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AGURRA
Vitoria-Gasteizeko Udalak argitaratutako liburu bati ongi etorria egi
tea beti izaten da pozgarria, baino are pozgarriagoa izaten da liburu
hori gure historiaren parte aski ezezagun bati buruzko ikerketa lana
denean, eta liburuaren gaia, berriz, gure hiriko emakumeen historia.
Liburu honen irakurketak, argi dago, gure historiaren alderdi berri
bat ezagutzen lagunduko digu, eta, dudarik gabe, Gasteizko antzinako herrixkatik, aurrerapauso handiak egin dira gaur egungo
emakumeen eta gizonen arteko berdintasun osorantz. Emakumea
lanaren merkatuan sartzea izan da azken urteotan gertatu diren
aldaketa sozial eta ekonomiko nagusietako bat. Aurrerapen horiek
ordea ez dira oraindik nahikoak, garbi dago. Diferentzia handiak
daude oraindik ere bai emakumearen parte hartzearen mailan, bai
aukeren berdintasunean, eta, hain zuzen ere, bide horretatik aurrera
egiten ahalegintzen eta saiatzen gara; eta liburu hau, dudarik gabe,
helburu hori iristeko bitartekoa izango da.
Hori dela-eta, Vitoria-Gasteiz hiriko Alkate gisa, zorionak eman nahi
dizkiet beren lanarengatik Paloma Manzanosi eta Francisca Vivesi,
lan horri esker izan baita posible hiria eta hiriaren historia beste ikuspuntu batetik ezagutu ahal izatea, aldarrikapen feministarik egiteko
batere asmorik gabe. Nolanahi ere, eta halakorik egin nahi gabe ere,
neuk egingo nuen aldarrikapen hori.
Alfonso Alonso Aranegui
Vitoria-Gasteizeko Alkatea
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AITZINSOLASA
Gasteizko hiriari buruzko historiografia XVI. mendean hasi zen, zehatzago min
tzatuz, Diego de Salvatierra eta Frai Juan de Victoriaren lanekin abiatu zen. Orduz
geroztik eta XX. mendeko hirurogeiko hamarraldia arte ez zen gainditu gai politikoinstituzionalen azterketa. Alabaina, izan ziren egile batzuk, besteak beste Joaquin de
Landazuri (XVIII. mendea) edota Eulogio Serdan (XX. mendearen lehen erdia), ordu
arte erabiltzen zen kronikaren ikuspuntuan begirada “zientifikoagoa” zuen planteamendu bat erabili zutenak. XX. mendeko hirurogeiko hamarralditik aurrera historialari profesionalek osatutako belaunaldi bat sortu zen, eta haiek gauzak aldatzen
hasi ziren; aldaketa hori behin betikoa izan zen, P.V./E.H.U.ren Filologia, Geografia
eta Historiako Fakultatea ezarri zenean Gasteizen laurogeiko hamarraldian. Une
hartan historiografiak 180°ko bira egin zuen, ordu arte ezezagunak ziren gaiak landuz, ikusmolde zeharo zientifikoen bitartez aztertu zirenak (doktoretza tesiak). Bilakaera ekonomikoa eta demografikoa, gizartea (estamentuak, gatazkak, baztertuak
etab.), eskulangileen eta langileen mundua, eguneroko bizimodua, artea eta hirigintza, Eliza, medikuntza, kultura… horiek guztiak Ikertu dira, eta, ikusmolde berrizaleak erabiliz, baita politikaren eta erakundeen gai klasikoak ere. Hala eta guztiz
ere, generoaren historiari, emakumeek hiriaren historian izan duten eginkizunari, ez
zitzaion ia batere arretarik jarri.
Izan dira salbuespen batzuk, oso gutxi ordea, eta lan puntualak eta jarraipenik
gabeak izan dira gainera, hala adibidez Antonio Riverarena (neskametza), Francisca
Vivesena (emakumea eta hezkuntza), Paloma Manzanosena (emakumea eta lanaren
mundua) eta geurea bera (emakumeak bazterketaren eta gaizkiletasunaren munduan). Emakumeei huts-hutsik eskaini zaien monografia bakarra Venancio del Valen
luma nekaezinari zor zaio: Mujeres alavesas (Gasteiz, 1987). Hortaz, bada oraindik
hutsune bat, ikerketa berriekin eta dibulgazio lanekin bete beharrekoa.
Gasteizko Udalak, Eusko Ikaskuntzarekin lankidetzan, eta aipaturiko bi erakunde
horien artean izenpetutako hitzarmenaren berrikuntzaren baitan, Gasteizko emakumeei buruzko azterketa historiko bat egitea planteatu zuen. Hasieran, lan honen
iraupena sei hilabetetan egituratu zen, bi bekadunen laguntzarekin, lerrook idatzi
ditugunon zuzendaritzapean. 2000ko urrian jarri zen abian bekadunen hautaketa
prozesua, eta Paloma Manzanos eta Francisca Vives historialariak izan ziren hautatuak.
Sei hilabeteko lanaren emaitzak ditu irakurleak orain esku artean. Denboraldi
horretan bi helburu baino ez dira landu nahi izan, sarrera gisa hain zuzen ere. Alde
batetik, Gasteizko Historian emakumeen presentzia islatuko duten kultura eta turismo ibilbideak osatu, hiriaren egituraren barruan. Eta beste aldetik, hiriari buruzko
historiografian dagoen hutsune hori betetzen lagundu: emakumeen falta historialarien arretaren subjektu gisa.
Vitoria-Gasteiz/Donostia-San Sebastián, 2001eko maiatzak 31
Iñaki Bazán eta Lola Valverde
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SARRERA
Lehen ikerketa lan honekin, oso gutxi ezagutzen den Gasteizko historiaren parte
baten hurbilpena eskaini nahi izan dizugu, modu xumean egina, hau da, bertan
bizi izan ziren edo denboraldiren bat igaro zuten emakumeen historia.
Liburua bi parte nagusitan dago egituratua: alde batetik, ibilbide turistiko sail
bat, gaika antolatua, Vitoria-Gasteizko hiriaren barrena; eta, beste aldetik, emakumeen hiztegi biografikoa. Hirian barrena egiteko ibilbideei dagokienez, egituratzeko
modurik hoberena, gure ustez, gai batzuk hautatzea zen (kultura eta hezkuntza,
lana, boterea, ongintza, transgesioak), hiria eta hiriaren historia ezagutu nahi dituen
paseatzaileari gidaritza eskainiko dizkiotenak. Hiztegi biografikoan berriz, 140
emakume aurkezten dira, bizitzak eta lorpen pertsonalen datuak bildu ahal izan
direnak.
Ondoren, irakurleak liburuaren ikuspegi orokor hobea izan dezan, Gasteizko hiriaren historiaren eta emakumearen historiaren laburpen txiki bat aurkezten dugu.

Gasteiz, hiri bat Historian
Gasteizko hirixka zaharretik abiatuta, nahiko laster garatu zen Erdi Aroko hiribildua, Nafarroako Antso VI.ak 1181. urtean hiri forua eman ziona eta mendixkaren
gailurrean gotortu zuena. Victoria berria, halaxe izendatu baitzuen nafar erregeak,
leku estrategikoa bihurtu zen, Lautada eta Lautadaren bideak menderatzen baitziren bertatik. Laster osatu zen Gasteizko muino haren gainean hiribilduaren eremu
urbanoa, ipar-hegoalde norabideko hiru kalek osatua.
Gasteiz zegoen mendi-muinoak 550 metroko garaiera zuen, eta 25 metrokoa
zen inguratzen zuten lur lauei buruzko desnibela. Muinoa luzarana zen, “almendra”
formakoa esan izan da, eta ardatz nagusi batek zatituta geratzen zen ipar-hegoalde
norabidean, bere kotarik altuenean 400 metroko luzera zuelarik gutxi gorabehera.
Aldiz, mendebal-ekialde norabideko zeharkako bideak 140 metro eskasekoak ziren.
Muino honen bi aldapak asimetrikoak ziren beren topografian; izan ere, mendebaldeko eta hegoaldeko aldeetan aldapak oso gogorrak, eta iparraldekoa eta ekialdekoa berriz leunagoak.
Hala bada, Gasteiz plano eliptiko baten arabera osatu zen, ipar-hegoalde norabidean eta hiru kaleren inguruan garatua: Santa Maria kalea eta gaur egun Frai Zacarias Martinez eta Eskola kaleak deritzatenak, zeharkako kale kantoi sail batez ebakiak; azken horiek biztanleen arteko komunikazioa errazten zuten, eta harresi batez
zeuden inguratuak. Harresi hori, gainera, eraikin sendoez indartu zen ipar eta hegoaldeko muturretan: Santa Maria eliza eta gaztelu-gotorlekua hurrenez hurren.
Kanpoan, hegoaldean eta harresiaren ondoan, San Migelgo zin eliza geratzen zen.
Ez zuen askorik iraun nafarren nagusitasunak Gasteizen, Gaztelako Alfontso VIII.
ak beretu baitzuen hiria, eta XIII. mendearen hasiera-hasieran, 1202an, hiribildua
suntsitu zuen sute handiaren ondoren, muinoa berregin zuen eta mendebal alderantz zabaldu, lehen fundazioko kaleei beste hiru kale paralelo erantsiz, kurbatuak,
aldaparen maldari jarraituz: Hedegile kalea, Zapatari kalea eta Errementari kalea.
Hiru kantoik mozten zituzten kale horiek, eta beste harresi batez inguratu zituzten,
Zapardiel ibaiaren ibilbideari jarraituz, zeina lubaki natural baten gisara geratu bai
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tzen. Horri guztiari parrokia eliza berri baten eraikuntza erantsi behar zaio: San Pedro, harresiaren ondoan, eta Errementari kalera zabalik.
Hiriari eman zitzaizkion errege pribilegioek jende berria erakarri zuten, eta, hala,
denbora gutxian, bigarren hedapen urbanistikoa gertatu zen Gasteizen, Alfontso
X.a Jakitunak 1256an egin zuena. Orduko hartan zabalkundea ekialdetik egin zen,
planoa modu simetrikoan osatuz, eta beste hiru kale eraiki ziren, haiek ere aurrekoekiko paraleloak eta kurbatuak muinoaren aldapari hobeto egokitzeko: Aiztogile,
Pintore eta Juderia (azken hori, juduak egotzi ondoren, Barnekale Berria). Zati berri
hau ere kantoiez zeharkatu zen, harresi berri batez inguratu eta bere parrokia propioa eraiki zen: San Ildefontso.
Egitura fisiko horrekin, honela geratzen zen Gasteiz antolatua: goiko muinoan
nobleziak eta kleroak zuten egoitza, bi aldapetan merkatariak eta eskulangileak bizi
ziren, eta horiez gainera, beheko mugan, juduak zeuden, harresiaren ondoan.
Gasteizko bilbe urbanoa horrelaxe geratu zen egituratua, funtsezko aldaketarik
gabe, XVIII. mendea arte. Alabaina, denborarekin, egin ziren eraikuntza berriak,
hiribildua edertu zutenak. XV. mendearen amaieran gotorleku zaharraren gainean
San Bizenteko eliza altxatu zen.
Harresietatik kanpo, halaber, bi komentu handi egin ziren XIII. mendetik aurrera:
Santo Domingokoa iparraldeko muturrean eta San Frantziskokoa hegoaldean. Horrez gainera, bazen hegoaldean gune berezi bat, bi zabalguneen artekoa, azoka
publiko gisa erabilia.
Garai modernoa hasi zenean, hiriko gizarte egiturak ez zuen galdu Erdi Aroko
gizarte estamentalaren mailaketa zurruna, gailurra Errege Katolikoen agintaldian
(XV. mendearen amaiera eta XVI.arenaren hasiera) izan zuena. Aberastasun iturri
nagusia azoka zen, eta bertan biltzen zen nekazaritza eta eskulangintzako produkzioa. Baina xvi. mendean oparotasun aldi bat izan zen Gasteizen, aurreko garaietako hobekuntzen ondorioz, eta orobat hirira noble lurjabeak iritsi izanaren
ondorioz. XVI. mendearen amaieran hiriak bazituen 5.500 biztanle.
XVI. mendea aldi distiratsua izan zen hiriko arkitektura eta apaingarrien aldaketei
dagokienez, mende horretan aski jauretxe eraiki baitziren, eta baita jauregiak ere,
denak ere bete-betean Berpizkundeko estilokoak: Aguirretarren jauregia, Salinastarren jauregia, Escoriaza-Esquibeldarren jauregia eta Arrieta-Maeztutarren jauregia.
Horrez gainera, Gasteizko zenbait elizatan, kaperak, koruak eta hilobiak eraiki zituzten bertako nobleziako familia aberatsek. Alabaina, gerrek eta izurriteek, mende
berriaren ateetan, biztanleriaren kopurua murriztu egin zuten, eta, hala, 4.500 lagun baino ez ziren geratu 1700. urte aldean.
XVII. eta XVIII. mendeetan zehar, nahiz eta halako indarrez izan ez, eraikuntza
lanak aurrera jarraitu zuen, eta hutsetik egin ziren beste jauretxe batzuk, eta baita
beste bi komentu ere, harresietatik kanpo: Santa Klara eta San Antonio.
Ekonomia eta gizarte garapenari dagokionez, ideia ilustratuak bertara iritsi zirenean berreskuratu zuen Gasteizek bere bizitasuna, bereziki Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen eskutik. Horrez gainera, berriz ere heldu zitzaion hiri planifikatu eta
ordenatuaren tradizioa. Hala, 1781. urtean Udalak hiria Hegoalderantz zabaltzeko
erabakia hartu zuen, eta harresietatik kanpo zegoen gunean, antzina azoka egiteko
8

erabiltzen zen hartan, plaza berri bat eraikitzea erabaki zen. Horrez gainera, Udaletxe berria Plaza Berriaren barruan altxatzeko asmoa hartu zen. Baina hiri zaharretik
hiri berrira egin zen “jauzia”, Arkupeen bidez gauzatu zen, eta era horretan modu
ezinhobean lotu ziren “bi hiriak”.
Hiriaren zabalkundearen eta oparotasunaren isla argia da XVIIII. mendearen
bukaeran izan zen biztanle kopuruaren gorakada, 6.500 lagunera iritsi baitzen Gasteizko biztanleria. Horrez gainera, azpiegitura lanak ere jarri ziren abian, besteak
beste, Berrostegietatik urak ekartzea.
XIX. mendea aldaketa handi eta garrantzitsukoa izan zen Gasteizen. Hazkundea
oso nabarmena izan zen gizarte, ekonomia eta kulturaren alorretan, eta behin betiko iragan zen hiria Erregimen Zaharretik Erregimen Berrira. Hazten jarraitu zuen,
hegoalde eta ekialderantz bereziki. Floridako lorategia sortu zen, eta eraikin garran
tzitsuak altxatu ziren: Diputazioaren jauregia, Marrazketa Eskola, Gasteizko Institutua, Maisuen Eskola Normala…
XIX. mendearen erdialdean jadanik, burdinbidea iritsi zen Gasteiza, euskal probintzien Elizbarruti berri bat ezarri zen Gasteizen, eta hiriak hazten jarraitu zuen,
kale berriak zabalduz: San Antonio, Prado, Becerro de Bengoa, Posta, Foru kalea...
Era berean, eta garai hartako higiene helburuen arabera, Erdi Aroko hiriaren atari
zaharrak eraitsi ziren. Gasteizek 30.000 biztanletik gora zituen XX. mendearen hasieran.

2. Emakumea Historian
Emakumeen historia multzotik aparte dagoen zerbait bezala planteatzea, bakarra, desberdina eta apartekoa bailitzan, ez da zuzena, aldiz, sinplekeria da. Emakumearen historia gizadiaren historia ere bada, eta horren bidez aurkitzen du bere
zentzua. Horregatik aipatzen dugu emakumea historian, alegia, mende hauetan
guztietan zehar izan diren gertaeretan, eremu pribatu nahiz publikoetan, emakumeak izan duen eginkizuna gogoratu nahi da.
Erdi Aroan, emakumearen bizitza ez zen ia batere aldatu aurreko garaietakoaren
ondoan. Emakume guzti-guztiak ziren errealitate beraren mendeko, gizonaren
mendeko ziren alegia. Errealitate bakar honek zituen ñabardurak, emakumeen artean izan zitezkeen aldeak, beren egoitza lekuaren araberakoak izaten ziren (hiri
mundukoa izan, ala landaldekoa), egoera zibilaren araberakoak (ezkonduak, ezkongabeak, alargunak edo mojak izan), zegokien gizarte klasearen araberakoak (nobleak, merkatariak edo herri xehea) eta erlijioaren araberakoak (kristauak, juduak
edo moriskoak).
Emakumeak, mendeetan barrena, beti izan du leku bat historian, etxe barruan,
ekonomian bere lanaren bitartez, kultura bizitzan, kaleko gatazka eta istiluetan, dibertsioko eta aisialdiko gizarte espazioetan eta baita boterearen alorrean ere.
Berpizkundeko eta Ilustrazioko diskurtsuak emakume menderatu, diskretu baten
irudia eraikitzen ahalegindu ziren, bere garaiko gizartean emakumeak zuen eginkizun aktiboarekin kontraste handia edo kontraesana sortzen zuena. Gizonak emakumearen ahotsa eta presentzia isilarazten saiatu ziren, etxe barneko mugetan utzi
nahian, eta beti ere gizonezkoaren mendekotasun zuzenean. Gizonezko eta emaku-
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mezkoen aldeak batzuen eta besteen eginkizun eta funtzioen sexu banaketan gauzatu ziren, baina beti ere gizonezkoaren aginpidea ezin eztabaidatuzkoa zelarik,
hark beretzen baitzuen familia osoaren eta bereziki familiako emakumeen ordezkaritza eskubidea.
Emakumeak fisikoki, intelektualki eta moralki gizonak baino gutxiago zirela pen
tsatzeak bazterreratu egin zituen, eta alor publikoetan aktiboki parte hartzea galarazi zien. Baina emakumeek uko egin zioten egoera hori besterik gabe onartzeari.
Zailtasun ekonomikoko une batzuek edo gerrek emakume asko eraman zituzten
erresistentzia moldeetara edo transgresiora, eta halaxe sartu ziren eszena publikoan.
Emakumeen bidea historian ez da erraza izan, bi eratako hertsatzeren mende
egon baita: sexuaren eta klasearen araberakoa, alegia, opresio bikoitza jasan behar
izan du, bere sexuaren eta gizarte egoerarena.
Emakumea beti saiatu izan da bere egoeraren monotonia saihesten, nahiz eta
saio horiek bere gizarte klaseak baldintzatu dituen beti. Pribilegiatuek, gizarteak
egozten zien paperari ihes egiteko, galarazienak zituzten alderdiei ematen zieten
lehentasuna, hala adibidez espiritua tertulien bidez lantzea, liburu irakurketa, baita
zientziaren munduan sartzea ere, edo boterea erabiltzea, gehien-gehienetan senarren bitartez. Herriko emakumeek, aldiz, askotan ez zuten hautatzen ezartzen zi
tzaien paperetik ihes egitea, eta, biziko baziren, prostituzioaren eta krimenaren azpimundura eraman zitzakeen hainbat gizarte arau urratzera beharturik gertatzen
ziren sarritan.
Gizonezkoaren babesaren bitartez, industria aurreko lan eginkizunetatik aparte
geratu ziren emakumeak, eta orobat hezkuntzatik, baita eskubideko subjektu gisa
ere. Baina emakumeek horren kontra egin zuten, eta era guztietako irteerak bilatu
zituzten (legezkoak batzuk, eta beste batzuk berriz argi eta garbi legezko araua
urratzen zutenak), hiri ekonomian emakumeen ogibidetzat hartzen zirenetan parte
hartuz edo legearen kontra bereziki gizonezkoenak ziren ogibideak bereganatuz,
lehen letretako eskoletan, gizon-emakumeen tertulia ilustratuetan sartuz, beren familia loturen bidez botere mekanismoak garatuz, eta abar.
XVIII. mendeko ideia ilustratuak iritsi zirenean, emakumearen mendekotasun
egoeraren kontrako lehen kritikak hasi ziren zabaltzen, oso leunak izanik ere. Alabaina, emakumeen ahalmen intelektual eta moralari buruzko jokaera aldaketa hauek ez
ziren izan ez funtsezkoak ez zabalak, ezta iraultza zientifikoa aldarrikatzen zuten
elite ilustratuen artean ere. Erreformismo ilustratuak emakumeen lanaren balioaren
ideiaren alde egin zuen, herriaren garapen ekonomikoa bultzatzeko tresna gisa.
Ilustrazioak, bestalde, era guztietako jokamolde eta erabileren aldaketa ere ekarri
zuen.
XIX. mendean aldaketa bat hasi zen gertatzen emakumeen bizitzan. Izan ere,
garai honetan egitura aldaketa garrantzitsuak izan ziren, hala adibidez emakumea
soldatapeko lanaren eta hezkuntzaren munduan sartzea, aski modu mugatuan ordea, oraindik ere ukatu egiten baitzitzaion soldata hori bere nahierara erabiltzeko
eskubidea edo gizonarena bezalako hezkuntza izatekoa. XX. mendea ondo sartu
arte ez zen emakumea indartsu sartu bizitzaren alor guztietan, ekonomian, politikan, kulturan eta aisialdian.
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1. EMAKUMEA, KULTURA
ETA HEZKUNTZA
Sarrera

