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SARRERA ETA AURKEZPENA

Azken urte hauetan egin ohi den bezalaxe, 1980.urteko Uztailean ere IrufleakoLarraona ikastetxean ospatu ziren Udako Euskal Ihardunaldiak. Egun haietan egindako ekin
tzen artean -geroari begira guretzat izan duen garrantziagatik- Historia Sailaren eraberritzea nabari eraziko genuke. Berriztatze horretarako egindako batzarrarenondoko AGI
RIAN irakur daitekeenez, gure Sail berri honen helburuak
hauek lirateke:

. "Historilari sakabanatuak elkarganatzea eta euska1 historilarien arteko koordinakuntza indartzea".
. "Historiarako euskara normalizatu bat sortu eta
finkatzea".
. "Historiaz euskaraz egiten diren edo egin litezkeen lanak bizkortu eta zabaltzea".
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Elkarlanerako oinarrizko baldintzak bezala:

. "Euskararen arazoari dagokionez, Euskaltzaindiaren batasun lana onartzea".
. "Ideologikoki, partaide bakoitzari ideologian eta politikan inolako trabarik jarri gabe, tolerantzi oso bat aitortu eta gero ekintzetan erakustea".

Oinarrizko printzipio hauek finkatu ondoren eta
U.E.U.ko Histori-Sailaren berregituraketa beharrezkoa ikusi zelarik, Sailburu bat soilki izendatu ordez, Idazkaritza oso bat izendatzea erabaki zen, ondoko organigrama honen arabera.

SAILBURU KOORDINATZAILE

1,î
IKER azpisailaren
arduradun.

IRAKAS azpisailaren
arduradun

azpisailaren
arduradun
HIZTEGI

1r

-IPARRALDEKO KOORDINATZAILE

Udako Euskal Unibertsitatea hasi zenetik, badirudi
"zientzia" hesparrukoek bakarrik izan dutela beraien ikerketak argitaratzeko kemena eta gogoa. Baina oraingo honetan,
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gure hezkuntzaren oinarriak finkatuz doazen neurrian, gizarte-zientzien arlokoak ere 1981. urtean zehar buruturiko
lan eta ikerketen berri ematera gatoz. Urtekari berri hone
tan hiru azpisailen ekintzak azaltzen ditugu: Irakas azpisailak O.H.O.ko programa berrituei buruz egindako lana,
SAIOKAkoekin batera; Lexikografi azpisailak "DENBORA" kontzeptuari buruz egindakoa. Iker azpisailari dagokionez,iaz
ko urtean jadanik asmo berri batekin lanean hasi ginelarik
historia arloan zebiltzenei gutun bat idatzi genien gure
asmoak adieraziz. Badakigu,ongi jakin ere,baten bat behar
bezalako informaziorik gabe utzi genuela, baina ez gure go
go ezagatik, ezjakintasunaren ondorioz baizik.

Uztaileko ihardunaldietako programan adierazi genuen bezalaxe zenbait ikerlanen aurkezpena ezagutzeko aukera izan ondoren, orain argitaratzeraausartzen gara. Izen
buruaren gaia mugatua bazen alde batetik, aski zabala dugu
bestetik. Gai nagusiaren izenburua "Aintzineko Erregimena
edo lege zaharreko etena Euskal Herrian (1750-1900)". Aurkeztu diren saioak gai honen inguruan sortuak daude.

Gure errealitate soziala aztertzeko, lantzeko eta
gure historia berpentsatzeko, gure arbasoen komunikazio
tresna lanabestzat hartzen dugu, hau da, euskara zientzia
gaietan sakontzeko ere nahi dugu. Lanabes hau hein batetan, zaharkitua gelditu bazaigu ere, bat gatoz Axularrekin "baldin egin baliz euskaraz hanbat liburu, nola egin
baita latinez, franzeses, edo bertze erdaraz eta hitzkun-
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tzaz, hek bezain aberats eta konplitu izanen. zen euskara e
re, eta baldin hala ezpada, euskaldunek berek dute falta e
ta ez euskarak".

Baina helburu nagusia ikerketaren ezaguera eta aur
kikundea zabaltzea denez gero, beti ikerlanaren laburpena
hizkuntza hedatu batetan emango dugu.

Ikerketa bi mailatan aurkez daitezke: teoria mailan zein enpiriko hutsean, eta biak tokia izango dute gure
urtekarian. Bestalde zertan esanik ez badago ere, hasieran
garbi utzi baitugu, urtekari hau eritzi orotara irekirik
dago, nolabaiteko arrazoietan oinarriturik baldin badator.

Datorren urterako ez dugu gai zehatzik jarriko. Ikerketa mota guztiak onartuko ditugu. Nahi duzuenontzat,
bada, hemen duzue urtekari hau, irekia, jaio berria, eta,
inolako ameskeriarik gabe, euskal kulturarako lan-tresna
bilakatzea nahi lukeena.
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FISKALAK

BIZKAIKO
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1,- METODOLOGIA

Gaur egunean finantzal ekintzak duten garrantzia kolektibitate publikoetan nabaria da. Problema nagusi bat dela
ko eta bere gaurkotasunagatik, finantzari buruzko literatura,
azkenaldi honetan, asko ugaritu da (1). Bestalde, hor ditugu
kontzertu ekonomikoen arazoa eta abar. Baina lan hauek teoria fiskalaren mailan mugitzen dira eta ikerkuntza honen asmoa zera izan da: gaurko kontzeptu eta gogoeta teoriko fiskal batzuek datu historikoen analisia egiteko tresna bezala
erabiltzea eta modu honetan frogan ipintzeko kontzeptu eta
hipotesi batzuren balioa edo baliorik eza.
Aintzinako erregimenaren hazienda aztertzen saituko
gara, garai hartako gizartearenjokabideaz oAartzeko, neurri
batean egungo problema berdintsuei konponketa eman beharra
bait zuten.
Haziendaren helburua behar publiko batzuei erantzu-

tea denezgero,gizarte barneko oreka gordetzeko mekanismo
bihurtzen da. Hazienda bada, gizarteari eta gizarte honen
baliabide ekonomikoari lotua dago. Bestalde,erakunde honek,
Haziendak,

badu zer ikusia

zioen bilakeran.

administral eta politiko institu

Ez dugu ahantzi behar instituzio politikoen

eta gestio publikoen aurrerabidea hazienda sistima baten era
kuntzan baldintzaturik dagoela. Hazienda, bada, hainbat faktore edo elementurekin lotuta dago eta ikuspuntu ezberdineta
tik aztertu daiteke. Baina ikerkuntzaren lehen pausoa emate-
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rakoan, gaiak eta problemak mugatu egin behar ditugu eta kasu
honetan azterketaren helburua "harreman fiskalak Biskaiko Jau
rerrian" arakatzea izango da.

Gaia mugatu bezain laster agertzen dira galderak, bai
na gai mugatze honek zera suposatzen du, egon dela aldez aurretiko ikerkuntza bat. Ikertzapen honen konklusioak hauek di
ra: Bizkaiko Jaurerria unitate geografiko-politiko ezberdinek
osatzen dutela: elizalde, villa, merinalde periferikoak; eta
unitate bakoitzak bere hazienda autonomoa du, eta Bizkaiko
Jaurerriak, unitate politiko handiagoak, hazienda zentrala
duen bezalaxe.

Baina datuok ditugula galdera hauek sortzen dira: Ha
zienda hauen artean harremanik bai ote dago edo guztiz autonomoak dira?. Harremanak badaude nola sortzen dira loturak,
zer mekanismo fiskal erabiltzen dira? Harreman fiskalek bai
ote dute zer ikusirik Bizkaiko integrakuntza politikoak eta
fiskalak parean ahal doaz?

Galdera hauei saiatuko gara erantzuna ematen, eta no
labait, frogatu behar dugun hipotesia hau da: harreman fiska
len garrantzia Bizkaiko lurraldeen integrakuntzan; hots, kon
tzeptu baten bidez esan da aztertu nahi duguna, edo berdin
dena, Bizkaiko Jaurerrian federalismo fiskala egon den ala
ez.

Ikertzapen hau aurrera eramateko erabili dituqun ma
terialak hauek izan dira: ALZOLA, MONREAL eta SAGARMINAGAREN lanak bibliografiaren aldetik eta Gernikako Artxiboa.
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Dena dela, behar da esan lanaren prozesua askoz erra
zago izango zela artxibo honetako dokumentuak ondo klasifika
tuak eta ez hain sakabanatuak egon baziren.

Sarrera hau egin ondoren has gaitezen Bizkaiko Jaure
rrian dauden harreman fiskalak aztertzen.
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2.-

HARREMAN FISKAL MOTAK

Bizkaiko Jaurerria, Aintzineko Erregimenean, integra
kuntza politiko astitsu batetan agertzen zaigu, eta modu berean, hazienda sistima ere zentralizapen bideetatik ibiliz
doa. Baina joera honen barnean hau da errealitatea: erakunde
lokalak (hiribildu eta elizaldeak) eta komarkalak (Durangoko
Merinaldea, Enkarterria,...) Bizkaiko Jaurerrian artikulatzen dira, baina erakunde bakoitzak autonomia du.
Erakunde instituzional honi hazienda deserdiratua da
gokio. Honela, Jaurerrian hazienda zentrala dagoen bezala,
eskualde periferikoetan eta erakunde lokaletan zera ikusten
dugu, hazienda autonomoak dituztela bere sarrera eta ciastu
bereziekin. Hazienda hauen artean Bilbokoa eta bere Kontsulegoena nabaritzen dira, Jaurerriko Hazienda Zentralen sartzeak
gaintzen dituztelako.
Hazienda, deserdiratua dagoela onartu ondoren, azter
ditzagun Hazienda honen barnean sortzen diren harreman fiska
lak. Bizkaiko Jaurerria osatzen duten erakunde politiko bakoitzarekin, Bizkaiko hazienda zentralak badu zenbait lotura
fiskal berezi.
- Lehenengo harreman-maila Jaurerria eta erakunde lo
kalen artean ezartzen da (hiribilduak eta elizaldeak). Bi erakunde hauen arteko artikulapen fiskala Gernikako Batzarretan dekretatutako "banaketa
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fogeralen n eta arbitroen bitartez egiten da.

- Bigarrengo harreman-maila, Jaurerria eta Bizkaiko lurralde periferikoen artean agertzen da (Duralgaldea, Enkarterria, Orozko).
- Hirugarrengo harreman-maila, nahiko berezia, Jaurerria eta Bilboko kontsulegoaren artean sortzen
da.
- Azkenik aipa daiteke udalen arteko harreman fiskalak.

2.1.-JAURERRIA ETA ERAKUNDE LOKALEN ARTEKO HARREMAN FISKALAK

Bizkaiko Hazienda Zentralak, esan dugun bezala, ez du
eredu zentralizatzailea jarraitzen, zeren beraren jurisdiziotik at hainbat konpetentzia gelditzen bait dira; esatebaterako, udalen kontura doaz lan publikoak (zubiak, bideak, e.a...)
edo soldadutzak dakartzan gastuak (2); gainera ohartu behar
gara hazienda zentralak ez duela funtsik berezko ondasunik ez
duelako (3), udalek ordea badute.
Bizkaiko Jaurerriaren Haziendak, bada, eredu deserdi
ratzailea jarraitzen du, bai sartzeetan eta baita ere gastue
tan.
Harreman fiskalak, XVII. menderarte (hau da, gastu
publikoa oso ahula zen garaian), emaitza arrun* batetan ba-
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karrik oinarritzen zen: zerga fogeralean (4). Hazienda lokalak, ordea, bazuten garai horretan zerga sistema bananduago
bat, zeharkako zergak funtzio bat betetzen zuelarik (5).
Hala, XVII. mendetik aurrera, Bizkaiko hazienda zentrala zeharkako zergak erabiltzen hasten denean, problemak
sortuko dira Jaurerria eta erakunde lokalen artean, batez ere biak zerga irudi berdina erabiltzen dutelako.
Zergan klasifikapena egiten badugu eta antolaketarako eritzia zerga-irabaziekin nor gelditzen den baldin bada,
hau ikusten dugu:

len. Arbitrio edo zerga batzuren jatorria eta hesnarrua udaletan bakarrik dagoela, esatebaterako,
berezko ondasunen errenta edo udal zerbitzuetatik eratorritako sartzeak: taberna, harategia,
alondegia,...
2en. Beste zerga batzuek Bizkaiko Jaurerri guztian a
plikatzen direla. Sarrera hauk Jaurerriko Hazien
da Zentralaren konpetentzia dira, esatebaterako,
tabakoa, paperak, azukreak dituzten zergak.
3en. Beste zerga batzuek daude kontsumoa zergapetzen
dutenak eta bai Hazienda Zentralak eta bai hazienda lokalak erabiltzen dituztenak, edo, baita ere, lehenak bigarrenari emandakoak.
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Argi dago bada, Jaurerriko hazienda zentrala eta hazienda lokaleko harreman fiskalak bigarren eta hirugarrengo
atalean agertzen diren zergen bitartez ematen direla. Baina
batez ere hirugarren ataleko zergak planteaituko dituzte hain
bat problema teoriko eta praktiko.

Esatebaterako, zerga bat Hazienda Zentralaren eskuetan badago eta Hazienda lokalak zerga irudi hori erabili nahi
badu, birkargu bat egin beharko du zergaren kuotaren gainean,
baina honen ondorioz, gehitu egiten da udaleko presio fiskala; alderantziz ordea, zerga horren irabaziak Hazienda zentra
laren eskuetan gelditzen badira, udal haziendaren sartzeak
murriztuta geldituko dira.

Dena dela, eta gaiak dituen zailtasunak planteiatu arren, interes handiko harreman fiskal formulekin egin ziren
saioak. Adibidez, (erdizka) konpartitutako zerga sistema. Bai
ta ere, XVII. mendearen hasieran, Bizkaiko hazienda zentrala
zergak uzten hasten da udaletako haziendei (6). Subentzio for
mulak ordea, (Hazienda zentralak Hazienda lokalak) ez zuen e-

duki aplikazio handirik, zeren udalen eskuetan bait zeuden he
rriko gastu gehienak. Dena dela, sabuespen gisa nsubentzio
txikibatzuk ff ematen ziren (7).

Bideen eralketak dakarren gastu publikoa dela-eta oso
hedatua zegoen Bizkaiko Jaurerrian eritzi bat presio fiskalaren banaketari buruz, eta hau zen: Zerbitzu publiko baten biz
kortzeagatik erakunde lokal bakoitzak jaso zezakeen abantail
edo irabaziak nolakoak zirenaren arabera zergen emaitza ere
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ezberdina izango da (8). Eritzi honek bada, harreman fiskal
bereziak sortuko ditu.

2.1.1.-

Bilborekin sortzen diren harreman fiskalak ohar

kera bat merezi dute. Bilbok zuen presentzia ahula Bizkaiko
Batzarre nagusietan ez zen egokitzen berak zuen pisu espezifikoarekin bai demografia mailan (XVIII. mendean %10 Bilbon
bizi ziren) eta baita ere ekonomia mailan (9). Baina bere ha
ziendak bazuen zer ikusia indar ekonomikoarekin. Honela, Bil
boko zerga sistema aspaldidanik (Ertarotik) zegoen oso banan
dua

(10)

eta bere sartzeak Bizkaiko Haziendak zituenak baino

handiagoak ziren. Esatebaterako, I, 49-50 an Jaurerriko Haziendaren sartzeak, dokumentuaren hitzetan,

"eran inferiores

al tercio de las rentas de la villa de Bilbao" (11).

Bilboko haziendaren pisua nabaria zen Jaurerrian egin behar ziren gastu publikoak handiak zirenean. Honela, Ur
duñako bidea, hainbanan (diru partaidetza berdinean) ordaindu zuten Bilbok, Kontsulegoak eta Jaurerriak. (Batzarre Nagu
sien akordioa I (68-70) (12). Zerga fogerala ordaintzerakoan,
kutxa nagusiari egindako emaitza ere oso kopuru handikoa zen.
Batzarre Nagusietako aktak diotenez (1790-Uzt-19).

"debe pagar perpetuamente la s g tima parte del niimero
total de fogeras que hubiera en el Seflorio con exclusi gn de las Encartaciones" (13).

Udal honek duen edukiera fiskalak nolabait argitzen
digu Bilbok eta bereziki talde - sozial nagusiek (merkatariek)
Jaurerriaren aurrean agertu zuten jarrera urrunkorra edo
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heskorra izan zela eta batez ere, XIX mendean foralitatearen
krisialdian sartzean.

2.2.- BIZKAIKO JAURRERIAREN HARREMAN FISKALAK LURRALDE
PERIFERIKOEKIN

2.2.1.- Bizkaiko Jaurerria eta Durangoko Merinaldea

Hara, XVI. mendearen hasieran bi erakundeon
arteko harreman fiskalak instituzional harremanak bezain

gaiz

ki zeuden. Esatebaterako, 1575 an merinaldeko bizilagunek ordaindu behar zuten totaletik seigarrengo zatiari uko egin zio
ten.Urrengo urtean, konkordioko eskritura batetan i zera hitzar
tzen da: lurralde bakoitzeko arazoetan gastuak banatzea (bereiztea). Dena dela, interes komuneko arazoetan bere lagunt.za
emango zuten hamabigarrengo zatiarekin. Harreman fiskal mota
hau zera da: Jaurerriaren kargetan partaidetasuna edukitzea
portzentaia batekin.

XVII. mendearen lehenengo zatia konkordia garaia da,
eta horrela, 1628 an, aipaturiko bi erakundeon artean akordio batetara helduko dira. Urte horretan erabakitzen da Batzarre Nagusietan bi boturekin parte hartzea eta aldi berean
zerga fogeralen arabera zama orokorretan emaitza ematea.
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2.2.2.- Bizkaiko Jaurerria eta Enkarterria

Bi erakunde hauen arteko harreman fiskalak Durangoko Merinaldearekin eman zirenak baino konplexuagoak izan ziren, zeren Enkarterriaren integrakuntza Jaurerriaren barnean astitsuago izan bait zen.Durangoko Merinal
deari gertatu zitzaion bezala "banaketa fogerala" izan kontuzko arazoa Bizkaiko jaurerriarekin harremanetan.

Hasierako etapa batetan paktu bat egin zen (30-VIII1576) Enkarterri eta Jaurerriaren artean, Durangaldearekin e
gin zen antzera honako puntuok oinarritzat harturik:

1.- Lurralde bakoitzeko gastuen banaketa
2.- Interes komuneko gastuetarako laguntza ematea.

Hala, XVII. mendearen lehenengo zatian, lehen aipatu
dugun bezala, Jaurerriaren artikulapenerako akordio batzuek
harturik ziren; eta, 1635 an, 1931 an konponketa batera heldu ondoren, zera erabaki zen; enkarterritarren gastu komunetara seiren batekin zergak ordaindu behar zituztela. Baina
1650 an formula honen ordez, beste bat ipini zen: bi urtetik
behin 7.000 erreal (biloi) kupo global finko bezala ordaintzea.

Baina, Enkarterriko udal batzuek, harreman fiskal
formula hau baino gehiago, Jaurefriarekin elkartzea nahiagoa
izan zuten. Honela, Gordoxolako bailara eta Guenesko udala
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1642 an bildu ziren Jaurerrira. Integrakuntza prozesu honek
XVII. mendearen zehar jarraitzen du: Zalla (1668), Galdames
(1672) eta Somorrostro, hiru udalak (1682).
Batasun honen kontra, ordea, Enkarterriko beste bailara eta udal batzuek agertu ziren. Iturriotzeko udalak, esatebaterako, hau zion:

"el gran dafio que a estas Encartaciones resultarfa perpetuamente la dicha unign ansi en los grandes gastos y con
tinuos repartimentos que el señorio echaria y en que se
obligan a contribuir incansablemente (...) y las contribuciones sergn continuas e intolerables al general" (14).

Jarrera ezberdin hauk direla-eta Jaurerriarekin sortzen diren harreman fiskalak bikoitzak izango dira.

1.- Jaurerriarekin elkartuta dauden errepublikek Jau
rerriko gastu komunei eman beharreko laguntza ba
naketa fogeralen bitartez egiten zen.
2.- Elkartuta ez zeuden errepublikek, eta elkartutakoek ere bai, kupo global finko bat ordaintzen
zuten.

Kupo global hau burdin-mea kintale bakoitzean 8 mrsko
arbitrioen bitartez ordaintzen zen... Zerga honen jatorria
Bizkaiko erakunde zentralean egon arren, Jaurerria eta Enkar
terriaren artean konpartitutako zerga da, hots, zerga honen
irabazi garbiak bi erakundeen artean zatikatzen dira portzen
taia bat jarraitzen dutelarik (15).
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Honela ba, banaketa fogerala, kupo globala eta konpartitutako zergak dira Jaurerriarekin erabiltzen diren
tresna erabilkorrenak, baina harreman fiskal hauek zintzilika geldi daitezke gai fiskaletan ezberdintasunak agertzen
direnean.

2.2.3.- Bizkaiko Jaurerria eta Orozko

Gastu komunetarako Orozkok ere bere Zergak ordaintzen zituen eta honetan oinarritzen ziren harreman fiskalak. Orozko, XVIII mendearen bigarren zatian, sartzen da Jaurerriarekin elkartzeko prozesuan. Batzarre Nagusiak,1748 an,onartzen ditu batze honen atalak eta halabers
beste hau erabakitzen da:

"que con arreglo

a

ellos (se hiciese por los mismos

comisionados la liquidacl6n de cuentas con Orozco,
y la numeraciOn de sus fogeras, con intervenci6n
del valle" (17).

Beraz, Orozkon Jaurerriko zerga sistema komuna ezarriko da: banaketa fogerala eta batzar Nagusiak ipinitako
arbitrioak.

Gero, 1789 an kontuen likidapena egin zenean, Orozkok Jaurerriari zor zion banaketa fogeralatik 20.764 erreal
(biloizkoak) (1785-89 periodoa) eta pegar ardo bakoitzean
ezartzen zen 16 mrsko arbitrioagatik 19.602 erreal. Guzti
hau, Bizkaiko diruzaindegian sartu behar zen, baina batasun-
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-eskribuan hitzarturik zegoenez, kantitate bat atera hehar
zen Orozkorentzat (18).
Sintesian bada, Orozkok, beste lurralde periferikoek
bezalaxe harreman fiskal bereziak mantentzen ditu Jaurerriarekin. Bizkaiko zerga sistema erabat aplikatzen da Orozkon,
baina azken honek bildu den diru kopurutik zati bat beregana
tzen du.

2.2.4.- Jaurerria eta Bilboko Kontsulegoa.

Bi erakunde hauen arteko harremanak ez di
ra zergatzeko obligantzaren ondorio, hots, deretxo publikoaren obligantza batetik datozenak, baizik-eta interes berdinei erantzuna emateak sortzen dituenak. Bestalde, kontsulegoaren edukiera ekonomikoa Bizkaiko Hazienda Publikoaren pa
rekoa da; kontuan eduki behar da Kontsulegoak bere sartze
propioak dituela: "averia n izenekoak (19).
Errealitate honek bere eragina eduki zuen Jaurerriko
Hazienda publikoaren lanetan. Kontsulegoak, Bilbok eta Jaure
rriko haziendak, hiru erakunde hauek, kapazitate ekonomikoa
zutenez gero, lan publiko handiak egin zituzten hiruren artean (20).
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2.2.5.-

Udalen arteko harreman fiskalak.

Harreman hauek, batez ere, bideak eraiki edo konpondu behar zirenean agertzen ziren.
Hona 1507 ko (apirileko) Erret Gutun batek zer
zioen:

"se debia averiguar el gasto necesario, con indicaci6n de los ayuntamientos y particulares que contribuirian a aderezar las calzadas, y las rentas y
propios destinados al objeto, previos los llamamien
tos y emplazamientos oportunos" (23).

Lan mota hauen ondorioz sortzen ziren bidasariak e
ta arbitrioak eskualde berean bakarrik ezartzen ziren. Urkiolako bidearen kasuan, esatebaterako, Durangaldeko herriek
zuten batipat interesa eta beraz, bidasariak nahiz arbitrioak
merinalde honetan bakarrik ezarriko dira (24).
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KONKLUSIOAK

Bizkaiko lurralde periferiko eta Jaurerriko hazienda
zentralaren artean lotura fiskal formula ezberdinak egon arren, Jaurerria osoki kontuan hartzen badugu, zera ikusten
dugu: solidaritate fiskalaren eritzia ez zegoela hedatua. Le
hen ikusi dugu nola karga-banaketa ezberdina izatea zela eri
tzi normalena. Jaurerriaren lurraldea ez da bere osotasunean
hartzen, baizik-eta gune geografiko bakoitzak bere betebeharrak konpontzen ditu. Solidaritate fiskalak gune geografiko
tikietan ematen da batez ere: udalak, eskualdeak.
Dena dela, Jaurerriak badu 2erga sistema komun bat:
zerga fogeralak eta zeharkako arbitrioak.
Eta hala, XIX mendera hurbiltzen garen neurrian,
Jaurerriaren lurraldea eta integrakuntza politikoa osatzen
doa; halaber Jaurerriko zerga-sistema komuna guztiz hedatua
da. Sintesian esan genezake: Haziendak oinarrizko funtzio
bat jokatu duela Bizkaiko Jaurerriaren erakuntzan.
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SINTESIS

Este pequeño estudio sobre "las relaciones fiscales
en el Señorio de Vizcaya" pretende poner el acento en la im
portancia de los vfnculos fiscales entre los distintos componentes territoriales del Señorio en el proceso de construccidn y cohesi6n de las estructuras administrativas y po
litico-institucionales del Señorio de Vizcaya. La existencia de unos modos de vida, una lengua, unos usos costumbres
denotan la existencia de una comunidad, pero la tarea de
construcci6n de una entidad polftica supone el esfuerzo de
creacidn de nuevos lazos sobre nuevos presupuestos. La soli
daridad agnAtica, los lazos de vecindad, usos como el "auzo
lan", etc. tienen hondas raices en el Pais y responden a de
terminadas economfas y a formas de pensamiento precisos, pe
ro la introducci6n de la economfa monetaria, la presencia
de necesidades prIblicac que estan por vnuima de las comunldades locales o de parentela plantean a la sociedad vizcaina nuevos modelos de relaci6n pdblica que se añaden a las
anteriores.

Analizamos en el presente articulo los diversos lazos econ6micos de caracter pfiblico, es decir, las relaciones fiscales entre los distintos espacios y comunidades que
componen el Señorio en el periodo del Antiguo R6gimen. La
articulaci6n fiscal entre los diversos entes pdblicos (en-
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tidades locales, merindades perif6ricas, Señorio) constituir un autentico reto en el plano de la creaci6n de nue
vas figuras y relaciones fiscales y en la consecuci6n de
una armonia en el seno de una hacienda descentralizada en
principio, ya que en la via de una integraci6n politicoinstitucional habria de superar las resistencias a dicho
proceso.
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SYNTHESIS

This little study of "The Fiscal Relations in the
Dominion of Biscay" endeavours to atress the importance
of the fiscal links between the different territorial
components of the Dominion in the process of construction
and cohesion of the administrative and political institutional structures of the Dominion of Biscay.

The existence of certain ways of living, a language, certain ways and customs indicates the existence of a
community, but the work of building up a political entity
entails effort in the creation of new bonds on new assumtions. Agnatic solidarity, neighbourhood bonds, ways like
that of the "auzolan" (comunity work) etc. have deeeproots
in the Basque Country and fit certain economies and specific ways of thinking, but the introduction of the monetary
economy, the presence of public needs which go beyond the
local communities or those of relatives call into existence new models of public relationships for the Biscayan
society which are added to the previous ones.

In this article we analyse the different economic
bonds of a public nature, i.e. the fiscal relations between the different areas and communities which made up the
Dominion at the time of the ancien rêgime. The fiscal arti
culation between the different public bodies (local enti-
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ties, outlying districts, Dominion) was to constitute a
real challenge in the £ield of the creation of new figures and fiscal relations and in securing harmony in principle within a decentralized treasury since in the coruse
of political institutional integration, resistenCe to the
said process was going to have to be overcome.
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AITZIN SOLAS

Ikerketa lantxo hau ardatz baten inguruan egina izan da: lehenengo Euskal Herriko instituzioak nolakoak ziren aipatuz. Ez bakarrik jakiteko Frantsesek edo Espainolek zapaldu izan dituztela. Bada beterik ere, zeren, gaur
egun Euskal Herrian ateratzen diren historiako saioei begirada bat ematen badiegu, ohartzen bait gara gehienak
gaur egun guk bizi ditugun eragozpen edo "problematika"-z
kutsaturik daudela. Ongi ala gaizki? Ez da hor gai honen
funtsa. Baina instituzioen historian sartzen garelarik kon
turatu behar gara non gabiltzen eta nora goazen.

Sebilako ISIDORO-k egin zuen, gai bera hartuz,"His
toria Gothorum", Espainiako ideologia oinarrizkoa. Tours-

eko GREGORIO-k aldiz egin zuen gai beraz hamar tomotako
"Historia

Francorum".

Eta arriskua daukagu daramagun herri-burruka ere
oinarritzea "Historia bascorum" berri batetan. Arriskua esaten dut, zeren-eta horrelako historia ere egin behar da
noski, baina ikusiz zenbatetaraino ez den apologia bilaka
tzen. Orduan, herriari ez zaio gauza handirik ekartzen, a
re guttiago historiari.

Eta problematika hauxe da: zein dateke Euskal Herriko historia? Zein da historia horren jomuga eta, helbi
dea (berez metodologia)? Iduri bait zait historiaren defi
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nizioa eta metodologia elkarri loturik daudela.

Lan sail honetan abiatuz, jakin nahi nuen zer eta
nolakoak izan ziren Euskal Herriko erakunde edo instituzioak (herri-biltzarreak, foruen arazoa). Baina ez bakarrik jakiteko foruak noiz eta nola galdu genituen: gai ho
ri asko eta asko aipatua da, zeren, jadanik erran dudan be
zala, problematika hori ez bait daiteke bazter gaur egun
bizi dugun egoera konkretoan. Baina beste gogoeta gai bat
ez ahantz: zein zen herri-biltzarre horien barneko ibilerapena edo funtzionamendua.
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I.- UZTARITZEKO HERRI BILTZARREAREN EZAVGARRI GARRANTZITSIX
NAK.

Lehenengo Erregimen Zaharreko beste baserrietako
elkargoen antzekoa da Uztaritzeko herri-biltzarrea, erran
nahi baita lekuko komunitate bat zela.

1.- Herriko bizilagunen arteko elkargo bat da eta
ez parrokia-ko erakunde bat. Egin beharretan eta lanetan
elkartasunean ari eta bizi diren herritarren lotura bat.
Herriko ontasunen kudeari eta zaindari.

2.- Elkarren arteko bizitzaren erakuntza hori izatez artzain-laborarien egintzen inguruan oinarritzen da.
Hala nola gaien eta deliberamenduen banatzeak
ager-arazten du herri-lurren baliatzeari eta araudiei ematen zaien garrantzia: ibilbide librea, larreen erabiltze
librea, oihanen baliatze librea; orotara gaietarik %36 eta herriko zubi-bideen apailatzea sartuz %52.

3.- Herri-biltzarrearen esku da ere baserriko lan
andana bat: arta-biltze, iratze...mozte, gisu-labeetako ekaienbiltze; lurpea ere komunitatearen eskutan baita.
4.- Herri bizitzaren erakuntza horrek sistema poli
tiko konkretu bat begiratzen du. Administraritzarako eta ku
deantzarako aginte osoa daukan batzorde erabakitzaile bakarra
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da. Bere esku dauka arautegi, erreglamendu guzien prestakuntza.
Eta idazkiek erakustera ematen digute herritar
bakoitzaren ala eskubideen ala aginbideen kodifikapen zehatz bat apailaturik dagoela.
Itxuraz demokrazia zuzen bat azaltzen duten araudiek:

- Herri mandatariak urtero aukeratzen dira.
- Auzapeza ere urtero berritua da.
- Herri mandatari hoiek kudearitzarako mandatua dute bakarrik, osoki beregain den biltza
rraren kontrolpean.

5.- Ondorioz, giza-harremanetan, herri-ikusmolde
bat dator hortik. Biltzarrearen eskutan dira lurrak, lurpea, lurlangintza, baina biltzarreak du ihardokitzen beharretan dauden guzien jasaiteko: biltzarreko gaien eta deli
beramenduen beste zati handi bat giza-laguntzan sartzen da,
erran dezakegu herri-laguntza, (istripuz joak, behartsuak,
zaharrak, haurrak).

6.- Ororen buru elkarren artean josirik daude giza-bizipide eta gizapolitik harremanak herri ikusmolde bakar
baten azpian gordetzen baitira. Ondorioz kultur edo ideien
berdintasuna dago finkaturik herritar guzien artean. Balore (edo balio) sistema bakar bat da onartua, moral eta
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deia desberdinak bilduz eta bateratuz berdintasun batean,
hots, norberaren libertatea gutituz edo ezeztuz,gLzarte
itogarri bat sortuz, bakoitzari ibil-arautegi berak hertsatuz.
Herri biltzarreak Lapurdiko milizi-soldadoak
edo gobernadorearen "jendarman" eskatzen dituelarik, nola
ko demokrazia eta zein balore sitema zaintzen duen ageri
da. Itxurazko "euskotarren" demokrazia horrek ororen buru
bere baitan zeukan zapalkuntza eta gutienekoa.

II.- EGUNEROKO HERRI-BIZITZAREN ERREALITATEA,

Ikusi dugunaz, itxuraz sistema komunitario bat darama herriak, itxuraz denen arteko berdintasun demokratiko
bat erakutsiz.

Baina besterik ere azaltzen digu errealitate horrek.

Ontasun mailak eta giza-bizipidezko desberdintasunak azaltzen dituzte idazkiek. Guti gora behera hiru gizamail (edo herri mail) aurki ditzazkegu:

1.-

Goi mailakoak: lege-gizonak, merkatariak, ofi-

zialeak (zurginak bereziki), laborari eskolatu batzuk.

2.- Behe mailakoak: ez

bakarrik jende xehea, baina
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ezin bizia jasaiten duten bordari, etxetiar,

sehi,

artzain eta langileak (orotara gutienez %20).
3.- Eta bi mailen artean: egiazko jende xehea, ezin bizia baino gehixago duena, baina edozein krisiak behe
ko mailaratzen duena; askotan gosea edo eskasia ezagutzen
duen jendea.

