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1.- SARRERA
Lumoko elizatearen eta Gernikako hiriaren
ikerketa sozio-politikoa Bizkaiko Jaurerriaren
kontzeptuari lotuta egin behar da. Erakunde hau
Bizkaiko lurraldearen antolamendu politikoa izan
zen 1876an foruak ezabatuak ziren arte.
Antolaketa forma honen oinarri juridikoa
Bizkaiko Forua da. Foruak, antzinatik, gizaldizgizaldi gure arbasoengandik datozkigun ohiturak
biltzen ditu. Ohitura hauek idatziz bildu zireneko
lehen aldia 1452a izan zen, Bizkaiko Foru Zaharra deritzan testuan. Geroago aktualizazio gehiago izan zituen. Foruaren lehen argitalpena
1528an izan zen.

Bizkaiko Foruaren lehen argitalpenaren azala, 1528.

Bizkaiko Jaurerria Gaztelako koroaren
barruan integratuta bazegoen ere, bere autonomia eta askatasuna mantentzen zuen. Izaera
hori zela eta, Gaztelako erregeek Bizkaiko foruak zinpetu behar izaten zituzten bizkaitarren
onarpena lortu ahal izateko. F. Mendietak koadro batean bildu zuen Fernando Katolikoak
Gernikan 1476an foruak zinpetu zitueneko zeremonia.
Jaurerria lau eremu mota hauek osatzen
zuten:
1.- Lurzabala, hau da, eremu librea,
frankoa, jatorrizkoa eta legezkoa,
mendi eta haranetatik zabaltzen
zena, ohiturei eta usadioei eusten
zizkieten elizateetan antolatua.
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Fernando Katolikoak Foruak zinpetu zitueneko koadroaren zatia.

2.- Hiribilduak eta Hiria, harresiz inguratutako guneak, Bizkaiko Foruarekin barik
hiri-gutunen bidez gobernatzen zirenak.
3.- Enkarterriak, Abellanedako Juntetan biltzen ziren hamar haranek osatutako lurraldea.
4.- Durangaldea, hamaika elizatek eta hiru hiribilduk osatutako merindadea. Bere
prokuradore edo ordezkariak Gerediagako Astola baserrian biltzen ziren.
Lau eremu hauetatik elizate eta hiribilduenari egingo diogu arreta gehiago, Lumoko
elizate eta Gernikako hiribilduari aipamen bereziak eginez.
Bestalde, aipatutako eremuek bazituzten euren gainetik goragoko erakunde batzuk:
Bizkaiko Batzar Nagusiak eta Bizkaiko Jaurerriko Gobernu Unibertsala. Batzar Nagusien egoitza Lumoko elizatearen terrenoetan zegoen eta, biek bat egin zutenean, GernikaLumoko lurretan, beraz, aipamen berezia merezi du.
Portadako argazkian Bizkaiko Jaurerriaren alegoria bat azaltzen da: erdian, Lege Zaharra, Bizkaiko foruak, “askatasunarengandik” jaiotako justiziak eutsita; gainean, Haritz sakratua; behealdean, Bilboko itsasadarraren gainetik euskaldunen lanbide printzipalak agertzen dira. Beiratea borobiltzeko, 50 hiribilduren irudia biltzen duen orla bat (Juntetxeko museoko beiratea. José Angel Cañada. Gernika-Lumo, 1984).

2.-LURZABALA
Lurzabala izena hiribilduak sortu zireneko
garaitik dator, azken hauek harresiz inguratzen baitzituzten eta beste herriak, berriz, ez zuten izaten
halako babesik. Lurzabal eremuko antolaketa forma
oinarrizkoak bi ziren batez ere, Elizateak eta Merindadeak. Izan ere 72 elizate zeuden, sei merindadetan
batuta:

2.1.- ELIZATEAK
Elizate batek eliza baten inguruan biltzen
ziren komunitatetan izaten zuen bere sorrera eta
bere aginte organoa auzokoen asanblada izaten zen.
Asanblada hauek elizaren atarian edo elizpean egiten ziren. Hortik datorkio bere izena: elizatea.

Elizate bateko piela.
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Bizkaiko elizateak lurzabalaren parte ziren eta orduan eta gaur ere zuzenbide foralari
jarraitzen diote (Foru Zaharra), hiriak eta hiribilduak, berriz, Foru Berria edo Logroñokoa
jarraitzen zuten.
Lumoko kasuan ikusi ahal izango dugun bezala, aginterik handiena zeukan organoa
elizateetan Udal Biltzarra edo Cruz Parada deritzana zen. Bertan, elizateko auzokide guztiek parte hartzen zuten. Udal Biltzarraren burua Erregidorea (alkatea) zen. Bere zeregina
udalerriko arazo eta beharrizanei aurre egitea zen. Erregidoreak elizateko agintearen sinbolo
bezala lantza bat eramaten zuen. La Revista Pintoresca de las Provincias Bascongadas Bilbon argitaratutako aldizkariak 1846an Erregidore baten litografia bat erakutsi zuen, eskuan
lantza batekin, eta irudi hori gelditu da elizateetako alkate baten eredutzat.
Erregidorearen irudiaz gain beste kargu batzuk ere baziren, elizate ezberdinen arabera

