egon ziren haren zain, eta handik gutxira, 

Pedro de Asin nafarra, unibertsitateko ikaslea, hurbildu zitzaien, eta inolako 

arrazoirik gabe esan zien zer jende zen eta zergatik eman zuten beren 

burua ezagutzera, Don Pedro itzuli zen eserita egon zen lekura, San Migel 

kolegio-elizako harroinaren ondoan (ohi zenez zazpi haizeak deitua) eta 

oraindik aguazil horren zain zegoela, ohartu ziren Pedrok adierazpen 

mehatxagarriak egiten zituela, eta beste ekintza batzuen artean antzeman 

edo ikusi zutela, “ken zitezela handik” esanez. Horren aurrean, Cortázarren 

konbentzimenduz, deklaratzailea Pedrorengana hurbildu zen, eta harekin 

arrazoitzen aritu ondoren, honek ezpata atera zuen, eta deklaratzailea, eta 

175.  AHPG-GPAH AU 62-2.
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Cortázar, mehatxatu zituen, eta justiziaren aurkako irainak gaineratu, eta 

arratsaldeko zazpi eta erdietan erretiratu ziren”.

Alkateak iragarri zien bederatziak edo hamarrak aldera beste erronda 

bat egingo zutela, eta bi aldiz aurkitu zuten Pedro Zurbano, unibertsitateko 

ikaslea bera ere, “jakaz eta kaparik gabe zebilen, ezpata besapean zuela, 

eta ezagun zuen liskarra nahi zuela, zeren eta, topo egin zuten bi aldietan, 

aguazila ezpatarekin atzean jotzen baitzuen, zirikatzen edo, eta hurrengo 

eguneko (bederatzian) gauean, alkatearekin erronda eginda, Cortázar 

eta aguazila hamar eta erdiak arte ibili zirela, errektorearekin batera, eta 

Manuel Antonio de Aiala jaunaren ateetan aurkitu zituzten Pedro Asin, Pablo 

Areizaga, Pedro Zurbano eta ezagutu ez zituzten beste bi, danbor batekin 

zenbiltzatela, Manueli hainbat hitz iraingarri kantatuz, ahots eta garrasi 

itxuragabeekin zalaparta eginez, eta errektoreak eta alkateak errieta egin 

zietenean alde egin zuten jaun haiek”.

Baina ez ziren horretan geratu, izan ere, “plazara hurbildu zirenean, 

Pedro Zurbano etorri zitzaien eta, hitzik esan gabe, kolpe handi 

batzuk eman zizkien makilaz; ezkerreko besoa mugitu ezinik utzi zuen 

deklaratzailea, eta atzetik jarraitu zien kolpeka, eta plaza horretan beste 

hiruzpalau ikasle zeuden, eta, besoa dislokatua zuen. Bestalde deklaratu 

zuen ikasleak hilaren bederatzian danbolinarekin eta gitarrarekin abesten ari 

zirela, eta Pedro Zurbanok makilarekin eraso zituenean, beste batzuk atera 

ziren estalita”.

Armak, musika-tresnak eta ezorduko ateraldiak zirela-eta, ikasleek 

iskanbilak sorrarazten zituzten bizilagunekin eta, batez ere, unibertsitateko 

agintariekin, beren ardurapean eta zainpean baitzeuden. Horrek guztiak 

nahaste izugarri handia ekarri ohi zuen, eta, batzuetan, men ez egitea eta 

liskarra, baita armekin jardutea ere.

Beste eskribau baten testigantzak, Juan Antonio Cortázarrenak, 

azpimarratu egiten du alkatearen agindua, Urmenetarekin eta Idígoras 

aguazilarekin erronda egiteko emandakoa, kaleak gauez zaintzeko. Ligerren 

etxetik igaro ziren bere agerraldia ziurtatzera, baina bere neskameak esan 

zuen ez zegoela etxean, eta gauza bera gertatu zitzaien Pedro Fermín de 

Eguinorekin; horren ondoren, “Zazpi Haizeak izeneko parajera itzuli ziren, 

eta ohartu ziren kapaz estalitako bi pertsona zeudela parajearen inguruko 

eserlekuetan eserita, eta bata altxatu zen eta lekukoa eta Urmeneta zeuden 

lekura etorri zen, Pedro Asin izeneko ikasle bat, nafarra, zeinak esan 
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baitzuen ‘zer jende’, eta hala esan zion Urmenetari gerturatzeko eta esateko 

zergatik zegoen han, [eta erantzun zion] alkatearen partez, erronda egiteko, 

eta ez zegoela liskarrean, ezta jakin-minez ere, aguazilaren zain besterik 

gabe, eta Pedro de Arizaga zen bestea, ikaslea bera ere, eta modu honez 

aditzera eman zitzaien, baina Pedro atzera etorrita, ezpata atera zuen 

besazpitik, nahiz eta ezin esan zorrotik aterea ote zuen, plantatzeko itxura 

egin zuen, eta besterik gabe erretiratu ziren elizako estalpeetara, eta hamar 

eta erdiak arte egon baziren ere ez zuten zalaparta entzun, baina Kalebarritik 

zihoazela Pedro Zurbanorekin egin zuten topo, ikaslea bera, plazan dagoen 

kontrapisuaren ondoan, neskamea ondoan zuela, eta bueltatzean danbor 

batekin eta ireintzaile-txistu batekin zeuden, kantari, eta errektorearen 

errietaren aurrean, erretiratu egin ziren”, baina, Urmenetak adierazi zuen 

bezala, gero gertatu ziren makilakadak.

Zer erreakzio izan zuten ikasleek atxilotuak izan zirenean? Haietako bati, 

Pedro Zurbano arabarrari — 21 urte zituen eta hirugarren urteko ikaslea zen 

— galde egin zitzaion “gauez ea kalez kale ibili den herri honetako pertsona 

batzuei abesti iraingarriak kantatzen, edo istilua piztu nahian, ezetz, ohiko 

moduan ibili zela kaleetatik abesti alai batzuk kantatzen, gitarra eta danbolin 

batekin, inauteri gaua zelako, Asin eta Areizagarekin, zeina jakaz jantzita 

eta ezpata zorroan zuela irten baitzen, Joaquín de Arabaolaza ikaslearen 

etxerantz gitarraren bila, eta aurkitu ez zuenez plazara joan zela eta kapotez 

estalitako hiru gizon aurkitu zituen, baina, jaramonik egin gabe, ostatura 

joan zen, eta ea makila batekin irtenda makilakadak eman ote zizkien plazan 

Manuel Urmenetari eta Joseph Idígoras eskribau eta aguazilari, ezetz, erpurua 

lokatua zuelako”.

Pedro de Asinek, Mendabiakoak (Nafarroa), 22 urteko lege-ikasleak 

gauza bera erantzun zuen: kantu zintzo eta zilegiak abesten ibili zela, inolako 

iskanbilarik gabe, eta kapotez estalitako bi gizon aurkitu zituztela, aurrez aurre 

jarri zitzaizkiela, eta “zer jende” galdetu zien, eta “gu gara” erantzun zioten, 

eta lasaitu egin zen hori entzunda, baina Urmeneta esaten hasi zen: “hau, 

Pedro jauna, berori dirudienez liskarrerako gogoz dabil, eta hark erantzun 

zuen zalantzarik gabe berak eta bere lagun Cortázarrek gogoa zutela, 

haiek zirikatzera etorri baitziren”, eta handik alde egin zuten, eta adierazi 

zuen Urmeneta izan zela liskarraren edo borrokaren eragilea. Era berean 

aitortu zuen hurrengo egunean “gitarra eta danbolinarekin irten zirela jendea 

alaitzera, inauteri gaua zelako, eta errektorearekin topo egin eta erretiratzeko 

agindu zienean, esandakoa bete zutela”.
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Pablo de Areizagak, “Villarrealekoak (Gipuzkoa), legeetako ikasleak, 18 ur-

tekoak, kantu zintzoak baino ez zituzten abestu ozenki, kexatzeko arrazoirik 

gabe” esan zuen, ikasleen testigantzekin amaituta, zeinek beren burua defenda-

tu baitzuten adieraziz alaitasunerako data egokia zela eta kantuek eta musikek 

ez zutela zertan inor iraindu. Udal agintarien eta ikasleen bertsioak oso desberdi-

nak dira, baina argi uzten dute gazteak ez zeudela prest pribilegio tradizional ho-

riek galtzeko, ezta beren nagusien edozein eskakizunen aurrean makurtzeko ere.

Lehen meza zela eta 1610ean Oñatin ospatu zen festa batek indar-

keriazko gertaera batean amaitu zuen, ustez txistulari batzuen bazkarian 

parte hartzeari buruz sortutako nolabaiteko liskar baten ondorioz. Joanes de 

Sagarzurietaren etxean bildu ziren herriko jende gailena: alkatea, apaizak, 

doktoreak… eta musikariak. Eta, hain zuzen ere, azken horien jardunak 

eztabaida piztu zuen, eta, jarraian, ardo-pitxerrak indarrez jaurtitzen aritu 

ziren, eta, azkenean, gonbidatuetako bat zauritu eta beste batzuk ardoz 

zikindu ziren. Gertaera hark eragindako auziaren ondorioz prozesu bat 

bideratu zuen errektoreak Oñatiko apaiz Lázaro de Madinaren aurka176.

Nortzuk zeuden elkartuta okasio hartan? “Errektoreak jakin zuen Joanes 

de Sagarzurietaren etxeetan, non Francisco de Gaunaren meza berriaren 

festa ospatu den, alkatea eta erregimentua, eta ohitura duten bezala jai 

horretara bildutako apaiz eta bizilagun nagusi asko zeudela”. Ospakizun alaia 

eta ordenatua zen, agian ardo ugariz blaitua, okasioari zegokion bezala, eta 

“denak geldirik eta baketsu zeuden, inork aukerarik eman gabe”.

Zer gertatu zen eta zer arrazoirengatik? Esaten denez, apaiz bat, 

“Madina doktorea, bere abitu eta lanbidetik gain behera etorria, Jainkoaren 

zerbitzura ez egoteagatik haren aurka errudun eta errepublikari eskandalua 

eraginez, inork aukerarik eman gabe, kongregazio horretako otordua amaitu 

ondoren, elkarri agur esan nahi ziotenean, musika aitzakiatzat hartuta, sesioan 

hasi zen Olazarán doktorearekin, eta honek aukerarik eman gabe, zilarrezko 

pitxer bati eutsi zion eta bota egin zion Olazaráni, Francisco de Gasteluondori 

eman zion buruan eta zauritik odola atera zitzaion, eta zalaparta handia sortu 

zen horregatik eta Madinaren beste kolpe batzuengatik, alkatea zegoen 

mahaira bota zituen pitxerrengatik, eta heriotzak eta beste eskandalu batzuk 

gerta zitezkeen, eta bertaratuen neurritasunagatik, Madina doktorearen 

neurrigabekeriaren aurrean…”. Egoerak ez zuen okerrera egin gehiago, baina 

auzi bat ireki zitzaion Madinari.

176.  AHPG-GPAH AU 54-4.



218

Simón de Basauri doktorearen (alkatea) testigantzaren arabera, Madinak 

zilarrezko pitxer bat hartu eta bota egin zion Francisco de Gazteluondori 

buruan zaurituz, baina horrekin pozik ez eta, “beste pitxer batzuk bota 

zituen, … eta Olazarán erregidorearen aurka esaldi iraingarriak esan zituen, 

pitxerrarekin buruan zauritu izango zuena alde batera mugitu izan ez bazuen, 

nahiz eta Gazteluondoren buruan asmatu”.

Kontzertua Unibertsitateko klaustroan. Egilea: Jesús Mari Arzuaga. Jatorria: Jesús Mari Arzuagaren 
bilduma, Oñatiko Udala.
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Beste testigantza batek Madina eta Olazaránen arteko polemikaren 

motibo “musikalaren” arrazoia ematen du. Apaiz bat da, Gallaiztegui abadea, 

San Migel kolegio-elizako benefizioduna, eta hark “in verbo sacerdotis” 

dioenez, “atzo Francisco de Gaunaren ospakizunean zegoen, elizako 

kapitular eta herritar asko bildu ziren, eta bazkalostean musika hasi zen, ohi 

den bezala, eta han zeudenetako batzuek eskatu zuten musikarietako batek 

bakarrik jotzeko eta betea isiltzeko, eta beste batzuek nahi zuten biek jotzea, 

eta adostasun horretan jarraitu zuten jotzen biek”.

Ordura arte ezer ez: festa nolabaiteko arrakastaz girotzen saiatzen ziren 

txistulariei buruzko iritzi trukea. Baina Gallaizteguik dioenez, “orduan ikusi zuen 

Madina apaiza hitz desegokiekin hasi zela, eta, beraz, bere ondoan zeuden 

apaizek errieta egin zioten eta isiltzeko edo neurriz hitz egiteko eskatu zioten, 

baina hala ere haserre handiagoaz jarraitu zuen bi musikariek musika jarraitzeko 

eskatu zutenen aurka, eta Olazarán doktoreak zerbait entzun ondoren, beste 

mahai batean aldenduta zegoela, zer esaten zuen erantzun zion, eta Madina 

doktoreak, haserreago oraindik, arrazoi zakarrekin erantzun zion bortizki, eta 

Olazaráni mahai gainean zegoen pitxer bat bota zion, eta Gazteluondori eman 

zion buruan, eta beste pitxer batzuk bota zituen, eta ikusi zuen Juan Gómez 

de Verganzo kexatu zela esanez han zuen emaztea zauritu egin zutela, eta 

hala aztoratu zen jende guztia eskandalu handia sortuz. Hala, hogei pertsona 

baino gehiago zeuden labanekin eta beste arma batzuekin eskuetan, eta izan 

ez bazen justiziak eta beste pertsona batzuek heriotza asko saihestu nahi 

izan zituztelako, eta lekuko honek Madina doktoreari heldu zion esanez bera 

zela desadostasun horren arrazoia, eta lekukoaren pertsona arriskatuz salatik 

kanpora aterarazi eta itxi egin zuen atea, eskandalu gehiago saihestearren”.

Unibertsitateko irakaslea zen Madina? Aitzitik, ez da ulertzen Errektoreak 

“Sancti Spiritus ikastegi nagusian, informazio horren ondoren, urriaren bos-

tean, agindu zuen Madina doktorea atxilotzeko unibertsitate horretako kar-

tzela publikoan”.

Beste zin bat dugu, “in verbo sacerdotis”, Juan Ibáñez de Hernani, San 

Migel kolegio-elizako abade benefi ziodunaren aldetik. Hark esan zuenez, “meza 

berriaren festan auzotar eta kanpoko jende asko bildu zen, eta esan zuen 

azkenean batzuek musikari batek jotzea nahi zutela, beste batzuek biek jotzea, 

eta Madina haserre bizian hasi zen legoen177 aurka esanez bakoitzak egin zezala 

177.  Lego: eliza-jurisdikziorik ez duen sekularra, edo baita, ezjakina edo “heziketarik gabea”, eta 
iraintzat har daiteke, larriagoa kasu honetan, haien hizkuntza ulertzen ez zutela iradokitzen delako, 
gaztelaniaz hitz egiten baitzuten. Hori ematen da aditzera esaldi honetan: “legoek ez ulertzeko, beste 
mahai batzuetan zeudenek”, urrunduta gizon handiengandik hau da, apaiz, irakasle eta erregido-
reengandik, haiek kultura-maila jakin baten jabe zirela suposatzen baitzen.
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burla bere etxean, baita beste hitz batzuk ere, eta lekuko honek, bere aurrean 

zenak mahai berean, behin eta birritan erregutu zion, Jainkoaren izenean, 

isil zedila, eta beste mahai batzuetan zeuden legoek hitzak uler ez zitzaten 

[suposatzen al da “legoek” ez zutela gaztelania ulertzen?] altxatu egin zen eta 

Ipenza apaizari bedeinkazioa botatzeko eskatu zion [mahaikideak agurtzeko?], 

susmoa hartua zuelako zarata eta eskandalua sortuko zela, baina Madina 

doktorea zutik jarri zen, haserre handiagoaz eta beste mahaian zegoen Olazarán 

doktoreari hatzarekin seinalatuz, batere okasiorik eman gabe esan zuen bere 

etxean egin zezala burla, eta horretan denak aztoratu ziren, eta haien artean 

zalaparta handia sortu zen, eta lekuko hau, heriotzarik ez gertatzeagatik, bere 

ondoan zeuden bi ezpata hartu eta bere baitan atxiki zituen inork har ez zitzan, 

eta, kontu horrekin, lekuko honek ezin izan zuen hauteman aurrerago gertatu 

zena”.

Musikari dagokionez, Juan de Avendaño presbiteroak esan zuen festan 

lego batzuek gustuko zutela bi musikariek jotzea, eta beste batzuek, berriz, 

bakar batek jotzea. Bere aldetik, Madina ez zen iritzia ematera mugatu, baizik 

eta “lego horiei buruz gaizki esaka hasi zen”.

Madina ez zen apaiz soila, unibertsitateko titulua zuen, eta badirudi 

unibertsitatean irakasten zuela. Bere burua defendatu nahi izan zuen, jakina, 

eta honela egin zuen: “Lázaro de Madina doktoreak, unibertsitate ospetsu 

honetako presbitero eta bertan bizi denak, apaiz eta San Migel kolegio-elizan 

benefiziodun, unibertsitateko kartzela publikoan preso, nire atxiloketaren 

zergatia jakin gabe, aitorpenean entzun diezadala eskatzen dut”.

Galdetu zitzaion “ea meza eta ospakizun hartan alkatea eta beste batzuk 

eta apaiz asko zeuden lekuan zegoen, eta ea Olazarán doktorearekin hitz egin 

zuen, eta esan zuen egia dela han zegoela, baina ez ziola Olazaráni edo beste 

inori aztoratzeko arrazoirik eman, aitortzagile horrek ez zuelako Olazaránekin 

hitz egin, zeren bi danbolin-jole atera baitziren flauta banarekin mahaian 

zeudenei musika jotzera. Oñati jauna eztabaidan aritu zen musikarietako bat 

isiltzearen alde, hark batean altu eta bestean baxu jotzen zuelako, jotzen 

ari zen musikari jarraitu gabe, eta, horren ondorioz, ikusi zuen batzuk Oñate 

doktoreari barre egiten ari zirela, eta doktorea bere osaba zenez, sentitu egin 

zuen harengandik barre egitea, eta osaba haserretu ez zedin, Biain izeneko 

danbolin-joleari esan zion irten behar zuela bere bizitzagatik, esanez olgetan 

aritu eta entretenitu nahi zutenek entretenitzeko inori kalterik egin gabe”.

Txistulariek, antza denez, erritmoa galduta eta tonutik irtenda, edo 

elkarren artean ados jarri gabe jotzen zuten, eta horrek batzuen isekak eragin 

zituen. Horren ondorioz, Biain izeneko musikari bati erretiratzeko eskatu 
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zioten, “nahi zuten lekuan burla egiteko” argudiatuz. Pitxer jaurtiketari buruz, 

ukatu egin zuen, eta bere burua defendatu zuen Olazaráni leporatuz “ardo 

beltza isuri ziola, eta lepo osoa zikindu ziola, eta pitxer bat zegoela aurrean, 

eta bota egin zuela, eta gero irten egin zela”. Olazarán bera ere ez zen, ez, 

aingerutxo bare bat izango, baina ulertu behar da, ondo jan eta ondo edan 

ondoren, batzuk kanpotik ere ardoz blaitu arte, nahikoa zela txistularien 

emanaldia, borondate handikoa baina kaxkar xamarra, ilustratuen isekei 

jarraitzeko, eta jarrera horrek mindu egin zituen “lego” intentzio onekoak eta 

konformistak.

Izan ere, zigorra, zigor serioa ez beharbada, honetara mugatu zen: 

Madinak apaiz lanak betetzea eta eliztarrak otoitzik gabe ez geratzea, eta 

debekatu egin zitzaion herritik irtetea.
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Ikasle hasiberriak, liskarrak eta zeremonialeko burlak14

Unibertsitatean sartu berri ziren ikasleek bazekiten beteranoek 

egiten zizkieten proba jakin batzuen menpe jarri beharrean izango 

zirela: hasiberri-sari saihestezinak. Baliteke unibertsitate handietan 

irakasten zen zientziak eragin handirik ez izatea gainerako ikastegietan, 

baina unibertsitateko ohiturarik kaskarrenak, gaiztakeriak eta hasiberri-sariak 

tartean zirenean, halako ospea hartu zuten, non gainerako ikastegietara ere 

hedatzen baitziren, salbuespenik gabe. Basatiak ere izan zitezkeen praktika 

horiei buruzko berriak ziztu bizian zabaltzen ziren, eta berehala geratzen ziren 

fi nkatuta ikasleen ohituretan178.

Oñati ez zen hasiberri-sarietatik salbuetsita geratu eta, izan ere, ezaugarri 

tamalgarrietako bat ziren unibertsitateko gertakizunetan. Hiribildu horren 

ustezko isolamendua laster geratu zen atzean beste unibertsitate batzuetatik 

igarotako gero eta jende gehiago etorria zelako bertara eta, oparirik 

preziatuena bezala, ezartzen zuen Salamancan, Alcalán eta abarretan ohikoa 

zen pikareska.

Lizarraldek dioenez, Sancti Spiritusen, “irain” zeremonia ospatzen zen; 

parodia bat zen, non graduatu modernoena hautagaiaz trufatzen zen, hura 

eskukatuz eta ozenki aditzera emanez haren akats fi siko eta moralak, baita 

haren guraso eta arbasoenak ere179.

Zalantzarik gabe, ohiturarik maltzurrenak, urteen poderioz, tradizio bila-

katzeaz gain, saihestezin bihurtu ziren, eta horren aurka ezer gutxi egin zeza-

keten agintari akademikoek. 1758an, unibertsitateko artxiboak kleroa ere 

errespetatu ez zuen gertaera bat kontatzen digu180. Ikus dezagun gertatuta-

koa, prozesuaren testuari berari jarraituz:

178.  Aurretik aipatu izan dira ikasle-giroan zabaldutako ohitura maltzur batzuk, eta horietan 
sakonduko dugu kapitulu honetan.

179.  Historia de la Universidad Sancti Spiritus de Oñate, op. cit., 291. or.

180.  AHPG-GPAH AU 62-3.



224

“Joseph de Araoz eta Antonio de Santa Cruzek, San Migel 

kolegio-elizako presbitero benefi ziodunek, Nafarroako Inkisizioko 

komisario Antoniok, kereila jarri eta akusazio kriminala jartzen diegu 

Joseph Gracia de Texadari, unibertsitate honetako ikasleari, eta 

bere gainerako ikaskideei, zeinek Jainkoaren beldur gutxi erakutsi 

eta errege-justizia gutxietsita, atzoko egunean, arratsaldeko 

hiruretan, ni, Antonio, herri honetako San Anton kalean daukadan 

etxean nintzela, eta jende ospetsu askorekin, Texada etorri zen, 

bere beste lagun batzuekin batera, mehatxuz eta oihuka, eta 

nire etxetik atera nahi izan zuen Juan Frantzisko Olalde jauna, 

herri honetako apaiza eta nire ahaidea, eta, hala ere, zenbait 

instantzia eta erregu eginagatik ere nigandik eta Domingo de 

Olalde bere osabarengandik, nire etxetik atera zuten indarrez eta 

erruz. Kalera irten eta hari helduta, etxera ekarri ahal izan nuen 

berriro, eta horregatik jende askoren aurrean niri, eta nire etxeari, 

ez zidaten apaiz gisa zor zitzaidan begirunea erakutsi, esanez, 

apaiz ez banitza, ez dakit zer desmen egingo lidakeela, mehatxu 

larriekin, eta Texadak eta lagunek delitu larri ugari egin izanagatik, 

eta horren ezean, ausardia izan duela Joseph de Araozen gelara 

igotzeko, gaur, hilaren lauan, hamaika eta erdi eta hamabi artean, 

kapa gurutzatua zuela, eta ezagutzen ez ditudan beste bi lagun, 

errege-unibertsitate horretako irakasle direnak, nire ahizparekin 

eta don Celedonio de Azpeiterekin mahaian nengoela, igo ziren 

eskaileretan gora hots asko eginez, eta, hala ere, etxeko zerbitzariak 

esanda ere ez igotzeko beren nagusiak mahaian zeudelako, gehiago 

oihu egin zuten, eta lortu zuten nahi zutena, mahaitik altxa behar 

izan nuen, haiek jaitsarazi eta atea itxi behar izan nuen, esanez ni 

neu pasatuko nintzela berorri ikustera, eta erantzun zidaten ez nuela 

errektore jauna ikusi behar, ikasle zaharrek agintzen zutelako, eta 

igo diren modua, kapak gurutzatuta, eta oihuka jardunez nire etxean 

iskanbila handia sortuz, susmoa dut niri zerbait txarra egitera etorri 

zirela, eta horregatik haien berri ematen errektore-mahaian nengoela 

arrazoiek aurrea hartzera behartu naute, nire burua defendatzeko, 

eta eragozpen oso larrien aurrean jarri naute, eta beste delitu 

handiago bat ere egin dutelako, zeren eta, berorri gertatutakoaren 

berri ematera pasatu naizenez, eta horren berri ematen ari nintzela, 

etorri zirela Tomás de Egino elizako presbitero apaiza, Joseph de 

Cortázar, Joseph Arrazola eta Joseph de Gomendio, haiek ere atzo 
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arratsaldean Antonio de Santa Cruz jaunaren aurka egin zituen 

kalteen berri ematera, Texada hori bertan zegoela, beste kide 

batzuk iritsi zirela berorri hitz egitera, eta tarte horretan, aipatutako 

lau presbiteroen aurrean, eskua jarri nahi izan didala, eta egingo 

zukeen, baldin eta Arrazolak, Gomendiok beren eskuekin atxilotu 

izan ez balute Texada, horretan guztian delitu oso larriak egin baititu 

eta horregatik merezi du zigor latzenak eta zorrotzenak ezartzea, 

bera zigortzeko eta gainerakoei egindako kalteak zuzentzeko balio 

izateko, eta horregatik erregutzen dugu… atxilotzeko” (Araozek eta 

Santacruzek sinatzen dute)181.

Balthasar Jaime Martínez Compañón errektoreak gertatutakoari 

buruzko testigantzak bildu zituen. Etxeko neskameak, María Antonio de 

Zubiak, 65 urtekoak, hauxe kontatzen du: “Zarata handia entzun zuen 

atarian, eta balkoira irten zen, Joseph jauna eta bere arreba jaten ari zirela 

Celedonio de Azpeerekin (Lekeitiokoa eta unibertsitateko ikaslea) eta 

oihuka ari zirela ‘irten dadila Celedonio jauna’, eta jaten ari zela abisatuz, 

oihu gehiago egiten zuten, eta sartu egin ziren, Teresak, Joseph jaunaren 

neskameak, garrasi egin zien jaten ematen ari zitzaiela [bi neskame zeuden 

beraz], eta Celedonio irten zen eta esan zien: ‘jaunak, nik nire eginbeharra 

beteko dut bazkaldu ondoren eta joan zaitezte beroriek Jainkoarekin’, eta, 

hala ere, ahots goibelez esan zioten gero [berehala] ateratzeko eta Texadak 

kapa gurutzatuta zuen [kapa motz militarra gizonek erabilia sorbalda, bular 

eta bizkar aldean], eta, horren aurrean, Josephek etxetik ateratzeko esan 

zien, eta bera zelako etxejabea eta inork ez zuelako bertan agindu behar 

eta ausardia handia izan zela bere etxera sartu eta igotzea, eta, haiekin 

batera jaitsita, kanporatu zituen eta itxi zuen atea, eta, hala ere, garrasika 

aritu ziren Celedonio irten zedin, eta konponbide horrekin denak itzuli ziren 

tximiniara”.

Teresa de Babazcoitia 44 urteko lekukoak esan zuen errektoreak ezin 

zuela ezer egin haiekin, eta sukaldera itzuli ziren arren, ezer gutxi jan zutela 

liskarragatik beldurtuta zeudelako. Celedonio Lekeitiokoa zen, eta Texada 

haren bila zebilen “ikasle zaharren partetik astintzeko, ikasle hasiberria 

zelako”, eta horren aurrean, Araozek esan zuen ikasle zaharrek ez zutela 

ez ahalmenik ez aginpiderik etxera igotzeko. Kontua zen, beraz, kosta 

181.  Jakina, Texada hori ez da agertzen unibertsitateko graduatuen artean.
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ahala kosta, nonahi eta edozein zirkunstantziatan, beteranoek hasiberria 

astintzeko zuten gutizia ezartzea. Hala, indarrez sartzen ziren ostatuetan 

beren borondatea inposatzeko eta greba batean parte hartzera behartzeko, 

baita etxe partikularretan ere, gonbidatu baten bila, eta kasu honetan, 

unibertsitateko ikasle berria zen gonbidatua, eta, halakotzat, beteranoen 

gutiziei men egitera kondenatuta zegoen.

Handik urte gutxira, 1762an, errektoreak agindu zuen ikasle zaharrek 

ez zezatela inolako araurik ezarri eta ez zezatela haien gainetik agindu, eta 

horrela izanda, lehenengo aldian egun bateko zigorra izango zutela ikaztegian 

[kartzela], bigarrenean hiru egunekoa, hirugarrenean bederatzi egunekoa, eta 

aldi horretan unibertsitatetik kanporatzea eta aldentzea barne182.

Lehen esan bezala, ikasle-ohitura zakarrenen ikastegiak ziren 

unibertsitate handiak, Rodríguez Cruzek dioen bezala, zeinak aipatu egiten 

duen hasiberri-sari eta maltzurkeria ugari Alcaláko unibertsitatetik zetozela 

esaten zela, ospea lortu zuela Gortetik gertu egoteagatik eta bertako graduak 

edo tituluak merkeenak zirela183.

Liskarrerako arrazoien artean, honako hauek aipa ditzakegu: hasiberriei 

patentea kobratzeko ohitura (berehala hitz egingo dugu horretaz), ‘erretulatzera’ 

edo ‘txalotzera’ irtetea, ikasleen botoen bidez katedrak hornitzeko modua, 

lehen ere aipatu dudan bezala. Mehatxu eta eskumiku guztiak gora-behera, 

ikasleek iskanbila handiak sortzen zituzten uneoro; eta gauez irteten zirenean 

‘erretulatzera’, zuziz eta musikaz eta algaraz lagunduta, askotan horrek eragiten 

zuen eskualdeen artean borrokan eta norgehiagoka jardutea, eta sekulako 

iskanbila sortzea. Airean durundi egiten zuten zegokien ikurrari zuzendutako 

goraipamen-oihuek: Gaztelakoek galburuari, Extremadurakoek txorizoari, 

Andaluziakoek olibara, Errioxakoek botilari, eta abar. Hurrengo goizean, 

mendeen joanari aurre egiten zioten bitoreen lilura erakusten zuen hiriak. Eta 

ohikoa zen, gainera, zalapartaren biktimen odolak bere arrastoa kaleetan uztea. 

xv. mendeari buruz, aita Beltran de Herediak honela dio:

“Ikasleen arteko liskarrak, orduan, ohiko gertaerak ziren. 

Unibertsitateko konstituzioetan, armis non portandis titulu bat 

egon ohi zen, edo, edozein kasutan, xedapen akademikoz edo 

ohiturazko zuzenbidez, ikasleei armatuta ibiltzea debekatzen 

182.  AHPG-GPAH AU 52-5.

183.  “Vida estudiantil en la hispanidad de ayer”, op. cit., 380-383. or.



227

zitzaien, Alfontso Jakitunaren errege-zedulek ‘ikasle borrokazaleei’ 

buruz xedatutakoa bete zezaten. Martin V.ak berretsitakoetatik, 21. 

konstituzioak ere horri buruz hitz egiten du. Horrela, lortu egiten 

zen ustekabean sortutako liskarrak zartada batzuetara mugatzea. 

Baina baziren, baita ere, mendekurako okasio bila zebiltzanak. Eta 

apropos eragindako eraso haietan atertzen ziren airean ezpatak eta 

odoleztatzen ziren kaleak”.