Giza edo herri-mail desberdin hoiek argi agertzen
dira herriko biltzar politik - erabilerapenean edo funtzio
namenduan.
Erran dezakegu giza-bizipidezko desberdintasunari
politik desberdintasun bat gaineratzen zaiola:

1.- Herriko jendetzatik sail batek ez du parte har
tzen herriko biltzarrean. Barne izateko "etxeko jaun" izan
behar da. Eta hemezortzi garren mende erdian Uztaritzeko
444 etxaldeetarik bakarrik

300

etxeek dezakete ordezkari

bat bialdu herri-biltzarrera. Hoiek baitira herriko "jaun
ttoak", idazkietan "gens notables" izena emaiten zaiena.
2.- Herrilur salmenten eta ardoaren salerosketen i
kerketak ere ondorio bera ematen digu: herrimail bereko be
tiko jende berak dl.ra erosle: ofizialeak (zurginak) eta
merkatariak. Eta jende beretsuen eskuetan dira ere herri-biltzarreko politik-giderrak. Erran nahi baita kultur eta ontasun heienean"jadanik faboratua den gutiengo edo mi
noria bat aurkitzen dela politik boterearen erabiltzean.
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3.- Jende batzuk osoki baztextuak dira herriko gora-beheretatik: emazteak, "buhamiak" eta "estranjerak".
Baina kontuz

bi hitz hoien atzean bilatu behar da,

ez bakarrik kontenido ethniko bat; herri-mandatarien poli
tik-bide bat azaltzen da: herriaren edo komunitatearen
deologia oso osorik zaindu nahi dute goi mailako mandatari
hoiek behe mailako "funts gabeko" edo "maltzurrez beteriko" jendeen gandik. Ez ahantz, lehen zatian ikusi dugunez,
herri mandatariek giza-harremanetan herri-ikusmolde bat eta bakar bat dutela onartzen. Besteak "buhami" "estranjer"
edo "arrotz","gaizki bizi" diren jende baztertuak dira.

Aitor dezagun ere arrazismoa azaltzen dela idazki
beltz askotan. Aitzinako Erregimen Zaharrak ez die Euskal
Herrian askatasun handirik ekarri "buhami", "estranjer",
"arrotz", hoiei; ez baitziren "etxeko jaun" edo lur jabe.

III.- HERRI-BILTZARREAREN BILAKAERA, HAUSTE ETA DESEGITEA
REN ERAGILEAK.

Kontuan hartu behar da herri-biltzarrearen erakundeak mendeetan zehar ez direla geldi geldirik egon, bilaka
bide baten ondorioz apurka apurka aldatu direla. Eta aldaketa horren norabideak erakusten du XVIII. mendean herri-biltzarrea barnetik desegiten ari dela.
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1.- Jendea deSinteresatzen da herriko biltzarretaz;
alde egiten du, ez partehartuz edo tenorez ez bilduz.
2.- Jende guti agertzen da herriko-biltzarretara.
Mende osoan, 300 "etxeko jaun"-etarik 114 izanen da goren
gradoa 1731-an. Beste bilkuretako jendearen kopurua 40-60
arteko kideetan bukatzen da: guti gora behera herriaren ha
marretarik bat. Euskaldunen ohizko demokrazia zuzen honen
itxurak beste errealitaterik gordetzen digu beraz.
3.- Herriko bilkuren urteko erritmoa ere apaltzen
da mendeak zehar. Ageri da herri-gogoa ahalduz doala.
4.- Herriko bilkuretan tirabira eta krisialdi asko
sortzen da. Krisialdi hoien arazoa barnetik ikertzen delarik, ageri dira interes pribatu eta pribatzaile desberdin
batzuk.
Egia erran aldekontrako aginteen biltzarrea da
go, eta barne-indar barreiats hoien eraginez herri elkargoa desegiten ari da.
Idazkietan bildu datu askok erakusten dute herri-elkargo horren ahultzea eta desegitea:

- Herri lurretako bazkalekuei buruz egin arautecTiak
herritarrek berek ez dituzte errespetatzen.
- Gauza bera ezkurretarako arautegiaz, oihanaren
baliatze kolektiboaz (egur ebaste 'edo xehatze,
zuhaitz erretze, hesi debekatuen eraikitze).
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Herri-egitura kolektiboak desegiten ari dira, herri-lurren jabego kolektiboa deusezten da, jabego pribatua
aldiz hedatzen da nekazaritza mailan.
Ororen buru lehengo sistema kolektibistak amore ematen dio jabego pribatuari, herri-lurren salmenta eta banaketa onartzen da, komunitatearen mandatarien gogoa ere
aldatzen ari, politika berri baten apailatzeko prest dena.
FXantziako Iraultza datorkigu: ez kanpotik bakarrik, barnetik ere.
Garai luze batez Uztaritzeko herri-biltzarreak bere funtzioa bete du: herriak zuen sortua historian zehar;
funtzio hori betetzen duten ber herriak araberako institu
zioak onartzen ditu.
Baina hemezortzi garreneko euskal gizarte zahar ho
rren artetik jende berri bat sortzen da: merkatari, lege-gizon, ofiziale. Interes desberdin batzu dauzkate eta he
rri-biltzarreak betetzen duen funtzioarekin antagonismoa
sor daiteke eta sortu da. Horregatik barnetik hasi da desegiten, gizarte eta ekonomia saileko aldaketak eskatzen
zuen funtzio berririk ez duelako gehiago betetzen.
Frantzia-ko Iraultza ez da bakarrik Parise-tik etorri, herrian bertan erroak eginak zeuzkan.
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LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS MUNICIPALES:
USTARITZ AU XVIII

SIECLE

I.- LES CARACTERES ARCHAIQUES OU TRADITIONNELS D'UNE INSTITUTION

La communaut6 d'Ustaritz, a l'image de la plupart
des communaut6s rurales d'Ancien R6gime organis6es de collectivit6s, est una communaut6 d'habitants qui vit dans
la solidarit6 des taches et des obligations.
Cette organisation de la vie collective est axde
essentiellement autour des activit6s agro-pastorales, mais
elle concerne 6galement les structures politiques: l'assem
bl6e est l'organe d'administration et de gestion de la communaut6, d'61aboration des statutos et des reglements.
Cette assembl6e 6tablit rourte une codification des
droits, des devoirs, des prestations de chacun, dans un
fonctionnement 6galitaire et d6mocratique, du moins en apparence.
en d6coule une conception collective des- rapports sociaux ou l'assistance sociale a pour fonction d'
harmoniser les rapports sociaux.
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Cette vie collective impose une hOmog6n6it6 Culturelle et id6ologique, un unanimisme moral et ideblogique
qui aboutit a une soci6t6 6touffante ou la libert6 individuelle est restreinte.

II.- CETTE VIE COLLECTIVE DANS LA REALITE QUOTIDIENNE

Au-dela des apparences de fa9ade, la r6lit6 r6vele
des in6galit6s socio-6conomiques, des niveaux de fortune.

Et le fonctionnement politique de l'institution co
mmunale semble se reposer sur cette in6galit6 socio-6conomique; autrement dit, l'in6galit6 socio-6conomique est dou
blde d'une indgalit6 politique. Un secteur dela population
est exclue de l'assemblde ou ont droit d'entr6e les "maitres de maisons". Les activit6s de la communaut6 r6velent
qu'une minorit6 d6ja favorissde par son niveau culturel et
de fortune se retrouve dans l'exercice du pouvoir politique.

Cette communaut6 entretient des exclusions au niveau de ses relations sociales: exclusion des femmes, des
"boh6miens", des "êtrangers", des gens de "mauvause vie",
c l est-a-dire des 616ments troubles et subversifs susceptibles de mettre en cause l'homog6n6it6 id6ologique.
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III.- FACTEURS. D'EVOLUTION, DE RUPTURE, DE DESAGREGATION
DE LA COMMUNAUTE

L'absent6isme chronique, le peu de participants a
l'assembl6e, la baisse du rythme annuel des r6Unions montrent une d6saffection de la population vis-a-vis des ins
titutions communales, eta l'affaiblissement de l'esprit
civique.
Malgr6 l'homog6h6it6 apparente, l'assemblde est le
lieu de tensions et de pouvoirs antagonistes, secou6e de
forces internes disparates.
A travers les nombreux rappels au reglement dans
la gestion des terres communes, a travers les nombreuses
fraudes, les nombreux abus communaut6 au nom du bien collectif sont mal support6es par certains est nette. L'organisation de la vie collective dans la solidarit6 des ta
ches et des charges n'a plus l'adh6sion d'une partie de la
population.
Notamment, le mouvement d'appropiation fonciere exerce une pression de plus en plus constante sur les struc
tures collectives.
L'affaiblissement du civisme et de l'esprit communautaire est le r6sultat d'n ph6homehe nouveaU: 116Mergen
ce de l'indiVidualisme

et

du lib6relisme.
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BIZKAIAKO ERREPIDEGINTZA(1818-1876)

HAZKUNDE EKONOMIKOAREN BIRRAKTIBAPENERAKO AZPIEGITURA LANAK,

Ja6eba

AG/RREAZKUENAGA
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SARRERA

Duela urte bi
tzapean aurkeztu

MARIA ANGELES LARREAten zuzendari-,

nuen litzentziaturako tesiaren laburpena

eta ondoriorik garrantzitsuenak azaltzen saituko naiz orain
go honetan. Laburpena denez gero, ez ditut aipatuko iker la
nean erabili ditudan sorburu guztiak, hots, nire baieztape
nen frograntzak, behin behinekoak baizik. Gai hau aztertze
ko Gernikako artxiboa dugu aberatsena. Bizkaiako diputazio
ko artxiboan ere badaude zenbait eskuiskribu interesgarri
eta RAFAEL MIEZAri

esker Novia Salcedoren gai honi buruzko

ineditoak dira.
Bibliografiari dagokionez, oso urria dugu oraingoz.
Eta bereziki hartu dudan epearen arabera,

PAULO ALZOLAren

liburua dugu azterketa bakarra: Monografia de los caminos
y ferrocarriles de Vizcaya.

Bilbao 1898. Bestalde, Euskal

Herriko errepideetaz azpimarratzekoak ditugu

LEONCIO URUBA

YEN: Una interpretaci6n de las comunicaciones en Navarra.

San SebastiAn 1927 eta

MARIA ANGELES LARREA: Caminos de Viz

caya en la segunda mitad del siglo XVIII. Bilbao 1974.

Lan osoaren baitan Europako egoeraz zenbait orrial
de ere idatzi ditugu, laburpen honetan aipatu besterik ez
dugularik egingo. Beraz, sintesi honetan, hainbat arazo,mo
du labur batez baizik ere ikutzen ez direnak, ikerlanaren
barnean, askoz ere hedadura sakonagoz aurki daitezke.
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1,-

ERREPIDEGINTZAREN ARAZOA ULERTZEKO, GARAIKO INGURU PRODUKTIBO ETA SOZIALAREN EGOERA LARRIA: 1818.EKO ERREPIDEEN PLANGINTZA ETA 1827,EK0 BIZKAIKO DIPUTATUEN TX0STENA.

Errepidegintzaren arazoa feudalismotik kapitalismorako abiaduraren iragapenean kokatu behar dugun ekintza dugu. Beharbada errepideen eta kanalen zabalkunde oparoa,
raultza burgesaren isladatariko bat dugu, trenbideena iraultza industrialarena den heinean, azpiegitura ikuspuntutik abiatuz gero (1).

Europako herrialdeetako buruzagiak konturatu ziren,
XVIII mendeko hazkundeari eusteko, lehorreko garraioen kostuak jaitsi erazteko moduren bat aurkitu behar zela, ezen
garraioek produktoen balioa asko garastitzen bait ziren.
Lehorreko garraioek ez zuten bilakaera nabarmenik ezagutu,
zenbait industria-hesparrutan eta nekazalgoan burutzen ari
ziren aldakuntzekin parekatuz gero. Urez egiten zen garraioak jarraitzen zuen merkeena izaten. Honela, kanaleak erai
kitzeari ekin zioten. Euskal Herrian ere projekturik ez zen
faltatu, projektu eremu gainditu ez arren (2). Aldi berean
errepidegintzat ere bultzada nabaria ezagutu zuen.

Euskal Herrian errepidegintzaren grina, herrialde
gehienetan bezalaxe, gihartu zen, merkatalgoaren sostengu eta aberastasunaren erakarletzat hartzen bait zen. Azpi
marratzekoak ditugu Gipuzkoa, Araba eta Nafarroan zehar bu
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rutu ziren errepideak eta Bizkaian, Urduflan zeharrekoa eta
Durangaldekoak. Baina beste herrialdeeh parean, Bizkaiaren
barnean errepideen sarea XVIII mendean erabat eskasa zen,
eraiki zirenak "sartze errepideak" edo kanpora begira, pun
du bi lotzeko asmoarekin, eginak daudela ematen dute.
Horregatik, XIX mendearen hasieratik planteatu zen
Bizkaian barneko errepidegintzari irmoki eustearen premia.
Berez projektu hauetan agintari eta klase dominatzaileen
frakzio eta joera oro ados zetozen, komunikabideen azpiegi
tura erosoek guzti haien interesen onetan jokatzen bait zu
ten (3).

Halabaina XVIII mendearen bukaeran nabaria zen kri
sialdia, eta XIX mendean agiri agirian isladaturik genuen.
Bizkaia deprimiturik zegoen egitura produktiboaren ikuspegitik. Industriako produktuak, burdingintzaren ingurukoak
batipat, galtzen zihoazen Europa eta Ameriketako merkatuak,
kolonien independentziak erakarri bait zuen, protekzionismoan oinarrituriko monopolioaren suntsidura. Merkatarien i
rabaziak gutxitzen ari ziren, hau da, kapital handien jabeena eta verlagssysstemaren bidez burdinezko industria tra
dizionalaren irabazien kontrola eskuraturik zutenena. Herri
xehea,aldiz, gorriak jasaten hasia zen, eta agintedunek
behingoan legeri errepresiboa burutzea lortu zuen Arangure
nen eskutik.
Honela, XIX mendeareh hasieran, zenbait merkatarik
lurrak erosteari ekin zion, lurren jabetza agiri bait zi-
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tzaien beraien kapitalak ez debaluatzeko modurik aproposena,(4). Azkenez Euskal Herriak jasan izan zituen guda desberdinei esker, arazoak kinka larriago batetan amildu ziren.

Egoera deprimitua garaitzeko sistema produktiboaren berraktibapenaren bila dabiltza agintari eta eliterik
argienak, premiazko baldintzak sortarazi nahirik. Hala,
XIX mendean zehar projektu asko agertuko dira klase dominanteen frakzio ezberdinak behikulizaturik, joera bakoitza
interes zehatzen eta politika ekonomiko jakin baten islada
dugularik, populuak ere modu batera edo bestera alternatibak aukeratu eta defendatzen dituelarik, harik-eta azken
herenean industrializazioaren eredu definitiboa finkatuko
den arte. Barruti honetan, tirabira eta gatazka ororen bai
tan, kokatu behar dugu errepidegintza eta azpiegituraren e
raikuntzaren arazoa.

Bizkaian, Araban bezala, errepideen eraikuntzak ga
rraio nkostuen jaitsiera nabarmena zekarren, mandoaren ordez orgaren erabilpena posible egiten bait zuen. Gaztelan
ez bezala (5) garraio-ardatz printzipalen distantziak laburragoak eta erasoak gertatzen zirenez gero, kostu marjinalak ere gutxitzen ziren acTian,eta beraz, garraio lanaren
produktibitatea, errepideekin, irabazten ateratzen zen. Be
raz orgazko garraioak eragin nabaria zuen produktuaren balio osoaren baitan (6). Garaiko baldintzak kontutan izanik,
errepidegintza, garapenaren neurri eta islada bezala ageri
zaigu. Ildo eta kontextu honetan ulertu behar dugu 1818an
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Gernikako batzarre nagusiak erabaki zuen plangintza eta
1827 an Novia Salcedo eta Valdesipina Markesa, diputatu ohi
ek, aurkeztu zuten txostena.
Hara, 1818 ko Gernikako batzarre nagusian, ondoren
go urteetan eraiki beharko ziren errepide zerrendaren orde
na erabaki zuten. Gainerako batzordekideak izendatzeko, ho
rrenbesteko eztabaidarik ageri ez bada ere, batzarretako
aktetan behintzat, "bideen" batzordearen kasuan, aldiz, as
ki tirabira badakusagu batzordeko nertsonak aukeratzeko ga
raian. Batzordeak, etabatzarrearenlondoren,honako zerrenda
honen arabera, errepideak eraikitzen hasi behar zirela, onartu zuen:

1.- Bermeo-Durango, Elantxobe eta Eako adarrekin.
2.- Lekeitio eta Ondarrorako adarra.
3.- Bilbo-Balmaseda.
4.- Arratian zeharrekoa.
5.- Durango-Elorrio, Arrasatera doanarekin lotzeko.

Hauek burutu ondoren Plentzia (Gaminiz)-Bilbo eta
Bilbo-Bermeo Mungian zehar (7). Batzordekoek azaldu zuten,
zerrendako ordena erabakitzeko unean, tokian tokiko bizila
gunek ezagutu litzaketen mesedeak eta erosotasuna izan zutela erizpide nagusitzat, hau da, kriterio demografikoaren
arabera gidatu zirela. Dena dela ezarri zen ordenarekin
kontura gaitezke errepide ardatzen norabidea ipar-hegokoa
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dugula, hau da, itsasaldeko portuetatik Errioxa eta Gaztelarantz, Araban zehar noski, bidenabar, Bizkaiko barne-sarea betetzen delarik. Novia Salcedok esango duen bezala,
datzi zuen txosten batetan, errepide batzuek (Bermeo,-Duran
gokoa adibidez) interes partikularren eraginez eraikitzen
ziren, Bizkaitar orok erabiltzeko ez bait ziren. (Ikus Observaciones sobre los Caminos de Vizcaya y sus arbitrios).
Era honetan bada, badirudi barne-sare baten eraikintza gogo gogotan zutela. Baina Bizkaiko merkatal harremanetan
Gaztelak oraindik lehen mailako papera jokatzen zuen. Nafa
rroan aldiz, iparraldeak eta gainerako merkatal harremanetan, garrantzi handiagoa eta nabarmenagoa zuten Gaztelaren
parean (8).

Bizkaian beste helburu batzuen artean portuen desenklabea (9) bilatzen da, errepideen dimentsio ekonomikoa
ere argi eta garbi agiri zaigularik. Bilboko portua eta in
guruko errekartea, XVIII mendean ardatz eragilea izan zen,
eta merkatalgo bizkor baten eusle eta oinarri: lekuko produktu industrialen eta Gaztelakoen kanporatzeko bidea eta
hornigaien eta kolonialen sarrera. Oraingo honetan Jaurerriko klase nagusiek gainerako portuak az p ieaitura egokiz,
prestatu eta inguratu nahi dituzte, Bilboko portuak bere errepidearekin (urduñakoaren kasuan) jokatu zuen bezala, bes
te portuak ere errepideetaz baliaturik, inguruko lurraldeen
garapenaren alde biztuko diren esperoan. Zeren garaiko eri-»
tziak erakusten digutenez, kostaldea lur jota, ondaturik
aurkitzen bait zen (10).
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Plangintza berria Durangoko hiriari erabat onuragarria gertatzen zitzaion. Enkarterria, aldiz, eskualde bezala
hartuz, bigarren maila batera zokoraturik baztertu zen, Balmasedak hain premiazko zuen errepidea, zerrendako hirugarren
eman zelarik. Ezin dugu ahantzi ere Bizkaiko batzarre nagusi
ko ordezkaritza. Bilbok botu bat baino ez zuen eta Enkarterriko herrien ordezkaritza Durangaldekoena bezala erabat gutxitua zegoen, lur laueko edo Bizkaiko (guneko) elizaldeen
parean.
Azken batetan, plangintzaren ondorioen artean dudarik
gabe Bizkaiaren mailan merkantzien merkatu integratuago bila
tzen eta sortzen da, dauden daudeneko baldintzetatik abiaturik, barneko indar produktiboen neurria (11).
Bizkaian XVI-XVIII mendeetan zehar merkatuko lege ka
pitalistak nagusitzen zihoazen eta gizarteko harremanetan errotzen mendebaleko Europan bezalaxe eta errepideen norabidean esan dugun bezala baita, somatzen dugu barneko sarearen
egituratzeaz gain Gaztelarekin dauden'komuni,kabideak hobetzea
eta emandatzea, nahi dela. Nire ustez badirudi agintariek
denboran zehar luzatu eta garantizatu nahi dituztela, Bizkaiak Gaztelarekin aintzineko erregimenean jokatu zuen paper
osagarria, betegarria, eta une honetan zituen harremanak:
Gaztelako produktuen esportaketan eta kontsumokoen inportaketan, garaioa zela medio, merkatari handiak haborokinen parte batetaz jabetzen bait ziren agian. Eskema honen luzapen eta aurrerapidean saiatu beharra, Bizkaiko
klase dominatzaileen buruetan giharturik dago, eta
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beraz, nahitaezkoa zen egoera berria aukera berriez aurkez
tea, hots, azpiegitura egok4 modernoarekin garaiko baldin
tzen arabera. Oraindik Bizkaian, eta ikerketak dauden mailatik abiatuz, badirudi klase dominatzaileen baitan zeuden
tirabirak eta gatazkak (merkatariak eta lurreko jauntxoak),
errepidegintzaren premiari buruz, ez direla hain nabarmenak.
Errepidegintzan, merkatal-industrial burgesia zein
lurjabedun jauntxoak, guztiz interesaturik ikusten ditugu,
zeren errepide berrien bidez lurren balioa altxatu eta salerosketa bizkortzeko modua bait zuten, lur-gosea zegoen
garaian hain zuzen ere, eta beste iturburu batzuen artean
presio demografikoaren eraginez. (Zenbait herritan mendietako lur marjinalak lantzen hasten dira XIX mendearen lehen
herenean. Adibidez Busturian). Beraz, lurrak birbaloratu e
giten ziren, merkatal zirkuitoetan barneratuz, truke-ekono
mia indartu eta halaber merkatuko logikaren legeek bere na
gusigoa eta inperioa autokontsumoaren kaltetan errotzen zu
telarik. Iraultza liberalaren dimentsioa baizik ez zutenek, zein horrez gainera iraultza industrialaren ildoa urratzeko nahiean zeudenek, guztiek, bat egin zuten errepidegintzarenpremianeta arazoan. Hala, XIX mendearen hasieran eskualdeko merkatu naturaletik merkatu zabalago eta ka
pitalista batera jauzia emateko premiazko baldintzatzat eman genitzake errepideon eraikuntza, eta jakina, beronen
soluziobidean, nolabait aukerabide soziopolitikoak eta pro
jektu alternatiboen jokoak nabari ditzakegu, aldi berean,
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eraikitakoek baldintzapen material gisa influentziatuko du
ten moduan (12). Errepideek erakarriko dituzten ondoriek,
feudalismoan oinarritutako produkziorako erlazio sozialen
desintegrazioan, nolabaiteko eragina izango dute.
Bestalde, estatuko boterea dugu faktore garrantzitsua. Botere zentraleko gobernariak botere autonomiaren al
daketa bilatzen ari ziren, Godoy-ren ondotik ofensiba zuze
na burutuz, beste molde bateko estatua eraiki nahi zutelarik, eta sarritan gisa horretara estatuko haziendak diru
gehiago bilduko zuelakoan. Honela 1820-1823 bitartean espe
rientzia zentralizatzailea bizi bizirik dago. Baina errealistak boterea hartu ondoren, besterik gabe ildo zentralizatzailearen aldeko politikan murgildurik daude, eta 1824.
eko urtez geroztik Euskal Herriko produktuak herbestekoak
balira bezala, Ebroko aduanetan birkargatzen hasi ziren
Gaztelara sartzeko tenorean. Honela bada, errealistek berriztatu bazuten ere botere foral-autonomoa, zentralizazioan zetzan azpiko borondatea. Beraz, ez da faltako une be
rrian tirabirarik ez-eta gatazkarik gobernu zentralarekin.
Giro honetan beharbada ulerterrezagoa bihurtzen zaigu 1827
ko txostena.

Novia Salcedo eta Valdespina Markesaren 1827 ko txostena.

Une berri honetan (1824 ren ondotik) klase dominatzaileen baitan tirabirak eta auketabideak nabarmenago age
ri zaizkigu, eta esan dezakegu klase berrien sorkurak naba
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ri z aizkigula aupada honetan (13), adibidez Donostian mer
katarien sektore batek bere aukerabidea erakusten duelarik
(14), Bilbon aukerabide beretik abiatu nahi zuen burgesiak
hain garbiki adierazten ez badu ere bere hahia.

Meategien arautegi berriaren aurkezpena zela-eta
Novia Salcedo P., Valdespina Markesak, diputatu ohiak 1827
an, eta Inunziagak, sarrera-txosten bat idatzi zuten, garaiko egoeraren azterketa sakon baten adierazle bezala har
genezakeelarik. Diputatu gestioa burutu ondoren idatzia da
go, hau da, Bizkaiako erakundeetan ardura nagusia bete ondoren (15).

Bizkaiko arazorik larrienak aztertzen dituzte, egi
tura produktiboaren beherakada eta atzerakuntza esaterako.
Industriak eta konkretoki burdingintzak zuen garrantzia
zehatz-mehatz aipaturik dago, baina txosten honetan honako pundu hauek ditugu azpimarratzekoak gure gaiaren ikuspe
gitik. Hona hemen muina:

- Merkatalgoaren oinarri finko eta segurua produkzio industrialean datzala adierazten dute, eta Bizkaiako
kasuan behintzat, burdingintzan. Bestela, inoren agindupean aurkitzeko arriskuan egongo litzateke, merkatalgora
mugatzen dena bitartekari soila izatera beharturik dagoelarik (16).

- Bizkaia atzeraturik dago burdingintzan. Baina go
bernu zentralak zaindutako protekzionismoari esker, merka-
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tu seguruak izan bazituen Ameriketan eta Estatuan zehar,oraingoangobernua ez dago prest protekzionismo politika be
rari iraunarazteko, alderantziz baizik, Fernando VII ren
administrazio errealistak euskal herrialdeen egoerari zama
berriak ezartzen saiatzen da, ikuspegi zentralizatzailean
murgilduz (17).

Beraz, Bizkaiak berak bakarrik lekuko indarretan
oinarriturik eta finkaturik burutu, landu eta aurreratu be
harko du bere etorkizuna. Burdingintzazko produktuak merka
tu internazionaletan konpetitzeko gai izan beharko lirateke, bestela akabo. Hau da, hazkunde ekonomikoaren ildotik
abiatzeko,ez du beste aukerarik bere barneko indar sozial
eta produktiboetan oinarritzea baizik. Hauxe dugu txostenaren zutabetariko bat (18).

- Helburu hau lortzeko, produkzioko kostuen jaitsiera bilatu behar zen, teknika berriak aplikatuz, eta es
kola bat ezarri beharko zen olagizonen hezkuntza lantzeko,
hornitzeko eta ikerketa lanetan ere saiatzeko. Azterketa
zehatzak burutu zituzten, burdingintzaren baitan sartzen
ziren faktore ororen ezagueran, batetik edo bestetik produktuaren merkatzea lortzeko.

- Baina Bizkaiko aberastasuna meatagietan datza.
G. GONZALEZ ALZOLAk

1827 eko otsailaren 28 an eta 1827 eko

martxoaren 19 an txosten interesgarri bi bidali zizkien Di
putazioko arduradunei. Berez, gobernu zentralaren zerbitza
ria zen, pertsona ikasia eta ongi informatua, meategia eta
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olen errea4tatehgordinki agertarazi zuen, Europako ihdustx4aren pareaht,eta alternatihalahiala.Ingalaterrako
bidea proposatu zuen, labhhandiehezarpenaren bidez eta
bar (19). BestaldeMeategien

esplotazioa razionali-

zatzen saiatu behar zela etailaren kontseLlu 4raultzaileak
iarraituz, diputatu ohien tZostenean ongi adierazten da, e

rrepideak eraikitzeko akzioen bideihnt.04atuzirengisako
elkarteak, sortu behar.zirelhmeategieheSplotaziohgaratzeko ere. Meategien inguruko errepideen konponketa proposatzen dute, garraioa merkatzeko asmoarekin. Oraindik burdin bidearen , projektua,

G.GONZALEZ AZOLAk

bere izkribuetan

proposatu arren, ez dute onartzen, jende askoren ogibidea
deusestuko bait zuen (20).Agintarien joera paternalista
nabarmentzen zaigu, herri'xehearenhskubideakhaIndu nahi
dituztelarik, kostu Sozial handiak erakar litzakeen'iraul=
tza industriala baztertuz. Esaldi horren'arabera suma deza
kegu nolako aldakuntza bilatzen eta'propoSatzen Zuten Biz=
kaiko elite agIntari hauek. Badirudi'hntbilago daude1a-haz
kundearen eredu frantsesetik, Ingalaterrako kiase doin 'inatzaileak hautatu zuten irahltza bidetik baino;hau da, erdihtabelkeziailako artleauhtanekazarientzatkaiterik trl

kienak erakerkriko zuen ha2kunde eteduaten aide,
ekteme,etZ
ki eta kostu soz"Jhl handi "gabe garePenarenildoanhbi:atze=
ko (21).
Berez, meat;egien,esplptazio,arazionalizatzeaeta errepideak eraikitzea ditugu burdin produkzioaren kostuak
jai,steko neurriren battzuk (errekinaren kostuak (ikatza), a
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lokatruak eta abar izango dira beste batzuk); Baina Bizkaia
ko garapen berriaren koska meategietan ezkutaturik dagoela
argi eta garbi azaldu eta igarri dute. Oraindik beharbada
ez horrenbeste, esportazio masiboaren ondorioz gertatu zena
ren esperoan, ezina bait zen horrelakorik abagune internazionalaren arabera, baizik barneko burdina ontzearen ondorioetara begira. Baina garai honetan jadanik zenbait pertsona kapital handiak akumulatzen hasirik zen mearen merka
talgoaren inguruan (22).
Azkenez ohartarazi nahi dugu, Valdespina Markesa e
ta Novia Salcedo partida karlistenburuzagi direlarik beste
batzuen artean, handik 6 urteren burura piztuko dela lehen
karlistada gerra. Diputatu bi hauen garaian badirudi beste
erreforma batzuen artean, Jaurerriko indar armatuek azkartze berezia ezagutu izan zutela (23). Haintzakotzat hartze
koa dugu ere txostenean egiten zuten bereizketa, erregea e
ta gainerako gobernatien artean. Badirudi esan nahi dutela
erregea baizik ez dela ageri euskal probintzien etorktzuna
ren eta aberastasunaren alde. Besteok, gobernariak berdinkeria ez-zuzenaren ideiaz kutsaturik azken batetan euskal
herrialdeen kaltetan baino ez zirela ari. Gobernu zentrale
ko gobernariak liberalismoaz piska bat nahastu direla iduditzen zaie baino garaiko gobernariak / liberalak ez izan arren, liberalen joera zentralistarekin bat zetozen (24).
Ingurune eta kontextu honetan bada, kokatu behar dugu erre
pidegintzaren arazoa.

65

2.- 1818

EKO PLANGINTZAREN ERREPIDEEN FINANTZAKETA ARAZOA

Bilbo-Pankorbo Urduflan zehar eta Bilbo-Durango erre
pideak eraikitzeko, herriek ordaintzen zituzten arielak, e
rabili behar ziren baita errepide berriak finantzatzeko,bai
na aipaturiko errepideen gain hartu ziren kapitalak amorti
zatu ondoren. Beraz, ordena bat zaindu beharra zegoen diru
horretaz baliatzeko. Urduña zeharrekoa finantzatzeko Jaure
rriak 70.000 erreal bildu behar izan zituen urtero, tokatzen zitzaion hirugarren partea ordain zezan. Diru hau osa
tzeko Enkarterriko udalek eta Durangaldekoek ez zuten deus
biltzen. Duragaldekoek bereziki eztabaida luzea eta gogorra protagoni,zatu zuten, 1827-29 eko urteetan, Real y Supremo Consejo de Castilla Durangaldearen alde jarri zelarik, haiek zertan ordaindu beharrik ez zutela, Batzarre Na
gusietan erabaki zenaren kontra. Hona adibide bat Bizkaiako erakundeek jasaten zuten mediatizazioaz.

Dena dela bazegoen beste aukera bat ere errepideak
eraikitzen hasteko, aipatu dugun diruaren zain egon gabe.
Errepideek zeharkatuko zituzten herrien artean, modu batera edo bestera dirua lortzen bazuten lanak hasteko, askata
sun osoan zeuden errepidegintzari eusteko, aldez aurretik
Diputazioari jakinarazi ondoren. Formula honi eutsi zioten,
1818 eko plangintzaren errepideak burutzeko.

Beharbada 1818 eko plangintzaren hutsik sakonena
hauxe izan zen, finantzaketaren plangintzarik eza, ondorengo urteetan gertaturikoak frogatzen digun bezala. Erre
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pideak eraikitzeko diru inbertsio handi samarra behar zen,
eta ardura guztia lekuko herrien gain utzi zen, batere koordinaziorik gabe.
Dirua erakar ahal izateko eta interesei euts zezaketen udalak, ariel berriez birkargatu beharrean, aurkitu
ziren, arielen gainera berehalako batetan diru pribatua
lortzeko. Errepidea eraiki zezaten, hartzen ziren akzioak
2.000 errealekoak ziren bakoitza, 5% ko interesarekin urtean, eta errepidea burutzeko behar ziren lurrek baloratu
ondoren 3% interesa zuten haien gainerako akzioak. Akzionistek, errepidearen arazoak gestionatzeko enpresa bat sor
tzen zuten. Herrien ordezkariek aldiz ez zuten zuzen zuzenean errepidearen gestioan parte hartzerik.
Antzerako finantzaketa mota bat, Diputazioak 1816
an Bilbo-Durango errepideko lanei eusteko erabili zuen eta
dirua behingoan lortu.
Hara, XVIII mendean Urduñan zehar zabaltzeko, erakunde publikoak (Jaurerria, Bilboko hiria eta kontsulatu)
arduratu ziren kapitala bilatzen eta errepidearen arazoak
gestionatzen. Durangaldeko errepideak, berriz, lekuko udaletxeen ardurapean eraiki ziren, hamairu herrien artean en
presa bat osatuz, eta ariel bereziak hartu ziren kapitalen
amortizazioa eta interesak ordaintzeko. Dena dela XVII men
dean akziozko elkarteak oso zabaldurik ez baditugu ikusten
merkatal munduan (Bilbon gehienak konpañia mugatuak ziren,
Guiarren arabera) XIX mendean kapital handiak behar izaten
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bait zituzten edonolako projektuak, akziozko elkarteak gero eta hedatuagoak bihurtu ziren. Beraz, gizarteko ohitura
ekonomikoen aldakuntza batez ere adierazten du honek.Bestal
de, uste dugu, dirua bazegoela merkatuan, baina inbertsio
produktibo garbirik ez zuela ikusten. Honela inbertsio
hauek nolabait irtenbide egokia bilakatu ziren, Bizkaiako
dirua enplegatzeko, zeren azpiegituraren burutzeak ekintza
produktibotzat har bait genitzake eta garraioen merkatzeak
produktuaren balioaren gain eragin zuzena bait du. Garraio
aren bidez delako zerbaitek balore erabilkorra eta aldakorra hartzen du, produktu bihurtzen da gizartean.