2.2.- MERINDADEAK
Erdi Aroan elizate guztiak zeuden integratuta Merindade bezala ezagutzen zen beste
entitate politiko batean.
Merindade batean beste hiru kargu izaten ziren, erregeak izendatuak: prestamerua,
merinoa eta foru-alkatea. Merino eta prestameruaren zereginak hauek ziren: ofizial ezberdinek emandako agindu eta eginbide judizialak betearazi, kartzelak zaindu eta mantendu eta
Batzar Nagusietarako deialdiak zabaldu. Busturiako merindadean hiru kargu hauek Gernikan
zeukaten bere egoitza.

Lurzabaleko merindadeen planoa.
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Foru-alkateek lehen auzialdiko (lehenengo instantziako) epailearen funtzioa betetzen
zuten gai zibiletan. Hiru karguak erregeak izendatzen zituen, baina merindadeko seme behar
zuten izan eta bertan bizi.
Merindadeak hauek ziren: Busturia (26 elizate biltzen zituen), Markina (2 elizate),
Zornotza (3 elizate), Bedia (elizate bat) eta Uribe (32 elizate). Monrealek idatzitako Las instituciones públicas del Señorío de Vizcaya liburuan merindadeen mapa agertzen da (aurreko
orrialdean).

2.3.- LUMOKO ELIZATEA
Lumori buruzko ezagutzen diren lehen
datu idatziak 1051ko Kukullako San Millaneko kartularioan agertzen dira. Bertan, Iñigo
Lopez Bizkaiko kondeak, bere emazte Todarekin batera, Arabako gotzain Don Garciari hurrengoa ematen dio: “…las tercias de Udai
Balzaga y de Lumo, y de Gernica, y de Gorritiz…”, hil ondoren propietatea Kukullako San
Millanera pasatuko zeneko konpromisoarekin.
Aipamen hau baino lehenago, Lumoko
lehen asentamendua eliza txiki edo baseliza
batek eta etxeren batzuk osatuko zuten. Hasera baten erlijio zentro bat izango zena, laster bihurtuko zen gisa-gune ere eta, ondoren,
izaera administratibo eta politikodun lureremu. Horri lotuta, terreno komunalen
(larreak, urak, basoak) erabilerak sortzen zituen arazoen konponbidea finkatu beharko zen
eta pisuak eta neurriak ezarri, etab.

Lumoko San Pedro elizaren elizpea

Elizaren jabegoa patroi edo jaun laiko baten eskuetan zegoen, ekoizpenerako baliabideen jabe zena: errota, labea, taberna… Jaun honek nekazariak zenbait zerga eta eskulan
ordaintzera behartzen zituen. Lumoko patroitza Mezetatarren sendiaren eskuetan egon zen
beti.
Lumo erabateko elizate izatera iritsita zenerako, 1366an Gernikako auzoaren askapena
gertatzen da eta honen hiribildu izendapena Don Tello kondearen eskutik (hiribilduaren fundazioa 4.unitate didaktikoan aipatzen da: “Gernikako hiria”).

Elizatearen kudeaketa
Elizate bakoitzaren xedea bere lurralde eta biztanleen gobernuaz eta antolakuntzaz
arduratzea izaten zen. Administrazioari dagokionean bi dira elementu garrantzitsuenak: auzokoen biltzarrak “a cruz parada” edo “udalbatza irekiak” eta “Erregidore Piela”. Bi instituzio hauek gorago aipatu baditugu ere, orain Lumoko elizateari lotuta aztertuko ditugu.
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Auzokoen biltzarra edo “Cruz Parada”
Auzokoen biltzarrak urtean zenbait aldiz egiten ziren elizkizunak ondoren, eliza
aurrean edo elizpean bertan (hortik “cruz parada” izena), auzotarrei zegozkien gaiak tratatzeko.
Biltzar hauetan elizateko biztanle guztiek hartzen zuten parte eta komunitatearekin
zerikusia zuten gai guztiak eztabaidatzen ziren. Gai hauetan izaten zuten eskumena:
•
•

•
•
•
•
•

Udal karguak izendatu.
Udal karguen zereginak eta lana kontrolatu. Hala nola, ardoa, okela, olio eta
bale hornikuntzen kudeaketaren kontuak gainbegiratzen zituzten; jabegoen eta
errenten egoeraren kontuak ere bai eta, urte bukaeran, kontu orokorrak euren
dokumentazio osoarekin jasotzen zituzten.
Bideen konponketak erabaki.
Pleituak aurrera eramateko eta Gernikako Batzar Nagusietan parte hartzeko
baimena eman elizatearen izenean.
Batzar Nagusietako erabakiak jakinarazi auzotarrei.
Erregeak ekarpen bat eskatzen zuenean, elizatearen iritzia jaso.
Erregearen ejerzitoa hornitzeko Jaurerriak noizbehinka osatzen zuen Bizkaiko
erregimentu berezirako gudariak lortzea. Betekizun inportantea zen.