Ikasle aztoratu mordoak Quevedok El Buscón-en, Suárez de Figueroak 

El Pasajero-n eta abarretan deskribatzen dituzten milaka proba eta 

hasiberri-sari jasatera behartzen zituzten ikasle berriak. Hasiberri-sarietako 

bat zen ikasle etorri berriari karkaxa nazkagarriak botatzea. Honela dio Don 

Pablosek Buscónen: “Blai-blai eginda zegoen burutik behera” eta bere 

kapa beltza “zuri-zuri nire bekatuengatik”. Eta hori gutxi balitz, astindu bat 

eman zioten gauez. Beste hasiberri-sarietako bat zen ikasle berria obispo 

txikiarena egitera behartzea, eta halakotzat diskurtsoak ematera. Paperezko 

mitra bat jartzen zioten eta men egiten zioten burlaz. Beste batean, borrokan 

ari zirelako itxurak egiten zituzten, kapekin joka, eta borrokalditik irteten 

zen hasiberri gizagaixoa bere kapa berririk gabe, eta desagertua zen beste 

baten kapa zahar batekin... Txantxak amaitu ohi ziren hasiberriak bankete 

batera gonbidatzen zituenean haiek, zeinak, ‘patente’ honen bidez, ikasle 

etorri berriaren defendatzaile bihurtzen baitziren. Eta ez zuten bakean uzten 

ordaindu arte. Horrela dio Don Pablosek, lehen aipatutako El Buscón-en, 

Diego Coronel jaunak bere kideei bi dozena erreal eman ondoren, patentea 

eskatu ziotenean, goizean goiz eta alkandoraz jantzita, denek oihukatu 

zuten: “Gora laguna eta gure adiskidetasunean onartua izan dadila; 

antzinatasun-nagusitasunaz goza dezala; sarna izan dezake, zikinduta ibil 

daiteke eta denen gosea jasan dezake”. Bazen patenteetatik ateratzen 

zuen diruarekin pasatzen zuena kurtsoa. Eta hasiberriak ordaintzeari uko 

egiten bazion, tratu txar ugari jasan behar izaten zituen, batzuetan borroka 

bizian amaitzen zirenak. Suárez de Figueroak, El Pasajero-n, honela dio: 

“Hasiberriek pairatzen dituzten isekak ez dira bakarrik goxoak, baizik 

eta atsekabe handikoak, eta sufrimendu horretan hautsi ere egiten da 

neurritsuenaren uhala...”. Eta Moratosen ahotan honako hau jartzen du: “Ikus 

nazazue hemen... hain urrun nire gurasoek Unibertsitatera [Alcalá] bidali 

ninduten asmotik, non fi losofatzen saiatu besterik ez baitzen egiten. Hala, 

bertara iritsi nintzen, eta, aurreko lezioaz baliatuz, nire herrikoek bakarrik 

hartzen ninduten berritzat. Hala ere, ezin izan nituen saihestu hainbat iseka”.
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Krudelkeria ikasleen jolasetan ere agertzen da. García Boizak dio: “Hiru 

Hizkuntzetako irakasle bat hil egin zen jincamorro joko basatian oin batean 

jaso zuen zauria gangrenatu izanaren ondorioz. Honetan zetzan jokoa: 

saihestu egin behar zen ikasle batek makila gogor eta zorrotz batez jaurtitzen 

zuen kolpea biribilean jarrita hanka bat aurreratzen zutenen oinetan, eta 

jaurtitzen zuenari adi-adi begira egon beharra zegoen kolpea saihesteko”. 

Ruiz de Alarcónen La Cueva de Salamanca-n, neskame batek, Diegoren 

neska-lagunak, ikasleen bihurrikerien berri ematen du.

Mundu guztia dabil nahastuta,

zauritua Korrejidorea,

hilda Aguazil nagusia...

aske ibili zen deabrua.

Hainbeste buru ireki zuten;

Romero eskribauari

esku bat eraitsi zioten.

Ikasleen ohiko festetako bat urtarrilaren 17an ospatzen zen, San Anton 

“piztien zaindariaren” egunean. Festa honen zale porrokatua zen Alcalá, 

nahiz eta errektoreek ezabatu nahi izan zuten, baina arrakastarik gabe, nagusi 

baitzen antiqui mores serventur [manten daitezela antzinako usadioak]184 

aitzakia. San Antonio egunean, beteranoak oldartu egiten ziren lehenengo 

urtez unibertsitatera etorriak zirenen aurka haiei buruan jantzita zeramatzaten 

kapelak eta birretak jendartean kenduta. Apaingarri horiek galtzen zituztenek, 

gozokien truke berreskuratu behar izaten zituzten, eta, horretarako, gozotegira 

eramaten zituzten. Aurre egiten zietenek gehiago ordaintzen zuten. Kapelak 

galtzen zituzten, baina berreskuratzea lortzen bazuten, ilea eta belarriak galduta 

izatea arriskatzen ziren, haien aurpegia listu-ontzi bihurtzeraino. Korrejidoreak 

unibertsitateko sarbide-arkuaren azpitik sartu nahi izan zuen, irakasleek halakorik 

ez egitea gomendatu bazioten ere, “ikusiko dugu nirekin ausartzen diren” 

oihukatuta. Berehala ikusi zuen bere burua jendailak inguratuta, eta erantzun 

zuen ea ausartzen ziren Erregearen kapitain eta Boloniako irakasle izandako 

baten aurka, eta horren aurrean, batek, iseka eginez oihukatu zuen “Bolonioa 

isil dadila”, eta denek batera “Bolonioa isil dadila” oihukatu zuten. [Bolonio, 

Boloniako ikasleei zegokienez, ergeltzat eta ezjakintzat jotzen zen].

184.  V. de la Fuente, “Costumbres estudiantiles. El alguacil alguacilado”, 21-24. or.
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Hasiberri-sariek ospe tristea izan zuten nazioartean, eta unibertsitatearen 

berezko kulturatik hainbeste urruntzen ziren ohitura barbaro horietan parte 

zirela ikusten ziren ikasle europarrak.

XIX. mendean oraindik ere, jarraitu egiten zuten ohitura maltzurrek, 

ikastegiak eszenatoki grotesko bihurtzen zituztenek, non iseka eta bozkarioa 

mantendu egiten baitziren unibertsitateko bizitzari atxikitako zerbait balitz 

Jolasak Unibertsitateko klaustroan. Egilea: Jesús Mari Arzuaga. Jatorria: Jesús Mari Arzuagaren bil-
duma, Oñatiko Udala.
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bezala. Fazeta horretan, Martínez del Ríok ikastegietako errealitatera 

hurbiltzen gaitu. Ikasleak bizimodu berezi bat garatu zuen, unibertsitatean 

eta bere ingurunean nagusi zen pikarokerian oinarritua: oporrak, erromeriak, 

hasiberri-sariak, zeremoniak, tunak eta abar, bere bizipoza ziren, giro lizunetik 

askoz ere hurbilago ikasleei zegokien girotik baino185.

Garai horri berari dagokionez, Arias Jirónek deskribatu egiten ditu 

ikasle batzuen ibilerak, zeinak ez zeuden gogo handiz ikasteko, bai, ordea, 

unibertsitateari ospea kentzen zion bizimodu bat eramateko186. Cándido 

Anzueloren (Castro-Jerizekoa) kasu bat azaltzen digu. Haren osaba 

benefi ziodun batek lagundu egin zion ikasi ahal izan zezan. Valladolidera 

jo zuen, eta famulu edo morroi gisa sartu zen San Pablo komentuan. 

Zerbitzari haiek txokolatea zerbitzatzen zuten, mezan laguntzen zuten, 

katedrara joaten ziren, azken fi nean, eroso bizi ziren. Egun batean prioreak 

deitu zion, bere mailako beste batzuekin batera, abitua hartzera eta fraide 

izatera animatuz. Haietako hiruk onartu egin zuten, eta Cándidok eta 

beste bi lagunek komentutik alde egin zuten. Komentuko bizitza hartan, 

Cándidok, morroi gisa, beste ikasle batzuen eta lizentziatu baten isekak 

jasan behar izan zituen.

Berak kontatzen duen bezala, “Azkenean, unibertsitate honetaz nekatu 

eta Oviedora joan ginen, eta bertan ere pizgarri gutxi eskainita, Alcalán bukatu 

genuen”. Geroago Salamancara ere joan ziren, “Abenduaren 27an abiatu 

ginen hiru lagunak”, eta gitarra eta panderoa joz dibertitu ziren, eta horrekin 

bizirauten zuten. Talde horretan, Cándido arduratzen zen nekagarri papera 

egiteaz, jendea dibertitzeko eta, aldi berean, gogaitzeko.

Unibertsitateko graduazio edo titulazioarekin batera egiten ziren 

zeremoniei eskainitako isekak erakusten ditu kontakizunak. Lagun bat 

doktore graduatzera zihoan Alcalán, eta zeremonia honela deskribatzen 

da: “ikaskuntza-ariketak eta bertako zeremonia-multzo zaharkitua”. Iritsi 

zenean “Borla eguna [edo doktore gradua], aurreko arratsaldetik kanpai-hots 

batek unibertsitatean iragarria”, zeremonia hauekin batera doan parafernalia 

barregarria deskribatzen da: “Legeetan doktore bat sartu zen borla gorri 

batekin harro-harro, beste doktore batzuen biribil batera joan zen, eta 

eztabaida sutsuan ari ziren haiek, beste leku batean dibertitzen ari ziren 

185.  “Historias y relatos de estudiantes universitarios”, Semanario Pintoresco Español, 160 or. 
eta segidakoak.

186.  “Costumbres Salamanquinas. Los estudiantes de la Tuna”, Semanario Pintoresco Español, 
1839ko ekainak 2, 170-173. or., Alfontso IX.a Miszelanea.
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ikasleak bi sexuetako jendeari eta katedradunei burla eginez, txirimia, atabal 

eta beste musika-tresna batzuen zurrumurrua iritsi zen, eta jendaila nahasi bat 

sartu zen, eta doktoreak beren lekuetara. Txirimia eta baxuen ondoren, ikasle 

eta graduatu berriaren adiskide zen zeremonia-maisuak makilakada bat jo 

zuen lurrean, zinta handiak zeramatzan graduatu berriak, eta maisutasunezko 

kutsu batez hasi zuen bere deklamazioa, latinezko diskurtso bat, benia 

eskatuz hitz potolo eta esaldi arranditsuekin, eta jakin genuen ikasle haren 

ahotan zein saiatua zen, bere ikaskuntza-karrera berresten zuten etengabeko 

ohoreak”. Baina haren lagun zen lekuko batek doktoregaia salatu zuen, 

esanez “bere karreran erakutsi izan zituela alfer zantzuak”, eta bere diruarekin 

erosi zuela titulua, lausengu eta opariez baliatuz.

Ikaslearen aitabitxiak Doktore gradua eskatu zion errektoreari, eta 

hautagaiak, “doktore berria belauniko jarririk, bata bestearen atzetik zin egin 

zituen gure fedearen misterio guztiak, eta misterioak eta fedeak ez ziren beste 

hainbat gauza”. Modu arranditsu batez eman zioten borla [doktore ikurra] eta 

horrekin bere betebeharrak esan zizkioten, eta liburu bat eman zioten, bere 

egoera berriagatik ikasi behar zuena.

Graduaziora joan zen lekukoak antzerki-ikuskizunaren onena zuen 

gordeta amaierarako: “Nola sumatuko nuen XIX. mendean zaldun bat 

armatzen ikusi behar nuela! Eta nor? Ikasle bat, hari daga eta ezpata emanez, 

eta ezproi batzuk, oinetan baino eskuetan ezarri zizkiotenak, eta armak, mahai 

gainean jarri zituenak, ez baitzuen non jarri”. Titulua lortzeko defendatu behar 

zuen gaian ez oso trebea, hitzaldi tamalgarri bat eskaini zuen: “Totel-motel, 

geldik, zer esan jakin gabe geratu zen, eta berriz ere txirimiak, Doktorea 

besarkada eta txalo artean irteten… ironiaz esanez: Har ezazu atseden”. 

Modu itxuragabe horretan funtzionatzen zuen XIX. mendeko unibertsitateak, 

zientziatik aldenduta eta ikasleen interes basatietan nahasirik; izan ere, 

komedia krudel bat antzezten zuten ikasleek eta parte aktibo ziren irakasleak 

antzerki horretan.

Oñati salbatzen al zen, ustezko isolamendu eta urruntasun batean 

oinarrituta, eragin kaltegarri hartatik? Neurri eta ohartarazpen ugariek, bai 

errektoreengandik, bai unibertsitatea bisitatu eta bertako jarduna antolatzeaz 

arduratzen ziren haiengandik jasotakoek, aditzera ematen dute Sancti 

Spiritus ikastegiaren funtzionamenduak Penintsulako gainerako ikastegiekin 

antzekotasun susmagarria zuela neurri handi batean, nahiz eta saltzen 

saiatzen ari ziren propaganda izan, populazioa oso txikia zenez eta ikasleen 

jokabidea zaindu nahi zenez, hiribilduak seriotasuna eta kontrola nahi zituela, 

eta halako zerbait imajinaezina zen Alcalán edo Salamancan.
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Ikus ditzagun Oñatiko ikasle-bizimoduaren zenbait adibide, non suma-

tzen baita ziurrenik garai bateko “jauntxoei” lotutako familia boteretsuenetako 

semeek ohitura anker batzuk ezarriko zituztela unibertsitatean osatzen zuten 

komunitatean.

1773an, unibertsitateko errektorearen ofi ziozko auto batzuk agertzen 

dira, José de Guerra morroiak esku ezezagunetatik jaso zituen kolpeak 

eta zauriak zirela eta187. Sotafamulu gisa lan egiten zuen enplegatu bat da, 

ikasketak eta ikastegiko lana aldi berean egiten zituena. Legazpikoa zen, 

legelari ikasketak egiten ari zena, eta mandatu batera irten zen, eta bueltan 

jipoitu eta tratatu txarrak jaso zituen. Bere anaia Francisco de Guerra zirujau 

maisuak aztertu eta sendatu zuen, zeinak behatu zuen “bekain gainean bi 

hazbeteko zauri sakona, periostioraino, arrisku handikoa ez dena”.

Bernardo de Oruetaren mandatu bat betetzera atera zen José, familiakoa 

edo ikastegiko morroia, eta Ángel de Ugarteren tabernara joan zen, hiru 

txopin ardo jasotzera, “postrerako irakasle jaunentzat”, Eguberrietako jaiei 

begira beharbada. Phelipe Mendizábal botikari maisuaren logela-etxera 

iristean, kapotez estalitako hiru gizon aurkitu zituen, eta ezagutu egin zituen, 

“musikarekin jaisten ari ziren batera, gitarra bat jotzen”. Agian ez zitzaien 

gustatu unibertsitateko langile batek ezagutzea, edo, besterik gabe, haren 

kontura dibertitzea bururatu zitzaien; izan ere, Bernardo ikastegira itzultzean, 

birritan entzun zuen txistu oso ozen bat, eta Manuel de Letamendiren etxeko 

atera iristean, ikastegiaren ondoan, hormara hurreratuta, Diego Phelipe de 

Larrea ezagutu zuen “ilargiaren argiaz”, eta hark kolpe gogor bat eman zion 

buruan, makila edo borra batekin, eta zazpiak aldera ikastegira joan zen 

odoletan, eta gertatutakoa adierazi zien Josepha de Corcostegui eta María de 

Letona neskame sukaldariei.

Larrea, legeetako hirugarren mailan zegoena, preso hartu zuten, baina 

bizi zen ostatuan geratu behar zuen itxialdian, ohitura zenez, Josepha de 

Burgoa alargunaren etxean. Erasotzaileak adierazi zuenez, abenduaren 

29an “arratsaldean atera zen plazara, eta pilotan ibili zen jolasean, Juan Luis 

Mendizábalekin, eta hura beste batzuekin batera jolasean utzita, Francisco 

de Cortabarriaren etxera joan zen, non truko-mahaia (billarra) dagoen, eta 

beste batzuekin topo egin zuen, eta gela batera joan ziren kartetan jolastera, 

eta gero Blas de Moyuaren etxera joan zen (bertan ere truko-mahaia dago), 

187.  AHPG-GPAH AU 63-3.
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plazara irten ziren, eta Cortabarriaren etxera itzuli ziren, eta bertan truko-

mahaian aritu ziren jokoan zortziak arte, eta, askaldu ondoren, mahaira itzuli 

ziren”.

Larreari galdetuta Guerrarekin liskarrik izan ote zuen, ezetz erantzun zuen, 

baina bere adierazpenean xehetasun bat gehitu zuen, lehen deskribatutako 

ikasle-giroan kokatzen gaituena. 29an fi losofo batzuk ibili ziren errondan eta 

musika jotzen, eta Joseph Lucas de Arbolanchak txantxa gisa esan zion Guerra 

sotafamuluari “atera zedila dantzara, eta harrotasun handiz erantzun zion ez 

zuela nahi, eta horren aurrean deklaratzaileak Gerrari esan zion zergatik ez 

zuen dantzatu behar, gainerako kideak ere dantzan ari zirenean, eta ea ez ote 

zuen beste modu hoberik erantzuteko eta gerta zitekeela deklaratzaileak beste 

modu batean hitz eginaraztea hari”. Ikusten denez, ikasle “normalek”, kategoria 

handiagokoek, beren morroitzat zituzten sotafamuluak, “zaharren” menpe 

jarriak, zeinek zenbait eskubide esleitu baitzituzten berentzat berrien eta Guerra 

bezalako mendeko pertsonen gainetik.

Errektore-etxean, urtarrilaren bian, lekuko gisa agertu zen Joseph 

Olavarria, Santo Domingo de la Calzadakoa, legeetako ikaslea, eta hark 

adierazi zuen abenduaren 30ean goizean entzun ziola Joseph Nicolás de 

Arrazolari, parrokiko presbiteroari, (haren etxean zen ostatuko lekukoa) 

Joseph de Guerra ikastegiko sotafamulua jo zutela. Adierazi zuenez, 29an, 

beste batzuekin batera, tiple baten (bihuela moduko musika-tresna) musika 

jo zen hiriko kaleetan zehar, eta lau joan ziren tiplea jotzen Kalezarreko 

guruztokiraino, eta itzultzean “Manuel de Guinearen etxeko eserlekuan eserita 

batzuk” topatu zituzten, eta haietako batek “txistu egin zuen irentzaile-txilibitu 

batez, Kalebarrirantz joan ziren, eta zortzietarako itzuli ziren, eta zortziak 

entzutean beren ostatuetara erretiratu ziren”. Txistua izan bide zen Guerra 

zirikatzeko seinalea, beteranoek gonbidatutako dantzaldian parte hartu nahi 

izan ez zuena.

Ikasleen bizitza zakar samar horretan sumatu egiten da, jakina, ez 

jakitearena egiten zela bertako ikasleen eta kanpokoen artean. Ehizaldi batek, 

tiroz amaituak, 1777an izandako gertaera bat aditzera ematen digu. Oñatiko 

ikasle batek hartu zuen bertan parte, eta akusatuen artean agertzen da herriko 

mutil bati perdigoikada batzuk eman izanaz188.

Manuel Domingo de Ibarrola errektoreari berri bat iritsi zitzaion: Pedro de 

Nolascok, unibertsitatean ikasten ari zen ikasleak, “herriko mutil ezkongabe 

188.  AHPG-GPAH AU 64-1.
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bati, Francisco de Urbinari, eskopeta batez tiro egin eta zauritu egin zuen”, 

eta, beraz, espetxeratu egin zuten Nolasco. Lekukoek istorio “zinegetiko” zen-

tzugabe hau eskaintzen digute, besteak beste, hainbat ikasle protagonista 

dituena.

Urbinak adierazi zuenez, “Juan Antonio Ugartondorekin, bere abizena 

zuen baserriko jabearekin, haren morroi zela, atera zen Sorginerreka izeneko 

mendira egurra moztera edo abarrera [abarrak, adarrak?], eta jabea eguerdian 

etxera itzuli zenean, morroia mendian geratu zen, eta moztutako abarra 

idiekin eta gurdiarekin garraiatzera itzuli zen jabea, eta distantzia jakin batean 

Nolasco ikusi zuen eta, kanpotarrak zirenez, ezagutzen ez zituen beste bi 

ikasle; hasi ziren abarra gurdian jartzen, eta, kargatzen ari zirela, haiekin 

zegoen etxeko txakurra hasi zen bortizki zaunka Sarriari [herriko ikasle 

Nolasco izenekoa] eta bere lagunei, eta Sarriak txakurra baztertzeko esan zion 

jabeari, eta erantzun zion non gorde behar zuen, gurdiaren azpian… eta beste 

arrazoirik gabe, txakurrarengandik hiru estatu eta erdira [sei metro inguru] 

bitan esan zion aiba, aiba, eta eskopeta-tiro bat bota zuen, eta gurdiaren 

atzetik erretiratu ziren, eta denak akuilu-ezten baten bila zihoazela pentsatuz, 

denek eskopeta zutela, tiro batez perdigoi bat bota zion kokotsean, hiru 

lepoan, hamar bularrean, hiru besoan eta eskuineko eskuan, lau ezkerreko 

besoan, bat izterrean eta bakar bat ere oinetan, eta sendatzen ari da zauri 

haietatik”.

Fulgencio Iñiguez de Gordoak, Urbina sendatzen ari zitzaion maisu ziru-

jauak, hain zauri sinpleak aurkitu zituen, non ez ziren tegumentuetan sakon-

tzen, gorputzean ez baitzuen perdigoirik aurkitu. Medikuak ohean egoteko 

esan zion, eta Bidaurreta inguruko kalean aurkitu zuenez, etxera joateko esan 

zion. Hala egin zuen, baina gauerdian mina sentitu zuen bularrean, eta senda-

gileak ahulduta aurkitu zuenez, Sakramentu Santuak jasotzeko esan zion, eta 

aurpegiratu zion bere burua arriskatu izana, goizegi irten eta hoztu izana.

Herri honetako 18 urteko Nolasco Sarriaren aitorpenaren arabera, txakur 

bati eskopeta-tiro bat bota izanagatik kartzelatu zuten. Durangoko ikasle 

batekin eta beste lagun batekin joan zen ehizara, hirurak eskopetekin, “eta 

gurdi ondoan zen txakurra zaunka hasi zela bere txakurrari arrastoa galaraziz, 

eta bi txakurrek elkar astindu zuten baina ez zuten uste morroia zauritu 

zutenik”.

Deigarria gerta daiteke ikasle gazte batzuk ehizara irtetea, baina, aldi 

berean, xehetasun horrek Oñatin bizi ziren normaltasunaren berri ematen 

digu. Oñatiarrak eperretan aditua den txakur bat izango zuen, eta hala diote 
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lekukoek: “Bakoitza bere eskopetarekin eta eper-txakurrarekin joan zen, 

tiratzaileak txakurrari zuzendu zion tiroa, eta ustekabean perdigoi batzuek 

gurdi gainean zegoen morroia zauritu zuten”. Baina zauriak zirujauak 

iragarritakoak baino larriagoak ziren. Ustezko errudunek argudiatu zuten arren 

hura gaixo egotearen arrazoia zela “oso zakarra eta hotza zenez eguraldia, 

bularra itxi zitzaion, eta hotzeriak jota utzi zuen, eta zaurien ondoren gaizki 

zaindu izanagatik hil zela, osasuntsu egonda beste edozein gauza beragatik 

hil izan zitekeela, haren zaintza zirujauaren ardurapean utzi zutela, ez ordea 

medikuarenean”. Heriotzak izutu egin zuen antza akusatu nagusia. Nolascok 

ihes egin zuen agindu zitzaionean agertzeko, kartzelan sartzeko, eta bederatzi 

egun desagertuta igaro ondoren, errebeldiaz akusatu zuten.

Ikasle batzuek legearen zamatik ihes egin zezaketen, unibertsitatea 

utzita, Nolasco Sarria ehiztariak egin zuen bezala. Beste batzuen kasuan 

gerta zitekeen kanporatuak izatea beren ohitura eta manera txarrengatik. 

Azaldutako kasuak unibertsitatearen arau bikoitza aplikatzen du. Bata, asmo 

berritu bat, alegia, formak ez ezik, ikasketak eta seriotasuna ere zaindu behar 

zituela ikastegiak. Beste bat, ez ikasteaz gain, goragokoen gomendioak jaso 

nahi ez zituena behartuta egon zitekeela unibertsitatea uztera. Manzanera 

de la Sierrako (Santander) Martín de Herosen kasuak ereduz adierazten ditu 

ikastegiko hezkuntza-osasuna zaintzen zuten errektoreen arau zuhurrak189.

Martin gautxori handi bat zen antza, eta erretiratzeko orduei erreparatu 

gabe irteten zen, batez ere jaiegun jakin batzuetan. Errektoreak galdetu 

zionean “ba al zekien gauez zein ordutan joan behar zuen bere etxe 

edo ostatuetara eta haietatik zein ordutan ez irten, bazuela horren berri 

erantzun zuen, eta aurreko gauean agindua urratu zuelako demanda 

eginda, harrokeria eta lotsagabekeria handiz erantzun zuen inauteri gauak 

mundu osoan salbuetsiak eta pribilegiatuak zirela eta ez zirela debekatu 

behar, eta errektoreak erantzun zion hari ez zegokiola eztabaidatzea gau 

horiek pribilegiatuak ote ziren ala ez, eta zuzenketa-bide bat agindu zion, 

unibertsitateak behealdean duen kartzelara preso jaisteko”.

Santanderrekoa ez zen ez, makurtu; izan ere, esaten zaigunez, “ikaslea 

gelatik irten zenean, atetik errektoreari aurre egin zion ausardia handiz, eta 

esan zion ez berori, ezta unibertsitate osoa ere, ez zirela gai berari eusteko, 

eta ikasleak, obedientziarik eza harrokeriaz erakutsiz, unibertsitatetik ihes 

egin zuen, eta plaza horretan aurkeztu zen, eta errektore jaunari aurre egin 

189.  AHPG-GPAH AU 60-13, 1804. urtea.
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zion, eta eskatu zion matrikulatik kentzeko, ihes egin eta gero bidali egin 

baitzion [errektoreak] espetxera joateko ohartarazpen bat, baina aguazilari 

ez obeditzeaz gain, plazan bertan harrapatuta ere, errektorearen eta jende 

mordoaren aurrean, aurre egin zion, eta ostatura erretiratu zen, eta hara joan 

zen aguazila, eta ostatuko jabeak esan zion ez zegoela etxean, baso bat ur 

hartu zuela eta berehala irten zela kalean behera, eta aguazilari agindu zion 

unibertsitatera joateko arratsaldeko hiruetan, eta agindu zion ostatura joateko 

eta Herosek zeukan kutxa eta arropa hartzeko, eta unibertsitatera eramateko, 

eta ostalariak esan zuen ez zela etxera itzuli, baina Manuel Antonio de 

Gorosabel presbitero katedraduna azaldu zen esanez Heros hori bere 

gomendatua zela, eta Herosek eskatu zuela arropa bidaltzea norbaitekin”.

Aukera egokia zen unibertsitateko legearen seriotasuna eta indarra 

ezartzeko. Francisco Antonio de Andracak, presbitero eta errektoreak, 

esan zuen gobernu egokirako agindu zuela matrikulatutako ikasle guztiak 

beren etxeetara erretiratzeko, ikasketa-gauetan otoitzerako deian, ikasleen 

probetxurako eta haien ikaskuntza-zereginetarako, jokabide onerako, 

herriaren bake eta lasaitasunerako, eta otsailaren 27an errektoretzan 

aurkezterakoan, errieta apalki entzun ordez, lotsagabe erantzuteko ausardia 

izan zuen, eta horren aurrean espetxera bidali zuten, eskandaluagatik eta 

plazako liskarragatik, eta hala erabaki zuen Heros ez inoiz onartua izatea ez 

matrikula ez gradu bakar batean ere”.
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Errektorearen egitekoa amodio-gatazketan15

15.1. Kleroaren moral hauskorra 

Aipatu bezala, Sancti Spirituseko ikasle asko ordena txikietako klerikoak 

ziren, fundazioren batetik edo unibertsitateko graduen bidez lortutako 

merituetatik bizitzea lortu arte ikasten zutenak. Garai hartan bizimodu bat 

eskaintzen zuen elizak eta sarritan falta ohi zen bertan erlijio-bokazioa.

Ikasle/kleriko haiek emakumeekin zituzten harremanak ulertu ahal 

izateko, kontuan hartu beharra dago garai modernoko lasaikeria sexu-moralari 

lotutako ohituretan. Gazte askok familiak inposatuta aukeratzen zuten elizako 

karrera. Nesken kasua are larriagoa zen, haien gainean gurasoen boterea ez 

ezik, botere soziala eta Elizarena baitzegoen ezarria. Nolanahi ere, erlijioa 

irtenbide profesionaltzat jotzen zen, Elizak, Erdi Aroan bezala, izugarrizko 

botere materiala zuelako, eta, jakina, morala eta soziala ere.

Neskei dagokienez, familiek nahiago zuten komentu batean sartu, 

ezkontzatik kanpoko harremanekin desohoraturik geratzeko arriskua hartu 

baino. Emakumearentzako egoera perfektua ezkontza edo klausura zen, eta 

horrek eraginda, moja asko inolako bokaziorik gabe ziren moja190.

Horren inguruan oihartzun handia izan zuen kasu batek, “Monzako 

moja” izenekoarenak: bere aitak, Martín de Leyva komendadore espainiarrak, 

Monzako beneditar monasteriora bidali zuen. Bokaziorik gabe, Pablo Osio 

lurjabearen maitale izan zen, eta alaba bat izan zuen harekin. Mariana 74 urte 

zituela hil zen, Milango Santa Varelia monasterioan, eta Alessandro Manzoni 

nobelagile italiarraren inspirazio-iturri izan zen Los novios lan ospetsua 

idazteko.

190.  J. A. Azpiazu, Mujeres vascas. Sumisión y poder, R & B Ediciones, Donostia 1995, 174. or.
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Apaiz edo moja bat tartean diren arauz kanpoko harremanek auzi 

ugari sortzen zituzten. Nahikoa da adibide batzuk aipatzea ulertzeko 

Oñatiko unibertsitatean kasuak gertatu zirela halako jokabidea erakusten 

dutenak ikasleen artean, kleriko izan ala ez. Sancti Spiritusi lotutako kasuak 

aurkitzen ditugu, akusaziorik egonez gero, errektorearen esku geratzen 

zirenak jurisdikzioz. Eta ikaslea Oñatitik urrun egon arren ere gertatzen 

zen; horren erakusgarri dugu Aramaion gertatutako heriotzaren kasua, 

egiaztatua. Horrelakoetan ere, unibertsitateak babes handia ematen zien 

bere menpekoei.

Baina, oraingoz, unibertsitatetik kanpoko kasuetan jarriko dugu arreta, 

zentzuz epaitu ahal izan ditzagun ikasleen barruti edo jurisdikzioaren barruan 

gertatutako kasuak, gertatu ziren gizarte-ingurunea ikusita.

1519an, Martín Abad de Lasarte eta Juan Ochoa Abad klerikoak, 

“Lasarteko [Gasteiz ondoan] kleriko benefi ziodunak, eliz auzitegira joan ziren, 

eta salatu zuten Lasarteko kontzejuak prendak hartzen dizkiela esanez ohaide 

dutela neskamea, eta Martín Abadek bere amaren neskame eta zerbitzaritzat 

duela”191. Akusazioen arabera, Catalina eta Estibaliz ere hondatu zituzten, 

“Ochoaren etxetik sartu eta atera ohi direlako”.

1547an, Bizkaiko Begoñako elizatean, “Hurtuño de Echavarriak, 

Begoñako elizateko fi elak, korrejidoreari jakinarazi zion bazirela bizimodu eta 

entzute txarreko emakume batzuk, eta haietatik kanpo beste pertsona batzuk 

ere, ezkonduak eta mojak, beren etxean gordeta gizonekin, eta zentzakaitzak 

zirela, eta hori guztia Jainkoaren aurkako errua zela”192. Elizate horretan bizi 

diren María Sánchez de Zuazori eta bere alaba María Sánchez de Mendietari 

bitartekotzan eta prostituzioan aritzea leporatu zaie, eta Juan de Labarrieta 

lekukoak honako hau dio: “Begoñatik Bilborantz doan galtzadan ama-alabak 

gizon ezkondu eta ezkongai eta kleriko askorekin ikusi dituzte, eta emakume 

gaiztoak direnez, beren etxera emakumeak ekarri ohi zituzten, eta baita gizon 

eta kleriko asko ere, Bilboko hirikoak, eta jakin badaki, ama-alaba horien 

pareta tartean zuela lo egiten zuelako, eta gizon horien beldurrez, lekuko 

horrek sarritan utzi egin zion behera joateari, emakume horiek hartzen zituzten 

gizon haien beldurrez. Beste lekuko batek dioenez, “Emakume horiek gizon 

ezkonduak eta elizgizonak hartzen zituzten eta haiekin haragikoitasunez lo 

191.  ARChV, Pleitos Civiles, Varela (Olv.), 867-10.

192.  ARChV, Juzgado Mayor de Vizcaya, Pl. Criminales, 4298-7.
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egiten zuten, eta hara beste emakume batzuk ere ekartzen zituzten, emakume 

horiek lotsagabeak baitira, eta duela bi urte ama-alabek gizon askorekin 

lo egin ohi zuten, eta estaltzaile ezagunak ziren, eta elizgizonak eta gizon 

ezkonduak hartzen zituzten”.

Gaztelara hurbilduz gero, beste eskualde batzuetan aplikatzeko 

modukoa den kasu bat aurkituko dugu, Zorrillak 1844an Don Juan Tenorio 

antzezlana eskaini baino askoz lehenago moja askoren bokazio faltaren eta 

indarrean zegoen donjuanismoaren ezaugarriak direla-eta. 1626an Toron 

gertatutako kasu bat da, eta Kantzelaritzako Causas secretas izenekoetan 

agertzen da193.

Akusazioa “Toro hiriko Sancti Spiritus eta Santa Katalina komentuetako 

erlijiosoekin izandako tratuan eta komunikazioan sortutako eskandaluari eta 

komunikazioari” buruzkoa da. Akusatuak, besteak beste, Juan Deza, Miguel 

de Oyos eta Antonio López dira. Akusazioak adierazitakoaren arabera, 

“sekular asko Santo Domingo ordenako hiri horretako Sancti Spiritus 

mojen monasteriora joaten dira, ezagun diren eskandalua eta eragozpena 

sorrarazten eta hain etxe erlijiosoa desohoratzen”.