Bermeo-Durango errepidean kokaturik zeuden herriak
elkartu eta dirua biltzen hasi ziren. Lehen begirakada batez, badirudi dirua lekuko jendeak jarri zuela, arielen
segurtasunean eta Diputazioaren garantian babesturik. Bestalde, krist, garaian 5% hartzea ongi samar zegoela pentsatzen dugu, ezagutzen ditugun datuen arabera behintzat. Beraz, alternatiba probetxagarria zelakoan gaude, inbertsio
ikuspegitik batipat lurreko jauntxoentzat, dirua leku segu
rutan jartzen ohiturik bait zeuden, feudalismo garaiko inbertsioetan ohi zuten legez.

Errepide enpresek ondoko egitura hau hartu zuten:
Bost akzio gehiago zuenak urteroko batzarraren partaide izan zitekeen, errepideko arazoak aztertu eta erabakitzeko.
Errepideko zuzendaria, diruzaina eta kontularia ere izenda
tu zituzten.
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Ordaintzen ziren arielak eta zergak ez-zuzenak edo
zeharkakoak zirenez gero, lege zaharreko ohiturari jarraituz,
kontsumoen gain ezarri zirenetarikoak ditugu, bereziki edarien gaien (ardoa, pattarra) toki gehienetan, baina ez guztietan. Azken batetan, herri xeheak jasaten zuen eraikintza
ren zama. Errepideak jaso ondoren, bidasariak ere diru sorburu garrantzitsua bihurtu ziren, errepideen gastuak ontzeko. Baina herrien artean desberdintasun nabariak gertatu zi
ren ordaintzen zituzten zergen arabera, eta bestalde ariel
orokorrak gaizki aplikatuak zeuden. Novia Salcedok argi eta
garbi planteatu zuen arazoa (25). Gauzak honela, premiazko
zela plangintzaren bat burutzea, planteatu zen udal guztien
arteko karga inpositiboa berdintsua izan zedin, hots, igualaren plangintza. Beraz, herria arielak ordaintzen eta udalak biltzen arduratzen ziren bitartean, akzioen jabedunek,
dirua aurreratu zutenek, errepidegintzaren arazoa gestionatzen ihardun zuten.
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3-

IGUALAREN PLANGINTZA ZERITZONA

1831 eko Gernikako Batzarre Nagusian delako bat hau
tatu zen errepideen arazoak azter zitzan, ondoren soluziobideak proposatuz, Batzorde honek, P. Novia Salcedoren eraginez, ondoko hilabeteetan aurreprojektu bat burutu zuen, igua
laren plangintza zeritzona (26). Aurreprojektuan ikusten du-i
gunez, plangintza egoera jakin baten aldaketarako burutu zen.
Errepideek zeharkatzen zituzten udalak, ariel eta Zergaz josirik aurkitzen ziren, udal batzuek besteek baino gehiago or
daintzen zuetelarik.Desproportzioak nabari nabariak ziren.
Ondorioz, jakina, herrien arteko harremanak iluntzen zihoazen,
lekuan lekuko interesen defentsa irmoa ezik, ikusten ez zute
larik.Bestalde froga dezakegu,Bizkaiko herrietako biztanleek
ez zutela ezagutu tradizionalki sistema inpositibo oso latzik.

Beraz, formularen bat aurkitu beharrean ziren, herrie
tako udalak errepideak finantzatzean ariel berdinez birkarga
turik egon zitezen eta bestalde kapitala prestatu zutenei se
gurtasuna eskeintzeko, interesak eta printzipala kobratzeko
garaian.

Garai honetan arazo publikoak arautegien arabera erre
gulatzen hasi zirenez gero, errepideen arazoek alegia araute
gi argi eta garbia behar zuten. Azken finean arautegia admi
nistralgo efektiboaren garantia eta administrazio molde berriaren islada bait dugu.
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Baina udal, eskualde 'eta errepideen zuzendariak ez
ziren bat etorri aurreprojektuarekin. Kontrako asko azaldu
ziren, gehienak esanaz batzordekoek, agindutakotik at, burutu zutela bere txostena. Durangaldeak Valdespina Markesa
ren eskutik adierazi zuen, Jaurerriak, bere gain, Durangal
deak ordaintzeko zituen kapital eta interesak hartzen ez
zituen bitartean, eztabaidan ere ez zela sartzen, eta guzti hau erret agindu batetan oinarriturik. Azkenean Durangal
dea bere errepideetaz arduratzen jarraitu zuen, Jaurerriko
beste errepideen arazoetatik kanpo. (Ikus mapan herri bakoi
tzeko jarrera).

Egia esan aurreprojektuaren helburuak goizaleak, au
sartiak ziren, eta azken batetan arielen problema zehatzetik
Bizkaiko azpiegituraren modernizazioarako projektu oso bat
bihurtu zen, finantzabideak ere zehazki ematen zituelarik.
Aurreprojektuan:

- Ariel berrien ezartzea proposatzen da, errepidegin
tza prozesua azkartzeko asmoarekin. Honela, ardoaren kontsumoa jaisten ari zenez gero, lekuko ardoaren gain (txakolina)
zergaren bat jartzea erabaki zuten. Baita ere Bizkaian sartzen zen anega bakoitzeko gatzaren gain, erreal bi kobratzea
eta mearen zerga guztiak, Jaurerriak zein Enkarterriak kobratzeko eskubidea euki , errepideen kutxarako zirela. Errepideen kutxa honela diru gehiagoz aurkitzen zen.

Bidasarien kasuan, guztiak berdin kobratu behar zu
ketela, meategi inguruko errepidetakoak ezabatuz eta Balma-
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sedako trenbideah tarifa bereziak jar lezaketela.

- 1918 eko errepidegintzaren programa hedatu egiten
da, Zugaztieta-Zornotza errepidea, meategietako errepideak
"a la lengua del agua con sus muelles para el embarque de venas" eta

Balmasedako trenbidea proposatuz, plangintza osoaren baitan.

- Diputazioaren paper planifikatzailea eta koordinatzailea bereziki azpimarkaturik ageri da, Bizkaia eremu bakar
bat zela azpimarraturik inplizituki.

Baina aurreprojektua murriztua izan zen, tokian tokiko interesek gainditu zuten, Bizkai mailako planifikazioaren
kaletan.

Dena dela, funtsezko izpirituak iraun zuen neurri batetan. Igualaren plangintzak zera bilatzen zuen, udal oro arielez edo zergaz modu berdinez gainkargaturik egon zitezela.
Hortarako zeuzkaten arielak kopuru berdin bateraino kargatzen
ziren, diru diferentziak Diputazioko errepideen kutxak zuzenki kobratuz, errepide berrien eraikintzari eusteko. Horrela,
etorkizunean herriko udalen eskuetan utzi gabe iniziatiba bakarra, errepidegintzaren prozesua bizkortuko zen agian.

Diru sarrerak, ardo, pattar, txakolin arieletatik eta
Jaurerriak kobratzen zuen mearen zergaren bidez erdietsiko li
rateke. Getzaren gaineko zerga eta Enkarterriak hartzen zuen
mearen zergaren zatia, baztertu egin ziren, azken hau Enkarte
rrietako errepideak finantza-zitzaten.
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Orozko eta Durangaldeko herrietan plangintzak ez zuen
izan aplikaziorik.

Erabakitako arautegiaren arauera, ordea, Diputazioak
etorkizunean errepideak bereganatzeko eskubidea edukiko zuen,
errepideen kutxako diruaren parte bat erabili zezakeSlarik,
diru aurreratuak ontzeko ("Estinci6n de capitales de los cami
nos de escala") modu horretan bere ardurapena hartzen zituela
rik errepideok. Guzti hau 11 eta 12 artikuluen irakurketatik
atera genezake. Jakina, aurreprojektuan guzti hau garbiago azaltzen zitzaigun. Bertan bigarren kapitulaun "de la direcci6n
general de caminos" azaltzen da. Karlistadaren ondoren hain

zuzen ere, aurreprojektuan zeuden asmoak errealitatera eraman
go ziren.

Eztabaiden ondoren 1832 eko abuztuaren 14 an irten zen
projektua ekintzara eramateko. Diputazioak erregeri bidali
zion, honek erret agindu bihur zezan plangintza osoa, eta horrela erabaki zuen. Ondoren 1833 ko Gernikako batzarre nagusian onartu behar zuten, baina nahaste eta tirabira franko ger
tatu ondoren, plangintzaren onartzea inposatu egin zen besterik gabe, korregidorearen aginduaren bidez, esanaz, erret agin
dua lorturik zegoenez gero, behar zela aplikatu ere.
Enkarterriko herriek eta konforme ez zeudenek, batez
ere txakolinaren gainean ezarri zen arielagatik, txakolina dexentegarestizen bait zuen eta prezioaren diferentzia izan ezik Errioxako ardoa nahiago bait zen, errekurtso bat bidali
zioten erreginari, ondorioz beste erret agindu bat lortuz,
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zeinetan txakolinaren ariela desagertzen bait zen. Badirudi
Enkarterrikoek lehen bait lehen eraiki nahi zutela Balmasedako errepidea, hirugarrena eraikitze ordenan, eta baita ere inguruko adarrak. Dena dela guzti honek egoera nahastu e
gin zuen, zatiketa sakona eman zelarik. Erret agindu berri
hau lehen karlistadako gerra hasi ondoren lortu zuten, 1833
eko abenduaren 30 an hain zuzen ere. Beraz, izan ziteken oportunismoz emandako zerbait izatea, zeren garai hartan erreginak Bizkaiako herri gehienak kontra bait zituen.

Gerra garaian, bistan da, errepideen projektu guztiak
gelditu egin ziren.
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4,- GERRA ONDOKO ERREPIDEGINTZA

Gerra ondoren, ondoko aldiok bereiz genitzake errepideen politikaren bilakaeran:

1840-1849: 1818 eko plangintzaren errepideak bukatzen dira. I
gualaren arautegiaren aplikapena hasten da.
1849-1855: Trenaren garaipena eta garapena gertatu da Europan
zehar, eta Bizkaian honen aplikapenerako projektu
berriak sortzen dira, deus aurreratu gabe. Era berean zeharreko errepideen premia somatzen da, eta
arautegi berri eta premiazko bat burutzeko asmoak
ezen Diputazio beragain hartzen ari bait da errepi
de gehienak. Krisi garaia da errepidegintzan.
1855-1866: 1857 eko ekainaren 10 ean Diputazioak arautegi berri bat onartu zuen, eta 1858 eko Batzarre Nagusia
ren ondorenadministrazioaeraberritu zen. Diputazioa dugu jadanik errepide garrantzitsuenen ardura
dun. Bidasariaz, arautegi berri bat burutu zen. Ze
harreko errepideek eragin berezia hartzen dute, tre
naren geltokiak,direlarik oraingoan desenklabea ezagutu behar zutenak. Beraz, aldaketa nabaria gertatu zen. Eta 1818 eko urtean errepideek portuen
desenklaberako eraiki baziren, aldi honetan, berriz, trenaren,geltokieena bilakatu dira.
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1866-1876: Trenaren eragina gizartean .gero eta nabarmenago
gartzeh da 1866 ren inguruko krisi ekonomikoa.
Aldi honetan esan genezake hazkunde berri baten tau
padak nabari direla Bizkaian.

Ikuspegi ekonomikotik, mendebaleko Europan 1848-1873
bitartea hirugarren kondratieff aldiko egoera positboa eta eraginkorra dugu (27).
Beraz t lehen karlistadaren ondoko errepidegintza, hazkunde ekonomikoaren bultzadan burutzen da, orokorki hartuz, e
ta errepideen batzorde iraunkorrak idazten zituen txostenetan
argi eta garbi nabari da aldi berriaren eragina eta funtzio
sozial ekonomiko bizkorragoa hartzen ari zirela errepide lanak.
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5.- 1840-1849 ALDIA.

ETA

1818 EKO

PLANGINTZAREN GAILURRA

Gerra ondoren, diru-hondorik gabe aurkitu ziren erakunde publiko guztiak, Diputazioa, udalak eta abar.
Baita ere lan eza somatzen zen (28), egitura produktiboa hondaturik. Mearen esportaketak gorantza emendatzen zuen. Errepi
degintzak lana eskaintzen zuen, peontzan eta errepide konponketan. Honela idi eta gurdiaren jabe ziren nekazarientzat,mea
tegietako lanak zein errepidegintzaren ingurukoak (hartxintxa
rra garreiatzea...) lagungarri gertatu zitzaizkien lurgintzako irabaziak biribiltzeko eta osotzeko, hain zuzen, ere egurrikatzaren eta burdinolen inguruko lanak desagertzen ari ziren garaian.

Igualaren plangintza ez zen aplikatu Bizkaia osoan eta gertaturiko zatiketa kaltegarritzat ematen dugu. Oraindik
dakusagunez, Bizkaia ez zegoen forjaturik herrialde batu beza
la. Behin baino gehiagotan somatu dugu norberaren herri eta
eskualdearen interesak zirela nagusienak, erabakiak hartzeko
garaian.Hirietako biztanleetan aldiz gehiago nabaritzen da
Bizkaia osoko ikusmira, sarritan gertatzen bazen ere Bizkaiako agintarien artean, Bilbo Bizkaiaren sinonimo bezala ulertzen zutela eta Bilboko interesak maiz klase sozial batenak,
Jaurerriko interes nagusiak balira bezala.

Enkarterriak igualaren plangintzaren kontra zeuden he
rrien laguntzarekin, Enkarterrietako errepideak beraien kontu
ra eraikitzeari ekin zioten, txakOlinaren zerga ordaindu gabe.
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Beraz txakolinaren zergaren ordez "enkabezamenduaren" bidez
diru-kopuru berbera ordaintzea posibletzat ematen zuen iguala
ren plangintzak, baina dena dela posibilitate honi ere,ez zio
ten kasu handirik egin. Enkarterrietako errepideen enpresak
porrot egin zuen, ez bait zuen dirurik biltzen hartu zituen
kapital eta interesak, hornitzeko beste.

Dena dela, beraien jarrera berezia ulertzea, zenbait
faktore aurrean behar ditugu eduki:

- Historian zehar Enkarterriak agertu zuen nortasun
berezia.
- Eskalaren plangintzan pixka bat aldendurik aurkitu
ziren 1818 eko urtean eta errepideok premiazkoak zi
tuen.
- Mearen esportzaileek lehen bait lehen azpiegitura e
gokia nahi zuten eraiki, esportatze lanak emendatze
ko. Enkarterriko errepidegintzaren arduradunen artean mea esportatzen eta lantzen zutenak ikusiko di
tugu.
- Txakolinaren produktoreen eragina, txakolinak arie
lik ordain ez dezan.

Nire ustez azken hauen bultzada izan zen beharbada ga
rrantzitsuena igualaren plangintzatik Enkarterria aldentzeko,
zeren honela txakolinaren zerga kentzea eta bestalde ardoarena altxatzea lortu bait zuten. Igualaren arabera Enkarterrie-
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tako herriek 24 marabedi ordaindu behar zuten kantara bakoitzeko ardoa. Enpresa berria fundatu ondoren 56 marabedi. Bistan da bada, txakolinak konkurrentzia gutxiago, eta beraz, be
rekontsumoakoorantza egingo zuela. Lekuko lurburgesia eta lu
rreko jauntxoen eraginean bultzatu ziren, bada, igualaren kon
trako protestak (29). Baina esperientziak gutxi iraun zuen.

Hala, 1841 urtea geroztik administratze modu berri
bat burutu zen, arautegi berriarekin, igualaren plangintza be
tetzen zelarik. "Errepideen zuzendaritza Nagusiaren" sorkuntzak ondorio emankorrak erakarri zituen, arazo guztiaren zentralizatze eta planifikatzea suposatzen bait zuen.Garaiko per
tsonaia behinenek osotzen zuten; hala nola
J. M.

KORTAZAR

P. NOVIA SALCEDO,

eta abar. Egituratze honetan aski nabaria dugu

burgesia mota berriaren efikazia, administrazio lanetarako,
Novia Salcedoren eskutik.

Izan ere, Diputazio probintzialak (1841-1844) P. Novia Salcedoren ardurapean, akzionista pribatuen eskuetan zeuden errepideak bereganatuz, jokatu zuen, hau da erakunde publiko bihurtzeko abiaduran jar zitezen ahalegindu zen. Sinatu
ziren hasierako itunetan, akzionisten interesak guztiz babesturik gelditu ziren, Diputazioaren aldetik. Diputazioak hartzen zituen bere gain administrazio arazoak,errepidearen zain
tze ardura eta bidasarien kobraketak. Akzionistek, aitzitik,
diruarazoak, betiko egitura eta ohiturekin jarraituz, kapital
osoa amortizaturik gertatu arte. Halatan bada, 1860 rako erre
pide gehienak, jadanik, Durangaldekoak ezik, Diputazioaren ar
durapean zeuden (30)
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Urtero Diputazioak akzio kopuru bat amortizatzen
zuen zozketan. Sarritan akzionistek interesen kobraketak egiten (5%) jarraitzeanahiagoilaten zuten: segurua báldin
bazen. Beraz, aldi batetan behintzat, interes ona suposatzen
zuela pentsatu behar dugu. Urduñako errepidea burutu zenean,
kapitalak, 2% ko interesak ordaintzeko, hartu ziren.

Hamarkada honetan (1840-1850) badirudi, errepidegin
tzan dirua inbertitzea merkatuko posibilitateen artean eman
korra zela. Zeren garaiko burgesia industrialak diruari pro
duktibitate garbia eta segurua ikuspegi kapitalistatik ateratzen saiatzen bait zen, eta hala berean inbertitzen ere
bai. Adibidez, Lekeitioko errepidea eraikitzeko, transito
gutxikoa berau, TOMAS JOSE EPALZA, JOSE ANTONIO IBABEA eta
ROMUALDO ARELLANOk diru mordoa inbertitu zuten. Hiruren ar

tean 2.829.156,22 erreal, 1849 eko Urriaren 30 eko itunaren
arabera. Jakina, Diputazioa zegoen akzionista guztien babes
le. Baliteke baita, pertsona hauek errepideak zeharkatzen
zituen lekuetako zenbait lurren jabe ez ote ziren ere eta e
rrepidearekin lur horiek birbaloratzeailatzen zutela, edo
zona hori egurrikatzaren produkzio leku handia izatea eta
beraz errepide on batekin, muntaturik zituzten labeetarako
(Santa Ana funtzionatzen dago) egurrikatza ugaria eta merkearen etorbidea (31).

Errepide enpresek biltzen zituzten bidasarien eta
herrietako arielen diruaz, ez zituzten ontzen errepidegintzako gastuak (konponketak eta kapitalen interesak) errepi
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deen mentsa edo defizita handia bihurtzen zelari,k (32). Horrela, Diputazioak "bereganatzeko itunen" bidez nolabait gal
penak sozializatu egiten zituen, akzionisten interesak segur
taturik dirudunak, etorkizunerako uxa ez zitezen. Batzuetan,
Enkarterrietako errepideen kasuan adibideZ, Diputazioko Kutxak ez zuen mentsa osoa bere gain hartu eta ondorioz Enkar
terriko akzioen balorea jaitsi egin zuten, ituna sinatzeko
orduan.
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6.- 1850 EKO URTEZ GEROZTIK

1848 an zeharreko errepideen premia sortu zen, errepide handiak lotzeko eta errepide gabeko herriak komunikatze
ko. Baina aldi berean krisi une bat nabari dugu errepidegintzan, 1854 eko urtean haziendak adierazi zuen diru gabe zegoela errepidegintzari eusteko. Krisialdiaren sorburua administrazio eskasean ote zegoen apuntatzen zen garai hartan.
Baina gure ustez Diputazioko kutxak errepide defizitarioak
hartzen zegoenez gero, lehenago edo geroago somatu egin beharko zuen. Mentsaren sustraietariko bat itunen mamian zetzan.

1850 eko urte inguruan bestalde trenbidea bihurtu zen
helbururik nagusiena Bizkaiko ekonomiaz kezkatzen zirenen ar
tean, hala nola PABLO EPALZA eta P. NOVIA SALCEDO (33). GaZtelako merkatuak gal ez daitezen eta bertako produktuak (ora
ingoan garia etairina (Bilborantz abiatzeko, trenbideak eskaintzen zituen abantailaz Bizkaia jabetu behar zen. Baina
projektu hauek frakasatu egin zuten.

Errepideen inguruan agertzen zaizkigun elementu sozialak ondoko hauek ditugu:

- Akzionistak: Errepideen jabeak zirenak.
- Errepideen zuzendariak: Akzionistek hautatuak edo
Diputazioak izendatuak.
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- Batzorde iraunkorra: Diputazioko administrazioaren batzordea, diputatuenaholkulariaketa nolabait planifikatzen zutenak. Gizarteko jauntxo edo
eliteek osotzen zuten.
- Arkitetoak: Planifikatze teknikoen arduradunak zi
ren.
- Kapatazak: Errepidearen zaintze ardura.
- Peoiak: Zuzenki lan egiten zutenak.
- Errepideko polizia.
- Bidasarien errematanteak.
- Errepideen konponketarako, hartxintxarren errementanteak, gurdi eta idi edo behien jabeak gehienetan.

1861 eko urtean errepideko bidesarien nolabaiteko eraberritze egokia eta merkatzea eskatzen zuten dilijentzieta
ko enpresek eta Ibarra Konpañiak beste batzuen artean (34).
Bestalde 1867 eko urtean "batzorde iraunkorrak" txosten bat
bidali zien Diputazioko arduradunei bidasarien desagartzea
proposatuz garraio-kostuak merkatzeko asmotan (35).
Bilbo-Miranda eta Trianako trenak eraiki zirenean, e
ragin nabarmena somatu zen errepideen baitako zirkulazioan.
Ortuella eta Urduñako errepideen bidasariek jaitsiera izugarria ezagutu zuten. Trena betetzen ari zen aldi batetan erre
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pideak izan zuen garrantzia komunikabideen arloan. Baina
oraindik etorkizunean ere trenbidearen osagarri bezala era
gin handia izango zuen.
Hala ere errepideok erakarriko ote zuten inolako es
kalako ekonomiarik?
Galdera honek garaiko ekonomiaren azterketa sakon
bat esijitzen digu eta oraingoz nahiko zaila egiten zaigu erantzutea. Baina gure ustez, kostaldean behintzat arrainaren
inguruko sektorea indartzeko eta sendotzeko balio izan zuten. Bermeok arrain fresku asko ateratzen zuen, Lekeitio eta
Ondarroaren parean, hobeto komunikaturik bait zegoen Bilbo.
zein Durangorantz(36).

Bestaldeo adibidez/ Arratiako errepidearen erainkintzan olagizonek parte zuzena hartu zuten (37), eta ikusi du
gunez, garaiko merkatarien helburua azpiegituraren egokitasuna zen prezeski.
Dena dela, etorkizuneko ikerketak beharbada gehiago
argituko digute arazo hau.
Eta bukatzeko, paretu dezagun Bizkaiako errepide sarea, Estatu mailan.
Estatu espainoleko gobernuak ere 1840 eko urtearen
ondotik ahalegin handiak burutu zituen errepidegintza bultza
tzeko (38), eta halaxe, sekula baino kilometro gehiago erai-
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ki ziren. Baina Bizkaiko sarea Estatuko probintzien sarearekin parekatuz gero, nabari nabariak ditugu diferentziak.
PERNANDO GARRIDOren datuak jarraituz (39) Errioica genuen

2
1.000 km .ko, errepideen kilometro gehien eraikirik zituena 1863 an: 118,98 kilometro. Hego Euskal Herria azken aurreko tokian jartzen du, 4,05 kilometrorekin. Baina seguru
asko datu honek Estatuaren agindupean euskal lurretan erai
ki ziren errepideen kopurua bakarrik adierazten digu. Gernikako artxiboan aurkitutako datuen arabera (40), Bizkaiak,
2.217 km 2 .etan 455,259 kilometro zuen, estatuaren agindupean zegoen Balmasedatik Kastrorako errepidea kontatu gabe,
beraz 1.000 Km2 205,3 km.
Esan dugunez Errioxak 118,98 km.eta bigarrenak Madri
lek 76,35 km. zituen. Bistan dugu, bada, 1863 ean Bizkaian
errepidegintzak jadanik izugarrizko aurrerakuntza hartu zuela, Espainiako probintzien parean.
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OHARRAK

(1) Iraultza liberal burgesa iraultza industriala baino azka
rrago erro daiteke eta honela dirudi gertatu zela Europa
ko mendebaleko herrialdeetan, fenomeno ezberdinak eta be
reizgarriak bait dira. Lehenak ez du bigarrena nahitaez
erakarri historian zehar. Iraultza liberala nekazal egiturak nagusi diren sistema produktiboetan gorpuzten eta
garatzen da, produkzioarako erroturik dauden harreman so
zialak aldakuntza bidean jarri nahi dituelarik. Honela,
helbururik nagusinetarikoa, harreman sozial berriak sortzeko, desamortizazioa izango da,hau da, lurrak legezko
loturetatik askatu, salerosketaren jokoan murgil daitezen jabego pribatu burgesaren legeak finkatuz izan ere,
azken finean lurra bait zen produkziobide garrantzitsuena. Iraultza industrialean burges harreman sozialak gizarteko hesparru orotara zabaltzen dira, egitura produk
tiboaren oinarria aldatu egiten delarik, non kapitala
produkzioarako faktore eragingarria den (fetitxismoa),
faktore produktibo naturalen erabilpen soila gaindituz.
Ikus: ARTOLA M.: Antiguo Regimen y re p oluciÓn liberal.

Madrid 1978. FERNANDEZ de PINEDOk XIX mendeko

gatazkei

buruz aurreratzen du, eta esaten ez ote zuen bere eragina izango,iraultza liberala eta industrialaren artean
garo zen epe luze horrek bera "El campesino parcelario"

Saioak I. San Sebasti gm 1977. 147 or.
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(2) Kanalizazio prejektu ausart hi pentsatu ziren,goitikbehera Euskal Herria komunikabide egoki eta azkar batez hor
nitzeko, Kantauri itsasoa, hots Ipar Europa, Ebroren bidez, Mediterraneo itsasoarekin lotuz. Berriz ere, XV mendean gertatu zen bezalaxe, Euskal Herria mundu eta tradizio biren arteko zubi bihurtzeko aukera zegoen, Euskal He
rria iraganbide lekua zen neurrian, aberastasuna ezagutuko zuela espero bait zuten.

- Lehenengo projektua 1786 eko Urtarrilaren 30 an
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais-ek Gasteizen ospatzen zituen bilkuretan, aipatzen da

"Que se escriba al Excmo. Sr. Conde de Floridablanca
preguntandosele, si gusta se le dirija el resultado
de las mediciones y nivelaciones del plan de unitin
de los rios Ebro, Zadorra y Deba, dispuesto por el
Arquitecto D. Manuel de Echanove, o que se le entre
gua a D. Ramos de Pignateli Sumiller de Cortina de
S.M. y can5nigo de la Santa Iglesia de Zaragoza que
se halla en las cercanias encargado por S. M. Para
reconocer si es practicable por aqui la comunicaciOn de los dos mares".

Extractos de las Juntas Genrales celebradas por la
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais en la
ciudad de Vitoria Julio de 1786. Vitoria 1787, 8-9 orrk.
-

Bigarren projektua 1804 eko urtean. Oria ibaia E-

brorekin lotu nahi zuten Tuteraren paretik. Ikus AREILZA
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J.M., "El canal de 1os mares."

Boletin de la Real Sociedad

Vascongada de Amigos del Pais, I San SebastiAn 1945 326329 orrk.
Beste kanale projektu batzu ere burutu ziren, batez ere
Nafarroan. Ikus BILBAO J, Eusko Bibliographia.

Vol. II San

Sebastin 1970 215-216 orrk.

(3) VILLAR PIERRE, Crecimiento y desarrollo. Econom-Ca e histo

ria Reflexiones sobre el caso espahol. Barcelona 1974 2

418 orr.
..."la

burgesia capitalista que tiene los ojos fijos en

el valor en cambio de las mercancias y desea ver 4u&A

104

pitee(:o4,

est g condenada a hacer ladjah e/

va/oA".

Azpiegitura erosoaren eraikintzak, kasu honetan errepidegintzak, hori eskaintzen zien hain zuzen ere.

(4) FERNANDEZ GURRUCHAGA M.C., Desamortizaci6n y traspaso de

la propiedad territorial y urbana en Vizcaya (1798-1807)

Bilbao 1974.

Deustoko Litzentziaturako tesia. Argitaraga-

bea. Garaiko inbertsiorik produktiboenak hiriko eta nekazal errentapenetan aurkitzen zirela, adierazten du.

(5) RINGROSen eritziz eta Gaztelako kasuan errepideok abantail
marjinalak erakarri zituzten, kontutan izanik kostu baria
bleen kopurua eta bestalde, eskalako ekonomiarik ere ia
ez zutela sortu, guzti hau garraio luzeko kasuetan. Ikus
RINGROSE DAVID R., Espaha en el siglo XIX- Transportes,

mercado interior e industrializaci6n" Revista de Hacienda

n° 27 Madrid 1974 82. orr. Egilea

CLYDE REEDen
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eritzietan finkatzen da.

(6) BERNARDO WARD-ek mendearen erdi alderantz, liburu bat ida
tzi zuen Proyecto econ6mico zeritzona, Espainako arazoak
aztertuz. Bertan esaten omen zuen gurdiz egindako garraioa,
mandozkoaren parean heren bat soilki kostatzen zela.
Un siglo en la vida del Banco Bilbao.

Bilbao 1957 orrk.

180-181.

ARRIQUIBAR NICOLAS: Recreaci6n politica Reflexiones sobre
el amigo de los hombres en su tratado de poblaci6n considerado con respecto a nuestros intereses. Primera parte.

Vitoria 1779, 137 orr.

"...

Es constante que la rueda aventaja al doble los tras

portes, pues siendo lo que los dos cabalerrias pueden lle
var al lomo veinte arrobas de peso puestas a un carro en
buen camino estas mismas tiraban con menos trabajo de qua
renta a cincuenta arrobas, 6 esta misma proporci6n se deben considerar las partes, y asi lo hemos visto verifica
do en la pr6ctica: pues quando en Bilbao v.g. (donde solo
puede andar la mulateria hasta ahora) se ha pagado para
Madrid la arroba castellana dieciocho a veinte reales, ha
estado en Santander para la carreteria en la mitad este
porteo".

MARX KARL: El capital. Critica dP

/a econ6mia politica

Libro segundo.Edici6n Pedro Scaron, siblo XXI. Vol. 4

Madrid 1976. 177-179 orrk.
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..."La ley general ea que todoa los costos de circulaciOn que surgen sOlo de la trasmutaci gn formal de la
mercancia no agregan ningun valor a esta 61tima. Son,
meramente gastos para la realizaci6n del valor o para su transferencia de una forma a la otra... la industria del trasporte. E1 capital productivo invertido en esta agrega pues, valor a los productos traspor
tados en parte por adici gn de valor mediante el trabajo de trasporte. Esta 61tima adiciOn de valor se di
vide, como ocurre en toda producciOn capitalista, en
reposiciOn de salario y plusvalor...".

"Dentro de cada proceso de producciOn desempeñan un
papel importante el cambio de ubicaciOn del objeto
de trabajo y los medios y fuerzas de trabajo necesa
rios para ello.. Cuanto menor sea la cantidad de
trabajo inanimado y vivo que requiera el trasporte
de la mercancia a una distancia dada, mayor ser g la
fuerza produCtiva del trabajo y viceversa".

ALZOLA P, Medios de comunicaci6n antiguos y modernos"

Revista Vizcaya, n° 13 T. II Bilbao 1886 o. 23
"....un peso determinado puede arrastrarse por una
huena carretera por la quinta parte del coste que a
lomo, y que a su vez el gasto de transporte por ferrocarril solo importa un ocatavo de aquella cifra,
o sea un 2,5 por ciento respecto del primero".
PERNANDEz DE PINEDO

E.

Crecimiento econ6mico y tranforma

ciones sociales del Pais Vasoo (1100-1850) Madrid 1974

247-251 orrk.

(7) Juntas Generales celebradas de /a M.N. y M.L. SeRor de
Vizcaya celebradas en Santa Maria de Gernica en 1818

48-49 orrk.
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(8) Ikus RODRIGUEZ GARRAZA R.: Tensiones de Navarra con la
AdministraciÓn centra1 . (1778-1508)

Pamplona 1974 orr.

176 eta hurrengoak.
(9) Desenklabe konzeptuaz ikus

LABASSE J., La organizaci6n

del espacio. Elementos de geografia aplicada.

Trad. Ama

lia Alvarez. Madrid 1973, 113 orr.

(10)Hona zer diozkunadibidezPortugaleko CLEMENTE URIOSTEk
1818 eko Otsailaren 5 an idatzitako txosten batetan

"... decadencia de lapesca y marineria, que est gin cons
tituidos en un estado el Mšs deplorable, y agobiados de
empeflos..."
Juntas Generales... 1818, 31-32

orr.

(11)Merkatu hitza sarritan erabiltzen dugu. Zentzu ezberdin
bi_betezitu behar behintzat:
1.- Ekonomia naturalak edo erdinaturalak sortzen duena, eskualde mailan batipat.
2.- Merkantzi produktuen biltegia, kapitalista siste
man esaterako, kategoria teoriko bezala
Gure ustez azpiegituraren eraikintzak lehenengotik bigarrenera aldakuntza sortarazteko badu bere eragina, azken
batean produkziorako ematen diren erlazio sozialetan koka
tzen bada ere, transformazioaren baitan dago gunea eta be
netako koska. Nolako merkatua halako nazio edo soberania
mota sarritan adierazi izan da. Edo beste hau "Merkatua da
lehen eskola non burgesiak ikasten bait du nazionalismoa" , P. VILLAR, Catalu g a en la España Moderna. Investigaciones so-
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bre los fundamentos econ6micos de Zas estructuras naciona
les. T. I.-Trad. J. Sempere.. Barcelona 1978, 43 orrialdean

eta hurrengoak.
Gure kasuan ikusten dugu merkatarien burgesia, merkatu
gaztelarra eta espafiolarekin loturik dagoela ekonomikoki
paper osagarria betetzen, bitartezkoa, baina hemengo bur
gesia ez da "espafiolizatzen osoki" mendearen bukaerarte be
re aukerabide politikoetan. Eta doi-doian garai honetan
ere, ez da erabat homogeneo bilakatzen zeren zatikatu egiten bait da, politika ekonomiko diferentei loturik, egitura industrial diferenteetan finkatzen direlako baina
baita, badagoelako nire ustez "barnemerkatubat".

Europako iparraldeari begira eta "Erresuman integratua" ere
bai, XIX mendean zehar. Eta jakina, XIX mende bukaeran ez
bait da deusetik sortu delako burgeseria periferiko edo
autonomoa. Nork, nola gorpuztu da barne merkatua bederen
Bizkaia mailan? Hein handi batetan errepide-azpiegituraren eraikintza baldintza eta faktore dugu, beste faktore
batzuen artean alegia. Etorkizunean badugu asmoa beste de
lako faktore horiek ikertzen abiatzeko, Garraio eskasaren
ondorioz, N. SANCHES ALFONSOren eritziz, 1880 arte, estatuko periferia ez zen integratu estatu mailan.