Auzotarren biltzarrerako deialdia honela egiten zen:“en Cuerpo de Comunidad,
previo aviso por casas, y a son de campana bajo la Presidencia de Fiel Regidor”. Gehienetan,
bertaratutakoen izenik gehienak jasotzen ziren aktetan, honako emendailua gehituz: “...todos
vecinos de esta Anteiglesia que aseguran ser la maior y mas sana parte, y prestando como
prestan la confianza voz y cancion por los ausentes é impedidos”.
Bilkurak ez ziren egiten beti toki berdinean. “Cruz parada” zelako hau normalean elizpean bertan egiten bazen ere, ez zen arraroa beste tenpluren baten egitea, adibidez Santa Luziako baselizan. Gero, XIX. mendean, Udaletxea eraiki zen, Juntetxea eta Santa Klara komentuaren inguruan.

Lumoko eliza eta abadetxea, 1965ean.
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Bilkura hauek babesteko, elizetan elizpe zabal bat izaten zen, alde batean harrizko mahai bat Piela eta eskribauarentzako eserlekuekin. Aldamenetan herritarrak esertzeko banku
luzeak izaten ziren. Dagoeneko, Lumoko kasuan harrizko mahaia desagertuta dago.

Erregidore Piela eta gainerako udal karguak
Udal kargu printzipala Erregidore Piela zen, udalerriko arazo guztien ardura hartzen
zuena. Elizate gutxi batzuk bi Erregidore aukeratzen bazituzten ere (batzuetan bata ugazaben
ordezkari izaten zen eta bestea maizterrena), Lumoko elizateak, gehienek bezala, bat bakarrik aukeratzen zuen. Erregidore nagusiarekin batera beste bi Piel hautatzen ziren eta hirurak
osatzen zuten Kontzejua edo Udalbatza osatzeko beharrezkoak ziren kargudunen taldea.
Talde hau urtero berriztatzen zen, hautaketa urte bukaeran edo urte berriaren hasieran eginez.
Tokiko kargudunen hautaketa ohiko zakuratze sistemaren bidez egiten zen. Auzotar
guztien agiri nominalak ontzi edo zaku baten sartzen ziren eta zozketa bidez karguak izendatzen joaten ziren, ateratzen ziren ordena berean banatuz.
Lehen ateratzen zena Erregidore Piela izendatzen zuten, bigarren ateratzen zena, bigarren Piela izendatzen zen eta hirugarrena, hirugarren Piela. Azken bi Piel hauek ez zuten
izaten zeregin zehatz bat. Izan ere Erregidore nagusiaren ordezko funtzioa betetzen zuten,
harek izaten zuelako udalerriko ardura eta erantzukizun guztia.
Erregidore Pielaren zereginak hauek ziren:
•
Elizatearen ordezkaria zen, eta bera izaten zen Gernikako Batzar Nagusietara
joaten zena.
•
Ogia eta ardaoaren prezioak ezartzen zituen, eta gainontzeko hornikuntzenak.
•
Urtero elizateko bideak aztertzen zituen eta beharrezkoak ziren konponketen
eta hauen kostuaren txosten bat idazten zuen.
•
Basoetan zegoen aberastasuna zaintzen zuen, osorik mantendu zedin arduratuz,
baita gobernuaren aginduak bete zitezen.
•
Diruzainari zergak biltzen laguntzen zion.
•
Biztanle erroldak ondo eginak egon zitezen arduratzen zen.
•
Ordena publikoa mantentzeaz arduratzen zen.