Bisitariek diotenez, komentuan “alabak edo ahizpak” dituztelako 

aitzakiarekin joaten dira monasteriora. Eskandalua, gutxi gorabehera, 

hamarkada bat lehenagotik zetorren, eta sarritan izaten ziren bisitak, eta 

horretarako harremanetan jartzen ziren “hainbat mojarekin eta bisita horietan 

lizunkeria handiz jokatzen dute”.

Neurri gisa, Dezak eta besteek komentu horiek bisitatzeari utz die-

zaiotela agintzen da, nabarmena zelako erlijio-arauak urratzen ari zirela 

haietan; izan ere, bisitariek “nekaldirik eta zintzotasun-izpirik gabeko 

gaztetasun baten betebeharrak besterik ez dituzte, eta beraz asko 

erreparatu beharra dago horretan, inolako onbiderik eta etsenplurik ekartzen 

ez duten bisitak direlako”.

Ugariak ziren adibideak eremu horretan. Urte berean, 1626an, Medina 

del Campon, María de Castro andre ezkongabe eta gurasorik gabekoaren 

bizimodua ezagutzeko agindua eman zen, pobrea, ondarerik ezagutzen ez 

zaiolako, eta “maiz joaten dira bere etxera sekularrak eta fraideak, nabari 

eta eskandaluz”194. Inork ez zuen horretaz hitz egin nahi, ezta gaiaren 

193.  ARChV, Causas Secretas, 2-4.

194.  ARChV, Causas Secretas, 2-8.
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inguruan arakatu ere, Maríak “plazako senideak” dituelako aitzakian, 

hau da, familiakoak auzoan. San Agustin komentuko priorearengana 

joan zedila iradoki zioten ikerketaren arduradunari, “eta hark oso gauza 

eskandalagarriak esan zizkidan ezkutuan, eta bere etxeko hiru fraide 

okerreko bidetik eraman zituela, eta haietako bat zortzi egunez komentutik 

atera zela, eta galduta zebilela, apostata eginda, eta emakume horrekin 

harremanak zituela, eta zantzu ugari zituela bere etxean ezkutatuta 

zegoela, edo beste nonbait”.

Halako beste kasu bat, onerako ere izango ez zena, baina ulergarria bai, 

ordea, bi mojaren ihesarena izan zen; komentuko hormatik igo eta handik 

hanka egin zuten, bertako ondasun batzuk eskuratu ondoren195. Aprobación 

komentuan gertatu zen, Valladoliden. Francisca Alegríak eta María de las 

Nievesek 1675ean ihes egin zuten komentutik, bertako hormak gainditu 

ondoren. Ez dago argi, ordea, beren bizimodu neurrigabeagatik bilduriko 

neskak ote ziren, antza denez, komunitate horrek halako emakumeak hartzen 

baitzituen antza. Aipatzen denez, “bi emakume komentuko hormetatik 

igo dira eta urratu egin dute beren klausura, eta giltza orokorrekin irten 

dira ateetatik, komentuko zenbait ondasun eramanda”. Haietako bat 

Francisco delako baten alaba omen zen, eta dontzeilatzat hartzen zen, baina 

komentuan “bildua” zegoela aipatzen da, gainerakoak bezala, berarekin ihes 

egindakoa barne.

María de las Nievesen lekukotasunak bildutako emakume gaixo haien 

egoeraren berri ematen digu, eta haietako bat komentutik ihes egitera zerk 

bultzatu zuen argitzen du. Kapilauari helarazitako txartel edo paper batean 

esaten zuen “bere nagusi eta jaunak ez ziola jaramonik egiten eta ezkontzeko 

traba egin ziola, eta horrela ez zuela komentuan gehiago egon nahi”. Besteak, 

Francisca de Alegríak, berriz, komentutik zergatik irten zen galdetuta, hauxe 

erantzun zuen: “Aitak ez ziola ezertan laguntzen jatekoa eduki ahal izateko, 

eta komentuan ematen zioten errazioa oso urria zela, eta bertan ematen 

zizkioten atsekabeengatik irten zela komentutik”. Beren egoeraren eta 

komentua uztera eraman zituzten arrazoien erretratu on bat, gainera kontuan 

izanda beren familien arretarik ezagatik sartu zituztela bertan. Ordea, ez zuten 

monasterioan aurkitu faltan zuten familia.

195.  ARChV, Causas Secretas, 4-22.
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Akusazioak, egiazkoak edo faltsuak, ugari dira auzietan. Horietako 

batean kontatzen denez, 1720an anaia Benito de Bergara beneditarrak, 

Sierrapandoko (Kantabria) apaizak, bere izena zikintzeaz akusatzen 

du Magdalena de Bruizqueta, esanez “bere neskamearekin ohaidetuta 

zegoela”196. Magdalenak, zeinak dioen “bizkaitarra… Gipuzkoako probin-

tziakoa” dela, emandako arrazoien arabera, anaia Benito “gizon biziotsua, 

sentsuala, eta bere neskamearen ohaidea” omen zen, eta hori islatuta 

geratzen da fraidea irudikatzen zuten Magdalenaren adierazpen harrigarri 

hauetan, fraidea “egun batean meza ematera joanda, meza eman ondoren 

sakristiara sartu zen bera, eta esan zidan aurreko gauean neskamearekin lo 

egin zuela, eta jakin bazekien leihora harriak bota zituelako eta inork erantzun 

ez zuelako”.

Lekaideak bere burua defendatzen du esanez ezen, apaiza eta priore 

izanik, eta ordenaren arauen arabera eta goragokoei men eginez, jendaurrean 

eta isilpean difamatua izan zela. Magdalenak, 40 urtekoak, ez zuen antza 

klerikoaren oso iritzi ona, berak esandakoagatik “ez du fraideak edo apaizak 

agurtzeko ohiturarik, agurrik onena arrosarioa errezatzen egotea delako”, 

eta horri anaia Benitorengandik jasotako mehatxuak gehitzen dizkio, zeinak 

“Kristo Santuaren aurretik pasatzean otoitz egiteko gelditu zen, eta, arrazoirik 

gabe, apaizak esan zion txerrikume handi bat zela, harri bat hartu eta bota 

egin ziola, emagaldu deitu ziola eta hil egingo zuela, eta lekuko baten aurrean 

esan zion joaten uzteko eskopeta bila”.

Azken batean, beste garai bat zen, beste egoera bat eta beste ohitura 

batzuk. Hala, kleroari eragiten zioten gatazken erretratu txiki honek bide 

ematen digu hobeto ulertzeko Oñatiko unibertsitateko errektoreek izaten 

zituzten arazoak.

15.2. Ikasleak eta emakumezkoak

Oñati unibertsitate-hiri bihurtu zen. Salamancako edo Alcálako neurriak 

lortu gabe, ikasle asko eta asko hainbat lekutatik etorritako gazteak ziren. 

Bizitzaz gozatzeko eta etorkizun profesionala lantzeko irrikaz zeuden mutil 

askoren elkargune bilakatu zen herria. Baina bertako biztanleak gutxi zirenez, 

gauzak horrela, ez zen ez handia neska gazteen kopurua. Hala, kontuan 

196.  ARChV, Juzgado Mayor de Vizcaya, Pleitos Civiles, 4923.
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hartuta maiz gertatzen zirela aferak klerikoen eta neska eta emakume 

ezkonduen artean, edo mutil gazteen eta bokaziorik gabe klausuran zeuden 

neska gazteen artean, horrek pentsarazten digu zer gerta zitekeen Oñatin 

familia aberatsetatik zetozen ikasleen eta neskatxen artean, zeinek mutil 

haiengan ezkontza abantailatsu baten aukera ikusten zuten edo, besterik 

gabe, maitemindu egiten ziren.

Baina Sancti Spiritus unibertsitateko ikasleen aferak ez ziren 

hiribildu kondalean bakarrik gertatzen. Izan ere, badakigu kasu batzuetan 

errektoreak eskatzen zuela unibertsitate-hiritik kanpo aferak zituzten ikasleak 

epaitzeko ahalmena. Errektorearen jurisdikzioa ikasleek delituren bat egin 

zuten herrietara hedatzen zen, eta kasu horiek bere justiziaren aurrean 

erreklamatzen ziren. Eta, jakina, ugariak ziren ikasleen kasuak, herriko 

neskekin harreman estuak izateaz akusatuak.

15.2.1. Ikasle klerikoa eta Ángela moja

1606an Joan Abad de Arlucearen kasua dugu, ikasle kleriko, presbitero 

eta Gernika inguruko Ibarruriko elizako kapilaua. Honek, bere anaiak (klerikoa 

ere) lagunduta, beste konplize batzuekin batera, “behin eta berriz igo izan 

zuten Ibarruriko Andre Mariaren moja beatoen monasterioko horma, eta 

indarrez ustiatu zuen monasterio horretako moja bat, hura engainatuta, eta 

haurdun utzi du orain, eta moja horrek Ángela du izena”197. 

Gernikako jurisdikzioan sartzen zen Ibarruri, eta Calahorrako 

gotzaindegiari zegokion, eta bertako fiskalak esku hartu zuen auzian. 

Baina Sancti Spirituseko errektoreak hari ez zegozkion gaietan nahastea 

leporatu zion, eta kasua bere eskuetan uzteko eskatu zion, ikaslea bere 

unibertsitatekoa baitzen.

Ángela gaixoa monasterio horretatik bota zuten, edo klerikoak berak 

probokatu zuen haren irteera, zeren eta esaten da “ezkutatuta dauka, 

salbuago harengandik gozamen hartzeko, eta bere bilaukeria desegiteko, 

eta monasterio horri desohore eta min gehiago egiteko egunero eta ordu eta 

gauero ibiltzen da paseatzen komentu horren inguruan, eskandalu, iskanbila 

eta marmar ugari sorrarazten”.

197.  AHPG-GPAH AU Sekz. B, Neg. 3, Seriea 3, Lib 1, Esp. 14.
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Justizia arruntaren lehen ikerketa batean, kasuari buruzko xehetasun 

berriak ikusten dira. “Ibarruriko elizateko bizilagun Juan Abad de Arluceak eta 

bere anaia klerikoek herrietan delituak egiteko eta eskandalua sortzeko duten 

ohiturari buruz hitz egiten da. Lehenik eta behin, komentutik atera dute Ángela 

de Arteaga, lekaime botoduna, eta aipatutako akusatuek haurdun utzita, zenbait 

hilabetez ezkutatuta eduki zuten serora horren [Ángelaren izeba bat, abusuaren 

konplizea] gelan, eliza horretako kanpandorrean hain zuzen, haiei berarekin 

harremanak izateko bide emanda, eta horrek eskandalu handia eragin du”.

Arlucea anaiak “zarata eta liskarra” eragiteagatik ziren ezagunak, eta 

leporatu egiten zitzaien “tabernetan sartu eta ardoa jokatzera ohituta daudela, 

eta urtarrileko egun batean kolpeak eman zizkiotela bati eta erreten batean 

bota zutela, itotzeko eta hiltzeko mehatxuekin”. Dirudienez, lurraren benetako 

“jauntxoak” balira bezala kontrolatzen zituzten auzokideak, agintariak eta 

mojak. Behin Ángela bahitu eta bere monasteriotik aterea, Arluceak “atxilotua 

izateko beldur, hilabete asko eman ditu mendi eta herrietan zehar arkabuzaz 

eta alfanjez armaturik, Jainkoari zin eginez hil egingo zuela atxilotu nahian 

zebilena, eta moja, erditu ondoren, komentura sartu zuen”. Arlucea eta moja 

Urionako abadeak ezkutatu zituen Aldaetako baserrian. Kleriko gehiago, edo 

desohorezko ekintzen konplize gehiago, Erdi Aroari garbiro atxikitako gizarte-

ingurune batean.

Ibarruri inguruan zuen taxu morala eta posizioa behatzeko nahikoa da 

Arluceari egozten zaiona, “jaiegun batean, komentuko mezan ofertoriora jaitsita 

eta harmailetan egonik eskaintza jasotzera… oihuka eta harridura handia 

eraginez, bere bankuan zeudenei esan eta agindu zien ez altxatzeko eskaintzera 

[ofertorioaren unean egiten ziren ogi-eskaintzak direla eta], eta gizon suminkor 

eta aberats, ahaltsu eta asmo txarrekoa izateagatik, hainbesteko beldurrez, ez 

ziren altxatu ezta eskaini nahi izan ere, eta apaiza itzuli egin zen bere mezarekin 

jarraitzera, eta auzokoak beren eskaintzekin beren etxeetara”.

Ez dira ezagutzen kasua erreklamatu zuen errektorearen esku-hartzearen 

emaitzak, baina susmatzeko modukoa da, beste hainbatetan bezala, 

banderizo krudelaren (Joan de Arluceak ez baitu beste izenik merezi) 

mesedetan jardungo zuela unibertsitateko korporatibismoak.

15.2.2. María Andrés dontzeilaren kasua 

Ángela mojaren kasua gertatu zen urte berean, Oñatin gertatu zen beste 

kasu batek, nahiz eta Bizkaian inplikazioak izan, Santiago de Gardeogoitia 
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Landaberde ikaslearen aurka Elena de Aguirrek eskatutako kereila 

kriminalaren berri eman digu, zeinak “María Andrés bere alaba lotsagabeki 

atxiki izanaz”198 akusatu zuen ikaslea. Zergatik egin zuen amak salaketa? 

Senarra bizi zen, baina ez zegoen. Martín de Arregui, María Andresen aita, 

“aspalditik zen Indietan bizitzen”, eta, horregatik, emazteak “senarraren falta 

berorri eskatzen diodan baimena” eskatu zuen, kereila bat hasteko. Ohikoa 

zen: emakumeak familiaburuaren papera hartzen zuen senarra ez zegoenean, 

baina alkateari eskatu behar zion lizentzia hori.

Akusazioa Santiago delako horren aurka egiten da, “Arrigorriagako 

apaiz presbitero naturala, nire etxean nire alaba dontzeila oso bilduta 

izanik, 19 urte zituela, akusatua, unibertsitate honetako ikaslea eta ordena 

sakratuko ordenatua izanik, Jainkoaren eta bere kontzientziaren beldurra 

baztertuta eta nire ohorearen eta nire alabarenaren kalte handia eraginda, 

duela hiru urte [neskak 16 urte zituenean!] eskaintza eta hitz ugariren 

pean bere gustura eta borondatera erakarri zuen, eta bere garbitasuna eta 

zintzotasuna galarazi zizkion, nire etxeetatik indarrez eta nire borondatearen 

aurka aterata, Arrigorriagako toki horretara eraman zuen, eta beti izan 

du han, baita orain ere, eta bertan delitu lazgarriak egin zituen… eta 

kondenatzeko eta Mari Andrésen ezkonsaria (500 dukat) ordaintzeko, 

diru hori eta gehiago baitzeuzkan eta espero zuen edukitzea berarekin 

aurkitutako aldian aita eta ama legitimoen aldetik, eta herri horretan Martín 

Ibáñez de Hernanik eta Feniz (sic) de Çavala doktoreak, eta Juan López de 

Lazarraga kontulariak eta Lope de Tolosak, zenduek, utzi zituzten oroitzapen 

errukiorretatik, beren ahaide dontzeilak zuzendu eta ezkontzeko, Mari 

Andrés memoria horien sortzaileen oso ahaide hurbila delako eta haiek 

lortzeko beharrezkoak diren baldintzak betetzen dituelako, eta galarazi egin 

zizkion estrupo horrekin” (sic, estuproagatik).

Badirudi oraingoan, laidotutako familiaren kontaktuen aurrean, 

errektoreak ikaslearen aurka egin behar izan zuela:

“Juan López de Galarza doktoreak, Oñatiko Sancti Spiritus 

ikastegi nagusiko errektore kantzelari epaile arrunt apostoliko 

kontserbadoreak… Laudioko (ezabatua, Arrigorriaga) apaiz eta 

klerikoei, eta elizako jendeari… jakinarazten diegu Santiago de 

Gardeogoitia Landaberde, Arrigorriagako kleriko presbiteroa, 

198.  AHPG-GPAH AU 61-2.
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Oñatiko bizilagun Elena de Aguirrek eskatuta jarri genion eskumiku 

nagusiko sententziaren pean eta etete-aldian dagoela, eta 

eskumikatutzat eta etentzat hartzeko eta salatzeko elizetan eta 

monasterioetan, 1606ko abuztuaren 11n”.

Latinezko eskritura batzuek jarraitzen dute, eta, irakurketatik ondo-

rioztatzen denez, ez zen ondorio larririk izan… uste bezala, mehatxuak 

irmoak izanda ere. Desohoratuaren ama oñatiarra izateak eta hiribilduko 

goi mailako gizartearekin ondo lotuta egoteak seguruenik eragina izan zuen 

errektorearen erabakian. Era berean, hipotesi gisa aipatzen dudan arren, 

eragina izan zezakeen Santiagok hiru urte lehenago Mari Andrés seduzitu 

zuenean, oraindik ez zen presbitero, eta neskak berarekin ezkontzeko 

itxaropena izan zezakeen, baina ez zen halakorik gertatu, eta horren 

emaitzaz jarri zuen amak salaketa.

Berriz ere, ikasle kleriko baten abusu kasu bat, unibertsitateko ikasle 

izateak bere probetxurako balio dionarena, halako delituak eginda ere, nahiko 

ondo irteteko. Hala eta guztiz ere, ekarri behar zuen ezkonsariari buruzko 

sententzia exekutatu egin zen, halako kasuen aurrean ohiko baliabidea 

baitzen, eta, beraz, garesti atera zitzaion dibertsioa.

15.2.3. Catalina, ikasle batek limurtua

1623an kasu bat agertzen da, non ikasle batek, jada graduatuak edo 

urte hartan bertan graduatzeko zorian zenak, limurtu egin zuen neska bat, 

ez ordea gizarte-maila baxukoa, baizik eta medikuntzako doktore baten 

alaba, eta alabari 1.500 dukat emateko ahalmena zuena. Valladolideko 

Unibertsitatean199 dauden graduatuen zerrenden arabera, Catalinaren aita 

Simón Basauri zen, Oñatiko “medikuntza fakultatean lizentziuatua”; ikaslea, 

berriz, Rafael Epalza bilbotarra, kanonetako batxilerrean graduatu zena 

kereilaren urte berean.

Simón de Basaurik, Catalinaren aitak, “Rafael Epalzari auzia jarri dio 

estuproagatik, ezkon-hitzarekin [promesa]”. Katalina, 21 urteko ezkongaia, 

”1.500 dukat baino gehiagoko gurasoen legitimarekin, ezkontzan jartzeko, 

199.  Valladolideko Unibertsitateko Artxiboa, 002/340 Liburua.
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estupratu eta haurdun utzi zuen Rafaelek, Unibertsitateko ikasleak, eta 

1.500 dukat ordaintzeko eskatzen zaio”200. 

Dirudienez, Rafael bere hirira joan zen batxiler titulua lortu ondoren, 

eta horrek bultzatu zuen errektorea neurriak hartzera, honako agindu hau 

emanez: “Jakin ezazue Bilboko senide eta lagun guztiek…, hala nola Sancti 

Spirituseko errektore Juan de Salinas doktoreak, zeinak auzitara epatzen 

duen Rafael Epalza batxilerra, Bilboko ikaslea bera,…”, estuproaz akusatuta, 

eta hura atzitzeko agintzen da, ”eta jakinaren gainean egoteko ohi denez 

proposatutako lekuetan aldarri egiteko agintzen da, eta inork ez ditzala kendu 

(kartelak) eskumiku zigorraren pean, eta San Anton, Santiago, San Juanes eta 

San Nicolas elizetako apaizei iragartzeko agintzen zaie”.

Estuproa biktimaren etxera igota gertatu zen, eta ezkon-hitzekin 

limurtuta; hortaz, behartu egiten zaio aurkeztera, unibertsitateko kartzelara 

eramana izan dadin.

Simón de Echevarri oñatiarrak, lekuko gisa diharduenak, guztiak ezagutzen 

dituela dio, eta Catalina beti dontzeila adeitsutzat hartua izan zela, baina ”gutxi 

gorabehera urtebete lehenago herri honetan zabaldu zen denbora-tarte eta gau 

desberdinetan eta ezorduetan izaten zituztela zilegi ez ziren elkarrizketak eta 

bisitak, elkarrekin ikusi zituzten Basauri doktorearen etxean, eta hiruzpalau aldiz 

ikusi zuten Rafael etxeko atzealdeko atetik korrika, Basauri doktoreak ikus ez 

zezan, eta susmo handia sortu zitzaion, haien artean elkarrizketa zitala zegoela, 

eta gero atera zen argitara Catalina haurdun zegoela”.

Jarraitzen duten testigantzek, gaia azaltzeaz gain, herri bizitzaren alderdi 

interesgarriak islatzen dituzte, eta, zehazkiago, ikasleen eta herriko nesken 

arteko gazte-harremanen gorabeherak.

Lucía de Muxicak dioenez, “Aste Santuko egun batean etxe batera 

zihoala, Rafael de Epalza ikusi zuen Basauriren etxetik irteten, besazpian 

ezpata biluzi bat zeramala kapa batez estalia eta aurpegia agerian, eta 

Rafael irtendako atea itxi zuen neskameak, eta konfi antza handiz ikusi ditu 

Basauriren aterian berriketan, eta haurdun geratu zen eta seme bat erditu 

zuen”.

Beste lekuko batek aitortu zuen iluntzean elkarrekin ikusi izan zituela 

eskutik helduta, gaueko ordu txikiak arte hizketan, eta hori oso susmagarria 

iruditzen zitzaion lekukoari.

200.  OINUDA Esp. Z-1066.1.
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Bi gazteen arteko harremanei dagokienez, oso adierazgarria da Mariana 

de Lezamak adierazitakoa: “Bilbora negozio jakin batera joaten zen, eta 

Rafaelekin hitz egiteko eskatu zion Catalinak, eta eskumuinak emateko, 

baina esan zion berak ez zuela Rafaelekin hitz egingo, harekin nahiko haserre 

zegoelako, baina gutun bat emango ziola, hala ere eskatu zion arren harekin 

hitz egiteko, zeraman umeari, jaiotzean, jakiteko zer izen jarri behar zion, eta 

lekuko honek mezua eman zion Epalzari, eta honek esan zion semea bazen, 

Rafael, eta alaba bazen Catalina, eta Catalinak eskatu zion Rafaeli esateko 

zetazko dozena erdi xingola bidaltzeko, esan zion ezin zuela halakorik egin 

Bilbotik kanpo zegoelako, eta axubeta baten moduko zinta bat atera zuen eta 

eman zion, jarrita zeramatzan baloietatik201 kendu zuen beste batekin batera, 

eta ez zuen sinatzen jakin, ez zekielako, eta 24 urte zituen”.

Beste lekuko batek, aitaren adiskide, ikusi egin zituen “gauean berandu 

isilpean hizketan, eta Catalinari arriskuez ohartaraztean, esan zion lurraz 

hizketan ari zirela, eta izeba mojaz ari zirela, eta, herriko dontzeila nagusietako 

bat izanik, desohoraturik eta ezkondu ezinik geratu zela”.

Basauri doktoreak, Catalina Sáez de Basauriren aita legitimoa den 

aldetik, Rafael de Epalzaren absentzian eta errebeldian, alegatu du Epalzaren 

ihesak haren aurkako akusazioa frogatzen duela, eta ziurtatzen du lekukoei 

entzun izana, esaten zutenei “hura ohe batean eta ezkutuko lekuetan ikusi 

izana nire alabarekin”.

Dirudienez, Iñigo Ibáñez de Larrinetarekin ezkondu zuten Catalina, 

Epalzaren aurkako kereila babesten zuenetako batekin, eta hura espetxera 

eraman zuten Bilbon, baina fidantzaz libratu zuten, eta unibertsitateko 

kartzelan aurkezteko eskatu dute.

Epalzari zigorra ezarri zioten: 1.500 dukat ordaindu behar izan zizkion 

Catalinari, eta 50 dukat ikastegi eta unibertsitateko kutxarako, eta hamar 

urteko deserria Oñatitik, unibertsitatetik eta jurisdikziotik; beraz, ezin zituen 

ikasketak ikastegi horretan jarraitu. Hala, kanonetako batxiler tituluarekin 

geratu zen, baina gradu handiagoetan ikasi nahi bazuen Oñatitik kanpo ikasi 

beharko zuen.

201.  Gaztelaniazko “valón”-etik, lepo handia, bularraldetik, bizkarretik eta sorbaldetatik goikoz 
behera, XVI. eta XVII. mendeetan erabilia.
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15.2.4.  Paulak ezkontza edo ezkonsaria eskatzen dio Rafael 

ikasleari

Paula gaztearen aferak, zeinaren aitak salatzen duen Rafael, 

unibertsitateko ikaslea eta botikariaren semea, kasu judizial bat baino 

gehiago, endredozko komedia bat ematen du, baina aukera ematen digu 

gizarte-sare jori batekin topo egiteko, non ikasle-ohiturak eta herri-bizitza 

nahasten diren, batzuetan bereizezinak izateraino. Izan ere, bertako eta 

kanpoko ikasleen jarrerak berdintsuak ziren, arazo berberei aurre egin eta jai 

berberetan parte hartzen baitzuten. Dozenaka lekukoren testigantzek erretratu 

bikain bat eskaintzen digute unibertsitateko ikasleak bizi eta integratzen ziren 

gizartearena.

José de Olazarán oñatiarrak, Paula de Olazaranen aita eta 

administratzaile legitimo gisa, Rafael Mendizábalen aurka aurkeztutako 

kereilak, herri horretako bizilagun eta unibertsitateko ikaslearen aurka, 

akusazio gordinak eta nobeletakoak diruditenak aditzera ematen ditu:

“Nire alaba dontzeila zintzo eta bildua izanik, noblezia 

nabarmenekoa, maitasunezko jarrera etengabearekin jazarri du 

Rafaelek; izan ere, bere osotasunaz gabetzera behartu du, eta bere 

erregu eta promesak etengabeak izanda, maiatzaren 30ean, hamabiak 

eta arratsaldeko bata bitartean, Juan Belez de Larrea bizi zen sotoan, 

heldu zion berarekin kopulazioa izaten uzteko. eta uztailaren zazpian 

berdin Blas de Balanzategui zenaren baratzaren ondoan, gaueko 

zortzi eta erdiak inguruan, eta abuztuaren hogeian María de Plazaola 

andrearen eskortaren ondoan gaueko zazpi eta erdietan, eta beste 

batean gaueko zortziak aldera, Gabriel de Echave bizi den etxearen 

atzealdean, halako moldez non kopula horiek eta errudunarekin izan 

zituen beste batzuk, berari segika joaten zen guztietan baratzera 

eta beste leku batzuetara joaten zen guztietan, nire alaba, bere 

osotasunaz gabetua ez ezik, haurdun ere geratu zen, eta errudun 

horrek zigor zorrotza merezi duen delitu bat egin zuen, eta, nahiz 

eta epailearen erabakia lortu nahi izan den arren nire alabarekin 

ezkontzeko, edo behar bezala hornitua izateko, eta jaioberria 

beretartzat hartzeko, desenkusatu eta uko egiten da, eta, beraz, nire 

alabak 200 dukatetik gorako kalteak ditu, eta ohorerik gabe geratu da, 

dirua baino gehiago dena bere ustetan, akats hori gabe izan lezakeen 

ezkontzara iristerik ez izateagatik, unibertsitateko espetxera bidalia 
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izateko, eta Afrikako presondegietara kondenatua izateko, bidezkoak 

diren urteetan, bere delitua ordaintzeko eta beste batzuek bere 

etsenpluaren aurrean halako deliturik ez egiteko202.

San Migel kolegio-elizako serora Agustina de Balzateguiren neskamea 

zen Paula de Olazarán, eta harekin batera joan ohi zen haren baratzean lan 

egitera, Bidaurretatik gertu, eta hara joaten zen Rafael neskarekin hizketan 

aritzera. Haien arteko harremanei buruz, oso agerikoak zirenez, hainbat 

testigantza eskaintzen dira, eta horrek berri batzuk ematen dizkigu auziari 

buruz eta aldi hartako Oñatiko herri-bizitzari buruz.

Testigantza bakoitzak indartu egiten du Paularen aitaren akusazioa, 

baina testigantza horietan, gertakarien hainbat iritzi agertzeaz gain, Oñatiko 

eguneroko bizitzako hainbat alderdi erakusten zaizkigu.

Lorenzo de Arrese errementariak aitortzen du Rafaelek harremana 

izan zuela Paularekin, zeren uztailaren 7an, 1758ko San Fermin egunean, 

Francisco Arralde maisu errementariaren gelako leihotik, zeinari zerbitzatzen 

baitio, Txerulerukoa auzoan, Bidebarrieta bidearen ondoan, “elkarrekin ikusi 

baitzituen herri honetako San Migeleko seroraren etxeko baratzean, baina 

ez daki zer egin zuten, eta zenbaitetan lehendik ikusi zuela Rafael gauez, 

Lekunberrirantz joaten, eta haren atzetik Paula zihoala, eta ordu erdi edo 

beranduago itzultzen zela, eta herrian entzun duela Paula haurdun dagoela”. 

Ikusten denez, errementari-mutila haien harremanen jakinaren gainean 

zegoen, denbora luzea ematen baitzuen haiei jarraitzen eta zelatan. Beste 

testigantza batzuetatik ondoriozta daiteke jarraipen horiek benetako zaletasun 

bat zirela zelatan eta marmarka ibiltzeko, lekuko desberdinek hainbesteko 

doitasunez adierazitako jarraipen-orduak ikusita.

Rafaelen aitak, Phelipe Mendizábalek, ez du bere gain hartu nahi bere 

semeari egotzitakoa, eta erasoari ekingo dio, akusazioaren kalumnia salatuz, 

bere semea “otoitz egiteko etxera erretiratzen baitzen, eta Paula, hamabost 

hilabete hauetan, dibertitzen aritu dela bizitza lizuna daramaten hainbat sub-

jekturekin”. Mendizábalen emazteari erditzeko garaian joaten zitzaion ema-

ginak Mendizabaldarren etxeko bizimoduari buruzko xehetasunak ematen 

dizkigu, izan ere, “hamabost egunez joaten zitzaion eta bertan geratzen zen 

bazkaltzera, eta gauez Arrosario Santuaren ondoren afaltzen zen”. Lekuko 

batek Paulari buruz esan zuen “ikasleekin izaten zituen tratuei buruz hitz 

202.  AHPG-GPAH AU 62-4.
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egiten zela”, eta gaineratu zuen, ondoren, maiz joaten zela Mendizabalen 

etxera, “hara joaten zen gantz-kandelak egitera, eta han ikusi zuen afalaurreko 

arrosarioa errezatzen zela, herri honetan ohitura denez”.

Rafaelen aitaren defentsa-argudioak babestu egiten dituzte zenbait 

ikaslek, agian unibertsitateko korporatibismo interesatuak bultzatuta. 

Horietako bat da Policarpo de Herrasti, aurreko urteko ikaslea, eta hau 

dio “Paula kalean bakarrik ere ikusi izan du gauez, neguan, eta ikasleak 

deia entzunda erretiratzen direla, unibertsitateko funtzioren bat dagoenean 

ikasleak musikarekin dibertitzera atera ohi direnean izan ezik, eta hiru 

gauetan gogoratzen du Paula bakarrik ikusi zuela, ospe txarreko emakumea, 

entzun zuenez”. Joseph Joaquín de Astigarragak, legeetako hirugarren 

mailan zenak, Rafaeli buruz dio “legeak zorrotz betetzen zituela, orduz 

kanpo ez zela ibiltzen, unibertsitateko jaiak ez baziren, eta orduan pixka bat 

beranduago erretiratzen zela, eta ikasle batzuei entzun ziela Paula emakume 

gaiztoaren ospea zuela”.

Ignacia de Saracibarrek adierazi duenez, “entzuna zuen Paula gauez 

joan zela Martín de Adurriagaren etxera, herriko maisu errementariaren etxera, 

Bordadoreen kalean, orain Larriozegikale izenekoan. Ikasle batzuk agertu 

zitzaizkiola Soledad izeneko etxearen ondotik, Mendikokalerako bidean, eta 

han bizi dela Paula, eta oker ibiltzera ekarri zutela, baina lekukoak ez zuen 

jaramonik egin, aurretik ez baitzuen ezer entzun”. Herriko zenbait kale eta 

beste xehetasun batzuk aipatzen dituen adierazpen zehatzean, beste ikasle 

batzuek diote Paula “neguan Tobalinakoa izeneko kalexka batetik ibiltzen 

zela, baita Perla izenekotik ere, baina ez daki zertara zihoan”.

Xehetasun hori baieztatzen eta zabaltzen du María Josepha de 

Zabaletak, esanez “Paula neguko gau batzuetan bere etxera joaten zela, 

baita auzoko beste batzuetara ere, irutera, eta Paula bere etxean iruten ari 

zitekeela, eta entzun zien lagun batzuei negu hartan Paula ikasleekin batera 

ibiltzen zela, gau batzuetan Miguel de Zubiarenera (Baque goitizenez) joaten 

zela irutera, San Anton auzoaren ondoan”.