(12) Hau da, birraktibapena eta egitura produktiboen birregitu
ratzea gure ustez soluBiobide eta abiapundu ezberdinetatik
abia zitezkeen eta klase dominatzaileek hautatu eta inposa
tu zuten aukera politiko sozial produktiboa soluziobide ba
tzuen arteko posibletariko bat baino ez zen, hipotesi mai-
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lan. Ez dut ontzan ematen, nahitaez gertatu zena, halabeharrez sortzeko dintzetatik abiaturik zergatik iragan
zer jazo zena konprenitzea, eta klaseen arteko burrukak
eta gatazkak definitzen azaltzen, saiatzea unean uneko,
irabazle zein galtzaileen projektuak aztertuz.

(13) Klase definizioaz

THOMPS0N-en

jarraitzaileak izan nahi

genuke.
THOMPSON E.H., La formacidn historica de la clase obrera.Inglaterra 1780-1832.

Barcelona 1977 T. I 8-10 orrk.

T.III, 562 orrl

(14) Memoria justificativa de lo que tiene expuesto y pedido la Ciudad de San Sebastidn para el fomento de /a in
dustria y comercio de Guipdzcoa. 1832.

(15) Juntas Generales...

1827 testu inpresoa.

Orrk. 12-28. Eskuiskribua ikus daiteke, Archivo General del Señorio de Vizcaya. Gernika. Ferrerias Registro 2, legajo 1, n° 2.

(16) P. NOVIA SALCEDO pertsonaia guztiz interesgarria dugu
eta ikusiko dugunez ondorengo urteetan errepidegintzaren politikaren suztatzaile eta eragilerik bizkorrena
izan zen. Errepidegintzaren inguruan idatzi zituen is
kribuak irakurri ondoren badirudi merkatalgoan kokatzen
zuela hazkundeekonomikoaren oinarri eta aberastasunaren,
erosotasunaren iturria. Baina NOVIA SALCEDOren pentsamendu ekonomikoa ez da soilik merkatalgora mugatzen
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hala badirudi ere F. XABIER ARRIAGAk egin zion kritikaren arabera. Autore honek Durangon sinatzen du bere
iskribua eta industria dela hazkunde ekonomikoaren eus
lerik sendoena erakusten saiatu zen, Igualako plangintzari egin zion kritikan. NOVIA SALCEDOk beharbada errepidegintzaren premia sortarazteko, merkatalgoari eta
zuzenki garraioari azpiegitura egokiak eta merkeak erakartzen zioten abantaila argudiatzeko, merkatal ikuspundua azpimarratzen zuen. Baina 1827 eko txostenean
hazkunde ekonomikoari buruzko pentsamendu ekonomiko sa
konago eta helduago bat agiri du.

(17) Hori da txostenaren azpi azpian irakur dezakeguna. NOVIA SALCEDOk bestalde administrazio zentrala ezagutzeko aukera ezin hobea izan zuen, donatiboa eta kintak
zirela-eta, eztabaida luze, eta sakonetan aritu izan
bait zen Madrilen gobernu zentraleko ordezkariekin.
Bestalde ikus AROSTEGUI JULIO, "E/ carlismo y 1os fueros vasconavarros" Historia del PuabZo vacToo. Donostia
1979, 97

orr.

(18) Juntas Genera1es ... 1827

orr. 17

Vizcaya quere salvarse, si desea no dejar huir
este ramo que puede ser el fundamento solido de su
prosperidad, no debe desperdiciar los momentos. Exige
el mal pronto y eficaz remedio; pero Vizcaya debe con
tar para g l solo consigo misma: remedio que penda de
otras manos es seguramente inaccequible, imaginario"

Eskuiskribuan 17 folioan alderantzikoan.
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(19) Lehen memoria:

Sobre minas de fierro de Somorrostro pro

pias del M.N. Señorio de Vizcaya.

1827 eko otsaila .

Mea

tegien esplotazio antiekonomikoa kritikatzan du (1827 eko otsaila) Ingalaterrako moduan burdin bideak proposa,
tuz zaldiak karga handiagoak eta errazago eraman ditzaten. Andaluziako konpetentzia agertzen du baita.

Bigarren memoria:

Sobre la importancia y urgencia de

mejorar la elaboraci6n del Hierro en Vizcaya y medio de
conseguirlo.

Santander 1827 eko Martxoa.

Lan honetan

proposatzen du Ingalaterrako eredua, burdinolak alde ba
tera utziz eta labe handiak eraikiz.

Archivo General del Señorio de Vizcaya. Gernika Ferrerias Reg. 2 leg. 3. Biak diraeskuizkribuak.
(20) Juntas Generales ...

11

1827, orr. 21, Eskuizk: 19 folioan

La conducciOn de los minerales al Puerto se veri-

fica por caminos tan escabrosos y dificiles que aumentan indudablemente su costo y aunque podria economizar
se en grande parte con la adopci5n de caminos
ciales y mec gilicos, modernamente en uso, sus crecidos
dispendios y el considerable n5mero de hombres y animales que por de pronto quedarian sin acci5n, opondria
de pronto un contrapeso g sus ventajas. La Diputaciiin
ha creido hallar por ahora y hasta mgs adelante un tgr
mino medio, recomponiendo a poca costa los actuales,
de modo que en el transporte se economize un tercio
una mitad del tiempo, bien por la mayor facilidad en
el trgnsito, bien por la comodidad de conducir mayores
pesos, con lo que se conseguir g una disminuci5n en los
costos sin la ruina de los brazos".
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GONZALEZAZAOLAKaurreko oharrean aipatu lehen memorlan
ondoko datak ematen dizkigu:

- 400 meagizon zeuden lanean, hiru eta lau kontsei
luetatik gehienak, 5 erreal egunero irabazten,
Maiatzetik Urrira.

- Garraioa 80-100 idi gurdietan burutzen da.Horrez
gainera 500 mando 100 edo 150 pertsonen bidez.
- Galindon eta Ugarten 20 gabarra edo, eta 40 marl
fiel.
- Muzkizen 50 itsasontzitik gora (patatxeak, ketxeak) kostaldeko kabotaian.

(21) FONTANA J., La crisis del Antiguo Regimen 1808-1833.

Barcelona 1979, 34-35 orr.

(22) GONZALEZ AZAOLAk aipaturiko lehen memorian meategietako
merkataririk inportanteen izenak ematen dizkigu. Hamasei izenetik bost azpimarratzen ditu, merkatari nagusie
nak direla esanaz: J.A. IBARRA, J. ANTONIO eta ANTONIO
M'LLANO, JOSE MIER, JOSE ETXEBARRI.

1827 eko azaroaren 22an, 1827 eko batzarre nagusian mea
tegien arautegi berriaren onarpenaren ondoren, IBARRA
MINER y COMPARIA izeneko bat antolatu zen, Somotrostro
ko meategien esplotakuntza burutzeko sei urtetan zehar,
partaide direlarlk: JOSE ANTONIO IBARRA y de los SANTOS,
JOSE ANTONIO MIERE, NICOLAS MARIA LLANO, eta JOSE ETXEBARRI, hau da 1827 eko otsaileko txostenean G. GONZALEZ
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AZAOLAk meategietako merkataririk naguaienak bezala aipatu zituenak, elkarte bat osotu zuten.

Elkarte honek berriztapenak ezagutu zituen eta 1846 an
partaide ziren: J.A. IBARRA, JUAN MARI eta GABRIEL M.
bere semeak, KOSME ZUBIRIA bere suhia, J.A. MINER eta
J. GOROSTIZA bere suhia. Elkarteak Guriezon labe handiak eraiki zituen.

Ikus:

Altos Hornos de Vizcaya. So-

ciedad Anonima. Libro del cincuentenario.

Bilbao 1952,

35-36 orrk.
(23) Ikus adibidez HORMAETXE FRANCISCO "De Zas causas que
mas inmediatamente han contribuido a promover en las
Provincias Bascongadas la Guerra civil n

Revista de Ma

drid 2. serie, 1839, 1.342-343 orrk.

(24) Erregea justiziaren iturri naturala mundu honetan, bere
agenteengandik, sarritan injustuak eta arbigarriak, erabat bereizten zena, TORRAS J., Liberalismo y rebeldia
campesina 1820-1823.

Barcelona 1976, 187 orrik.

Liburu-

ko artikuluak guztiz interesgarriak aipaturiko mentalitatearen erroak aztertzeko.

(25) Arazoaren koska honela azaltzen zuen P. NOVIA SALCEDOk:

"En quanto a los adbitrios con que se constituyeron los
pueblos para la apertura y conservaciOn de estos caminos se observa una grandiSima desproporci5n y diferencia. Hay pueblos que contribuyen muchisimo y otros que
casi nada contribuyen y 10 mls monstruoso a5n es que
son los m5s utilizados los que menos contribuyen. Est
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por lo general dimana de que trozos de Camino General
pesan sobre adbitrios generales aplicados al beneficio particular de Caminos trasversales o secundarios.
De aqui principalemante ha dimanado la ninguna similitud en forma y cantidad con que los Pueblos contribuyen por su desproporciOn".

Errepideen kontzeptuazio ez-zuzen bat erakarri zuen pro
blemaren funtsak.
Observaciones sobre los Caminos de Vizcaya y sus arbitrios. Arch. NOVIA de SALCEDO. Erregimen zaharreko finantziazio ohiturak jarraitzen dute,hau da, lan bakoitzari zerga batzuk dagozkio.

(26) ARTOLA M: La burguesa revolucionaria (1808-1874).

Ma-

drid 1974, 91 orrk.
Igualako plangintzaren dokumentuak: Arch. Gener. del Se
ñorio de Vizcaya. Gernika

Caminos

Reg. 9

(27) KONDRATIEFF N.D.,:"Las ondas largas de /a economia.

Ma-

drid 1946, liburuaren baitan. 31 orr.

(28)

Ikus daiteke ere

IMBERT G.; Des mouvements de longue du

rêe kondratieff.

Aix-en Provence. 1959.

"Dar impulso a las obras pliblicas con el saludable fin
de proporcionar ocupaci6n y medios honestos de subsistencia a las clases menesterosas..." "Extractos de los
expedientes sobre camin6s leidos en Junta General del
dia 28 de Marzo de 1841"

Arch. Gen. del Señor. de Vizc. Gernika. DocumentaciÓn
gener. de Caminos. Reg. 10,1eg. 1
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(29) Enkarterriko errepideen enpresaren arduradunen artean,
J.A. IBARRA azaltzen zaigu, Pobaleko ola eta meategien
jabeduna, J.A. ARRIETA-MASKARUA, GVESESKO jauntxoa eta
1857 an Madrilen antolatu zen ardo erakusketara bere
produkzioko ardoak bidali zituen eta saritua izan ere
lekuko ardoarekin, hau da, lekuko txakolin motarekin.
Beraz, txakolinaren produkzioan murgildurik zebilen nor
bait dugu. Azken datu hau: ECHEGARAY C., Geografia del
Pais Vasc-Navarro. Vizcaya.

Barceloan (Urte gabe) 385

orrialdea.

(30) A. AGUIRREZABAL-ek Bergarako mintegiko katedratiko, aukera zentralizatzailearen kontra salaketa gordinak idatzi zituen, adibidez, Bizkaiako errepideak sekula baino
iragangaitzago aurkitzen zirela, Diputazioaren ardurapean daudenetik hona. Memoria acerca del- Porvenir de
las Provincias Vascongadas con motivo de la construcci6n
de los caminos de Hierro.

Bilbao 1857, 31-32 orrk.

(31) 1930 eko urte inguruan, LEFEBVRE Th.ren arabera Nabarniz eta Ereño ingurua egurrikatzaren produkzioak iraunten zuen.
LEFEBVRE

TH.:Les

ques orientales.

(32)

modes de vie dans les Pyrnees atianti

Paris 1933. Planche XIII.

MADOZ PASCUAL: Diccionario geogrdfico-estadistico-histo
rico...

Madrid 1850, T.XVI. 376-377 orrk.
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(33) BASAS M.,:"Planteamiento de una reforma estructural a
meados del siglo XIX para el desarrollo scon6mico de
Vizcaya" Letras de Deusto, 1, Bilbao 1971, 7-27 orrk.
NOVIA de SALCEDO P.: Ferrocarril de Vizcaya, (Eskuizkri
bua) Arch. Novia de Salcedo.Lantxo honek 1851eko Urriaren 6 an Beronen finantzabiderako aukera bat eskaintzen
zuen: Herriak erabat birkargaturik zeudenez gero, errepideak zirela-eta, bestalde mearen esportatzea emendatuz zihoanez, mearen gainera hartu behar zen dirua tren
bidea finantzatzeko, herbesteko konpaflien laguntasunare
kin.

(34) 1867.eko urtean UHAGONEk txosten bat aurkeztu zuen. Actas de la Junta permanente de Caminos. Archivo de la

Diputaci6n de Vizcaya. Fondo Marques de Villarias, n°
209.

(35) 1861.eko maiatzaren 7 an IBARRAK eta KONPARIAK honela
adierazten zuten industriaren garrantzia, hazkuntza ekonomikoaren oinarri, eta bidasarien arazoa, Diputazioaren bidalitako eskabidean:

" Ibarra y Compañia,vecinos y del comercio de esta
Villa, propietario de la f gbrica de fierro y acero
titulada Ntra. Sra. del Carmen de Baracaldo... un re
cargo de peages tan excesivo influye poderosamente
en el precio de las primeras materias , y es un obstgculo al desarrollo de la industria, que V.S.Y. conoce mejor que nadie, est g llamada a ser la principal
fuente de riqueza para este pais, en el estado a que
van llegando los progresos materiales del siglo...

100

efectivamente de Sodupe a la f gbrica del Carmen hay
dos cadenas y media en un trayecto de tres leguas,
De Somorrostro a la misma f gbrica por Portugalete
hay dos y la distancia es de dos y media leguas y
finalmente del mismo Somorrostro a la f gbrica por
Ugarte, hay otras dos cadenas en igual distancia".

Arch. Genr. del
Caminos.

de Vizc. Gernika.

Docm. gener. de

Registro 16, legajo 1, n° 4-9.

(36) AGIRRE M.A., ARRIZABALAGA F. : Aproximaci6n al sector
pesquero vizcaino en el siglo XIX.

Bilbao 1974. Deusto-

ko Litzentziaturako tesia, Argitaratugabea, T.II. 294295 orrk.
(37) "La comisi6n directiva del Camino de Arratia" (J.M. COR
TAZAR, SERAPIO HORMAZA, BERNABE DIAZ DE MENDIVIL,
FACIO VILDOSOLA)invitan a los propietarios y arrendatarios de las Ferrerias de la ruta de Arratia a una
1 de Enero 1841" Errepidea eraikitzeko kapitala
subskribatzea eskatu zen, 5%.ko interesaz.
Aipatu ditugun izenetatik, lehen hirurak behintzat, olajaunak ziren hau da olajabeak.

(38) Ikus adibidez

ALZOLA P.: Las obras publicas en EspaRa.

Bilbao 1899.

(39) GARRIDO FERNANDO,: La España contemporanea sus progresos morales y materiales en el siglo XIXI.

1867, T. II. 826-827 orrk.

Barcelona
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(4) Jaurerrtho artxiboa Gernikan. Caminos Reg. 13, Reg. 16.
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MAPEN IRAKURKETA ETA INTERPRETAZIOA

- Erdiko ardatz bat osaturik zegoen: Balmaseda-Bil
bo-Durango. Gorago itsasertza, inguru eta Ipar-Europarekin
harremanetan sartzeko; beherago, aldiz, laborantza-eskualdeak, Araba, Errioxa eta Gaztela. Guzti honetan Nerbioi hi
baiak Bilboko lekutzeari lehen mailako abaintailak eskaini
zizkion. Durangoko merkatariak aitzitik, Lekeitio eta Bermeori begira egongo ziren, Bilboren influentzia eta erakar
pena baztertzeko nolabait. Balmasedakoek Bilboko burgesiarengandik libratzeko, Kastro hartuko zuten bere portutzat,
bertako errepidearen finantzaketan sartuz. Baina hiruotarik
Bilbo zegoen egokien kokaturik urezko garraio merkez baliatzeko.

- Enkarterrietako entrepresa autonomoak errepide bi
eraiki zituen: Bilbo-Balmaseda eta Portugalete-Sopuerta. I
kusten dugunez, Portugaletek bere barneko desenklabea lortu zuen modu honetan. Bestela eskalako plangintzaren arabe
ra, atzeraturik aurkitzen zen. Baita errepidearen bidez be
re portuko mea-esportaketa gehituko zuen. Beraz, hona hemen bada, beste arrazoi sakon batzuk, entrepresa autonomoa
sortzeko Enkarterrietan, igualako plangintzatik at. Enkarterriko errepideen entrepresako zuzendaritzan, hasieran
behintzat Portugaleteko pertsonaia behinenak dakusgu.
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- Errepideen taiuketak, ibaibideena jarraitzen du
gehienetan.

- Baita mapan dakusagunez, aztertzen ari garen garaian, errepideak populaketa nagusiko tokiak lotzen ditu,
edo beraien zehar igarotzen ahalegintzen ziren.
de PINEDOk

FERNANDEZ

demografiaz eman dizkigun ohar eta datuak kon-

tutan hartu ditugu.

BIDASIARIAK: Ikusten dugunez, hainbat bidasari jarri ziren
Bizkaiko errepideetan, eta berauen helburu nagusia errepideen finantziatze eta zaintzeko, diru sorburua izatea zen.
Azaldu dugun bezala, 1867 eko urtez geroztik errepideen ba
tzorde iraunkorrak ken zitzaten proposatzen zuen, garraiokostuak merkatzeko. Baina ez zuten lortu bere helburua. Gi
puzkoan aldiz, 1871 eko urtean, mugatakoak ezik, barneko
bidasari guztiak kendu egin zituzten (1).

Hala, 1859 eko urtean ezarri zen arautegi berria,
ariel eta bidasarien administratzeko.
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OHARRAK

(1) ALZOLA P.: Regimen econdmico-administrativo, antiguo y
moderno de Vizcaya y de Guipuzcoa. Bilbao

1910. orr. 177.

MAPEN SORBURUAK

FERNANDEZ de PINEDO E.: Crecimiento econdmico... Datu demo
grafikoak liburu hontan oinarriturik daude. Orrk. 98-102.

LARREA M.A.: Caminos de Vizcaya en la segunda mitad del si
glo

XVIII. Bilbao 1974.

A.G.S.V. Doc. Ge. Cam. Reg. 16, leg. 2, n. 4. Bidasarien
kokatzeko erabili dugun dokumentua.
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SINTESIS

En el presente articulo tratamos de exponer y analizar el proceso de construcci6n de la infraestructura via
ria vizcaina, durante el periodo 1818-1876, relacionndolo
con la critica situaci6n del sistema productivo de Vizcaya
asi como con los proyectos de reactivaci6n de la economia.

E1 plan de construcci6n aprobado por las Juntas Ge
nerales de 1818 en Gernika se halla orientado hacia la
creaci6n de un mercado interior vizcaino mas integrado si
cabe tratando al mismo tiempo de garantizar el papel complementario que tradicionalmente los comerciantes vizcainos hablan cubierto en las relaciones comerciales de Castilla. Asimismo dicha construcci6n buscaba el desenclave
de los puertos pesqueros vizcainos.

Por otro lado en 1827 con motivo del nuevo reglamento de minerla presentado en las Juntas Generales, los
diputados responsables del bienio 1825-1827, P. NOVIA de
SALCEDO y MARQUES de VALDESPINA, elaboraron un importante

informe junto a Inunciaga en el que mediante un
clarividente de la situaci6n, exponen la critica situaci6n econ6mica de Vizcaya y la hostilidad manifesta del
gobierno central frente a lo cual propugnan un cambio de
orientaci6n ("Vizcaya debe contar para 61 solo consigo
misma") y un proyecto de crecimiento econ6mico.
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En principio las distintas fracciones de los secto
res dominantes de Vizcaya apoyan el proceso de construcci6n.
Para tal fin se constituyeron empresas de caminos cuyo capi
tal se recaud6 mediante una emisi6n de acciones de 2000 rea
les al 5%, con cargo a los arbitrios sobre el consumo que
los pueblos afectados por la ruta, debian recaudar.

Con objeto de racionalizar los medios de financiaci6n entre los pueblos contribuyentes de manera ms equita
tiva se elabor6 el Plan de iguala, es decir de nivelaci6n
de los arbitrios a pagar, siendo P. NOVIA de SALCEDO su
principal inspirador.

Entre el ambicioso anteproyecto, puesto a discusi6n
entre las empresas y pueblos contribuyentes, que por otra
parte persegula

rd.s

bien la reorganizaci6n de la infraes-

tructura viaria a nivel del conjunto de Vizcaya, incluyendo un proyecto de ferrocarril Bilbao-Balmaseda, y el proyecto aprobado, existen notables diferencias aunque se man
tenia la posibilidad de que la Diputaci6n se arrogara en
futuro un papel planificador y coordinador, tal y como ocurrirla en la ddcada de los 40.

En adelante la Diputaci6n y concretamente en 1843
la provincial por medio de P. NOVIA de SALCEDO acord6 el
primer convenio de adquisici6n de caminos con la Empresa
del camino Durango-Bilbao, responsabilizandose de las tareas camineras y de la decapitaci6n de capitales.
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En años sucesivos la Diputaci6n firm6 convenios si
milares segün los casos con el resto de las Empresas, precisamente en un momento en el que las empresas no alcanzaban a cubrir los gastos generados por la construcci6n y re
posici6n de los caminos asi como los intereses que devengaban los capitales.

Hacia 1860 la mayor parte de los caminos se hallaban bajo la administraci6n de la Diputaci6n excepto los
del Duranguesado.

En el futuro las rutas principales se dotarian del
ferrocarril.
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SYNTHESIS

This article is an attempt to set out and analyset
the process of construction of the communications infrastructure of Biscay during the period from 1818 to 1876 and
relate it to the critical situation of the productive system of Biscay as well as to the plans for economic recovery.

The construction plan approved by the Genral Assem
blies (Juntas Genrales) of 1818 in Gernika was directed to
wards creating an internal Biscayan market, more integrated, if one might say so, and at the same time it triek to
guarantee the complementary role which the Biscayan merchants had traditionally had in the commercial links with
Castille. At the same time this construction sought the
freeing of the Biscayan fishing ports.

On the other hand, in 1827, owing to the new mining regulations presented in the General Assemblies, the
members responsible for the two-year period 1825-1827, P.
NOVIA de SALCEDO and The MARQUIS of VALDESPINA, drew up an

important report together with Inunciaga. In it, by means
of a discerning analysis of the situation, they expounded
the critical economic situation of Biscay and the evident
hostility on the part of the central government against
which they advocated a change of orientation ("Biscay must
depend on itself only, for this") and a plan for economic
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growth.
The different factions of the dominant sectors of
Biscay supported the construction process in principle. To
this end road-building companies were set up. Their capital was collected by means of an issue of 2000 Reales'
worth of stock at 5% charged to the consumption taxes
which had to be collected by the villages affected by the
route.

In order to rationalize the means of financing bet
ween the contributing villages in a fairer way, they drew
up an equalization plan, i.e. a plan to level out the taxes to be paid and P. NOVIA de SALCEDO was its main inspirer.

There were notable differences between the plan
which was aproved and the ambitious preliminary plan discu
ssed amongst the companies and contributing towns and which
sought more a reorganization of the communications infrastructure for Biscay as a whole, including a Bilbao-Balmaseda railway plan. Nevertheless the possibility whereby
the Council (Diputaci6n) could assume a planning and corrdinating role in the future was retained and this in fact
occurred during the forties.

Henceforth the Council, the County Council (Diputa
ci6n Provincial) in 1843 to be precise, throug P. NOVIA de
SALCEDO, reached the-first agreement for acquiring roads
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with the Durango-Bilbao Road Company and made itself responsible for the road works and the decapitation of capital.
Towards 1863 the majority of the roads came under
the administration of the Council with the exception of
those of the Durango area.
In the future the main routes were to have a railway.
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SARRERA

Hemen aurkitzen diren lerroen asmoa ez da hipotesi
berriak sortzea, ez-eta lan sakon bat egitea; eztabaida ba
tetarako zenbait puntu agertzea baino.

Ikerketa asko behar genituzke, zeren gaurkoak oso
pobreak bait dira.

Gaia,norbaitzuek pentsatzen duten baino nahasiagoa
da. Elementu askorekin jokatu behar da denboraren eta espa
zioaren barne. Hauek kontutan harturik, egoki behar dira
lotu.

Eta ez da hau azken helburua. Historia ulertu egin
behar da, interpretatu. Ekintza bakoitzak beresustraiakdi
tu eta aurkitzen ditugunean orduantxe hasten dira interesgarri izaten.

Hara, XIX. mendean desarroilatu ziren nekazal mugi
menduak ez ziren berehala sortu, bizimoduak eraginik baizik. Eta bizimoduak esaten dudanean ez da ekonomia bakarrik; kontutan hartu behar ditugu ere egoera soziala eta i
deologikoa.

Lan hau, gai zabal eta konplexu baten eskema bat
baino ez da. Eta helburu batekin egina dago: irakurlearentzat akuilu izan dadila.
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Ikusiko duzuenez, ekonomiari garrantzi handia eman
diot. Alde batetik duelako, eta bestetik beharrezkoa delako. Foruek beste ikuspegi batekin ikusteko eta orainarte
Euskal Herrian izan duen kontzepzioa desmitologitzateko. E
gia da, foru sistemak bazuela gauza ongarririk, baina ezin
da ukatu feudalismoaren kodifikazioa zela zenbait puntutan.

Azken batetan sistema aldakuntza bat eman zen memento horretan baina baita klase burrukak ere. Foruen galtzea kapitalismo berriaren ondorio bat izan zen.

Karlismoa eta bere ingurunea azaltzean, berehala a
gertzen zaigu zenbait problema: bibliografia, ikerketa, do
kumentu falta, etab...

Egia da, liburu eta artikulu mordo bat badela idatzirik, baina beharrezkoa dahemenpuntu bi aipatzea:

a) alde batetik nabari da gai hau alde batera utzia
izan dela eta baita industrigintza baino gutxiago landua e
re. Hau ez da ulergaitza, zeren XIX. mendean hasita, nekazal munduaren ordez industri gizartea jarriko zaigu prozesuaren buru. Hau da, kapitalista eiteko produkzio moldea
nagusituko da, ordurarte feudal ekonomiak ukan zuen lehentasuna gaindituz. (Nagusitu hitza azpimarkatu nahi dut: zen
bait produkzio-erlazio tankeren preponderantzia bezala uler dezagun ez batzuren agertzea etabesteen lurperatzea me
kanikoki. Prozesu zabal, nahasi eta (dinamiko bat, bigarren
mailan izan diren produkzio erak memento batetan nagusitzen
direlarik.
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Dakigunez, XVI. mendean ere bazen zenbait hildo kapitalista, baina XIX. mendera arte ez dira jabetuko -nagusituko-).

Produkzio aldakuntza hau gertatzerakoan sortu dira
burruka mementorik gogorrenak feudal eta industri munduaren
artean. Landesberg-ek hauxe esaten digu:

"baserritar bizimodu tradizionala beherantz dihoanean
eta nekazal ekonomia zuhurtzen denean, orduntxe gertatzen da nekazalgoa munduko historiaren agertoki er
dian" (1).

Beaherrezkoa da inguru-egoera honetan aztertzea eta
ikertzea karlismoaren arazoa Euskal Herrian (baita ere Catalunya eta Valentzia ingurukoa, nahiz-eta leku bakoitzean
bere berezitasunak dituen)•

Industrigintzaren ikerketan ugaritasuna ez da harri
tzekoa, ikusiz nola kapitalismoa nagusitu den eta baita sis
tematikoki datu gehiago ezagutzen dugunez.

Baina esan behar ere feudal-nekazal egiturak eta
beraren krisi/ak aztertu gabe ezin ditzakegula egoera berriak behar bezala uler.

b) Historiografi korronteek subjetiboki erabili du
te karlismoa, zenbait botere indarren eta sozial formen de
fentsan, zeintzurekin nolabait ados bait zeuden.

Korronte tradizionala bada, karlisten eta absolutismo batzuen laguntzaz baliatzen da edo baliatu izan da
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garaiko zenbait egoera legitimatzeko, esanaz: "partizipazio
honek lehengo munduaren egokitasuna adierazten du", aurrerapenaren

aurrean. Eta honela absolutisten z ekintzetatik irteniko egi
turak babesten dituzten.

Liberalek, beste alde batetik, beraien XIX. eko e
kintzak eta prozesua justifikatzen ibili dira, esanaz Aintzinako Erregimeneko klase pribilegiatuek, gabezia eta ezjakintasunean oinarrituz, erreakzio mugimenduetarako erabi
li izan zutela jendea. Kontsideratuz nekazalgoak ez zeukala ahalmen ez indar bererik eta azpimarkatuz beste baiezpen hau: "erannmsas populares al servicio de las reacciOn".

Baina arazo hau lantzean konturatzen gara egoera
askoz konplexuagoa (nahasiagoa) dela, eta beharrezko ikusten dugu izate ekonomiko-politiko-soziala denborarekin eta
espazioaren barne kontsideratzea. Situazio osotzaile honen
bidez ahal da lur-langileen edo baserritarren ekintzak ulertzea.

Karlismoa, Aintzinako Erregimenaren kontrairaultza
bat baino ez dela esatea, carr eta Blinkhorn-ek dioten bezala, ez da ikerketa sakon baten emaitza, gainegituren azterketa baizik.

Dirudienez, ez dute ulertzen edo-eta ez dute nahi
ulertu Europa, Penintsula eta Euskalherriko egoera ekonomiko-soziala eta ideologikoa. Ez dira konturatzen, memento hortan, produkzio-motaren aldakuntza bat gertatzen denik. Hau da, XIX. menden, kapitalismoa nagusitzen dela
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sistema feudalaren aurrean, ordurarte bere gora-beherekin
gailen izan bazen ere. Eta prozesu aldatzaile honen barnean
gogortzen direla sistema hauen arteko burruka ekonomiko-so
zial-ideologikoak.

Baina, nahiz-eta industri mundua nagusitu, feudal
harremanak ez dira desegiten, oraindik gogor finkaturik
raungo dute, eta kapitalist munduan, ordea, indarra galduz
joango dira.

Inguru honetan hazten eta borobiltzen da gehienbat
karlismoa eta bere ekintzak.

carr-en baiezpen honi erantzun bat emateko zenbait
galdera egin daiteke: Nekazari guztiak ote dira karlistak?
Ala baserritarrak izanik (lurjabeak) txirotu direnak eta
beharrizan berrietara ez direnak moldatzen? Lurgintzako a
ristokrazia guztia ote da? Zer funtzio dute Foruek? Zergai
tik heldu da gaurrarte eta ez zen desagertu 1800 arteko mu
gimendu atzerakoiak bezala?, etab...

Aintzinako Errejimeneko larritasunak, gehienak, bere
hala konpontzen ziren produkzio-biztanle egoera orekatzen
zenean. Baina hau ez da gu ikertzen gabiltzan errealitate
sozialaren kasua, zeren orainarte, mende t'erdian zehar iraun bait du.

Bai, XVIII. mendearen azken hogeitabost urtekoan,
feudal sistema sartu zenazken etapaneta zartatzen zihoan,
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barne kontraesanak zirela medio. Hona zergati garrantzitsue
nak: merkatuaren zabalkuntza, maiztergoa desagertzearen ha
siera, amortizazioa, diru beharra, errenten aldakuntza kua
litatiboa eta sortzen dituen eztabaidak (lurraren emaitzez
ordaintzetik dirura pasatzen da), lurren trafikatzea, etab.
Barne elementuokin batera, Europako eta bereziki
Britania Handiko kapitalismoaren eragina agertzen da. Prozesua arindu egiten da eta euskal produkzioa krisian sartzen.
Memento berean ingelesen aurkako gudak hasiko dira
eta ondorio bezala: Haziendaren diruezak, kolonietako zilar iturrien eta siderurgia-oihalgintza monopolioaren gal
tzea, etab. Egoera larri honetan ez dira harritzekoak gobernu eta merkatal burgesiaren proposamenduak: lurren sal
menta, Espainia osoko barne merkatua sortu nahi izatea eta laborantza munduko harremanen nagusitasuna suntzitzea.
Gainera, XIX. mendean demografiaren hazkuntza nabaritzen joaten da Euskal Herrian adibidez: 1850 arte,
100 eko 38 inguru gehitzen da populazioa. Honek zera esan
nahi du, hazkunde handia ematen dela XVIII. mendeko azken
urteekin konparatuz, zeren 1768-1787 bitartean 100 eko 9
baino ez bait da goratzen.
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Ikus ditzagun datu hauek:

1787-97

1803

1857-60

1885

69.158

67.523

96.398

97.777

Bizkaia

111.603

111.436

160.579

200.276

Gipuzkoa

104.491

104.941

156.493

178.497

Nafarroa

243.748

221.728

300.530

318.518

Euskalherria

529.000

505.628

714.000

794.868

Araba

Iturriak: Fernandez Pinedo, Fern. Albadalejo, Estornes Zubi
zarreta, Extramiana.

Laster heldu zen populazioa teilatura, Nekazari
produkzioak mugatzen zuelarik. Produkzio teknikek ez zuten
ezagutu aurrerakuntzarik eta emaitzak ugaritzeko lur lehorrak landu behar izan ziren.

Jendetza gehitzean,lurrak ere banatu egin ziren e
ta zenbait mendizalei goldatu. Baina jokabide honen errendimenduak geroz txikiago ziren, alorrik aberatsenak lehena
gotik landuak bait zeuden eta etorri berrientzat gelditzen
ziren lurrik elkorrenak (errendimendu urriko legea).

Ongarri edo abonu naturalak, herri lurrak, egurra,
abereentzat bazka eta baserriaren beste zenbait elementu o
sagarri urritu egin ziren. Produktore/produkzio erlazioa
beheratu egin zen eta ekonomi-demografiaren arteko orekak
gainezka egin zuen, egongarritasuna ahultzen zelarik.
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Independentzi gudarekin batera (1808-1812) botere
hutsune eta elementu ekonomiko-ideologiko-politiko berrien
agerpen bat ematen da. Ezin daiteke esan, konkretuki, nolako sakontasuna zeraman "zapa/kuntza - honek, baina argi
dago geroko izatearekin ikustekorik bazuela. Merkatariak
irten ziren irabazle eta abaguneaz ongi baliatu ziren, eta
halaber zenbait baserritar. Aintzinako Erregimenean finkaturik gelditu ziren jauntxoek eta administrazioko nagusiek
ihes egin zuten (ez denak, zeren elementu batzuk egoera be
rrira moldatu ziren), herriek "kontrol" gabe gelditu zirelarik.

Erakunde mordo bat desegin zen eta frantses moldera egokitu: udaletxeak, "juntak", etab. 1789 eko iraultzaren inguruan jaiotakoak.