Batzar Nagusietako Ahaldunak
Batzar Nagusietara ordezkari bezala joango ziren elizateko ahaldunen aukeraketa ere
auzokoen biltzarrean egiten zen. “Arbolapean” biltzen ziren Batzar Nagusietako saio bakoitzerako ahaldun (apoderatu) bat aukeratzen zen espreski eta honek eramango zuen San Pedro
elizako elizpean bildutako auzotarren mandatua.
Lumoko ahaldunen zerrenda begiratzen badugu, azkar baino ez bada ere, laster ohartzen gara gehienak elizateko oinetxeetakoak direla eta behin eta berriz errepikatzen direla
abizen berdinak (agiri zaharretan jaso bezala daude idatzita):
Arambarrena, Arribalzaga, Amillaga, Luno, Ordorica, Abaliz, Bidaguren, Echevarria, Bastegieta, Iñigez de Dondiz, Arana, Ibañez del Campo, Busturia, Mendiola, ZalloEchebarria, Madariaga, Uribe-Zearreta, Arostegi, Zabala, Tramagoikoa, Urramendi, Olazar,...
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Elizateko eta honen auzoetako biztanleria
Etxeek izaera morfologikoa ez ezik juridikoa ere bazuten. Ikuspuntu juridikotik,
etxea familia baten ekoizpen unitate bat zen, oinordekotzaz transmititzen zena bere osotasunean, tronkalitatean oinarrituta, eta ikuspuntu morfologikotik populatze sakabanatuaren
eredu bat, ekoizpen sistema autarkiko batekin.
Ausartegia litzateke esatea zeintzuk ziren Erdi Aroan gure elizateko etxe tronkalak,
baina bai egin daiteke hipotesi bat dauden datu eskasen azterketan oinarrituta:
1.Acurio, 2. Aguire, 3. Albiz, 4. Aldape (Torre), 5. Alegría (Torre), 6. Amillaga, 7.
Arana, 8. Arostegui, 9. Arribalzaga, 10. Basteguieta, 11. Bidagueren, 12. Echeandia, 13.
Cearreta (Torre), 14. Chaporta, 15. Gauriaga, 16. Ibarguen, 17. Larraondo, 18. Luno, 19.
Madariaga, 20. Madura, 21. Meceta, 22. Mendiola, 23. Saraspe, 24. Urramendi, 25. Zarate
(Torre) y 26. Zalooreta.

Maduraerrota Zallo auzunean

Dokumentu baten esanetan, Lumok 30 etxe zituen, batez beste 4,5 biztanlerekin euretariko bakoitzean. Baserri etxeetaz aparte etxe zentsuarioak zeuden, hau da, elizatekoak izan
arren, zergak Gernikari ordaintzen zizkienak.
Aurrekoa osotzeko, Erdi Aroan elizateak 283 biztanle inguru izango zituen, 0,03 biztanle/km2-ko dentsitatearekin, koadro honetan ikus daitekeen bezala:
Entitatea
Elizatea
Zallo
GUZTIRA

Fogerak
(Etxeak)
30
12
42

Urtea
1511
1346
143

Biztanleak
202
81
283

Etxe multzoak auzuneak sortuko zituzten, hau da, euren artean hartu-eman bereziak
izango zituzten zenbait familiaz osatutako etxe multzoak. Etxe kopurua aldakorra izaten
bada ere, elkarrengandik hurbil eraikitako bi etxe edo gehiagoz osatutako etxe multzoak izaten dira.
10

Lumon sei auzune duade: San Pedro, Zallo, Arana, Dondiz edo Kosnoaga deiturikoa,
Bastegieta eta Txaporta. Auzune bakoitzak honako baserriak biltzen ditu (gaur egun daukaten izena erabiltzen dugu):
San Pedro auzunea, elizaldean: Legarreta edo Tabernazarra, Bollegi, Etxetxua, Oskoetxe, Lumogoiti, Abade etxea, Lumoko Dorrea; Zeharreta (Sigerta) aldea bere bi baserriekin: Zearreta (Sigerta) eta Zearretatxu (Sigertatxu; Kanpokoetxe izenetik ere ezagutua); Juntetxearen inguruko bi etxeak, euretariko bat Lumoko Udaletxea izandakoa; Amillagakomendi aldea: Amillaga (Amilla), Gauriaga (Gauria), San Martin baseliza, Madariaga, Oar
(Obar), Ordorika eta Amillaga inguruko etxe bakarti bezala Altamira etxea, Errigoitirekin
muga egiten duena.
Arana auzunea, bi multzotan banatuta, bata Arana auzoa bera, bere iturria erdian
duela eta etxe hauekin: Arangoitia, Arana, Arostegi, Benturene, Etxeandi eta Aranbarrene;
Tramako auzoa beste etxe hauekin: Trama, Tramazabale, Tramene, Tranpillone edo Trameneetxebarria, Izagirre, Azketa eta Amona baserria izandakoa (honen labea bakarrik gelditzen
da).
Kosnoaga edo Dondiz auzunea gune bakar batez osatua eta baserri hauekin: Antxokena, Iparragirre, Loiolene, Dondizgoikoa eta Dondizbekoa.
Bastegieta auzunea erdigunean baserri hauekin: Monasterio-Zelaieta, Bastegieta,
Bastegieta erdikoa eta Bastegieta-Etxebarria; urrunago, Metxikara (Errigoiti) bidean, aurkitzen dira Elorrieta eta Elorrietalanda eta Gobela errekak egiten duen sakonunearen behealdean, Lumo eta Foruren arteko mugan, Goikoerrota antzinako errota dago.
Txaporta auzunea lau baserrik osatua: Txaporta, Txaportaerdikoa, Marileskoena eta
Landazabal.
Zallo auzunea Zallo eta Madurako baserriek osatutako taldea: Mendiolaondo, Madura, Madurarrota, Madurazarra, Pedroena, Zallo eta Zallobieta; beste aldetik Mikieneko
errekaren goi ibilguan kokatzen diren etxeak: Mikiena, eta Olazarreaga (Olasarre, estrategikoki kokatuta Errigoitiraino doan bidean bertan); Arribaltzagako taldea: Arribaltzagagoxeaskoa, Arribaltzagabeaskoa, Bidagurengoxeaskoa, Bidagurenbeaskoa, Bengoetxea, Txipitena
(Txipiene), Mendiola, Abalizbekoa, Abalizgoikoa eta Etxebarria; azkenik Santa Luzia baselizaren inguruetan dauden baserriak: baselizari berari itsatsita dagoen baserria, izen berekoa,
Barbarena, Urramendi, Totorika eta Larrondo.