Josepha Sagastik, ezkongabea bera, herri-bizitzari buruzko kontakizun 

eder eta jori bat eskaintzen digu, hortik ezin bada ere ezer argirik atera 

eztabaidagaiari buruz, baina hor ikusten da Paulak zuen mugikortasuna eta 

askatasuna:

“behin bakarrik ikusi zituela elkarrekin joan den udan, presbitero 

eta benefi ziodun Juan Antonio de Astorquizaren etxeko atarian, eta 
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haiekin zela Miguel de Olazarán, Paularen anaia, eta entzun du Paula 

joan den neguan gau askotan irteten zela etxe batzuetara irutera, 

egun batean deklaratzailearen etxera etorri zela Segurako neska 

bat, eta deklaratzaile honi arren eskatu zion berarekin Arrasatera 

joateko, baietz esan zion, aurretik joateko eta berak jarraituko ziela, 

eta deklaratzailea eta Paula irtenda, eta Zubiate baserriko atariraino 

joanda, Arrasaterako bidean, inguru horretan Segurako neskaren 

zain zeudela, Bartholo izeneko dendari frantses batek eta Antonio 

de Echeverría mandazainak, herri honetakoak, bere zamarian 

frantses horren denda edo karga gidatzen zihoanak, eta Paulak ikusi 

zituenez pasatzen eta haiek ere Arrasaterako bidea hartua zutela, 

eta Segurako neska agertzen ez zenez, deklaratzaileari esan zion 

joan beharra zutela garaiz itzultzeko, eta orduan ikusi zuten frantsesa 

itzultzen, txakurra galdu zitzaiola esanez, eta haren atzetik zebilen, 

eta handik itzuli zen frantsesa Arrasatera, mandazaina aurretik joan 

zelako, eta Paula bide beretik joan zen, eta ez daki elkarrekin joan 

ziren, Zubiaten geratu baitzen Segurakoaren zain, eta Paula bide 

erdian aurkitu zuten bueltan, eta esan zien enkargua bete zuela, eta 

etxera itzultzen ari zela, baina deklaratzaileak eskatu zion berarekin 

batera Arrasatera joateko, berarekin itzuli ahal izateko, eta hala egin 

zuen, eta gero elkarrekin itzuli ziren Segurako neska Arrasaten utzita, 

eta haiekin batera itzuli ziren José de Arzaun, ezizenez Gramático, 

ofi zioz pelaire (artilea lantzen duena), eta Bergarako neska bat, eta 

badaki Paula zerbitzatzen aritu zela Bergarako ostatu batean, eta 

Mendekoste aldera hantxe zegoela ostatu hartuta Bartholo frantsesa, 

baina haiei buruz ez zuen ezer entzun, eta Paulak ikasleekin tratua 

duela, baina ez zuen ezer lotsagarririk sumatu, eta Paula udan ikusi 

zuela Antzuolako mutil batekin, lastairagilea bera, Miguel de Recalde 

pelaire maisuaren etxean lan egiten zuena, baina ez zuela ezer lizunik 

ikusi”.

M.ª Antonia de Azcarate arrasatearraren testigantza ere bizi-bizia da, eta 

Paularen bizitzaren erretratu egokia eskaintzen du:

“Bergaran neskame zela ezagutu zuen Paula, ostatu batean, 

joan den 1758ko Hirutasun Santuaren egunean, Paula ordezkatuz 

neskame-lanean, ostalariaren alabari entzun zion, Mendekosteko 

feriak zirela eta, ostatutik dendari frantses edo katalan bat pasatu 



254

zela, eta behin Paula lasto bila ganbarara igota, frantsesa ere ikusi 

zuela igotzen, eta tarte baten ondoren ganbaratik jaitsi zirela, eta 

hango ferietatik zebiltzan dendari frantsesak Paularekin ibiltzen 

zirela musuka eta besarkatzen, eta are gehiago ohe gainean etzaten 

zirela gero, eta behin frantses bati txantxetan esan zion zer moduz 

ibili zen Paularekin lastategian, eta katalanak edo frantsesak esan 

zion zein demontrek eman zion horren berri…”.

Paularen haurdunaldiaren bilbean protagonista berri bat sartuko da. 

Eskoriatzako Mazmela auzoko bizilagun bat da, “Arrangorri ezizena zuen, eta 

esaten zenez, Paula haurdun utzi zuen, eta Arrangorriren emazteak gaiaren 

berri jasotzeko eskatu zion, eta jakin zuen alkateak Arrangorriri deitu ziola 

elizako arkupeetara, Paularekin izandako kontuaz jardungo zutela Mazmelako 

elizatean”. Josepha de Amiamak Arrangorri koitaduaren aipamena osatu 

zuen, “ostatu hartu ohi du Joseph de Zamalluaren etxean, Perlakoa deitzen 

dioten horretan, eta txantxetan esaten zuten Paula haurdun utzi zuela, eta 

erantzuten zuela ez zela harengandik, esanez emazteak jipoi bat eman ziola 

hori esateagatik”. Norbaitek egotzi nahi zizkion ahuntzak, eta azkenean 

bizkarra berotu zion emazteak.

Paula Bergarako ostatuan neskame egoteari buruz, testigantza batek 

Paularen izaera arina islatzen du: ostalaria kexu zen beraz, eta galdetzen 

zion bere buruari: “zein neska eraman zuen, bere burua apaindu besterik 

ez baitzuen egiten ostatura sartzen ziren gizon guztien aurpegiei begira, eta 

Paulak esaten zuen Frantziako dendari batzuek mantalak eta beste gauza 

batzuk eskaini zizkiotela, eta zain zegoela haiek noiz emango, etxe horretatik 

irteteko aitzakiaz, eta zortzi egun beranduago aitortzagilea Azkoitik bueltan 

zela beste ostatu batera joan zela, eta Paula ikusten ez zuenez erantzun 

zion bota egin zutela eta penatan zirela hori lehenago egin ez izanaz, zeren 

eta gauez bere zelatan zegoela, katalan bat gogoko zuelako neska batek 

jakinarazi zionez, kolpe bat hartu eta desitxuratua zuela aurpegia… katalanak 

galtzerdi pare bat eman ziola, haurdun zegoenez aita on bat izango zela, 

berak esan zuen pelaire bat zeukala ezkontzeko, eta esan zuen Azkoitira 

eta Azpeitira egindako bidaia batzuetan Leintzeko jendearekin topo egin 

zuela, eta Frantziako dendari batzuekin, eta hauek oso gaizki hitz egiten 

zutela Paularen bizimoduaz, eta deklaratzaileari esan ziola Catalina okinak 

errementari batzuek gizon batekin aurkitu zutela Paula, iratze batzuen 

gainean, eta lehenago ez zela ikaslerik ikusten Mendikokalen, Paula bizi den 

auzoan, eta ez zirela gau guztietan gelditzen”.
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Paulak gizonekin zuen harremanen hartzen zuen jarrerari buruz, 

xehetasun handiak ematen dira, esaterako Juan Bautista Segurajaureguik, 

pelaire ikastunak, kontatutakoa, zeinarekin gau batean hizketan jardun zuen, 

eta elkarraldi hartatik esan zion lagun bati “Paulak bere aldeak edo haragiak 

ukitu zizkiola”. Juan Bautistak berak aurkitu zuen Paula beste gau batean, 

hurbildu egin zitzaion eta “Joseph Echeverria zirujau maisuaren kantoirantz 

joan ziren biak, kalexketatik Santa Marinarantz”.

Paularen ama jakinaren gainean zegoen, agian zertan ari zen benetan 

jakin gabe. Esan ziotenez, “neguko gau askotan San Anton auzoko labera 

joaten zen irutera, eta handik irtenda ere, errementarien sutegi batzuetan 

geratzen zen, eta iruten ari zen, eta Julianari aurpegiratu zion, Paularen amari, 

hari ematen zion baimena gauez ateratzeko, eta erantzun zion neskato bat 

zela, adi zegoela, eta ez zuela alferkerian denborarik galtzen, iruten aritzen 

baitzen”. Gai hori zela eta, eskribau batek esku hartu zuen, eta Soledad 

etxetik igaro zen bidea hartuta “Bordadoreen kalera edo Larristegikalera, eta 

hortik Mendikokale auzora joaten da, eta ikasleak musikarekin ibiltzen zirela 

Mendikokaletik, zergatik jakin gabe”.

Ikasleak mugitzen ziren agertokia irudikatzen duen digresio horren 

ondoren, errektoreak gai honetan zuen egitekoa zein zen jakitea dagokigu 

orain. Hark agindu zuen “Rafael Mendizábal unibertsitateko kartzelan edo 

ikaztegian preso edukitzea, eta ondasunak bahitzea, eta Mendizábal presotzat 

aurkeztu zen, eta bere jantziak ziren bere ondasunak bakarrak”.

Rafaelek adierazi zuen unibertsitatean legelaria zela, eta ez zekiela 

zergatik atxilotu zuten. Galdetu zaio ea Paularekin egon zen maiatzaren 

30ean, hamabiak eta ordu bata bitartean, Juan Velez de Larrea bizi izan zen 

sotoan. Ez du ukatzen ezagutzen duela, “baina ez zuela harekin haragizko 

harremanik izan, eta ikusi duela San Migeleko seroraren baratzean, berarekin 

izan duena ohiko harremana izan dela bakarrik, elkar agurtzekoa, eta 

elkarrekin zeudenean agur esatekoa”.

Paularen defentsan oso adierazpen bitxi bat aurkitzen dugu. Familia 

behartsu batekoa dela dio, eta horrek etxetik irtetera behartzen zuen, 

bizimodua ateratzeko: “Euskal Herri osoan ohitura baita emakume pobreak 

neguan etxeren batean biltzea irutera eta gauerdi aldera lana uztera”, eta hori, 

argudiatzen du, ez dela delitua, eta pobreak direlako iraindu egiten dituztela, 

eta bere gurasoak pobreak dira, beren izerdiaz lortzen dute mantenua 

laborantzatik, eta ezin dute ordaindu auzi kriminal bat.
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Vicente Roldánek bere “nagusi” Phelipe de Mendizábali, Rafaelen aitari, 

idatzitako gutun batean esaten dio Paula ez dela bizitzeko modu egokira 

hobekien moldatutako emakumea, “eta entzuna dut ikasleen korroetan Paula 

denen neska zela, ‘goazen Paularekin larrua jotzera’ esaten baitzuten, eta 

jakin-minak bultzatuta etxetik irteten nintzen ikustera ea de facto joaten ziren, 

eta haren etxe inguruan aurkitzen nituen”.

Vicente Roldánek, Madrilgo Gortean bizi zenak, honako hau adierazi 

zuen: “Oñatin bizi zenean, medikuaren etxearen ondoan, banku batean eserita 

zegoela, ikusi zuela Joseph Matheo Cornejoren (medikua?) sotoan bidegabe 

bizi zela Paula kanpotar gazte batekin (ezagutu ez zuena) beheko gela batean, 

deklaratzailea bizi zen etxearen aurrean, eta beste batean lekukoa mediku 

horren etxean zela, Azkarraga familiak etxe hori beregain zuenean, bertatik 

pasatzean ikusi zituztela jokabide baldar batean, eta horrek nahigabe handia 

eragin zien lekukoei, Paulaz oso iritzi ona ez bazuen ere, ez zuelako ulertzen 

nola irits zitekeen halakoak egitera, eta zabaldu egin zen hori, aitortzen 

duenez”.

Rafaelen aita Phelipe de Mendizabalen salaketek oso gogorrak dirudite, 

honako hau adierazten baitu hark, “ezagun dira Paularen arinkeriak, dendari 

frantsesarekin, eta Bautista de Segurajauregirekin, eta ikasleekin, plazer 

orotarako ohaide gisa denentzat”.

Joseph de Olazaranek, Paularen aitak, Rafaelen aitari leporatzen dio ez 

dakiela bere semearen ibileren berri, sarritan ez dagoelako han, eta amari 

dagokionez, Rafaelek ez lukeela inolako trabarik izango nahi lukeena egiteko.

Testigantzetan gertaera kaskar batzuk agertzen dira, baina, aldi berean, 

herri-ohituren erakusgarri dira. Paulari leporatzen zaio “pezetak jasotzen 

zituela, eskaintzen zizkioten ikasleengandik, eta Seguragauregui las-

tairagilearekin ibili zela, eskandalua sortuz auzoan, Paula gaztainak 

egosteko galdara bat zeramala, ordu batzuk eman zituztela barruan, harik 

eta bizkarra armiarma-sarez beteta zuela atera zen arte, eta bizilagun 

batzuek barre egin zuten, plazarantz baitzihoan armiarma-sare horrekin eta 

lepoko zapia lardaskatua, eta beste batzuk sumindu egin ziren, eta zikina 

deitu zioten, ez hainbeste armiarma-sarearengatik, baizik eta gela hartan 

lagunarekin izandako jokabide jostalariagatik”. Gainera, esaten da erditu zen 

egunean ez zekiela Paulak nori egotzi bere aitatasuna, eta bi ikasle etorri 

ziren bisitan, eta auzoko emakume bati zilarrezko erreal bat eman zioten 

Paulari emateko.
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Paularen aitak honela zioen bere burua defendatuz: “Mutilek eta neskek 

noizbait elkarrekin gaztainak, edo beste fruituren bat, elkarrekin jatea, hori 

erreparagarria da, eta ikasleek egindako pezeta-eskaintzari dagokionez, gazte 

jendeak builaka dabilenean edozein aldrebeskeria esan ohi du, eta haiek dute 

errua, ez Paulak”. Pezeta bat eskaini ziotenei dagokienez, aurpegia estalita 

zeramaten, eta amak oilo bat eros zezan eskaini zioten.

Herri-bizimoduaren beste xehetasun bat: “Hernaniko zubia, Bergan-

zokalekoa” aipatzen da, eta baita “Paula herriko neska eta emakume 

ezagunekin joaten zela festak izaten zirenean erroskilak eta txigorkiak saltzera, 

eta bizpahiru egunen ondoren elkarrekin itzultzen zirela etxera. Paulak 

errealak erraz irabazten zituela ikasleengandik, baina ez daki nola”.

Santuru de Aguirrek, 18 urteko neskak, honako hau adierazi zuen: 

“Ikaskideekin izandako elkarrizketetan esaten zen Paula oso jostalari ibiltzen 

zela ikasleekin, eta zenbait korrotxotan entzun zuen Segurajauregui gauez 

joaten zela Paularen etxera eta gaztainak jaten zituela bertan, eta duela bi 

hilabete Balzátegui izeneko beste ezkongabe bat ere ibiltzen zela Paularen 

etxean, eta festa-arratsalde batean biak atera zirela armiarma-sareak 

bizkarrean zituztela, eta plazara joan zela”.

Paula neska erraza bazen, ulertzekoak dira ikasleen erreakzioak, eta 

unibertsitatera hurbiltzeko eskatzen zioten. Ulertzekoa da Paulari egotzi izana 

honako hau zioen esaldia: “Plaza inguruan bizi bazen ikasle bat, hura ez zen 

gosez hilko, eta Paula unibertsitatearen aurretik pasatzen zela, eta ikasle 

batzuek pezetak eskaintzen zizkiotela”. María Josepha de Recaldek esan zuen 

unibertsitateko ikasle Manuel Evaristo de Presillari entzun ziola “unibertsitatean 

egon zen hiru neguetan, musikara ateratzen ziren guztietan Paula topatzen 

zutela kantoietan, eta bere umeak ez zuela aita fi nkorik izango”.

Olazaránek, bere alabaren defentsan, Mendizábali leporatu zion aitorpen 

konplizeak bilatzen aritu izana, esanez “etxe askotan deitu zuen Paularen 

aurka deklaratu zezaten, nahiko aberatsa eta jenio bizikoa baita, eta auzietan 

trebea, eta botikari denez gero, hainbat kreditu ditu behartsuengan, eta 

Paularen ohorearen aurka egiteko eskatu die”. Olazaránen arabera, “Rafael 

gauez irteten zen, goizeko seiak arte geratzen zen, Arrasaten neskekin elkartu 

eta haiekin ibiltzeko, eta alkateak ere aurkitu izan zuen gau batzuetan horrela 

(errondan?), eta Juan Bautista Segurajaureguiri, Chamao ezizenez, eskatu 

ziola Paularekin ezkontzeko, 30 dukat emango zizkiola”. Bere irteeren aitzakia 

gisa, aipatzen du “haurdun geratu aurretik Paula irutera joaten zela gaueko 

hamaikak edo hamabiak arte, eta hori ohitura zela herrian eta inguruetan 
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neska eta emakume pobreen artean, aurrezteko argitan eta sutan, eta ez 

bere ohorea galtzeko izango zen beste helburu baterako”, eta gaineratzen 

du, “Paula, beste edozein neska behartsu bezala, gauez ateratzen zen ogi eta 

balea-olio bila, edo etxearen mantenurako beharrezkoa den beste edozer, eta 

halako irteerak ohikoak eta beharrezkoak direla herri honetan”203.

Ohikoa zen irutea bezalako gaueko zereginetarako balea-koipea 

erabiltzea, eta ez bakarrik euskal probintzietan. Oraintsu arte, Viana ondoko 

Bargota herrian, “kandiladak” egiten ziren: emakumeen gaueko bilerak ziren, 

eta lihoa, artilea eta kalamua lantzeko elkartzen ziren, eta horretarako dirua 

biltzen zuten beren artean balea erosteko, lanean eta kantu-kantari aritzen 

ziren gela argiztatzeko. Argi hori, balea, aipatzean, esaten da, “zetazeo horren 

koipea da, mendialdeko gure herrietan oso erabilia”204.

Paulari buruz Lorenzo de Arresek dioenez, “Neguan gau askotan joaten 

zen irutera San Antonera, baita beste emakume batzuk ere, eta elkarrekin 

egoten ziren hamaikak edo hamabiak arte, eta astean behin bakoitzak laurden 

bat (erreal) jartzen zuen balea erosteko, eta gainerakoek alde egiten zutenean 

Paulak lotara geratzeko eskatzen zuen, eta goizez irteten zen, eta ohitura da 

herrian eta beste leku batzuetan modu horretan elkartzea”.

Unibertsitatekoekin zuen harremanari dagokionez, Olazaránek honako 

hau dio, “ikasleek eta mutilek, taldean daudela, edozein neska gazte pasatzen 

denean edozein aldrebeskeria edo astakeria esaten dute, eta, horregatik, joan 

den neguan, arbi bila zihoala, ikasle batzuek ikastegitik deitu zioten igotzeko, 

pezeta bat emango ziotela, baina neskak aurrera jarraitu zuen, bere ergelkeriei 

jaramonik egin gabe”.

Paularen semeari dagokionez, parrokiako apaiz Tomás de Eguino 

jaunaren testigantza dugu, zeinak dioen “1759ko urtarrilaren 29an haur bat 

bataiatu zuela, egun horretako hamaiketan jaio zena, eta Francisco izena 

jarri zitzaion, aita ezezagun eta Paula de Olazaranen semea, amaren aldetik 

aitona-amonak dituena Joseph de Olazaran eta Juliana de Ormaechea, aita 

eta ama besoetakoak Miguel Antonio de Zubia eta Clara de Zubía, zeinei 

jakinarazi nien ahaidetasun espiritual eta irmoa, eta sinatu nuen Thomás 

Miguel de Eguino jauna”.

203.  Argitan aurrezteko aipamena iruleek gauean lan egiteko zuten ohituran oinarritzen da. Hala, 
bakoitzak, zegokionean, bere balea-gantz portzioa ekartzen zuen, eta berehala aipatzen da balea 
erostera irten zela Paula.

204.  A. Martínez Alegría, El Brujo de Bargota, op. cit., 190. or.
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Testigantza ustekabeko bat Xaviera de Coxilondo ezkongabeak 

adierazitako hau da: “Vicente Roldán gasteiztarra ezagutzen zuen, Phelipe 

Mendizábalen morroi egon zena, eta urtarrila aldera absente egon zen, 

Paula haurdun utzita, eta ez du berriro ikusi”. Umearen aitatasuna beregain 

hartzeko hautagai berri bat, maniobra bat beharbada, despistatzeko, bere 

absentzia zela eta. San Juan jaiei buruz, zeinetan Paula arinkeriaz salatu 

baitzuen, normaltzat jotzen da “builara irtetea San Juan gauean; izan ere, herri 

honetan eta inguruetan, gau horretan, neskak eta mutilak ez ezik, zaharrak 

ere ateratzen dira, antzina-antzinako gau-festa delako, alaitasun eta bozkario 

handiena pizten duena, eta fedegabeak ere erakartzen dituena”.

Rafael Mendizábalen aurkako salaketei dagokienez, “Seguran bizi diren 

unibertsitateko zenbait ikaslek” adierazitakoa gehitzen da. Ikasle horiek 

“entzun zioten Rafaeli hainbat kopula izan zituela Paularekin, baita gauez 

irteten zela ere, ez bakarrik agurmariaren otoitz-deiaren ondoren, baita 

zortziak eta gero ere, eta, horregatik, errektoreak atxilotu egin zuela, eta beste 

batean gerrikoz bizkarrean jo eta kolpeak eman zizkiotela, eta komeni da 

Seguratik informazio jasotzea”.

Paulari senar bat bilatzea zen helburua, eta hartara indar biziek elkar hartu 

zuten Mendizábalen ingurukoen artean. Komenientziazko akordio horrekin ados 

jarri zen Francisco de Galsusta, zeina, beranduago, 1760ko abuztuan, esaten 

denez “Paularekin ezkonduta eta haren ardura hartuta” baitzegoen. Gizarteko 

eta elizako bedeinkapen guztiekin aurkeztu nahi da ezkontza, Trentoko 

arauei jarraituz, hiru jaiegunetan zehar ezkontzaren iragarpena argitaratzeko 

erabiltzen ziren hiru aldarrikapenekin. Jakinarazten denez protokolo hori “San 

Migel kolegio-eliza honetan egin zen, eta, inolako eragozpenik sortu ez zenez, 

ezkondu egin ziren Francisco de Galsusta eta Paula de Olazaran”.

Nola ebatzi zen Rafaelen kausa judiziala Unibertsitateko Errektorearen 

aurrean? Auziak, artxibatuta geratu ordez, aurrera jarraitu zuen, eskarmentu 

izateko beste ikasle batzuentzat. Komenientziazko edo konponketazko 

ezkontzaren ondorengo hilabeteetan, honako hau topatzen dugu: “Sancti 

Spiritus ikastegi nagusi eta errege-unibertsitateko errektoretza-aretoan, 

1760ko azaroaren 10ean, Balthasar Jayme Martínez de Compañón 

lizentziatuak, errektore kontseilariak, esan zuen Paularen eta Rafaelen 

arteko ebatzi gabeko kausa kriminalean… Miguel Antonio de Gallaistegui205 

205.  Gallaisteguik 1758ko urrira arte jardun zuen errektore gisa, berriro izan zen hautagai 1768ko 
azaroan, eta urte batzuen ondoren amaitu zuen bere hirugarren agintaldia 1785eko otsailean. Sancti 
Spirituseko irakasle izateaz gain, San Migel parrokiako benefi zioduna izan zen.
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lizentziatuak, Sancti Spirituseko irakasle, Institutako katedradun eta epaile 

delegatuak, esan zuela kausa hori behin betiko egoeran zegoenez gero, 

1859ko azaroaren 8an, Paula de Olazaranen partez uzia aurkeztu zela 

Segurako herrian komeni zitzaion informazio jakin bat jasotzeko aginduz, 

baina uziak arrera egin ez zuenez, eta, azken epetzat hamabost egun emanda, 

mandatua Segurako bikarioari bidaltzeko agindu zen”206.

Segurako ikasleen berriak datoz berriro, kasu honetarako 

garrantzitsutzat jotzen direnak, eta Paularen defentsa Francisco Xavier 

de Elorzak egiten du, zeinak eskatzen duen Mendizábalekin aribidean 

den auzian Paula bazterrean ez uzteko behartsutzat dutelako, baina bere 

argudioa adierazpen harrigarri batekin amaitzen da: “ezkontza zoriz aldatuko 

balitz edo aberats bihurtuko balitu senar-emazteak, ezkondutako guztiak 

izango lirateke aberatsak, eta ezkondu egin nahiko lukete ezkongabeek, zori 

hori lortzeko asmotan”.

Auziak indarrean jarraitzen du 1761ean, baina dirudienez konponketaren 

bat egon zen, Rafael aske utzi zuena. Kantzelaritzara jo nahi izan zen, eta 

horretarako Paularen senar Francisco de Galsusta behar zuten, baina hark, 

auziari jarraitzeko gogorik erakutsi ez, eta interesik ez zuela adierazi zuen, ez 

baitzuen kontu hartan batere zerikusirik.

Nola bizi izan zen Paula/Francisco bikotea? Azken honen bila joan 

ziren guztietan Rafael auzitara eraman zezan, Paulak esaten zuen “Arabako 

mendialdean zegoela ikatza egiten, eta bere zain zegoela hurrengo Pazko 

garuzimarako”, eta arrazoi bera eman zuen hilabete batzuk geroago. 

Ezkontza hura adibide bat gehiago zen senarraren absentzia luzeak jasanez 

bizirauten zuten bikote gazteen artean. Senarrak mendian lan egiten zuen 

familiaren sostengurako, eta, beraz, Paularen bizitza sozial asaldatua geratu 

ote zen Oñatiko bizilagunen eta Sancti Spirituseko unibertsitario askoren 

oroimenean?

206.  Urte haietan, Segurako ikasleen presentzia, nabarmena ere, ziurtatua geratu da 1754 eta 
1767 urte bitartean emandako graduen tauletan, orduko gatazkak sortu izan ziren aldian, alegia. 
Pedro San Juanek kanonetako batxiler titulua lortu zuen 1754ko martxoan; Lorenzo Galdósek 
1757an lortu zuen titulu hori, Juan Bautista de Suinaga legeetako batxilerrean graduatu zen 
urtean; 1759ko martxoan, berriz, kanonetako batxiler titulua lortu zuten Joaquín Astigarragak 
eta Manuel Zurbanok. Segurako ikasleek, beraz, talde esanguratsu bat osatzen zuten, eta haien-
gana jotzea erabaki zuen Errektoreak, gertakariak argi zitzaten. 1767an kanonetako beste batxiler 
bat dugu Segurakoa; Joseph Ignacio de Astigarraga da, Joaquínen senidea beharbada, 1757an 
lizentziatua.
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15.2.5. Casimira, biktima ala limurtzailea?

Paulak eta ikaslearen kontu hura gertatu eta denbora gutxira, legeak 

ikasten ari zen beste unibertsitario batek kereila jarri zion Gasteizko neska 

gazte bati, Casimira Diaz de Jauregiri207. Joaquin de Elgueta zen, Abalosekoa. 

Joaquin kexu zen Casimirak “bere zintzotasunaren aurkako indarkeria” 

leporatu ziolako, eta haren koitoetatik haurdun zegoelako. 1762an Baltasar 

Jaime Martínez Compañón zen errektore, eta informazioa jaso zuen Gasteizko 

Santa Mariako bikarioarengandik. Hala, Casimiraren aitak, Domingo Díaz 

de Jáureguik, hari jakinarazi zionez, “Joaquín de Elguetak, Avalosekoak, 

unibertsitate honetako ikasleak, maitasun-harremanak eskatu zizkion aspaldi 

Casimirari, eta bere desio lizunaren mende jarri zuen, ezkon-hitzarekin”.

Halako akusazioaren aurrean, errektoreak “akusatua atxilotzeko 

eta unibertsitateko kartzela edo ikaztegian sartzeko agindua ematen du 

estupro-delituagatik eta fetuaren egilea izategatik, eta haurra erditze eta 

erditze osterako beharrezkoa dena emateko”. Casimirak alaba bat erditu 

zuen, handik gutxira hil zena.

Joaquín de Elgueta ikasleak bere burua defendatu zuen esanez ez zuela 

haragiz ezagutu, eta akusazioak ukatzen zituen. Ustezko harreman intimoei 

buruz proposatutako galdeketan jaso ziren testigantzen artean, Isabel de 

Medinak adierazi zuen martxoaren 26an ikusi zuela haragizko ekintza, baina 

gero ez zuela hain argi ikusi, “ez zela horrela, Elgueta hori Casimiraren 

gainean botata baino ez zuela topatu, eta, altxatu zenean ikusi zuela 

aurrealdean alkandora zintzilik eta galtzetatik kanpo zuela, eta Casimira gona 

altxatua zuela”.

Agertoki horretan beste protagonista bat azaltzen da, Pedro Angel 

Dibarrat euskal frantsesa, Gasteizko mutil batekin hitz egin zuena, zeinak 

Oñatiko Juan Bautista de Aguirre eskribauari aitortu baitzion “Casimira neska 

garbitzat zuela… baina, entzuna zuenez, harremanak izan zituela Dibarratekin 

eta Elguetarekin, eta lizuntzat zutela neska”. Beste lekuko batek ziurtatu 

zuenez Catalinari buruz, “aspalditik zen gizonekin hitz egiteko emana eta ez 

oso baitaratua”.

Dibarratek, bere aldetik, esandakoaren arabera, egun batean eskribau 

baten etxera joan zen “eskua trebatzeko idaztera” edo praktikak egitera, 

“eta bazkalorduan etxera zihoan, eta ikusi zuen Casimira upel batekin (ura 

207.  AHPG-GPAH AU 63-1, 1762. urtea.
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barruan zuela uste du) handik jaisten, eta hark galdetu zion nora zihoan, eta 

ea arratsaldean berarekin joan nahi zuen Abendaño Txikito izeneko ibaira, 

‘bakarrik joango bainaiz gaur goizean garbitu dugun arropa zaintzera‘. Hala, 

arratsaldean berarekin geratu zen, eta han bakarrik aurkitu zuen, hizketan hasi 

ziren, eta berehala, Jainkoaren beldur santua eta beren kontzientziena geroko 

utzita, Casimiraren probokazioaz ezagutu zuen deklaratzaileak haragiz, eta, 

ekintza horren ondoren, handik pixka batera, etxera itzuli zen deklaratzailea, 

Casimira utzita arropa zaintzen, eta, hala ere, geroztik bere bila aritu da 

Casimira, askotan eta behin eta berriz zirikatu izan du gauza berean aritzeko, 

eta deklaratzaileak ez du horretan amore eman nahi izan, baina zuzendu 

egin du eta esan dio Casimirari bizimodu hori uzteko eta Jainkoari beldur 

izateko… eta Casimira berriketa ugariren lagun izan da eta zilegi ez diren 

hainbat komunikazio izan ditu, baita haragizko harremanak ere, batekin baino 

gehiagorekin, herri honetakoekin zein kanpotarrekin, eta hori behin baino 

gehiagotan entzun die haiei deklaratzaileak, lagun eta adiskide handienak 

direlako, eta 17 urte zituela adierazi zuen”.

Miguel Antonio de Gallaistegui errektoreak kontsultatu egin nahi izan 

zien lekukoei Elgueta ikaslearen aurkako auzi kriminalari buruz, eta hortik 

ondorioztatu zuenez, “Casimira oso emana izan da elkarrizketa lizunetara eta 

gizonekin harremanetan jartzera, eta haiek bultzatu eta probokatu izan dituela, 

eta eskaini egiten zuela bere gorputza, asko izan dira berarekin tratua izan 

dutenak, eta Elgueta berak gonbidatu zuen Abendañora. Bertan izan zuen 

harekin haragizko harremana, eta beste batzuetan ere gonbidatu izan zuen, 

baina ez zuen amore eman nahi izan, eta bere bizitza lizunagatik emakume 

publikotzat jotzen zutela, eta lehen beste batzuekin ezkontzeko asmoa izan 

zuela, eta Isabel de Madina [akusatzailea] Casimiraren lagun min-mina zela, 

eta haren konfi antzazkoa”. 

Gasteizko beste lekuko batek, Juan Malok, aitortu zuenez, “orain, bi 

urte eta erdi eman ditu Casimirak Gasteizko Prudencio de Villodasen etxean 

zerbitzatzen, eta berak probokatu zuen lekukoa ekintza pozoitsuan aritzera, 

alde lotsagarriak erakutsiz, eta lekukoak, galdu edo ezkonarazi ahal izango ote 

zuen beldur, bere desioei eutsi ahal izan zion eta estualdi hartatik ihes egin; etxe 

horretako gela batean gertatu zen hori, eta hiru urtez gau eta egun behin eta 

berriz ikusi du Casimira jende dibertigarriarekin hizketan eta berriketan, jende 

gazte eta alaiarekin, leku urrun eta susmagarrietan, eta, gainera, entzuna du 

jendearen ahotan Casimira hori lizuna dela, eta gizonei emana”.

Beste lekuko batek adierazi duenez, “duela bi urte eta erdi Gas-

teizko Pablo de Gavilánek esan zion, ezkongabe zegoela, Casimirak bi aldiz 
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probokatu zuela ekintza benerio batera, ahoz gora etzanez eta alde lotsa-

garriak erakutsiz, behin herri honetako Santa Agedako adreilu-fabrikan, 

eta beste behin Antonio Garcíaren eta Luisa de Gavilánen etxeko geletako 

batean, Hedegile kalean, eta azken trantze hartan haren arintasuna muturre-

raino eramanda, indarrez eutsi nahi izan zion haragiz ezagut zezan, eta oroi-

tzen da, gainera, entzuna zuela gela horietako batean ikusi zutela Casimira, 

Pablo Gavilán bortxatzen, desohore handiz hari bilduta eta helduta, baldarki 

ezagut zezan”.