Burges eta liberal-kapitalismoaren ideiak sartu eta ekonomi burgesaren hildo nagusiak markatu ziren: merkatal munduaren aurreramendua, ekintza eta izate teorikoan
(frantses guda dela bide, zenbait merkatari aberastuko dira, memento egokia izango bait da jende honentzat), indibidualismoaren garaipena, etab. Diruaren indarra da munduaz jabetzen estamentuak pixka bat baztertuz, hau da, azpiegitura feudalen indarbidezko deslekuratzea gertatzen de
larik.

Burgesia berria ere borobiltzen zihoan poliki-poli
ki (merkataria eta industrigintzakoa batipat) eta hala Ain
tzinako Errigemenean aristokraziaren harremanak aldatu zituen.
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XVIII. azken urteetan eta XIX. lehenengoetan, Inde
pendentziaren gudu aurretik, (1779-1808 bitartean), Espainiak Hego Ameriketako bere koloniak galdu egin zituen. Herri zapalduek burrukan jarri ziren, Britainia Handiaren la
guntzaz, askatasun-independentziaren alde. Ingelesak interes ekonomiko eta nagusitasun baten bila zebiltzan: alderdi batetik merkatal eta hustirakuntza .(esplOtazio) erlazioe
tan Espainiaren lekuaz jabetzeko, eta bestetik munduko bideak kontrolatu eta gidatzeko (oroit memento hartan Britania Handia Industri Iraultzan murgilduta zegoela eta beharrezkoak zituela merkatu berriak, baldin produkzioa eta
desarroiloa mugatzea nahi ez bazuen, ehungintzaren industrian batipat.
Penintsulak, Hego Ameriketarekin zeukan merkatalgoa ostendu egin zen. Hauxe da, kanpotik begiratuta, agertzen den elementurik nabariena, baina guri gehiago interesatzen zaigu egoera honek sorterazten dituen "barne" ordorioak:

a) Zilar iturrien agortzea. Hazienda, lehen larri
bazegoen, orain larriago, zeren lehen metala gudaren gastuak ordaintzeko bait zen. Gobernuak eta indar nagusienek
beste diru-biltze mota batzuk asmatzera behartuak izan ziren.

b) Catalunyako oihal eta Euskalherriko siderurgi
industriaren merkaturik garrantzitsuenaren ostentzea (agortzea).
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Euskal burgesia konturatzen da interes bereziak di
tuela eta klase kontzientzi bat hartzen dihoa. Aintzinako
Erregimeneko lurgintzako aristokraziarekin zituen harremanak hautsi edo aldatu egiten dira.
Ordurarte ongi konpontzen ziren batipat burgesia
honek Ameriketako merkatal munduaren kontrol osoa zeukala
ko. Baina behin herrialdeok galduz gero, konturatu zen Es
painiako ahalezko merkatua zela irtenbide bakarra. Asmo
hau lortzeko beharrezko zen feudal gizartearen egiturak
suntsitzea (lurraren jabetasun juridikoa, lanerak, harreman sozialak, etab.) eta kapitalista moldeak onartzea (mer
katu askea, indibidualismoa, etab. Azken batetan indar ekonomikoaren goraipatzea estamentutasuna alde batera utziz).
Zenbait aristokratek ulertuko dute aldakuntza hau
eta, burgesiaren ondoan aldakuntzaren alde jokatuko. Aldakutzari moldatzen ez zaizkionak krisi sakon batetan murgilduko dira eta urtetik urtera indarra ahulduz karlismoa
ren buru jarriko dira. Asmo batekin: Antzineko Erregimene
ra, bihurtzeko asmoarekin.
Ez da harritzekoa memento honetan Euskal Herriko
klase kapitalistaren eskabidea: mugak kostaldera eramatea,
mugasariak ez ordaintzeko eta merkatu nazionalaren jabetasun osoa edukitzeko.
Ikusten dugu, taldeak ez direla uniformeak eta une
batetan konformatzen diren paktu-sailak ez direla finkoak,
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aldakorrak baizik. Nahiz-eta itun bat egin, helburuak, bideak eta interesak desberdinak izan daitezke. Klase barneko ezberdintasunak ere argi agertzen dira, batez ere feudal
gizarteko aristokrazia nagusiaren artean.

Gainera, 1815 etik 1850 ingururarte nekazal produk
tuen beherakada bat nabari da Europa guztian, lurlangintzan
izan diren aldaketen ondorio bezala batipat.

Zer pasatzen da merkatal munduaren bitartez "gutxi
tze" hau Euskal Herrira heltzen denean (non ez diren izan
ez produkzio gorakadarik ez-eta kostu laburtzerik, Frantzia
eta Britania Handian bezala?. (2)

Garai hartan gariaren prezioa, adibidez, 100 eko
50 jaitsi zen, ardoa ere bai. Baina garrantzitsuena ez da
hau jakitea, zer nolako efektuak dituen baino:

a) Laboreen inportazioak gehitzea, herrietako azo
kak itotzen direlarik.

b) Atzerritik, nekazal ekoizpenen eskabidea laburtzea.

Hauek dira ondorio globalak eta erabat abstraktu-e
rrealak dira. Baina, baserritar ekonomietan, krisiak nolako eraginak zituen ikusteko azter ditzagun urte-emaitzen
banaketa:
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fruituetan:

- 100 eko 16 ereintzarako
- 100 eko 15 edo gehiago jaun-zergak ordaintzeko
(hamarrekoa eta beste zenbait).
- familiaren jan beharrizanetarako.
diru edo fruituetan;

- zenbait elementu erosteko (jateko nahiz lurrean
lan egiteko).
dirutan:

- zergak pagatzeko

Prezioen mugimendu honek esan nahi du zerga berdinak ordaintzeko bi aldiz gehiago saldu behar dela edo-eta
hauek bikoiztu egin direla.
Egoera honetatik irtetzeko metodorik zailena ez or
daintzea zen. Eta XIX. mendean hamarrenak, jaun eskubideak,
etab. ahultzen zihoazen eta merkatal mundua zabaltzen. Bai
na hau gertatu ez zen tokietan, nekazal ekonomia beheititu
egin zen, egin zen, eta ez da harritzekoa jende hau (beste
zenbait elementuren laguntzaz) gobernuaren aurka jartzea.
Haziendaren arazoa ez zen txikiagoa.Gudak sortarazi zituen zorrak (prestamoak, interesak) behar ziren nolabait kitatu.
Diruaren mundua borobiltzen zihoan, eta aristokrata mordo batek ongi ulertu zuen hau, Zerga edo errentak ko
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bratzeko dirua sartu zutelarik lurraren emaitzen ordez.
Eta jauntxo-baserritarren arteko burrukak biztu egin ziren
ordainketa finko eta diru-premiaren inguruan.
Zorrei erantzun bat emateko, gobernuak eta indar
"berriek", ongi ikusi zuten beharrezko zela lurrak merkatal
bideetara eramatea. Hau da, lur elkorrak (bai elizarenak,
bai herri-lurrak eta jauntxoenak) salerosteko ahalmenean
jartzea,eta beraz, produkzio bideetan. Euskalherrian oihanen banaketa da garrantzitsuena.
Prozesu hau aurrera eramateko behar ziren legeak li

beral moldean zituzten, zeren gobernu absolutista ere ez ze
goen kontra, baina beraiek ziren interesatuenak kapitalismoari oinharriak jartzeko.
Baserritarrek (hauentzat izan ziren okupatzaile arrotzak gehenik kontrako) asko espero zuten gobenu "libe
ralengatik" batez ere desamortizazio alorrean: lur\banake/
tan jabetasun bat hartzeko eta baita bizimodu berria sortze
ko, feudal harreman juridikoak hautsiz. Hau da, pertsona as
keak izatea eta propietateen lurrak eskuratzea. Azken batetan, nekazari lurjabe bilakatzea.
Baina mende horretan zehar burgesiak eta gobernu
desberdinek politika bat eramango dute. Herri-lurrak, maiz
tergoak, etab. ez dira banatuko biztanleen beharrizanak iku
siz,enkantatuakizango baizik -subastatuak-. Hemen, jokabide bi ikusten dira:
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- gobernuaren diru egarria
- kapitalismoak daraman azpiegitura.
bat: banatze-produktibitate konpetentziaren legea.

Hala, lurrik gehienak burgesiaren eta Aintzinako Erregimeneko aristokrazia moldatzailearen eskuetan erori ziren.

Nahiz-eta hutsune handiak izan, ikus ditzagun zenbait datu:

Desamortizazioak: 1843-68

Araba

Gipuzkoa

Nafarroa

elizarenak

2.350 h. 1.607 h.

8.000 h.

zibilak

1.255 h. 4.182 h.

? (3)

Mendearen lehen hamabost urteetan herri lurrek jasa
ten dute desjabetasunik gogorrena, baina konkretuki ez daki
gu zenbat. Karlista gerraren ondoren elizarenak saltzen dira batipat eta 1868 inguruan mota guztietarikoak, baina kan
' titate txikiak.

Extramianak esaten digu:

"los disturbios de principios de siglo dan lugar,...,
a un verdadero despojo de los pueblos, mientras que
la primera guerra carlista,..., justifica con

Disis

fa

cilidad que en otras regiones la expropiaci6n de la
Iglesia". (4)
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Liberalen ekintzek beste helburu bat ere bazuten:
propietate-jabetasunaren aldakuntza, hau da, lur jabetasun
juridiko batetik propietate osora (absolutura) pasatzea.

Hitzarmen berriak jaun eta langile artean egingo
dira, jaunak lurraren jabetasun osoa duelarik eta langileak beren lana soldata baten trukez eskaintzen duelarik.

ETXEJAUNEN EBOLUZIOA %etan

Urteak

Araba

baserritar

errent.

1704
1733-37

26

50

Gipuzkoa
bas.

errent.

bas.

errent.

50,71

47,3

36

63

40/45

55/60

35,7

64,3

27,5

72,5

74

1810
1860

Bizkaia

45

Arabako datuak Extramianaren liburutik hartuak dira e
ta esaten duenez ez du aurkitu azalpen logikorik. Baina Biz
kaia eta Gipuzkoako prozesua argia da.

Ikus dezakegunez, liberalen politikak nekazal mundu
ari bideak zizkion herstuten eta baserritar txikien aurka
jokatu zuen.

Klase berri honen helbururik garrantzitsuenak ziren:
lurraren jabe egitea eta lurgintzarako jendea proletarizazio
-errentari bidera ematea.
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baserritarren asmoak

liberalen ekintzak

lur banatzea herritarren

lurrak enkantatzea

eta behartsuenen artean

(subastatzea)

jabetasun osoa eta

jabetasun osoa eta Ain

askatasuna

tzinako Erregimeneko
"nekazarien" proletarizazioa.

Maluquer-ek esango digu hontaz:

"Liberal Erregimenak, lur arazoari eman zion erantzuna
hauxe izan zen: -jabetasun juridikoa propietate absolutu izaten aldaraztea -egizko laborari-nekazari, lan
gile edo errentari bihurtzea". (5)

Burgesiaren ekintzek, izugarrizko kostu sozialak
sortu zituzten: langile mordo baten miseria eta baserritarren subkontsumoa.

Gainera, propietate aldaketaren inguruan beste garrantzizko

elementu bat sortu zen: zeharkako zerga be-

rrien ezarpena, kontsumo-zerga deritzaiona. Dakigunez jen
de ahulenak jasaten ditu batipat. Zerga hauek diruz ordaintzekoak ziren eta produktorea gero eta gehiago derrigortu
zuten azoka bideratz, bizinahi ekonomia baztertuz eta mer-
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katal produkzioa zabalduz. Baina saleroste bideak jauntxo e
do merkatari eskuetan zeuden, eta salneurriak berauek kontrolatzen zituzten. Egoera honen aurrean produktoreek ez
zeukaten indarrik ez eskubiderik. Irtenbide bakarrak ziren:
merkeago saldu (ez errentagarria izan) edo merkatari espeku
latzaileei eman, prezioen nagusikeriak jasanaz. Kantitate
handiagoak saltzera derrigortuak izan ziren eta baita baserritar langile mailara eraitsia izan zen eta lurraren jabetzatik kanpora bultzatua.

Elementu hauek ikusiz gero, ez da harritzekoa karlismoaren bizitasuna ulertzea Euskal Herrian. Baina kontura
gaitezen baserritarren artean ere interes ezberdinak zeudela eta denak ez zirela egon mugimendu honen alde. Baina orduan, nortzuk izan ziren karlista? edo hobeto nork konformatzen zuen mugimenduaren oinarri herritarra? Fontana-k ema
ten digun hipotesia oso interesgarria da:

"l'arrelament del carlismo s'ha donat especialment a115
on hi havia hagut un cert grau d'adaptaci6 a unes primers formes de comertzialitzai6, que ha estat destruida pels canvis que han tingut lloc en el primer terc
del segle XIX, i on la nova estructuraci5 de l'economia espanyola no ha ofert solucions alternativas a curt
termini. Veurem. per exemple, que el carlisme no acostuma a donar-se a les zones camperoles m5s pobres, sino a les empobrides, que es tota una altra cosa" (6).

Ikerketak falta dira esateko hau egia dela, baina
Catalunya eta Euskal Herriko zenbait kasuk hau baiezten dute.
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Ekonomiaren bidez bakarrik, ez dira azaltzen nekazal mugimenduaren jokabideak. Ideologi-sozial aldeko egoera
eta aldakuntzak ere oso garrantzitsuak dira eta, kontutan
hartzekoak. Euskal Herrian agerpen asko aurki daitezke, bai
na elementu bi hartuko ditugu:

a) Foruek sorturiko bizimodua eta pentsaera (barneko zenbait eredu; beste toki batzutan erregea, adibidez, Aragoan).

b) Erlijioa (Jaungoikoa).

Norbaitek esan dezake Foruak alde batera utziak dire
la lan honetan eta berarentzat hauek direla oinarri bakarra.

Bi modutara uler daitezke Foruak: gainegitura mitologi-sinboliko bezala (hau da, herri zoriontsua zela, ez ze
goela klase burrukarik etab.) edo azpiegitura konkretu baten kodifikazioa, feudalismoarena.

Lehenengo baiezpena sentimentala da, baina ikerketak
adierazten digutenez ez da egiazkoa mundu hori. Nik, neuk
lehendabizi galdera bat planteiatuko nuke: noiz hasten da
guda? Bada, 1833 ko urrian.

Eta karlistek noiz onartzen dituzte Foruak? Bada,
1834 ko irailean, etab. Eta urte honetako Karlos-en autunetan ez da agertzen aipamenik.
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Liberalei ez zaie interesatzen beren semeak soldaduska egingo duten ala ez jakitea?, Zergatik aduanak eraman
kostaldera?, etab.

Baina Foruak zabalago ulertzen baditugu, feudal sis
temaren oinarri-kodifikazio bezala, nahiz-eta beste elementu on eta berezirik izan, orduan gauza gehiagorik ere azaltzen zaigu aztergarri.

Euskal Herrian jakina denez, XIX. menderarte Aintzi
nako Erregimena zen nagusi, nahiz-eta, aitortu behar da hau
ere, ezberdintasun asko izan ingurukoekin konparatuz gero.
Merkatal mundua itxia zen, txikia, lur amortizatuak, herrikoak eta maiztergoak handiak ziren (batipat lehenengo biak),
autosufiziente deitu ekonomia zen nagusi, zerga feudalak ba
zirauten, etab. Zenbait gudaren ondotik, Europako influentziarekin eta koloniak galdu ondoren, burgesia merkatu nazio
nal baten alde jarri zen, mugak itsasora eraman nahirik, lu
rrak saltzeko plazaratuz, eta dirutan zergak eman zirelarik.

Baserritar gehienak honen aurka jarriko dfra, zeren
prezioak beherantz egingo bait dute, zergak gorantz, herri
basoak (garrantzitsuak euskal munduan, ekonomia eta sozial
aldetik) enkantatuak izango dira. Krisi gogor batetan murgilduko da euskal ekonomia. Honekin batera eskulangileek ahi
tzen joango dira, Industria Iraultzak eraginik (baina ez de
nak).
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Elementu hauen inguruan beste batzuk zeuden: soldaduska eta Herrian zegoen independentzi-askatasun kontzientzia, asaba zaharren denboretatik, zeina zapaldua izango
bait zen "mundu berrian". Burgesiaren ekintzak jasatean
jendeari pentsaera moldatzen zaio eta klase berriaren indarkeriak susmatzen ditu: zergak bateratzea, soldaduska ezartzea, etab. Azken batetan, berezitasun ongarriak galduko
dituela eta egoera gehiago larrituko dela ikusten du. Horre
tagatik ez da harritzekoa Foruen defentsaren inguruan biltzea jendetza hau.

Erlijio aldetik, sinesmen sakon eta itsu bat zegoen.
Jaungoikoa izaki sakratu eta ukiezin bat zen, gizonengandik urrun zegoena, mito bat bezala.

Elizak bere metodoak zituen domeinu zabal bat eduki
tzeko. Eliza-estatuak bere zerbitzariak zituen eta honen bi
tartez interes ekonomiko-sozial konkretuak defendatzen zituen. Azken batetan sistema bat. Egoeraren elementurik bermagarriena Jaungoikoa zen, nor pertsonen barnean sartuta ze
goen ideologi aldetik. Erlijio honen sustraiak oso sakonak
dira, mendez mende finkatuak. Honela herriaren muinean sartuta zeuden: klaseen izanezina, jende ezberdinen konponketa
beharra, munduaren zoriontasuna, geroko izatearen esperantzan bizitzea,... Eta, goimailako pertsonaia batengan (Jaun
goikoa) finkatuak zeudela eta honelako baiezpenak. Beraz,
Elizaren paper ideologikoa indartsua zen. Herriko apaiz eta egoera ekonomikoa (talde biak larrituak) loturik zihoazen.
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Entz.un dezagun zer esaten duen Extramianak:

"las guerras de principios de siglo empobrecen al Clero
que se ve obligado a pagar contribuciones extraordinarias y es victima de exacciones (y de desamortizaciones mgs tarde)... E1 Clero es carlista porque d. Carlos se identifica con el partido clerical (interesekin
esango nuke nik), mientras que la nobleza y la burguesia atacan a la Iglesia. Ambas codician sus bienes pero la clase media considera ademgs que la Iglesia se
opone al desarrollo econ6mico moderno (baita laborantza noblezia gehiena ere), a la democracia y al progreso. Por desgracia para los liberales, el clero goza de gran prestigio junto a las masas populares". (7)

Pentsaerak aldatzea ez da gauza soila izaten, izuga
rrizko traumak sortzen ditu gizartean, batez ere lehenengo
mementoan eta are gehiago Elizak defendatuak baldin badira.
Ezin daiteke neurtu izaki honek (kleroak) izan zuen indarra,
baina argi dago jendea mugierazteko eta batzeko orduan ukan
zuela eraginik handiena. Bestela nola uler daiteke beste
munduko itxaropenagatik hemen zapalketa onartzea? nola sinets daiteke apaizak Jaungoikoaren bidaliak direla?, etab.

Erakunde honentzat ez zen zaila nekazal mundua muai
tzea halako egoera konkretu batetan, nahiz-eta helburu ezber
dinak izan (baina mementoan, biak larri eta txirotze prozesu baten barne zeuden, irtenbide argirik gabe. Kapitalismoa
ren beharrizanetara ezin ziren moldatu).
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Erlijio gabeko mundua zentzu gabekoa zen, bertan mo
ta guztietako zuzengabekeriak zeuden, eta sufrimena pertsona ahul-txiroen eguneroko ogia da. (Holatsukoak ziren herri
kontzientziaren iritziak).

Orain, azter ditzagun zenbait baiezpen: carr-ek esa
ten du karlismoa gurutzada bat dela, "canalla" liberal giza
txarren aurkako gurutzada. Hau dohako baiezpen bat da. Hori
eta XVI. mendeko heresia eta XVIII. mendeko ateismoan finka
turiko iraultzaren aurkako mugimendua dela esatea antzerakoa da. Hau hola izango balitz ez genituke ulertuko lantegi apurketak, erretzeak, merkatariei zergak jartzea, kontri
buzio-artxiboei su ematea, etab. erlijio arazoa bigarren
mailan utzirik. Ekintza hauek erantzun sakonago bat dute:
herriak aldakuntzak jasan egiten ditu, pentsatu eta pentsamolde bati jarraitu. Ez da bidezko ere esatea, nekazal mugi
menduaren partaidetasuna XIX. mendeko iraultzetan ezjakinta
sunean oinarritua dagoela, eta ezjakintasun honegatik goimailako klaseen eskuetan tresna bat zela. Iritzi•makur hau
ikusteko argi euki behar dugu laborantza noblezia gehienak
liberalen alde jokatu zuela, burgesiarekin bat eginik. Erdi
mailako jauntxoak izan ziren karlismoaren buru. Kontu handia
eduki behar da nobleziarekin, handikiekin, eskulangileekin,
nekazari-baserritarrekin etab., zeren ez bait dira talde uniformeak, ezberdinak baizik, helburu eta irtenbide difereen
teekin gainera, taldeak aldatu egiten dira denboraren espazio berean ere, nahiz-eta memento batetan batera borrokatu
diren.
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Ez daiteke esan erreakzio klaseen jostailu bat dela
nekazalgoa, ez-eta mugimendu hau Aintzinako Erregimeneko
kontrairaultza bat denik. Barnean zegoen jende guztiaren az
ken asmoa lehengo egoerara bihurtzea baldin bazen, orduan
bai izan zitekeela kontrairaultza klasiko bat, hau da, azken
batetan feudal gizartera bihurtzea helburu bakarra izango ba
litz bezala. Errealitatea nahiko ezberdina da, bakarrik apai
zek eta zenbait jauntxok nahi zuten hau (ikusten zuten inda
rra eta kontrola galtzen zihoazela eta beste klase bat jartzen zela beraien tokian, boterearen buru). Orain galdera
bat sortzen zaigu: nekazal jendeak feudal erlazioetara bihur
tzea nahi zuen? ala beste gizarte batetara? Argi dago, hauek,
aukeratu zen prozesuaren aurka ageri zirela, baina honek ez
du esan nahi lehengo gizarte moldera bihurtzea eskatzen zutenik.
.Krisian zeuden klaseak, eliza eta noblezia, nekazal
egoeraz baliatu zirela u liberal" gobernuaren aurka joateko,
baina hauen ezjakintasunean oinarriturik baliatu ere.
Beste alde batetik Brenan-ek esaten digu karlismoa
menditar-nekazariekhiritarrei1dioten amorruaren adierazpen
bat bakarrik dela. Eta carr-ek ere gauza bera dio, "karliemoaren oinarria nekazariak hiriari dion amorrua" dela esa-

tean. Eritzi hauek guztiz sujerenteak dira baina nahasketa
baino ez dute sortzen. Hau gain hipotesi bat da, zeren aztertzen baditugu gudako talde biak konturatuko gara nola
karlisten artean eskulangileak zeuden (zurgin, okin, errementariak,...), eta hauek ere Aintzinako Erregimeneko be-
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ren langintza desarroilatzen zuten, nahiz-eta hirietan zire
la, kapitalismoaren jokoak onartzen dituztelarik: merkatal
produkzioa, desamortizazioa, lur enkantatzea, jabetasun kon
tzeptu berria, etab.
Egin daitekeen gauza da dikotomia hau sinbolo bezala erabiltzea, hau da, hiria, liberal formen muin bezala
hartu eta baserria, aldiz, karlistena. Baina bide okerretara eraman gaitzeke ezberdintasun honek ere, zeren analisiek
garbiro egin behar bait dira eta zehazki azalduak kontzeptu
aldetik, eta berdin errealitatean: denboraren nahiz espazioa
ren barne.
Ez da zilegi hiri guztiak liberalak direla esatea.
Lehenengo barne-erlazioak eta talde ezberdinen arteko harre
manak eta paktuak aztertu behar dira; zergatiak galdetu, erantzun eta ikusi "horma" barnean zeuden burrukak, erlazio
ezberdinak etaarrazoiakaurkitzen saiatu. Argi dago, hirian
bertan ere ikusezinaketa interes ezberdinak zeudela.
Ezin ditzakegu polo bi hauek talde konpaktu bezala
har, beharrezko da, lehenik barne-egoera eta klase burrukak
aztertzea banaka. Honela konturatuko gara hirian ere karlis
ten aldeko multzoak bazeudela, egoera .eta interes ezberdi.nen arabera.
Baserritar mugimenduaren partaidetzak, karlistadetan, arrazoi asko ditu, baina esaldi honetan labur daiteke:
ez zutela onartzen, feudal sistemaren ordez, liberalek plan
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planteiatzen zuten alternatiba.

Gizarte berri honekin beraien egoera ekonomikoa ahul
du egiten zen eta beste alde batetik ideologi azpiegiturek
zartada handia jasaten ari ziren. Lehenik ukitu ezinak zire
nak eta gero ezereztuak: Jaungoikoa, erregea, zenbait foru-lege, etab.

Azpimarkatu behar dugu elementu ekonomikoen azterke
ta ez dela nahiko eta kontutan hartu behar direla ideologiko-sozialak. Torras-ek esaten du: n abagune ekonomikoaren ma
kurraldiak jasan zuen kolpea baino gehiago, erregimen berriak sorturiko zergen beste garrantziak eta ideologiak
jasan zuen kolpea. Honela uler daiteke nekazal munduaren
amorroa liberal erreformaren kontra. (8)

Azkenik, berraipa ditzagun ez dela kontrairaultza
soil bat. Egia da zenbait jendek Aintzinako Erregimenera
bihurtzea nahi zuela, baina, konkretuki, ez zela hau nekazal-baserritarren asmoa.

Goazen berriz Torras-en liburura:

"La reacciOn campesina no era especificamente feudal;
no implicaba, tampoco, una supuesta alternativa radi
cal de la revoluci6n liberal. Hay que entenderla,
sencillamente, como testimonio de su oposiciOn a la
modalidad concreta que revestia la liquidaci6n del
Antiguio Regimen y, en particular, la inserci6n de
la agricultura en la formaciiin social resultante de
este proceso. Oposici6n no s6lo a causa del deterio,
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ro de las condiciones materiales de vida,..., sino
tambi'en a causa de la honda frustraci5n que se le
inflingia". (9)

Uste dut esaldi hauek nahiko argiak direla eta ez
dutela irazkinik merezi.
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(1) LANDENSBERG etab.- "Rebeli6n campesina y cambio social"

pp. 7 edit. Critica, 1978.
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Edit.
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(3) EXTRAMINA.- "Historia de las guerras carlistas". pp. 175

eta urrengoak.
(4) EXTRAMINA.- opus cit. pp. 158-59.
(5) MALUQUER DE MOTES.- "El socialismo en Espaha, 1833-68".

pp. 45 y ss. Edit. Critica.
(6) FONTANA.- "Crisi camperola i revolta carlina".

Edit. Re
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(7) EXTRAMIANA.-

opus cit. pp. 92 y 126.
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(9) TORRAS, J.- opus cit.
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SINTESIS

E1 desarrollo de los movimientos campesinos, en el
Pais Vasco, a lo largo del sigo XIX est5 en estrecha relaci6n con las transformaciones economico-social-ideol6gicas,
tanto estructurales, coyunturales, como secuenciales.

A fines del siglo XVIII se acelera el resquebrajamiento del sistema feudal por causas internas (transformaciones de renta, entrada de las tierras en los circuitos
comerciales, problemas hacendisticos,...) y externos (guerras anglo-españolas que en los primeros años de 1800 provocar6n la ruptura del comercio colonial agravando el caos
de la Hacienda,...). Los lazos aristocrtico-burgueses basados en el monopolio del trfico con America se rompen y
la burguesLa observa que su Única alternativa es el mercado nacional, para lo cual ser& preciso romper los lazos
feudales que impiden el desarrollo: tierra, impuestos...
La Guerra de la Independencia no se reducir a una estancia de tropas sino que profundizar las relaciones capitalistas provocando una "ruptura" con las formas de poder,
producci6n e ideologia.

Paralelamente se desarrolla el proceso de desamortizaci6n de domunales y eclesiisticas que sern subastadas.
Los campesinos que esperaban transformase en propietarios
sufrieron las consecuencias de la Ordida de tierras que e
ran un complemento econdmico importante.
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Adem&s a partir de 1815 se produce un descenso de
los precios agricolas fruto de las transformaciones habidas en Gran Bretaña y Francia sobre todo, que obligaron al
productor a incrementar su producci6n para pagar impuestos
y rentas feudales o a negarse a cumplimentar estos. Se pro
ducir.1 una caida progresiva del poder adquisitivo del campesinado genezlndose un descontento social general hacia
las nuevas formas de vida que empeoran la situaci6n.
Junto a las transformaciones econ6micas, los cambios socio-ideol6gicos son factores bdsicos para entender
su apoyo al movimiento carlista. E1 poder ideol6gico-f5ctico de la Iglesia en las masas era excepcional, hasta el
punto de que ella era considerada como el representante
del Ente sobrenatural y ordenaci6n del mundo y la vida co
mo algo perfectamente establecido y que era preciso respe
tar.
E1 intento de ruptura de estas concepciones provoc6 profundos traumas, que agudizaron la situaci6n de inestabilidad social.
Junto a la religi6n, nos encontramos con el temor
y hasta cierto punto la realidad de perder la libertad(tan
tas veces defendida y hasta miticamente inmersa en la poblaci6n) y ciertos elementos positivos preexistentes en la
sociedad y recogidos en los Fueros, como podian ser el ser
vicio militar, etc.
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Fueros que en ci.erta manera eran una codificaci6n
de un sistema feudal, con rasgos distintivos, dentro del
cual habian nacido y se hablan desarrollado. Es por ello
que parte de las nuevas clases fueran contrarias a normas
incluidas en ella, que consideraban como trabas para el
desarrollo del capitalismo.
Podemos pensar por lo tanto que son precisamente
las capas sociales venidas a menos con el predominio de
las relaciones capitalistas las que van a alimentar las ba
ses del carlismo en el Pais Vasco; agricultores que se van
empobreciendo, arist6cratas que no son capaces de transfor
marse, elementos industriales que dependian del consumo de
sus productos por los labradores, etc...
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SYNTHESIS

The development of the peasant movements in the
Basque Country thorughout the nineteenth century is closely linked with the transformations of an economic, social and ideological nature which were structural, arose
out of the situation and were esquential as well.

Towards the end of the eighteenth century crumbling of the feudal system is accelerated as a result of
internal causes (changes of income, entry of the land in
to the commercial circuits, problems of the public treasury) and external ones (the Anglo-Spanish wars which in
the early eighteen hundreds brought about the breaking up
of colonial trade which worsened the chaos of the treasury). The bonds between the aristocracy and middle classes
based on the monopoly of trade with South America break
up and the middle classes see their only alternative in
the domestic market for which it was going to be necessa
ry to break the feudal bonds which prevented development:
land, taxes. The War of Independence was not to be a mere
presence of troops but was to deepen the capitalist relations and bring about a "break" with the forms of power,
production and ideology.

At the same time we have the process of alienation
of municipal and ecclesiastical property which Was to be
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autctioned. The peasants who were hoping to become property owners suffered the consequences of the loss of lands
which were an important economic supplement. Moreover,from
1815 onwards there is a reduction in agricultural prices,
the result of the changes which had taken place in Great
Britain and France especially which obliged the producer
to increase his production to pay the feudal taxes_ and
rents, or to refuse to comply with theses obligations. The
re was to be a progressive fall in the purchasing power of
the peasant which gave rise to general social discontet to
wards the new ways of life which worsened the situation.

Apart from the economic changes the social ideological changes are basic factors for understanding the peasants' support of the Carlist movement. The actual ideological power amongst the masses was exceptional to the point
that the church was considered as the representation of the
supernatural Being, and the ordering of the world and of li
fe was considered as something perfectly established and
which demanded respect. The attemptto break these conceptions had profound effects and made the situation of social
instability very serious.

Side bi side religion we find the fear of and to a
certain extent the reality of the loss of freedom (defended so many times and inmersed in the population in a mythical way almost) and certain positive elements preexisting in the society an gathered into the "Fueros" like,
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for example, military sevice, etc. Up to a point these
"Fueros" were a codification of a feudal system with_ distinctive traces and they had been born and had developed
within the said system. This is why part of the new classes were against the principles included in the codifica
tion which they considered to be obstacles for the development of capitalism.
It can therefore be considered that it was these
very social strata who had come down in the world with
the predominance of the capitalist relationships which we
re to supply the bases of Carlism in the Basque Country:
farmers who were becoming impoverished, aristocrats incapable of change, industrial elements who depended on the
farmers consumption of their products, etc.
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KONTZERTU

EKONOMIKOEN

EBOLUZIOA

EUSKAL HERRIKO HISTORIAN, ZUZENBIDE EGITURA BEZALA

AZTERTZEKO OINARRIAK ETA METODOLOGIAREN LEHEN-URRATSAK

Jon
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SARRERA

KONTZERTU EKONOMIKOAK EUSKAL HERRIKO HISTORIAN

Emaitza deitu zerga delakoak, Kontzertu Ekonomikoekin, Euskal Herriagandik Estatu Zentralarekiko fiskal harre
man guztiak betetzen dituzte XVI. mendetik aurrera.

Gaur egun, bizirik dagoen erlazio sistema, hemeretzigarren mendean sortua, emaitzezko zergen ondorengo bezala agertzen zaigu. Batetik besterako aldakuntza, oso adierazgarria deritzagu, erregimen aldakuntzarekin batera ikusten dugulako. Bata bestearen ondorio bezala harturik hipote
si gisa, presentatzen dugu eta erregimen aldakuntzak zercra-harremanen sistemarena dakarrela adieraziz elkarrekiko erlazio loturak arakatzen ditugu.

Ideia honi jarraia emanik, pentsa genezake K. Ekono
mikoek Euskal Herriko historiaren eboluzioan duten inportan
tzia kontutan hartu beharreko izan dela. Eta are gehiago,
halako aldakuntza inportantea gertatzen denean sortu eta
hasten ere direla hauek.

Estatuarenganako zerga-harremanen sistema, emaitzek
betetzen dute Aintzinako Erregimenean. Gero, aro konstituzionalean, K. Ekonomikoek beteko dute funtzio hau. Honela,
eta hasierako hipotesiari helduz, K. Ekonomikoek Euskal Herriko historiaren iragapen hau markatzen dute eta, era berean, ondorengo eboluzioa.
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METODOLOGI BIDEA

Sistema fiskalek produkzio faktoretan pisu handia
dutela esatea ez litzateke ideia berria izanen. Legeak gainegitura diren neurrian, direnak, zerga-legeak, eta bereziki ekonomia ordenatu edo nagusitzeko eginak gizarte eta eko
nomi egitruarekin zehar harremanetan daudela deritzagu.

Ekonomi antolaketa legeak oso oinarriturik daude le
ge horiek jartzen dituztenen interesetan. Eta arau multzo
hori azpian gertatzen ari diren gizarte eta ekonomiko erlazioen, tentsio eta gorabeheren ispilu izanen da, hau da, zu
zenbidezko gainegitura.