Arana auzunea
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3.- HIRIBILDUAK ETA HIRIA
Harresiz babestutako hiriguneak 21 ziren, denak Erdi Aroan sortuak. Elizateetatik
bereizten ziren, besteak beste, Logroñoko Forua edo Foru Berria zutelako lege bezala. Hauexek ziren, eta dira gaur egun ere: Balmaseda, Bermeo, Bilbo, Durango, Ermua, Gernika, Lanestosa, Lekeitio, Markina, Ondarroa, Otxandio, Portugalete, Plentzia, Mungia, Areatza
(Villaro), Errigoiti, Larrabetzu, Gerrikaitz, Miraballes eta Elorrio. Hiri bakarra Orduña da.
Jaunek edo nobleek fundatzen zituzten hiribilduak, erregeen izenean eta elizateetako
lurretan. Jaunak hiribildua sortzerakoan fundazio dokumentu bat sinatzen zuen, hiri-gutuna
zeritzona, eta horretan biltzen ziren hiri berriko biztanleek izango zituzten eskubideak eta
pribilejioak. Erdi Aroan zehar hiribilduek euren batzarrak lurzabalekoetatik bereiztu egin
zituzten apurka-paurka.
Hiribilduen gobernu mota eta administrazioa euren ordenantzatan zetorren eta, elizateekin gertatzen zen bezala, euren antolaketa ez zen berdina, hiribildu bakoitzak bere antolatzeko era izaten zuen eta.
Hiribildu bakoitzak gobernu organo bi zituen: Udalbatza irekia edo Udalbatza nagusia eta Udalbatza partikularra edo Erregimentua.
Udalbatza irekia edo nagusia elizateetako “cruz parada” edo biltzarren funtzio berdina zuen: hiritar guztien biltzarra zen. Baina hiribildu batzuetan hiritar guztien bilera ezinezkoa zen, biztanle kopurua handiegia zelako. Hau zen Bilboko kasua.
Udalbatza partikularra edo Erregimentua hiriko bizitza gidatzen zuten ofizial eta karguek osatzen zuten. Ofizial hauen izena eta kopurua desberdinak ziren hiri batetik bestera. Kargu
guztiek (alkateak, erregidoreak, diputatuak, kontalariak, diruzainak, zinpekoak, pielak…) izaten zuten urte beteko iraupena.
Erregimentuen hautaketarako ere era askotako bideak erabiltzen ziren, hiru posibilitate eman
zitezkelarik:
a)
Erregimentu berria aurrekoek izendatzea (Gernika, Bilbo).
b)
Auzokide guztien hautaketaz, zakuratze sistema erabilita (Portugalete eta,
agian, hiribildu txikietan).
c)
Tarteko sistema: hautaketa aurreko
Erregimentuko kideek auzokoekin
batera egitea.
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Erdi Aroko hirigunearen planoa. 1.
Andra Maria eliza, 2. Somera kalea,
Cimera, de Suso, edota Goienkalea, 3.
Azokakalea, 4. Artekalea, 5. Barrenkalea, 6. Andra Maria kalea.

3.1.- GERNIKAKO HIRIBILDUA
Hiribildua Don Tello infanteak sortu zuen 1366ko apirilaren 28an Lumoko elizatearen izen bereko auzoan, “Gernikako portua” zeritzan tokian. Don Tellok Logroñoko Foruan oinarritutako hiri-gutuna eman zion. Harrezkero, ordura arteko auzokideak eta inguruetako biztanleak hiri-gutunak finkatu zituen mugen barruan biltzen joan ziren, horma edo harresiaren babesean. Fundazioko hiri-gutun hau Juntetxeko Artxiboan gordetzen da eta dagoeneko aipatu da 4. unitate didaktikoan: “Gernikako Hiria”.
Hiribilduaren bilakaera morfologikoa
ere aipatu zen 3. unitate didaktikoan:
“Ezaugarri morfologikoak. Hidrografia eta
orografia”. Hasiera-hasieratik hiribildua kale
paralelodun hiri-tipologia hartzen joan zen
(gaurko Goienkalea, Azokekalea, Artekalea
eta Barrenkalea), guztira 5.8 hektareako azalera bat osatuz eta guztiekiko elkarzuta zen
kale batek moztuak (gaurko Andra Maria kalea). Bi ertzetan zeuden Andra Maria eliza eta
San Juan eliza.