Casimira de Gavilánek, ezkongabeak eta Briviescakoak, Gasteizen 

bizi zenak, 24 urtekoak, adierazi zuenez, “Casimira Díaz de Jauregui gizonei 

oso emana da, eta duela hiru urte, bere ahizparen eta koinatuaren etxean 

ondoezik altxatu berri zela lekukoa, bere anaiak lan egiten zuen gelara igo 

zen, eta ohearen kirrinka antzeko bat entzunda, korrika joan ziren gelara 

Antonio García eta Luisa Gavilán, eta haiei entzun zien aipatutako Jaureguiri 

errieta egiten eta esanez lizuna, probokatzailea eta emakume gaiztoa zela, 

eta gero esan zioten gela horretan aurkitu zutela ohean etzanda, eta Pablo 

bultzatu zuela atsegin har zezan ekintza lizun eta baldar hartan”.

Eusebio de la Fuentek adierazi zuenez, probokazioak hainbesteraino 

iritsi ziren, non, Catalina bizi zen etxeko ataritik gertu igarotzean, hark besotik 

heldu zion “eta, helduta, atalondora sartu zuen, eskailera nagusiraino, eta 

une batez egon ziren, harik eta mandatua bidali zion pertsonaren oihuak 

entzun zituen arte, eta, besotik helduta zuen bitartean, berarekin ezkontzera 

gonbidatu zuen”. Dirudienez Catalina norbaiten bila zebilen, norekin ezkondu, 

baina ikus zitekeen ez zela edozein izango, zeren eta emakume talde txiki bat 

“Casimirari buruz demandan ari zirela, hari entzun zion esanez ‘zertarako nahi 

dut nik Dibarraten semea, txotxolo, eta oroitzen ez dituen beste batzuk, bai 

ordea Joaquín de Elgueta jauna, abokatu izateko bidean da eta aberatsak ditu 

gurasoak’, eta entzun zuen, gainera, soldadu bat harrapatu nahian ibili zela 

harekin ezkontzeko”.

Unibertsitateko ikasleak, neska desberdinekin harremanetan aritzeko 

asmoak mugituta aritu ez ezik, ezkongai on batekin ezkondu nahi zuten 

neskek limurtzen zituzten ere, Paularen eta Casimiraren kasuetan egiaztatu 

ahal izan denez.
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Ikastegiaren barne-ekonomia16

Janaria eta sukaldaritza garai bakoitzeko bizimoduen erakusgarri 

bikainak dira. Izan ere, kontsumitzen zenaren bidez jakin dezakegu 

kultura materialaren alderdi askori buruz. Hala ere, horri buruzko 

dokumentazio gutxi dago. Instituzio handiek, jauregiek eta komentuek bakarrik 

gordetzen dituzte datuak sakondu ahal izateko historiaren bilakaeraren alderdi 

garrantzitsu horretan.

Dena den, sukaldeko mugimenduaren kontuak zeramatzaten 

ikastegien aukerako zerrendan da Oñatiko Sancti Spiritus unibertsitatea 

eta, kontserbatzen diren koadernoen bidez, duela bi mendeko bizimoduen 

erretratu interesgarri bat egin daiteke, hauetan oinarrituta: jaten eta edaten 

zena, erakundeak berak ekoizten zuena eta inportatu behar izaten zuena, edo 

kontsumitzen ziren elikagai askoren sasoia. Utzi zizkiguten oharretan jasota 

geratzen da gainera bere jardunean zehar gertatu ziren gerra garaietako 

estuasunak ere. Azken batean, gure herriko garai bateko bizimoduak ikusteko 

leiho ireki bat dira dokumentu horiek.

Kontserbatzen diren XIX. mendearen lehen erdiko koadernoek Sancti 

Spiritus ikastegiko “kultura materiala” dei genezakeenaren isla garbia 

eskaintzen dute. Horien bidez gonbidatu egiten zaigu ikastegiko “sukaldean” 

sartzera eta irakasleen eta senideen edo komunitateko zerbitzuez arduratzen 

ziren morroien egunerokoa nolakoa zen irudikatzera. Koadro harrigarri bat 

dugu aurrean, erakusten diguna unibertsitatearen eguneroko bizitza, alderdi 

akademikoak alde batera utzita.

Erabiltzen zen tresneria ikusten dugu honako hauen bidez: ikastegiko 

barne-ekoizpena edo bertako baratze eta baserriko produktuak, ikastegian 

ekoizten ez ziren edo kantitate txikian ekoizten ziren janarien erosketa 

(haragia, arraina, ardoa, postreak, txokolatea). Alderdi bitxiak ere jasotzen 

dira, besteak beste, opariak, garraioa, senideen soldatak, erregaia eta abar. 

Ikastegian bizi zirenen bizitza “gastronomikoak” duela bi mendeko Euskal 
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Herriko eguneroko bizitzara hurbiltzen gaitu. Aipatutakoa bezalako funts 

gutxi dago hainbesteko zehaztasunez irudikatzen duena Euskal Herriko 

eguneroko bizimodua, ikastegi bateko sukaldeko eta jantokiko eguneroko 

mugimenduaren bidez.

16.1. Askotariko tresnak 

Dokumentazio zabal horretan askotariko tresnak aurkitzen ditugu, 

eta, hedaduraz, eta errore-marjina handirik gabe, gainerako bizilagunek 

erabiltzen zituztenak lirateke. Zorionez, gastu horietako asko prezioekin 

batera datoz, eta horrek are gehiago hurbiltzen gaitu garaiko ekonomiara. 

Partida batzuk janariarekin eta edariarekin lotuta daude, beste batzuk 

su-gastuekin, berokuntzarekin, sukaldeko langileek erabilitako arroparekin 

eta beste kontzeptu batzuekin, eta oso informazio baliagarria ematen dute 

karlistaden aurreko Euskal Herriko egunerokotasunari buruz. Zenbaitetan, 

XVI. mendeari buruzko datu interesgarri batzuk topatzen ditugu, ikas-

tegiaren kontuak eta egoera urtero kontrolatzen zituzten bisitarien 

mandatuetan jasota daudenak.

Zerrenda batean, entsalada-ontziak, tomate-ontziak, kafe-katiluak 

platerekin, olibentzako oskolak, postreak egiteko moldeak, kristalezko 

fruta-ontziak, sardexkak, koilarak, koilaratxoak, zinkezko kafe-ontzi handiak, 

txokolate-ontziak, kobrezko su-ontzia, kafe-txigorgailua, latak gaileta bete, 

irasagar-kaxak, letoizko argimutilak, bisigu-ontzia…

Luxu handiagoko elementu batzuk kanpotik ekarriak dira: “Pazkotan, 

Talaverako bi pitxer fin ekarri ziren Bergaratik, 18 erreal”; hiru eltze, 

5,12 erreal; kazola “zamorar” ugari erosi zirela ikusten da; Talaverako beste 

pitxer bat, 5 erreal balio zuena; dozena ½ zurezko koilara; dozena bat kikara, 

txokolatea hartzeko; etxeko erosketak, kobrezko pegarrak eta Talaverako 

platerak eta katiluak, eta resma bat paper eta ontzien adrezuak eta etxeko 

beste gauza batzuk, 4.033 marabedi208. Bergaratik ekarritako toskazko bi 

pitxer fi n, 36 erreal.

208.  Azken datu hori hemen agertzen da: AHPG-GPAH AU 51-1, Bisita Autoak, 1561eko urtea.
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Argiztapen-elementu merkeenak, balea-gantza besteak beste, askotan 

ageri dira. Batzuetan kopuru handiak erosten dira, beste batzuetan libra 

batekin konformatu beharra, eskasiaren edo langile faltaren seinale, eta prezio 

desberdinetan: balea [gantza edo arrain-olioa] arroa bat Bilbotik; bi arroa 

balea, 122 erreal; libra bat balea, 2,6 erreal; libra bat balea, 3,10 erreal; kopuru 

hori errepikatu egiten da, garestiago, beste lau aldiz gutxienez, 4,16 erreal 

bakoitza; etengabeak dira libra bateko erosketen aipamenak, eta 2,6 erreal 

eta 4,16 artekoa da dagokion prezioa.

Luminaria berezienak, argizarizko kandelak kasu, garestitu egiten 

dira, eta, beraz, gantzarekin egiten dira sarritan. 10 libra gantz-kandela, 

28,8 erreal; 18 libra kandela, kalitate handiagokoa, 55,2 erreal; argizarizko 

10 kandela graduentzat [tituluentzat, ez dira gantzezkoak, kalitate 

okerragokoak]; “gantzezko kandelak eta argizarizko kandelak, hauek 

aldarerako” erosten dira; “kandeletan eta oliotan [balea-olioa seguruenik], 

irakasleen eta senideen argietarako”; argiontzi bat sukalderako, 8 erreal; 2 

libra argizarizko kandela graduaziorako.

Sukaldarientzako oihalak, mihiseak eta arropa sarri aipatzen dira: 

16 kana ahozapi mahai-zapietarako, 15 erreal kana, eta 19 kana, 510 erreal; 

2 kana mihise arrunt, neskameen lastairak osatzeko, 6,12 erreal; 100 

sorta lasto, “neskameen lastairak egiteko”; 6 kana mihise neskameen 

mantaletarako, 27 erreal; 1569ko bisitan hau agertzen da idatzita: 

“Informazioa dut ikastegi horren barruan dauden oheetan lastoa dagoela, 

eta suak etxe horri ekar liezaiokeen arriskuagatik, agintzen dut ohe 

horiek lastorik ez edukitzeko, ez bada behintzat lastairen barrualdean”. 

Xaboia ere aipatzen da zerbitzurako erosketetan: libra bat xaboi, 5 erreal; 

kalitate handiagoko xaboia, aragoitar bati erosia, 73 erreal, libra 4 erreale-

tan.

Doikuntzak, elementu batzuen konponketak eta beste xehetasun 

batzuk ere jasota daude kontuetan. 1836ko abenduaren 27a: elurra teilatutik 

kentzeagatik egun erdiko jornalagatik igeltseroari, 3 erreal, eta beste behin 

ere errepikatzen da, jornal berarekin; testuliburuen erosketa agertzen da, oso 

prezio garestitan, batez ere koadernatu behar direlako, eta partida hori urte 

batean baino gehiagotan errepikatzen da; “zilarrezko txilin bat erosi nuen 

graduen ekitaldietarako, 24 erreal”; “15 dukat balio zuen unibertsitateko 

zilarrezko zigiluak”.
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Ildo beretik jarraituta, nahiz eta hiru mende lehenago izan, ohar batzuk 

ditugu XVI. mendeko gastuei buruz, haien artean bisitariarenak, zeinak 

agintzen duen “irakasle batzuen gelek adreilurik ez dutenez, eta gela 

horietako zoruak oholezkoak direnek, su hartzekoa arriskua sor liteke, 

eta errektore jaunari eta kontseilariari agintzen diet adreiluak jar daitezela 

aurreneko bisitarako, hiru dukatetan”209. Pietateko kaperako musika-tresnez 

ere arduratzen ziren parrokian: “San Migel elizan dagoen ikastegiko kapera 

bisitatzean, ikusi dut bertan dagoen eskuzko organo txikia ezin dela jo, 

erabat gozakaiztua eta hondatua dagoelako, eta agintzen dut organo 

209.  AHPG-GPAH AU 51-3, 1569. urteko bisita.

Unibertsitatearen fatxada. Egile ezezaguna. Jatorria: bilduma pribatua.
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hori konpontzeko, eta konpondu artean inori ez emateko organo-jole 

soldatarik”210. 

Lehen aipatutako 1842ko inbentarioan, ikastegia itxi zen urtean, 

gela batzuk eta sukaldeko eta logelako hainbat tresna aipatzen dira, 

lehen aipatutakoa osatzeko balio digutenak211: errektoretza-gela, kapera, 

baratzezainaren gela, morroien gela, jangela; eta sukaldeari dagokionez, 

honako inbentario hau izendatzen da: 28 plater, bi galdara, parrilla bat, 

kafe-ontzi bat, danbolin bat, bi mahai, bi armairu, bi ferreta, gatz-kaxa bat, 

zortzi argimutil, zortzi mukadera, bi saski, iraztontzi bat, sei erratz, ogirako 

tapaki bat, 16 kikara, hiru kazola, bi olio-ontzi, ozpinerako bi botila, bi 

kutxa handi, bi kutxa zahar, aizkora bat, almirez bat, lau aulki, 20 edalontzi, 

bi botila handi, bainuontzi bat, sei izara, bi koltxoi, bi lastaira, hiru aulki, 

kanpaitxo bat, sei burdinazko barra gortinatarako, bi burdinazko estufa, 

lau suhatz, bi hauspo, bi txapa beheko surako, eta lau suburdina. Eta 

aipamen bat tartekatzen da karlistadetako foru kentzeei buruz: “Liburu eta 

espedienteetan nabaritzen diren gabeziak gerra-ezbeharrek eragindakoak 

dira, non soldadu barreiatuek batzuetan idazkaritzan sartu eta hainbat 

liburu eta paper suntsitu dituzten”.

16.2. Bertan ekoiztutakoaren kontsumoa

Ikastegiak, eraikinaren ondoan, baratze eta kortarako lurrak zituen, eta 

haietatik barazki, tomate, patata eta abar ugari ateratzen zituen; eskortatik, 

oilaskoak eta arrautzak ateratzen zituen, eta txerrikume bat zuen, non txerriak 

hazten zituzten, irakasleen komunitatean jaten zirenak. Datu askok bermatzen 

dute baratzezainak egindako lana, bai eta landareak erosi izana ere, baratzera 

egokitzeko eta unibertsitateko dietaren zati bat osatzen zuten produktuak 

lortzeko. Era berean, errentan zeuden hainbat baserri bezala, gaztainondoz 

eta fruta-arbolez hornitutako basoak zituen, garaiko elikaduran oinarrizkoak 

zirenak.

210.  AHPG-GPAH AU 52-1, 1608-1633 urteak. Lau pare karta-joko bost errealetan erosi zirela 
aipatzen da, baita bolak eta makilak ere billar-jokorako, oso ohikoa ikasleak bizi ziren ostatuetan.

211.  AHPG-GPAH AU 12-11.
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1552. Unibertsitatearen kontu-liburua. Gastuak: ikuztegia, sukaldaria, bizargina… AHPG-GPAH, 
AU 98/20.
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Baratzea zaindu eta lantzeaz gain, atezain-lana eta egurra moztu eta 

prestatzeko lana ere ematen zitzaion baratzezainari212. Kapitulu honen 

zatirik handiena XIX. mende hasierako datuei buruzkoa da, baina aurreko 

berriak ere baditugu. 1566an, unibertsitateko baratzerako karea ekarri zen 

Berezanotik213; gainera, idatzietan jasotzen da honako hauek erosi zirela, 

“14 saski simaur baratzerako, 24 erreal”, gurdi bat simaur erosteko 5 erreal 

ordaindu ziren; 1608-1633ko bisita-liburuan eskatzen da “baratzezaina 

bidaltzea baratzea kontuz zainduko ez balu; ikastegiko baratzea laboratu 

gabe dagoela eta bertako fruitu eta barazkiekin nahiko janari duela 

ikastegiak, garai batean sobera izan dela kontuan hartuta, agindu egiten 

diegu errektoreari eta kontseilariei bere lana bete dezan agintzeko 

baratzezain denari edo izan litekeenari”214.

Baratzezainaren egitekoetako bat zen baratzerako erositako landareak 

zaintzea. Irakurtzen dugu “4 erreal baratxuritan baratzerako” ordaindu zirela, 

eta “Perico baratzezainari 18 eguneko jornaleko” ordaintzen zitzaiola; hauek 

ere aipatzen dira: “ehun tomate-landare Bilbotik ekarriak”, “baratzerako 

tipulin-landareak”, “200 aza-landare, 4 erreal”, “1.600 letxuga-landare”, “500 

letxuga-landare, 14 erreal”; “imina bat babarrun zuri ereiteko”; “Lizarrako 

aza-hazia”; “500 letxuga-landare”; “4 erreal baratxuritan baratzerako”; 

“Bilbotik ekarritako berrehun azalore-landare, 14 erreal”; “Logroñoko 300 aza 

txiki, 6 erreal”; “200 aza-landare, 4 erreal”; bitxia da baratzea zaintzen duen 

txakurragatik 100 erreal ordaintzen direla dioen oharra. 1814ko abuztuan, 

gerra amaitu ondoren, 800 aza-landare erosten dira, bi erreal ehuneko. 

Ikusten denez, probetxu handiko baliabidea zen baratzea, bertan ekoiztutako 

elikagaiez sukaldea hornitzeko.

Fruta-arbolak ere oso preziatuak ziren. Ikastegiak bere gaztainondoak 

eta sagarrondoak zaintzen zituen. Horren erakusgarri ditugu 17 errealak, 

17 gaztainondo-landare erosteko erabiliak, Basauriko gaztainondoan 

(ikastegiaren jabetzakoa) landatu zirenak. Irakurtzen dugu jaki-tokian bi 

anega gaztaina sartzen direla; “gurdi bat gaztaina” ere aipatzen da; eta, aldez 

aurretik ordainduta ere, “bi gurdi gaztaina, 80 erreal”; “baratzeko udareondoak 

parretan igotzeko gurdi bat makila, 28 errealetan” erosten da; fruta-arbolen 

212.  AHPG-GPAH AU 11-8, 1814. urtea.

213.  AHPG-GPAH AU 51-1.

214.  AHPG-GPAH AU 52-1.
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inausketa ere zaintzen da: “inaustariarentzako jornal bat, 4 erreal”; eta “bost 

eguneko jornalak inaustariarentzat, 20 erreal”; eta baratzezaina arduratu zen 

ere “indusketariak baratzerako ekarritako zume-sorta batez, 5 erreal”. Ahalegin 

handiago bat, baina bertan ekoiztutakoari ematen zitzaion garrantzia erakusten 

diguna, honako gastu honetatik ondorioztatzen da: “184 erreal gastatu zituen 

morroi frantsesak Berrizerako bidaian zamariarekin joan zenean fruta-arbolen 

eta sagarrondoen bila”.

Abereei eta eskortako produktuei dagokienez, “etxeko arrautzak” 

aipatzen dira, eta behin baino gehiagotan aipatzen da komunitatean “etxeko 

kapoiak” kontsumitu zirela. Baina, zalantzarik gabe, etxeko haragi-ekoizpenik 

garrantzitsuena txerriarena zen, eta ugariak dira bere erosketari eta xedeari 

buruzko oharrak. Txerrikume batengatik 132 erreal ordaindu ziren; beste kume 

batengatik, 18 dukat edo 198 erreal; “Zaldibiako Ignacio Elorzari erositako 

txerriengatik, 242 erreal”. Erosketa haiek ez ziren noizbehinkakoak, nahiko 

maiz egiten baitziren. Horren erakusgarri dugu 1896ko urtarrilean kume bat 

erosi zela 264 errealetan, eta hilabete geroago, urte bereko otsailean, “bi 

txerrikume, 418 erreal” erosi zirela.

Abere horien elikaduraren berri ere ematen da. Honako hauek aipatzen 

dira: “5 anega arto txerrientzat erosiak Lecuonari, 150 erreal”, eta berriz ere 

“12 anega arto txerriak elikatzeko Lecuonari erosiak, 364 erreal”; 1819an 

artale eta zahi asko erosi zen txerrientzat; “haren zaldiak soberan zuenez gure 

txerriek jandako artoa, 38,17 erreal”.

Txerri-hilketaren inguruan mundu txiki bat mugitzen da, gure baserrietan 

hain ezaguna dena: “8 erreal Valentíni txerria hiltzeagatik”; albiste itxaropentsu 

gisa aipatzen da “… eta 27an hil zuten txerria”; “txerria hiltzeagatik, 8 erreal”. 

Hilketaren ondoren txerrikiak prestatzen dira eta, besteak beste, erosketa 

hauetan zehazten dira: “txorizo eta odolkitarako espeziak”, “40 kana 

heste”, “28 kana heste txorizo eta lukainkarako, 10 erreal” eta “hestebeteak 

egiten dituenari, beste 8 erreal”. Zalantzarik gabe, txerria, kumeak erosten 

zituztenetik hasi eta hilketa-lanetara arte, nabaria zen ikastegiaren eguneroko 

zereginetan, ezinbesteko elikagaia baitzen.

16.3. Kanpoko elikagaietara jotzea

Argi dago, etxeko ekoizpena asko zaindu arren, hain komunitate zabal 

eta garrantzitsu batek kanpoko elikagaien ekarpena behar zuela. Ayerbek 
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dioen bezala, “Egunean libra eta erdi ahari-haragi tasatzen zen, errektorearen 

nahierara bazkari eta afaritan banatzeko. Jaietan — besteak beste, 

Garbikundea, Jasokundea, Gabonak eta Sortzez Garbia, Corpus Christi, San 

Joan Bataiatzailea, San Migel eta Santu Guztiak— aparteko bat gehitzen zen. 

Gabonetan, Pizkundean, Mendekostean eta Epifanian hegaztia zerbitzatzen 

zen. Haragia debekatuta zegoen egunetan, arraina eta arrautzak zerbitzatzen 

ziren”215, guztiz beharrezkoa zen ingurunera, merkatura, kostaldera jotzea, 

behar zenaz hornitzeko.

Kontuan hartuta unibertsitatea behin baino gehiagotan egon zela 

itxita eta berritze-lanetan, funtzio desberdinak betetze aldera, eta behin 

betiko itxi zela XIX. eta XX. mende bitartean, zerrenda bat dugu 1897. urte 

ingurukoa, eta errepikatu egiten dira bertan kontsumitutako haragi eta 

hegazti desberdinak. Askotan aipatzen dira bildotsa eta txerria edo txerrikiak, 

zenbaitetan prezioa eta guzti; beste batzuetan, berriz, azpimarratu egiten da 

aparteko kontsumo bat zela, jai erlijioso bat edo inauteria ospatzeko.

Gainbehera nabarmeneko urteak dira, unibertsitatearen historia luzearen 

ondoren pixkanaka bertan behera etortzen hasia zela bide baina, hala ere, 

bertako jarduera ekonomiak eta alderdi gastronomikoak aztarren txiki batzuk 

uzten dizkigute, azken ikasturteetako mantenuari buruzko datuekin. Ikasturte 

horietako agiri batzuk kontserbatzen ditugu, sari akademikoak eta ohorezko 

aipamenak adierazten jarraitzen dutenak, Oñatiko ikastegi historikoaren 

garaiko ezohiko jardunaren barruan, inguratzen zituen zirkunstantzien eraginez. 

Ondorengo lerroek argi uzten dute ez zutela galdu itxaropena mendeetan zehar 

bizimodu luze bat izaten jarraitzeko, eta elikagaiei buruzko datuetan ez da 

malenkoniarik ez eta derrotismorik ere sumatzen. Hala, esan genezake sukaldea 

txukun-txukun utzita hil edo desagertu zela unibertsitatea eskola-agertokitik.

XIX. mendearen amaieran, haragi kontsumoan, Arabako arkume 

bat aipatzen da; 8 erreal espeziatan, odolki eta txorizoetarako; 8 erreal 

Juana de Ramillari txorizoak egiteagatik; txerri batengatik, Berpizkundean 

hiltzeko; arkume erdi bat, 8 erreal; arkume bat, 12 erreal; Arabako 2 arkume 

inauteriko hiru egunetarako; Arabako arkume bat; 10 libra urdai, 25,32 erreal 

(arraina baino garestiago); bost libra tripaki, 1,26 erreal; zortzi libra solomo 

20,24 erreal; Arabako arkume erdia, 12 erreal; bi txerriren hankak eta 

belarriak, 10 erreal; zortzi libra solomo 20,24 erreal.

215.  “Universidad de Sancti Spiritus de Oñate. Fuentes y líneas de investigación”, op. cit.
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Behin betiko itxi aurreko zerrenda berean honako hauek hartzen dira 

barnean: 8 oilasko, 8 erreal; bi kapoi, 14 erreal; bi usakume, 6 erreal; bi 

oilasko, 5 erreal; bi dozena arrautza, 11,10 erreal; oilasko pare bat, 6 erreal, 

eta beste 5, 4 ½ erreal parea, dena, 17 erreal; bi oilasko 3 ½, 7 erreal; 

goi-gradurako [oraindik tituluak ematen ziren XIX. mendearen amaieran], 

6 oilasko, 7 erreal parea, 21 erreal; azpi usakume, 3 erreal bakoitza, 21 erreal; 

Corpuseko aparteko zazpi oilaskogatik, 24 ½ erreal; hiru kapoi eta hiru oilanda 

inauteriko hiru egunetarako, 36,17 erreal.

XIX. mendearen hasieran, arrainaren presentziari dagokionez, kapitulu 

hau izugarri joria eta askotarikoa da. Ibaiko arraina oso preziatua zen, eta 

baita garestia ere, baina itsasoko elikagaien presentziak erakusten du 

unibertsitatearen ekonomia arrantzaleen mundutik gertu zegoela, harrigarria 

bada ere Oñatiko merkatutik oso gertu dagoen mundua.

Has gaitezen ibai-arrainekin, eta horien artean, nahiz eta kanpotik etorri, 

angulak, aingirak eta izokina hartzen ditugu barnean: hiru libra aingira, 3 erreal 

bakoitza, 9 erreal; bi libra aingira, 8 erreal (ohikoak dira prezio-aldaketak 

hainbat produktutan, gaur egun gertatzen den bezala); zazpi libra amuarrain, 

libra 4 errealetan, 28 erreal; arrantzaleari emandako pezeta bat, arrainen bat 

oparitu zuelako, 4 erreal; barboak eta aingirak, 8 erreal; libra eta erdi angula; 

2 ½ libra aingira, 7,17 erreal; libra ½ amuarrain eta libra ½ angula, 4 erreal; 

12 libra ½ izokin gazi, Bilbotik ekarria; bi libra amuarrain, pezetan, 8 erreal; 

libra eta erdi amuarrain, 6 erreal (prezio oso altua, arrain freskoak zuen 

estimazioagatik agian); libra eta erdi aingira, 6 erreal.

XIX. mendearen hasieran, itsasoko arraina kontsumitzeak unibertsitateko 

ekonomian duen garrantziak nolabaiteko harridura sortzen du, batez ere, 

garraioa arraina bera bezain garestia edo garestiagoa zelako.

Txipiroiak oso ohikoak dira ikastegiko dietan. Batzuetan, beste arrain 

batzuekin batera aipatzen dira, besteak beste, kontu honetan: “Dozena 

erdi bat berdel, arrexak, txipiroiak, legatza, sardinak, antxoak, otarrain bat”; 

dozena bat txipiroi, 3 erreal eta 18 marabedi; dozena erdi txipiroi, 2,28 erreal; 

18 txipiroi, 3 kuarto216 bakoitza, 6,12 erreal; bi dozena txipiroi, 6 erreal. 

Dezente txipiroi iritsi ziren 1806an.

216.  Kuartoa, janariaren prezioetan maiz agertuko dena, lau marabediren baliokide zen; erreala, 
berriz, 34 marabedi ziren.
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Antxoa (anchova deitzen diete) eta sardina ugari daude ikastegiko 

sukaldean: 4 dozena antxoa, 20 kuarto; hurrengo egunean, 5 dozena 

antxoa, 20 kuarto; 5 dozena antxoa; 4 dozena sardina, 2,8 erreal; lau 

dozena antxoa, 2,12 erreal [kantitate hori eta bere prezioa lau aldiz jarraian 

errepikatzen dira]; 6 dozena antxoa; libra eta erdi marrazo, eta hiru dozena 

sardina, 2,22 erreal; 2 dozena sardina, 2,4 erreal; lau dozena sardina, 

2,8 erreal.

Legatza da, beharbada, itsasoko arrainik ohikoena ikastegiko dietan, 

eta horren kontsumoa zenbait egunetan jarraian errepikatzen da, prezioen 

gorabehera etengabea ebaluatzeko aukera ematen duena. Hiru libra 

legatz, 5,22 erreal; hiru libra eta erdi legatz, 5,26 erreal; hiru libra ken 

laurden bat legatz, 6,6 erreal; bi libra itsas aingira eta lau libra legatz, 

6 erreal; 5 ½ libra legatz, 7,76 erreal; bi arraingorri (perloiak) eta bi libra 

legatz, 9,6 erreal. 1805ean nabarmentzekoa da legatza egun askotan 

jarraian kontsumitu zela.

Bakailaoa eta abadira (bakailaoaren antzeko arraina) kantitate handitan 

kontsumitzen dira batzuetan. Inportazioko bakailaoa ere erosten da. Bilbotik 

ekarritako bi arroa bakailao, 144 erreal; 2 ½ libra abadira; arroa bat bakailao, 

55 erreal; Eskoziako bi arroa bakailao, 68 erreal; Eskoziako beste bi arroa 

bakailao, 68 erreal.

Atuna ere jaten da ikastegian: bi libra eta erdi atun, 3,8 erreal; bi libra 

eta erdi atun, 2,32 erreal; 3 libra atun, 4,20 erreal; libra bat atun, 2,16 erreal 

(hainbat atun-partida agertzen dira ekainean).

Bisiguaren kontsumoan bertsio bikoitza ageri da. Lehena, freskoa; 

bestea, eskabetxean, zenbait hilabetez jateko moduan egoten zena. 4 ½ 

libra bisigu, 16 kuartotan, 8,16 erreal; bisigu asko 1805eko abenduan eta 

urtarrilean; eskabetxe barriltxo bat, 20 erreal. XVI. mendean, portu askotan, 

eskabetxean prestatzen zen bisigua, frijitu eta olio eta ereinotzarekin upel 

txikietan sartzen zena, Gaztelara eraman eta garizuman kontsumituko.

Itsas aingira ere nahiko ohikoa da: bi libra itsas aingira, 4 erreal; bi 

libra eta erdi itsas aingira, 9 erreal ken 6 marabedi; 2 ½ libra itsas aingira, 

5 erreal; bi libra eta erdi itsas aingira, 8,20 erreal; bi libra eta erdi Itsas aingira, 

8,20 erreal; horrek ahalbidetzen du prezio-aldaketa ikustea.

Oñatira ere iristen ziren beste arrain mota batzuk agertzen dira noizean 

behin: berdelak, arrexak, txirlak, txitxarroak eta korrokoiak.
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Arrain, haragi, txerri, hegazti eta baratzeko produktuez gain, irakasleen 

mahaira beste elikagai asko ere eramaten ziren, eta oso deigarria da haien 

joritasuna eta aniztasuna. Elikagai horien artean zegoen olioa, sukalderako 

beharrezkotzat jotzen zena, nahiz eta garai hartan animalia-gantzak 

landare-olioa ordezten zuen maiz. Lurreko fruituen aberastasuna, gazta 

inportatua, fruta, sasoiko elikagaiak, perretxikoak, esnea, gaztainak, 

babarrunak, garbantzuak, arroza eta abar balio gastronomiko handiko 

agertoki batean kokatzen gaituzten produktuak dira. Hala, horietako batzuei 

erreparatuko diet.

Olioak protagonismo handia du ikastegiko sukaldean: lau libra olio, 

15,18 erreal; 4 arroa eta 11 libra olio, 65 kuartotan, 287,17 erreal; 3 ½ olio 

pitxer, 294 erreal; hiru arroa olio; bi libra olio, 9,26 erreal; bi libra olio, 

7,26 erreal; 1818ko azaroa, bi libra olio, 9,18 erreal.

Gaztak ere badu garrantzia: Burgosko gaztak, 180 erreal; hiru libra 

eta laurden bat gazta, 16 kuartotan, 6,9 erreal; 3 ½ libra gazta, 8 ½ erreal; 

Holandako bi gazta, Bilbotik ekarriak, 32 erreal; Arabako 9 libra gazta, 

18 erreal; 4 arroa gazta; Holandako hiru gazta, 64 erreal; Arabako 18 libra 

gazta, 40,8 erreal; Holandako 4 gazta, 18 erreal bakoitza.

Sasoiko fruitu gisa, ugariak dira perretxikoak: erreal bat perretxiko 

(perretxikoak, merkeak, 15 aldiz edo errepikatzen dira); lau kuarto 

perretxiko, 16 marabedi; hamabi kuarto eta erdi perretxiko, 1,14 erreal; 

perretxikoak eta gereziak, zenbait aldiz batera; 1807ko udan perretxiko 

asko erosten da.

Garbantzuak eta babarrunak maiz agertzen dira: 3 lakari (lakaria, 

4 ½ litro inguru) babarrun; lakari bat babarrun, 7 erreal; garbantzuak: 

6 lakari garbantzu, 87 erreal; 2 lakari garbantzu, 40 erreal. Prezioak asko 

aldatzen dira.

Bertako ekoizpena gorabehera, arrautzak erosten dira preziotan 

desberdinetan: bi dozena arrautza, 11,10 erreal; 3 dozena arrautza, 4,8 erreal; 

5 dozena arrautza, 8,18 erreal; dozena bat arrautza, 1,14 erreal; 8 dozena 

arrautza, 16,32 erreal; bost dozena hil honetan gastatuak, 11 erreal; 

16 dozena arrautza abenduan gastatuak.

Tomateak: dozena eta erdi tomate, 3,10 erreal; bi dozena tomate, 

4 erreal; 4 dozena tomate, Gasteiztik ekarriak, 12 erreal.
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Sagarrak benetan garestiak dira: 15 dozena sagar, 19 erreal; 19 dozena 

sagar, 80,4 erreal; 17 dozena sagar, 24,30 erreal [beherapen handia prezioan]; 

12 dozena sagar.

Gaztaina: bi anega gaztaina, 60 erreal; 1 ½ anega gaztaina, 48 erreal; 

anega erdi bat gaztaina, 14 erreal. Horiei, jakina, ikastegiaren jabetzako 

gaztainondoetako bilketa gehitzen zitzaien.