K. Ekonomikoek, arau mailan, goienetako kategoria
batetan ditugu. Gainera, ez dira lege isolatuak, multzoko
legeak baizik, eta batzuek besteekin badute bere lotura eta
zerikusia. Arau funtsezkoak ezik, fiskal erlazio inportanteenak ere orduan antolatzen dituzten. Zuzenbidezko gainegi
turatzat hartuz bidezko dirudi jarraitzen duten bideari hel
tzea metodologiko lanabes bezala, gertakizunen karia eta arrazoinetan aztertzeko, klase berriak sorturiko lege berriak
bait dira. Era berean, Aintzinako Erregimenarengandik aldera
tzearen prozesuan, K. Ekonomikoak har ditzakegu hari-emaile
tzat.

Euskal Herrian Aintzinako Erregimenaren etena burutzen denean gauza askok jasanen du aldaketa. Hara, ekonomi
egitura azpitik gora aldatuko da, zeren industrializazioa
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agertzen bait da bere eragileek ezartzen dioten gorakadarekin batera. Une berean sistema fiskala aldatzen bazaigu,ger
taera bi hauen arteko zerikusia aztertzea oso egokia dirudi
metodologiaren aldetik. Bien arteko kateamendu berezia, "spezielle Verknupfung" izenez Hel-mut conmek deitzen duena,
hau da, zuzenbide barneko eta kanpoko gertakizunen arteko
lotura, baina egiteak banan banan harturik frogatu daiteken
lotura oinarri dugularik. (1)
Metodologia honen bidean eman behar litzateken lehe
nengo urratsa, K. Ekonomikoak zuzenbide ikuspuntutik aztertzea da, lehen fase batetan huts hutsik, soilik, deskribapen juridikoa egin, konparaketa objetiboa eta zuzenbidezko
izatean begi eman, zirkunstantzia, ingurune eta gertaera his
toriko eta politikoak alde batera uzten saiatuz.
Bidezko eta onarugarri litzateke faseak bereiztea, oso garbi azaldu bide bait dira. Hona hemen egin dugun zatiketa:

Lehen fasea: Prestakuntza. Kontzertuen aurrekoak.
Bigarren fasea: Etena. Kontzertuen sorrera. 1833-1876
Hirugarren fasea: Moldaketa. 1878, 1887 eta 1894ko
Kontzertuak.
Laugarren fasea: Finkotasuna. 1906 eta 1924ko Kontzertuak.
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Hipotesi orokorra honako hau litzateke: Zuzenbidetik
kanpo gertatzen direnak ere bereizitako zati edo faseetan na
hiko garbi banatu daitezkela. Bakoitzean zerikusi edo kateamendu berezia dagerrela dirudi, ikusiko ahal dugunez. Hipote
sia honen baliotasuna frogatzeko, azterketa zehatzago bat egin behar litzateke, zeren txosten honetan oinarriak jarri,
sortzen zaizkigun zenbait gai azaldu eta harreman ordenatu
bat eraikitzea izan da xedea.

PLANTEATU DAITEZKEEN ZENBAIT GAI ETA ARAZO

Fase bakoitzean sartu baino lehen, beste ikuspuntu
zabalago batetik egin daitezkeen gogoetak hemen jartzea ego
kia dirudi, sarrera hau osatzeko asmoan.
Esan genezake, geroz zehatzago aztertu beharreko gaien ikuskera orokor batetan azaltzen zaizkigun arazoak diro
la:

- Lehendabiziko hitzarmena, 1841 an egina, zazpi urteko gerraren ondoren sinatuko da; biaarrena, Hego Euskal He
rria osorik hartzen duena, (aurrenekoan Nafarroa soilik zama
tu bait zuen), bigarren karlistadaren ondoren. Kontzertu eta
aurretik izan ziren gerra desberdinen arteko erlazioari hatzemanen diogu, lehen begirada batetan. Harreman xinplea edo
lotura sakonagoa ote dagoen ikusi behar litzateke.
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- Gerra hauen ondoren hainbat aldaketa gertatzen di
relarik, inguruan sortzen zaizkigun zenbait arazo ekar gene
zake. Badirudi garaileak dakarrela hitzarmena, bere mozkina
lortuko duelako. Penintsula guztiaren berdintasunaren alde
burrukatu dutenak, Espainian lurraldearen politiko antolake
tan frantses eredua inposatu nahian ibili direnak, fiskal ar
loan sistema berezia defendatuko dute, eta beste lurraldeekin konparatuz gero, nahiko berjabea dena, Nolabaiteko abantailak dakarzkie sistema berri honen alde egoteak. Kariak az
tertzea interesgarria deritzagu, eta, une berean, arazo hone
tan zenbaterainoko tarteak dituzten karlistek eta liberalek
ikusten dugularik.

- Beste gerra baten beldurrak zein pisu duen neurtzea
ere interesgarri azaltzen zaigu, inguruan mugitzen diren pre
sio talde guztien artean. Baserriaren eta hiriaren arteko ga
tazkaren aztarnak agertzen zaizkigu, Bilbo, Donostia, Irub"ea
eta Gasteiz liberalen alde egon bait ziren beti, Eredu berri
an hirien garaipena funtsezko dirudi, Merkataritzak eta Industriak aurrerakada bikaina egingo bait dute.

- Nazionalismo mota baten sorpena ere une hauetan
gertatzen da, ondorio edo, besterik ez bada, karlismoaren eratorri bezala. Interesgarria zaigu talde honen eta K. Ekono
mikoen arteko harremana. Kontzertuen aurrean zein egoeratan
jartzen diren oso adierazgarria deritzagu. Aldakorra izango
da beren ikuskera, alderdiaren barne eta kanpo aldaketaren a
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rabera. Hona hemen, beste ikuspuntu batzuetatik, aztertua
zan den arazoa: karlisten "liberalizazioa", liberalen "foru
zaletasuna", nazionalisten "liberaltasuna".

Talde domi-

natzaileen barnean finkatzen direnetik, K. Ekonomikoerekiko
izango duten ikuskera oso adierazgarria izango da. (2)
- Mugasari politika, hau da protekzionismo-librekan
bismo gatazka. Eztabaidatu ondoren, protekzionismoa izango
da aukeratua, eta babespenzaletasun hau, fiskal sistema berriarekin batera izango da. (3)

- Zenbakitasuna eta nolakotasuna ditugu Kontzertuen
elementu multzo biak. Zenbakitzaile elementu garrantzitsuena kupoa da, kupoaren kopurua. Kupoa erabakitzeko eztabaida
prozedura bat, negoziaketa izango da, berriztapen bakoitzean
errepiktuko dena. Negoziaketa horrek paktu kutsua ematen
die kontzertuei, eta egitez paktu izango da gehienbat, nahit-eta, zergaginketa bere eskuetan izanik ezin daiteke honelako akordiorik egin, mendean gelditzen zaizkion subjetu juridikoekin. (4)

Nolakotzaile elementuak berriz, oso adierazgarriak
zaizkigu. Batez ere zerga goiburutu eta goiburutugabekoen ar
teko bereizkuntza, eta Diputazioei ematen zaien gaitasunak.
Hemen sortzen zaigu barru alderako egoera, hau da Kontzertuek atez barnerantz duten eginketa, kupoa lortzeko jartzen
diren barne arauen bidez.
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LEHEN FASEA. PRESTAKUNTZA. KONTZERTUEN AURREKOAK.

Kontzertu Ekonomikoek Koroari zergak ordaintze moldearen aldaketa inportantea dakarte. Ikus ditzagun bada bizi
rik zegoen eta sistema berriaren arteko diferentzia nabarmenak.
Fiskal sistemaren batasuna Felipe V.ekin hasiko da.
Botere Absolutuak desberdintasun fiskalen, aurka indar handia jarriko du. Monarkia Ilustratuak nibelazio fiskala helburu berezitzat hartuko du. Alejandro lehenbiziko Karlistadaren ondoren, aro konstituzionalean.
Izan ere, Monarkia Konstituzionalak ezin ditzake bere
barnean fiskal egoera bereziak mantendu, eta zergaginketa
batua inposatzen izugarrizko kemena jarriko du, bakoitzari
bere gaitasunaren neurrian zergak ordaintzeko beharra, teorikoki behintzat, jartzen zaiolarik. Obligazio honen osagarri, beste hiritar guziek bezala militar eginkizun berdinak
betetzea izanen da.
Euskal Herriak ez zuen horrelako betebeharrik hararte
an. Fiskal arloan, emaitzak zirela medio kunplitzen zuen XV
mendetik aurrera. Koroiarekiko zerga-harremanen mailan, ondareak zertzeko libertateak ere tokia beharbada inportantea
goa betetzen zuen. Emaitz sistema eta "muga lehorrak" batuak
daude eta betidanik agertzen zaizkigu Monarkiaren nahi eta
asmoen oztopo bezala. (5)
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Emaitzei buruz bi irazkin hauek deritzagu garrantzitsuenak.
Emaitzak libreak tiren, hau da, Batzarren Nagusietan
erabakien arabera izendatuak eta hitzak berak markatzen duen
bazala, laguntza borondatezkoaren gfsa ematen zitzaizkion Erresumaren Haziendari.
Eritzitradizionalhonen erara, beste hau dugu: emai
tza, euskal demokratiko egituraren barnean, fiskal eginbeha
rrak betetzeko bide egoki eta orekatua zen.
Azkeneko hamar urte hauetan eginiko ikerlanek, bi eri
tzi hauek zeharo matizatuak, ñabartuak utzi dizkigu, eta gar
bi azaltzen zaigu bere edukinaren erlatibismoa. Emaitzak ez
ziren hain libreak, zeren Batzarreak eskubideen erabilketaren ordez epeen arabera ordaintzera beharturik bait zeuden.
Gainera, badirudi barne-zerga zeharkakoen bidez biltzen zela kopurua, eta sarritan gertatzen den bezala, zeharkako zer
gek, herritar jendea zergapetzen eta zamatzen zuten gehienbat. Beraz, azalezko zerga harreman baketsuaren azpian, burruka benetan adierazgarria azaltzen da, zerga zamadura ordaintzeko bideak klase ahadunagoen kontrolpean egiten bait
ziren, Batzarre Nagusiak berauen menpean zeudelarik.(6)
Dena den, eta forma aldetik bederen, Batzarreak era
baki zergak ziren emaitzak eta, Kontzertuen antzera, diru
kopurua ere. Beraz, zergaginketa moldean etengabeko haria lo
tzen du zinez garai luze batetan, XVII. mendetik oraindainokoan.
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Baina emaitzak, barne muga edo "muga lehorrak", hitzarmen egoera jurdikoa (7), gero-eta ahulagoak izango dira
giro berriak dakarren burrukan. Aintzinako Erregimenaren ezaugarriok, ekonomiaren eta gizartearen mailako harreman be
rrientzako desegokiak direnez gero, ez zaie erraza irautea.
Funtsean, Foru-sistema guztiaren krisia guztiz nabaria da,
eta esan ohi den bezala, kanpo eta barne indarrek batera jo
katuko dute Foruen kontra.(8)
Merkatu berria behar da, Administrazio molde diferentea, muga edo aduanarik eza. Botereak berriz, pribilegioak suntzitzea eskatuko du (9). Emaitz sistema azkenera iri
tsiko da, baina zeharo baztertzeko bortizkeria eta gerra be
harrezkoak izanen dira, beronek kontradizio guztiak azaltzen
dituelarik.
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BIGARREN FASEA: ETENA BERA. KRISIAREN SAIL BEROENA. (1833-76)

Lehen Kontzertu, edo hobeto esateko konbeniora, qerra baten bidez iritsiko da Euskal He r ria. Gerra honek markatzen du krisia eta eten beraren hasiera, sail beroenean
sartuz. Beharrezkoa dirudi lurralde hauek boterearen barnean batzeko, eta integrazioaren lehen kolpe bizia gerra ho
nen bitartez emana dugu. Nahikoa izango da Nafarroa mendera
tzeko, baina beste hiru probintzietan gauzak ez dira hain e
rrazak izango eta oraindik prozesuak maila asko igo beharko
ditu.
Etenari hasiera ematen dion gerra honek, ez du etsa
ia suntsituko, integratu baizik, bereganatu. Foruek irauten
dute oraino, baina garbi dago Monarkiaren Batasun Konstitu
zionalaren aurka ezin dezaketela jokatu. Ez dago Foruen jarraia ezabatzeko arrazoirik behar den bezala moldatzen badi
ra, nazioaren interes orokorrarekin "kontziliaturik".
Karlistada bien arteko epean deritzagu sortzen dela
krisiaren zati beroena, eta horrengatik fase honetan kokatu
ko genuke etena bera, zeren urte hauetan gertatuko bait dira kontzertuen sorrera posible egingo duen hartu-eman eta
gorabeherak.
Epe honetan hiru probintzietako Diputazioak egoera
gogor eta zurrunean jartzen dira Foruen iraupenearen alde
eta.1839 ko urriaren 25 ko legearen ez aplikatzea lortuko
dute, eta oraino geroago ere emaitzen bidez ordainduko di-
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tuzte zerga estatalak. Honela, Foruen defentsa eta emaitz
sistemarena batera doaz.
Esan bezala, Nafarroaren integrazio edo kontziliake
ta hau baketsua izanen da, lasaia. Lege Mitzartua sinatuko
dute 1841 an, beren Foru sistema u nibelaturik". Ordenu Publikoa, Administrazio Lokala, Erakuntza Judiziala, legeen a
plikazioa, gobernuaren erabakiak eta mugak, Estatuaren barne, maila berdinean jarriko dira.
Gorabehera nahiko garrantzitsuak izanen dira epe ho
netan, boterean dauden alderdi politikoen arabera. Progresistekin, Esparterok 1841 ko urriaren 29 ko Dekretoaren bidez, administratibo egitura guztiak nibelatuko ditu, barne-mugak itsaz ertzera eramanaz. Moderatuek boterera igotzea
rekin, galdutako egoera berreskuratuko (1844 ko uztailaren
4 ko Dekretua). Honek erakusten digu ordenu konstituzionala
oraindik inposatu gabe aurkitzen dela Euskal Herrian, hiru
probintzietan bederen. Eta gorabehera hauen esanahiak ere
oso adirazgarriak iruditzen zaizkigu, ondo aztertu beharrez
koak.
Diputazioen burrukak gerra aurreko egoera nolabait
mantendu egingo du.

ALZOLAk

berak fase hau luzamendutzat

hartzen du (10). Izan ere, urte hauetan hiru probintziek ger
taerak atzeratu besterik ez dute egingo, ondorio ezin ekidi
nezkoak luzatuz, Nafarroan bizirik dauden ondorioak hain zu
zen. Luzamendu hau

Alzolak

ontzat ematen du, baina berak, a

hal izan balu, Nafarroak jarraitu zuen bide pragmatiko eta
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posibilistari uko ez zion egingo.

Krisiaren aldiune beroena azkenean izango dugu. Bes
te gerra batek ematen du bukaerako kolpea. Restaurazioak ezin dezake garai honen luzamehdua utzi, eta murriztapena iar
tzea beharrezkoa deritzaio.
Erasoaldi erabakiorraren ondoren, lege erabakiorra:
1876 ko uztailaren 21 ko legea. Eta lege honek funtsezko ar
lo hauek berdintzen ditu: zergak, mugak eta soldadutza. Foruak onartuak izango dira "...
tucional de LaMonarquia".

sin perjuicio de la unidad consti-

Hona hemen etena zirrikiturik gabe

uzten duen formula magikoa.
Egoera berriak, krisia konsumatuz gero, molde berri
ak hartzen hasi behar du. Fiskal moldeak izango dira Kontzer
tu Ekonomikoak. Foruak,emaitzak hitzarturik, tradizio bidez
lotuak, baina etorkizunera gidatuak. Soroa nahiko prestatua
dugu haziak bere fruitua eman dezaten. Horietako bat izanen
dugu lehenengo kontzertua.
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HIRUGARREN FASEA: MOLDAKETA (1878, 1887 eta 1894 kontzertuak)

Foruen Lege suntzitzaile eragingo du Diputazioen erantzun amorratua eta, ondoren, Salbuespen egoeraren Deklarapena, 1877 ko urtarrilaren 10 an hasita, 1879 ko azaroaren 4 arte iraungo du, Lehen Kontzertu Ekonomikoa egoera ho
netan egiten delarik.
Jarraian, gertaera politiko oso garrantzitsuak izan
go ditugu:

- Diputazioak disolbatuak izango dira.
- Diputazio interinoak izendatzen dira.
- Transigente eta intransigenteen arteko bereizkuntza sendotzen da.

Baina Diputazioen aldakuntzan, transigenteek izango
dira Diputazioen kontrola hartzen dutenak. Berak diotenez,
beren merezimendua , izan zen fiskal bereizkuntzaren iraupe
na Euskal Herrian, zeren intransigenteek "...
Euskeria victima de una nivelaciOn implacable n .

hubieran hecho a

Nibelazio fiskala,

noski.
Lehenengo Kontzertua, transigenteen gorakada eta
probintzien boterearen jabekuntza oso lotuak ikusten ditugu. Hona hemen beste erlazio talde interesgarria.
Transigenteek Foruen alde jarriko dira, emeki ordea.
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"Fuerismo Liberala" deitu zaio (11), literario eta teoriaren
mailan iragan nahiz tradizioaren kantu eta laudorio ospatsuak egiten dituen honi.

Diputazioen indarrak gorakada handia egingo du, udaletxeen kaltez, batez ere fiskal arloan. Diputazioak, berriak hain zuzen, izango dira hemendik aurrera Hazienda estatalarekin eztabaidatuko dutenak, zerga arau berriak sortu eta
argitaratzeko.

Beraz, Diputazioen kontrola edukitzea gero-eta inpor
tanteago izango da. Diputazioen batzarkideak ikusirik oligar
kiaren elementu goienekoak zeudela Diputazioen buruzagitzan
finkaturik egiazta dezakegu. (Hau zalantzarik gabe esan dai
teke Bizkaiari buruz). Diputazioen batzarkideak nortzuk diren, nolako aldaketak dituzten etab. interesgarria deritzagu.

Teknika aldetik, fase honetan Kontzertu Ekonomikoek
urrats nahiko kordokariak emanclo dituzte . Lehenak gordintasun kutsua adierazten digu. Bere Aitzin Solasean dioen bezala, Administrazio estatala "... alejada de aquellas comarcas" zegoen, eta ez zen beharrezkoak ziren datuen jabe. Lehenengo
kontzertua, horregatik, beste espainol probintziekin konparaketa zabal bat eginez idatziko da, eta zortzi urteko epea
bakarrik emango zaio.

Bigarren Kontzertuaren tratuan (1887 koa), Alzolak
berak hartuko du Euskal Herritik doan komisioaren zuzendari-
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tza (12). Kontzertu hau moldaketa fase honetan aurrerako urratsa izango da. Lehenengo sinatu ondoren, Gobernazioko mi
nistroaren zirkular baten bitartez; kontzettuel erabateko
oztopoa jartzeko saialdia gaindituko da (13), harrez gero
aurrerabidea garbi eta zabal azaltzen zaielarik. Bigarrena
zirkunstantzia hauetan egingo da.
Hiru aurrenekoen bidez hartuko dute Kontzertuek beren mami eta itxura. Era berean, probintzien zuzendaritzan
alderdi konstituzionalek indarra hartuko dute gero-eta funtsezkoagoa. Fuerismoa, fuerismo liberala halegia, hedatzen
da botere arlo honetan. Foruzaletasuna, Foruen galerak daka
rrena, sentimendu oso zabaldua izango da, azalezkoa dominatzaile-sektoretan, baina argitsua, zabalkorra herritarren
mailan.
Hirugarren Kontzertuaren bezperetan izugarrizko ira
kina jasanen du Foruen aldeko sentimendu honek. Kasualitatea ote?

- "Sanrokada n 1893 ko ekainean (14).

- 1893 ko abuztuaren 27 an, Donostian Bulebarreko
Musika ekitaldian gertatutakoak (15).

Foruzaletasuna

Nazionalismoa. Bilakaera be

rezi hau, nabaria eta garbia izango dugu urte hauetan begi
aurrean. Ohar 1894 an eraikitzen dela Euzko Alderdl. Jeltzal
lea. Foruzaletasun erradikala, Berreskurapen Foral osoa eska
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tzen duena (1839 urtez aurretiko), nazionalismoaren
tuko da.

Hirugarren Kontzertua egiten denean, Jelkideek beren erakunde Ofizialeen bitartez, deskonformetasun gogor e
ta zalantzagabekoa adieraziko dute. Kontzertu Ekonomikoen
kontrako bi sektore berezi izango ditugu: Nazionalista eta
Sozialista.
Beraz, Kontzertuak ez daude oraindik osoki finkatu
ak, moldaketa, egokiera fasean baizik.

- Burgesiaren moldaketa une berean. Liberal kutsuz
koa Bizkaian, zerbait kontserbadoreagoa Gipuzkoan.
Batean eta bestean, Monarkia konstituzional batasunaren aldekoa.

- Foruzaletasun honek, gero-eta gehiago erakusten
digu bere "ekonomizism6a".
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LAUGARREN FASEA: FINKOTASUNA (1906 eta 1924 ko kontzertuak)

Hirugarren Kontzertu Ekonomikoa aplikatzen hasi on
doren, kontsidera dezakegu sistema honek finkotasun osoa
lortzen hasi dela.
Teknika aldetik, hauek dira baiezpen hau oinarritzen duten datuak: Iraupen luzeagoa; zergagoiburutuen gehi
pena; arautegi zehatzaile osoagoa, etab. (16).
Kontzertu Ekonomikoek bere heldutasunera iristen a
ri diren neurrian, egite historiko-politiko oso adierazgarriak lagunduko dute heldutasun hori sendotu dadin. Hala,
1906 ko Kontzertu Ekonomikoak nazionalista sektore moderatuen laguntasuna, bultzada izango dute, eta beren Alderdia
Kontzertu honen alde jarriko da.
Oso adierazgarria deritzagu foruzale liberal eta
nazionalistek helburu berberaren zerbitzutan jartzean, batez ere Kontzertua prestatzen ari den garian. Sektore desberdintsu hauek elkartuak ikusten ditugunean esan dezakegu
Kontzertu Ekonomikoek fiskal sistema bezala nahiko finkatu
ak daudela egitura politikoan.
Beraz, 1906 ko Kontzertuak, ongi oinarritua izanez
gero, alderdi, politiko edo koalizio bat sortaraziko du Gipuzkoan: Liga Forala. Kontzertu egoki bat lortzea da bere
xedea, bestelako ardura handirik gabe,
TXEk

Luis CATELLS ARTE-

esaten digunez, talde honi buruz eginiko azterketan,
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non Ligaren interes ekonomiko eta Kontzertuaren arteko ze ;
rikusiak sakontzen bait ditu (17).
Gainera, eta 1904 arteko epean gertaera oso adierazgarriak izango dira, Liga Foralak duen bikoiztasun irudiaz argia ematen digutenak.
Bi aspektuak, hauek lirateke:

- Bere irudi foruzale eta autonomista nabarmena.
- Fiskal egoera faboragarri baten defentsa etengabea.

Honela argitzen zaigu .„: zergatik gizon hauek, une
berean, protekzionismoa lortzeko darabilten hainbesteko is
tilua. Foruak galduz gero, bereizkuntza inportanteenak -eko
nomi aldetik- berrezkuratu nahiko dituzte. Hau da:

- Fiskal bereizkuntza
- Mugasari bereizkuntza. Lehen mugak barnean komeni ziren neurrian, orain itsaz ertzean.

Aipaturiko lehen aspektua,autonomismoahalegia, al
damenean beste autonomismo askoz go gorragoa edukitzeak espli
katzen du. Foruzale izatea beharrezkoa da. Giro politikoak,
herri, kale giroak agintzen du. Dena den, foruzaletasun hau
nahiko azalezkoa deritzagu, Foru hitza, Euskeria eta honela
koak besterik ez badituzte ahoan ere. Hau da, erregionalis-

192

mo hutsa, Espainaren berriztapen bidean jartzen dena hein
handi batetan.
Bigarren aspektua deritzagu inportanteena. Berealdiko fiskal egoera bat lortzea da, adibidez, Liga Foralaren helburu nagusia. Helburu hori lortu ondoren alderdia
desegitera joango da: honahemen zalantza izpirik uzten ez
duen froga.
Nazionalistek ez dute Liga Foralean parte hartuko.
Sozialistek ere ez. Beste guztiak, errepublikanoengandik
hasi eta integristetaraino, bere baitan izango ditu. Parte
hartu ez arren, nazionalistek bere laguntza eskainiko dio
Liga Foralari eta Kontzertu Ekonomiko on bat lortzeko anto
latzen den mugimenduari.
Beraz, nazionalismo burgesa inposatzen da, "euskalerriakoa n , pragamatikoa, Larrondek "liberalizado" deitzen
diona, hau da aportazio liberalez beterik agertzen zaiguna.
Berriz ere klase mugimenduak eta gertakizun politikoak, Kon
tzertu Ekonomikoen inguruan gertatzen direnekin,harremanetan
ikusten ditugu.
Bizkaian ere garbi agertzen zaigu eboluzio hau. Ikus dezagun "Liga Vizcaina de Productores" delakoa (18).
Victor Chavarri buruzagi, 1893 tik aurrera Kontserbadore

Alderdian, kontserbadoreek protekzionista politikari heltzen diotenetik. Haria, ongi lotua agertzen zaigu.
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Baiezpen hau emango genuke ondoriotzat. 1(ntzertu
Ekonomikoen finkotasuna: burgeseriaren finkotasuna.
Ondoko hiru elementu hauek azpimarratu behar direla deritzagu euskal burgeseria egituraren oinarriak aztertzerakoan:
- Foruzaletasuna, ideologiko oinarria.
- Kontzertu Ekonomikoak eta Protekzionismoa, fiskal
eta merkatal baldintza beharrezkoak.
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RESUMEN

E1 Último tercio del siglo XIX es el periodo en el
que termina de imponerse el orden constitucional español
en el PaÍs Vasco, para cuya integraci6n fue necesario un
proceso bdlico iniciado 40 años antes.
Una de las consecuencias inmediatas de la adopci6n
del nuevo r6gimen set1 la modificaci6n del Pais con la Corona. E1 sistema del donativo, con el que se habian cumpli
do las obligaciones fiscales, es sustituido por el de los
Conciertos Econ6micos, los cuales implican la inclusi6n en
el ordenamiento tributario de la Monarquia y una variaci6n
sustancial en cuanto a potestad tributaria.
No obstante el nuevo modo de relaci6n que regir6
en Navarra y las tres provincias occidentales,seguir sien
do netamente diferente del que se aplica para las restantes provincias españolas.
La integraci6n en el sistema politico y territo
rial unitario de la Restauraci6n, traer& consigo importantes cambios de &mbito interno en la titularidad del poder
local que accede, como un paso impottante en su ascenso,
la pujante burguesia industrial vasca. Necesitada de unas
condiciones favorables en el terreno fiscal una vez conseguida la estructuraci6n del mercado peninsular, procurar6
obtenerlas en dos aspectos concretos: los impuestos y los
aranaceles aduaneros.
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En este trabajo se pretende exponer las bases meto
dol6gicas de un estudio sobre la relaci6n existente entre
dos niveles, procurando ensamblarlos mediante la "concatenaci6n especial" existente entre ambos: el de la estructura legal en materia fiscal y arancelaria y el de las reali
dades sociales y econ6micas, acontecimientos y variaciones
de orden politico que se est.ln produciendo paralelamente,
en una relaci6n de mutua interdependencia.

Esta concatenaci6n metodol6gica est& referida a un
periodo amplio; no es pu‘s sincr6nica. De ahf que permita
abarcar un proceso que a mi juicio se da en los dos nive
les citados, el de la realidad de los hechos y el del ordenamiento, considerando este Ültimo como el plano en el
que se reflejan los intereses dequieneshan adquirido la
potestad necesaria para ordenar la economfa, la producci6n
e -indirectamente- la sociedad.
En este sentido, se toman los Conciertos Econ6micos como referencia e hilo conductor para el estudio de un
periodo de transformaci6n de la sociedad vasca: el que abarca el momento irds duro de crisis del antiguo regimen,
el que señala el punto de inflexi6n hacia una sociedad fun
damentalmente industrial y capitalista.
La periodizaci6n que, considerados en si mismos,
permiten hacer los Conciertos Econ6micos desde sus precedentes hasta su madurez, reaulta ser muy til, sobre la ba
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se de la hip6tesis expuesta, para explicar los progresivos
pasos que la sociedad y la economia vasca darAn en este
transcendental periodo de su historia, de manera que termi
na habiendo una muy significativa relaci6n entre el afianzamiento de la burguesia industrial en el primer tercio del
siglo XX y el afianzamiento de peculiar sistema tributario
unido a un amplio proteccionismo arancelario.
Distinguiendo una primera fase que incluirfa los
antecedentes del Concierto Econ6mico, es decir el sistema
de donativos y su crisis, serA la primera guerra carlista
la que introduce una segunda fase, aquella en que se materializa violentamente el corte en el rAgimen foral pleno,
de forma que al finalizar el conflicto se firma el Convenio con Navarra. Por el contrario, en las provincias occidentales, promulgada la Ley conocida como abolitoria de
los Fueros (1876) se firma el primer Concierto (1878) ini
ciando la fase "acomodaci6n" de los mismos. A partir del
tercero (1894) podemos hablar de una fase de "afianzamien
to" que con el cuarto (1906), coincide con el Arancel pro
teccionista del mismo afio mientras el quinto, en plena
Dictadura de Primo de Rivera, s6lido, amplio y previsto
para una larga vida, convive con el esplendor de la indus
tria y los grupos del pals que la detentan afianzados ple
namente en el poder.
En torno a los Conciertos Econ6micos se mueven to
dos los grupos de presi6n del Pais, se manifiestan intere
ses favorables y contrarios no siempre mantenidos, se dis
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cute la legitimaci6n para su conservaci6n en una pugna cons
tante con el poder central, se crean iniciativas polfticas
especficas y se sustentan fundamentos ideol6gicos diversos
en funci.6n de los grupos de los que proceden. En definitiva, se producen multitud de hechos de variada indole sobre
los que puede ser provechoso profundizar P or la via del es
quema metodol6gico propuesto, al menos como base de partida general.
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SUMMARY

It was during the last thirty years of the nineteenth century that the Spanish constitutiónal order was to
be finally imposed on the Basque Country, the integration
of which gave rise to a period of ward which began forty
years before.
One of the inmediate consequences of the adoption
the new regime was the modification of the tax system internally as well as in the relations between the Basque
Country and the Crown. The donation system, by wich tax obligations had beenfulfilled, was substituted by the system of the Economic Agreements which meant incorporation
into the taxation ordinance of the Monarchy and a substantial change as far as taxation power was concerned.
Nevertheless the new kind of relationship which
was to be in force in Navarre and the three western provin
ces was to continue to be clearly different from that which
was apllied in the remaining Spanish provinces.
The integration in the unitary political and terri
torial system of the Restoration was to bring with it significant internal changes with respecto to who wielded local power. This power came into the hands of the powerful
Basque industrial middle classes and was an important step
in their ascent. Once the structuring of the peninsular
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market had been achieved, theseJ3asque middle classes ne6-1
ded favourable conditions in the taxation field and they
were to endeavour to obtain them in two main areas: taxes
and the customs tariffs.
In this study an attempt has been made to explain
the methodological bases of an examination of the relationship existing between two levels and try to link them by
means of a "special concatenation" between them: the legal
structure in the taxation and tariff question and the social and economic realities, events and changes in the political order which were occuring at the same time in a mu
tually interdependent relationship.
This methodological concatenation applies to an ex
tensive period. Thus it is not simultaneous and the result
is that it is possible to cover a process which seems to
me to be found in the aforementioned levels: that of the
reality of the facts and that of the ordinance, the latter
being considered as the level which reflects the interest
of those who acquired the necessary power to direct the economy, porudction and, indirectly, society..
In this respect the Economic Agreements are taken
as a reference and a theread for the study of a period of
transformation of the Basque society; the period which covers the height of the crisis of the ancien rêgime and
which marks the turning point towards a basically industrial and capitalist society.
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The Economic Agreements, considered indivdually
from their beginnings until their maturity, make a division into periods possible and this is very useful. On the
basis of the hypothesis put forward this division into periods is very useful to explain the progressive steps that
the Basque society and economy were to take in this extremely significant period of its hitory. Hence there is a ve
ry significant relationship between the consolidation of
the industrial middle classes in the first thirty years of
the twentieth century and the consolidation of a unique ta
xation system linked to extensive tariff protectionism.
Wast was to distinguish an initial phase which was
to include the background of the Economic Agreement, i.e
the system of donations and its crisis, was the first Carlist War which introduces the second phase, the phase in
which the break with the full regime of the "Fueros" was
vilently brought about with the result that at the end of
the conflict the Agreement was signed with Navarre.
On the contrary, in the Western provinces, after
the promulgation of the Law which was known as the one
which abollshed the "Fueros" (1876), the first Agreement
(18781 was signed which initiated the "accommodation" of
the Agreements. After the third one (1894) we can speak
of a "consolidation" phase which with the fourt (1906)
coincides with the Protectionist Tariff of the tame year
while the fifth, right in the middle of Primo de Rivera's
dictatorship, solid, extensive and expected to survive a
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long time, coexisted with the splendour of industry and
the groups of the country who were fully established in po
wer and in possession of that industry.
Around the Economic Agreements move all the pressu
re grups of the Basque Country;favourable interests appear
as well as contrary ones which are not always maintained;
legitimation is discussed to conserve them in a constant
battle with the central power; specific political initiatives are created and different ideological bases are defended in terms of the groups from which they come. In
short, a multitude of factos of different types which may
prove advantageous in a study in depth along the lines of
the methodology proposed, at least as a general point of
departure.
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GAIAREN MUGAK

Gizakiok gure oinpean dugun lur-izadia nahiz bikaina
eta gure begiz besarka ezinezkoa izan, mugatua da. Muqa
tzuen

1-

barnean daude kontinenteak eta itsasoak. Eta berdin,

pertsona ere, izakirik bikainena izanik, mugatua da bere hezur eta mamian, bere abots eta begiradan, bere arnas eta bere urteetan. Muga,errealitate nagusia.
Baina, nahiz muga barnekoak izan gizakiak eta izadiko izakiak, lerro hauetan gure arbasoek denborari buruz izan
zuten esperientzia, gure kondairaren kanpoz aurkitzen dena,
hitz batzuetan mugatu nahi izatea, nahiz zientziaz, nahiz fi
losofiaz ezinezkoa da, iheskorra. Hala ere, beren esperientzia erligio mailakoa izanik, ahaleginduko gara, urrats egokienez margotzen.
Bestalde, Euskal Mitogintzan, denborari buruz gure
arbasoek izan zuten adiera, berez ere eskuratzea zaila da.Ur
te ugarik denbora urrutiratu arren, haiek denborari buruz bi
zi izan zuten adiera ahoz-aho gure aiton-amonetaraino heldu
da. Eta gure arbasoen sentipena, gaurko aiton-amonen esanetan jaso izan dugu. Beren ahoz-ahokoa izateak berez indar be
rezia eman arren, zerbait bizia bezala iritxi zaigulako,hain
beste belaunaldietan era desberdin asko izan ditu. Hala eta
guztiz ere, benetan merezigarria haien esperientzia mito bezalajasoriklgelditu direlako. Esperientzia erligiozkoak mi-
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toaren maila hartzen zutenean, iraupen luze bat hartzen dute,
hau da, betikoratuak bezala gelditzen dira. Horregatik mito
berezienetan ikusten dugu, denborari buruzko iritziak emango
ditugu ondoren. Iraupen maila, mitoei esker hartua dutenez,
izango da hemen aipatzen dugun denboraren adiera. Iraupenezko denboraren adiera berezienak.