B

izitzako beste hainbat eremutan bezala, emakumea aparte egon da, oro har,
hezkuntzaren eta kulturaren alorretatik XIX. mendea ondo sartu arte. Alabaina,
Aro Berritik aurrera, eta XVIII. mendeaz geroztik batez ere, izan dira kasu eta
egoera bereziak, Gasteizko hiriko kultura eta hezkuntzaren eremuetan besteen gainetik nabarmendu diren emakume batzuen izena ezagutarazi digutenak.
Talde herrikoieko eta baita klase ertaineko emakumeak ere, kopuruz talderik handiena, nobleziako emakumeengandik banatzen zituzten alde sozial eta ekonomikoak, oso handiak zirenak, alde batera utzita, kontuan izan behar da familiakoa
zela emakumeek jasotzen zuten hezkuntza mota bakarra. Familiaren baitan presta
tzen ziren emazte eta ama izateko. Gizarte mailaketan gora egin ahala, erlijio eta
moralari buruzko ezagutzak eransten ziren, eta horrez gainera “apaingarrizko” dei
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tzen zitzaien beste gai batzuetakoak, alegia, irakurketa, idazketa, musika, dantza,
joskintza, marrazketa eta abarren hastapenak. Prestakuntza mota hau, ematen zen
kasurik gehienetan, pribatua izaten zen, eta maistrak edo emakumezko irakasleak
izaten ziren gai horiek etxean bertan irakasten zituztenak.
XX. mendea arte, hezkuntza, izan, ez zen bakarrik klasista, talde txiki batena,
aldiz, sexista ere bazen aldi berean. Talde pribilegiatuetako alabek izan ezik, emakumea oso gutxitan iristen zen etxean edo parrokian ikasten zena baino haruntzago.
Naturak emakumearen sexuari emandako desberdintasunean sinesten zen, eta,
hortaz, hezkuntzan ere uste zen nagusi, era horretan desberdintasuna mantenduz.
Oso argi zegoen emakumearen eginkizuna: emaztea eta ama izan behar zuen, eta
bi balio horietara begiratu behar zuen haren hezkuntzak.
XVIII. mendearen hirugarren herenean, Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko kideek, ilustratuak izanik, oso argi izan zuten emakumea hezteko beharra, nahiz eta
gizona ez bezala hezi behar zen. Ez zuten emakume “aditua” nahi, baina ezta “ezjakina” ere. Emakumearen hezkuntzaren ikusmolde hau ez zegoen oso urrun dama
ilustratu batzuek zutenetik, dama horiek emakumeak etxeko lanetan hezi behar zirela uste baitzuen, nahiz eta nahitaezkotzat jotzen zuten emakume guztiek irakur
tzen eta idazten ere jakitea. Euskalerriaren Adiskideen Elkarteak, 1758. urtean,
“Andereñoen Seminario” bat sortzeko proiektu bat onartu zuen, nobleziako alabentzat, Bergaran gizon gazteentzat zegoenaren parekoa izan nahi zuena, baina ez
zen bururatu. Saio horiek gorabehera, gauza da maila goragoko edozein hezkuntza
mota nobleziako oso emakume jakinen esku geratzen zela.
Kasu batzuetan, goi mailako klaseetako emakume batzuek maila handiagoko
hezkuntzan sartu ahal izan ziren, gizonezkoei ematen zitzaien hezkuntzan hain zuzen, lehen hezkuntza familiaren baitan hartzen zuten anaiak zituztelako. Halako
kasuetan, gizon ilustratuen alaba, emazte edo arrebek izan zuten aukerarik irakurketa eta elkarrizketa landuetan parte hartzeko, eta orobat arte eta zientzia objektuen
bildumetan, musikan, gizonezkoen aldamenean.
Garai horretan bertan, XVIII. mendearen azken hamarraldietan, izan ziren Gasteizen “lehen letren” eskolak. Pixkana-pixkana hasi ziren neskak sartzen eskola
hauetan, eta, era horretan, XIX. mendeko hogeita hamarreko hamarraldian, udal
eskoletako ikasle guztien ia laurden bat osatzen zuten. Nolanahi ere, ez da ahaztu
behar berezia zela neskek hartzen zuten irakaskuntza mota, mutilek hartzen zutenaren oso bestelakoa.
Neskei ematen zitzaien irakaskuntzak oso helburu argia zuen, alegia, etxekoandre edo langile eginkizunak betetzeko prestatu. Jakintza profesional nahikoa eskaini
behar zitzaien, lanean hasteko adinera heltzean bizimodua zintzoki ateratzeko gai
izan zitezen. Emakumeei bereziki zegokien ogibideak ehunen eta joskintzaren eremuarekin zeuden lotuak. Ezkontzen baziren, etxearen ardura hartzeko gai izan behar zuten; ezkongabe geratzen baziren, jakintza hori nahitaezkoa zen etxe batean
neskame sartu nahi bazuten; baldin senarra hiltzen bazen, beren haurrak mantendu
behar zituzten, eta beren buruak, eta egiteko horiek ziren egokienak beren egoerarako. Hala bada, nesken etorkizuneko egoerara egokituriko prestakuntza praktikoa
eskaintzen zuen eskolak, eta era horretan gizarte ugaltzearen aginduak betetzen
zituen.
14

Emakumea, kultura eta hezkuntza

Horrela bada, esan daiteke, mendeetan zehar, ororen gainetik familiako hezi
tzailea izan dela emakumea, alabak prestatzen eta semeak hezten baitzituen haiek
haurrak zirenean. Alabaina, emakumeak kulturaren eta hezkuntzaren munduan sarrera zuzena izateko zailtasun handiak izan baditu ere, beti izan dira nabarmendu
diren emakume batzuk, errege familiako kideen prestatzaile kargua izateraino eraman zituzten kualitate sail batengatik nabarmendu direnak. Gasteizek izan du halakorik: Montehermosoko I. markesa.
XVIII. mende hartan, Argien Mendean, asko ugaldu ziren, gainera, zientzia, arte
eta kultura maila goreneko tertuliak eta bilerak, eta ez bakarrik gizonen artean. Hala, Gasteizen, La Alameda, San Millan, Montehermosoko markesek, besteren artean,
bultzatu eta antolatu zituzten era honetako bilerak. Eskulangileen alorrean ere badugu bilkura informalen berri, herri kulturaren bidetik eratuak.
XIX. mendetik aurrera, etxetik atera eta beste eremuetara zabaldu zen emakumeen hezkuntza eta kultura. Aitzindaria izan zen Gasteizen, adibide gisa, hiriko
Arte Ederretako Akademia, bertan, 1774. urteaz gero, marrazketa ikasten baitzen.
Erakunde horrek 1840an zabaldu zizkion ateak emakumeari heziketa “apaingarrizkoa” emateko, hau da, marrazketaren irakaskuntzaren bidez osagarria.
Eta mende horren bigarren erdian, Maistren Eskola Normal bat sortu zen Gasteizen, 1859. urtean, eta XIX. mendearen azken urteetan eta XX.aren hasieran, lehen
emakumezkoen ikastetxeak eraiki zituzten emakumezkoen erlijio kongregazioak
ezarri ziren hirian.
Azkenik, XX. mendea izango da jadanik, kulturarekin loturik, emakume aitzindarien izen propioak nabarmentzen direnerako, horien artean Ernestina de Champourcin eta Maria de Maeztu.

Udal Eskoletako ikasgela, 1916. urte inguruan.

15

Emakumeak Vitoria-Gasteizen mendeetan zehar. Ibilbideak eta biografiak

La Alamedako
markesaren jauregia
Legardako Markesen
jauregia

Zapatari k.

Errementari k.

Hedegile k.

Maisuen
antzinako Eskola

Escoriaza-Esquibeldarren
jauregia

s Mz. k.
Frai Zacaria

Arkupeak
Montehermoso
jauregia
Andre Maria
Zuriaren plaza

k.
ola
Esk

aria k.
Santa M

Bendañatarren
S.
Fr
jauregia
an
tz
is
ko
al
da
pa

Arte eta Ofizoen
antzinako Eskola
Arte Ederretako
antzinako
Akademia
.
le k

ogi
Aizt

berria
Barnekale

Santa Maria
katedrala

�

Ibilbidea
Santa Maria kalea: hiriko parterik altuenean gaude, eta bertako lekurik zaharrenean. Kale hau lehen hiribilduko bide nagusia zen, Antso VI.a Jakitunak Gasteizi
1181. urtean hiri gutuna eman ondoren. Beste bi kaleak, paraleloak biak aurrenekoari buruz eta orobar harresiari buruz, gaur egungo Frai Zacarias Martinez eta Eskola kaleak dira.
Behin hiriaren zabalkundeak egin ondoren, hiru kale horiek dauden mendimuinoko mendelbaderantz nahiz ekialderantz, XIII. mendean, alderdi altu honek,
bistengatik eta egoeragatik pribilegiatuena zenak, bere itxura aldatu zuen, zenbait
eraikin altxatu baitziren, zibilak eta erlijiosoak.
Santa Maria kalean sartzean, hiri zaharreko Berpizkundeko jauregietako bat aurkitzen dugu, denboran zehar sarritan berriztatu dena, Aguirre jauregia, gaur egun
Montehermoso Kulturunea. Hortuño Ibañez de Aguirre lizentziatuak eta haren
emazte Maria de Esquivel y Arratia altxatzea agindu zutenean, 1520. urtean, sarrera nagusia kale honetan zeukan. XVI-XVIII mendeen artean izan zuen aldi distiratsuenetako bat, bai bertan bizi zirenei esker, bai bisitari ospetsuei esker.
Jauregi honetan bizi zirenen artean, bereziki aipagarria da Maria Antonia de
Salcedo y Chavarri, Montehermosoko I. markesa, 1682. urtean bertako jabe zen
Vicente Jose Francisco de Aguirrerekin ezkondu zena. Ezkontzaz geroztik, emakume
aristokrata hau, sortzez Iruñekoa, Aguirretarren jauregian bizi izan zen. Laster alargundu zen, 1690ean, 26 urte zituenean. Senar-emazteek hiru haur izan zituzten.
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1701ean Filipe V.a erregea Gasteiztik igaro zenean, jauregi honetan hartu zuen
ostatua, eta handik gutxira, 1707an, bere seme zaharrenaren inude izendatu zuen
emakume hau, etorkizuneko Luis I.arena alegia. Dudarik gabe, Maria Antoniaren
nolakotasuna, kultura eta prestakuntza morala miretsi zituen erregeak, Asturiasko
Printze gaztearen hazkundea eta lehen hezkuntza haren eskuetan utzi zituenean.
Hori zela eta, 1708an, Montehermosoko markesaren titulua eman zion erregeak.
1707. urtean izendatu zutenez geroztik, 1737an hil zen arte, Montehermosoko
I. markesa Madrilen bizi izan zen, errege jauregian, eta berarekin batera baita bere
semeak eta bilobak ere. Karmelita oinuts gisa bizitu zen, eta ordena horren abitua
janztera ere iritsi zen.
1715. urtetik aurrera Luis printzea ez zen haren ardurapean egon, baina hain
loturik jarraitu zuten non “ama” deitzen baitzuen, eta, jadanik errege zela, 1724an,
haren besoetan hil zen.
Ondorengotza gerraren garaian, 1710ean, Saboiako Maria Luisa erreginak eta
Luis bere seme zaharrenak, Montehermosoko markesarekin batera, Gasteizen egon
ziren babestuta, eta jauregi horretan izan zuten egoitza urriaren 1etik abenduaren
20a arte.
Asturiasko Printzearen heziketaz arduratu ondoren, markesak ardura bera izan
zuen, beste errege infante batekin: Karlos printzea, etorkizuneko Karlos III.a, Filipe
V.aren eta Isabel Farnesiokoaren seme zaharrena.
Jauregi honetan bertan bizi izan zen, mende bete geroago, kulturagatik nabarmendu zen beste emakume bat: Montehermosoko VI. markesa, Maria del Pilar de
Acedo y Sarria. 17 urte zituenean, Ortuño de Aguirre y del Corral, Tolosatik etorrita, Gasteiza iritsi zen Montehermosoko VI. markesarekin ezkontzera. Bera, gainera, Echauzko kondesa eta Vadoko kondesa zen.
Markesa andrea ezkondu zenean, 1800ean, gizona Arabako Ahaldun Nagusia
zen. Ideia liberalak zituen ilustratua zen, bere etxean antzeko kezkak zituzten gizonak biltzen zituena.

Montehermoso jauregiaren barrenaldea.
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Maria del Pilarrek aparteko emakumea behar zuen
izan, bere kultura mailagatik: akatsik gabe mintzatzen
zen frantsesez eta italianoz,
bertsoak ere egiteko gauza
zen bi hizkuntzatan, gitarra
jotzen zuen eta miniaturak
margotzen zituen. Bere nolakotasunaren ezaugarri horiek guztiak zirela-eta, eta
oso ederra izanik gainera,
Jose Bonapartek bere bigarren maitale bihurtu zuen
Gasteizen egin zuen lehen Maisuen antzinako Eskola Normalaren eraikina.
egonalditik aurrera, eta
Montehermosoko jauregian 1808ko irailean.
Montehermosoko eraikuntza inguratuta, Frai Zacarias Martinez kalean barneratuko gara. Montehermosoko jauregiaren parean dagoen eraikina, 1864. urtean
Maisuen Eskola Normalaren egoitza gisa altxatu zena da. Badakigu ordea lehenagotik ere existitzen zela maisuak prestatzeko heziketa erakunde hau. Maistren Eskola
Normala Gasteizen jaio zen 1856ko urrian, argi geratzen delarik horrela XIX. mendearen bigarren erdian emakumeak hezkuntzaren alorrean zuen garrantzia, familiako eremu itxia jada gaindituta.
Maistren Eskola Normal honekin batera, aldamenean, neska eskola bat sortu
zen, ikasleen praktikentzat. Ikasketek bi urteko iraupena izaten zuten: lehenengoan
Oinarrizko Maistra titulua eskuratzen zen, eta bigarrenean Goi Mailako Maistrarena.
Irakasleak Maisuen Eskolako berak izan ziren, “Pedagogia eta Ekonomia domestikoa” gaikoa izan ezik, gai hori, hasieran, lehen zuzendariak eman baitzuen: Claudia Ayerra.
Baina magisterioaren eta emakumearen munduaz mintzatzeak zuzenean garamatza sortzez Gasteizkoa zen irudi aipagarri batera, Maria de Maeztu Whitney
(1881-1948) pedagogoa, bizitza osoa irakaskuntzan eta emakumearen sustapenean
lanean eman zuena, sinetsita baitzegoen heziketaren eskutik etorriko zela emakumearen emantzipazioa. 14 urterekin Gasteizko Maistren Eskola Normalean sartu
zen, eta oraindik hamazpi urte bete gabea zenean lortu zuen titulua, bikain kalifikazioarekin. Santanderko haur eskola publiko batean hasi zen lanean, eta laster iritsiko
zen bertako zuzendaria izatera. Baina 1902. urtean, Bilboko Kortes auzoko Eskola
publikoetan, hasi zen praktikan erabiltzen hezkuntzari buruzko bere ideia iraultzaileak. Laster hautatu zuten han ere eskolako zuzendari.
Maisutzako lehen urte hauetan batxilergoa ere ikasi zuen bere jaioterrian, ikasle
libre bezala izena emanda Gasteizko Institutuan, bera izanik libre bezala batxilergoan jardun zuen emakume bakarra. 1907an lortu zuen gradua bikain kalifikazioarekin, eta Letren Saileko sari berezia eman zioten.
Beti ere ikasketak Bilboko maisutza lanarekin uztartuz, prestatzen jarraitu zuen,
eta Filosofia eta Letretako matrikula egin zuen Salamancako Unibertsitatean, libre
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gisa han ere, eta Miguel de Unamunoren eskoletara bakar-bakarrik joanez. Filosofiako espezialitatea jarraitzeko, Madrila aldatu zuen espedientea, eta han Jose Ortega y Gasset ezagutu zuen. 1915ean bukatu zituen unibertsitateko ikasketak. Filosofia eta Letretako Lizentziaturan eta Madrilgo Magisterioko Goi Mailako Ikasketen
Eskolan Sari berezia eskuratu zuen, bere promozioko lehena izanik. Orduan lortu
zuen Pedagogiako irakasle plaza Gasteizko Eskola Normalean.
Hurrengo urtean Gasteizko eskola utzi zuen Madrilgoan plaza bat hartzeko, bertara deitu baitzuten Andereñoen Egoitza zuzentzera.
Ordu arte, udatan, Europako hainbat unibertsitatetara joana zen, ikerketa beken
laguntzaz, eta harrezkeroztik beste bidaia sail bati lotu zitzaion, Amerikara, helburu
berarekin. Hogeigarren hamarraldian jadanik, Maria de Maeztu deitzen zuten Espainiako ordezkari izan zedin emakume unibertsitarioen nazioarteko biltzarretan. Gazteak hezteko desirarekin batera, Mariak beti aurkitzen zuen lekuren bat emakumearentzat, eta, hala, 1927ko azaroan Madrilen Lyceum Club sortu zenean, bere ekimenaz, lehendakari hautatua izan zen. Urte horretan bertan, bere anaia Ramirok
bultzatuta, Primo de Riveraren eskaerari jaramon egin zion, eta Nazio Biltzarra
osatu zuten hamairu emakumeetako bat izan zen.
1936. urtean Argentinan hartu zuen bizilekua, eta Espainiako Enbaxadako Kultura Agregatua izendatu zuten. Kargu horrekin batera, irakasle izan zen Buenos Aireseko Filosofia eta Letretako
Fakultatean. Berrogeiko hamarraldian hainbat bidaia
egin
zuen
Espainiara.
1948an hil zen.
Aurrerago, Frai Zacarias
Martinez kale berean, Gasteizko beste Berpizkundeko
jauregietako bat aurkitzen
dugu, Escoriaza-Esquibeldarren jauregia, Fernan Lopez de Escoriaza eta haren
emazte Victoria de Anda y
Esquivelek XVI. mendeko
berrogeiko hamarraldian Escoriaza-Esquibeldarren jauregiaren fatxada.
eraikiarazia. Escoriaza doktorea humanista aipagarria
izan zen, Ingalaterrako Henrike VIII.aren eta Karlos V.a enperadoraren sendagile
izateaz gainera. Senarraren eta emaztearen erretratuak ageri dira jauregiko fatxadan, erliebezko busto banatan. Emakume honen irudia bere senarrarenaren maila
berean agertzeak ideologia humanista dakarkigu gogora, emakumeari eta hezkuntzari buruzkoa, Luis Vives eta Thomas Moreren pentsamoldetik gertukoa, biak ezagutu baitzituen Escoriaza doktoreak ingeles gortean egin zituen egonaldietan.
Fatxada nagusia eta barneko patioa Berpizkundeko eskulturazko apaingarrien
eredu ederrak eta nabarmenak dira, ez bakarrik Gasteizko hirian, baita Euskal Herrian ere.
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Victoria de Anda bere senarrarekin joan zen Europako hainbat egonalditara,
hura Ingalaterrako erregearen eta Karlos V.aren enperadorearen zerbitzuan egon
zenean. Baina 1524an andrea Gasteizen zegoen, eta Henrike VIII.aren enbaxadoreak berak hartu zituen, Karlos V.aren enperadorearekin elkarrizketatzera etorriak,
zeina Aguirretarren jauregian baitzegoen ostatu hartuta.
1774. urtean Euskalerriaren Adiskidearen Elkarteak Gasteizko Marrazketa Eskola
Doakoa sortu zuenean, eskulangileak prestatzeko helburua zuena, eraikin honetako
areto batzuetan hasi ziren marrazketaren irakaskuntza ematen, eta era horretan
eraikina hiriko aurrenetako hezkuntza-kultura zentroetako bat bihurtu zen.
Beheko hiribilduko kaleak Santa Mariako plazatxora iristen dira, eta hantxe dago
hirbilduaren elizarik zaharrena, Santa Maria. Eliza hau, 1862. urtean Gasteizko
elizbarrutia eratu zenean, katedral bihurtu zen. Gaur egun berriztatzen ari dira.
Hirugarren bidearen izenak, Eskola kalea baita, lehen letren eskola haien kokalekuari erreferentzia argia egiten dio. XVIII. mendearen bukaera aldean hasi ziren
eskola hauek Gasteizen garatzen, eta bertan irakasten ziren irakurketa eta idazketako lehen hatsapenak. Nesken irakaskuntzaz maistrak arduratzen ziren. 1724. urtean maistra bakarra zen: Francisca Carmona. 1747. urtean, hiru
ziren, eginkizun hori jostun izatearekin uztartzen zutenak: Maria Antonia de Garate, Benita de Uzquiano eta Magdalena de Asiain. XIX.
mendearen hasieran Gasteizko hiriko maistren kopurua hemeretziraino irisi zen. Maistra hauetako
asko jostunak ere baziren, eta,
hortaz, ez zuten prestakuntza handirik izaten etxekoa ez bezalako
irakaskuntzarako.
Arte Ederretako antzinako Akademiaren eraikina.
Hiriko antzinako Ur Biltegien
parean, eta San Frantzisko Xabierkoaren kantoiarekin izkina eginez, du kokapena Gasteizko Arte Ederretako
Akademia delakoaren oin berriko eraikinak, 1830. urtean egina. Ikastetxe honetan
eskulangileak prestatzen ziren bereziki, eta 1840. urtean zabaldu zitzaizkion ateak
emakumeari. Orduz geroztik hiriko neska eta neskatxa gehienak bertako marrazketa
eskoletara joan ohi ziren. Irakasleak ordea gizonezkoak ziren. Izan zen salbuespen
bat: Daria Imbert, Carlos Imbert irakasle, eskultore eta asmalariaren alaba, zeina
1866. urtean zehar, aita gaixo zegoelarik, neska eta neskatxen marrazketa irakaslea
izan baitzen, bere trebetasunari eta marrazketa ezagutzei esker.
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Akademiako aurreneko eraikinaren ondoan beste bat egin zen 1889. urtean,
zabalkunde moduan, eta era horretan Arte eta Ofizioen Eskola bihurtu zen Arte
Ederretako Akademia, eta hara joaten jarraitu dute etenik gabe, gaur arte, neska eta
neskatxak.
Hiri zaharra dagoen mendi-muinoaren ekialdeko partean, ibilbideak Aiztogile
kaletik jarraitzen du. Kale horretan asko izan ziren aristokraziako familien etxebizitzak eta egoitzak. Horietako kasu bat aipatuko dugu: Trinidad Porcel, Euskalerriaren
Adiskideen Elkarteko kidea, XVIII. mendearen amaierako Gasteiz ilustratuan. Haren
etxean bildu ohi ziren ez bakarrik ilustratuak, ohikoak izaten zirenak kulturazko tertulia haietan, eta, kasu honetan, Kimikaren aplikazioetan interes berezia zutenak.
Haren emazteak, Rafaela de Valdivia y Bravok, parte hartu zuen emakumearentzat
pribilegiatua zen mundu hartan, zeinean, gizonezkoen antzeko bilkuretan, hainbat
gai landuren inguruan jarduten baitziren, poesia errezitatzen zen, musika piezak interpretatzen…
Rafaela Astronomiaren zale sutsua zen, eta badakigu behatoki txiki bat zuela etxean ipinia bertatik ortzia
aztertzeko.
XIX. mendean zehar, inprimaketa Gasteizen “Mantelli inprimatzaileak”en eskutik garatu zen, kulturaren
hedapena liburuen bitartez erraztuz. Enpresa honen
ardura hartu zuen, Agapito Mantelli 1830ean hil zenean, haren alargunak, Martina de Gorostiza y Acedok, eta halaxe iragarri zen 1831. urtetik aurrera,
“Mantelliren alarguna eta semeak”. Hala bada, emakume bat aurkitzen dugu garrantzi handiko enpresa baten buruzagitzan, kultura garapenarekin lotura estuan.