Panpinen etxea

Erdi Aroaren azkenaldirako, hiribildua
honela zegoen osatuta: Goenkalea, burgesia
txikiaren bizigunea eta zama-guneen ibilbidean kokatua, Azokekalea, edo merkatu kalea,
bertan zegoen Alondegitik zetorkion izena,
1471n sute batek erre eta geroago berreraikia;
Artekalea eta Barrenkalea, nekazariz eta itsa-

soko jendez osatua. Kontuan izan behar dugu itsasadarra honaino sartzen zela eta Artekalean
bertan Portuko Etxea zegoela, merkatal ontzi txikiak lotzeko txingetekin.
Hiribilduko terrenoetan osorik egurrez egindako etxeak eraikitzen joan ziren, gehien bat haritzez eta gaztainondoz. Etxe hauek, bertikalki eta horizontalki kokatzen ziren zurezko habe handiz osatutako egitura baten inguruan eraikitzen ziren. Gero oholez estaltzen
zen estruktura guztia. Hauetako etxe bakoitza unitate aske bat zen, bata eta besteren artean
zurezko horma bat baino gelditzen ez zelarik. Bonbaketa egunera arte iraun zuen Erdi Aroko
etxe haietako batek, “Panpinen Etxea” bezala ezagutua, aurrealdean zituen irudiengatik,
Azokekaleak eta Santa Maria kaleak topo egiten zuten lekuan kokatua.
Gobernugintza egokirako, hiribilduko biztanleek gaur egunera arte heldu diren Udal
Ordenantza batzuk idatzi zituzten. 165 artikuluz osatuak eta hiribilduko bizitzaren aspektu
guztiak erregulatzekoak.
Osorik zurezko etxez eraikitako hiri batean sute arriskua izugarri areagotzen zen. Horregatik, suteei aurre egin eta itzaltzeko hartu beharreko neurriei buruzko kapituluak Udal
Ordenatzen zati inportante bat ziren. Adibidez, ordenantzek agintzen zuten etxe bakoitzean
urez beteriko galdara handi batzuk egon behar zirela, sute kasuan itzaltzea errazteko.
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Udal kontzejua kale, plaza eta kantoien garbitasuna arautzeaz ere arduratzen zen. Garaiko ohiturari jarraituz, etxeetako zabor eta zikin guztiak kalera botatzen ziren, kaleak benetako zabortegi bilakatuz. Ezarritako arauetako batzuk ziren, adibidez, etxeko ur zikinak ezin
zirela leihotik kalera bota aurretik abisatu gabe, edo egun argiz ezin zela irten kalera izarei
arkakusoak kentzera, edo etxe barruan ezin zela txerri bat baino gehiago hazi, edo ezin zela
kalean solte eduki ez antzarrik ez ahaterik.
Hiribilduko organo gorena Udalbatza edo Aiuntamentua zen eta bere
erantzukizuna zen komunitatearen ongizatearekin zerikusia zuen guztia betearaztea eta betetzen zela bermatzea. Udalbatzaren bilkurara auzokide guztiak joaten ziren. Deia kanpai-jotzearen bidez
edo pregoneruaren bidez egiten zen. Bilera hauek ospatzeko hiribilduak leku
egoki bat beharko zuen izan, udaletxea
XVI. Mendera arte eraiki ez bazen ere
(lehenengo udaletxe hartatik armarria
baino ez da kontserbatzen, gaur egun
udaletxearen lehen solairuan ikus daitekeena). Ordura arte Andra Maria eliza
barruan ospatzen ziren bilerak.
Udalbatzako
hauek ziren:

kargu

ofizialak

Alkateak, erregidoreak eta pielak
(guztiak bikoiztuta), urtero San Andres
egunean (azaroaren 30an) hautatuak. Alkatearena zen kargurik garrantzitsuena;
bere zeregin nagusia hiribilduaren segurtasunaz eta justiziaz arduratzea zen;
erregidoreek alkateari laguntzen zioten
bere zereginak betetzen eta pielak hiribilduaren hornikuntzaz arduratzen ziren.

Udaletxe zaharreko armarria.

Prebostea alkateek emandako aginduak eta sententziak betearazteaz arduratzen ziren,
baita beraien ardurapean zeuden presoen zainketaz ere.
Zinpekoak lau izaten ziren eta auzokideen propietateen babesaz eta isunak kobratzeaz
arduratzen ziren.
Udalbatzako eskribaua aktak idazteaz arduratzen zen.
Prokuradorea edo sindikoa hiribilduaren ordezkaria izaten zen honek lege-auziren bat
izaten zuenean batez ere.
Pregoilaria, kartzela-zaina, beilariak (hauen zeregina sute bat izan ezkero hiria erne
jartzea zen, baita gauetan ordena zaintzea eta auzotarrei orduak ematea ere), zerga banatzaileak, presazainak eta sorozainak (haziendetan kalteak sortzen zituzten ganaduak harrapatzeko ahalmena zuten) ziren beste udal kargu batzuk.