GAURREGUNGO GIZAKIETAN, DENBORAREN ESANAHIA

Hamar edo hamabiko talde batean, gaurregun, udenboran
hitzak zer esanahi duen galdetzean, desberdintasun handia

beren erantzunetan aurkitzen dugu. Oso desberdina delako,bai
gure bizitzeko era baserrian eta kalean, bai gaurko zahar eta gaztetxoengan, bai itsas ertzean eta bai goiherrian.Hala
eta guzti ere, gehienon pentsakera hartuko dugu erdiko iritzi bezala.
Gaurregungo gizakiok (gehienbatek alegia) ihes dihokion zerbait bezala ikusten du denbora. Eta ihes adiera
nek beldurra sortzen dio. Bere burua aldakor den legearen
mende ikusten duelako; desegiten doan eta heriotz bidean
doan zerbait bezala.

Horregatik, pertsona askok eromen zorian ikusten dute
denbora: bereganatu ezineko zerbait bezala, irteerarik gabeko bezala, zahartzeari beldurrez, inoren mende egotearen bel
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durrez, zenbakiz izendatzen duen urte izeneko zerbait bezala,
e.a.
Desegurantza honek norbere bizitzeko arrazoien oinarriak mermatu egiten dizkio; hau da, erlijio oinarrien eta
galdekizun nagusienen ezina salatu. Horregatik neurri berezi
batzuek hartzen ditu denboraren segurantza (ametsez bederen)
izateko:

- "erositako" laguntzen bidez eta magiazkoerrituen bi
dez bereganatzen saiatzen da segurantza bat;
- edo, "ardatz negargarrizko" bezala epaitzen dute
denbora barnean bizibeharra;
- edo, "betiko bizitza" gezurrezkotzat joaz, "egiazko" (eguneroko) bizitzaz gozatzen saiatzendira;
- edo, galderen kezka alde batera utziaz, nola-hala
bizi urteak zenbakiz kontatzen soilki,...

Hala eta guztiz ere, beste neurri batetan denbora onartzen dutenak badira. Eta hauen adiera zabala dager:

- "bizitz sorrera" zoragarria berriztatzen duen garaia bezala onartuaz eguna, urtea, denbora osoa;
- guretzat salbazio eginaz doan une egokia,...
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- izaki iraunkorrenak betikoratzen diren eran, pertsona ere iraunkortasunez hornitzen da barne eta
kanpo,...

Kezka nabari bat dager gaurregun, gizona bera ere
denboraren neurri barnean ikusteko eta izadi orokorrarekin
iotura aurkitzeko.
Ekialdeko kultur adierak dionez, izadiaren kondairak
bi denbora ditu: desegiketa aldia, eta eraiketa aldia, biak
txandaka. Asko dira denbora horrela ikusten dutenak, eta aldiotariko bakoitza ahalik egokien moldatzen ahalegintzen direnak.
Izadiaren zikloak etenik gabe ikusten diren eran,per
tsonena ere eten gabeko zorion-zikloan ikusi nahi da. Ez hu
tsezko borobil baten barnean, irteera gabeko bezala; gaitza
uxatu duen ziklo zorioneko bezala baizik. Zergatik bestela
gure arbasoek beren denbora iraunkorra borobil eran errituali
zatzen zuten? Zergatik eguzkia bera ere borobil leku hortan
jabetzat jartzen zuten? Zergatik ilunbea uxatuz pertsonaren
izaera egunsentiko agurrez zutierazten zen?...
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GURE ARBASOEN MITOGINTZAN, DENBORAREN ESANAHIA:

1.- MITOEKIKO DEBALUAKETA, AZKEN KONDAIRAN:

Gazteleraz Akademi Ofizialak eginiko hiztegian "mitoa" zer den esatean, orain ehun urtez honuztik aldagabean
aurkitzen da. Eta nolaz mitogintzak, zientzi maila bezala,
belaunaldi hontan hartu duen berebiziko berrikuntza eta orijinaltasuna, benetan tamalgarria da bertan definizio bezala
dioena.
Eta hiztegi nagusienak mitoaren esanahia oso debalua
tua agertzen badute, herri xumeak neurri eskasean aitortzea,
ez da batere harritzekoa. Zenbaitek "modan" dagoen'zerbait
bezala ez ote du ikusten mitoaren esanahia?.Zenbat "mito" mai
lako per=naiek ikusi dute beren heriotza eta ahanztura urte gutxi barru! Eta mitoak une berezi bat bakarrik azpimarra
tzen badu, mitoa barregarrizko mailan gelditzen da,gure erruz.
Bestalde, zerbaitek mito izena hartzen duenean gure
kulturan, horrekin esaten dugu: "egia", "arrazoia". eta berezko "errealitatetik" urrutiratutakoa dela. Ia txorakeriaren
maila bera hartzen du horrela ikusten dutenen artean mitoak.
Eta kultura idatziaren mailan, mitoak berebiziko galera ezagutu du. Nahikoa dugu ikustea mito bezala ezagutuak
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diren: ipuinak (inoiz izan gabekoak), eleberriak (asmakizunak), sineskeriak (erlijio txoroak), ohiturak (norbaitzuen
kultur eza), herriminak (ametsak), e.a. Azken iritzi hauek
ugari daude gaurko irakurleen artean.

2.- MITOEN EGIAZKO ESANAHIA:

Gizonak, lehen gizonaren gandik hasita, garai guzietakoak, beti agertu ohi duen espresio berezia da mitoa. Nondik izan zuen mitoa aditzera emateko joerak sorrera?
Bere inguruko gauzak gizonak zentzuz beterik ikusten
zituen; gauzak bereak etzirela konturatzen zen, baina bai be
re esku zeudenak. Eta hauen erabilkeran, elkarrizketa gisa,
beren barnean ezkutuan bezala,isil-isilean zegoen ohiartzuna
irakurtzen eta bilatzen saiatu ohi zen.Beren esanahia bilatuz.
Esperientzia hau azaletik baneratzea bezala zitzaien.
Kanpoz, gauzak beren zentzuekin, ikusi, ukitu, neurtu, erabi
li, menperatu, eraberritu ahal izateko gai ziren. Baina gau-

za bakoitzak eta era desberdin hauetan gizonak bere esku har
tzean, elkarrizketa ainizkoi eta berezko bat eskaintzen zion.
Eta ohiartzun horietan, galdekizun ohinarrizko bat sumatzen
zuen: "Gu azkenaurreko izakiak gara. Bada beste Norbait azke
nagokoa".Konturapenhonek, bere baitan galdera horren erantzu
na aurki nahi izatera eramaten zuen.
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Kontzientzia honek lehentze bat eta eredutza bat era
kartzen zien gizon haiei; eta, garai bat berrospatze bezala
sentituz, era hontan pentsatzera jartzen ziren:"Haseran jain
koak egina berriztatu behar dugu; hori egin zuten jainkoek,
hori egiten dute gizonek".
Sentiberatasun honen bidez gure arbaso haiek ospatzen zuten zenbait erritu, beti ere mitorik ederrenaren eredutza (arketipo mitikoa) berriztatzen zutelarik. Era hontan,
gizona denboraz kanpo bezala gertatzen da. Mugatutako denboraren kanpotik, hau da, betikotasuna dagerren denboran. Eta
zenbait esperientzik mito maila hartzean, mito hoiek gizona
eguneroko denbora iheskorretik aterata, denbora handian sartzen dute, hau da, muga gabeko bizitzan.
Ereduzko kondaira hau izan da mito maila izanik gizon haiek denboratu zituena eta inguruko izadiari iraunkor
den denboraren egilearengan izena eman ziona. Hain da bikaina mito hau, lehen kondaira hau, berrospakuntza kondaira
sakratu bilakatzen da. Eta sakratasun hau ez du soineratzen
ez lekuak eta ez garaiak, lehen garaia, hau da Jainkoena
dela uste izateak, ez-eta indar berezia eskuratzen duten errituek. Horrela, bere galdekizun nagusienei egia betea ezartzen saiatzen da. Hortatik, mito honek (betikotasun haserakoa) bere muinean hizkuntza berezia du: olerkizkoa, irudimenez betea, ustegabetasuna dakarrena, dena dohakoa,...
Bizitzaren sorrera duen mito hau ereduzkoa da, baina
ez ametsezkoa, egiazkoa baizik; egiazko garai batetan gerta-
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tua; eta bere bidez noiznahiko gizona egiazko errealitateare
kin lotua gelditzen da. Eta berak egunoro bizi duen nahasketaz beteriko gaurko mundutik atera egiten du eta garai zoragarriaren desira onez gaurkoratzen. Beronen bidez, bere bizi
tzaren arazoak salbatu nahirik dabil; galdekizun gogorrenak
ere argitu nahirik, bizitzea eta ongia bereganatuz.
Mitoaren bidez ospatzen duen adiera honetan, denbora
ren mugak (arazoak, ezbeharrak, ezinak,...) osatzen doa, eta
osatze horren biziera legeztatzen du beretzat eta bere ondorengoentzat. Bizitzea sortu duen jabearekin bere eguneroko
sortzea loturik agertzen da. Horrela, gizonak berak ere bizi
tzearen muin-muina hartzen du soinekotzat.
Adiera jator honen mitoak ez bakarrik pentsakera, bai
ta biziera eta erlijiotasuna ere gorpuzten ditu. Hortik heldu da mitoen erlijio adiera. Horregatik, mitoen garaia erlijio beteenaren garai dirudi. Eta mito gabeko garaia, ez baka
rrik erlijiotasunez hutsik, baita mugaz beterik azaltzen da.
Eta honela ulertzen dugularik mitoaren adiera, mito horrek u
rrats hauek ditu bereak: betikotasuna, biziera,
na, jainkoekiko lotura, e.a.

Mitoen sortzaile ziren gizon horiek mitoen erara bizitza antolatu ere egin zuten. Etahaientzatetziran inoiz mi
toak sineskeriak eta erokeriak izan. Mitoak sortzean, giza
bizitzako berezitasun hauek erantzunik onenarekin bete nahi
izan zituzten. Mitoetan erantzun berezi bat eman nahi izan
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zaio bizitzari eta heriotzari, batasunari eta ugaritasunari,
onari eta txarrari,... Gizonak bere arrazoi hutsez erantzun
ezineko galderak bait dira.
Mitoa horrela ikusita, garbi asko ikusten da: mitoa
hiltzean, errituak ere bizitza galtzen duela, mito barnean
jaso nahi den erantzuna orobat bizitzeari begiratzen diona
bait da.
Eta mitoak horrela ikusiak baziren gure arbasoen adieran, zer dago gorderik hauen barnean?.Batetik gizon haiek
munduarekiko zuten ustea, eta izadiko indarrena. Uste horren
barnean beren sinismen misteriotsua jasorik ikusten dugu. Mi
toek beren gizarteko eredu bizitza zuzentzen zuten, eta beren kultura zimendatu.
Lehengaraiko gizarteentzat mitoak eginkizun oinarriz
ko bat zuten: beren sinesteak espresatu, jaso eta sailkatu;
beren moral jarrerak zaindu eta eskatu; beren errituetan egindakoaren uste osoa agertu, eta ondorengoentzat eredu bideak eskaini; beren erlijiotasun esperientzia iraunkorki fin
katu eta egiazko jakituria hori bereganatu.
Gizon eta herri haien gutuna mitoetan gordeta etorri
zaigu. Haien sineste ederrak eta herritar ohiturak. Egia esan, gaurregungo kulturaren seme garenontzat ustegabekoa dirudi hau dena. Gure eragina beste ardatz batetik doalako:tek
nika, praktikotasuna, dena menderatzea, eta zerbait menderatu ezineko aurkitzen badugu, ez dela edo gezurrezko dela esa
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ten dugu aho betean. Badirudi izadiaren azala oso ondo ezagu
tzera iritsi garela, baina bere barnean sartzeak beldurra ematen digu. Geure galdera nagusienen erantzuna Inorengan aur
kitzeak beldurra ematen digulako. Dena guregan jaulki nahi
dugu: hasiera eta amaiera,... Mitoen adiera hain seriosa dela jakiteak, zer pentsa ugari emanen digu. Gure bizierak mito iraunkor gutxiren usaia duelako, eta gaur ari dugun lanal
diak geure mugak ezin uxatu dituelako.

3.- MITOAREN IRITZIAK:

Erlijioaren ikasketan zientzia bezala oraindik oso
berria denez, mitoak duten iritziak zeintzuk diren jakiteko
eskola bat baino gehiago aurkitzen ditugu. Bakoitzak alderdi
berezi batzuek azpimarratzen ditu, eta behar bada denak egiazkoak, baina iritzi osoetara ez dira iristen. Hala ere inte
resgarria zaigu, bakoitza izendatzea, eta bakoitzaren joerak
epaitzeke, bat banaka beraien berri ematea. Aurrez agertu mi
toaren adierarekin,irakurleak bere aukera egin dezake, baina
guztiena ondo baloratu ondoren. Zientzilari egokien jarrera
horrela jatortzen joango da-eta.
Begira eskola ezagutuenen mitoarekiko iritziak:

A) BANIER Abataren Eskola: Honen ustetan, mitoak paganoak dira. Eta paganismo kutsua hontatik dauka-
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te: Jainkoaren agerkunde edo errebelazioa onartu
nahiezean, sinismen erak okertuaz, mitokeria sor
tu digutelako.
Eskola honen iritziari buruz galdera asko egin ditza
kegu" Noizkoak dira mitoak? Jainkoaren agerkunde bereziena
Jesusengan betetzen dela jakinik, beste agerkunderik ez ote
du egin lehen gizonaren gandik oraindaino?.
b) EUEMEROK sortutako Eskola: Historia mailan izanda
ko gertakizunen urruneko aipamenak dira mitoak.
Zenbait galdera Eskola honi: Mitoak historiaren balioak besterik ez al dute jaso nahi izan? Nork esan digu mitoak historiaren apalak bakarrik direla?.
c) PLATONEN Eskolakoak: Mitoak irudimen edo simbolo
hutsak dira.
Eta, simbolismo muina badute ere, bizitzearen esanik
ez al dute aordetzen? Garai bakoitzekoen bizitza eta honen a
diera egiazkoak sinbolo hutsezkotzat jo ote ditzakegu?
d) MULLER, BREAL,. Filologia Eskolakoak: Hauen iritziz mitoak hizkuntzaren adierazpide besterik ez
dira.
e) CLERMON-CANNEAU Ikonografia Eskolakoak: Errituen
erak eta ospakizunak jasotzen dira mitoetan.
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Berdindu ote daitezke Mitoak eta Errituak? Eta berdinezinezkoak badira, bietan zein da aurretik esperientzia
bezala gizonek zutena?...

f) LANG eta Antropolojia Eskolakoak: Hauek zibilizazioaren barne bi garai ezagutzen dituzte. Lehen
gizonak, hau da, zibilizazio gabekoak; eta zibili
zazio garaikoak. Mitoak lehen garaikoenak direla diote.

g) REGNAUD Eskolakoak: Hauek psikologiaren jabetza
azpimarratzen dutenez, mitoak gizonaren psikologiaren alderdia jasotzen duten.

h) FRAZER eta honen Eskolakoak: Lehenik, totemismo a
dierak dira mitoak.

Ez luzatzeagatik beste Eskola batzuek aipatu gabe
gelditzen dira; baina, aurrekoen atzean dihoaz beste zenbait
ere. Ikusten denez, Eskola bakoitzak bere ideia eta nortasuna azpimarratzen du. Baina azken Eskolak diotenez, mitoak
alderdi guztiak jasotzen ditu.

4.- MITOEN SAILKAPENA:

Lehenik esan beharra dugu, mitoak ez direla garai
konkretu batekoak. Gizonak bere garaian, batzuek lehenago, e

226

ta besteak geroago, sortuak dituela baizik. Ez da batere erraza mitoen garaia aurkitzea. Baina, batzuek oso zaharrak
direla eta besteak berriagoak garbiro ageri da. Lan honetan,
mitoak garaiaren mailan kokatzea ezinezkoa zaigu. Baina oraindik ikerketa ugari bildu beharra dago, gure mitoak mito
unibertsalen artean sailkatzeko eta inguru garaia emateko.
Hemen agertzen dugun sailkapena, mitoen edukia edo
adiera onartuta egiten dugu. Begira:
a) Adierazpide (adieragarri) dira mito batzuek. Pertsonaren, izadiaren eta inguruaren adiera erakusten dutelako. Eta hauek era desberdinekoak dira:
. Batzuek ereduzkoak (tipologikoak)
. Besteak amaierazkoak edo geroaren aztarrena dagertenak (eskatologikoak)
. Besteak salbaziozkoak (soteriologikoak)
. Eta besteak, osasungarrizkoak (katartikoak).
b) Beste sailean banatzen ditugu, elkarkidezkoak, gi
za konbibentzioen adiera dagertenak.
c) Eta beste asko jatorrizkoak (etiologikoak). Hauek
izadiaren, norberaren eta gauzen esanahia adierazi
nahi dute. Eta era berezienak honako hauek dira:
. Izadizkoak (kosmogonikoak)
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. Gizagintzazkoak (antropologikoak)
. Kulturazkoak (kulturalak)

Mitoen sailkapena ikerlari hauek erabiltzen dute gehienbat: M. ELIADE, VAN DER LEEUW, JAMES, L. CENCILLO, J. SA
CAZE, J.M. BARANDIARAN, J.M. SATRUSTEGI, J. CARO BAROJA, CIR
LOT, G.S. KIRK, e.a.

Eta ikerlari hauen artean, JAMES J. FRAZER eta THEO
DOR H. GASTER azpimarratu nahi nituzke. "Mito, leyenda y cos
tumbre en el libro del GÓnesis" izeneko liburuan, hauek lan

eder bat eskaintzen digute. Esate baterako, gizonaren jatorria dagerten mitoak milatik gora direla azaltzen digute. Mi
to guztiak edo gehienak oinarrizko asmoa dute, baina elementu desberdin askorekin osatuak. Eta elementu bakoitzak garai
bakoitzeko kultur adiera dakar berekin.

Bitxitasun ederrik agertzen dute, lehen gizonen sorrera nondik adierazi nahi izan duten gure aurrekoak, adiera
ziz. Begira gure sorrera batzuek eta besteak non oinarritzen
diren:

. Kameleoi batetik sortuak garela
. Atraultzea (arraultze kosmogonikoa)
. Arraultze gorria
. Muskerra
. Inurria
. Zuhaitza
. Buztina
. Dortoka
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DENBORAREN BIRSORKETA, GURE ARBASOEN ERRITUETAN

Gure aurrekoen gizartearentzat, aldakor diren izakiak garrantzi ikusgarria zuten. Horrela, bai eguzkiak, ilar
giak, fruitu berriak,...
Gizonak ere bere burua aldakortasunez nabaritzenH
zuen. Eta inguruko izaki hoiei begiratuz, horien aldaketa
neurtzen duenak berak, horien sorrera ere neurtu eta zaintzen zuela uste zuten. Eta gizon hauek uste zuten, gainera,
izaki hauen amaiera ondoren, hauen sorrera izadi osoaren sorreraren agerkunde bezala zirela; izaki bakoitzak, hobeto esan, denak elkartuta, izadi osoaren sorrera aitortzen digute
la gizonoi. Izaki hauek amaierarik gabekoak balirateke, beti
koak izango lirateke; baina, urteoro aldakortasunak, beren
sorrera gehienik adierazi nahi du. Eta gizonak ezertan parte
hartu gabean, izaki horiek birsortzen dira Norbaiten eraginez.
Izakiekiko ikuspegi hontatik, gizonak bere sorrera
birsortzea zuen gogoko. Eta sorrera birsortzean, sorrera guz
tiek duten garai egokia, garai ona eta osasuntsua berriztatzen da. Hortatik berritze errituen bidez, gure jatorriaren
lehen unea gureganatzen dugu. Eta jakina, birsortze guztiak
etziren indar berdinekoak. Birsortzerik bikainenak jotzen zi
tuzten: udaren hasiera (edo fruitu berriena) batetik, eta ne
gua (edo ilunbea gutxitzearena) bestetik.
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Erritu nabarmen horietan gizon haiek beren jatorri
sorrera berriztatzen saiatzen ziren, gizonaren sorrera dario
tela uste zuten izakiekin: ura, argia, sua, lurra,... Eta es
perientzia honetan Norbaiten eskutik beren sorrera hartzen
zutela sinestatzen zuten. Hauxe da mitoak jaso nahi izan digutena,gure jatorria edo sorreraren adiera eman nahi izatean.
"Urte Berria" esatean, (hasierako) une kosmogonikoa ospatzen
bait da.

Pentsamendu hauen barnean, irakurleak antzemango du,
zein desberdina agertzen diguten denboraren adiera gure arba
soek, eta gaurregungo kultur adierak. Gizon haien ametsa, ja
torri garaia berenganatzea zen, denbora iraunkorrean beren
bizitza soineratzea. Mugatasunei ihes egin eta garai egokian
sartuta bizitzea.

Baina mitoetan bizi zuten uste hau, errituen bidez
birsortua, ez zen erritu hutsa; beren bizitzeko moraltasuna
ere hortik hartzen zuten. Gaiztakeriak, denbora mugatuaren
indar zirenez, hauek urrutiratzen zituzten, eta jatortasunez
4. 0 jarrerak soineratzen zituzten.Hitz batea,Denbora onena bi
hurtu. Eta gizonak zuen halako edo holako muga sendatuta bezala gertatzen zen mitoen adiera bitartez. Mitoek, gure kasuan, honelako irudiak jasotzen ditu. Esate baterako:

. Su-emborra (Subilaro)
. Ur-berria
. Ogiaren muturra
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. Uholdea
. Urtarrilaren lehen 12 egunak
. Bi taldeen burruka
. Suak piztea
. Ihauteriak
. Su-hautsarekin etsaiak uxatzea
. Lizar adarrak eta elorri arantzarenak...

Gure mito askotan aipatzen diren irudimen hauen bidez, gure arbasoek berebiziko ahalegina egiten zuten Izaki
nagusienarekiko harremana ez galtzekc . Eta Izaki nagusiena
denbora iraunkorrez jantzia aurkitzen zen. Eta, baldin mugaz
ko egoeratik atera ezinez heriotza bereganatzen bazitzaion,
Denbora Betezko Izakiari (Bizitzari, alegia) ustelgai guzia
eskaintzen zion. Beraz, askatasun guztiz, birsortze zortea e
man zezaion.

Azken batetan, mitoek denborari buruz ematen digun a
dieran bi gauza nagusi hauek ikusten ditugu: Batetik, Denbora
eta Bizitza (edo Bizitzea) senideak direla, muga eta heriotza
senide diren bezala. Eta bestetik, Denbora Bizia gizonak ez
duela berea, baizik beste Norbaitek ematen diona, nahiz-eta
bere izenik edo izanik ez jakin. Horregatik, mito hauetan
zaintzen zituen zenbait horrelako jarrera: Dohatasuna, uste
betea, bizi-nahia, oparitasuna, osasun itxaropena, ospakizun
tasuna, e.a...
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Gogoeta labur honei agur ematean, nahiz-eta
aski mugatua den bai muinez eta bai hedaduraz, irakurleari
eskaintza hauxe egiten diogu: Pentsakizun hauek mito kutsua
eman diezaigutela,eta hainbat muga uxatzeko denbora eta bizitzaren'atariko sarrera jatorra. Presak alde batera utzita,
olerkarizko jarreraz Denboradun errealitatearen muin-muinean
birsortu gaitezela.

MITOETAN, DENBORAREN ADIERA BEREZIENAK

Irakurraldi hau lehorra izan ez dakigun, hemen dihoaz
R.M. AZKUEK

jasotako bilduma zoragarritik, zenbait adiera, go

zartu ahal izateko:

a) ATSOTITZETAN (errefrauak)
. 1!Eguberri zerekin, urteberri harekin"

. "Eguzkia joan da bere amagana, etorriko da bihar
denbora ona bada"
. "Elorria lora dago? Arto ereiteko giro dago"
. "Goiz hortzadar, arrats iturri"
. "Urriko edurra, zortzi ilebeteko edurra"
. "Abenduaren erdia, gaua; eta bertze erdia, besta"
. "Apirila euritsu, urtea ogitsu"
. "Asterik eta urterik onenak, txerria hiltzeko astea eta ezkondutako urtea dira"
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"Gazteak gaztelu, eta zaharrak ganbelu"
. !Saiatza, urtearen giltza"
. "Maiatzeko zazpi egun, zazpi ilabeteren lagun"
. "Urtarrileko lehen hamabi egunak, zotal-egunak"

b) OSTAGI-JAKINTZETAN ("metereologia")
. "Armiarma lurrean ikusten bada, hogeita lau ordu
barru euria"
. "Itxasantzarrak datozenean, edurrak ugari, egural
di'txarraren zantzua"
. "Ardiak gora doazenean,eguraldi ona; behera datozenean, txarra"
. "Bela asko dabiltzenean, erbia seguru"
. "Ostadarra agertzen denean, bederatzi eguneko euria"
. "Erramuz, sagara-bitartean den eguraldia, berrogei
egunez egiten du"
. "Ilaren hirugarren eguna nolako, il guztia halako"
. "Ostiralez hasten den ila, onik hasten bada, ona
izango da"...
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THE MEANING OF TIME IN THE MYTHOLOGY OF OUR FOREPATHERS

THE MEANING OF TIME TODAY

Man is aware of the passing of time and this gives
rise to anxiety because he knows he is subject to the law of
change, of decadence and of death. These three experiences a
re inherent in man but man today accepts them unremittingly.

In actual fact modern man finds himself obsessed with
time and with its nothingness or nonexistence: fugacity, something neutral, without a horizon, fear of growing old, fear
of permanent dependecies.

This sense of insecurity is one of the basic motivations behind his religious questioning of daily life:

- He has sought security in the face of time by means
of "legally bought" ritual or festive magic.
- Time is the "saddest wheel" of existence in the
world which can be seen and which men take for rea
lity.

A11 this makes our culture, which is moved with an
ahistorical sense in its external form, urgently question the
se formulations:

Is time really the hOrizon of man's existence?
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b) Can man understand and orientate himself without
any relation to the universe, governed entirely
with the axis of time?
c) Can today's man abandon the mythological meaning
of our forefathers who succeeded in experiencing
the two axes of time (human origin and survival)
as a personal religious experience?

THE MEANING OF TIME IN OUR FOREFATHERS

Myth, as a meaningful expression of time, is one of
the first manifestations of human intelligence.

In trying to grasp the meaning of things,primitive
man tried hard to find a vital interpretation of them: tthe
AXIS OF DEPENDENCE.

The first experience he had of his surroundings (the
cosmos or upper world, telluric nature, the world about him
or the animals) was of a PRESENT MYSTERIOUS EXPERIENCE.

The forces he perceived in the upper sacred world,
in creation and in nature were for our primitive men FOOTPRINTS AND LETTERS OF THE MYSTERY. LIVING VOICES OF THE
TRANSCENDENT? MEDIATIONS OF THE RELIGIOUS ENCOUNTER. These
experiences were religious capacities of the MAKING OF THE
MYSTERY PRESENT in human life, its best expression.
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In this way time was a hierophantic religious eXperience, of inevitable dependence on the one hand, and of re
creational personal experience (myth of the eternal return
to the primitive origins of man) on the other.

These personal experiences of hierophantic perception gave way to collective or group experiences. In them
those experiences which brought about greater personal expe
rience for the group as a whole were brought back to life.
The result was that these personal experiences ended up . being

religious rites.

The characteristic aspect of these ri-

tes was that they were accepted as a collective religious
experience and the gratuitous perception of life in all its
phenomena. These rites were the model which inspired their
social and ethical behaviour.

Finally, a selection of these rites with a greater
capacity for repetition turned out to be the basis of the my
thological experience. The capacity for repetition gave rise
to a survival of original time and in time (which was new and
alive).

A11 these mythological rituals which they celebrated
were a repetition of the original archtype; man was returned
to an atemporal period of time gone by; thus, in the myth man
is torn away from the profane flux and returns to great Time:
ETERNAL, FESTIVE, GRATUITOUS, FOYFUL LIFE.

In this way myths are an exemplary history of the hu
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man group which has preserved them, and of the cosmos of this
gropu. It is an exemplary history which can be repeated and
which gains its meaning and value by means of repetition. It
tells a sacred history, one of survival. It tells of an event
which has taken place in primordial time.

It is a model, an event which took place in real time; it puts humanity in contact with that which is real; it
grants the possibility of transcending the world we see, con
fusion and chaos in which humanity often lives, and thus attains the ordering act which persists.

So that if the myth dies, the rite also loses life
because the rite contains true reality since time becomes an
extendable expression in man of the very Author of Human Life.

For this reason every New Year is the taking of time
once again at its beginning, i.e. a repetition of the cosmogony. That is how they experienced the contact with the Mysterious Being which enveloped them.
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SIGNIFICADO DEL TIEMPO EN LA MITOLOGIA DE NUESTROS ANTEPASADOS

SIGNIFICADO DEL TIEMPO HOY

E1 hombre tiene conciencia del paso del tiempo, y ello le causa inquietud, pues se sabe sometido a la ley del
cambio, de la decadencia y de la muerte. Tres experiencias
connaturales, al hombre, pero que el hombre actual las acepta irresmisiblemente.

Realmente el hombre moderno se encuentra como obsesionado con el tiempo y con su nulidad o inexistencia: fugacidad, algo neutro, sin horizonte, miedo a envejecer, miedo
a dependencias permanentes...

Este sentimiento de inseguridad es una de las motiva
ciones b&sicas que inciden en su pregunta religiosa del vivir
cotidiano:

- Se ha buscado una seguridad frente a1 tiempo, mediante la magia ritual o festiva "legalmente comprada".
- E1 tiempo es la "rueda tristisima" de la existencia
en el mundo fenom6nico, que los hombres toman por
una realidad.
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Todo ello hace que nuestra cultura, movida con senti
do ahist6rico en su forma exterior, est6 cuestionando con ur
gencia estos planteamientos.
a) 4E1 tiempo es de verdad el horizonte de la exis
tencia del hombre?.
b) Ouede comprenderse y orientarse el hombre sin re
laci6n con el universo, regido en su totalidad
con el eje del tiempo?.
c) zPuede el hombre actual dejar de lado la significaci6n mitol6gica de nuestros antepasados que lle
gar6n a experimentar los dos ejes del tiempo (el
origen humano y su pervivencia) como vivencia religiosa?...

SIGNIFICACION DEL TIEMPO EN NUESTROS ANTEPASADOS

E1 mito, como expresi6n significativa del tiempo, es
una de las primeras manifestaciones de la inteligencia humana.
E1 hombre primitivo, tratando de captar el sentido
de las cosas, se esforzaba en buscar una interpretaci6n vital a las mismas: el EJE DE LA DEPENDENCIA.
La primera experiencia que percibla de su entorno
(el cosmos o mundo superior, la naturaleza telGrica, el mun
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do circundante o los animales) era de EXPERIENCIA MISTERIOSA
PRESENTE.
Las energlas que percibia en el mundo superior sacro,
en la creaci6n y en la naturaleza eran para nuestros primiti
vos HUELLAS Y CARTAS DEL MISTERIO, VOCES VIVAS DEL TRASCENDENTE, MEDIACIONES DEL ENCUENTRO RELIGIOSO. Estas experiencias eran capacidades religiosas de la PRESENCIALIZACION DEL
MISTERIO en la vida humana, su mejor expresi6n.
De este modo, el tiempo era experiencia religiosa hie
rofânica, de dependencia inevitable por una parte, y de viven
cia recreativa (mito del eterno retorno al origen primigenio
del hombre) por otra.
Estas experiencias personales de percepci6n hierofni
ca dieron paso a las experiencias colectivas o grupales. En e
llas se revivian aquellas experiencias que mayor vivencia cau
saban al grupo entero. De ahl, estas convivencias llegaron a
ser ritos religiosos. Lo caracteristico de estos ritos era su
aceptaci6n como experiencia religiosa colectiva, y la percepci6n gratuita de la vida en todos sus fen6menos. Estos ritos
eran el modelo que inspiraba su comportamiento social y êtiC O.

Finalmente, una selecci6n de estos ritos de mayor re
petibilidad result6 ser la base de la experieneia mitol6giea.
La repetibilidad producia una pervivencia del tiempo original
y en el tiempo (que resultaba nuevo y vivo).

241

Todos esos rituales mitol6gicos, que ellos celebraban, eran repetici6n del arquetipo original. Reintegraba al
hombre a una gpoca atemporal caduca; asf, en el mito el hom
bre es arrancado del devenir profano y vuelve al gran Tiempo: la VIDA ETERNA, FESTIVA, GRATUITA, GOZOSA,...
De este modo los mitos son una historia ejenplar del
grupo humano que los ha conservado y del cosmos de ese grupo.
Se trata de una historia ejemplar, que puede repetirse, y que
cobra su sentido y valor en la repetici6n. Cuenta una historia sacra, de pervivencia. Relata un acontecimiento que ha te
nido lugar en el tiempo primordial.
Es paradigmat acontecimiento que tuvo lugar en un
tiempo real; pone a la humanidad en contacto con lo real; le
otorga la posibilidad de trascender el mundo fenomgnico de
confusiån y caos en el que vive a menudo, llegando asi al ac
to ordenador que sigue en pie.
De ahl que si el mito muere, tambidn el rito pierde
la vida, ya que en el rito se encierra una realidad vivida,
ya que el tiempo resulta ser expresi6n extensiva en el hombre del mismo Autor de la Vida humana.
Por eso, todo Año Nuevo es volver a tomar el tiempo
en su comienzo, es decir, una repetici6n de la cosmogonla.
De este modo experimentaban el contacto con el Ser Mist6rico
que les envolvia.
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1.-

PROGRAMA BERRITUEK DAKARTEN BERRIKUNTZA PROZEDURAZ ERREFLEXIOA.

1.1.- Aldaketaren arrazoiak.

Bi eratako arrazoiak aipatzen ditu "Documento Base"
horrek: arrazoi negatiboen artean Hezkuntza Sistemaren erren
dimendu eza; frakasatuen kopurua (%30) gabezia horren adierazle dealrik, aipatzen da. Eta frakaso honen iturburua, bes
teak beste eta programen eragina begibistan dugularik, programa haien indeterminazioan omen datza.