Koadernoetan, gutxi errepikatzen diren produktuak edo elikadurari 

buruzko albiste bitxiak jasotzen dituzten hainbat kontu ikusten ditugu. 

Horrela, bi oliba-pote ditugu, 56 erreal; Arabako 2 anega baba, 108 erreal; 

13 libra buru-aza, 6,4 erreal; zazpi libra ilar, 3,10 erreal; 11 ½ libra buru-aza; 

Bilbotik ekarritako zainzuriak, 26 erreal; 15 anega arto, 489 erreal; bi anega 

arto, 72 erreal; hiru libra kanela, 126 erreal (oso garesti, postrerako); 12 

libra urdai fresko, 24 erreal; bost libra tripaki, 1,26 erreal; txerriaren gibela, 

giltzurrunak, barea, 5,17 erreal; hiru kapoi eta hiru oilasko inauteriko hiru 

egunetarako, 36,17 erreal; arroa erdi arroza, 14 erreal; 90 libra ogi frantses, 

abenduaren 29tik 31ra; 1 ½ libra ginga, 1,26 erreal; esne-pitxer bat, 

1,14 erreal; esne-pitxerra, 2,2 erreal; hilean 200-300 kilo ogi kontsumitzen 

zen, labesua astean behin izaten zen, eta zenbaitetan hamabi bat eguneko 

tartea uzten zen; egunean hamar kilo ogi kontsumitzen zen; “sei oilasko, 

irakasle jaunen Donostiako bidaiarako, 18 erreal”. Ekitaldi ofizial batera 

zihoazen? Hala balitz ere, bidaiarako janariz hornitzen ziren, neurri zuhurra, 

bai horixe.

16.4. Ardoak, fruta eta postreak

Edarien atala oso aberatsa da, eta askotariko erabilerak ditu, eta, batzue-

tan, harrigarriak.

Has gaitezen mahaiko ardoekin: 1800. urtean zehar 1.050 pitxer 

[pitxerra, 2 litro] klarete, Errioxa eta Nafarroako ardo beltz eta 56 pitxer 

ardo zuri kontsumitu ziren ikastegian, hau da, 2.200 litro baino gehiago. 

Ondoren, erosketak agertzen dira, bakoitzaren prezioarekin; pitxer bat ardo 

zuri, 5,10 erreal; pitxer bat ardo zuri, 46 kuarto; Aguirianoren gradurako 

(titulaziorako) bi pitxer ardo zuri, 11,10 erreal217; pitxer bat ardo zuri 

217.  Ardoz ondo blaituta ospatzen ziren tituluak.
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sukalderako, 5,22 erreal; pitxer bat ardo zuri, zortzi urtekoa, 5 erreal (bi 

okasiotan); txopin erdi ardo zuri, gisatzeko; zahagi bat klarete, 67,18 erreal; 

beste zahagi bat klarete, 56 erreal.

Beste edari eta ardo gozo mota batzuek oso agertoki zabala osatzen 

dute ikastegian erabiltzen den alkohol-kontsumoaren inguruan: Malagako 

bi botila, 8 erreal bakoitza, 16 erreal; Malagako sei botila, 8 erreal bakoitza, 

48 erreal; Malagako bi botila, 7 erreal bakoitza, 14 erreal; Malagako bi 

botila; anisete botila bat, 7 erreal; anisete botila bat; 4 pitxer sagardo, 

1,32 erreal (sagardoa agertzen den lehen aldia, oso merkea); anisete botila 

bat; “Valentini emanak Mutrikurako bidaiarako bi txakolin-upel ekartzeko, 

32 erreal”, zamariaren alokairuak, 16 erreal. Beraz, tokiko ekoizpeneko 

edariak sartzen dira, besteak beste, sagardoa eta txakolina, biak oso 

merkeak. 1818ko abenduaren 24an, lau pitxer garnatxa ardo erosi zirela 

geratu da idatzi jasota.

Barazkiak, haragia, arraina, ardoa… eta gozoaren osagarria. 

Postreak ezin zuen falta, batzuetan fruta moduan, beste batzuetan esnetik 

eratorritako produktuekin, bizkotxoak, almendrak, eta, azkenik… txokolatea, 

atal berezi bat eskainiko dioguna. Eta ez da izotzik fata udako edari 

freskagarrietarako.

Frutetatik, batez ere, gereziak aipatzen dira: bi l ibra gerezi, 

24 marabedi; beste bi libra gerezi, 24 marabedi; beste hiru libra gerezi, 

24 marabedi (beste bi aldiz errepikatzen da). Gereziekin jarraitzen da: ia 

egunero kontsumitzen den garaia, nahiz ea aldaketa batzuekin prezioan; 

limoiak, almendra txigortuak, melokotoi-kaxa; libra ½ almendra, 3 erreal; 

Mendiola adingabearen gradurako [titulua], almendrak, 18 erreal; bi libra 

ginga, 1,22 erreal; ospakizun-postrerako libra bat ginda-gozoki, 6 erreal; 

14 dozena sagar, 8,8 erreal; 22 kuarto intxaur, 2,20 erreal; udareak eta 

aranak (zenbait aldiz); 2 libra mahats, 32 marabedi; arroa bat mertxika, 

10 erreal.

Gozokiak mota askotakoak dira, horien artean almendrak: hiru libra 

almendra, 7 errealetan, 21 erreal; hiru libra almendra, 18 erreal; kolaziorako, 

libra erdi azukre, laurden bat almendra eta libra bat gozoki, 2,22 erreal. 

Azukrea, jakina, oso presente dago: hiru arroa azukre, 19 ¼ pisu (pisua = 

15 erreal) kintala, 288,25 erreal; 37 ½ libra azukre, 24 pisu kintala, 135 erreal; 

5 libra urre-azukre, 16 erreal libra, 180 erreal; 12 libra azukre zuri, 3 ¼ erreal 

libra, 39 erreal.
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Kanela espezia oso produktu garestia da, eta aldaketa handiak ditu 

prezioan, baina nagusi da esne-postreetan: hiru libra kanela, 54 erreal libra, 

174 erreal; 2 libra kanela, 66 erreal; bi libra kanela, 33 erreal; hiru libra kanela, 

126 erreal; 3 libra kanela fi n, 60 erreal libra, 180 erreal.

Beste kapitulu batean, hortxata, bizkotxoa, natilla, limoia eta izotza 

agertzen dira. 7 libra eta erdi limoi; bi libra bola eta bizkotxo, 10 erreal; erretilu 

bat arrautza haritu, 30 erreal; 2 libra pasta eta bizkotxo, 12 erreal; abenduaren 

24an: erretilu bat natilla, 7,22 erreal; bi kaxa kontserba; libra ½ bizkotxo; eta 

freskagarrietarako elurra ageri da uda betean: 1818ko abuztua, lau libra elur, 

1,14 erreal; 1818ko abuztua, 10 libra elur, 3,18 erreal.

Janari, edari eta postre mota ugari ikusten da, eta horrek esan nahi 

du garrantzi handia zuela gastronomiak ikastegiko bizitza ia monakalean. 

Kontsumitutako produktu batzuetan aurrekontuak izugarri egiten zuen gora, 

baina saihestezintzat jotzen zen: txokolatea.

16.5. Txokolatea: goxoa, bizigarria eta, debekatua?

Oso zabaldua dago txokolatea afrodisiakoa delako ustea, eta Elizak 

horrelakotzat jo zuen, nahiz eta komentu eta monasterioetan kontsumitzea 

ohikoa izan. XVIII. mendeko predikariek ez kontsumitzea gomendatzen 

zuten, eta mehatxatu ere egiten zuten bekatu egitera eramaten zuela esanez. 

Larramendi jesuita eta historialariaren pasadizoa kontatzen da. Hil zenean, 

txokolate-zati bat aurkitu zioten burukoaren azpian, eta horrek eskandalu 

1898-1899. Sari-zerrenda. AHPG-GPAH, AU 142-1, p8r.
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handia sorrarazi zuen bere erlijiokideen artean; horregatik, hain zuzen, 

zalantza sortu zen hura sakratuan ehortzi ote zezaketen ala ez.

Sancti Spiritus unibertsitatean, kontuan hartuta bertako irakasleen 

artean klerikoen presentzia zela ohikoena, zalantzan jartzen ez zen ohitura 

zen txokolatea kontsumitzea, gutxienez XIX. mendearen lehen erdian. Arazo 

bakarra bere prezioa zen, asko garestitu baitzen itsasoetako blokeoaren 

ondorioz, eta horrek zailtzen zuen Indietako txokolatea helmenean izatea.

Ikastegiak erreal asko gastatzen zituen txokolatea dastatzetik atsegin 

hartzeko. Prestatzen zuten txokolategileen laguntza eskatzen zuen eta, 

izan ere, unibertsitateko sukaldean haiek egiten zuten lana jasota dago 

kontu-liburuetan, baita txokolatea egiteko erabiltzen zituzten tresnen 

konponketa-lana ere.

Caracasko kakaoaren etorrerari buruzko berriak ugariak dira. Gogoratu 

behar da, bestalde, ikastegiak akzioak zituela Caracaseko Konpainian. 

1805ean, kakaoaren inportazioan geldialdi bat antzeman zen, baita 

azukrearenean eta kanelarenean ere, gerraren eraginagatik ziur asko. Bi 

urte beranduago, bizkortu egiten da kakaoaren fluxua. 1807, kakaoaren 

agerraldi berria bezain gozagarria: Caracaseko kakao kintal bat, 61 pisu, 

915 erreal; Caracaseko 50 libra kakao, 13 erreal libra, 650 erreal; Caracaseko 

5 libra kakao, libra 12 errealetan, 60 erreal; Caracaseko 50 libra kakao, 

libra 12 errealetan, 600 erreal; Caracaseko kintal bat kakao, 1.470 erreal; 

Caracaseko kintal bat kakao, Donostiatik ekarria, 915 erreal. Caracaseko 

100 libra kakao, 9 erreal libra, 900 erreal; 100 libra kakao, 850 erreal; 

Donostiatik ekarritako kakao, azukre eta kanela mandatua. Ikusten denez, 

eta produktuaren etorrera zehaztugabearen arabera, kakoaren prezioak, oso 

garestia beti, aldaketa asko izaten ditu.

Caracasetik zuzenean zetorren kakaorik ez zuenean, ikastegiak 

dendetara jotzen zuen: 2 libra txokolate, 26 erreal; 5 libra txokolate 

13 errealetan, “dendatik ekarria”, 65 erreal; hamahiru libra txokolate, 

182 erreal; 37 libra txokolate, azaroko, apirileko eta maiatzekoak, dendatik 

ekarriak…, produktu preziatuaren urritasun-garaia sumatzen zen.

Txokolateak zuen garrantzia aditzera ematen digun kapitulu bat 

txokolategile maisuen presentziari buruzkoa da, zeinak arduratzen ziren 

txokolatea egiteko zereginak prestatzeaz nahiz lanketarako behar zituzten 

tresnak konpontzeaz. Zeregin horietarako emandako datuen zerrenda batek 

argi uzten du aditu haiei harrera berezia egiten zitzaiela unibertsitateko 

ikastegian.
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Txokolatea “lantzea” zen txokolategile maisuen zeregin nagusia: 

abenduaren 24an, Nanclaresen etxean Gabonetarako lau tarea txokolate 

lantzeagatik, 64 erreal; txokolategileari, tarea bat txokolate lantzeagatik, 

8 erreal; lau tarea txokolate lantzeagatik; Domingo de Zubia Aguirreri opari 

Madrilera bidalitako tarea bat txokolate lantzeagatik; lau tarea txokolate 

lantzeagatik, 64 erreal; txokolategile maisuari, lau tarea txokolate lantzeagatik, 

48 erreal, non barnean hartzen den 8 errealeko eskupekoa; 8 erreal 

txokolategileari, tarea bat txokolate lantzeko jornalengatik; bi tarea txokolate 

lantzeagatik, 20 erreal; Nanclaresen etxean lau tarea txokolate lantzeagatik, 

64 erreal. Dirudienez Nanclares zen ikastegiko langileekin harreman handiena 

zuen txokolategile maisua, sarritan ematen baitzioten hari jaki goxo hori 

prestatzeko ardura.

Ohikoa zen maisu txokolategile horiek eskolako sukaldean ikus-

tea, eta ezin hobeto tratatzen zituzten. 1841eko abenduaren 30ean, 

ikastegia itxi beharrean izango zela igartzen zenean, eta kontuan 

hartuta despedituak izango zirela beharbada, ez zioten ez, uko egiten 

txokolatearen gozotasunari: txokolategile maisuek unibertsitatean zuten 

presentziaren ondorioz, bertan egun pare bat igarotzen zutela ematen baitu, 

zatar-papera eta beste elementu batzuk erosi ziren; 1841eko martxoaren 

27an, “gozokiaren doktore” horiei omenaldi antzeko bat egin zitzaien, hau 

irakurrita ondoriozta daitekeenez, “janaria txokolategileentzat, 64 erreal”. 

Horrez gain, aipatzen da txokolategileei emandako afaria txokolatea lantzen 

jardundako beste lanaldi batean. Txokolategileen presentziak aldarazi egiten 

zituen ikastegiko kontuak, besteak beste, gastuak, zatar-papera, janaria, 

opariak… eta konponketak zirela eta: “bi txokolate-ontzi eztainuztatzeko”; 

“txokolate-ontzi bat eztainuztatzeagatik, 4 erreal”; “txokolate-ontzia 

eta burruntzalia konpontzeagatik, 3 erreal”; “20 kikara, 20 erreal; beste 

horrenbeste txokolate-kikara, 18 erreal”.

Hala, ikastegian zeuden ikasleek ez zuten bertatik despeditu nahi 

izan aurretik beren egonaldia txokolate goxoarekin goxatu gabe. Tradizio 

horrek iraun egin du Oñatin, non duela gutxi arte hainbat fabrika garrantzitsu 

baitzeuden txokolategintzan zihardutenak218.

218.  Kontsultatu, horri buruz, A. Azpiazuren La amargura del cacao y la magia del chocolate en 
Oñati liburua, Donostia 2007.
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16.6.  Garraio-gastuak, soldatak, konponketak, egurra, opariak… 

eta krisi-sintomak

Janariaren eta edariaren inguruko kontuarekin ez zen amaitzen, 

ordea, ikastegiko gastu eta jarduera “estraakademikoen” kapitulua. 

Unibertsitatea bezalako ikastegi bat mantentzeak berekin zekartzan 

osagarriak, beharrezkoak, besteak beste, irakasleek, senideek eta, batzuetan, 

mantentze-lanetan zihardutenek osatutako hain familia ugariaren bizikidetzan.

Eraikineko konponketa-lanen premia martxan jarri eta hamarkada gutxira 

ikusi zen; jabetzako edo errentan hartutako baserri eta mendiek, zaintzea 

eta konpontzea eskatzen zuten; eraikina berotu egin beharra zegoen, eta 

horretarako gurdi eta zaku asko behar izaten ziren, egurrarekin, eta ikatz edo 

iduriarekin (ikatz begetal xehatua).

XIX. mendeko laugarren hamarkadan sartutakoan, gerra karlistan, 

kontuen mugimenduan gatazka belikoaren ondoriozko krisia antzematen da: 

mugikortasun-zailtasunak, elikagaien eskasia, ordainketen atzerapenak, etab.

Egurra eta beste erregai batzuk, ikatza edo iduria kasu, kopuru handitan 

iristen ziren. Honela ageri dira idatziz jasota: “bi gurdi egur eta enborretako 

bat, 24 erreal”; “hiru gurdi egur, 24 erreal”; “gurdi bat iduri, 29 erreal”; “10 

zaku iduri, 32,17 erreal”; “zortzi zaku ikatz gurdi, 50 erreal”; “15 gurdi egur, 

10 erreal bakoitza, 150 erreal” (lehen, 8 erreal bakoitza); “saski bat iduri, 

2 erreal”.

Langileen soldatetan alde nabarmena dago gizonen eta emakumeen 

artean. 121 erreal eman zitzaizkion orduko emakume sukaldariari urte erdiko 

zerbitzuagatik; 120 erreal ikuzleari (arropa garbitzeaz arduratzen zenari) 

ordainduak zortzi hilabetez neskame-lana egiteagatik; 1818an Teresa 

Berestrain sukaldariari 800 erreal ematen zitzaizkion lau urteko soldata 

atzeratuen truke (200 erreal urteko). Baina, gizonezko baratzezainaren kasuan, 

urteko soldata bikoiztu egiten da nabarmen aipatutako emakumeenaren 

aldean: 488 erreal. Lan profesionalak ondo ordainduta daude. Bi arotzen 

jornala liburutegi zaharreko ateagatik, 14 erreal, bakoitzari hiru erreal eta 

erdi eguneko; eta, era berean, egun eta erdiko bi jornalen truke, liburutegi 

berria zuriz margotzeagatik 10 erreal ordaintzen dira. Langile ez kualifi katuak 

direnean, nabaria da gauzatan egiten zitzaien ordainketa: “soroan eta askarian 

lan egin duten mutilentzat, 3 libra haragi, 3,6 erreal, udareak eta albertxigoak”.

XVI. mende hasierako sukaldari, ikuzle eta baratzezain soldatei 

buruzko zenbait datu ditugu. 1604an honako hau jaso zen idatziz: “Ikasle 
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faltagatik unibertsitatea gal daiteke”, eta ikasleak ados jarri ziren sukaldariari 

edo “sukaldeko ofizialari” 100 errealeko soldata ordaintzeko, eta baita 

baratzezainaren emazteari bi dukat ordaintzeko ere, “erraztatzaile-lanagatik”. 

Deigarriagoa da, bere “modernotasunagatik”, urte horretako abuztuaren 20ko 

datua, non erabaki zen “ikuzleari bi dukateko eskupekoa ematea, xaboiaren, 

ikatzaren eta egurraren prezioak igo izanagatik”219.

XIX. mendera itzuliz, garraioak garrantzi handia zuela egiaztatzen da, 

eta handia zen bere prezioa. Pedro Laspiur gurdizainari 480 erreal ordaintzen 

zaizkio Eltziegotik ekarritako 9 zahagi ardorengatik. 18 erreal ordaintzen 

zaizkio mandatariari Bilbotik ekarritako mandatu batengatik. 40 erreal ematen 

zaizkio Crespo mandatariari. Batzuetan, generoa baino garestiagoa zen 

garraioa: 216 erreal ordaindu ziren behin ardoagatik; bere karretoagatik, 

berriz, 252 erreal ordaindu ziren.

Baserriek, mozkinez gain, zenbait gastu ere zekartzaten. Hala, idatziz 

dago jasota 36 erreal ordaindu zirela “Arrikruz baserrirako bi gurdi teila 

ekartzeagatik”, eta “80 erreal ordaindu zaizkio Thomás de Bengoari su 

hartutako Albitxuriko etxerako sute-ermandadearen aldetik”.

Deigarriak dira gastu eta eskupeko batzuk, eta bereziki ardoa botiken 

ordezko gisa erabiltzea. 1833ko abenduaren 23an, honako hau idatzi zen: 

“pattarra erizainarentzat” (zenbait egun jarraian errepikatzen den xehetasuna); 

“32 limoi erosiak ondoezik dagoen jaun batek aginduta, 6,22 erreal”; eta 

“kuarto bat ardo zuri ondoezik dagoen jaun batentzat”. Deigarria zenbait 

edari… sendagaitzat zituztela ikustea. Testuinguru horretan, ikusten denez 

pobretuta, nolabaiteko boterea zuten bizilagun batzuk errukitu egin ziren 

irakasleez. 1833ko abenduaren 25ean, garaiko sukaldaritzaren agertoki urrian 

ageri da “zirujauak oparitutako txerri bat”. Hala, jarrera hori sendotuta ikusten 

da diru gutxi sartzen zen urte latz haietan. Horrela interpreta daiteke, hein 

batean, oparien ohitura.

Susmoa har daiteke, ikastegiaren jarraitutasuna ziurra ez zen garaian, 

opariek, estimuzko adierazpenez gain, ez ote zuten elikatzen ikastegiaren 

jarraitutasuna sustatzeko gogo berritu bat.

XIX. mendearen lehen erdian, batez ere bosgarren hamarkadan, 

opariak babes-seinaletzat hartzen hasi ziren. Biztanleriak berak beharbada 

nolabaiteko arriskua sumatu zuen unibertsitatearen jarraitasunean. Mendeetan 

219.  AHPG-GPAH AU 125-1.a.
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zehar, irakasle eta ikasleen presentziak oso elementu garrantzitsua adierazten 

zuen herritarren bizitza ekonomikoan, eta uxatzea komeni zen mehatxutzat 

ikusten zuten haiek galtzea.

Koadernoetako oharrek estimuaren seinale gisa erakusten dituzte 

opariak. Opari iristen zaizkie kapoiak, udareak, eperrak, postreak. Elgoibarko 

bi emakumeri, bi libra eta erdi aingira ekarri zituztenei opari, zortzi erreal 

ematen zitzaizkien.

Gerraren urte kritikoek oparitarako joera berezia erakusten dute, eta 

biztanleria jabetzen da ikasleen gabeziez eta ikastegia ixtearen arriskuaz. 

Kontzejuko idazkariak lau kapoi bidali zituen bere neskamearekin, eta lau 

errealeko eskupekoa jaso zuen, eta jaun hark zenbait urtez bete zuen ohitura 

hori. Ikastegiari opari egiten zion beste bat Segura izeneko bat zen, urtero 

Eguberri bezperan lau kapoi oparitzen zituena.

Baina beste batzuk ere sartzen ziren emaileen zerrendan. Santa Anako 

mojek ere postre batekin bidali zuten neskamea, eta zortzi erreal eman 

zizkioten. Aguazila arkume batekin agertu zen. Beste batek gurdi bat gaztaina 

ekarri zien opari. Alzaaren neskameari, oparitzat aza batekin agertu zenari, 

16 marabedi ematen zitzaizkion (erreal erdi: opariaren kalitatea zenbat eta 

txikiagoa, orduan eta urriagoa saria).

1833. urtetik aurrera arkumeak, txerrikiak eta abar iritsi zirela ikusten 

da, baina 1841ean errektoreari zuzentzen zitzaizkion opariak, bere izenean. 

Behin baino gehiagotan, oilaskoak, izokin bat, “eperrak errektore jaunarentzat 

opari” edo “oilagor bat opari”. Errektorea bakarrik zegoen unibertsitatean? 

Ikastegiaren itxiera arriskua iragartzen zuten itzalak ote? Urte haietan argi 

ikusten da atzera egin zuela kontsumoak, eta dirudienez eskribauen oharrek 

krisi instituzional baten berri ematen dute, sukaldean elementurik ez dagoela 

ikusita.

Egia esan, ez ziren garai onak, ez gizartearentzat, ez uniber-

tsitatearentzat. Konbentzioaren Gerrak (1793-1795) eta Napoleonen 

inbasioak, 1808tik 1813ra iraun zuenak, jakina, ondorio negatiboak izan 

zituzten, besteak beste, ikastegiaren ekonomian eta jardunean. Hala, 

unibertsitateak ezin zuen inola ere irakaskuntzaren errutinarekin jarraitu, ezta 

irakasleen lanari eta ikasleen presentziari eutsi ere.

1810ean, gerra napoleonikoaren garaian, bertako produktuen kontsumoa 

nagusitu zen unibertsitateko komunitatearen sukaldean. Desagertu egiten 

da arraina, ardoa urria da, okela gutxiago kontsumitzen da eta kontrolatu 

egiten da kandelen erabilera ere. Apirilean zortzi libra txokolate erosi ziren, 
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eta ekainean luxu handia izan zen legatza, sardinak eta aingirak erostea, eta 

arrautza, perretxiko eta gerezien kontsumoa nagusitu zen. Libra erdi arroz 

eta libra bat atun erosterakoan ikusten da eskasia. Jai handietan da agerikoa, 

baita mingarria ere, baliabideen gabezia: abenduaren 25ean kuarto bat ardo 

atera zen postrerako, eta abenduaren 31n garesti ordaintzen da (5,10 erreal) 

pitxer erdi ardo urtetsu (litro bat ardo berezi).

1814ko gerraosteko urtea irekiagoa agertzen da kanpoaldera eta, 

kantitate txikian bada ere, hedatu egiten dira produktuak. Abuztuan, 13 

libra urdai ordaintzen dira 71,17 errealeko prezio neurrigabean; bi dozena 

sardina erosten dira, libra bat balea-olio, beste libra bat olio begetal, baina 

bertako ekoizpenean jartzen da konfi antza, aza-sail handiekin. “Alfontsoren 

tabernan” pitxer bat klarete erosten da 5,32 errealetan, oso garesti, eta hor 

ikusten da, gainera, oraindik ez zaiola berriro heldu harremanari ardogintzako 

eskualdeekin, Nafarroara edo Errioxara jotzea ikaragarrizko luxua baita 

oraindik. Erositako kantitateak urriak dira eta prezioak oso altuak: lau 

amuarrain, 4 erreal; libra bat legatz, 2 erreal; hiru librako gazta, 6 erreal; 

oilasko bat, 4,17 erreal; bi txerri erosten dira, bat 60 dukatetan eta beste bat 

53 dukatetan, dirutza; 6 tomate, 12 marabedi bakoitza, 2,2 erreal; 10 txipiroi, 

12 marabedi bakoitza, 3,22 erreal; abuztu osoan, argitan hiru libra balea-olio 

besterik ez dira erosten, libra bakoitzak 3,26 erreal balio baitzuen.

1814ko urrian eta abenduan krisian jarraitzen dute, eta oso urria da 

elikagaien erosketa. Dozena bat sardina, libra bat legatz, libra bat olio… dena 

eskas; ia ez da arrainik erosten, eta urria osoan bost libra balea-olio baino ez dira 

erabiltzen. Abenduan Alfontsoren etxean jarraitzen dute ardoa erosten. Dozena 

bat sardina, libra bat legatz, libra bat olio… jarraitu egiten du eskasiak. Hilabete 

osoan bost libra balea baino ez dira gastatzen. Baratzeko ekonomiaz baliatzen 

dira berriro. 600 tipula-landare erosten dira, bi erreal ehuna.

1816. urtean sumatzen da susperraldia, azukrea, ardoa, txerria eta 

txahala agertzen baitira kontsumoan. Bisigua, abadira eta legatza erosteak 

aukerak zabaltzen ditu itsasoarekin harreman berritu bat izateko, amuarrain 

eta aingiren presentziarekin osatua. Eguberri egunerako zortzi azalore erosten 

dira, eta zezinarako abelburu bat erosten da 506 errealetan; inbertsio handia 

da, etorkizunari begira sukaldaritzan garrantzi handia hartuko duena.

1817an nolabaiteko oparoaldi ekonomikoa antzematen da, eta horren 

erakusgarri dugu sei errealen ohiko erreserba pobreei emateko, baita beste 

limosna batzuk ere kaputxino eta domingotar bisitarientzat. Bisigua, aingirak, 

antxoak, amuarrainak, legatza ohikoak izan dira, eta etorkizuneko inbertsioek 
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segurtasunera itzuliko direla iragartzen dute: babarrun zuriak erosten dira 

ereiteko, txerria hiltzen da, 155 libra haragi erosten dira, eta gutiziak ere 

ikusten dira, besteak beste, otarrainen erosketa eta baita hamabi librako 

izokin bat ere. Aurreko balea-gantz eskasia desagertu egiten da, tomateak 

itzultzen dira, olioa arroatan erosten da, ez libretan, ardoa bezala, jada ez 

baita tabernan erosten, eta postreak agertzen dira berriro: kontserba-kaxak, 

almendrak eta bizkotxoa.

1818an erabateko normaltasuna antzematen da kontsumo-kontuetan, 

eta horrek normaltasun akademikoa ere islatzen du: ardoa ekartzen da 

Valentziatik, arraina Ondarroatik, arraingorriak, bisiguak, txipiroiak, 14 

librako izokina, postreak opari, bolauak eta limoiak ekartzen dira, eta 

txokolategintzako tresnak berriro jartzen dira martxan, eta “errektore jaunaren 

susperraldirako hiru oilo” erosten dira. Ia egunero erosten da haragia. 

Gabonak arte nolabaiteko distira sumatzen du, festarako gastronomia 

egokiago bat berreskuratzean: abenduaren 24rako bost libra bisigu, gaixo 

dagoenarentzat haragia, libra bat almendra garrapiñatu, anega bat batata, 

ardo zuria, azak, eta abenduaren 25erako 5 libra haragi lapikorako, 2 ½ libra 

txahal, “etxeko kapoiak bigarren platererako”, hori guztia ardo zuriarekin 

lagunduta, eta krema egiteko, dozena 1 ½ arrautza. Txahala ere afarirako: 

26an “etxeko kapoiak” berriro, eta 27an txerriaren hilketa, alaitzeko eta 

aurreko urteetako eskasiak ahazteko motiboa.

1818. urte bukaerako suspertuta ageri da sukaldea, ia pozez gainezka. 

Kanpoarekiko kontaktua berreskuratzen da, “Eltziegoko gurdizainak 

ekarritako 58 pegar ardo klarete, 464 erreal” edo etorkizuneko inbertsioek 

adierazten duten bezala, “184 erreal, fruta-zuhaitz eta sagarrondoen bila 

morroi frantsesak zamariarekin Berrizera egindako bidaian gastatu zituenak”. 

“Gehiegikerien” urtea da, aurrekoekin alderatuz gero, egindako gastu honek 

erakusten digunez, “1.278,26 erreal, kakaoa, azukre eta kanela Bilbotik 

erosteagatik”, eta hori hilabete batzuk geroago errepikatzen da, “Caracaseko 

kintal bat kakao, 54 pesotan, 810 erreal” erostean.

Hilean 300 kilo ogi kontsumitzen da, Bilbotik upel bat balea-gantz 

ekartzen da argiztapenerako, eta hamar argizarizko kandela ere erosten dira 

gradu edo titulu akademikoak emateko. Horrek nolabaiteko susperraldia 

adierazten du, ekonomian ez ezik, unibertsitateko bizitzan ere. Nolabaiteko 

superabita erakusten du ekonomiak, 1820ko azaroan, 19.732 erreal ematen 

baitzaizkio errektoreari, hiru giltzako kutxarako, zenbaki gorriak eta oinarrizko 

elementuen gabeziak gainditzen direnaren seinale.
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1818ko ekainean, etxezain berri bat izendatzen da, Pablo de Fruniz, 

idatzizko hizkera herrikoia erabiltzen duena, besteak beste, ikusten denez 

hitz hauetan “guebos”, “enguilas” edo “sagarras”, edo esaldi honetan “al 

cortador para partir el charri”. Haragia ugari dagoela dirudi, bisiguak aipatzen 

dira, haragia erosten da gaixo daudenentzat, baita almendra garrapiñatuak 

eta txokolatea ere. Etengabeak dira tomateak, azukrea, kanela fi na edo gazta 

ekartzeko Bilbora joaten den mandatariaren zereginak.

Susperraldi horrek ia bi hamarkada iraungo du, non benetako bizitza 

unibertsitarioaren azken garai luzea biziko duen Sancti Spiritusek, lehen 

karlistadak bakarrik geldiarazia. Era guztietako egoerak bizi izan ziren, eta 

itxierak, goi-mailako graduen baliogabetzeak, tituluak emateko errekuperazio 

berriak, gerra zela eta irakasleen ihesaldiak… jasan ondoren, XVI. mendearen 

erdialdean eraikitako ikastegi baten garai loriatsuak, nola edo hala, XIX. 

mendearen amaierara arte iraun zuen, Euskal Herriari bere unibertsitate 

historikoa kendu zitzaion arte. Esan bezala, behin betiko desagertu baino 

lehen, gerra karlistak, Foruen galera, krisi ekonomikoa eta beste egoera latz 

batzuk gainditu behar izan ziren, eta, gure garaiaren ikuspegitik, harridura 

eragiten digute euskaldunen bokazio hautsiezina ikustean, beti prest espiritua 

eta kultura lantzeko, eta Sancti Spiritus unibertsitatea izan da, hain zuzen, 

bokazio horren adierazgarririk handiena.

Gerraren etorrera argi eta garbi islatzen da ikastegiko sukaldean 

elikagaietan ikusten den mugimenduetan edo, hobeto esanda, gabezietan. 

1834tik 1836 arte, irakasleen dieta munduan bizi den egoera latzaren erakusgarri 

argia da. Haragia eta arrautzak dira dieta arrunta osatzen duten elikagaiak. 

Arrain freskoak ez dira aipatu ere egiten, abadira bakarrik (eta Eskoziakoa ere, 

erreserban izan zezaketena). Zopa, txingarrak, babak, urdaia eta arrautzak dira 

etxeko produktuak. Pobrezia gastronomikoaren errutina hausten duen gertaera 

bat 1834ko abenduaren 24ko mahaian iragarritakoa da: bisigua!

1835. urteak berdintsu jarraitzen du: babak, barazkiak, txerria, urdaia eta 

haragia. Behin eta berriro aipatzen dira “babak txerriarekin”. Panorama triste 

horretan, txerriaren hilketak, hesteen aipamenak, espeziak, “txerri-gauzak” 

prestatzeaz arduratzen zen emakumea, bankete batek sorrarazitako 

giroa pizten zuen. Koadernoetan ohikoak dira “kolaziorako, zopa”220 edo 

“kolaziorako, berdura” aipamenak. Afari osasungarria, gustagarria ez, ordea. 