14

4.- ANTOLAKUNTZA NAGUSIA
Bizkaiko Jaurerria unitate politiko bat zen, boterea era konplexu batean antolatzen
zuena. Botere maila txikiago bat zuten erakundeak zeuden alde batetik (hiribilduak, elizateak…) eta bestetik guzti hauen gainetik zeuden erakunde nagusiak zeuden.
Goi mailako erakunde hauek bi ziren batez ere: euretako bat Bizkaiko Batzar Nagusiak ziren, Gernikan ospatzen zirenak; bestea Bizkaiko Jaurerriko Gobernu Unibertsala deiturikoa zen. Organo kolektibo hauez gain, bakarkako autoritate batzuk ere baziren, foruetan
oinarritutako sistema politiko harentzat ezinbestekoak ziren funtzioak betetzen zituztenak.

4.1.- BATZAR NAGUSIAK
Batzar Nagusiak Jaurerriko aginte organo gorena ziren. Bertan zeuden ordezkatuta
aginte organo txikienak eta beraien menpe zeuden goikoenak ere. Bertan parte hartzen zuten
entitateak hauek ziren:
Lurzabala, elizate bakoitzeko ahaldun batez ordezkatua.
Hiribilduek ere ordezkari bana bidaltzen zuten.
Enkarterriak, ahaldun bakar batez ordezkatuak.
Durangoko Merindadea, bi botorekin.
Koadro honetan ikus daiteke entitate bakoitzak zituen botoak Batzarretan:
Lurralde entitatea

Botoak Batzarretan

Lurzabala

72

Hiribilduak eta hiria

21

Enkarterriak

1

Errepublika batuak

5

Durangoko Merindadea

2

GUZTIRA

101

Batzarretako maiztasuna oso irregularra izan zen; ohiturak hilabeterik behin biltzea
eskatzen bazuen ere, ez zen betetzen. Zituzten eskumenak oso zabalak ziren. Lehenengo zeregina Bizkaiko Jaunari zin eginaraztea zen, Jaurerria oinordetzan hartzen zuenean, baina
garrantzitsuena legeak egiteko gaitasuna zen. Beste bi eskumen hauek ere bazituen: Jaurerriko Gobernu Unibertsalaren hautaketa eta antolaketa militarra, erregeak gizonak eta diruak
eskatzen zituenean onartzeko edo ukatzeko gaitasunarekin.
Erdi Aroan Batzarretarako deialdia Bizkaiko bost deiadar-mendietan adar soinuaren
bitartez egiten zen: Gorbeia, Sollube, Oiz, Ganekogorta eta Kolitza.
Erdi Aroaren amaierarako Gernika bilakatu zen Batzar egoitza. Ez dugu ahaztu behar
haritza eta zin egiteko eliza Lumoko elizatearen barrutiko terrenoetan zeudela, beraz, lurzabalaren parte zirela eta ez Gernikako hiribilduarenak.
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Gaurko eraikina egin aurretik, Batzarrak egiten ziren inguru hartan hiru esparru zeuden:
1).- Arbola zaharra eta bere ondoan tribuna bat, zurezko estalki batekin. Batzar Nagusiko lehendakaritza kokatzen zen tontor batean, eta, alboan, plaza txiki bat, harrizko
eserlekuak inguruan zituela, geroago egurrezko hesi batez inguratuko zutena ahaldunak
babesteko.
2).- Antiguako Andra Mariaren baseliza txikia, zin egiteko lekua, Gonzalo Moro korrejidoreak berreraikia XV.mendearen hasieran. Arbolatik hamabost bat pausura zegoen
eta serora batek zaintzen zuen. Gerora, baselizari itsatsita, etxe txiki bat eraiki zen, sakristiatzat, Jaurerriko artxiboa gordetzeko, eta ondorioz artxibozainaren kargua sortu zen.
3).- Gernikako hiribilduak 1620an Gonzalo Moro korrejidoreak eraikitako Behartsuentzako ospitalea egokitu zuen eta urte batzuk geroago, 1636an, frantziskotarren eskuetan
jarri zuen.
Hau guztia, 1575eko grabatu
honek erakusten du: lehenik
baseliza, ondoan Arbola eta
zin egiteko tribuna eta ospitalea.

4.2.- BIZKAIKO JAURERRIKO GOBERNU UNIBERTSALA
Jaurerriko Gobernu Unibertsala osatzen zuten erakundeak bi ziren: Erregimentua eta
Aldundia.