“Manteliren alarguna eta semeak” inprimategian
egindako argitalpena. (Udal Artxiboa)

Kale Berriaren hasieran bazen XVIII. mendearen erdialdean edaritegi bat, mistelategi bat, emakume baten jabetza zena, Teresa de
Furundarrena. Aristokraziako damen tertulia haien antzera, lortu zuen emakume
honek ere aldiro-aldiro bilkurak egitea, eskulangintzako emakumeak biltzen zituena,
laneko eta etxeko eginkizunek hartarako aukera ematen zienean.
Damek izaten zituzen beren tertulia bereziak, baina eskulangileen emazteek ere
bazituzten beren topalekuak, lagunarte informalekoak, zeinen artean nabarmendu
baitiren, besteren artean, edariaren eta jokoaren errituak, herri kulturarekin lotura
estua dutenak.
Hauek dira Teresa de Furundarrenaren tertuliakide batzuen izenak: Maria Ignacia
Ortiz de Zarate, igeltsero baten emaztea, eta Teresa de Aiestaran, errenta biltzaile
baten emaztea.
Muinoaren mendebal aldera jarraituko dugu gure ibilbidea, baina eten bat eginez “Arkupe”etan, hiriko eraikin neoklasikoetako batean. Etxe hauen parean dago
gaur egun Postaren eraikina, eta bertan egon zen XV. mendean Adatseko Andre
Mariaren Ospitale zaharra, geroago Santiago Ospitale izenaz ezagutuko zena. Ospitale haren fundatzaileak Fernan Perez de Ayala (1436. urtean hil zena), Pero Lopez
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de Ayala kantzelariaren seme zaharrena, eta haren emazte Maria de Sarmiento,
Diego Gonzalez de Sarmiento eta Leonor de Castillaren alaba, izan ziren.
Maria de Sarmiento, Alfontso XI.a erregearen birloba, Erdi Aroko Gasteizen nabarmendu zen, alde batetik ongintzazko lanagarik, eta orobat bere literatura ezagutzengatik, eta, zehatzago, poesia idatzi zuelako.
Hedegile kalean ikus daitezke oraindik gaur antzinako gremioen eta eskulangileen munduaren arrastoak, eta orobat hiri nobleziarenak, bai egituran, bai eraikinetan.
Kale honetako lehen etxean, eta XVIII. mendearen erdialdean, emakume batek,
Josepha de Landaburuk, jarraitu zuen “Solas Etxe” bat gidatzeko tradizioa. Etxe
hauetan edariak eskaintzen ziren, kafea edo ardoa, karta jokoan edo billarrean ari
tzen zen jendea, eta zer irakurri ere eskaintzen zen, egunkariak edota kazetak. Lagunarte eta kultura lekuak ziren, gai desberdinenak lantzen zirenak, eta hiriko azken
albisteen berri izan zitezkeenak, edota edo hiriburutik iristen zirenenak.
Solas Etxea eskulangile aberatsen eta nolabaiteko kategoriako pertsonen topalekua zen. Bezeroak normalean ilunabarrean joaten ziren, eguneko lanak amaitu ondoren, elkarrizketa atseginean denbora pasatzera.
Eskulangintza eta industria bizitzarekin loturik, kale honetan bertan emakume
baten kargura zegoen beste inprimategi bat izan zen, XVIII. mendean zehar, Manuela de Ezquerro y Saez de Chavarrirena. Huraxe izan zen Arabako lehen
emakume inprimatzailea. Aita Iruñeko inprimatzailea zuen, eta Manuela, aurreneko
aldiz, Logroñoko inprimatzaile batekin ezkondu zen. Haren lantegian ezagutu zuen
bigarren senarra izango zuena, Bartolome Riesgo, 1730. urteaz geroztik Gasteizko
eta probintziako lehen inprimatzailea izan zena. Senarra 1762. urtean Amerikara
joan zenean, bera izan zen inprimategiaren zuzendaria, titularra semea zen arren,
berak ezin baitzuen titular izan, emakume ezkondua izateagatik, eta ez alarguna.
Aisialdira bideratutako kulturaren alorrean, Gasteizko antzerkiaren eta eszena
interpretazioaren munduan, baditugu emakumeen adibide batzuk, XIX. mendetik
hasita. Horietako bat izan zen Gloria Guzman antzezlea. Gazte-gaztetandik izan
zuen musikaren eta eszenaren munduaren zaletasun handia. Musika ikasketak egin
ondoren, dantzari gisa sartu zen Madrilen eta probintzietan emanaldiak eskaintzen
zituen zarzuela konpainia batean. XX. mendeko hogeita hamargarren hamarraldian
egin zuen zeluloidearen mundurako jauzi handia, Paramount-ek kontratatu bai
tzuen, nahiz eta paper txikiak egiteko izan.
Carmen Flores abeslari lirikoa izan zen. Bakarlari gisa Donostiako Orfeoian hasi
zen. Gasteizen Antzoki Nagusi zaharrean jardun zuen, eta orobat abestu zuen Gasteiztar Kasino Artistan. Opera abeslari gisa 1918. urtean egin zuen debuta, Donostian.
Blanca Silos, berriz, gazte-gaztetandik erakarri zuen antzerkiaren munduak.
Behin baino gehiagotan jardun zuen Gasteizen Andre Maria Zuriaren jaietan, eta
azkeneko emanaldia 1954an egin zuen. Zineman ere aritu zen, labur baina arrakastatsu, eta aipagarria du “Mariana Rebull” lana.
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Rosario Pino eta Concha Catala dira antzerkiaren munduarekin eta bereziki
espainiar zinemarekin XX. mendearen lehen erdian lotura estua izan zuten gasteiztar antzezleen izenak.
Zapatari kalean, Santo Domingoko plazatxoarekin izkina eginez, Legardako
markesen jauregia dago, eta bertan bizi izan zen XVIII. mendearen bukaeran eta
XIX.arenaren hasieran, Maria Antonia de Esquivel y Navarrete aristokrata liberal
sutsua. Izan ere, 1814. urtean, Indepentziako gerra amaitu zenean, frantseszalea
izateagatik espetxeratu zuten okupazioko frantses gobernuaren lankide izan ziren
beste gasteiztar batzuekin batera, denak ere haren tertuliakide. Alargundu zenean,
1830ean, eta espetxetik aterata, Gasteizen bizitzen jarraitu zuen, eta bazuen etxean
tertulia bizi-bizi bat, hiriko burgesia liberala joan ohi zena.
Errementari kalea da Gasteizko hiri zaharraren kon
tserbazio eredu ederrenetako
bat, eta bada bertan, 27.
zenbakian, jauregi barroko
eder bat, 1731 eta 1735 urte
bitartean Alamedako markesek eraikiarazi zutena: Bartolome Ortiz de Urbina y
Ruiz de Zurbano eta Brigida
Ortiz de Zarate y Gonzalez
de Junguitu, emakume landua eta ilustratua bera, Aro
Berriko bukaerako emakumeen talde hautatu hartako Legardako markesen jauregiko lorategia.
adibide argia. Orobat izan
zen halakoa bere ondorengoa, Alamedako II. markesaren emaztea, Manuela de Salazar y Sanchez de Samaniego.
La Alamedako II. markesaren deskribapen bat gorde da, Jovellanosek egin zuena,
Gasteiztik 1797. urtean igaro zelarik, eta literatura tertulia haietako batean ezagutu
zuenean. Bera eta Narrosko markesa Salazarko 1. kondearen etxean egin ohi zen
tertuliara joan ohi ziren hutsik egin gabe. 1824. urtean alargundu zen, eta tertulia
bere etxean mantendu zuen, zeinean, beste damekin eta bere bilobekin batera,
“tresillo” karta jokoan aritzen ziren, edo berriketan.
XVIII. mendearen azken herenean eta XIX.aren aurrenekoan ipini behar dugu
halaber Valentin de Foronda gasteiztar ilustratu ospetsu eta prestuaren emaztea.
Maria Fermina Vidarte y Solchaga zuen izena, eta arrazoiz pentsa genezake parte
hartuko zuela lehen aipaturiko emakumeen tertulietakoren batean.
Andre Maria Zuriaren plazan XVIII. mendearen bukaeran eta XIX. mendean zehar
garatu ziren zabalgune neoklasiko eta erromantiko deritzanetara zabaltzen da hiria.
Gaur egungo aroko azken aldi horretan, XIX. eta XX. mendeen artean, bukatzen
dugu kulturako emakumeari buruzko ibilbide hau, beste emakume garrantzitsu bat
gogoratuz: Ernestina de Champourcin poeta.
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Ernestina de Champourcin (1905-1999), sentikortasun handiko eta gizarte konpromiso estuko poeta, 27ko belaunaldiko kideetako bat izan zen. 21 urte zituela
argitaratu zuen lehen poesia liburua, “En silencio”. Gerra zibilaren aurretik maiz
joaten zen Madrilgo Ikasleen Egoitzara, eta laster egin zen bertako poeta eta idazle
guztien adiskide. Maria de Maeztuk sortu zuen Lyceum Club delakoaren inaugurazioan ere parte hartu zuen.
1936. urtean poeta batekin ezkondu zen, hura ere 27ko belaunaldikoa, Juan
Jose Domenchina. Gerra garaia osorik Valentzian eman zuten, Azañaren gobernu
errepublikarrarekin, Ernestinaren senarra haren idazkari partikularra baitzen. Gerra
bukatu zenean Espainiatik irten ziren, eta Mexikon hartu zuten bizilekua. Han bizi
izan zen Ernestina 36 urtez.
Ernestina 1972. urtean itzuli zen Espainiara. 1989an Literaturako Euskadi saria
jaso zuen. Hurrengo urtean eratu zen Gasteizen bere izena duen Poesia Lehiaketa.
Saria pertsonalki ematera etorri zen. 1999an hil zen.
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Sarrera

M

endeetan zehar, emakumea neurri handi batean lanaren mundutik apartatuta eduki dute. Hala eta guztiz ere, Erregimen Zaharrean lan egin
zuen, eta lan asko gainera, familiaren beharrei aurre egiteko. Gehiengehienetan, pentsa genezakeenez, emakumeak etxe barruan lan egiten zuen,
emakumeen etxeko lan ohikoetan. Horretarako hezi zuten txiki-txikitandik, beren
amek eta maistrek. Emakumearen eginkizun nagusia, eta hartara bideratzen zen
irakaskuntza, emazte eta ama izatea zen, horrek dakarren guztiaren, alegia, senarra,
seme-alabak eta etxeak zaindu beharra.
Gauza argia dirudi emakumeek lan gehiago egingo zutela gizarte mailan behera
egin ahala. Nobleziako emakumeek ezin zuten lanik egin, eta merkatari aberatsenek
ez zuten lan egiteko beharrik. Garrantzi handirik ez zuten merkatarien emazteek
beren senarrei laguntzen zieten dendetan. Eskulangileen emazteek, hain aberatsak
ez zirenean behintzat, familiako lantegian aritzen ziren lanean, beren senarren zuzendaritzapean eta bigarren maialako eginkizunetan.
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Gremioa XIX. mendea arte lanaren munduaren
alderdi guztiak menderatzen zituen erakundea izan
zen. Ikasketa arautuak galarazi zizkieten gremioek
emakumeei, eta, horren ondorioz, ezin izan zuten
ogibiderik ikasi. Lantegi batean lan egin ahal izateko
ikasketa aldi bat gainditzea eskatzen zen, maisu baten lantegian, eta ondoren azterketa egin zitekeen
lanaren munduko hurrengo maila iristeko, maisutza.
Emakumeek lantegiaren ardura hartzeko, senarrak
nahitaez gaixorik edo ezinduta behar zuen egon.
Alargunak eta ezkongabeak egoera are zailagoan
zeuden eta egonkortasun gutxiago zuten, bakarrik
zeuden emakumeak izaki, senarraren, aitaren edo
familiaren babesik gabe. Beren lantegi propioa zuen
eskulagileen alargunak lasaiago bizi ziren, zenarra
Erausqui jostundegia (1935).
zenaren lantegiaren jabe baitziren. Maisuaren alargunari uzten zitzaion lantegia martxan edukitzen, kasu batzuetan urtebetez, eta beste
kasuetan, denborazko mugarik gabe. Ezkongabeak ordea, ez baziren etxe batean
neskame sartzen, eskale bihur zitezkeen, edo prostituzioan erori. Hortaz, baliabiderik gabeko ezkongabeak eta alargunak, biziko baziren, lanean hasi beste erremediorik ez zuten, neskame, garbitzaile, maistra, irule, ehule, jostun gisa, janariak saltzen,
argizarigile moduan, marmelada eta konfiturentzako kutxak edo gozoki mota batzuk eginez, edota zapatari, abarka edota atezain moduan lan eginez.
Egoera honek bere horretan iraun zuen XIX. mendea ondo sartu arte. Emakumeak beti ere “femenino”tzat hartzen ziren jardunetan aritzen ziren, alkandora,
abarka egile, galtzetin eta galtzerdi egile gisa, jostun edo artile ehule moduan. Hala
eta guztiz ere, aurreko mendeetan gertatzen zen bezala, neskametza zen emakumeari “berez” zegokion lana. Hala, 1867. urtean baziren Gasteizen, orduko erroldaren arabera, langintza honetan ziharduten 1.317 1lagun, emakumezkoak gehiengehienak, 20.000 lagun inguruko biztanleriarentzat .
Emakumeen lan munduan eraginik izan zuten aurreneko aldaketak XIX. mendearekin batera iritsi ziren. Emakumea industrietan hasi zen lanean, batez ere pospoloak,
joko-kartak, jutea eta zakuak egiten. Mende hasierako lan baldintzak oso gogorrak ziren. Pairatu behar izaten zuten lanaldia, gizonena bezalakoxeaa, gutxienez hamabi
ordukoa izaten zen (1919. urtea arte ez zen Espainian ezarri zortzi orduko lanaldia), eta
lantegiak arriskutsuak ziren eta osasunerako oso kaltegarriak. Soldata ez zen aski eguneroko beharkizunei aurre egiteko, eta gizonak kobratzen zuenaren erdia baino gutxiago zen. Gizon baten batez besto soldata eguneko 3’45 zen, eta emakumearena berriz
ez zen 1’5ra iristen; langile familiaren gastua berriz, batez beste, 3’67koa zen.
Urte asko pasa arte, ez ziren modu nabarmenean hobetu emakumearen lan eta
gizarte egoera. Aldaketa hori argia izan zen batez ere XX. mendeko hirurogeita
hamarreko hamarralditik aurrera. Hiriaren industrializazio indartsuak eta biztanleriaren hazkunde handiak ekarri zituzten, hein handi batean, kanpotik etorritako langileek eraginda, alde batetik mugimendu sindikalak eta feministak, eta bestetik, baita
gizarteko aldaketa sakonak ere, hiria irekiagoa eta modernoago egin zutenak.
1RIVERA BLANCO, A., “Del pasado al presente. Las transformaciones de la vida cotidiana en Vitoria desde el siglo XIX a nuestros días”, in IMIZCOZ
BEUNZA, J.Mª. (Zuz.), La vida cotidiana en Vitoria en la Edad Moderna y Contemporánea, Donostia, Txertoa, 1995, 411 orr. eta hurr..
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Antzinako Umezurztegia