Behin, antxoak aipatzen dira, eta, abuztuan, sardinak agertzen dira pare bat 

220.  Kolazioa, afari arin baten modukoa.
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aldiz. Argi dago arazo handia zegoela itsasoarekiko harremanean, aurreko 

gerra-garaietan bezala. Oraindik ere ageri dira urdaia, barazkiak, babarrunak, 

lekak, zopa, arrautzak, batatak, aza, eta urte osoan oso gutxitan jaten da 

arrain freskoa, ezta dozena bat alditan ere.

1836. urtea: urtarrilean ia egunero jaten dira babak, urdaia, arrautzak, 

txerria eta, salbuespen gisa, torradak. Noizbehinka, abadira jaten da, eta, 

beraz, kontuetan adierazitako gastuen lerroan 0,00 digitua ageri da sarritan; 

luxu bat da dozena erdi sardina…, baina txiroentzako asteko 6 errealen 

ordainketak iraun egiten du. Martxoaren 25ean, bijilia zela eta, dietaren 

kalitatea jaisteko mehatxua ekarriz, idatzita ageri dira potaje bat oliotan, 

aingirak, zarboak, sardinak eta “erretilu txiki bat arroz esne eta kanela”. 

Egun horretan bertan, afarirako, eguerdiko “gehiegikeriaren” ostean, brokoli 

osasungarri eta arinak. Pazko astean ere eskasa da menua. Ikus dezagun 

zenbait egunetako segida: martxoaren 28an, astelehen santuan, abadira bat, 

dozena bat sardina, eta afaltzeko berdura eta patatak; martxoaren 29an, 

astearte santuan, bijilia, potajea, abadira eta “atzoko sardinak” edo (benetan 

zeuden soberan ala sabela txikitu egin zitzaien bijilia behartuen ondoren?); 

martxoaren 31n, ostegun santuan, ohi ez bezalako banketea: zarboa, 

sardinak, klaretea, almibarra, ardo zuria postrerako, azukrea eta kanela 

almibarrerako, almendra garrapiñatuak, eta arratsaldeko kolaziorako, aurreko 

gehiegikeriaren ondoren, patata soila, barazkiak eta ardo zuria.

1837ko abuztuak nahasmena eragiten digu: mugimendu ekonomiko 

gutxi al zegoen oporrak zirelako? Abuztuak 4, “Errektore jaunaren otordu 

bakarrerako, libra bat haragi eta arrautzak”, eta hurrengo egunetan ia 

errepikatu egiten da formula hau: “Errektore jaunaren eta familiaren otordu 

bakarrerako, bi libra haragi”; “Errektore jaunaren otordu bakarrerako, otarrain 

bat, 2,12 erreal”, eta “familiarentzat, libra bat haragi eta babak”. Urte “hornitu 

gabe” haietan, egia esan, Errektoreak, bere bakardadean, onena eta denetarik 

jaten zuen: otarrainak, eperrak, piperrak, etab.

Berrogeiko hamarkada hasi zenean berriro aipatzen dira txokolategileak 

eta haien lanak, errepikatu egiten da “bataten” kapitulua, eta 1841eko 

udaberrian aipatu egiten da txerria, legatza, usakumeak eta “angulak 

arrautzekin” (zenbait aldiz) jaten direla, eper pare bat 7 errealetan, sardinak, 

gaztainak, batatak, zopa, arrautzak, txorizoa, olibak, babarrunak, udareak, 

mahaspasak, berdura, sagarrak, sardinak, natillak, erbi txiki bat, izokina 

(zenbait aldiz), usakumea, izokin gazitua, azalorea, aingirak, sagarrak, abadira, 

potajea, oilaskoa, limoiak, zainzuriak Bilbotik (errepikatu egiten dira), sardinak, 
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dozena bat koilara zurezkoak, dozena erdi kikara (txokolaterako), izokin bat 

oparia, babak eta zalkeak Bilbotik, eta pattarra askotan ageri da.

Egoerak oparoaldi batekoa zirudien; 1841ean txokolate-ontzia konpondu 

zen, eta txokolategile maisuek egun pare bat ematen zituzten unibertsitatean, 

eta janari eta edari zerrenda oso ugaria eta askotarikoa zen. Despedida-festa 

bat izango ote zen?

1842. urtera iritsi gara: urte erabakigarria, berekin ekarri zuelako uniber-

tsitatea behin betiko ixtea, bere estilo klasikoan behintzat. Kontuek ez dute 

berritasun negatiborik adierazten. Udaberria hainbat elementuz hornitzen da 

eta jarraitutasuna iragartzen dute. Hala, 400 tipula-landare eta beste horren-

beste buru-aza erosten dira. Kafe-makina bat konpontzen da eta hauspo 

zaharra aldatzen da, “upel bat bisigu eskabetxean” erosten da. Hortaz, ezerk 

ez du etorkizun latzik iragartzen. Angulak, eskabetxea, sardina freskoak, 

esnea, babarrunak, intxaurrak, lapikorako haragia, aza, sagarrak, mahaspa-

sak, batatak, arrautzak erosten dira… Pazko egunean “usakumea, bertako 

arkumea, erretilu handi bat arroz, erretilu bat natilla, oiloak gaixo daudenen-

tzat” jaten dira, eta txokolategileei bazkari bat ematen zaie. Koadernoaren 

amaieran, “limosna txiro lotsati batentzat, 9 erreal” ageri da idatzita… kontu-

liburua, ordea, ekainaren 30ean amaitzen da.

Ongizatearen azken zantzu hori, agian, ameskeria bat izango zen. 

Unibertsitatea 1842an behin betiko itxi aurreko urtean, 1841ean, gastu oso 

esanguratsu bat dago idatzita, zetorren miseria ekonomikoaren berri ematen 

diguna: 1841eko apirilean “bi soka baratzean arropa zintzilikatzeko” erosketa 

idatzi zen; premiaren, gainbeheraren seinale da hori…are gehiago, negozio-

itxiera baten itxura osoa du.
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Sancti Spiritus, penintsulako iparraldeko Unibertsitatea17

17.1.  Soberako ikasle-populazioa Oñatiren tamainako herri batentzat

Oñati, unibertsitatea eraikitzean 5.000 biztanle inguru izango zituena, 

hiri txiki bat zen garai hartarako, eta ikasle askoren aterpe bilakatu zen. 

Zalantzarik gabe, bere historian zehar Oñatik hartutako ikasleen kopurua 

ezin zen konparatu Salamancak, Alcalák edo Valladolidek hartzen 

zituenekin.

Hala ere, zer pentsatu ematen du adierazgarritzat jo dezakegun ger-

taera batek, nahiz eta ezohikoa ere izan: Morales Arceren arabera, 1832-33 

ikasturtean 639 ikasle matrikulatu ziren; Salamancakoaren antzeko kopurua 

eta Alcalákoaren gainetik221. Sancti Spiritusek ospe ona izango zuen behar-

bada unibertsitate-munduan? Autore honek dioenez, 1807an “unibertsitaterik 

aurrerakoiena zen arlo juridikoan”222. Gainera, esaten du hamarkada abso-

lutista (1823-33) — esan ohi zenaren kontra— oparotasun handienekoa izan 

zela Oñatiko unibertsitatean, Fernando VII.ak eman zizkion mesedeengatik eta 

Batzarren laguntza fi nantzarioagatik223.

Zaila da irudikatzea nola moldatzen ote ziren herri honetan bizitzeko. 

Hala ere, kopuru hori anekdota soil bat besterik ez da, ikasleen ohiko 

presentzia aipatutako ikasturtekoa baino askoz ere txikiagoa izan zelako.

Badugu daturik Sancti Spiritusen ikasten zuten unibertsitarioen kopuru 

gutxi gorabeherakoak emango dizkigunik? Kontuan hartu beharra dago 

Oñatiko unibertsitateak ez duela bere hastapenetako matrikula-erregistrorik. 

1640koak dira lehenak.

221.  La formación intelectual de los vascos. La Universidad de Oñati, desde las reformas ilustra-
das hasta su supresión defi nitiva (1772-1842), op. cit., 135. or. eta segidakoak.

222.  Ibidem, 93 or.

223.  Ibidem, 152. or.
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Aipatutako Morales Arceren lanari bi artikulu zabal gehitzen zaizkio, 

XVII eta XVIII. mendeetako matrikulazioari buruz Torremocha irakasleak 

idatzitakoak. Emandako datuak oso urrun daude XIX. mendeko laugarren 

hamarkadan adierazitako horietatik, baina ondo funtzionatzen zuen ikastegi 

baten irudia eskaintzen digute, garai distiratsu eta goibelago batzuen 

gorabeherekin, ixteko mehatxua gertutik ikusi zuten arte.

1640 eta 1700 urteen artean unibertsitateko kurtsoetan sartzeko 

ikastaro bat egin nahi zutenen matrikulek behera egin zuten224. Ikus ditzagun 

datu gutxi batzuk: 1651-52 ikasturtean 92 inskripzio eman ziren; 1661-62 

ikasturtean, 62; 1671-72 ikasturtean, 41; 1681-82 ikasturtean, 14, eta 1691-92 

ikasturtean, 10 ikasle baino ez ziren.

Unibertsitatean matrikulatutako ikasle-kopuruaren beherakada ere 

nabarmena izan zen. Ikus ditzagun horri buruzko datu batzuk: 1640-41, 99; 

1650-51, 73; 1660-61, 57; 1670-71, 34; 1680-81, 13; 1690-91, 17 eta 1698-99 

ikasturtean, 2.

Bigarren artikuluak, berriz, unibertsitateak XVIII. mendean zehar 

bizi izan zituen garaiak biltzen ditu, erabateko gainbeheratik hasi — hiru 

matrikulaturekin bakarrik 1697-98 eta 1698-99 ikasturteetan— eta 

denborarekin izan zuen susperraldiraino — 1780ko hamarkadan 200 ikasle 

baino gehiago matrikulatu zirenean—225.

Ikus ditzagun datu batzuk, Torremocha irakaslearen lanetik hartuak:

Matrikulak Oñatiko unibertsitatean 

1700-1701.- 4 

1701-1702.- 2 

1702-1703.- 4 

1703-1704.- 2 

1704-1705.- 5 

1706-1707.- 24 

1707-1708.- 21 

224.  M. Torremocha, “La población estudiantil de la Universidad de Oñate. Siglo XVII”, 
Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, 15. zk., 1885. urtea, 209-240. or. 
Kontuan hartu behar da, prestakuntza-matrikula horretan, latina zela hizkuntza akademiko bakarra: 
latinitateko azterketa bat egin beharra zegoen, baina azterketa hori ez zitzaien egiten urte batzuk 
beste unibertsitate batean ikasten jardundakoei.

225.  M. Torremocha, “Matrícula y población estudiantil de Oñate. Siglo XVIII”, Vasconia, 27, 
1998. urtea, 121-146. or.
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1710-1711.- 23 

1711-1712.- 25 

1737-1738.- 8

1739-1740.- 5 

1745-1746.- 7 

1747-1748.- 30 

1749-1750.- 50 

1777-78.- 93

1778-79.- 112

1781-81.- 128

1782-83.- 143

1785-86.- 225

1788-89.- 242

1793-93.- 232 [haietatik zortzi MEDIKUNTZAN matrikulatuak]

1798-99.- 203 [zortzi gehiago MEDIKUNTZAN matrikulatuak]

Ikus daitekeenez, Oñatiko Unibertsitateko matrikula-kopurua oso 

txikia izan zen XVIII. mendearen hasieratik erdialdera arte, aurreko mendean 

hasitako joerarekin jarraituz, 1647-48 ikasturtean ehunen maila galdu 

zuenean. 1706-07ra arteko zifrak hamarretik beherakoak dira, eta data 

horretatik aurrera soilik gainditzen dira. 1717tik 1737ra bitarteko matrikulei 

buruzko berririk ez dagoenez, ezin dugu bilakaera osoa ikusi, baina datuak 

berreskuratzen direnean, eta 1747ra arte, erregistro orokorretan jasotakoa 

ez da dozena batera iristen. Data horretatik aurrera, hau da, mendearen 

erdialdetik aurrera, hasiko da susperraldi motel baina etengabea. Hirurogeita 

hamarreko hamarkadaren amaieran, erreforma karolinoak, 1772ko 

ikasketa-planek eta, batez ere, 1777an katedrak zabaltzeak ekarri zuten 

bultzadarekin, ikasleen kopurua nabarmen handitu zen; 1778-79 ikasturtean 

jada ehunetik gora, eta berrehun eta zazpi baino gehiago ikasturte batzuen 

ondoren. Beraz, Sancti Spirituseko ikasleei buruzko ikuspegi oso positiboa 

ematen duen gutxi gorabeherako irudia eskaintzen duten datuak ditugu.

Oñatiko unibertsitatea XVII. mendean zehar jada deskribatutako 

parametro orokorretan mantendu zen. Ikasleen presentziak behera egin zuen 

pixkanaka, eta mende amaierarekin batera gainbehera bat gertatu zen, ia 

desagertzeko zorian zela… ikasle faltagatik. Ikasle euskaldunak eta nafarrak 

ez ezik, Burgosetik eta Santanderretik etorritako ikasleak zeuden, horrela 

saihesten baitzituzten bide txarrak eta urruneko beste unibertsitate batzuetara 

joan behar izatea.
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Zuzenbide Zibila — Legeak— Oñatiko irakaskuntzaren erdigune bihurtu 

zen mende horretan, eta XVII. mendean nagusi izandako Kanonak baztertu 

zituen.

Ikasleen jatorriari buruz, berriro jo dugu Torremocharen lanera.

Matrikulatuen jatorrizko elizbarrutiak226

IKASTURTEA Calahorra Oñati Iruñea Burgos Santander

1750-51.- 23 10 9 3 4

1761-62.- 32 2 56

1785-86.- 124 20 34 37 23

1798-99.- 135 24 31 9 13

Noizean behin, aurkitzen ditugun elizbarrutien artean, Toledo, Valladolid, 

Leon, Zamora eta beste leku batzuk ageri dira, baita ordezkaritza testimoniala 

226.  Ibidem. Komeni da ohartaraztea, Oñati alde batera utzita, aipatutako gontzaindegiak direla, 
ez probintziak.

Oñatiko udaletxea eta Foruen plaza. Eskuinean, Sotomayorreko dukearen jauregia eta dorrea. Egilea: 
Marín, Pascual; Marín; 1940s, Kutxateka.
https://www.kutxateka.eus/Detail/objects/1063
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bezain adierazgarria ere, itsasoz haraindi jaiotako gizonezkoena. Haien etorrera 

etengabea izan zen 1780tik aurrera. Hala, Oñatiko ikasle gazteen jatorrien 

artean agertzen dira Lima, Buenos Aires, Maracaibo, Espainia Berria, Cartagena 

de Indias, Manila, Mexiko eta Habana. Azken batean, argi eta garbi elizbarrutiko 

unibertsitate bat izan bazen ere, ez zion uko egin halako izaera unibertsal bati.

Moralesek adierazten duenez, Oñatin, XIX. mendearen lehen erdian 

gertatu zen ikasleen eklosioa. Autore batzuen iritziz aldi hartan ikasle gutxi 

joaten zen, baina kontuan hartu beharra dago ikasturte bakar batean [1832-33] 

600 matrikulatu baino gehiago zeudela. Krisi garaiak, itxiera-ohartarazpenak 

eta diru faltak, inolako ordainsaririk eskatu gabe irakasleak ikastegiari eustera 

eta bertan ostatu hartzera behartzen zituenak, ez ziren eragozpide izan Sancti 

Spiritusentzat aurrera jarraitzeko bere zerbitzu-bokazioan.

17.2.  Informazio-iturri berriak tituludunen kopuruari eta kalitateari 

buruz

Funtsezko galdera bat: Ikasle haietatik zenbatek lortu zuten nahi zuten 

titulua? Zenbat ikaslek utzi zuten unibertsitatea beren ikasketak amaitu gabe? 

Ba al dugu dokumenturik Sancti Spiritusetik ateratako graduatuen gutxi 

gorabeherako kopurua egiaztatzen duenik?

Lanean zehar, gradu- edo titulu-liburuetatik ateratako datu oso 

interesgarriak eman ditugu. Orain arte ez ditugu datu horiek aintzat hartu, 

baina panorama fi dagarria eta oso baliotsua eskaintzen dute, unibertsitateak 

izan zuen martxa ikusteko balio handiko iturria.

Azken batean, aztertu ez diren hiru funts dira, ia bi mendetan lortutako 

titulazioei erantzuten dien informazio garrantzitsua eskaintzen dutenak, 

etenaldi batzuekin.

Lehenik eta behin, 1586, 1587 eta 1588ko graduatuak dira, hiru urtekoak 

bakarrik, baina asko izan ziren titulua lortu zuten ikasleak. Sorrera-dataren 

hurbiltasunagatik, lehen urteetako datu oso esanguratsuak islatzen dituen 

garaia izan zen. Kontuan izan behar da, 1588an bakarrik, lortutako tituluak 

80tik gorakoak izan zirela. Horrek esan nahi du urte horietan ikasle asko izan 

zela, eta horiei gehitu behar zaizkie ikasturtea errepikatu zutenak, utzi zutenak, 

kanporatuak izan zirenak edo unibertsitatez aldatu zirenak227.

227.  AHPG-GPAH AU 125, Sekzioa C, Liburua 1, Esp. 1. Kopuru horren barruan ikasle bakar 
batek gradu bat baino gehiago lortzen duen kasuak agertzen diren arren, datuak esanguratsuak dira 
oraindik ere.
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Unibertsitatearen planoa. (Datarik gabea, XIX. mendearen 2. erdia). AHPG-GPAH, AU 33/14.
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Bigarrenik, aurrekoei 1590 eta 1591. urteetan lortutako graduak gehitu 

behar zaizkie, eta horiek ere ikastegiaren lehen hamarkadetan sartzen dira. 

Datu horiek Kaperako bilerak zirelako haietan apuntatu ziren228. 1590eko 

errektoretzan bakarrik, 90 ikasle baino gehiago titulatu ziren. Datu horiek 

adierazten dutenez, ikasle ugari zituen Sancti Spiritusek bere jardunaren 

lehenengo mende erdian.

Hirugarren informazio-iturria, zalantzarik gabe, garrantzitsuena da, 

edo, gutxienez, kronologikoki zabalena, ehun eta hirurogei urte hartzen 

baititu: 1601 eta 1761 bitartean. Datu horiek Valladolideko Unibertsitateko 

artxibokoak dira, lehen aipatu ditugunak229.

Torremochak emandako datuei jarraituta, kontuan hartzen badugu 

aipatutako ikasturte sorta horretan XVIII. mendearen lehen erdikoak sartzen 

direla, ikasleen kopurua oso defi zitarioa izan zela ikusten da, eta ondorioztatu 

beharko da 1586 eta 1761 artean eman ziren 6.000 graduak — aintzat hartuta 

hamarkada bat (1590-1601) daturik gabe agertzen dela neurri batean agian 

Oñati zigortu zuen mende amaierako izurriaren eraginez— oso kontuan hartu 

beharreko gertakizun baten erakusgarri direla, batez beste 40 graduaziora 

hurbiltzen baitira urtean.

Unibertsitateko Artxiboan gordetzen diren koaderno horietan ohar 

bitxiak ageri dira graduen zerrendekin batera. Adibidez, 1587ko errektoretzan 

zehar, honako kontu hauek ageri dira, non esaten baiten graduatu bakoitzak 

tituluagatik zer ordaindu zuen, eta batzuk onura atera zutela ikastegiko 

senideak izateagatik:

Errektoretza oso horretan graduatu zirenak:

20 batxiler Arteetan, zortzi errealetan ordaindu zutenak (80 erreal).

35 batxiler zuzenbidean, 14 errealetan (490 rs.).

Batxiler bat teologian, 8 erreal.

Lizentziuatu bat Arteetan, 16 erreal.

20 lizentziatu kanonetan; haietatik bik errepikatu egin zuten, 

eta batek, ikastegiko senide izateagatik, erdia ordaindu zuen 

(1.233 erreal).

228.  Kaperetako Liburua, 1590 eta 1591ko Graduak.

229.  Archivo Universidad de Valladolid, Libro 002/340 a 343.
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5 lizentziatu teologian; haietatik 3k 40 errealetan ordaindu 

zuten ez zutelako quodlibetos, eta gainerako biek 32 errealetan 

(184 erreal).

2 maisu arteetan; haietatik bati Klaustroak grazia eman zion 

Latinitateko Prima katedraduna zelako, eta besteak 11 erreal 

ordaindu zituen.

4 doktore kanonetan; hiruk bi dukatetan ordaindu zuten, 

eta laugarrenak dukat bat ikastegi horretako senide izateagatik 

(77 erreal).

2 doktore teologian, 16 errealetan ordaindu zutenak (32

erreal)230.

Graduatu guztiak, ikasturte batean, aldi hartako lerroari jarraituta, 90 dira, 

kopuru handia, alegia. 

17.3.  Nortzuk pasatu ziren Oñatitik? Pertsona ospetsuak eta presentzia 

nabarmenak231

Beti esan izan da Sancti Spiritus “unibertsitate txikien” zerrendan 

zegoela eta, beraz, ez zirela asko izan ikastegi honetan ikasi zutenak. Baina 

lehen aipatutako datuek katalogazio hori berrikustera behartzen gaituzte. 

Gainera, kontuan hartu behar da ikastegi horretara pertsona ospetsuak 

joan zirela, elizako dignatarioak, Austriako erregimeneko goi hierarken 

semeak eta urruneko probintzietatik, Indietatik eta, ikastegiaren ustezko 

“probintzialismoa” aintzat hartzen badugu, ezohikoak iruditu ahal zaizkigun 

lekuetatik etorritako jendea, Irlanda edo Italia kasu.

Oñatin, Diego de Castro y Bobadilla ikaslea izan zen, 1613ko maiatzaren 

29an Kanonetan lizentziatu zena. Monforte de Lemoskoa zen Diego, Lemosko 

kondearen laugarren semea, eta ezkongabe eta ondorengorik gabe hil zen 

1613ko abenduaren 11n, gradua lortu eta hilabete gutxira.

230.  Diru-sarrera horiek gainditu egiten dituzte, urte batean bakarrik eta gradu-emate kontzep-
tuan, 2.130 errrealak.

231.  1586 eta 1771 urte bitartean emandako Graduen taula, non erakusten diren gradua eman 
zen data, graduaren hartzailea, lortutako titulua eta graduatuaren jatorria edo sorlekua. Datu horiek 
AHPG-GPAHren web-orrian kontsulta daitezke.
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Dena den, ez da ikastegiko dokumentuetan Lemosi buruz egiten den 

aipamen bakarra. Kondearen familiarekin zeharka lotuta egon arren, 1598ko 

azaroaren 9an, honako berri hau aurkitu dugu:

“Klaustroan proposatu zen, Lazarraga errektore zela, 

Juan García anaiari, etxe santu honetako senideari, axola 

zitzaiola Lemos kondearen eta Napoliko erregeorde Andradaren 

zerbitzuan egokitzea, eta, eskain zekiokeenerako, arteetan 

batxiler graduatu nahi zuela, San Lukasetik Gabonetara arte egin 

ohi duen fi losofi ako kurtsoa dispentsatuta, unibertsitate honetan 

egon izan zela aintzat hartuta, eta katedradunik ezean katedra 

hori emateari utzi zitzaiola, izurritearen beldurragatik alde egin 

zuelako, bere aldetik ez dela faltarik egon,… dispentsatu egin 

zuten”.

1613an, Lemos graduatu zenean, ezohiko beste kontu bat gertatu zen. 

Gauza da Diego tartean zela gertaera harrigarri batean, non errektorearekin 

batera ikusi zitzaion, bere laguna izan behar baitzuen232.

Errektorea Pedro Gil de Quintana zen, Burebako (Burgos) familia 

aristokratiko batekoa. 1611ko martxoaren 20an eta 21ean kanonetan 

lizentziatu eta doktoratu zen Oñatin [Lizarraldek berretsitako errektoretza]. 

Errektore horrek, arrazoi ezezagunengatik, ikastegitik alde egin zuen, egun 

batzuetan kanpoan egon behar zuelako aitzakiarekin. Herritik alde egin 

izanaren arrazoiak nekez ezagutu daitezke. Diego de Castrorekin batera 

unibertsitatetik alde egingo zuen beldur ote zen, zeinak hilabete horren 

amaieran graduaziora aurkeztu behar baitzuen?

Dokumentuak 1613ko maiatzaren 3an dago datatua, eta hau dio:

“Ikastegitik irten ondoren, irakasleek zaldiz edo mandoan 

doazenean erabili ohi duten abitu egokian, Diego de Castro jaunari, 

Lemos kondearen semeari, laguntzeko asmoz, zeina, garai hartan, 

haren Lizentziatu eta Doktore graduazioan egon baitzen, eta kalean 

behera hartara zihoala, herriko batzuek, zalaparta handiz eta herri 

horretako jende guztiaren eskandalurako, oihu egiten jarraitzen 

232.  OINUDA Z. 751.11, 1613. urtea.
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zioten esanez, ‘Harrapa ezazue, harrapa ezazue’, eta harrapatu 

zutenean indar handiz eta biolentzia handiz atzitu zuten, eta, eskua 

armatuta bezala, geldiarazi egin zuten kapatik eta gainean zihoan 

mandoaren uhaletik helduta, eta indar harekin jantzita zeramatzan 

kapela eta eskularruak erortzera behartuta, eta eskularruetako bat 

galduta, baita kapelaren soka ere, hari oihu eginez eta kapela ez 

emateko esanez, Errektore jaunak, iruditu zitzaionez bera hiltzeko 

edo beste desmen batzuk egiteko asmo txarrez eta deabruzko 

determinazioz zetozela, errezelo eta beldur horrekin gainean 

zihoan mandora ezproia gerturatu eta aurrera egiten zuen, horren 

guztiaren eta gainerakoaren informazioa jaso zedila, errektore jaun 

horren eta egiten duen lanbidearen aurka delitu larri eta lazgarriak 

egin zituztelako, eta bere aginte eta ohore eta nagusitasun guztia 

gutxietsi… hori guztia zigortzeko modukoa zen… eta informazioa 

jasotzeko agintzen zen… horretarako bertan zirela Juan Ruiz de 

Uribe eta Fernando González”.

Informazioa emateko, Erandioko (Bizkaiko Jaurerria) ikasle Juan 

Gómez de Uzandi izan zen lekukoetako bat. Hark esan zuenez, “goizeko 

zortzietan, Luçia Izaguirreren ostatuko leiho batean zegoen, ikastegi ondoko 

Kalezarraren atzealdeko kalean, eta, denbora horretan, ikusi zuen nola 

igarotzen zen errektorea zaldi gainean, abitu motzez, behar bezala jantzita 

eta sosegu handiz, eta, hari segika, korrika eta presaka eta oihuka zihoazen 

Juan Gómez de Berganzo eta Francisco Gastelondo, herri horretako 

bizilagunak eta beste batzuk… eta esaten zuten, ‘harrapatu, harrapatu 

Errektore jauna, ihesi doana’, eta ikusi zuen nola erori zitzaion errektoreari 

kapela, buru gainean zeukana, eta Gómez de Berganzok hartu zuen, eta 

errektoreari eman zion eskuan, eta berriro jarri zuen, eta kalean behera 

ibiltzen hasi zen, eta aipatutakoak berriro hasi ziren ibiltzen eta Juan Gómez 

de Berganzok harrapatu zuen, eta kapatik heldu zion… eta ikusi zituen 

iristen ikastegi horretako Francisco de Salvatierra lizentziatu eta Gregorio 

López de Mendizábal irakasleak nola iristen zen ikusi zuen, eta esan zuten 

zer trebeziaz ari ziren berorrekin, eta harengandik aldendu zituzten, eta ikusi 

zituen kalean gora joaten, Francisco Gazteluondo eta Gómez de Berganzo, 

eta errektorea kalean behera joan zen, eta horrek guztiak iskanbila handia 

sortu zuen, eta susmoa hartu zuten ausardia handiko negozioren bat behar 

zuela izan unibertsitateko errektoreari horrela jarraitzeko, kontuan hartzeko 

moduko negozioren bat izango zela pentsatuz”.
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Beste lekuko bat Francisco González izan zen, unibertsitatean bizi zen 

ikaslea. Errektorea zaldiz nola zihoan ikusi zuela adierazi zuen, negozio 

garrantzitsuren batera, eta Kalezarrean jende asko zegoela ikusi zuen, eta 

Gómez de Berganzok zamalkaduraren bridetatik hartu zuela entzun zuen, 

eta ondoren Salvatierra eta Mendizábal ikasleak iritsi zirela zer gertatzen 

zen ikustera, eta Gazteluondo eta Berganzo ospitalera itzuli zirela ikusi 

zuen. Asmoa zuten, baina asmoa ez da inondik inora geratzen.

Gertatutakoaren ondorioz, honako auto hau eman zen: “Ekainaren 

hiruan, Errektoreak Berganzo eta Gazteluondo atxilotzeko agindu zuen, 

errektoreari errespetua galdu izana leporatzen baitzaie, eta eskomikatzeko 

zigorra eta 20 dukateko isuna ezartzen zaie, eta apaizei eta elizgizonei 

beren elizetan iragartzeko agintzen zaie, elizbarrutietara joaten ez

uzteko”.

Deigarria da Lemoseko tituludun Diego de Castroren presentzia, 

Oñatin kanonetako ikasketak egin eta graduatu zenarena, bai eta Gil 

de Quintana errektorearekin zuen adiskidetasuna ere, zeina, jakina, 

bere graduazioan egon baitzen. Unibertsitatean haien artean sortutako 

adiskidetasun bat zen, edo, hobeto esanda, gizarte-klase berekoen arteko 

elkartasun-ekintza bat?

Sancti Spiritusen historian izan zen presentzia nabarmenik graduatuen 

kalitateagatik edo haien jatorriagatik?

Deigarri dirudi, graduatuen artean, bederatzi izatea Santiagoko 

ordenakoak eta beste bederatzi Alcántarako ordenakoak. Honako hauek 

ere aipatzen diren: hainbat artxidiakono Sevilla, Avila eta Burgosekoak; 

Salamanca, Alcalá eta Valladolidetik etorritako irakasleak, eta urruneko 

edo ezohiko lekuetatik etorritako ikasleak. Sei ikasle Kanariar uharteetatik 

etorriak dira, bost Mexikotik (haietako bat Çacatecasetik), bi Caracasetik 

(haietako bat La Guayra portutik) bi Cartagena de Indiasetik, bi Guatemalatik 

(bata Guadatimalatik eta bestea Guatimalatik, horrela idatzita), bi Genovatik 

eta bat Salernotik, eta haiei Hibernia edo Irlandatik etorritakoak gehitu behar 

zaizkie.

Graduatu haietako batzuek arreta berezia merezi dute, aipatutako iruz-

kinak ikastegiko koadernoan idatziz jasotzeaz arduratu zirenentzat bezala.
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1899. Ikasle baten 1899ko matrikula. Unibertsitatean ‘Lengua árabe’ (arabiera) ikasten zen. 
AHPG-GPAH, AU 141/16.
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– Martín Carrillo Alderete (Toledo, 1576 - Granada, 1653ko ekainak 29) 

kleriko espainiar bat izan zen, Oviedoko eta Osmako apezpiku eta 

Granadako artzapezpiku izatera iritsia. Kanonetan lizentziatua 1603an 

Oñatin, Salamancako Artzapezpikuaren Ikastegi Nagusiko irakaslea eta 

Avilako katedraleko kalonjea.

– Miguel de Annues, Legeetan lizentziatua, 1586an, Salamancako 

Artzapezpikuaren ikastegiko irakaslea.

– Alonso Vargas de Soto, batxilerra Kanonetan, “zeinak zioen Mexikokoa 

zela, Indietan, Mexikoko elizbarrutikoa”.

– Domingo de Grimaldo, Arteetan lizentziatua eta “maisu graduatu zen” 

1587an, genovar familia noble batekoa, Saonako apezpiku izan zen 

1581ean, eta bere graduazioan “unibertsitateko doktore guztiak egon 

ziren”.

– Frai Diego de Grimaldo, 1588. Lizentziatua eta doktorea Teologian, 

Andre Maria Mesedetakoa Ordenakoa, “Ruiz de Hondategui 

errektoreak, epaile eta kontserbatzaileak, ikastegi horretako doktoreak, 

maisuak eta ofizialak biltzeko eta musika ekartzeko agindu zuen, 

doktoregaien ibilaldi horietan elkartzeko ohitura eta usadioa den 

bezala, eta horrela elkartuta eta kanpai-hotsarekin zaldiz irten ziren 

hiribildu honetako kale publikoetatik, errektorea eta Frai Diego de 

Grimaldo lizentziatua eta doktoregaia ibili ohi ziren alde eta lekuetatik, 

babesle Iturrieta doktorea izanik (eta beste hainbat doktore eta maisu, 

haien artean Verganzo) eta Fco. de Otalora ofi zialak, Joan de Irigoen 

aguazilak, zeremonia-maisuak, eta musika hark, tronpetek eta atabalek 

egin zuten ibilbide hura…”.

Kaperetako liburuan, 1592 eta 1645 artekoan, beste motibo interesgarri 

batzuk topatzen ditugu, batez ere batzuen jatorriagatik, baina baita 

haien merituengatik ere. Haietako batzuek aurretik ere merezi izan dute 

komentarioren bat.

– Diego de Texada lizentziatua, Salamancako Santo Domingoko eta San 

Bartolome ikastegiko kalonje magistrala; zaldi ibilia egin gabe graduatu 

nahi du Doktore ikastegian, eta onartu egiten zaio.