Hezkuntza Sistemaren helburuak lortzeko medio bat
zanik, programak, determinazio eza baino, ez ote dute helbu-

ru horientzako adekuazio edo egokitasun eza nabarmenago?.
Baiezkotan gaude, hau da, orain arteko programak, indetermi
natuak baino, maila hauetako haurren ezaugarriei, interesei
eta heldutasun prozesoari desegokituak daudela deritzogu, eta frakaso horren iturburuan desegokitasun hau nabarmentzen
dela uste dugu.

Arrazoi positiboen artean, azken hamar urteotako aldaketa sozio-politikoak eta problema berriak aipatzen dira
hezkuntza planifikazio berri baten beharraren eragile bezala.

Eragile hauekin batera, eta aldaketetaz ari garenez gero,Psikologiak, Pedagogiak eta arlo ezberdinen Didaktikek urte haue
tan izan dituzten aldaketak ere aipaturik aurkitu nahi geni-

tuzke.
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1.2.- Arloen dispertsioa

O.H.O. hiru ziklotan banatzea arrazoi psikologiko,pe
dagogiko, soziologiko eta organizatiboetan oinarritzen da
(Doc. Base 2.1). Bainan arrazoi horik banaketa horretan eta
promozio ezautomatikoan agortzen direla dirudi eta ez dutela ziklo bakoitzaren estrukturaketa zehatzik bultzatzen, batez ere erdiko eta goiko zikloetan. Beste era batetara esanaz, ez dugu uste Arloek dakartzaten planteamenduek eta are
gutxiago bloque eta gaien helburuek, ziklo bakoitzarentzako
ematen diren exaugarri orokorrak desarroilatzen dituztenik.

Arlo ezberdinen Programa Berrituak aztertuz, ezin da
atera eritzi orokorrak homogeneoak direnik (nahiz eta Doc.
Base horrek hori aitortu 2.4 c) atalburuan), ez lau Arloak
batera hartzen baditugu ez eta zikloka batera hartzen baditu
gu ere. Eta hutsune hau grabea dela deritzogu kontutan badugu haurra berbera izanen dela Programa ezberdin hauek pairatu beharko dituena eta irakaslea gehienetan ere batbera izanen dela ikastaro batetan behintzat bere ikasleak programa
hauetan zehar gidatu beharko dituena.

1.3.- Lehengo globaltasuna galtzen da

Programa Berrituak Zau Arlo independienteetan datoz,
aparteko taldeak eginak etataldekideen'konposaketa oso ezber
dina izanik batetik bestera. Honela, 70.eko Orientazioetan
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zetorren hura, hots, Arloak direla 0.H.O.k lortu behar dituen
helburu orokor bateratu batzuren zutabeak, difuminaturik gelditzen da.

Doc. Base Anexo II horretan agertzen denez, lehengo Arloen esperientzi-espresio kontzepzioa eta lotura, hau da, esperientzi arloak eduki emaile eta espresio arloen zutabe beza
la kontsideratzea, bazterturik gelditu dela dirudi. Zentzu ho
netan inolako koordinaziorik egon denik programen desarroiloe
tan ez dager. Zehatzago esanez ere, zergatik Esperientzia Arloa, Natur-Gizarte Arlo autonomoetan Erdiko Zikloan banandu
diren horren arrazoirik ez da ematen inon.

Programa Berr i tuen eraketa gidatu duen kontzepzio ana
litikoa, detaileak eta zehaztasunak mugatzeko ona bada ere,
galdurik aurkitzen da heziketa global eta globalizatzaile bat
planteatzerakoan. Eta globaltasun hau egoki eta beharrezkoa
dirudi haurraren eboluzio psikologikoa kontutan hartzen bada,
eta lehenengo bi zikloetan batipat, Kontzepzio analitiko honek gainera, gelan eraman daiteken metodologia bera baldintzatzen du zeren helburu bakoitzari aktibitate puntualak eta
atomizatuak egokitu beharko bait zaizkio, eta zaila izango da
aktibitate hauk beste aktibitate orokorragoen (projektuak,
kerketak) barnean integratzea, aktibitate orokor hauk izanik
haurren interesei eta ikasgelaren dinamikari gehienetan
ondoen egokitzen zaiena.
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Programa analitiko batek "errekuperaketak" egiteko la
guntzen du -(0.H.O. errekuperatu,nahi ote da?)- baina Programa Berritu batzuei desarroiloko programak izatea eska dakieke. Behar bada, desarroiloko planteamendu hauk "documentos de
apoyo al profesorado" diren eta gure eskuetan egon behar zuke
ten (Doc. Base 2.5) horietan datoz. Dokumento hauk begibistan
ez eukitzeak programa berrituei egin diezaiegukeen epaiak eta
iradokizunak mugatzen ditu.

1.4.- Inguruaren tratamendua programa berrituetan

Helburu bezala proposatzen digute, bai Natur Arloan
bai Sozial Arloan ere. Baina gero, ez da ikusten serioski hartu dutela kontzeptualizazio hau ezeren ardatz bezala. Betiko
topikoak zaku berean sartzeko aitzaki bat bezala azaltzen da;
Natur Arloan batipat.

Izenburua bera adierazgarri gertatzen da bere asmoetan: "conocimiento", ezagupena. Ikasleak bere inguruko zenbait gauza ezagutu eta ikasi egin behar ditu. Gaietan datozen
helburuak ezagupen horik zehazten dituzten, baina Ingurua zer
bait abstrakto bezala aurkezten da.

Ingurua heziketa-helburu bezala hartzeak hau beharko
Zuke izan: ikasleak pixkanaka bere ingurua ikertzen eta hatze
maten joan beharko duela, bere operatze maila konkretuaren arauera, errealitate horren arlo konkretuak estrukturatuz gero
eta kontextu zabalagotan.
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Ingurutik ikasi beharko du haurrak eta programa batek inguru hori ulertzera lagundu beharko dio, ahaztu gabe
bera ere inguru horren partaide dela.

Natur eta Gizarte arloek, Esperientzi Arloak izanik,
ingurua esperimentatzeko programa konberjenteak eskaini behar dizkiote haurrari, bere inguruaren konprensioa sakonagoa
egiten joan dadin.

Zer eska dakioke 3-4-5.ko haurrari bere adimen gaita
sunaren arauera?Bere inguru hurbilaren konprensio edo hedadu
ran zabaltzen joatea eta zabaltze honetan programa batek pro
gresio pedagogiko bat eskaini behar dio. Era honetan Gizarte
arloko localidad-regi6n-EspaRa progresioa gehiegizkoa dirudi:
hauzo-herri-hiri mailatik goragoko ninguru-unitatea n -Eskual
dea landu behar da, berau da eta natur (geografiko-tektoniko-ekologiko) eta gizarte (ekonomiko-historiazko-kulturazko-ko
munikaziozko) unitate aproposa. Haurraren inguru hurbila iza
nik oraindik, bere ingurua estrukturatzen eta sistematizatzen
joateko aukera aurki dezake haurrak, gero inguru-gune zabala
goak erreferentziaz, konparaketaz, informaketaz eta zeharkako banaketaz ulertzeko gauza izan dadin. Hemendik aurrera po
sible da ingurua zabaltzea hurrengo unitateetara: inguruko es
kualdeak (probintzia) -zonak edo alde naturalak- Euskal Herria (Herrialdea, Nazionalitatea, Erregioa)- Inguruko Herrial
deak (Estatuak, Espainia).

Inguru konkretu hauetan aritu den haurra heldutasun
batetara iritsi da. Hemendik aurrera gai izango da inguru hau
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berau beste enfoke batekin aztertzeko, hau da inguruari buruz
ko zientzietan lehen urrats sistematikoak ematen hasteko.

6-7-8 goiko zikloa dugu Natur zein Gizarte zientzietan aritzeko, trebetasunak edo prozesuak lantzeko sasoia, hau
rraren adimen garapena jarraituz eta indartuz. Honek ez du esan nahi zientzi metodoaren lehenengo pausuak ez ditugunik erabili orain arte; erabili ditugu haurraren gaitasunaren arauera, baina insistitu gabe pausu horik zientzi metodoaren pau
su explizitoak diren horretan. Goiko ziklorako uzten dugu zientzigintzan trebatzea: HAU DA, inguruari buruz zientzilari
bezala aritzea.
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PROGRAMEN INGURUAN .

2.1.- Gizarte Arloko Programari buruz

Programa Berrituen Aurkespenean eta Sarreran aipatzen diren aburu, helburu eta eritziekin guztiz bat gatoz.
Baina helburu horik lortzeko beste banaketa hau egokiago
kusten dugu:

3. MAILA

Aurreko mailan haurraren ingurua (etxea, kalea,
ikastola) zabaltzen joan da auzo edo herriaren mugaraino,bai
na oraindik ikuspegi estatiko batez aztertuz berau.

Orain 3. Mailan, haurraren Auzo edo Herri konkretu ho
nen bizitza ikuspegi dinamiko batez aztertuko dugu, haurrak
berak bizitza horretan bere partehartzea konsziente egiten
duelarik. Azterketa honetan aldameneko auzo eta herriak ezagutzera bultzaturik aurkituko gara. Ezagupen hori biltzen du
gu azken gai batetan eskualdearen lehenengo hurbiltze bat urratuz.
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"BLOOUE TEMATICO"
Auzo/Herriaren Bizitza
(Natur-Gizarte Arloak)
Lan Gaiak:

3.1.- Nortzu bizi garen:
Populazioa eta beronen antolaketa.

Familiak.

Elkarteak (berezkoak, artifiziatak).

3.2.- Non bizi garen:

Geografi lekupena.

Auzo/Herriaren planoa.

3.3.- Zertaz bizi garen:
Gure baliabideak,
Airea, ura,
Elektrizitatea, energia,

3.4.- Zer egiten dugun: (gure herriko lanak)

a) -Zerbitzuak:

Etxelana
Medikuntza
Garraioak
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Udala eta administralgoa
Ikuskariak
Kultur zerbitzuak.

b) -Aktibitate ekonomikoak:

Meatzaritza eta hargintza
Oinarrizko industria
Itsasoko lana
Lantegiak
Nekazaritza.

c) -Asti-aktibitateak:

Kulturalak
Kirolak

3.5.- Noràkin eta nola eralazionatzen garen: (eskualdeari be
‘gira.

Garraioak
Merkatalgoa
Hiriburua
Informabideak (prentsa, irratia, T.B.)

3.6.- Auzo/Herriaren bizitza lehen eta orain:

Aldaketa prozesua
Ohiturak
Historia
Aurrerapenak
Etorkizuna.
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3.7.- Gu gure auzo/herriko inguru honetan:
Hazkundea: jaio, bizi, hil.
Aktibitateak: lana, astia, lagunarteak.
Gure partehartzea eta eragina.

3.8.- Gure auzo/herritik irteten:
Gure aldameneko herriak zeintzu diren.
Txangoak.
Bidaiak.
Gurea eskualdearen deskribapena.

4. MAILA

Laugarren maila honetan haurrak bere bizi-inguruaren
kontzepzio zehatzago bat lortu behar du eta bera bizi den eskualdeak eskaintzen dio horretarako aukera egokia eta hurbila.
Eskualdearen lokalizazio konkretuan aurki dezake haurrak Natu
raren eta Giza-aktibitatearen arteko lotura berezia duen ingu
ru unitatea.

Eskualde bakoitzaren nortasuna faktore askoren eraginarenondorioabada ere (geofisikoak, biologikoak, ekonomikoak
eta historikoak nagusiki), nortasun hori bere batasunean jaso
dezake haurrak, bere partaidetasuna finkatuz eta bere nortasu
na eta identitatea bera sendotuz.
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Propoaatzera goazen 1an-gaietan progreaio hau finkatu
nahi genuke:

1.- Eskualdearen aurkezpena eta definizio probisonala.

2.- Eskualdearen osagai fisikoak.

3.- Eskualdearen osagai bizidunak.

4.- Eskualdearen barneko erlazioak.

5.- Eskualdearen osotasuna eta eskualdeak berak osatzen dituen beste goimailako inguru unitateak (zo
nak edo aldeak, probintziak, Euskal Herria).

Bloque TemcItico bezala ESKUALDEA izanik, Natur eta Gi
zarte Arloak bereiz daitezke eta bi zutabetan idatziko ditugu,
baina ikasgela batetan eraman zitekeen sekuentziaren numerazioa emanaz.

"BLOQUE TEMATICO"
Eskualdea
(Natur)

1.- Nor gara eta non gaude gu?

1.1.- Eskualdea, mugak.
Inguruko eskualdeak.

2.- Nolakoa da gure eskualdea?

(Gizarte)
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2.1.-

Erreliebea

2.2.- Zolua

2.3.- Klima

2.4.- Urak, hibaiak.

3.- Nortzu bizi gara gure eskualdean?

3.1.- Gizakiak. Populazioa. Herriak eta Hiriak.

3.1.1.- Antolakuntza
Administrazioa
Ohiturak eta legeak.

3.1.2.- Giza ezaugarriak
Kultura
Hizkuntza
Folklorea
Antropologia.

3.2.- Landareak

3.3.- Animaliak

4.- Zer egiten dugu Eskualdean?

4.1.- Baliabide naturalak.

4.2.- Merkatalgoa eta Ekonomia.

5.- Gure eskualdearen osotasuna.
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5.1.- Eskualdearen batasuna.

5.1.1.- Eskualdearen batasun ekologikoa.

5.2.- Eskualdea, beste osotasun handiago baten partaide

5.2.1.- Euskal Herriko lau alde naturalak.
5.2.2.- Euskal Herriko beste eskualdeak. Probintziak.
5.2.3.- Euskal Herriko paisaiak.

5. MAILA

Maila honetan bi Arloak banandu egiten ditugu eta
Gizarte Arloari ematen diogu haurraren inguru-zabaltzearen
ardura: Euskal Herriaz ondo jabetuz, zabalik gelditzen da hau
rra beste muga sozio-geografikoetara iristeko. Hurrengo pausu hau goiko Zikloan emateko gelditzen da, Gizarte Zientzietan oinarrizkoak diren prozesu eta trebetasunetaz jabetzeare
kin batera emango den pausua.

Natur Arloari uzten diogu haurraren bizi-inguruaren e
zagupena osotzearen ardura. Gizarte Arlotik zeharo banandu
bada eta edukiek elkarrekin ser-ikusirik gutxi badute, bai
batak eta bait besteak ere, Erdiko Ziklo honetarako gidari izan diren galderei erantzuten jarraitzen diete, hots, "nor ga
ra?" eta "non gaude?" galderei hain zuzen.
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"BLOQUE TEMATICO"

Euskal Herria
(Gizarte Arloa)

5.1.- Euskal Herriaren nortasun dinamikoa: erlazioak eta dependentziak.

5.1.1.- Erliebe formak, hidrografia, klima.
5.1.2.- Populazioa: nukleoak, banaketa, aldaketak, hazkundea.
5.1.3.- Ekonomia: Nekazaritza motak, kokapena, produkzioa, eboluzioa,
Abelgoa, basagintza, eta beste balia
bideak,
Industriagintza: garapen poloak,
Merkatalgoa.

5.1.4.- Desorekak: Ekonomi faktoreen arauera.
Fisiko/Administrazioko alde ezberdi
nen konparaketa.

5.1.5.- Kultura guneak: banaketa, eragina, etorkizuna.

5.1.6.- Historiaren gorabeherak: pertsonaiak.

5.1.7.- Erakunde politikoak.

5.2.- Euskal Herriaren aldameneko Herrialdeak.
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5.2.1.- Errioxa, Aragoa, Kantabria, Okzitania.
5.2.2.- Euskal Herriarekiko lotura geografiko, ekonomiko, historiko, politikoak.

5.3.- Espainiako beste Herrialdeak.

5.3.1.- Mesetako Herrialdeak, Katalan Herria1deak, Galizia eta Andaluzia.
5.3.2.- Herrialdeen arteko loturak.

5.4.- Espainia

5.4.1.- Espazio geografikoak.
5.4.2.- Ekonomiaren ezaugarriak.
5.4.3.- Historiaren epeak.
5.4.4.- Eraketa politikoa.

"BLOQUE TEMATICO"
Gu eta gure bizi-ingurua
(Natur Arloa)
5.1.- Gure g-orputza nolakoa den.
5.1.1.- Hezurrak eta muskuluak(lana).
5.1.2.- Bihotza eta odola (makinak).
5.1.3.- Elikapena eta Eskrezioa (energia).
5.1.4.- Arnasketa (airearen konposaketa).
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5.1.5.- Zentzumenak (Argia. Beroa. Soinua. Pisua).
5.1.6.- Hazkundea. Birsorkuntza. Heredentzia.

5.2.- Inguruan bizitzeko moldaturik gaude.

5.2.1.- Gorputzaren moldaerak.
5. 2.2.-Instintuak eta portaerak.
5.2.3.- Eboluzioa.

5.3.- Ingurua transformatu egiten dugu.

5.3.1.- Zientzi-Teknologiaren aurrerapenak.
5.3.2.- Lana eta gizona.
5.3.3.- Etorkizuna eta Zientzia Fikzioa.

5.4.- Gu eta inguruaren arteko osotasunaren oreka: Osasuna.

5.4.1.- Istripuak.
5.4.2.- Higienea.

2.2.- Natur Arloko Programari buruz.

I) 3. eta 4. ataletan azaltzen dituaun eritziengatik,
Gizarte Arloko Programa alternatiboarekin batera ipini dugu
geurea, elkarren lagungarri gerta daitezen.

3. Mailan bereiztu gabe datoz, Hasierako Zikloak
h aurrekidakarten globalizazio sistemari jarraikiz eta Erdiko
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Ziklorako zubia eginaz. Han aipaturiko bloke eta lan-gaietan
finka daitezke Natur Zientzien ikuspegitik erabili behar diren gaiak, baina esandako bloke eta lan-gai horik apurtu gabe.

4. Mailan bi arloak bereizten dira, baina biek haurraren inguru konkretu eta errealean eragiten dute: Eskualdeko bizi-inguru konkretu horretan egiten ditu Natur aldetiko
saioak eta bertan aurkituko ditu bere "conocimiento y desenvolvimiento en el medio" horik lortzeko esperientziak eta ikerketak. Ikuspegi ekologikoa da aurkezten dugun programaren
klabea.

5.- Mailan, Natur Arloak bere bidea hartzen du, haurraren bizi-inguruaren ikuspegia osotzeko asmoz eta, batez e
re, bere protagonismoa edo errespontsabilitatea azpimarkatze
ko asmoz. Osasunaren ikuspegiak osotzen du laugarreneko
kuspegi ekologikoa.

Erdiko Zikloa guk egiten dugun bezala planteaturik,
Programa Berrituetan Natur Arlorako datozen lan-gai guztiak

integraturik gelditzen dira, beste bloke banaketa batetan,
noski, eta "2.7 La Tierra, lugar de vida para todos los seres vivos", "2.8 La Tierra es un imdn", "3.7 Los seres vivos tienen diferencias segzin las zonas de la Tierra" eta gi
sa honetako abstrakzio edo generalizaziozko gaiak aparte uz
ten baditugu. Honelako gai dibergenteak ikasgelako dinamika
ren eskuetan gelditu beharko lirateke eta ez erreferentziaz
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ko gutxiengoen programa batetan.

2.3.- Goiko Ziklorako programak

Bai Natur zein Gizarte ArZoetan edukien kopurua nagu
situ egiten da eta ez da eduki horietara iristeko prozesuetan behar hainako progresioa proposatzen. Natur eta Gizarte
zientzietan aritzen hasteak beste enfoke eta prozedura bat
behar du gure eritziz, eta denbora gehiagoz kritika honen
zehaztasunak azalduko ditugu.

. SAIOKA TALDEAK
. U.E.U.-ko HISTORIA SAILA
REN IRAKASKUNTZA AZPISAI
la.
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U.E.U.

1981

LEXIKO

-

AZPISAILAREN

TXOSTENA
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1.-

SARRERA

2,-

AURKEZTURIKO LANA

A.- "DENBORA" LAN MONOGRAFIKORAKO TALDEAK.

B.- EMETERIO SORAZUK: "DENBORAREN GIZA-ADIERA BEREZIENAK, GURE MITOLOGIAN".

C.- "ARTIKULUGINTZARAKO" TALDEAK.
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1.- SARRERA.

"Lexiko" azpisailak, "Irakas" eta "Iker" azpisailekin batera U.E.U.ko HISTORIA saila osatzen du. Azpisail honek, izenak argi dioenez, Historia hizkera teknikorako lexi
koa lantzea du bere helburu nagusi eta orokorra. Euskaraz
Histori lanak emateko, hagitz premiazkoa ikusten dugu behin-behineko lexiko-bilaketa hauetan izerdi-lanak ematea. Euskarazko historiografiak molde guztietako idazlanetan bere
hizkera modernu eta erabilkorra beharko baitu. Ildo honetan
ezin dezakegu ahantz U.Z.E.I.k aurrera daraman HISTORIA-hiz
tegia, berak batuko baitu hein handi batetan daukagun zulo
hori, eta areago oraindik, bere eskutik abiatuz, berorren o
sagarri bat izan nahi du.

Donostia aldean kokatzen da azpisail hau,eta urtean
zehar zenbait lan prestatu ahal izan du U.E.U.rako. Lan
hauek Iruñean aurkeztuak izan ziren Historia sailaren barnean Uztailaren 27 eta 28 an. Hemen laburpen gisara emango
ditugu.
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2.-

AURKEZTURIKO LANA

Azpisail honek eraman duen dinamikaren barnean bi
lan-talde eta, noski, bi lan-mota bereizi beharko lirateke. Azken helburua berdina izan arren, hots, historiako
hizkera tekniko baten lantzea, bide desberdinetatik abiatu
dira eta bakoitzak bere lan-sistema aurkitu du. Biek aurkeztu dute beren Zana U.E.U.n, orduak honela banatu direlarik:

A.- "Denbora" lan monografikorako taldeak 127 goiza).
B.- "Artikulugintzarako" taldeak 128 goiza).
C.- Emeterio Sorazuk (27 arratsaldea).

A.- "DENBORA" LAN MONOGRAFIKORAKO TALDEA.

Bost lagunez osatua izan da talde hau, denok historian lizentziatuak, eta hamabostero bildu* ihardun ahal izan dugu oraindik burutu gabe dagoen - lan honetan.
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Lanaren eskema

a.- SARRERA

b.- DENBORARI BURUZKO EUSKARAZKO LEXIKOA
. Aurkezpen alfabetikoa
. Sailkapen analogiko-gramatika1a

c.- EUSKAL LITERATURA
. Denborari buruzko herri-gogoeta
- Errefrauak: 1596, Ohienarte, Azkue.
- Ipuinak: Barandiaran, Sorazu.
- Bertsolaritza.

. Denborari buruzko klasikoen gogoeta:
- Poesia: Etxepare, Lizardi, Orixe...
- Hitz lauz: Axular, Mendiburu, Kardaberaz, Agirre
[Ast.), Fr. Bartolome...

. Euskal literaturako Historia textuen antologi saiakera:
- Lardizabal, Iztueta.

. Denborari buruzko euskal itzulpenak:
- Bibliako zenbait pasarte.
- San Agustin eta Orixe
- Platon eta Zaitegi.

Oharra: Ondoren jarriko ditugun puntu hauek ez ditugu guk landuko baina
norbaiti interesatuko balitzaizkio, lanaren eraskin modura onak
izan daitezke.
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. Denbora, filosofoen idazlanetan: itzulpenak.
- Platon, AristoteZe, Seneka, Sto. Tomas, Kant, Berz
son, Heidegger, Sartre.

. Denbora, historilarien idazlanetan: itzulpenak.
- Spengler, Toynbee, Braudel, Labrouse.

. Euskal textuen modu guztietako azterketak.

. Euskararen lexiko "sistemaren" eta erdararen arteko kon
paraketa.

. Denborari buruzko saiakera filosofikoa.

. Denbora,munduko erlijio handietan.
. Denbora,euskal kategoria gramatikaletan: deklinabidea,
aditz-jokoa.

. Denbora,fisika modernuan eta zientzian.

. Denbora psikologikoa.

A.a.- SARRERA

Talde honen helburua hauxe izan da: euskarazko hizke
ra historiko bat sortu eta aberasteko, historiografiak darabiltzan kontzeptu batzu analogikoki lantzea. Alde batetik,
bada, historia eta ikerketa historiografiko bat izan nahi du
lehen saiakera besterik ez den lantxo honek, eta bestetik,
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lan lexikografiko bat da.

Bestalde, eta hau oso interesgarria gerta daiteke,
gisa honetako bilaketetarako (eta antzekoak ehundaka egin
litezke, noski) metodologia eredu bat aurkitu nahi izan da,
eredu maisua izango ez dena eta hobetuz joan beharko dena,
baina hasiera bat emateko helduleku ona izan daitekeena.

Guk "denbora" kontzeptua aukeratu dugu lan honetarako. Badaude historiagrafian, behin eta berriz erabiltzen diren beste ideia nagusi batzuk ere, eta horietatik edozein au
kera zitekeen ("boterea", "espazioa", "estruktura", "nazioa",
"gertakaria"...) baina zerbait aukeratu behar eta "denborari" heltzea erabaki zen ondoko arrazoiengatik:

- Euskaren aldetiko arrazoia:
Eontzeptu hori giza-bilitza arruntari aski lotua dagoenez, literaturan eta herrian ideia horren
inguruan mamitutako lexikoa aberatsa izan zitekeelako, eta lanaren ondoren ikusi da ez dela burutazio okerra izan.
- Historiaren aldetiko arrazoia"Denbora"-ren kontzeptua erabat oinarrizkoa da
Historiagrafian: Historiografiak ez dezake denbora
ren koordenadatik kanpo hitzegin, ez dago denboraren hariz kanpotik egin litekeen historiarik.
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A.b.- DENBORARI BURUZKO EUSKARAZKO LEXIKOA

Hau izan da aurtengo urtean gehien landu den puntua
eta uste baino denbora gehiago eraman diguna. Batez ere Hiz

tegi arruntetako lexiko-bilaketa bezaZa ikusi da lehenengo
pauso hau. "Denbora" gaia aukeratu ondoren, horren ingurumarian euskal hiztegi arruntetan dagoen lexiko-altxorraren
bila irten gara. Lehenik, Azkue (Retana), gero Axular-en
hiztegia eta modernutasunaren zentzua bilatuz, Hiztegia-80
(Kintana).

Hitzez hitz irakurri dira obra horiek, lankide bakoi
tzak zati bat hartzen zuelarik eta "denbora" gaiarekin lotuak zeuden hitz guztiak jasoz. Lehenengo bilketa hau orri
txuri batzutan egin zen, gero, bigarren momentu batetan fitxetara pasatzeko. Fitxa-lan horretan eta bildutakoa arakatzean, baturantzako aldakin-hautapenaren premia berehala iku
si dugu: hitz bztek eskaintzen zituen aldakin guztien artean
bat, normalizatua eta batua, aukeratu behar zen. Aukera hau
egiten laguntzeko, aldakin guztiak lehentasuna ematen diogun
aldakin nagusi baten azpian elkartu ditugu, ondoko erizpideen arabera:

- Euskaltzaindiak aukeraturik duen forma batuari eman zaio lehentasun osoa.

- Euskaltzaindiak erabakigabekoetan, geuk egin dugu
lehentasun hautapena behin-behineko proposamen be-
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zala eskainiz. Aukera egiteko datu hauek eduki
dira kontuan:
a) U.Z.E.I.ren hiztegiak,
b) Sarasolaren hiztegi arauemailea,
c) Azkue (Retanal-k ematen duen aldakinaren euskalki-zabalkundea.

Lan honetan zenbait arazo praktikorekin topo egin du
gu eta aipatzea interesgarria litzateke, batipat aurrerantzean egingo diren antzeko lanetan kontutan izan daitezen:

- Hiztegien husketa egiterakoan kriterio bakarra eta
berdina erabili behar dute lankide guztiek. Lanean
hasi baino lehen oso garbi utzi behar da nola egin
behar den husketa, zer eta nola jaso behar den. Adibidez Azkuek bi hizkuntzetanematen digu itzulpena: gaztelaniaz eta frantsesez, biak hartu behar
dira ala bat besterik ez?; ematen dituen adibide
guztiak jaso? eta hauen erdal itzulpenak?.

- Jasotako datu guzti horiek nola pasa fitxetara. Ho
netarako fitxa berezi bat asmatu genuen eta betetzeko erizpide batzu finkatu. Fitxa-eredu bat hau
litzateke:
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IAZ (b),jaz (AN,BN,L,Sal.),Igaz (AN,B,G), Ihaz,
Igez (B-a-1-m-m),Yyaz (B-ots),Ijez (B-ots),

1.

E1 año pasado;

l'ann g e pass g e / L'an passg

Antaño, antan.

Azk./
Kint.
Azk.

. Errefr. 530: Igazko abietan aurten txoririk ez.

. Per. Ab. 121-22: Igazko txakurra aurtengoa
ren urkatzaille.

2. Antaño
Kint.
, Igazko habian aurten txoririk ez.

- Fitxaburua:
. Majuskulaz: baturako hautaturiko aldakina.
. Minuskulaz: beste aldakin guztiak eta non erabil
tzen diren.

• eta nork ema
- Hitzaren adiera desberdinak; 1, 2,

ten dituen:
. Azk. (Azkue)
. Kint. (Kintana)
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- Adibideak, euskaraz bakarrik, eta non jasoak diren:
. Errefr. 530:...
. Per. Ab.:

Beste oharren batzu egin behar badira, fitxa atzean
egingo dira.

Lexiko-altxor hau alfabetoaren arabera ordenatua dugu.
Baina hitz soila, bere bakarrean, ezer gutxi da bere kidekoen
taldean ikusten ez bada. Kidekotasun hori, besteak beste, semantikoa izan liteke; edo-eta gramatikala. Hurrengo pauaoa.:,be
raz sailkapen analogiko bat egitea litzateke. Oraingoz hasia
besterik ez dugu lan hau, zertxobait egina dago baina burutu
gabe eta datorren urtera begirako lan bat izan daiteke.

A.c.- EUSKAL LITERATURA

Hiztegiak hiztegi, Historiografiak, euskaraz lan egi
teko, hitzak, bai, baina zerbait gehiago behar du, bere lana
taiuz moldatzeko. Hizkera-modua eta narrazio-molde bat behar
du eta horretarako Literatura dugu, beste hizkuntza guztietan
bezala, maisurik onena.

Bilketa-lan honetan hasi besterik ez gara egin eta ez
dugu deus agortu baina ezin gintezkeen herri-literaturari eta
literatura jantziari gain-begirada bat eman gabe gera.
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- Herri-literatura: Errefrauak eta ataotitzak jaso
ditugu batipat, hots, Euskal errefrautegian. 1956
koa, Oihenarte-rena, eta Azkueren "Euskalerriaren
Yakintza". Urtearen gurpilaren eta denboraren joanaren oihartzunik franko jaso duu baina bilketa
hutsean geratu da eta probetxu hobeagorik ateratze
ko hiztegi analogikoaren arabera ordenatu beharko
genituzke langai hauek.

- Beharbada ahozko literatura herritarra baino hurbi
lagoa eta, agian probetxuzkoagoa izango zaigu lite
ratura landua.

Alde batetik lan orijinalak (Axular) eta, bestetik,
itzulpenak (Orixe, Leizarraga). Poesian ere zerbait aurki de
zakegu: Etxepare, Lizardi, Orixe, denbora baita, era batean
edo bestean, olertiak sarri erabili ohi duen ideia bat. Ez
dugu, ordea, honetarako beta erosorik idoro.

Bete gabe uzten ditugun hainbat zuloren ondoan geratzen da oraindik hutsune nabarmen eta mingarri bat: euskaraz
ko Historiografia apurrean daukaguna (Lardizabal, Iztueta)
ez dugu bilatu ere egin. Denboraz eta poliki poliki burutzeko lanaren hastapen bat besterik ez da, bada, gure aurtengo
lantxo hau.
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B.- DENBORAREN GIZA-ADIERA BEREZIENAK, GURE MITOLOGIAN

Aurreko gure lanaren osagarri izan zitekeelakoan eta
Emeterio Sorazu izanik mundu hori ongien ezagutu eta landu
duenetariko bat, hitzalditxo bat eman zezala eskatu genion
eta pozik prestatu zitzaigun. Ez dugu hemen bere hitzaldia
agertuko, jarraitutako eskema eta bibliografia baino:

- Gaurregungo gizakietan, DENBORAREN esanahaia.

- Gure arbasoen mitologintzan, DENBORAREN esanahia:
. Mitoekiko debaluaketa, azken kondairan
. Mitoen egiazko esanahia
. Mitoen oinarrizko asmoa
. Mitoaren iritziak
. Mitoen sailketa
. Mitoetan kronologia

- Mitologintzan: izadi-sorrera, bizitza, heriotza,
gizakia.

- Mito berezia: ARRAULTZ KOSMOGONIKOA

- Denboraren birsorketa, gure arbasoen ritoetan

- Denbora eta ortzune sakratuak

- Mitoetan, DENBORAREN adiera berezienak:
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. Atsotitzetan
. Ostagi-jakintzetan
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c.- H ARTIKULUGINTZARAKO" TALDEA

U.Z.E.I.ren Histori hiztegiarekin oso lotua dago tal
de hau,eta aurten izan du bere lehen esperientzia. Hamabos(
tean kehin bilduz, hamabi laguneko historilari talde honek,
hizkera teknikoa erabiltzeko erraztasuna lortzearren eskola
antzeko \bat sortu nahi izan du. Horretarako, hiztegiko zenbait artikulu egiten saiatu dira, taldean komentatuz eta denon artean zuzenduz.

Landu diren artikuluak hirugarren mailakoak izan dira, hots, orrialde bakarrekoak. Artikulu hauek idazterakoan
zenbait arazo praktikorekin topo egin du talde honek, esate
baterako; Errege izenak

Dinastiak

Estatu-izenak

Gerrateak

Datak
Sintaxi arazoak
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Arazo hauek taldearen aurrean planteatzen ziren, eta
erabakiak egonez gero (Euskaltzaindiak nahiz U.Z.E.I.ko hiztegiak), erabakitakoa onartzen zen, baina zintzilik zeudenetan taldeak behinbehineko aukeraketa egiten zuen proposamen
batzuk ikusi ondoren.

Beste zenbait lan ere egin da taldean, esate batera
ko, hizkuntza ezberdinetako estatu-izenen zerrendak banatu
eta euskaraz jartzen saiatu. Beti, noski, aldez aurretik har
tuak diren erabakiak, nahiz-eta kritikatu, onartuz eta behar
denean geure erabakiak hartuz.

Datorren urteari begira jarraitzeko asmoa agertu zen
eta ideia berri batzuk ere proposatu ziren: U.Z.E.I.k presta
tuko duen Histori hiztegiko behinbehineko lexiko-zerrendaren
kritika egin taldean, lexiko berri bat geureganatuz bide batez; idazkera ez-ezik (artikulugintzan jarraituz), hizkera e
re lantzea taldean gaiak aurkeztuz, etab.