Ibilbidea
Aihotz plazan barrena igotzen gara Gasteizko hiriaren zonarik altuenera eta parterik zaharrenera. Frai Zacarias Martinez kalera helduko gara, eta, bertatik igaroz,
Salinas jauregira (gaur egun Beheko Hiribildukoa deritzana), Martin Saez de Salinas-ek XVI. mendearen erdialdean eraikiarazi zuena. Horren aldameneko eraikina
izan zen Maistren Eskola Normalaren egoitza 1864. urtetik aurrera. Maistren Eskola Normala 1856. urtean sortu zen Gasteizen. Etorkizuneko maistrei eskolak ematen zizkieten irakasleak gizonezkoak ziren denak, “Pedagogia eta Ekonomia domestikoa” gaiko irakaslea izan ezik, hura emakumezkoa izaten baitzen. Lehenengo
emakumezko irakaslea, era berean, izan zen Eskolako lehen emakumezko zuzendaria, Claudia Ayerra. 1915. urtean, Maria de Maeztuk (1881-1948) lortu zuen
Gasteizko Eskola Normaleko Pedagogiako irakasle plaza (bertan ikasi zuen berak
ere), baina plaza hori urtebete geroago utzi zuen Madrila joateko Andereñoen
Egoitza zuzentzera. Gasteiztar ospetsu honek bizitza osoa eman zuen emakumearen
hezkun
tzan, haren ustez horixe baitzen emakumea emanzipatzera eraman zezakeen bide bakarra, hezkuntza alegia.
Aurrerago Escoriaza-Esquibeldarren Berpizkundeko jauregia aurkitzen dugu.
XVIII. mendeaz geroztik eta XIX. mendearen bigarren hamarraldia arte, neska-mutilentzako Lehen Letren Eskolak ezarri ziren eraikin horretan. Beheko solairuko
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aretoetako batean lehen irakaskuntzarako ikasgela batzuk prestatu ziren, batzuk
mutilentzat eta besteak neskentzat. XVIII. mendean irakaskuntzan aritzen ziren
emakumeak oso-oso gutxi ziren. 1724. urtean maistra bakarra zen, Francisca Carmona alarguna, eta 1747. urtean hiru maistra ziren, baina hirurek, Maria Antonia
de Garate, Benita de Uzquiano eta Magdalena de Asiainek, joskintzarekin uztartzen
zuten lan hori. 1828. urtean maistra kopurua 19raino igo zen, eskolako adinean
zeuden 650 bat neskentzat. Neska gehien-gehienek, XIX. mendearen lehen herenean, ez zuten ezer ikasten. Maistrek irakasten zizkieten gauzak ez ziren etxekoak
ikasten zituztenen oso bestelakoak: kristau dotrinaren hastapenak, ohitura txukunak
eta joskintza. Maistrak ikasten eta irakurtzen jakin behar zuen arren, oso neska gutxik lortzen zituzten ezagutza horiek. Maistrek azterketa baten bidez frogatu behar
zuten beren jakintza. 1816. urtean Udalak lehiaketa publiko baterako deia egin
zuen maistra plaza betetzeko. Zazpi emakume aurkeztu ziren: Celestina de Bergara,
Francisca de Gabiola, Pascuala de Robles, Felipa de Villar, Benita Sanchez, Manuela
de los Reyes eta Maria Elena de Pinedo, eta azken hau hautatu zuten.
Gure ibilbidea jarraituz, Euskal Herriaren Adiskideen Elkartearen kalean, Gasteiz
kalean eta Santa Anako kantoian barneratuko gara, eta hala iritsiko gara Aiztogile
kalera. Arrieta-Maestutarren jauregiaren parean (Bendaña jauregia deitzen
zaio), Agapito de Manteli eta haren emazte Martina Gorostiza y Acedoren inprimategia dago. Martina Gasteizen jaio zen 1790. urtean. Agapito Manteli inprima
tzailearekin ezkondu zen, zeinaren aita ere inprimatzailea baitzen. Agapito hil zenean, 1830. urtean, alargunak hartu zuen inprimategiaren ardura, izena aldatuta
(“Manteliren alarguna eta Semeak”). Martina de Gorostiza, bere seme Soteroren
laguntzarekin, izan zen inprimategiaren buru, 1862. urtean hil zen arte.
Santa Anako kantoitik, Pintore kalera iritsiko gara. Gasteizen XVIII. mendean
baziren hamabi udal taberna, haietako zenbait emakumeen ardurapean zeudenak.
1790. urtean gutxienez bi alargunek zuzentzen zituzten, bat Maria Bentura de Ulavak, zeinak bere senar Isidoro Martinen lekua hartu baitzuen hura hil zenean, eta
beste bat Petronila Beltran de Guevarak. Azken horrek, maiatzaren 14an bere tarbernari enplegua utzi zuen adinagatik, eta taberna (Pintore kaleko bigarren etxesailean zegoena) bere seme Francisco Recalderen eskuetara igaro zen.
Pintore kaletik aurrera, San Frantzisko Xabierkoaren kantoirantz abiatuko gara,
lehen etxesailera. Han, 1732. urtean, Francisco Ortiz de Zarate ehulearen lantegia
zegoen. 1738. urtean gaixotu egin zen, eta, hortaz, emazteak, Rosa de Zerainek,
hartu zuen lantegiaren buruzagitza. Rosak senarraren postua hartu zuen lantegian,
eta lanaren eta bertako bi ofizialen zuzendari izan zen gutxienez hiru urtez. Aldi
horretan bere auzokideek ehule gisa ezagutzen zuten, eta era horretan gorde ahal
izan zituen senarrak zeuzkan bezeroak.
Ondoren, San Bizente Paulekoaren kalearen eta Barnekale Berriaren arteko kale
gurutzera iritsiko gara. San Bizente Paulekoaren kaleko 2-4 zenbakian antzinako
Umezurztegi edo Erruki Etxearen eraikina dago. 1778. urtean fundatu zen, XVII.
mendearen erdialdean Martin de Salvatierraren aginduz altxatu zen San Prudentzioren Seminario edo Ikastetxearen antzinako eraikinean. Helburua zen pobreei, gizonezko, emakumezko nahiz haur izan, beren kontura bizi ahal zitezen, ogibidideren
bat erakustea. Emakumeei ehun langintzari loturiko ogiibideak irakasten zitzaizkien,
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hala irutea, ehuntzea edo joskintza, horiek hartzen baitziren egokientzat emakumearentzat, eta era berean haiek ziren lanaren munduan irteera hobea zutenak.
Barnekale Berria kaletik jarraituko dugu gure ibilbidea. XVIIII. mendearen bukaeran, Isabel Ortiz de Landazurik, senarraren onespenarekin, auzokide bati saldu
zion ehun lantegia, dirua behar baitzuen, senarreren eritasuna zela-eta. Salmenta
kontratuan hitzartutakoaren arabera, bai berak bai senarrak, lantegiaren gozamena
izango zuten, hil arte, urtero errenta jakin bat ordaintzearen truke. Era horretan
emakume argi hark behar zuen dirua lortzen zuen, eta horrez gainera hil arte mantentzen zuen senarraren ehungintza lantegia.
Hemendik oso gertu, XVIII. mendearen erdialdean, Teresa de Furundarrenak
mistelategi baten ardura zuen. Mistelategiak mistela saltzen zen lekuak ziren, ardo
goxo moduko bat, eta eskulangileen emazteen eta ikasleen bilera lekuak ziren.
1724. urtean Udalak beste emakume bati, Salvador Eulaciaren alargun Antonia de
Arazolari, betirako eman zion bere senarra zenak gobernatzen zuen taberna, bere
seme-alabek eta berak bizimodua atera zezaten.
Arkupeetatik barrena Zapatari kalera igaroko gara. San Roke kantoitik gertu
geratzen gara. XVIII. mendearen erdialdean bazen hemen denda bat bizargin eta
odol-ateratzaile batek lan egiten zuena. Haren izebak, Josepha de Arriagak, burdinazko eskuaz erabiltzen zituen bere etxeko gizonezko ahaideak. Bere iloba umezurtzak bizargin lana eginez eskuratzen zuen dirua ere Josephak zaintzen zuen. Mutilaren bezero guztiak harrituta geratzen ziren egoera harekin: izan ere, izebak irabazten zuen dirua kentzen zion bizarginari, dendan sartu ere egiten zen bezeroei kobratu ahal izateko, eta ematen zioten alearen kalitatea kritikatzera ere iristen zen.
Izan ere, garai hartan gauza arrunta zen zerbitzuen ordainketa dirutan nahiz espeziean egitea. Horrez gainera, aitaren dirua eta herentzia lapurtu zizkion Josephak
ilobari, eta etxetik botatzera ere iritsi zen, eta auzitara eramatera, umetan manten
tzeko gastatu zuena ordain ziezaion atzera.
San Rokeko kantoitik, Hedegile kalean sartzen gara. Kalearen hasieran (lehen
e
txesaila), XVIII. mendearen erdialdean, hiru argizarigilek bertan zituzten beren
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lantegiak, Maria Bentura eta Simona de Galarreta ahizpek eta Josepha de Domingok. Garai hartan baziren Gazteizen zazpi kandela lantegi, eta haietako bi
emakumeen esku zeuden.
Handik oso gertu, 1775. urtean, Miguel Antonio de Ibarra merkataria bizi zen.
Etxe hartan lan egiten zuen, neskame gisa, Josepha de Aiesak. Josepha oso gazte
sartu zen zerbitzatzera, 14 edo 15 urte zituela. Merkatariaren bizilagun ziren Domingo de Obecuri jostuna eta bere seme Joseph Gabriel. Bere egoera hobetu nahi
zuen emakume orok eskura zuen biderik errazena ezkontza on bat egitea izaten zen.
Neskameek nagusiarekin ezkondu nahi izaten zuten, edota egoera onean zegoen
eskulangileren batekin. Josephak lana uzteko aukera ezinhobea ikusi zuen, jostunaren semea berarekin ezkontzea lortzen bazuen. Helburu horrekin, mutila konkista
tzeko plangintza osatu zuen. Berarekin oheratuko zela agindu zion, baldin ezkon
tzeko hitza ematen bazion. Sexu harremanak izan ondoren, eta gazteak ez zutela
agindutakoa betetzen ikusirik, bortxatzeaz salatu zuen. Geroago frogatu zen neskak
gezurra esan zuela, eta jostun gaztea libre geratu zen.
Bakardade eta Harategi kantoien arteko kalearen zatian (bigarren etxesailean),
XVIII. mendean, Elkarrizketaren Etxea edo hiriko kafetegia zegoen. Eskulangile aberatsak eta hiriko klase ahaltsuen beste kide batzuk elkartzen ziren lekua zen, kartetan, billarrean aritzeko, kafea edo ardoa edateko, hiriburutik heltzen ziren kazetak
irakurtzeko, eta hiriko eta Gorteko azken albiste eta zurrumurruez berriketan aritzeko. Kafetegia emakumeen esku egoten zen. 1724. urtean Maria de Gamarra alargunak zuen kafetegiaren ardura. XVIII. mendearen erdialdean, Josepha de Landaburu
eta haren senarra, Pedro Regalado, ziren bertako arduradunak. Etxe hartan bazen
halaber neskame bat, Maria Angeles Ochoa de Murua. Bi emakume horiek, sarritan, nagusiei kafetegira laguntzen zieten morroien gehiegikeriak sufritu behar izaten zituzten, askotan edariak eraginak. Morroi horiek atarian egoten ziren nagusien
zain, edanean eta jokoan, eta emakumeak bertatik igarotzen zirenean bezeroei kasu
egiteko, hamaika modutan zirikatzen zituzten.
Elkarrizketaren Etxetik gertu zegoen Manuela de Ezquerroren inprimategia,
probintziako lehen emakume inprimatzailea bera. Manuela XVIII. mendearen hasieran jaio zen Nafarroako herri batean, inprimatzaile familia baten baitan. Bi inprimatzailerekin ezkonduta egon zen. Bigarren senarra, Bartolome de Riesgo, bere lehen
senarraren lantegian ofiziale zenean ezagutu zen. Hura hil eta urtebete geroago,
Bartolomerekin ezkondu zen. 1723. urtean Gasteiza aldatu ziren, eta inprimategi
bat zabaldu zuten Hedegile kaleko bigarren etxesailean. Hiru urteren buruan, Donostiara aldatu zen familia, eta inprimategia Tomas de Robles suiharen eskuetan utzi
zuten, zeina beren alaba Manuela de Revillarekin ezkonduta baitzegoen. 1762. urtean senarrak Indietarako bidea hartu zuen, eta, hala, Manuela de Ezquerro Gasteiza itzuli zen eta beste inprimategi bat zabaldu zuen. Alarguna ez zenez gero, ezin
zuen bere kontura lanik egin, eta, hala, bere semeak inprimategi bat zabaltzeko
baimena eskatu zion Diputazioari, eta lan batzuk ematea. Diputazioak eman zion
baimena, eta, hortaz, Manuelak inprimategia zuzentzeko eta bertan lan egiteko
aukera izan zuen, nahiz eta semea izan titularra. Negozioak ordea oso gutxi iraun
zuen, urtebete bakarrik, bai baitirudi Manuela 1763. urtean hil zela.
Harategi kantoiko inguruan, XVIII. mendean, hiriko udal harategiaren egoitza
zegoen. Mende hartako Gasteizko emakumeak arduratzen ziren haragiaren salmen-
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taz udal harategiko zenbait postutan. Hori ez zen ohiko gauza, zeren Espainian oro
har gizonari baitzegozkion egiteko horiek, gizarte hartan gaizki ikusiak zeudenak.
XVIII. lehen hamarraldietatik aurrera, emakumezko familia saga bat aritu zen haragiaren salmentan harategiko postu batean. Maria Josepha Sarralde, bere alaba
Ines Elzaurdi eta biloba Gregoria Ballone izan ziren emakume horiek. 1770. urtetik 1790. urtera (urte horretan adinagatik utzi baitzuen lanpostua), beste emakume
batek, Nicolasa de Urte alargunak, eduki zuen bere esku harategiko beste postu bat.
Harategi eta Seminarioko kantoien arteko eremuan, 1753. urtean, Maria Antonia de Elvira bizi zen, kutxagile moduan lan eginez. Kutxagileak, emakumeak eta
gizonak, konfiturak eta jeleak ontziratzen ziren kutxak egiten zituztenak ziren, eta
orobat egiten zituzten konfiturak berak eta gozoki batzuk (intxaur alkorzadunak eta
anisak). Kutxagile haiek gozogileen gremiokoak ez baziren ere, gremio hori arduratzen zen, Udalarekin batera, kutxagileen lana zaintzeaz. Egiteko honetan jarduten
ziren emakumeak gutxi izaten ziren, ogibide honetan lan egiten zuten gizonezkoen
kopuruakin alderatuz gero. 1753. urtean hamabost gizon kutxagile ziren hirian, eta
emakume kutxagile bakar bat, Maria Antonia de Elvira.
Harategi kantoitik aurrera, Errementari kalean
sartuko gara. Bertan merkatari aberats asko bizi
ziren, eskulangileak eta noble batzuk. Erregimenean Zaharrean gizarte talde desberdinak ez ziren
fisikoki aparte egoten, alegia, bizi ziren espazio
geografikoari zegokionez.
Kaleko 27. zenbakian La Alamedako markesen jauregi barroko ederra aurkituko dugu, 1731
eta 1735 urte bitartean La Alamedako I. markesak
eraikia. 1775. urtean Bartolome de Urbina jauna
eta Brigida Ortiz de Zarate andrea La Alamedako I. markesentzat, Maria Sagarbinaga, Juliana de Presa eta Francisca de Salazar jardun ziren lanean neskame gisa. Etxean urte asko egiten
zituzten neskameak asko estimatzen ziren, beren
leialtasunagatik eta etegabeko harremanagatik.
Maria Sagarbinagaren leialtasuna eta konfiantza
ondo frogatuta zeuden; izan ere, dirua aurreratu La Alamedako markesen jauregi barrokoa.
ere egiten baitzuen jauregiko eguneroko ogia
erosteko, eta markes jaunak itzultzen zion gero
diru hori. Sarritan gogoratzen zituzten nagusiek neskameak beren testamentuetan.
La Alamedako markesa hil zenean, 1775. urtean, 50 dukat utzi zion neskame bakoitzari. Baina dena ez zen hai polita neskame hauen bizitzan, zeren markesak bere
morroiei ordaintzen zienaren %40 kobratzen baitzuten.
XVIII. mende horretan bertan, San Pedro elizaren aldamenean, zapatari baten
alarguna bizi zen, Maria Santos Ortiz de Zarate izenekoa. Maria Santosek senarraren lantegia zuzentzen zuen, semeak lagunduta, Juan Manuel Saez de Buruagak,
aita bezala zapataria hura ere. Lantegia zabaldu nahi baitzuen, 1775. urtean harresiaren eta Zapardiel ibaiaren arteko lur batzuk eman ziezaizkion eskatu zion Udalari,
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baina lur horiek San Pedro elizak ere nahi zituen, sakristia berri bat egiteko. Harrigarria ematen badu ere, alargunak lortu zuen lurrak beretzat hartzea, bai baitzituen
ahaide batzuk Udalean karguak betetzen zituztenak, eta haietako bat gainera
prokuradore nagusia zen. Emakume burutsu hark negozioa beretzat gorde zuen,
bere ondorengoak eta beste ahaide batzuk postu boteretsuetan jartzen zituen artean, familia osoarentzat onuragarri izan zitezen.
San Pedro elizatik gertu (bigarren etxesailean), 1720. urte inguruan, Domingo
de Celaya dendaria bizi zen, bere alaba Maria Jacinta de Celayarekin, zeinak bere
negozio txikian laguntzen baitzion. Kaleko bizilagunen artean bazen noble gazte
bat, Valladoliden apaiz ikasketak egiten ari zena, Joaquin Tomas de Landazuri. Bi
gazteak elkarrekin maitemindu ziren, baina mutilaren familia ezkontzaren kontra
jarri zen. Maria Jacintaren familiaren gizarte maila berena baino askoz apalagoa
zela uste zuten, dendari txikiak baino ez baitziren, eta horrez gainera, neska lanean
aritzea, atzealdean ikasleak berriketan jardutera joaten ziren denda batean, auzitan
jartzen zuen neskaren izen ona. Posible da bere mutil maitea leku hartan ezagutu
izana. Auziak oso bukaera txarra izan zuen, Maria Jacinta haurdun geratu baitzen
baina ezin izan zen Joaquinekin ezkondu, familiak apaiz ordenatzera behartu bai
tzuen.
Kalearen hasieran (lehen etxesailean), XVIII. mendearen erdialdean, bere etxea
eta lantegia zeuzkan Joseph de Zabala gozogile aberatsak. Magdalena de Rotaeta
zuen Zabalak emaztea, bera ere hiriko gozogile familia garrantzitsu baten alaba.
Haren zerbitzura eta emakumezko giltzazain batek lan egiten zuten bi neskamek,
azken hori Magdalenaren iloba. Neskameak Javiera de Iturralde eta Antonia de
Losa ziren. Azken horren bizimodua ez zen batere erraza, lantegiko aprendizetako
baten sexu erasoak eraman behar baitzituen. Etxeko giltzaizana, Josepha de Rotaeta, alargundu zenean, hasi zen bere izebaren zerbitzura lanean. Haren zainpean
zegoen etxearen intendentzia, gainerako zerbitzari guztiak, eta nagusien lasaitasuna
ezerk ez zezan nahastu arduratzen zen. Etxeko gaztazketan bitartekaria izaten zen,
bai zerbitzarien artekoetan, bai zerbitzari eta lantegiko ofizialen artekoetan, eta kategoria handiagoko neskamea zen.
Gure ibilbidea jarraituz, Andre Maria Zuriaren plazara iristen gara, hiriko plaza
nagusia izan zenera, Plaza Berria eraiki zen arte (1790). Bertan zegoen alondegiaren
eraikin balioanitza (San Migelgo eskaileren behealdean zegoena). San Migeldik oso
bertan hiriko kartzela zegoen.
Emakumeek galarazia zuten gremioetan sartzea, eta hortaz, baita
lan mundu arautuan sartzea ere.
Geratzen zitzaien irteera bakarra
legez kanpo lan egitea zen. Horixe
egin behar izan zuen, XVIII. mendearen hasieran, bizimodua aterako bazuen, Francisca de Izaguirre alargunak. Monterak josten zituen, oihalezko kapela moduko
batzuk, bere etxean, eta gero hirira saltzera ateratzen zen. Jostunen
Andre Maria Zuriaren plaza.
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eta kaltzetagileen anaidiak, alargunaren intrusismoa zela-eta, salaketa jarri zion
agintarien aurrean, eta haiek salgaiak konfiskatu zizkioten alargunari eta isun handia
ordaintzera behartu zuten, ez ordaintzeak ondasunak bahitzea eta kartzelan sartzea
suposatzen zuena.
Plaza honetan zegoen Erdi Aroaz geroztik hiriko merkatua. XVIII. mendean, denbora askoan, emakumeak janariak saltzen aritzen ziren bertan. Alondegiaren aurrean jartzen zituzten beren postuak, eta Aiztogileko sarrera arte, Posten Bidea zihoan lekuan hain zuzen. 1780. urtean, eremu horretatik Posten Bidea zeharkatzen
zuten gurdien ibilbidea trabatzen zuten oztopo eta postu guztiak kentzea erabaki
zuen Udalak. Janari postuak plaza barrenera eraman zituen (Gasteizko Guduaren
monumentua dagoen aldera). Emakumeek, elkarrekin bilduta, indar talde bat osatu
zuten, eta Maria de Regardera, Ines de Artaburu, Isabel de Izarra eta Polonia de
Armentia hautatu zituzten ordezkaritzat. Emakume haiek joan ziren Udaletxera
ohituraz lortutako eskubideen alde borroka egitera, baina ezer ez zuten lortu.
Espainia plazan sartzen gara (lehen Plaza Berria deitzen zen). Plaza hau, lehen
ere ikusi dugun bezala, Justo Antonio de Olaguibel arkitekto neoklasikoak eraiki
zuen 1781-1790 urte bitartean. Plaza horretatik oso gertu, Justo Antoniok etxe bat
eraiki zuen berarentzat eta bere arreba Eulalia de Olaguibelentzat, nahiz eta ez
ziren sekula bertan bizi izan, jaio ziren etxe berean jarraitu baitzuten bizitzen, Pintore kaleko 22. zenbakian. Eulaliak bizitza osoa anaia zaintzen eman zuen, bera
bezala ezkongabea baitzen, eta bion etxeaz arduratzen zen. Horregatik ez da harri
tzekoa oso datu gutxi izatea haren bizitzaz: XVIII. mendearen erdialdean jaio zela,
eta XIX. mendearen bigarren hamarraldian hil zela, jaio zen hiri berean, hori besterik ez dakigu.
Plaza honetako bizilagunak
merkatari aberatsak ziren. 1812.
urtean 13. zenbakian kapelagile
frantses bat bizi bertan, Francisco Belloc. Neskame gaztea bat
zuen etxean bere zerbitzura, Tomasa Lauzurica. Neskame ho
nen bizitza, beste askorena bezala, ez zen batere erraza, zeren
nagusiak jaten ere oso gutxi
ematen baitzion, eta, hori zelaeta, bere amaren etxera joan
behar izaten zuen jan ahal izateko. Azkenean, neskameak lapurtu egin zion nagusiari, eta justiziak kondenatu egin zuen. Plazan jarri zuten ikusgai, bizilagunak berataz trufa zitezen.

Espainia plaza.

Plazatik aterata, Dato kalerantz abiatuko gara (antzina, Geltokiko kalea). Ibilbidean zehar ikusi dugun bezala, emakumea XIX. mendean ondo sartu arte, etxe
barruan aritzen zen gehienbat lanean, etxeko lanetan edota eskulangintzaren ba-
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tean, baina XX. mendea iristean gauzak aldatzen hasi ziren. Emakumeek gizarteko
eremu berrietan parte hartuko dute, baita ikuskizunen munduan ere. Mundu horretan ospe handia izatera iritsi ziren gasteiztar batzuek, hala adibidez Carmen Floriak.
Carmen abeslari lirikoa zen, eta XIX. mendearen amaiera aldean jaio zen (1892),
Geltokiko kalearen 39. zenbakian. Ibilbide artistikoa Donostiako Orfeioan hasi zuen,
eta abeslari liriko gisa 1918. urtean egin zuen debuta, Donostiako Victoria Eugenia
antzokian. Gasteizen antzinako Antzoki Nagusian eta Kasino Artistan abestu zuen.
Ezkerraldera egingo dugu orain, Manuel Iradier kalearen aldera (antzinako Hegoalde kalea). Hementxe jaio zen, XX. mendearen amaiera aldean, Rosario Pino,
antzerki eta zinemako antzezlea. Beste gasteiztar batek ere lan egin zuen bere an
tzoki konpainian, Concha Catalak. Hogeita hamargarren hamarraldian zinemagin
tzan hasi zen lanean (1946. urtean utziko zuen, 60 urterekin), eta 1941. urtean Luis
Marquina zinema zuzendariaren “Su hermano y él” filmean, bera bezala gasteiztarra zen Blanca Silos antzezlearekin batera, lan egin zuen. Blanca Silos 1917. urtean
jaio zen, Errioxa kaleko 23. zenbakian. Debuta zineman Italian egin zuen, 1939.
urtean. 1950. urte inguruan utzi zuen zinemaren mundua. Eszenako gasteiztar
emakume sorta hau osatzeko, Gloria Guzman aipatzea besterik ez zaigu falta. Gloria artista polifazetikoa izan zen, dantzaria, kupletista eta antzezlea. Jirak egin zituen
Espainia osoan barrena, Hego Amerika eta Filipinetan zehar, eta Pariseko Palace
antzokian ere lan egin zuen. 1931. urtean egin zuen jauzia zeluloidearen mundura,
Paramount konpainiak kontratatu baitzuen urte hartan. Garai hartan eszenako per
tsonaia garrantzitsuak ezagutu zituen, besteak beste Maurice Chevalier eta Josephine Baker, eta orobat ezagutu zituen aristokrazia eta goi mailako gizartekoak, hala
Saboiako Hunberto printzea edota Kapurtalako maharaja. 1936tik aurrera lotura
estua izan zuen Argentinako zinemarekin. 70eko hamarraldian Espainiara itzuli zen,
eta bertan hil zen.
Manuel Iradier kale honetako 46. zenbakian amaitzen da gure ibilaldi hau, Foruen kaleko izkinan. Eraikin honetan zegoen Fournier antzinako fabrika, jokokarten fabrika, sortu zenez geroztik gasteiztar emakumeen laneko irteeretako bat
zelako nabarmendu zena, langile gehienak emakumezkoak baitziren. Orduz geroztik lotura estua izan du hiriko bizitzarekin. Fournier joko-karten fabrika hainbat
egoitzatan egon zen, Heraclio Fournierek 1886. urtean sortu eta Plaza Berrian
(gaurko Espainiako Plazan) kokatu zuenez geroztik. 1875ean Ramon y Cajal kalera
aldatu zen, Karitateko Karmeldarren Nobiziatua da
goen lekura. Handik plazara
itzuli zen, eta, geroago,
1888. urtean, Manuel Iradier kale honetara, eta han
txe egin zituen 70 urte.
1948. urtean eraikin berri
batera pasatu zen, Heraclio
Fournier kalean, eta azkenik,
1990eko hamarraldian, Le
gution kokatu zen, Araban.
Fournier karta fabrika, Heraclio Fournier
kalean, 1965. urtean.
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Sarrera

E

makumearen bazterketa egoera ezin eztabaidatuzko gauza izan da mendeetan zehar, eta bazterketa hori berezia izan da gainera boterearekin lotura duten eremuetan, izan botere politikoa, erlijiosoa, ekonomikoa edo soziala.