– Juan Bernal de Çúñiga, “Çacatecas hirian jaioa, Espainia Berrian, 

Indietan”, 1604an kanonetan doktorea.

– Manuel Rodríguez Cervera, Batxilerra Kanonetan 1607an, “San Miguel 

de la Tercera uhartetik” etorria.
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– Asencio Jausoro Otaduy, 1610ean batxiler, lizentziatu eta doktore 

Teologian, Oñatikoa, Avilako artxidiakonoa.

– Andrés de Billela, Batxilerra Kanonetan 1617an, Santa Fen jaioa, 

Indietan, Argentinan. Andrés de Villela y Larraondo, Bogota 1594 

- Lima 1674, magistratu kreolea zen, jatorriz bizkaitarra, eta goi 

kargu politiko eta akademikoak izan zituen Peruko erregeordetzan. 

Bere aita, Andrés de Villela kapitaina, oso gazte Espainiara etorri 

zen, Artzapezpikuaren Ikastegi Nagusian ikasi zuen, Salamancako 

Unibertsitatean, Legeetan lizentziatu zen, eta bere ikastegiko errektore 

izatera iritsi zen.

– Andrés Madrigal, Domingo Arrabal eta Sebastián Solarana, hiruak 

batera etorri ziren Villaalmançotik, Calahorrako elizbarrutia, eta 

Kanonetako Batxiler gradua lortu zuten 1620/5/6an.

– Domingo de Ibarra, Teologian Doktorea, “Granadako Erresuma 

Berrikoa”, 1625. urtea.

– Thadeo Deso, teologian batxilerra 1627/3/17an; Teologian lizen-

tziatua eta doktorea 1627/3/24an, Irlandatik etorria: “Thadeo 

batxilerra, Irlandan jaioa, Dungall hirikoa, Ripotensiseko elizbarrutia, 

Teologia Santuan graduatu zen lizentziatu, eta egun hartan bertan 

graduatu zen doktore ere, fakultate horretan, ohiko ibilaldiaren eta 

Unibertsitateko gainerako ekitaldien aurretik, eta modu berean 

graduatu zen Batxiler ere, eta horrela ez zuen eskupekorik eman 

behar kutxarako, behartsua izateagatik, eta halakotzat gradu horiek 

eman izanagatik”.

– Ricardo Brader, Lizentziatua (1632/3/12) eta Doktorea (1632/3/13) 

Teologian, “Galaria hirian jaioa, Irlandako Erresuman, ohiko 

eskupekoen erdiarekin behartsua izateagatik hamabi erreal”.

– Frai Juan de Orellana, Batxilerra Kanonetan (1632/11/8), Villabuena de 

la Serenan jaioa, “Alcántarako Ordenakoa”.

– Pedro Bollibar, Batxilerra, Lizentziatua eta Doktorea Kanonetan 

(1639/9ko 5, 7 eta 9an) Cartagena de las Indiaseko elizbarrutia, 

“azterketa sekretuaren eta Unibertsitateko gainerako ekitaldien 

aurretik”. 

– Francisco de Gaztelondo y Monreal, Kanonetan Lizentziatua eta 

Doktorea (1640ko apirilak 25 eta 26) “Herri honetan jaioa eta 

Cartagena de Indiasekoa”.
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– Frai Domingo de Linçe, teologian lizentziatua eta doktorea 1643ko 

martxoaren 6an eta 7an, Galbiakoa, Hiberniako probintzia (Irlanda), 

Teamenseko elizbarrutia, “eskupekorik gabe, behartsua izateagatik”.

– Diego Carreño, Kanonetan Lizentziatua eta Doktorea [1643ko 

maiatzaren 6an eta 7an] “Tenerife uhartekoa, Kanarietako elizbarrutia”.

– Frai Ambrosio de Mendizábal, Oñatin jaioa, San Bernardo ordenakoa, 

1646ko 7a eta 15a bitartean titulu hauek lortua: Batxilerra Arteetan, 

Lizentziatua Arteetan, Batxilerra, Lizentziatua eta Doktorea Teologian.

– Gaspar Ibáñez Castro, Batxilerra Arteetan, La Lagunan jaioa, Tenerife 

uhartea, Kanarietako elizbarrutia.

– Krisi garaian, 1683, 1690, 1692, 1697, 1751, 1754an jesuitek esku 

hartu zuten aztertzaile gisa, eta latinezko paragrafo batzuk aipatzen 

dira, ikasten zen hizkuntza hori zenaren testigantza. Kasu batean, 

filosofiako lizentziatura bat da, “Aristotelesi buruzkoa”, eta lekuko 

gisa, Rivera, Jauregui, Aguirre jesuitak, “azterketa zorrotzarekin”. 

1756: oraingo honetan irakurtzen da bertaratutakoen artean 

hiru jesuita izan zirela, institutuko eta teologiako katedradunak 

unibertsitate horretan: Joseph Jauregui, Joseph Goicoechea eta Juan 

Aguirre. Azterketa, Pedro Lombardoren sententziei buruzkoa izan zen, 

eta horietatik zenbait puntu aukeratu zituen “pikatuta”, bata hasten 

dena “Nunc diligenter investigari”, eta laugarren liburuan “nunc quibus 

liceat”, eta baldin eta “Omnes habentes ussum rationis tam catholici 

quan heretici possunt batutizare, sub prescripta verborum forma”. 

Azterketaren eta ohiko solemnitateen ondoren eman zion gradua. 

Berriz ere 1761ean, filosofiako eta teologiako probetan, jesuita 

batzuek azterketetan, programa oso “eskolastiko” batekin: an homine 

non pecante verbum divinum incarnaset”, ezetz erantzun zuen, eta 

bi orduz argudiatu zuen epaileen aurrean, bi jesuita barne. Berriz 

ere, zinpeko Sortzez Garbiaren zina. Eta beste bat: Pedro Lombardo. 

Sententziak. Hiru zatitan (testuan ageri da kopiatuta hasiera)... Urte 

horretan bertan, teologiako lizentziatura batean, berriro agertzen da 

Pedro Lombardo: Sententziak, jesuitekin, eta urte berari buruz idazten 

da ekitaldien solemnitateari buruz. Esaten denez, Unibertsitateko 

kaperan egin zen, halako ekitaldietarako duen antzokian, hiribildu 

honetako San Migel kolegio-elizan… Esaten denez, zeremoniaren 

zati bat “Hiribildu honetako San Migel Katedralean” egin zen, ohiko 

solemnitateekin.
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– Miguel Cray Winckely, 1761ean ere, Sevillako elizbarrutiko 

presbiteroa, batxiler, lizentziatu eta doktore graduatu zen Teologian, 

eta Lombardorekin jarraitzen da, eta “San Migeleko antzokian eta 

kaperan” eman zitzaion titulua.

– Joseph Curbelo de Ivieta, 1761, presbiteroa, batxilerra kanonetan, 

Cacaraseko gotzaindegikoa edo elizbarrutikoa da.

– “Izenik gabeko” batek, teologian lizentziatuak, “batxilerra fi losofi an 

eta teologian” (?) zenak, 1768an defendatzen du, eta, aurreko kasu 

batean, Kanonetako lizentziatura batean, “irakasle” batzuk izendatzen 

dira, ia dena presbiteroak, defentsara joanak, eta gai hau defendatzen 

du: “Sponsalia de presenti non solbunt percursos matrimonium, etiam 

carnale copula consumatum: sponsalia vero de futuro etiam jurata 

solvuntur persequentia de presenti…”, berriz ere eskatzen da Sortzez 

Garbiaren zina, eta “nemine discrepante”, titulua edo gradua ematen 

diote233.

– Pedro Antonio Salazar presbiteroa, 1768an, “fi losofi ako eta teologiako 

batxiler” graduatu zen ere, eta ohar batek azalpen honekin aditzera 

ematen digu nola izaten zen ekitaldia: “Hartara solemnitate eta egintza 

hauek egin ondoren: lehendabizi hilaren hogeita bateko goizeko 

zortzietan hartu zuen Pedro Lombardo Sententzien Liburuan, eta 

ausaz zabaldu zuen liburua hiru zatitan Agustin Adaro lizentziatu 

presbiteroak, herri honetako Sancti Spirituseko Ikastegi Nagusiko eta 

bertako Errege Unibertsitateko Errektore Dignatario, Epaile Apostoliko 

kontserbadore eta Teologian Katedradunak, bertan zela Joseph 

Francisco de Anduaga doktore presbiteroa, herri horretako San Migel 

Jaunaren parroki elizako benefizioduna eta Unibertsitate horretako 

dekanoa”, eta unibertsitateko beste irakasle eta katedradun batzuk, 

zabaldu zuen lehen zatia 1. liburuan izan zen… eta ondoren beste 

bi zati gehiago, “eta liburu hori emanda… Antonio jaunak aukeratu 

zuen… Predestinatorum ad gloriam antecedat previsionem meritorum 

233.  Galdósek, De Oñate a la Granja bere nobelan (Librería y casa editorial Hernando, Madril, 
1941) 179. orrian eta segidakoetan unibertsitateari buruzko xehetasunak ematen dizkigu, 
karlistadan. Honako hau aipatu ondoren, “Unibertsitatearen berealdiko eraikina, Rodrigo de 
Mercado jaunaren babesean sortua”, kontatzen digu bertako errektoretza-aretoan eta liburutegian 
zegoela Sebastián printzea, eta ustezko irakaslegai bati egiten dion gomendioa, zeina ikastera 
animatzen duen “graduetan sartzeko”, eta gaineratzen du hark “eman beharreko zin-hitza Sortzez 
Garbiaren misterioa defendatzeko, errege-hilketaren doktrina adeigabea kondenatzeko…”. 
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ad gloriam”, hilaren 22an ikastegi horretako kaperan, bertan zirela 

errektore jauna eta gainerako jaunak eta aita Fr. Joseph de Querexazu, 

predikari apostolikoa eta herri honetako Bidaurretako Hirutasun 

Santuko Erlijiosoen komentuko bikarioa, errektoreak izendaturiko 

aztertzailea, bi orduz izan zen azterketa, eta azterketa eginda… 

“Sortzez Garbiaren alde egin behar du, eta ez du inolako aukera 

izateko aitzakiarik erakutsi behar Erregizidioa defendatzeko”.

– Tomás Azcárate, Batxilerra Kanonetan 1759an, La Guayrako portukoa, 

Caracaseko elizbarrutia.

– Bernabé Antonio de Egaña, Batxilerra Legeetan 1771n, Madrilekoa 

omen da, Toledoko elizbarrutia.

Nahas-mahas honek guztiak aurkeztu egiten dizkigu, zailtasunak eta 

krisiak izan arren, unibertsitate baten irudia gordetzen zuen ikastegi bat, bere 

errituak graduak ematean, graduatugaien jatorri eta kategoria desberdinak, 

jesuiten presentzia puntuala irakasleen kidegoan, eta ikastegiko barne-bizitza 

irudikatzen duten beste xehetasun batzuk.

Ikusi dugunez, aipatu ditugun batzuek garrantzi handiko karguak 

betetzen zituzten gizartean edo elizan, Penintsulan eta Europako eta 

Amerikako hainbat naziotan. Baina oraindik ikertzeko dago Sancti Spiritusen 

ikasi zutenetako askok zein postu lortu zituzten.

Datu gutxi batzuk ditugu, etorkizuneko ikasketen atariko bat osatzen 

dutenak, Oñatin ikasi zuten ikasle batzuen arrastoari jarraitzeko. Zehazki, eta 

espero zitekeen bezala, Oñatiko alkate asko eta asko titulatu ziren herriko 

unibertsitatean, zeinek ardura hartuko zuten herriaren halabeharraz:

1610 eta 1614, Simón de Basauri doktorea, Bilbokoa, 

medikuntzan lizentziatua eta doktorea 1605ean.

1628, 1634, 1644, 1648 eta 1658, Asensio de Urtaza Hernani, 

legeetan batxilerra 1627an.

1650 eta 1664, Juan Bautista de Berganzo, 1644an 

lizentziatua, nahiz eta 1664an doktore gisa ageri den; titulu hori 

Oñatitik kanpo lortu zuen beharbada.

1663 eta 1671, Doctor Francisco de Eróstegui, Lizentziatua eta 

Doktorea Legeetan eta Kanonetan 1659an.

1668, Juan Antonio de Sarría doktorea, Kanonetan doktorea 

1663an.
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1684, Juan de Zarauz y Gamboa, Lizentziatua eta Doktorea 

Kanonetan, errektore izan zen 1673an.

1691, Francisco Antonio de Garitano, Batxilerra Kanonetan 

1675ean.

1706 eta 1716, Antonio de Sagastizábal lizentziatua, Batxilerra 

1689an, Doktorea Kanonetan 1691n eta irakaslea unibertsitatean.

1721, Bartolomé de Elorriaga, Batxilerra Kanonetan 1695ean, 

Lizentziatua 1702an.

Bestalde, Morales Arcek dioenez, ikasleetako batzuek, ikasketak 

Oñatin amaitu ondoren, garrantzizko postuak lortu zituzten administrazioan. 

1800 eta 1876 urteen artean, zazpi izan ziren Diputatu Nagusi eta beste 

zazpi Aholkulari234. Dena den, portzentaje txiki-txiki bat baino ez dira, 

Oñatitik batxilergo, lizentziatu edo doktore tituluarekin atera zirenen artetik, 

eta zalantzarik gabe, goren mailatan kokatu ziren gizartearen eremuan edo 

elizarenean.

234.  La formación intelectual de los vascos, op. cit., 152. or.
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 235

235.  1586-1771 urteak. Proposatutako zerrendaren helburua da gotzaindegi eta herri nagusiak 
nabarmentzea, batez ere Euskal Herrikoak, interesgarriak iruditzen baitzaizkit gure inguruneak 
Oñatiko bizitza unibertsitarioan izan zuen parte-hartzea aditzera emateko, nahiz eta alde batera 
uzten ditudan beste leku asko. Begien bistan da datu ugari gainjarri egiten direla, alegia, dagokion 
gotzaindegiak (batez ere, Calahorra, Iruñea eta Burgos) adierazitako datuen eta osatzen dituzten 
herriek adierazitakoen artean. Jatorrizko zerrenda osatua (graduatuaren graduazio-data, izena, 
lortutako titulua eta izaera edo jatorria biltzen dituena) ez da argitalpen honetan sartzen, dagozkion 
taulek sekulako hedadura hartuko luketeelako; hala ere, AHPG-GPAHren web-orrian kontsulta 
daiteke. Zerrenda alfabetikoari jarraituta, letra larriz eta lodiz adierazten dira ikasle gehien ekarritako 
hiru gotzaindegiak.

  
 
Zerrenda alfabetikoa eta graduatuen kopurua jatorria-
ren arabera23618

Aguilar de Campóo: 10
Amezketa: 3
Andoain: 2
Antzuola: 7
Aramaio: 6
Arbatzegi: 1
Aretxabaleta: 6
Arrasate: 24
Arrigorriaga: 3
Astigarraga: 3
Azkoitia: 24
Azpeitia: 27
Avila: 7
Balmaseda: 1
Barakaldo: 1
Beasain: 1
Bergara: 27
Bermeo: 7
Bilbo: 106
BURGOS: 871
Cádiz: 2
CALAHORRA: 898
Deba: 12
Donibane Lohizune: 2
Donostia: 38
Eibar: 11
Elgeta: 4
Elgoibar: 17
Elorrio: 14

Erandio: 2
Errezil: 1
Eskoriatza: 4
Galdakao: 2
Gasteiz: 100
Getxo: 2
Gernika: 8
Gerrikaitz: 2
Getaria: 8
Guadalajara: 4
Hondarribia: 10
Irlanda: 6
Irun: 3
IRUÑEA: 372
Kanariak uharteak: 6
Karrantza: 4
Lantziego: 2
Legazpi: 6
Lemoiz: 1
Leon: 36
Lesaka: 1
Lizarra: 14
Lugo: 5
Markina: 55
Medina del Campo: 
15
Miranda de Ebro: 19
Mundaka: 1
Murgia: 2

Mutriku: 5
Oñati: 120
Ordizia: 7
Ormaiztegi: 1
Otxandio: 6
Ourense 3
Palentzia: 28
Pancorbo: 7
Portugalete: 25
Salamanca: 46
San Vicente de la Barquera: 6
Santander: 33
Santiago: 9
Santurtzi: 13
Segura
Sevilla: 12
Talavera: 1
Tarazona: 3
Teruel: 2
Toledo: 21
Tolosa: 22
Urretxu: 9
Usurbil: 3
Villabona: 2
Zamora: 5
Zegama: 6
Zumaia: 3
Zumarraga: 4



312

Legeetako 3. kurtsoko ikasleen zerrenda. 1781-1782. AHPG-GPAH, AU 112/4.



313

  
 

Ondorioak

Hiru mende baino gehiago iraun zuen erakunde garrantzitsu baten 

bizitza soziala bere askotariko alderdi aztertuta aditzera ematen 

da. Mendeetan zehar sortutako dokumentuek koadro aberats bat 

osatzeko aukera ematen dute eta, besteak beste, komunitate horretako kide 

izan zirenen eguneroko zeregina islatzen da bertan.

Oñatiko Sancti Spiritus unibertsitateak oso dokumentazio aberatsa eta 

askotarikoa du, baina lekualdatzeen, gerren edo axolagabeziaren ondorioz 

galdu izandakoaren falta ere sumatzen da. 

Hala ere, erakunde honek idatziz utzi zuenaren edo izan zituen auzien 

bidez, albiste ugari bil daitezke, hezkuntza-komunitate honen bilakaerari 

buruzko datu asko aztertzeko aukera ematen dutenak, jardunean egon zen 

urteetan zehar.

Dokumentazioan agertzen diren datu asko ikuspegi herrikoi batetik 

hartuak dira, ikuspegi akademiko batetik baino. Badirudi ikastegiko bizimodua 

Oñatiko biztanleenarekin nahasten dutela. Baina ezaugarri hori da, hain zuzen 

ere, hiribildu txiki batean ikasle-bizitza herri-bizitzarekin nahastera bultzatzen 

duena.

Izan ere, ikasleak ez ziren burbuila batean bizi, urte luzez bizi izan ziren 

komunitate batean integratuta baizik. Ekonomia, jolasak eta dibertimenduak, 

ikasle horien eta haien irakasleen eguneroko bizitza, dena zen Oñatiko 

komunitatearen egunerokoaren parte.

Jakina, elkarrekin bizitzeak, Oñatiko ikasle gazteak ere Sancti Spiritusen 

egoteak berak, integrazioa errazten zuen, baina garaiko gizarteari zegozkion 

bizikidetza-arazoak ekartzen zituen berekin. Ikasle gazteek harremanak izaten 

zituzten herriko neska-mutilekin, eta harreman horien ondorioz ere sortzen 

ziren haserrealdiak eta borrokak, beste gizarte batzuetan bezala.

Oñatiko gizarteak, bere baitan hartzen zituenak unibertsitatera etorriak 

zirenak, sarri asko izan zuen izan ohi zuen jurisdikzio-gatazka berezi bat: 

alkateak herriko ordena eta segurtasuna zaintzen zituen, baina Errektoreak 

19
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unibertsitarioak epaitzeko esklusibotasuna ematen zion bere buruari. Egoera 

horrek auzi asko sortu zituen, eta haiei esker ikusten dira, alkatearen eta 

Errektorearen arteko borrokak ez ezik, Oñatiko komunitateko herri bizitzaren 

alderdi ugari.

Unibertsitateak, bestalde, bere bizitza propioa zuen, eta kontserbatzen 

diren datuek aukera ematen digute aztertzeko “kultura material” bat, 

egunerokotasunaren hainbat alderdi biltzen dituena: sukaldaritzako bizitza, 

erabiltzen ziren tresnak, kostaldeko elikagaietara jotzea, ikastegian bertan 

ekoiztutako elikagaiak eta abar.

Azkenik, eta unibertsitate lokalista bat zela eusten dion ikuspegi faltsu 

baten kontra, Sancti Spirituseko graduatuen zerrendek Oñatira eta bere 

ikastegira joan zen jendearen ezohiko ikuspegi bat eskaintzen digute. 

Zerrenda horiek Penintsula osoko ikasle askoren presentzia erakusten digute, 

baina horrek ez zuen eragozten ohi ez bezalako komunitate bat erakartzea, 

Kanarietako uharteetako, Italiako, Irlandako eta kolonizatu berria zen 

Amerikako ikasleak biltzen zituena.

Oñatitik igarotako asko garaiko gizarteko goren mailako jendea zen, 

eta horren erakusgarri dugu, besteren artean, Lemos kondearen seme baten 

presentzia, baita gizarte zibilean eta elizakoan postu garrantzitsuak bete 

zituzten beste batzuena ere.

Sancti Spiritus barruko bizitza ezagutzean sumatu egiten dugu Aro 

Modernoan euskal unibertsitate bakarra zen hark izan zuen garrantzia, batez 

ere Euskal Herriarentzat.



315

  
 Dr. Camino Institutua, “Monografi ak” bilduma

1.  LA REFORMA TRIDENTINA EN SAN 

SEBASTIÁN. EL LIBRO DE “MANDATOS 

DE VISITA” DE LA PARROQUIA DE SAN 

VICENTE (1540-1670)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 2. GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIÁN (1901-1925)

  Baldomero Anabitarte

 3. FUNDACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 

SAN TELMO DE SAN SEBASTIÁN 

(ESTUDIO Y DOCUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

 4. ¿QUIÉN DESTRUYÓ SAN SEBASTIÁN?

  Juan Bautista Olaechea

 5. GESTIÓN MUNICIPAL DE SAN SEBAS-

TIÁN (1894-1900)

  Baldomero Anabitarte

 6. SAN SEBASTIÁN Y LA PROVINCIA DE 

GUIPÚZCOA DURANTE LA GUERRA 

DE LAS COMUNIDADES (ESTUDIO Y 

DOCUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

 7. DE CRÓNICAS Y TIEMPOS BRI TÁNICOS 

(HISTORIA DE UNA EXPEDICIÓN MILI-

TAR INGLESA EN GUIPÚZCOA. JUNIO-

OCTUBRE DE 1512)

  Julio-César Santoyo

 8. ÍNDICE DE DOCUMENTOS DEL ARCHI-

VO MUNICIPAL DE LA VILLA DE HER-

NANI

  Fausto Arocena

 9. ANCLAS DE HERNANI. I, EL REGISTRO 

DE CARTAS DE DON FRANCISCO 

ANTONIO DE OQUENDO, INSPECTOR 

DE LA FÁBRICA DE ANCLAS (1750-1755)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 10. UN PLEITO PERDIDO POR SAN 

SEBASTIÁN (1623-1627). FUNDACIÓN 

DE LA PARROQUIA DE PASAJES DE 

SAN JUAN Y JURISDICCIÓN ESPI-

RITUAL SOBRE LA BAHÍA. (ESTUDIO Y 

DOCUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

 11. EL NACIMIENTO DE LAS VILLAS 

GUIPUZCOANAS EN LOS SIGLOS XIII Y 

XIV: MORFOLOGÍA Y FUNCIONES 

URBANAS

  Beatriz Arizaga Bolumburu

 12. HERNÁN PÉREZ DE YARZA, ALCAIDE 

DE BEHOBIA. LAS COMUNIDADES Y LA 

GUERRA DE NAVARRA (1520-1521). 

(DOCUMENTOS INÉDI TOS)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 13. ESTUDIOS SOBRE SAN SEBASTIÁN. 

(EDICIÓN-HOMENAJE)

  Serapio Múgica

 14. LA CONTIENDA CIVIL DE GUIPÚZCOA 

Y LAS COMUNIDADES CASTELLANAS 

(1520-1521)

  Luis Fernández Martín

 15. EL ALMIRANTE D. ANTONIO DE OQUENDO

  Ignacio de Arzamendi

 16. CARMELITAS DESCALZAS EN SAN 

SEBASTIÁN (1663)

  Luis Enrique Rodríguez - San Pedro 

Bezares



316

 17. LOS FRANCISCANOS EN SAN SEBAS-

TIÁN (1512-1606)

  Fr. José Ignacio Lasa

 18. EL DIEZMO VIEJO Y SECO, O DIEZMO 

DE LA MAR DE CASTILLA (s. XIII-XVI). 

(APORTACIÓN AL ESTUDIO DE LA 

FISCALIDAD GUIPUZCOANA)

  Luis Miguel Díez de Salazar

 19. CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA 

URBANA DE SAN SEBASTIÁN

  María Jesús Calvo Sánchez

 20. CAPUCHINOS EN RENTERÍA. Obra diri-

gida por Tarsicio de Azcona, conmemo-

rativa del XXV Aniversario del regreso de 

la Orden. (1983)

  Zenbait egile / Varios

 21. APROXIMACIÓN A LA GEOGRAFÍA 

SOCIAL Y URBANA DE LA COMARCA 

DONOSTIARRA

  Francisco Javier Gómez Piñeiro

 22. IR A AMÉRICA. LA EMIGRACIÓN VAS-

CA A AMÉRICA (GUIPÚZCOA 1840-

1870)

  María Pilar Pildain Salazar

 23. ARQUITECTURA PÚBLICA EN LA 

CIUDAD DE SAN SEBASTIÁN (1813-

1922)

  María Carmen Rodríguez Sorondo

 24. SAN SEBASTIÁN. REVOLUCIÓN LIBE-

RAL Y II GUERRA CARLISTA (1868-1876)

  Francisco Rodríguez de Coro

 25. VASCOS EN CÁDIZ (siglos XVII-XVIII)

  José Garmendia Arruebarrena

 26. EL ARCHIVO QUEMADO. INVENTARIOS 

ANTIGUOS DEL ACERVO DOCUMENTAL 

DE LA M. N. y M. L. CIUDAD DE SAN 

SEBASTIÁN ANTES DE LA DESTRU-

CCIÓN DE 1813

  José Luis Banús y Aguirre

 27. URBANISMO Y ARQUITECTURA ECLÉC-

TICA EN SAN SEBASTIÁN (1890-1910)

  Yazmina Grandío

 28. CARMELO DE ECHEGARAY. CARTAS A 

D. SERAPIO MÚGI CA (1899-1925)

  José Tellechea Jorajuría y J. Ignacio 

Tellechea Idígoras

 29. JUAN MIGUEL DE ORCOLAGA Y EL 

OBSERVATORIO METEREOLÓGICO DE 

IGUELDO

  Miguel Laburu

 30. OTRA CARA DE LA INVENCIBLE. LA 

PARTICIPACIÓN VASCA. (Premio Virgen 

del Carmen 1988)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 31. LA REAL COMPAÑÍA GUIPUZCOANA 

DE CARACAS

  Mont serrat Gárate Ojanguren

 32. PODER MUNICIPAL, ECONOMÍA Y 

SOCIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN 

SEBASTIÁN (1813-1855)

  Celia Aparicio Pérez

 33. DON FRANCES DE ÁLAVA Y BEA-

MONTE. CORRESPONDENCIA INÉDITA 

DE FELIPE II CON SU EMBAJADOR EN 

PA RÍS (1564-1570)

  Pedro Rodríguez y Justina Rodríguez

 34. LA MONJA ALFÉREZ. DOÑA CATALINA 

DE ERAUSO

  J. Ignacio Tellechea idígoras

 35. 1813 SAN SEBASTIÁN INCENDIADA, 

BRITÁNICOS Y PORTUGUESES

  Luis Murugarren

 36. PRESENCIA DE LO INGLÉS EN PÍO 

BAROJA

  Lourdes Lecuona Lerchundi

 37. GUIPÚZCOA Y SAN SEBASTIÁN EN 

LAS ELECCIONES DE LA II REPÚ-

BLICA

  José Antonio Rodríguez Ranz

 38. DARÍO DE REGOYOS. CARTAS

  J. Ignacio Tellechea Idígoras



317

 39. LUIS MARTÍN-SANTOS. HISTORIA DE 

UN COMPROMISO

  Pedro Gorrot xategi

 40. CIEN AÑOS DE LA VIDA ECONÓMICA 

DE SAN SEBASTIÁN (1887-1987)

  Mont serrat Gárate Ojanguren y Javier 

Martín Rudi

 41. JOSÉ DE ARTECHE ARAMBURU: VIDA 

Y OBRA DE UN VASCO UNIVERSAL

  Antonio Villanueva Edo

 42. LOS PRÓLOGOS DE PÍO BAROJA

  Luis Urrutia Salaverri

 43. LA SOCIEDAD URBANA EN LA GUIPÚZ-

COA COSTERA MEDIEVAL: San Sebas-

tián, Rentería y Fuenterrabía (1200-1500)

  Mª Soledad Tena García

 44. FERRERÍAS GUIPUZCOANAS: Aspec-

tos socio-económicos, laborales y fis-

cales (siglos XIV-XVI)

  Luis Miguel Díez de Salazar Fernández

 45. UNA HISTORIA TURBULENTA. LA 

FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

JESÚS EN SAN SEBASTIÁN (1619-1627)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

46. EL CONSULADO DE SAN SEBASTIÁN Y 

LOS PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE 

SU PUERTO EN EL SIGLO XVIII

  Mª Isabel Astiazarain Achabal

47. LA TELEFONÍA EN GIPUZKOA: UN 

MODELO ORIGINAL

  M.ª Luisa Ibisate Elícegui

48. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CAMBIO 

ESTRUCTURAL EN SAN SEBASTIÁN 

DURANTE LA RESTAURACIÓN. 1875-

1914

  Carlos Larrinaga Rodríguez

49. CORSARIOS GUIPUZCOANOS EN 

TERRANOVA 1552-1555

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

50. LA BENEFICENCIA EN SAN SEBASTIÁN

  Mª Rosario Roquero Ussia

51. EL ASEDIO DE SAN SEBASTIÁN POR 

EL DUQUE DE BERWICK. UNA GUE-

RRA DENTRO DE OTRA GUERRA

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

52. EL MAL QUE AL PRESENTE CORRE: 

GIPUZKOA Y LA PESTE (1597-1600)

  José Ramón Cruz Mundet

53. SANTIAGUISTAS GUIPUZCOA NOS

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

54. PEIRONCELY, SAN SEBASTIÁN Y EL 

FERROCARRIL DE LOS ALDUIDES A 

MEDIADOS DEL SIGLO XIX

  Carlos Larrinaga

 55. SAN SEBASTIÁN AVANZADA TEATRAL 

(1900-1950)

  Mª Luisa Ibisate Elícegui

56. DE LA DIPUTACIÓN FORAL A LA DIPU-

TACIÓN PROVINCIAL DE GUIPÚZCOA: 

AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y 

MODERNIZACIÓN ECONÓMICA DU-

RANTE LA RESTAURACIÓN (1875-1902)

  Carlos Larrinaga

 57. CAMPUS DE MUNDAIZ. 50 AÑOS DE 

UNIVERSIDAD EN SAN SEBASTIÁN

  Juan Manuel Díaz de Guereñu

 58. LA PARROQUIA DE SAN VICENTE

  900 años al servicio de los donostiarras

Félix Elejalde Aldama

 59. VIDA DUQUE DE MANDAS (1832-1917)

  Carlos Rilova Jericó

 60. ACTIVIDAD TEATRAL DONOSTIARRA 

(1950-1975)

  Mikel Azpiazu Zulueta

 61. ESPEJO DE UN TIEMPO PASADO. EL 

PAÍS VASCO Y LA REVISTA NOVE-

DADES, 1909-1919 / 1928-1929

  Maddi Elorza Insausti

 61 bis. IRAGANAREN ISPILU. EUSKAL 

HERRIA ETA NOVEDADES ALDIZ KARIA, 

1909-1919 / 1928-1929

  Maddi Elorza Insausti



318

 62. EL COMIENZO DE LA GUERRA CIVIL 

EN EUSKADI A TRAVÉS DE LOS DOCU-

MENTOS DIPLOMÁTICOS FRANCESES

  Juan Carlos Jiménez de Aberásturi Corta 

y Pedro Barruso Barés

 63. EL MONASTERIO DOMINICO DE 

SAN PEDRO GONZÁLEZ TELMO (San 

Sebastián). De centro religioso a centro 

cultural y museístico de primer orden de 

la ciudad

  Mª Rosa Ayerbe Iribar

 64. SAN PEDRO GONZÁLEZ TELMOren 

MONAS TERIO DOMINGOTARRA (Donos-

tia). Erlijiosoen zentro izatetik hiriko kul tura-

zentro eta museo garrant zit suena izatera.

  EL MONASTERIO DOMINICO DE 

SAN PEDRO GONZÁLEZ TELMO (San 

Sebastián). De centro religioso a centro 

cultural y museístico de primer orden de 

la ciudad

  (Versión euskera-castellano)

  Mª Rosa Ayerbe Iribar

65. LOS PRÓLOGOS DE TELLECHEA

  José Ignacio Tellechea Idígoras

 66. JOSÉ JOAQUÍN DE FERRER Y CA-

FRANGA (Pasajes 1763 - Bilbao 1818)

  Carlos Rilova Jericó

67. UN EIBARRÉS EXTRAORDINARIO:  

TORIBIO ECHEVARRÍA (1887-1968)

  Pedro Berriochoa Azcárate

68. OÑATIKO SANCTI SPIRITUS UNIBER-

TSITATEAREN HISTORIA SOZIALA

  José Antonio Azpiazu Elorza

69. HISTORIA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

SANCTI SPIRITUS DE OÑATI

  José Antonio Azpiazu Elorza