Erregimentua
Bi eratara agertzen zen:
Erregimentu Nagusia.- Batzar Nagusiak
bilduta ez zeudenean Jaurerria gobernatzeko jaio ziren. Batzarrak izendatutako 12
erregidorek osatzen zuten, Korrejidorearen
agintepean eta bi letradun, bi eskribau eta
bi sindikoren laguntzarekin. Guztira, Erregimentua 19 pertsonek osatzen zuten eta
urte hiru aldiz batzen ziren.
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Hauteskundeetarako kaskabelak.

Erregimentu Partikularra.- Erregimentu Orokorra bilduta ez zegoenean, hau arduratzen zen gobernuaz. Bilbon bizi ziren erregidoreek osatzen zuten.

Aldundi Nagusia
Denborarekin, Erregimentu Partikularra Aldundi Nagusia izena hartzera pasatu zen
eta Erregimentu Nagusiarengandik askatu egin zen. Zazpi pertsonek osatzen zuten: sei ziren
ahaldun orokorrak eta burua Korrejidorea zen.
Hasieran, ahaldun nagusiak Batzar Nagusiak izendatzen zituzten eta euren aginteak
bi urteko iraupena izaten zuen (gainerako kargu publiko guztiak bezala), aurrerago Erregimentuko eta Aldundiko karguak bozketa sistema konplexu baten bidez hautatzera pasatu ziren, zeinetan ganboatar eta oñaztarren bandoek zerikusi handia izaten zuten: idazkariak
oñaztarren bandoko herriak deitzen zituen eta Korrejidoreak herriaren izena paper idatzi batean ematen zien, zilarrezko bolatxo batekin batera, bertan sartu zitzaten aukeratutako herriaren izena eta urnara bota. Bolatxoak eragin ondoren, mutiko batek euretariko hiru ateratzen
zituen; horrela, ateratzen ziren herrien izenak hautesle bezala gelditzen ziren. Jarraian, operazio berdina egiten zen ganboatarren bandoko herriekin. Era honetan ateratzen ziren sei ahaldun nagusiak.

4.3.- BANAKAKO KARGUAK
Korrejidorea. Erregeak izendatzen
zuen. Letraduna izan behar zuen, doktorea
edo lizentziatua eta lurraldez kanpokoa izan
behar zuen (alderdikeriarik gabe eta inpartzialki joka zezan). Batzarren, Erregimentuaren eta Aldundiaren buru zen eta hiribilduen
zein elizateen jarduera ekonomikoa kontrolatzen zuen, bere aurrean kontuak eman behar
zituztelarik. Korrejidorearen egoitza Gernikako hirian zegoen eta etxea eta entzutegia
izaten zituen bertan, baita Jaurerriko kartzela
eta instituzio honek zeramatzan ofizialak.
Bonbaketa egunera arte kontserbatu ziren kartzela honen aztarnak eta, etxebizitza
bihurtuta bazegoen ere, Kartzelazarra izenetik
ezagutzen zen.
Korrejidoreak heriotza zigorra ezartzen
zuenean, gaur Pasealeku bezala ezagutzen den
inguruan zeuden haritzetariko batean exekutatzen zen.

Kartzelazarra

Sindikoa. Bizkaiko Foruen babesaren eta kontserbazioaren arduraduna zen.
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ARIKETAK
DEFINITU hitz eta kontzeptu hauek:
Elizatea, hiribildua, forua, Batzar Nagusiak, Gobernu Unibertsala, merindadea, erregidorea, hiri-gutuna eta udalbatza.
EGIN BIZKAIKO MAPA bat eta markatu Bizkaiko hiribildu guztien eta
Orduñako hiriaren kokapena.
IKERTU:
•
Aurkitu itzazu gutxienez hiru desberdintasun hiribildu eta elizateen
artean.
•
Burutu koadro bat hiribilduen izenekin, honako hauek seinalatuz:
XII. mendean sortuak, XIII. mendekoak eta XIX. mendekoak; adierazi zein urtetan sortu zen bakoitza eta zein Jaunek eman zion hirigutuna.
•
Seinalatu non zegoen Jaurerriko kartzela eta zein zuhaitzetatik eskegitzen ziren kondenatuak.
EMPATIA ariketa:
Pentsa ezazu Gernikako hirian bizi zarela zurezko etxe batean; zein neurri hartuko zenuke suteen aurrean? Adierazi hiru gutxienez.
BISITALDIAK:
•
Bisita ezazu aipaturiko Lumoko auzuneetako bat eta ikertu osatzen
duten baserrietako bat: izena, nortzuk bizi diren, jarduera ekonomikoak…
•
Bide batez, bisita ezazu Lumoko San Pedro eliza ere eta alderatu
itzazu kanpoaldeko elementuak Gernikako Andra Maria elizarekin.
•
Sar zaitez Juntetxean eta alderatu Erdi aroko ezaugarriak, testuan
agertzen den informazioaren arabera, gaur egunekoekin.
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