Nahiz eta gizarte honetan protagonista nagusia gehien-gehienetan gizonezkoa
izan den, izan dira adibide aipagarri batzuk, emakumeek, beren nortasunagatik eta
ahalmenengatik, edota beren ahaidetasun loturengatik eta posozio ekonomiko eta
sozialarengatik, benetako botere eragilea izan dutenak, batzuetan baita araututakoaren kontra ere. Horixe da emakume aristokraten kasua, fortuna handiak izan
dituztenena, pertsonaia handien emazte edo alabena, zeinen egoera sozialak eta
ekonomikoak lagundu baitzieten hainbat girotan, giro pribatu nahiz publikotan,
sartzen eta parte hartzen; eta izan dira halaber eskulangileen munduko kasuak,
beren aginpidea batere zailtasunik gabe ezarri zutenak.
Garai modernoan sortu ziren ordea burgesiako emakumeen ereduak, baita eskulangileen mundukoenak ere, beren jardunaren botere hori erakutsi zutenak. Kasurik
aipagarrienak, agian, bereziki gizonezkoentzako ziren hainbat gizarte sektoretan
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lortzea sartu zuten emakume haiena izan zen: armadaren munduan, lursailen eta
bestelako jabegoen administrazioarenean, eskulangintzako lantegietan eta denda
txikietan, fundazioen eta mezenasen munduan…
Gasteizen, beste hiri batzuetan
bezala, ohiko gauza izan zen zenbait emakumeren garrantzia, zenbait jokamolde arau ezarri baitzituzten, besterik gabe, familia edo senar jakinekin lotura izateagatik. Botere ofiziala galarazia izan zuten
beti emakumeek gizartearen eta
erakundeen aldetik, ez ordea beren
gizarte eta familia garrantziaren ondorioz zetorrena.
Goi
mailako
klaseetan,
funtsezkoa izan zen emakumearen
papera, zeren egiten ziren ezkont- Mitin tradizionalista.
zetatik etortzen baitziren leinuen
eta leinuen jabetzen loturak. Alabaina, behin ezkondu ondoren, emakumearen papera, askotan, pasiboa izaten zen.
“Prestigoaren botere” deritzanaren aurrean gaude: familia edo gizarte maila jakin
bateko kide izanik, posizio hori publikoki erakutsi beharra zegoen. Emakumearen
kasuan, aberastasun horren eta horren ondoriozko boterearen adierazpena, oso
modu soilez egiten zen batzuetan, adibidez, modaren bitartez, eta gizarte ohitura
eta maneren bidez.
XVI. mendeko Gasteizen jadanik, izan ziren era horretako egoerak, Karlos V.a
enperadorearen gortearekin lotua zegoen gasteiztar nobleziak zuen pisuagatik.
Gortesau eta funtzionario haien emazte, alaba, ama eta arrebek, dudarik gabe,
Gaztelako formak eta modak ekarri zituzten. Aldiz, XVIII. mendean, Borboien gortean ere gertatzen zen bezala, baina indar bereziaz Euskal Herrian Fratziatik gertu
zegoelako, balantzaren pisua frantsesen aldera makurtu zen. Gasteizen, Euskalerriaren Adiskideen Elkartearekin harremanak izan zituzten nobleziako kide gehienak
Frantziara bidaiatu ziren, kasu askotan hantxe hezi zituzten beren semeak, eta era
guztietako gauzak erosi eta ekarri zituzten: egunero erabiltzekoak, zientziazkoak,
artistikoak…
Gasteizko gainerako emakumeek, hala bada, beretu egin zituzten bai kanpotik
iristen zen moda haren ezaugarriak, bai gertuagoko beste alderdi batzuk, beti ere
botere handiagoa, ekonomikoa nahiz soziala, zuten emakumeengandik.
Herri mailan ere izan ziren boterearen zatiren batez gozatu zuten emakumeak,
eta botere aski garrantzitsua izan zuten gainera, emaitzak ikusirik. Batzuk etxe barruan, etxeko bizimodua gidatuz, eta batzuetan baita bertako gizonezkoen bizitza
ekonomikoa ere. Beste batzuk beren senarren eskulangintza lantegiez arduratu ziren, haiek ezinduta eta gaixorik zeudenean. Alargun batzuk, lantegi baten jabe bihurtu zirenak, iritsi ziren gremioek onartuak izatera ere. Izan ziren halaber gatazka
uneetan organizazioak osatu zituzten emakumeak, Udalera beren kexuak edo erreibindikazioak iritsarazteko, ekonomikoak bezala baita pertsonalak ere.
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Ibilbidea
Gure ibilbide hau hasteko, Gasteizko Katedral Berria dagoen lekuan kokatuko
gara, XX. mendearen lehen erdian Magdalenaren Komentua zena zegoen orubean
eraiki zena. Tenplu hau, eraikuntza, kalitateari eta espazioari zegokionez, hiriko parte historikoan dagoen Santa Mariako eliza zaharra hobetzeko helburuaz eraiki zen.
Magdalenaren Komentu zaharrari dagokionez, emakume bat aipatu behar da,
Isabel de Zaldibar, XVI. mendearen bukaera aldeko oinordeko aberatsa, 1589. urtean moja karmeldar oinutsa izatea erabaki zuena. Gasteizko Udalak gestioak eginak
baitzituen, dama gazteak bere ondasun guztiekin sartzea komentu hartan eskaini
zion kontzejuari, bost mila dukatetik gorakoak izanik ondasun haiek, baldin agunstindarren ordenan sartu beharrean, aurrez ikusia zegoen bezala, karmeldarren ordenan sartzen bazen. Isabel de Zaldibarrek egindako proposamen hura guztiz eraginkorra izan zen, hiriak karmeldar ordenaren alde egin baitzuen.
Beste komentu zahar bat dela-eta, aurrekoaren ondoan zegoen Santa Klararena,
badugu bertako nobizia izan zen beste oinordeko baten berri: Pascuala de Adurza
y Doypa, 1530. urtea arte Karlos V.aren altxorzain izan zen Juan Martinez de Adurzaren arreba. Anaia hil zenean, Pascuala haren ondasun gehienen oinordeko bihurtu zen, eta oinordekotza horrekin Santa Klara komentuko mojek eliza berria altxatu
ahal izan zuten.
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Pradoko kalean barrena jarraituko dugu ibilbidea, Diputazioko kaleraino, eta
Loma Jeneralaren plazako izkinan geratuko gara aurrena, hantxe baitago San Antonio komentua. Mariana Velez Ladron de Guevara, Trivianako kondesa, izan zen
komentu horren bultzatzailea. Senarra, Carlos de Alava, hil zitzaionean, Marianak,
bien alaba Anaren tutore moduan, 1604. urtetik aurrera egin beharreko izapide
guztiak bideratu zituen senarraren azken borondatea betetzeko: komentu bat eta
familiaren hilobi kapera eraikitzea. Dama nagusi honek, nahiz eta gortean
zeukan ohiko egoitza, Valladoliden, artistarik aipagarrienak ekartzea lortu
zuen, obra horiek egiteko: Juan Velez
de la Huerta arkitekturaz ardura zedin
eta Gregorio Fernandez eskultorea, elizako bost erretaula egin zitzan.
Diputazio kalean, Diputazio jauregia da XIX. mendeko lehen erdiko
eraikin aipagarrienetako bat, Martin
Saracibar arkitektoak egina. Fatxada
estilo neoklasikokoa du, eta bertan bi
eskultura ageri dira, arabar ospetsuak
irudikatzen dituztenak: Ricardo Maria
de Alava jenerala, Independentziaren
gerran Gasteizko Guduaren heroia, bere lehengusu Loreto Maria de Arriolarekin ezkondu zena, eta Prudencio
Maria de Verastegui. Azken hori XVIII. San Antonio komentua.
mendearen amaiera aldean ezkondu
zen, 1774an, arabar familia izendun baten alabarekin: Casilda Varona y Saravia.
Prudencio Maria Verastegui 1794ko Konbentzioko gerran izan zuen jokamolde ausart eta bikainagatik nabarmendu zen, eta hiru bider izan zen Ahaldun Nagusi.
Ezkondu zirenez geroztik senar-emazteak Gasteizen bizi izan ziren. Hamairu semealaba izan zituzten. Casilda XIX. mendearen hasieran hil zen, 1802. urtean, Hondarribian (Gipuzkoa).
Probintziako jauregitik aurrera abiatzen da Jesusen Zerbitzarien Fundatzailearen
kalea, gaztelau harresiaren lerroarekin bat datorrena, hau da, XIII. mendeko bigarren eremu harresituarekin, mendebaldeko aldetik. Gaur egungo Aldaveko plazarekiko lotunean, arkitektura lan aipagarri bat dago, “Andre Ochanda” dorrea, gaur
egun Natur Zientzietako Museoa.
Eraikin hau, azkeneko lanetan asko berriztatu zena, XX. mendeko hirurogeiko
hamarraldian, hiribildu harresituaren defentsaren parte izan zen, bere ipar-mendebaldeko muturrean. Izena dorrearen jabeari zor dio, andre Ochanda de Iruñari.
Ochanda Karlos V.aren zerbitzaria zen Juan de Guereñarekin ezkondu zen. Errementari kalera ematen duen fatxadan Iruñea, Colodro, Guereña eta Arabako armak
ageri dituen dorrearen andrea, bestalde, San Pedro parrokia elizan Graziako Andre
Mariaren kaperaren zaindaria zen.
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Jesusen Zerbitzarien Fundatzailearen kalea Santo Domingoko plazatxora iristen
da. Plaza horretan, eta Errementari eta Zapatari kaleekin izkina eginez, beste jauretxe bat dago, baina kasu honetan XVIII. mendekoa, Legardako markesena. Bertan
bizi izan zen, XVIII. mendearen amaieran eta XIX.aren mendearen hasieran, María
Antonia de Esquivel y Navarrete, liberal sutsua zen gasteiztar aristokrata bat, zeinaren jarduera politikoak, Jose Bonaparteren gobernu frantsesaren alde agertu
baitzen, frantsestua izatearen salaketa eta kartzeleratzea ekarri baitzion, bere etxean
egin ohi zen tertuliako gizonezko kide guztiei bezalaxe. 1830. urtean alargundu
zelarik, eta kartzelatik aterata, berriz ere abian jarri zuen bere tertulia animatu hura,
hiriko burgesia liberalaren parte handi bat joan ohi zena.
Errementari kalean sartuta, gaur egungo 92tik 96ra doazen zenbakietan, behar
zuen izan kokapena XVI. mendean Gasteizko San Jose Ospitaleak. Ana de Rivas izan
zen ospitale horren fundazioaren arduraduna. 1521. urtean ahalegin bat egin zen
hiriko ospitaleak elkartzeko, bost baitziren, era horretan ospitaleen mantenua hobetu nahi baitzen; baina egitasmo horrek, bigarren ahalegina arte, ez zuen arrakastarik
izan, 1568. urtean. Ana de Rivasek, eskaera batetik abiatuta, Filipe II.a erregearengandik errege zelula bat eskuratu zuen, ospitale hori Santiagokoaren biltzetik libratzen zuena. 1748. urtean Erruki Etxeari batu zitzaion.
Kale honek Harategien kantoiarekin egiten duen izkinan, gaur egun 27. zenbakia
dagoen lekuan, Gasteizen ondoen gorde den jauregi barroko hoberenetako bat
dago, La Alamedako markesena. 1731-1735 urte bitartean eraikiarazi zuten Bartolome Ortiz de Urbina, la Alamedako I. markesak, eta Brigida Ortiz de Zarate y
Gonzalez de Junguitu haren emazteak. Gasteiztar emakume noble hau, XVIII.
mendean bizi izan zena, dama ahaltsu haien adibide argia izan zen, bai familiako
jatorriaz, bai ezkontzaz. Gauza berbera gertatu zen haren oinordekoa izan zen Manuela de Salazar y Sanchez de Samaniegorekin, la Alamedako II. markesaren
emaztea bera. Haren senarra, Ramon Maria de Urbina y Gaitan de Ayala, garrantzi
handiko pertsonaia izan zen hirian: Gasteizko alkatea behin baino gehiagotan (1781
eta 1796), eta Arabako Ahaldun Nagusia 1800 eta 1803 urte bitartean. Badakigu
Manuelak, bere inguruko emakume eta gizonen ideia ilustratu berak eta kulturarekiko interes bera izateaz gainera, “egunean egotea” maite zuela, Melchor Gaspar
de Jovellanosek berak deskribatzen duen bezala Gasteizen 1797. urtean egin zuen
egonaldian: “Atorra jantzita, bularraren azpian estutua, lokailurik gabe; haurdunaldiaren lehen garaian; ilea bekokian ageri zuela…”.
Erdi Aroko tankera duen kale honen erdian dago Gasteizko parrokia
eliza nagusietako bat. San Pedro
eliza. Mendebaldeko harresia izan
zenaren aldamenean kokatua baitzegoen, badu fatxada nagusi bat, XIV.
mendekoa, burualdearen ondoan,
Errementari kalera begira. Fatxada
hau oso ondo mantendu da, eta atari gotiko eder bat du, polikromatua
gainera, erliebez eta eskulturez
Erregeen kapera San Pedro elizan.
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apaindua. Elizaren barruan emakume ospetsuen arrasto garbiak geratzen dira, hilobiengatik eta fundazioengatik nabariak: haietako bat Catalina Diaz (XIV. mendea) izan zen, Diego Martinez de Salvatierraren emaztea, senarraren aldamenean,
aldare nagusiaren eta Santa Mariaren kaperaren artean, ehortzia. Maria de Salvatierra ere (XVI. mendea), Juan Ruiz de Vergararen emaztea, senarraren aldamenean dago, tenpluaren burualdean dagoen hilobi monumentuan. Era berean,
Maria Diaz de Esquivel (XV eta XVI. mendeak), elizako absidearen nitxo batean
dago hobiratua haren senar Pedro Martinez de Alavaren ondoan, zeina Frantziako
Delfin eta Bretainiako dukearen zaldizain eta zerbitzari izan baitzen XV. mendeko
hirurogeita hamarreko hamarraldian. Antonia Martinez de Adurza y Paternina
(XVI. mendea) Diego Martinez de Salvatierraren emaztea izan zen, eta biek elkarrekin fundatu zuten hobiratuak dauden San Pedro elizako Erregeen kapera. Lau
kasu horietan, fundazioa senar-emazteek elkarrekin egina den arren, eta hilobi
monumentuetan bien armak eta armarriak ageri badira ere, irudiei dagokienez,
gizonarena baino ez dago.
Salbuespen bakarra, ez
bakarrik San Pedro elizaren
barruan, Gasteizko hiri osoan
baizik, Maria Martinez de
Orraindi y Mendozaren kasua da, XVI. mendeko dama
bera, bere hilobi berezia
duena, eta irudia eskultura
etzan batean ageri dena.
Gaur egun hilobi hau ez dago bere jatorrizko lekuan,
hasieran San Lukasen kaperan baitzegoen, gaur egun
Paduako San Antoniorena
den horretan. Hilobi ohean Maria Martinez de Orraindi y Mendozaren hilobia San Pedro elizan.
idazki bat ikus daiteke, obra
osoa Maria Martinez de
Orraindik ordaindu zuela adierazten duena, eta nahiz eta senarraren izena ere aipatzen den, Juan de Ormaechea, monumentuko eta kaperako armarria Orraindi y Mendozatarrena baizik ez da. Horrek adierazten du, agian, bere leinua nabarmenaraztea
zela damaren asmoa, senarraren leinutik aparte. Senarraren edo gurasoen ondoan
hilobiratzeko ordez, ohi zen bezala, Maria Martinez de Orraindik hilobi bat eraiki
zuen eta kapera bat hornitu bere hilobiratze berezia bertan egiteko, emakume haren
ahalmenaren erakusgai ezin argiagoa.
San Pedro elizaren aldamenean bizi izan zen, XVIII. mendean, zapatari baten
emaztea, eragin benetakoa izan zuela badakiguna. Maria Santos Ortiz de Zaratek
senarraren lantegia mantendu zuen, bere seme zapatariaren laguntzaz. 1775ean
lantegia zabaltzen saiatu zen, eta, horretarako, harresiaren eta Zapardiel ibaiare
arteko lur batzuk eskatu zizkion hiriko Udalari, San Pedro parrokiak ere sakristia
berri bat eraikitzeko eskatuak zituenak. Harritzekoa dirudien arren, alargunak lortu
zituen, halako botereko postuetan jartzeaz arduratu zen bere familiako kide guztien
laguntza eskatuz.
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Errementari kale honetako lehen etxesailean, XIX. mendean, gasteiztar noble bat
bizi izan zen, Francisca Borja Idigoras y Unamunzaga. XIX. mendeko lehen bi
herenetan Gasteizen guztiz eraginkorra izan zen gizon baten emaztea izan zen: Luis
de Ajuria. Franciscaren senarra zazpi bider izan zen hiriko alkatea, probintziako
Ahaldun Nagusia izan zen eta Gorteetako diputatua, eta, horrez gainera, Gasteizko
hainbat erakunde ongintzazkotan parte hartu zuen, eta hiriko merkataritzaren eta
industriaren garapena bultzatu zuen.
Zapatari kaleko lehen eta bigarren etxesailen artean, XVIII. mendearen erdialdean, Josepha de Arriaga bizi izan zen, bizarginen eta odol-ateratzaileen emaztea
eta izeba, emakume agintariaren eredu argia, ilobak auzitegira eraman zuena, egin
zituen gehiegikeriak zirela-eta. 1702. urtean Josephak eta haren senarrak iloba umezurtz bat hartu zuten etxean, Martin Martinez de Urizar, 7 edo 8 urte besterik ez
zuena. Martinek etxe bat jaso zuen bere aitaren herentziaz Mendijurren; osabaizebek eraistea agindu zuten, berentzat hartu zituzten eraikuntza material guztiak
eta 100 errealeko kopuru bat, bizilagunen artean 600 erreal aipatzen bazire ere.
Ilobak 23 urte bete zituenean, maisu bizargin izateko azterketa gainditu zuen, eta
lanean hasi zen, oraindik bere osaba-izeben etxean bizi zelarik. Josepha, bere posizioaz baliatuz, ilobak bere lanarekin eskuratu zuen diru guztiaz jabetu zen.
Josepha de Arriagaren senarra hil zenean, 1730. urte inguruan, ilobaren lanetik
lortutako diru guztia atera zuen senarraren kutxatik, 1.000 erreal gutxi gorabehera,
iloba etxetik bota zuen, eta auzitara eraman zuen, diru kopuru bat eskatzen baitzion
hainbeste urtetan mantentze, jantzi eta elikatzeagatik. Justiziak Martini eman zion
arrazoia, eta Josepha zigortu egin zuten ilobari 50 dukateko isuna ordaintzera, lapurtutako 1.000 errealak itzultzeaz gainera, eta baita beste 600 ere, gurasoen etxeko hondakinen materiala saltzeagatik ateratakoaren ordainetan.
Hedegile kalean, Seminarioko kantoitik gertu, gaurko 137. zenbakiaren inguruan, Loreto de Arriola y Esquivel jaio zen 1785ean. Gazte-gaztetandik bere lehengusu Ricardo Maria de Alavaren emaztegaia izan zen. Ricardo 1813. urteko
Gasteizko Guduko heroia izan zen, frantsesen kontra. Orduan, ekainaren 21ean,
Loretoren senargaia, Alava jenerala, biztanle guztien pozaz lagunduta, sartu zen
Gasteizen. Jenerala, bere armada anglo-espainiarrarekin, aurren-aurrenik emaztegaia, Loreto, agurtzera joan zen, eta halaxe egin zuen, zalditik jaitsi gabe. Hilabete
batzuk geroago, urte bereko azaroaren 22an, berak baino 14 urte gehiago zuen
jeneralarekin ezkondu zen Loreto. Orduz geroztik, ezkontzako 30 urteetan, senarraren ausentziek markatu zuten Loreto de Arriolaren bizitza, baina beti egon zen haren aldamenean, lagunduz eta berarekin gozatuz eta sufrituz une onetan eta txarretan, gertaera pozgarri eta orobat lazgarrietan.
1843. urtean hil zen Loretoren senarra. Hiriak maitasunez gogoratu zituen beti.
Izan ere, 1865. urtean, Loretok 80 urte zituela, Udalak erabaki zuen, alargun ospe
tsuaren omenaldi gisa, urtero-urtero ekainaren 21ean (frantses armada garaitua
izan zen egunean) Udaleko batzorde batek bisita zezan, Gasteizko Guduaren ondoren senargaiak egin zion bisitaldi haren oroitzapenetan. 85 urte zituela hil zen.
Hemendik, muinoaren gorenera igota, Santa Mariako plazan geratuko gara.
Bertan dago Erdi Aroko hiribilduko tenplurik zaharrena, gaurko katedral zaharra.
Eliza honetan badira hainbat familiaren aginpidearen eta aberastasunaren erakusga41
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rriak. Horien artean, bereziki aipagarria da Osana Martinez de Arzamendi, Garcia
Ortiz de Luyandoren emaztea. Senar-emazte hauek, zeinak XV. mendearen azken
hamarraldietan eta XVI.aren hasieran bizi izan baitziren, San Joanen kapera eraikiarazi zuten eliza horretan, eta baita beren hilobia ere; hilobiko hilarria gordetzen da,
bien irudia ageri duena.
Aurrekoaren antzeko kasua da Ana de Arana y Montoyarena, Gabriel Ortiz de
Caicedo doktorearen emaztea bera. Doktore horrek hainbat kargu publiko izan
zuen hirian XVI. mendean, horien artean alkatetza 1568. urtean. Senar-emazteek
diruz hornitu zituzten hainbat lan Andre Maria Sortzez Garbiaren kaperan, eta hilobi bat ere eraikiarazi zuten bertan berentzat. Hilobi monumentuan marmolezko bi
irudi aske ageri dira, oso interesgarriak, banaka irudikatzen dituztenak, eta otoitz
egiteko jarreran.
Frai Zacarias Martinez kalearen hasieran dago Gasteizko eta Euskal Herriko Berpizkundeko jauregi ederrenetako bat: Escoriaza-Esquibeldarrena, XVI. mendearen
berrogeiko hamarraldian altxatua, Victoria de Anda y Esquivel eta Fernan Lopez
de Escoriaza doktoreak osaturiko bikotearen aginduz. Senarra pertsonaia aipagarria
izan zen Ingalaterrako errege-erregina Henrike VIII.aren eta Aragoiko Katalinaren
gortean, eta orobat Karlos V.a enperadorearen gortean, ez bakarrik sendagintzazko
ezagutzengatik, baita jakintza humanistikoagatik ere.
Horren ondoren, Berpizkundeko beste jauregi bat aurkituko dugu, Montehermosokoa, Hortuño Ibañez de Aguirre lizentziatuak eta haren emazte Maria de
Esquivel y Arratiak 1520 eta 1523 bitartean sortua. Oraingo honetan, berriz ere
Karlos V.aren gorteko kide bat ageri zaigu. Asko izan ziren mendeetan zehar eraikin honen jabeak, kargu publikoak eta aginpide handiko postuak izan zituztenak.
Emakumeei dagokienez, izan ziren bi bereziki aipagarriak, arrazoi desberdinengatik ordea. Montehermosoko I.
markesa izan zen haietako bat,
Maria Antonia de Salcedo y Chavarri, Filipe V.aren gortean eragin
handia izan zuen emakumea, bere
ardurapean egon baitzen printzeen heziketa eta hazkuntza XVIII.
mendearen lehen herenean: Luis
I.a erregea izango zen Luis prin
tzearena, eta Karlos III.a erregea
izango zen Karlos printzearena.
Hurrengo mendeko lehen urteetan jada, XIX. mendean, Montehermosoko VI. markesa, Maria del
Pilar Acedo y Sarria, Jose Bonaparteren gainean izan zuen eraginagatik da aipagarria, haren bigarren maitalea izan baitzen, eta
orobat nabarmendu zen errege
frantsesaren inguruan.
Aihotz plaza eta Goiuri jauregia.
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Aurrerago joanda, Salinasko jauregia aurkitzen dugu, geroago Goiuri jauregia
bezala ezagutuko zena, hau ere XVI. mendearen erdialdean Karlos V.a emperadorearen inguruko beste kide batek eraikia, Martin de Salinasek, zeina emperadorearen enbaxadore izan baitzen bere anaia Fernando printzearen aurrean. Salinastarren
familiarekin loturik, gasteiztar emakume bat aipatu behar da, Aragoiko Katalinaren
gorteko dama izan zena: Maria de Salinas (1485-1547). Maria, oso gaztea zelarik,
Isabel Katolikoaren erreginaren zerbitzura sartu zen, haren alaba Katalina printzesaren gorteko dama gisa, adin bera baitzuten. Orduz geroztik, etorkizunean Ingalaterrako erregina izango zenaren ondoan egon zen beti Maria.
1501. urtean Aragoiko Katalina Ingalaterrara joan zen, Galesko Printze Arturorekin ezkontzera. Bere jarraigoa eraman zuen, eta hantxe zegoen Maria de Salinas,
beste arabar pertsonaiekin batera. Ezkontza osapatu eta, handik lau hilabetera, Arturo Printzea hil zen. Zazpi urte pasata, Katalina printzesa Henrike VIII.arekin ezkondu zen, eta orduan jarraigoa osorik Espainiara itzuli zen, Maria de Salinas izan ezik,
huraxe geratu baitzen Katalina erreginaren laguntzaile bakar bezala.
Maria 1516. urtean erreinuko gizon aberatsenetako batekin ezkondu zen, Lord
William Wiloughbyrekin. Senar-emazteen alaba bakarrari, erreginaren ohorez, Katalina deitu zioten, eta hura behin baino gehiagotan ezkondu zen, Tudortarren errege
familiako ahaide bihurtuz. Maria 1526. urtean alargundu zen.
Katalina erreginari Henrike VIII.ak uko egin zionean, eta Kimboltongo gazteluan
itxi zutenean, Maria de Salinas izan zen bisitatzeko baimena izan zuen dama bakarra. 1536. urtean hil zen erregina, bere Maria leialaren besoetan, eta hamaika urte
geroago hil zen hura. Bada tradizio bat bere erreginaren aldamenean hilobiratua
dagoela dioena, Peterborough-eko katedralean.
Aurrekoaren garai berean bizi izan zen eta Salinastarren familiarekin harremanak
izan zituen beste emakume bat Ines de Albornoz izan zen, Juan de Salinasen emaztea. Juan de Salinas Errege-erregina Katolikoen alaba Portugalgo Maria erreginaren
Etxezaina izan zen. Portugalgo erregina horren Ganbarazain Nagusia izan zen Ines.
Salinastarren jauregi honen aurrean San Bizente
parrokia eliza dago, Errege-erregina Katolikoek eraikiarazia. Jauregiaren parterik
handiena XVI. mendean
egin zen. Barnean badira
Aguir retarren
maiorazkoaren fundatzaileen arrasto garrantzitsuak, Hortuño
Ibañez de Aguirre eta haren
emazte Maria de Esquivel y
Arratiarenak, haiek altxatu
baitzuten familia kapera,
gaur egungo Milagrosaren
kapera, eta bertan ageri da,
bi leinuen armarriez gaine-

San Bizente eliza. Karlos V.aren armarria La Milagrosaren kaperan.
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ra, Karlos V.a enperadorearen armarri handi bat. Antzera gertatzen da elizako koruan, bertako gastuak ere senar-emazte hauek ordaindu baitzituzten. Maria de Esquivelen lehengusu bat, Maria Martinez de Arratia, Juan Lopez de Escoriazaren
emaztea, Fernan Lopez de Escoriaza doktorearen anaia bera, San Blaseko kaperaren
jabea izan zen.
Ibilbidea jarraituz, Aiztogile kalean sartuko gara. Bertan, lehen etxesailean, eraikin zibil gotiko bat nabarmentzen da: Sokaren Etxea, Sanchez Bilbaotarrek, merkatari judu kristautuen leinua zenak, XV. mendearen bukaeran eraikia. Teresa Sanchez Bilbao Pedro Sanchez Bilbao fisikariaren eta Maria Ruiz de Gaunaren alaba
zen. Teresa Juan Martinez de Buendiarekin ezkondu zen. Senarrak hil egin zuen,
lepoa moztuta, 1480. urteko urriaren 1ean. Hilketaren arrazoiak ez dira ezagutzen,
baina badirudi ekonomikoak izan zitezkeela. Juan Martinez de Buendiak ihes egitea
lortu zuen, eta Isabel Katolikoa erreginak turkiarrekin borrokatzeko Itsas armadan
sartu ziren guztiei eman zien barkamen orokorraz baliatu zen (1480ko urria). 1483.
urtean, emaztea hil eta hiru urte geroago, Gasteiza itzuli zen.
Maria Ruiz de Gaunak, Teresan amak, inola ere ez zuen nahi suhi hiltzailea berearekin ateratzerik. Mendekua lortzeko, barkamena baliogabetzeko eta ezerezteko
erregutu zion erreginari, suhia ez zela pertsonalki joan Itsas armadara adieraziz, ai
tzitik, ordeko bat bidali zuela. Erreginak amore eman zuen, eta 1483. urteko abenduaren 24an hiru urte lehenago emandako heriotza epaia bete zezaten agindu
zuen.

Sokaren Etxea.
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Aiztogile kaleko hurrengo sailean dago Gasteizko laugarren Berpizkundeko jauregia, Arrieta-Maeztu edo Bendañatarrena, gaur egun Joko-karten Fournier Museoa. Eraikin hau XVI. mendearen lehen erdian hasi zen altxatzen, familiako dorre
antzinakoaren gainean. Fatxadan, gotiko berandukoaren osagaiekin batera, Berpizkundekoak ere ageri dira. Eragileak Pedro Lopez de Arrieta lizentziatua eta Maria
de Escoriaza senar-emazteak izan ziren. Zazpi seme-alaba izan zituzten, eta bizitzaren parte handi bat Valladolid eta Granadaren artean eman zuten. Alargundu zenean, Gasteiza itzuli zen Maria, 1563. urtean.
Berrogeigarren hamarraldian ez ziren bakarrik
arduratu Aiztogile kaleko
egoitza berriaz, aldiz, baita
San Ildefontsoko elizako kapera nagusiaz ere, berreraiki egin baitzuten, eta hilobi
monumentu aske bat ere
egin zuten bertan, bakarra
Gasteizen, senar-emazte
bien irudi etzanak ageri zirena. Elizaren eta patroien
artean auzi bat izan zelarik
ordea, 1563. urtean handik
kendu zuten, eta galdu egin
da.

Arrieta-Maeztutarren edo Bendañatarren Berpizkunde jauregia.

Pintore kaleko lehen
etxe
sailean, XVIII. mendean, eskulangileen munduko emakume bat bizi izan zen, ehule bat, Rosa de Zerain. Emakume hau Francisco Ortiz de Zarate maisu ehulearen emaztea zen. Gremioek emakumeek lan egitea debekatua zuten arren, emazteak lagundu ohi zion
ehule honi, bereziki 1738 eta 1740 urte bitartean. Izan ere, gizona gaixotu zelarik,
emaztea arduratu zen lantegiaz, bertako ofizialez eta baita bezeroez ere, eta hirian
ehule gisa ezagutzera ere iritsi ziren.
Barnekale Berria kalean bada beste ehule baten kasu bat ere, orobat XVIII. mendekoa, Isabel Ortiz de Landazurirena. Matias Ruiz de Alegria ehulearekin zegoen
Isabel ezkonduta, eta 1797ko maiatzaren 19an, senarraren onespenarekin, gaixorik
baitzegoen hura, lantegia eta bertako tresna guztiak beste ehule bati, Crisanto de
Guillernari, saltzea erabaki zuen, beren egoera ekonomiko txarra gainditzeko. Alabaina, emakume honek proposatu zuen salmenta tratua berezi samarra zen: lantegia eta bertako tresna guztiak saltzen zituen eskudirutan ordaindutako 616 errealen truke, baina salmenta kontratuan hitzartutakoaren arabera, bai Isabelek, bai
senarrak, bizi ziren artean, lantegiaren gozamena izango zuten, urteko 50 erreal
ordainduz. Horrez gainera, Isabel eta senarra hiltzean, haien iloba eta oinordekoak
delako Crisanto hari emango zion osorik lantegia. Era horretan emakume argi hark
egoera ekonomiko estu batetik ateratzea lortzen zuen, eta horrez gainera hil arte
mantentzen zuen familiak bizitzeko zuen bitarteko bakarra, senarraren ehungintza
lantegia.
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Arkupeak.

Arkupeetan bukatzen dugu ibilbide hau, Gasteizko hiriko hegoaldearantzeko lehenengo zabalgunea, Erdi Aroko muinotik kanpo, suposa
tzen duen XVIII. mende bukaerako eraiki neoklasikoan. Orain arte, boterearekin lotura zuten
emakumeak aipatu ditugu, era askoko arrazoiez,
eta bai herritik, bai nobleziatik zetozenak. Azkenik, bi kasu bitxi aipatuko ditugu, hainbat emakumek izan zuten aginpide eraginkorraren erakusle
direnak. Maria de Soran y Leibak, zeina XVI eta
XVII. mende bitartean bizi izan baitzen, 1619.
urtean baimen berezi bat eskatu zien Gasteizko
udal agintariei eskuko aulki itxi bat erabili ahal
izateko, adinagatik, eta ezinduta zegoelako.
Ezezkoa eman zioten eskaerari, adierazi zenez,
gehiegikeriak eta nabarmenkeriak gutxitu behar
zirelako. Bitxiena da bazeramatzala hogeita hamar urte aulkia erabiltzen argudiatzen zuela
Maria de Soranek.

Mariana Isunza y Adurzak, zeina Pedro de Añastroren eskribauaren emaztea
zen, eta 1565. urtean alargundu baitzen, bere seme lehena, Gaspar, ondoregabetu
zuen, Filipe II.aren Katalina infantaren dama zen leondar gazte batekin ezkondu
zelako. Hilzorian ere ez zion semeari barkatu, hila ordurako, ezta bere erreinari eta
lau ilobei ere, eta ez zituen ilobak ezagutu nahi izan, eta pobrezian bizitzen utzi
zituen.
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Sarrera

G

asteiz, Erdi Aroaz geroztik, puntu estrategikoa izan zen komunikabideetan,
gertuko Frantziarako bidean derrigorrezko pasabide eta geralekua, edota,
alderantziz, kanpotik, Gaztela aldera sartzeko sarrera.

Aise irudikatuko dugu nola Erdi Aroaz geroztik, Arabako bideak gurutzatuz, sar
tzen ziren Gasteizen merkatari eta saltzaile asko, erromesak, funtzionarioak, hau da,
era guztietako jendea. Sarritan bidaiari haiek beren familiako emakumeekin iritsiko
ziren, baina gai honi buruz kontaketa orokorrak baino ez zaizkigu iritsi, gehienetan
izenik gabeak diren emakume haien berri xehea galarazten digutenak.

47

Emakumeak Vitoria-Gasteizen mendeetan zehar. Ibilbideak eta biografiak

Alabaina, argibide gehiago dugu jatorri nobleko bidaiarien kasuan. XV. mendearen bukaeran,
Isabel Katolikoa erreginarekin, geroago sendo egingo zen prozesu
bat abiatu zen, alegia, tronuan
zeuden hispaniar erregina guztiak
ia, eta orobat errege familietako
beste emakume batzuk, eta baita
Europako beste koroa eta estatu
batzuk ere, Gasteiztik igaro ziren,
eta zenbait denboraldi ere egin
zuten bertan.

Viktoria Eugenia erregina eta Maria Kristina ama erregina Andre Maria Sortzez Garbiaren katedraleko lehen harria ipini zenean, 1907ko abuztuaren 4an.

Errege-erreginen eta nobleziako kideen ahaide ziren emakume hauen egonaldi horien motiboek, askotan,
errege etxe desberdinetako kideen arteko ezkontzen gorabeherekin zerikusia dute,
eta, jakina, gorago aipatu den bezala, Gasteizko hiriaren egoera estrategikoarekin,
Frantziako mugatik gertu.
Asko dira beraz erregeek eta printzeek egindako bisitaldien lekukotasunak.
Errege-erreginen sarrera haiek eragin handia izan zuten gasteiztar gizon-emakumeen eguneroko bizitzan; izan ere, halakoetan, herriak, agintarien aginduz, kaleak
garbitu eta txukundu behar zituen, eta horrez gainera, jarraigoek gurutzatuko zituzten lekuak apaindu behar zituzten. Emakumeen kasu bereziari dagokionez, dudarik
ez dago ikuskari zoragarriak izango zirela haientzat. Bai goi mailako klaseetako
gasteiztar damak, bai alarde haiek ikusteko aukera zuten gainerako emakumeak,
miretsita geratzen ziren bisitarien jantzi eta apaingarriekin, jokamolde eta ohiturekin. Eta, hiriak eskaintzen zuenaren barruan, emakumeentzat hain egokiak diren
auzi haiek, utzi zuten arrastorik.
Horrez gainera, Gasteiza iristen ziren bisita ospetsu hauen beste motibo batzuek
lotura estua izan zuten, gerra garaian, gure hiriak eskaintzen zuen segurtasunarekin,
Frantziako mugarekin zuen gertutasunagatik eta gasteiztar gizon-emakumeen errege dinastiekiko leialtasunagatik. Hala, Espainian Borboien etxea sarrarazi zuen Ondorengotza gerraren garaian, Saboiako Maria Luisa erreginak, 1710. urtean, Gasteizen hartu zuen babesa, bere jarraigoaz inguratuta, zenbait hilabetez.
Errege familiako emakume hauez gainera, beste emakume ospetsu batzuk ere
egon ziren Gasteizen. Emakume horien artean, aipagarria da Pardo Bazango kondesa. Gasteizekin lotzen zuten ahaidetasun harremanak izateaz gainera, emakume
honek oso gogoko zuen hiria, eta, hala, behin baino gehiagotan, luzatu egin zituen
bertan egindako egonaldiak.
Hala bada, bidaiari askok, gizon nahiz emakume, gozatu zuten Gasteizen mendeetan zehar. Gutxik utzi zituzten idatzirik hiriari buruzko iritziak edo inpresioak, eta
are gutxiagok utzi dizkigute beren kontaketak, XVII. mendean D’Aulnoy kondesa
abenturazaleak egin zuen bezala.
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�

Diputazio jauregia

Diputazio k.

Bakardade kantoia

Andre Maria
Zuriaren Plaza

Espainia plaza

Montehermoso
jauregia

Arriagako atea
Santa Maria k.

Santa Maria
katedrala

Ibilbidea
Gasteiza erreginak eta printzesak iristen ziren gehienetan, Arriagako atetik egiten
zuten sarrera, Hedegile kalearen amaieran. Lehen kasu famatua Isabel Katolikoa
erreginarena da, 1483. urteko irailaren 22an. Orduko hartan, protokoloak zioen
bezala, hiriko ate guztiak itxita egon ziren harik eta erreginak leku hartan foruak zin
egin eta berretsi zituen arte. Gaztelako erregina, haren senar Aragoiko Fernandorekin, hamabost egunez geratu zen hirian.
Puntu horretatik abiatuta, berehala iritsiko gara Santa Maria plazara, eta hantxe
aurkituko dugu Santa Maria eliza, katedral zaharra gaur, hiriko eliza nagusia, hiribildu harresituaren barrenean dagoen zaharrena delako. Errege bisitaldi hauetan
guztietan, joan beharreko lekua izaten zen hirian zehar egindako ibilbide guztietan.
Austriako Ana, Espainiako infanta eta Frantziako erregina, 1615eko urriaren 28an
iritsi zen hirira, bere aita Filipe III.a lagun zuela. Printzesa gazteak hamalau urte zituen, eta Frantziara zihoan, Luis XIII.arekin ezkontzera.
Aurreko irailaren 2az geroztik hasi ziren prestakuntzak: bideak prestatu ziren,
etxeak eta zalditegiak garbitu ziren, irinez hornitu ziren okindegiak ogia falta ez
zedin. Hiria ardo, hegazti, behiki, ahariki, txerriki eta era guztietako arrainez hornitu
zen.
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Ez dakizkigun arrazoiengatik, erregeak abisua eman zuen hirian “isilean” sartuko
zela, kotxe estalian, eta, hortaz, herriak infantari baino ez zion harrera egingo, beti
ere egunez heltzen bazen. Gertaera berezi horiek sekulako nahasmendua sortu zuten, eta protokoloko hutsegite larriak. Egunsentian iritsi zen jarraigoa, Aiztogile kalea gurutzatuz eta Santa Mariako kaletik igaroz, Aguirretarren jauregian ostatu
hartzeko, gaurko Montehermosoko jauregian. Oso egonaldi lasaia izan zen, eta ez
zen festarik egin. Hurrengo egunean, hiriko agintariak jauregira joan ziren erregeari eta infantari “eskumuinak” eskaintzeko protokolozko zeremonia ohikoa egitera.
Gasteizen lau eguneko egonaldia egin ondoren, eta Santo Domingoko komentuan
meza entzun eta gero, Irun aldera abiatu zen erregearen jarraigoa, iritsi ziren isiltasun berberaz ia.
Hurrengo hilabetean, 1615. urte berean, azaroaren 16an, Filipe III.a erregea
mugatik bueltan zetorren, bere alaba Ana hantxe utzita, Borboiko Isabel printzesarekin, zeina Asturiasko printzearekin ezkontzera baitzetorren, geroko Filipe IV.a.
Isabelek 12 urte zituen, Filipek 10.
Jarraigoaren bidea oso-osorik zegoen aldez aurretik antolatua. Arratsaldeko
4etan iritsi ziren, hiria apainduta zegoen, eta jendeak jarraigoak korrituko zituen
kale guztiak betetzen zituen. Printzesa kotxetik jaitsi zen, eta zaldi gainera igo. Berarekin zetozenak, jarraigoa, dotoreziaz eta handikiro jantzita zeuden. Arriagako
Atetik sartu baino lehen, agintariek hiriko giltzak eskaini zizkioten, eta ondoren
Hedegile kaleko ibilbidea hasi zen, Santa Maria elizaraino. Han Calahorrako apezpikuak egin zion harrera printzesari, zeinak kapera nagusian errezatu baitzuen. Egun
handi hura ostau hartzeko lekura iristean bukatu zen: Aguirretarren jauregia.
Hurrengo egunean egin zen tradiziozko “eskumuin” zeremonia, eta Udalak zezen festa tipiko bat eskaini zion printzesari, ostatu hartuta zegoen jauregiaren pareko plazan. Hilaren 18an, arratsaldeko lehen orduan eta espainiar erara jantzita,
diskrezioz abiatu zen Burgos aldera. Sei urte geroago igo zen Filipe IV.a tronura.

Santa Maria plaza.
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Santa Mariako kalean altxatzen da Aguirretarren jauregia, XVIII. mendetik aurrera Montehermoso deitu izan zaiona. Berpizkundeko eraikina da, eta Karlos V.a
enperadoreak bertan egonaldi bat egin zuenez geroztik, errege-erreginen familia
eta ahaideen Gasteizko egoitza bihurtu zen.
Austriako Maria Teresa, Filipe IV.aren eta haren lehen emazte Borboiko Isabelen
alaba, 1660. urtean, Frantziako Luis XIV.a erregearekin ezkondu zen, Frantziarekin
egin zen bake itunaren ondorioz (1659). 22 urte zuten biek. Infanta mugan eman
behar zelarik, Filipe IV.a eta bera bidean jarri ziren, Madriletik abiatuta. Maiatzaren
3an sartu ziren Gasteizen. Ohi zen bezala, hiria hartarako prestatuta zegoen. Egun
hartan su artifizialak izan ziren errege familiari harrera egiteko. Biharamunean, agintariak eskumuinen zeremonia egitera joan ziren Montehermosoko jauregira, eta
opari bat eman zioten erregeari bidaiarako. Arratsaldean zezen korrida izan zen.
Hilaren 5ean, eguerdiko hamabiak pasatxo zirenean, jarraigoa Hondarribiarantz
abiatu zen.
Orleansko Maria Luisa Frantziako Luis XIV.aren iloba zen eta 1679. urtean, hamazazpi urte zituela, Espainiako Karlos II.arekin ezkondu zen, 18 urtekoa bera.
Frantses printzesaren etorreraren berri jakin zenean Gasteizen, gasteiztar guztiak
jarri ziren harrera prestatzera, gaienerako okasioetan bezala.
Etorkizuneko erregina 1679. urteko azaroaren 11n iritsi zen Gasteiza,
arratsaldeko 4etan. Oholtzak zeuden
ipinita Arriagako Atearen alde banatan, musika eta dantza emanaldien
tzat, eta bazen palio bat ere, azpian
erregina eser zedin. Hiriko kaleak
hondarrez berdindu zituzten, erosoago izan zedin errege kotxearen igarotzea, eta oihal zintzilikariez apaindu
ziren Hedegile eta Aiztogile kaleak,
bertatik pasa behar baitzuen jarraiMontehermosoko jauregia. Santa Maria kaleko fatxada.
goak. Egun hartan egin zuen euria
ordea ekaitz gogorra bihurtu zen,
pikutara bidali zituen prestakuntza guztiak, eta ezin egin izan zen harrera ospakizunik.
Geldialdirik egin gabe sartu zen erregina hirian, eta Montehermoso jauregira joan
zen. Hantxe, ordu batzuk geroago, egin zen “eskumuinen” zeremonia.
Gauean, jauregiko areto nagusian, komedia bat antzeztu zen erreginaren ohoretan: “Falerinaren Lorategia”. Ondoren su artifizialak izan ziren, artilleriazko salbak
eta suak, erreginak leihotik ikusi zituenak.
Gasteizko biztanleek, eguraldi txarra zela-eta, ezin izan baitzuten erreginaren
sarreraz disfrutatu, Orleanseko Maria Luisak hurrengo egunean, protokoloak ezarri
zuen moduan sarrera egitea erabaki zuen. Baina orduko hartan ere ezin izan egin,
eguraldia bezperakoa bezain txarra baitzen. Bigarren egun horretan, bazkaldu ondoren, erregina karrozaz joan zen Santa Maria elizaraino. Bertan Calahorrako apezpikua zuen zain, “Te Deum” bat ospatzeko. Aldez aurretik, agintariek hiriko giltzak
eman zizkioten, eta herritarrek erregina ikusteko aukera izan zuten.
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Erlijio ospakizun hura ere handitasunez egin zen, eta, hartara, apaingarri bereziez hornitu zen eliza. Ekitaldia amaitu, eta erregina joana zenean, apaingarrien
aberastasuna zela-eta, liskarrak izan ziren erreginaren zerbitzarien, eraman egin
nahi baitzituzten, eta Santa Mariako apaiz baten artean. Azkenean apaiza atera zen
garaile, eta berreskuratu zituen apaingarriak, diru pixka batez erreginaren zerbitzariak erosi ondoren, harrapakina utz zezaten.
Erlijio ekitaldiaren ondoren, zezen ikuskari bat egin zen hiriko plaza nagusian.
Horretarako, berdez eta urrez margotu ziren Alondegiko balkoiak, Udala bertan
baitzegoen. Leiho haietatik ikusi ahal izan zuen Orleanseko Maria Luisak aurreneko
aldiz zezen korrida bat. Gauean, Montehermosoko jauregian, beste komedia baten
antzezpena egin zen, eta su artifizialak izan ziren berriz ere. Hurrengo egunean,
erreginak, ondoezik zegoela-eta, ez zuen beste korridarik ikusi nahi izan, baina hirugarren antzerki emanaldi bat egin zen.
Hurrengo egunean, azaroaren 14an, goizeko 10etan, artilleriako salben artean,
Burgos aldera abiatu zen erregina, bertan Karlos II.a baitzuen zain.
Saboiako Maria Luisa
erreginak ordea, Filipe V.a
erregearen lehen emazteak, denbora gehiago
igaro zuen Gasteizko hirian, Montehermosoko
jauregian ostatu hartuta.
Ondorengotza gerra zelaeta, eta Karlos artxidukearen gudarosteak aurrera
egiten ari baitziren, 1710.
urteko ekainaren 20an,
erreginak, eta kontseilari
eta epaile guztiek, Madriletik alde egin behar izan
zuten, iparralderantz, leku
seguruagoen bila. Gastei- Diputazioa jauregia.
za urriaren 1ean iritsi zen
erregina, bere seme Luis
Asturiasko printzearekin, eta bere gorteaz inguraturik. Gorte horretako kide zen
Montehermosoko jauregiaren jabea, Maria Antonia de Salcedo, Luis printzearen
zaindaria. Egonaldi hura abenduaren 20a arte luzatu zen. Gasteiztarren abegi ona
ereduzkoa izan zen arren, egoera politikoaren larritasunak ez zuen festak egiteko
aukerarik eman.
Muino zaharretik behera, Bakardade kantoian barrena joango gara, Probintzia
plazaraino iritsi arte. Diputazio jauregian, zeina XIX. mendeko hogeitamar eta berrogeigarren hamarraldien artean altxatu baitzen, hartu zuen ostatu 1865. urtean Isabel
II.a Espainiako erreginak. Independentziaren gerraz geroztik, lur jota geratu zen hiriko
“errege jauregia” izan zena, negusiak frantsestu egin baitziren eta Jose Bonaparteren
aldezle izan ziren. Hori zela eta, harrezkeroztik, errege-erregina eta printze-printzesek
beste leku batzuk hautatu zituzten Gasteizen egin zituzten egonaldietan.
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Isabel II.a erregina 1865eko abuztuan iritsi zen Gasteiza, Borboiko Frantzisko
Asiskoa senarrarekin eta seme-alaba guztiekin: Asturiasko printzea, Alfontso, eta
Isabel, Pilar, Paz eta Eulalia infantak. Aldundiko jauregian eman zuten gaua, eta biharamunean bidaian jarri ziren berriz, Zarautz aldera, bertan udako egun batzuk
pasatzeko.
Itzulerako bidean, Madril aldera, irailaren 13an etorri zen berriz errege familia
Gasteiza. Orduko hartan haur konpasa batek egin zion harrera errege jarraigoari,
zazpi Koadriletako mutilek eta hiriko eta probintziako agintari nagusiek. Egonaldi
labur hartan, 15ean joan baitziren, hiriko Udala bisitatu zuten, Eskola Normalak,
Santiagoko ospitalea, Brigiden komentua, Floridako lorategiak eta Ereduzko Baserria.
Plaza horretatik aterata eta Diputazioko kalean barrena, Andre Maria Zuriaren
plazara iritsiko gara, hiriko ikurra den lekura, bertako bihotza baita, Erdi Aroko hiri
zaharraren eta Gasteiz modernoaren lotura gertatu zena. XVIII. mendearen bukaera
baino lehen Arkupeak eta Plaza Berria eraiki baino lehen, San Migelgo elizaren aldamenean eta plaza honen parean, Alondegiko eraikina egon zen, eta bertan zegoen, beste erakundeen artean, Udala. Hori zela eta, hiriak, zenbait aldiz, ospe
handiz eta festa alaiekin errege jarraigoak hartu zituenean, leku bereziki apaindua
izaten zen hau, festak eta zezen ikuskariak egiteko.
Borboiko Maria Teresak, zeina Filipe V.aren eta haren bigarren emazte Farnesioko Isabelen alaba baitzen, 1745. urtean bisitatu zuen Gasteiz, Frantziarako bidean zela, Luis XV.aren seme Luis delfinarekin ezkontzera baitzihoan. Oso gazteak
ziren biak, neskak 18 urte zituen eta mutilak 16.
1744. urteko azaroan hasi zen Gasteiz harrera prestatzen. Aldez aurretik, Gaztelako Kontseiluak emana zion hiriari, udal agintariek hartarako eskaera egin ondoren,
jaietan 18.000 dukat gastatzeko ahalmena.
Infanta 1745eko urtarrilaren 2an iritsi zen Gasteiza, arratsaldeko 6etan. Pertsona
bat, hiriaren ordezkaria, zegoen urrutitik bidera begira, Armentian. Jarraigoa ager
tzen zela ikusi zuenean, seinale bat egin zuen eta hiriko eliza guztietako kanpaiak
joka hasi ziren, aldi berean dorreak argitzen zirela. Printzesa Santa Klarako atetik
sartu zen, eta Errementari kaletik jarraitu zuen, guztiz argitua eta balkoiak oihal
zintzilikari aberatsez hornitua zeukana. Santa Mariatik gora igo zen hiriaren gorenera bere egoitzara iritsi zen arte, Montehermosoko jauregira, hantxe baitzuen Udala
osorik zain.
Jauregiko plazan Amodioren alegoria bat antolatu zen, infantaren eta ezkontza
hurbilaren omenetan. Emanaldia bukatu zenean, suziriak, su artifizialak eta artilleriako salbak bota ziren. Hurrengo egunean egin zen eskumuinen zeremonia, eta
arratsaldean zezen korrida egin zen. Printzesak lagun zekartzan Montijo kondea,
Errege Etxeko nagusia, eta Medinaceli eta Medina Sidoniako dukesak, errege familiako zenbait kidez gainera.
Plaza nagusia bikain horniturik zegoen festetarako. Plazara begira zeuden etxe
guztiak antzoki eszenario bat balitz bezala apaindu ziren. Alondegiko balkoiak, hantxe ezarri baitziren printzesa eta bere jarraigoa, ardura handiz hornitu ziren, Veneziako beira eta larru urre-koloreak ipiniz bertan, alfonbra bikainak lurrean eta
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Damaskoko oihalak hormetan. Festa amaiturik, Hedegile kaletik itzuli zen jarraigoa
jauregira, kalea ospakizunerako apainduta zegoelarik. Eguna amaitzeko, su artifizialen erakustaldi bat egin zen berriz ere.
Urtarrilaren 4an atera zen Borboiko Maria Teresa Gasteiztik, Frantziako muga
alderantz. Arriagako atetik atera zen, berriz ere hiriko kanpaien joaldiak eta artilleriaren salbak lagun zituela.
Baina Gasteizko plaza honetan ibili ziren beste dama izendun batzuk ere, errege
familiako kideak ez zirenak. Horixe izan zen D’Aulnoyko kondesaren kasua, XVII.
mendearen bigarren erdian bizi izan zena. Frantses aristokrata hau, Marie Catherine
Le Jumel de Barneville, hamabost urte eskas zituenean, D’Aulnoyko kondearekin
ezkondu zen, garai hartan bera baino bi aldiz zaharragoa zena. Haren aretoetan
elkartzen zen gizarte itzaltsua, emakume haren kulturak, talentuak eta adeitasunak
erakarrita. Horrez gainera, kondesa, beti ere ohitura desberdinak ezagutzeko eta
paisaia berriak ikusteko gogoz, asko bidaiatzen zen. Bestalde, idazle aipagarria ere
izan zen. 1697. urtean “Maitagarrien ipuinak” liburua argitaratu zuen, eta 1690.
urtean bidaia liburu jakingarri bat, “Bidaia Espainian barrena”.
Dama honek 1679. urtean bisitatu zuen Espainia, eta Gasteiza Madrilerako bidean zela iritsi zen, Inauteriak ospatzen ari zirela, otsailaren 24an. Idatzi zuen kontaketari esker zuzenean ezagutzen dugu haren ikusmoldea: plaza honetatik ikusi
omen zituen iristen lau gazte talde, elur bolak elkarri jaurtikiz borroka gogorrean
aritu zirenak. Gasteizko Inauterietako oso ohitura zaharra da hori, eta elurrik ez zenean, irinez edo urez betetako zahagiak egiten ziren. Haren ondoren, kondesa eta
bere lagunak antzokira joan ziren, Alondegiko eraikinean.

Andre Maria Zuriaren plaza.
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Dama hura antzerkira joatea sekulako gertaera izan ziren hirian, batez ere
emakumeentzat. Kondesa Versaillesko modaren arabera zihoan jantzita, eta antzoki
nolabaiteko hartan egin zuen sarrerak ikusmin izugarria eragin zuen. Kondesa bera
ere harrituta geratu zen espainiar modarekin, eta, batez ere, emakumeek aurpegian
ematen zituzten edergailuekin, garai hartan asko erabiltzen baitzituzten. Izan ere,
horrelaxe deskribatzen zuen: “Ikusle haien artean ikusi nituen emakumeak hainbeste
gorri zuten, begien azpi-azpitik hasita eta kokotsatik jarraituta, belarrietatik eta sorbalda eta eskuetatik, non sekula ez baitut ikusi kolore hobea duen karramarro egosirik”.
Alkatearen emazteak, jakin-minez eta Gasteizen frantses moda eramaten aurrenekoa izan nahian, oso gustura erabiliko zuela berak ere moda hura esan zion kondesari. Elkarrizketa hura emanadiaren atsedenaldian gertatuko zen, orduan alkatearen emazteak kondesari askaria eskaini baitzion, txokolatearekin. Hainbeste gustatu
zitzaion hura kondesari, non idatzi baitzuen “hobea egiten dute hemen Frantzian
baino”. Eguraldi txarra zela-eta, d’Aulnoyko kondesak beste bi egun pasa behar izan
zituen Gasteizen.
Andre Maria Zuriaren plazaren aldamenean dago gaur
egungo Espainia plaza, garai
batean Plaza Berria zena. Arkitektura klasikoko erakusgarri zoragarria da, Justo Antonio de Olaguibel arkitektoaren lana. Plaza
hau ere, XIX. mendetik aurrera,
errege-erreginen bisitaldien gertaleku izan zen.
Saxoniako Maria Josefa
Amalia Fernando VII.arekin ez
kondu zen 1819. urtean, emaztegaiak 16 urte zituela eta senarEspainia plazako fatxada nagusia.
gaiak 35. Hirugarren aldia zen
erregea ezkontzen zena. Gasteiza iritsi zenean, lehenengo bidaia zuen ezkontzarako bidean. Urriaren 6an heldu
zen, arratsaldeko ordubatean.
Irailaz geroztik, aurreko kasuetan bezala, Espainiako erregina izango zen emakume ospetsu haren harerra prestatzen aritu zen hiria. Zegokion egunean, Urbinako
Ataritik sartu zen, egun hartarako bereziki prestaturiko garaipen arku baten azpitik
igaroz. Aiztogile eta San Frantzisko kaleetatik jarraitu zuen bidea, Udaletxera iritsi
arte, orduan Plaza Berria zenean zegoena. Bazkaldu ondoren, ikuslez gainezka zegoen plaza batean, zezen korrida bat hasi zen, erreginagaiak Udaleko balkoi nagusitik ikusi zuena. Gau hartan su artifizialak eta dantzaldi publiko bat izan ziren hiriko
antzokian, goi mailakoak dantzaldi pribatu batean elkartzen ziren artean, Montehermosoko jauregiko aretoetan.
Hilaren 7an, goizez, “eskumuinen” zeremonia egin zen, eta bertan egon ziren
Apezpikua, Inkisidoreak, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako ordezkariak eta udal agintariak. Hurrengo egunean, printzesak Santa Maria eliza bisitatu zuen, eta biharamu-
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nean, goizez, paseo bat egitea erabaki zuen Gaztelako Bidean eta Pradon barrena.
Egonaldia hain izan zen atsegina, non, alde egin zuenean, urriaren 10ean, halaxe
adierazi baitzion alkateari.
Saxoniako Maria Josefa Amalia, jandanik Espainiako erregina zela eta Fernando
VII.arekin batera, 1828. urten itzuli zen Gasteiza, ekainaren bukaera aldera. Urbinako Atarian egin zieten gasteiztarrek harrera, Amodioren alegoria batekin, Udaletxerantz abiatu ziren gero, eta hantxe egon ziren ostatu hartuta egonaldiak iraun
zituen lau egunetan. Hiru zezen korrida eta bi nobillada izan ziren egun haietan, su
artifizialak, musika eta dantzaldi herrikoien emanaldiak, antzerki antzezpenak, pilota
partidak, globo aerostatikoak… Era berean, izan zen “eskumuin” zeremonia ere, eta
orobat “Te Deum” nagusia Santa Mariako katedralean.
Gasteizen izan diren bisitari ospetsuei buruzko ibilaldi tematiko hau amaitzeko,
kulturaren munduko emakume aparteko bat ekarriko dugu gogora, Pardo Bazango
kondesa. Emilia Pardo Bazan, egin zituen bidaia ugarietan, Gasteiz bisitatu eta
miretsi zuen bere alaba Carmen eta Blancarekin batera, eta are gehiago Blanca Jose
Cavalcanti jeneralarekin ezkondu zenez geroztik, Arabako gobernari militarra bera
1920 eta 1921 urte bitartean.
Emilia Pardo Bazan bizitzaren azken urteetan egon zen azkenezkoz Gasteizen,
1920. urtearen urriaren 30ean. Hilabete batzuk geroago bere “Espainiako kronika”
haietako bat argitaratu zuen “La Libertad”, Gasteizko egunkarian, Arabari eta arabar
hiriburuari eskainia, haien ezaugarriak goretsiz.
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5. EMAKUMEA, ONGINTZA ETA
ERLIJIO BIZIMODUA
Sarrera
Ebanjelioko mezuak kristau orok pobreari eta behartsuari laguntzeko duen betebeharraren berri ematen du. Erregimen Zaharrean, karitatea praktikatzea gizarte
ekintza ere bazen, bi aldeentzat baitzen onuragarria: hartzailearentzat, ikuspuntu
materialetik, eta ongilearentzat, ikuspuntu espiritualetik. Era horretan, gizarte justiziaren aldetik, desegokitasunak gertatzen eta luzatzen ziren, ez baitzen bultzatzen
behartsuaren edo gaixoaren benetako gizarteratzea. Karitatezko ekintzak banakakoak edota instituzionalak izan zitezkeen, hau da, erakunderen batek, Umezurztegiak, etxesailek edo anaidiek, eraginak.
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Ongintzazko egiteko hauetan
nobleziako emakumeak jarduten
ziren batik bat, eta, hala, Ebanjelioak agindutakoa betetzeaz gainera, baliagarriak ziren ekintza
horiek bideratzen zituen familiaren garrantziaz ohar zedin gizartea, hau da, propaganda eta menderakuntza sozialeko bideak ziren.
Baina emakumeak ez ziren karitatea egiteko tresna bakarrik, ongin
tzazko lanaren hartzaileak ere baziren. Emakumeena zen gizarteko
Ogi eta eltzekari banatzea Gasteizko Kasino Artistan.
talde ahulenetako bat, eta, hortaz,
berak ziren ongintzara sarrien joaten zirenak, bizituko baziren. XX. mendera iritsita, errotik aldatu da gizarteak pobreziarekin duen harremana. Hirian, behartsuari ematen zaion gizarte laguntza,
gehienbat, erakunde zibilen esku dago gaur egun, nahiz eta oraindik ere laguntza
horren parte bat erlijio kongregazio edo erakundeetatik datorren.
Emakumeek aktiboki esku hartu zuten Erdi Aroaz geroztik hiriko erlijio bizimoduan. Egunero joaten ziren mezetara, urtean zehar antolatzen ziren erreguteetara
eta prozesioetara. Era berean, sarritan parte hartzen zuten ekitaldi horietako asko
antolatzen zituzten erlijio anaidietan.
Erlijioa izan da emakumeak mendeetan izan duen irteera nagusi edo
“kokaleku”etako bat. XX. mendea ondo sartu arte, hiru izan dira emakumearen
irteerak: ezkontza, erlijioa edo neskame izatea. Halakoren bat hautatzen ez zuten
emakumeak bazterturik geratzen ziren, eta prostituzioaren eta delinkuentziaren
munduan sartzen ziren. Emakumeak beren desiraz edota beren familiak bultzaturik sartzen ziren erlijioan. Gasteizko emakume komentuak, XIX. mendea arte,
Gurutze Santuaren domingotarrak, San Antonioren klaratarrak eta Santa Maria
Magdalenaren brigidak izan dira. Dirudienez, XVII eta XVIII. mendeetan behintzat, halako espezializazio bat izan zen alaben helmuga ziren komentuen artean:
emakume nobleak Gurutze Santuaren komentuan sartzen ziren; merkatari aberatsen alabak Santa Klarako komentuan joaten ziren, baina, gizartean gora egitea
lortzen zutenean, eta, biziki desiratzen zuten bezala, noble bihurtu, beren egoera
berria sendotzen ahalegintzen ziren merkatariak, alabaren bat Gurutze Santuaren
komentura bidaliz.
XIX. mendearen bukaeratik aurrera, hazkunde demografiko aipagarria izan bai
tzen, eta 1862. urtean Gasteizko Elizbarrutia sortu zelarik, erlijio bizimodua asko
indartu zen hirian. Era guztietako emakumeen erlijio ordena berriak, laguntzazko
helburua, hezkuntzazkoa edota kontenplaziozkoa, ezarri ziren Gasteizen. Komentuak eraiki zituzten, hala adibidez Salestarrenak, Erreparadorenak eta Karmeldarrenaak, edota gaixoei laguntzen aritzen ziren, Jesusen Zerbitzariak esate baterako,
zeinaren fundatzailea, Maria Jesus Sancho Guerra, izan baita santa egin duten lehen
emakume gasteiztarra, 2000. urteko urrian.
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Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua

Antzinako Umezurztegia

Ibilbidea
Espainia plazan hasiko dugu gure ibilbidea. 5. zenbakiko bigarren solairuan
Maria Nieves Partearroyo gasteiztarra bizi izan zen (XIX. mendearen erdialdea-1931), Heraclio Fournier burgostar litografoaren emaztea, zeinarekin 1870.
urtean ezkondu baitzen. Etxe hartako beheko solairuan enpresa grafiko bat zabaldu
zuen gizonak 1868. urtean. Hantxe prestatu zuen lehen gasteiztar karta-jokoa.
Maria Nievesek ongintzazko lana egin zuen hirian, Arte eta Ofizioetako Eskolari liburutegi bat oparitu baitzion, eskola gaur egun dagoen eraikinera igaro zenean,
1923. urtean. Senar-emazteen alaba bat, Paula Fournier Partearroyo (18721932), nabarmendu zen gero ongintzazko lanak babesteagatik. Santiagoko ospitaleko eraikina zabaldu zutenean (Bakearen kalean) 1924. eta 1926. urteetan, emaitza bat egin zuen, ohe baten diru ardura bere gain hartuz betiko. Bere testamentuan
diru kopuru handi bat utzi zuen ongintzazko lanetarako, eta haren parte bat emakume ezkondu pobreei laguntzeko Ama berrien atal bat eraikitzeko erabili zen, “Paula
Fournier Fundazioa” deitu zitzaiona.
Agirre Lehendakariaren kaletik ateratzen gara plazatik. Postako eraikinaren atzealdean, bada kale bat oso-oso txikia, Adatseko Andre Mariaren kalea. Kalearen izena
1418 eta 1429 urte bitartean Maria de Sarmientok (Gasteiz, 1360-Buradon Gatzaga,
1438) eta haren senarrak, Fernan Lopez de Ayala bera, Pero López de Ayala kantzelariaren semea, 1418 eta 1429. urte bitartean sortu zuten ospitale zahar batetik dator.
Erdi Aroan ospitaleek izaten zuten funtzioa ez zen gaur egun duten bera, gaixoak
sendatzea, aldiz, ongintzazko erakundea zen, pobreak hartzen zituena, gaixorik egon
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ala ez. Ospitaletan eskaintzen zirenak aterpea, ohea
eta sua ziren, eta, egun jakinetan, limosnak, hala
adibidez Eguberrietan, Pizkundean eta Mendekosten.
Adatseko Andre Mariaren ospitalearen fundazioaren sorreran mirari
antzekoak ageri dira. Frai
Juan Gasteizkoak konta
tzen du XVI. mendean nola neguko gau batean
Don Fernanen arrebak
haur baten negarra en
Antzinako Umezurztegi edo Erruki Etxea. Kaperaren fatxada.
tzun zuen, eta, abandonaturik ote zegoen pentsatuz, morroi bat bidali omen zuen haurraren bila, baina morroiak ezer ez zuen
aurkitu. Gauza bera gertatu zen, hurrenez hurren, hiru gauetan, eta azkenekoan
emakumea bera joan zen umearen bila, eta aurkitu egin zuen. Bere koinata Maria
de Sarmientori eman zion, eta hark jaten eman zion umeari, baina ez zuen ezer jan
nahi. Gela batera eramanda, hantxe utzi zuten eta baita afaria ere, nahi zuenean jan
zezan. Handik puska batera gelan sartu zirenean, ikusi zuten haurra desagertua zela,
eta, hartaz, bi emakumeek Fernan Perez de Ayalari sinetsarazi zioten Jaungoikoaren
mirarizko seinale bat zela hura, pobre eta erromesentzat ospitale bat sor zezaten
eskatzen zuena.
Ospitaleak eskaintzen zituen zerbitzuak hauek ziren: ohea, argia eta sua bero
tzeko, sendagileen arreta gaixorik zeudenentzat, eta haientzat eta pobreentzat, hiru
maravedi eguneko. Maria de Sarmiento eta haren senarra Kexaako monasterioan
daude hilobiraturik.
San Frantzisko aldapatik gora muinoaren ekialderantz abiatuko gara, Kale Be
rrian sartu, eta osorik igaroko dugu San Bizente Paulekoaren kalea kalearen hasierara iritsi arte. 2-4 zenbakietan San Prudentzioko Seminario edo Ikastetxe zaharraren eraikina dago, elizigizonak prestatzen ziharduena. Martin de Salvatierra apezpikuak sortu zuen, hil zenean, 1604. urtean, eraikuntzarako aginduak utzi baitzituen. Ekimena apezpikuaren iloba Antonia de Salvatierraren esku geratu zen, zeinak 1608. urtean eraikuntza hastea agindu baitzuen. Elizaren barruan bada hilarri
bat, eta hilarriko idatziak Antonia eta haren senarra, Lucas de Salvatierra, hobiraturik egon ziren lekua adierazten du. Antonia de Salvatierra 1627. urtean izan zen
hemen hobiratua. Seminario honek oso bizitza luzea izan zuen, harik eta 1778.
urtean, eta errentarik hartzen ez zuelako, Umezurztegi edo Erruki Etxea bihurtu
baitzen. Ongintzazko erakunde honen helburua laguntza eskaintzea zen, eta pobreei, emakume, gizon nahiz haurrei, ogibide bat erakustea, bizimodua atera zezaten. Emakumeei iruten, ehuntzen eta josten irakusten zitzaien, jarduera horiek baitziren garai hartan emakumeentzat egokien ikusten zirenak, eta orobat ziren lan
irteera gehienak eskaintzen zituztenak.
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Pintore kaleraino jarraituko dugu bidea. 104. zenbakian dago Gurutze Santuaren komentua. Komentu honen aurretik serorategi bat izan zen bertan, Juana eta
Maria Perez de Oñate ahizpek 1511. urtean sortua. Komentuaren eraikina 1530
eta 1547 altxatu zen Hortuño Ibañez de Aguirre lizentziatuaren eta haren emazte
Maria de Esquivel y Arratiaren babesari esker. Haietxek izan ziren halaber Aguirretarren jauregiaren eraikitzaileak (gaur egungo Montehermosoko jauregia). Eraikin
hau altxatzea agindu zutenean, moja domingotarren komentua izatea zen senaremazteen asmoa. Baina, dirudienez, bukatu
zenean, 1524. urtean, Maria de Esquivel ez
zetorren bat etxea komentua izateko asmoarekin, eta, hartaz, lizentziatuak familiaren egoitza
bihurtu zuen. Orduan, eliza eta Gurutze Santuaren komentua eraikiarazi zuten. XVII. eta
XVIII. mendeetan, huraxe izan zen erlijioan
sartzen ziren gasteiztar nobleen alabek nahiago zuten komentua. Alaba bat komentu honetan domigotar moduan sartzea, familiaren nobleziaren erakusgarria izaten zen, eta, gizartean
gora egitea lortzen zutenean, eta, noble bihurtzen, beren egoera berria sendotzen ahalegintzen ziren alabaren bat Gurutze Santuaren
komentura bidaliz.
Kale beretik jarraituko dugu gure bidea,
Aiztogile kalera iritsi arte. 32. zenbakian Manrique de Aranatarren etxea topatzen dugu.
Juan de Arana y Alavak, errege kontularia bera,
eta haren emazte Mencia Manrique de Ville- Gurutze Santuaren komentua. Elizaren sarrerako atea.
lak eraikiarazi zuten etxe hau 1565. urtean.
1569. urtean Deikundearen Ikastetxea fundatu
zuten San Frantziskoren komentuan (desagertua gaur egun). Ikastetxearen helburua frantziskotarren ordenan sartu nahi zuten gazteentzat nobiziatu gisa balio
izatea zen, eta, hortaz, ikasketarako gelez gainera, baziren bertan jangela, erizaindegia eta gelak ere.
Aurreraxeago, kale bereko 24. zenbakian, Sokaren Etxea dago, XV. mendeaz geroztik jatorri juduko merkatari aberatsen familia batena, Sanchez de Bilbaotarrena, izan
zen etxe gotikoa. 1600. urtean jaio zen etxe honetan Cecilia de Sarmiento y Valderrama. Nahiz eta amaren lehen deitura Bilbao zen, berak amonarena erabiltzen zuen,
Miranda de Ebroko noblezia zaharreneko kidea baitzen hura, eta Bilbao deitura Gasteizen ez zeukaten “garbitzat”, familiako aurreko kide batzuk Inkisizioaren auzitan
sartuta egon baitziren, juduak zirelako salaketapean. 1677. urtean Cecilia de Sarmiento eta haren ahizpek, Maria eta Antoniak, Erruki Obra bat sortu zuten neska umezurtzei
dotea emateko. Izan ere, Erruki Obra horren bidez, dote bat eskaintzen zitzaien bi
neska umezurtzi, ezkondu edo komentu batean sartu ahal zitezen. Nahiago izango
zituzten Aiztogile kaleko lehen etxesaileko neskak (hantxe baitzegoen Bilbaotarren
etxea), eta erlijo ordena batean sartzea hobesten zutenak, ezkondu baino areago.
Cecilia de Sarmiento 1677. urtean hil zen, hiru urte ohetik atera ezinda eman ondoren.
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Aiztogiletik aterata eta Arkupeak gurutzatuz, Hedegile kalean sartuko gara, muinoaren mendebaldeko aldean. Aurreneko etxesaila kalearen hasieratik San Rokeko
kaleraino zabaltzen zen, eta bazen bertan Dontzeila pobreak doteaz hornitzeko
Errukizko Etxe bat. Etxesailek ongintzazko lana egiten zuten bizilagun behartsuenen artean. 1744. urtean bilera bat egin zuten Hedegile kaleko lehen etxesail honetako bizlagunek, etxesail hartako nesken artean dontzeila pobre bat aukeratu eta
dote bat emateko, ezkon zedin edo komentu hartan moja sar zedin. Bizilagun
haietako hiruk eta etxeko bi nagusiek aukeratu zuten neskatxa, Rosalia de Bolangero, Santiago de Bolangero zilarginaren alaba.
13. zenbakian jaio zen 1847. urtean Nieves Cano, Juan Cano erreinuko senatariaren arreba. Nievesek ongintzazko lanak egitera bultzatu zuen bere anaia. Hala
adibidez Elurretako Andre Mariaren Egoitza-errukietxea (eraikina Nieves Cano kalean dago). Egoitza hori inauguratu zen egun berean, 1897ko abuztuaren 5ean,
ipini zen aurreneko harria Katedral berrian, eta bertan izan zen Alfontso XIII.a erregea. Nieves Cano 1899. urteko otsailean hil zen, bere anaiaren bitartez bultzatu
zuen eraikina bukatua ikusteko aukerarik gabe. 1904. urtean, bere izena jartzea
Errukietxea zegoen kaleari proposatu zion Udalak Juan Canori. Bankari eta politikariak uko egin zion ohore hari, eta bere arrebaren izena ipintzea eskatu zuen, lan
handia egin baitzuen hark obraren alde.
Bakardade kantoitik Zapatari ka
lean sartzen gara. 35. zenbakian dago
Farolen Etxea, eta bertan gordetzen
eta jartzen dira erakusgai urtero abuztuaren 4an, Andre Maria Zuriaren jaietan, Farolen prozesioan ateratzen diren
farolak. Iñiguez de Betolaza arkitektoak
altxatu zuen etxe hau XX. mendearen
hasieran. Felicia Olave (1838-1912)
gasteiztar ongile garrantzitsua izan
zen. Diru kopuru handiak eman zituen
opari hainbat eraikin egiteko, horien
artean erlijio ikastetxeak, adibidez Bihotz Santuen Misiolariena (Unibertsitateko Pasealekuan), eta San Viator (Arana kalean), Klaratarren Komentua
(Alin, han baitago hilobiratua), “Pilarko
Andre Maria” Patronatua, gazteen
lanbide hezkuntzarako prestatua (gaur
egun “Jesús Obrero” lanbide eskola
da, Frantzia kalean), edota Berrerosle
Santuaren Oblatuen errukietxe-aterFarolen etxea.
pea, neska galduak jasotzeko (gaur
egun Babesgabetuen Andre Mariaren
eliza). Diru-laguntza handiak eman zituen behartsuen eta presoen laguntzarako. Hainbat kapera eta erlijio irudi eraiki
ziren haren ardurapean, hala Karmengo Andre Mariarena, izen bereko elizan dagoe-
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na, Nieves Cano kalean dagoen antzinako Elurretako Andre Mariaren antzinako
Egoitza Probintzialaren kaperako Andre Maria Zuriaren irudia Virgen Blanca (imajina
hori, 1897. urteaz geroztik, abuztuko 4ko Farolen Arrosarioan mirets daiteke), San
Pedrorena San Pedro elizan, San Migelgo Nekeetako Andre Maria, Ostiral Santuan
prozesioan ateratzen dena, Diputazioko San Pudentziorena, Estibalizko elizako aldare nagusi zaharra, sakristia eta bi kanpai, Katedraleko ekisaindu bat eta beste bat
Karmengoa, Katedral berriko Arrosarioaren kapera eta Pobreen Ahizpen antzinako
egoitzako kapera.
Kalea hasierarantz korrituko dugu, eta Errementari kalean sartuko gara. San
Rokeko kantoitik Bakardade kantoira zabaltzen zen aurreneko etxesaila. Etxesailek
edo bertako bizilagunen batek ongintzazko lanak egiten zituzten, eta bizilagun
behartsuenei laguntzen zieten. 1612. urtean, Pascuala de Subijanak Dontzeila pobreak eta bertutetsuak doteaz hornitzeko Errukizko Etxe bat sortu zuen. Etxesail
hartako nesken artean dontzeila bat aukeratzen zen eta dote bat ematen zitzaion,
ezkon zedin edo moja sar zedin komentu hartan, horiek baitziren garai haietan
emakumearen bi irteera nagusiak.
Aurrera egingo dugu San Pedro elizaraino, zeina XIV. mendeko tenplu gotikoa
baita, eta sarreran jarriko gara, Erregeen kaperaren kanpoaldean. Pascuala de Orivek, Casimiro Javier de Egañarekin ezkondu zenak, bi etxe oparitu zizkion XIX.
mendearen hirugarren laurdenean San Pedro parrokiari Errementari kalean. 1889.
urtean elizak atari berri bat zabaltzea erabaki zuen, Erregeen kaperatik, etxe horiek
harten zituzten orubeak erabiliz hartarako.
Elizako kapera nagusiaren atzealdean, Garcia Martinez de Estella eta haren
emazte Pascuala Diaz de Ayalak, San Pedro Ospitalea fundatu zuten XIV. mendearen bukaeran. Hasieran pobreen errukietxea izateko helburua zuen arren, alargun
pobre zintzoak hartu zituen gero. 1502. urtean eraikinak hiru solairu eta ganbara
zeuzkan, eta 12-14 ohe. XIX. mendearen hasieran desagertu zen.
Aurreraxeago, 82. zenbakian, 1843. urtean, Gasteizko lehen santa eta bakarra,
jaio zen, Maria Josefa Sancho Guerra. Bi urte zituela aita hil zitzaion, eta, oraindik
neska txikia zela, Madrila bidali zuten ahaide batzuen etxeran bere heziketa osatzera.
Gaztetandik izan zuen erlijiorako jaiera, eta, 1864. urtean,
21 urte zituela, Andre Mariaren Zerbitzarien Kongregazioan sartu zen. 1871. urtean,
29 urte eskas zituela, erlijio
ordena berri bat sortu zuen,
Jesusen Zerbitzariak, zaharrak
eta gaixoak eta emakume langileen seme-alabak zaintzen
ziharduena. Urte berean zabaldu zuen lehen etxea Bilbon.
1880. urtean Gasteizen hartu
Maria Josefa Sancho Guerraren jaiotetxea.
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zuten egoitza, Hedegile kalean. 1892. urtean haurtzaindegi aitzindari bat zabaldu
zuen Tolosan (Gipuzkoan), eta beste 39 etxe hainbat lekutan. 1895. urtean Gasteizko Jesusen Zerbitzarien etxea Hedegiletik gaur egungo eraikinera aldatu zen. Maria
Josepha Sancho Bilbon hil zen 1912. urtean. Errementariko bere jaiotetxean, otoiztegi bat ipini zuten bere kongregazioko mojek, eta kontsultategi bat behealdean.
Gaur egun, kongregazio honek 93 etxe ditu, Europan, Amerikan eta Filipinetan
banatuak. 1942. urtean Gasteizko Udalak Hiriko Alaba Kuttuna izendatu zuen, bere
jaiotegunaren ehun urteak ospatu zirenean. 2000. urteko urrian Joan Paulo II.a Aita
Santuak santa aldarrikatu zuen.
Kale beretik jarraituko dugu gure bidea, 92, 94 eta 96. zenbakietara iritsi arte.
Leku honetan, Maria Martinez de Rojulak eta haren senar Pedro Ochoa de Lepazaranek, “Beltxa” deitzen zutenak, pobreak babesteko ospitale bat eraikitza erabaki
zuten. Horretarako, 1514. urtean, testamentu bat idatzi zuten; haren arabera beren
ondasun guztiak San Joseren Ospitalea fundatzeko uzten zituzten, hasieran sei pobre aterpetuko zituena. Lehen unean, ibiltari eta erromes pobreak hartzen ziren, eta
ohea, sendaketa laguntza, eta berotzeko eta janaria prestatzeko egurra eskaintzen
zitzaien, norberak eraman behar baitzuen jatekoa. Fundatzaileak hil ondoren, Ana
de Rivas izan zen lehen ugazabandrea. XVI. mendean zehar eliz agintariek eta agintari zibilek ospitale kopurua gutxitzea erabaki zuten, garai hartan ugari sortu baitziren hiri guztietan, eta eskaintzen zuten osasun laguntza ez zen batere egokia. 1568.
urtean, Ana de Rivasek, aldez aurretik Filipe II.ari eskaera eginda, San Joseko Ospitalea salbatzea lortu zuen. Ospitale hura bere kasa mantendu zen, independente,
harik eta 1784. urtean Legardako markesak, ospitaleko ugazabak, Erruki Etxean
txertatu zuen arte.
Haurren eta gaixoen zaintzaz arduratzen den ongintzazko lan honekin jarraituz,
beste gasteiztar famatu baten irudia dugu, Angela Molinuevo (XIX. mendearen
erdialdea-1919). Madrilen hil zen, 1919. urtean, eta testamentuan bere borondatea
aditzera eman zuen, alegia bere fortunarekin, bere jaioterrian, familia pobreko haur
gixoentzako ospitale bat sortu behar zela. Haur ospitale hori eraikitzeko lurrak erosi
ziren Frantzia kalean (gaur egun, Loiolako San Ignazioren kalea). 1923. urte inguruan zabaldu ziren zentro hartako ateak, eta huraxe izan zen Espainian haur pobreentzako aurreneko ospitaletako bat. Orduz geroztik Molinuevo Fundazioak
hainbat eratako zerbitzuak eskaini dizkie haurrei, horien artean “Esne Tanta” (1942),
“Sehaska Etxea” (1953), eta “Ijitotxoen Eskola” (1954) direlakoak, Atzeratuen Ahaideen eta Lagunen Elkartea (1958) eta Elizbarrutiko Apaizgaitegi Txikia (1961). Gaur
egun abian dago Diocesanas Molinuevo delakoa, Bigarren Mailako Hezkuntza eta
Lanbide Hezkuntzako irakaskuntza ematen dena.
Errementari kalea utzita, Vicente Goikoetxea kalean barneratuko gara. 13. zenbakian egon zen antzina Magdalena komentua izan zena. Komentu hori 1565. urtean fundatu zen, Katedral Berriak gaur egun hartzen dituen lurretan. Katedraleko
obrak hasi zirenean, 1909. urtean, mojek handik alde egin zuten eta beste etxe
batera joan ziren, Vicente Goikoetxea kaleko 13. zenbakira. Era berean, komentu
berrira eraman zuten fatxada neoklasikoa ere, Justo Antonio de Olaguibelek 1783.
urtean eraikia. Isabel de Zaldibar gasteiztar oinordeko aberatsaren apeta hutsa izan
zen komentu hartan karmeldar oinutsak sartzea. Alonso de Zaldibar eta Isabel Ruiz
de Vergararen alaba bakarra zen. 1589. urtean moja karmeldar oinuts egitea eraba64
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ki zuen, Santa Teresaren Erreforma egin berriari jarraituz. Etxe hura zein ordenak
hartu behar zuen ari zen Udala gestionatzen, eta agustindarraren aldeko erabakia
hartu zuen. Isabelek komentu hartan bere fortuna osoarekin sartuko zela agindu
zion Udalari, baldin eta egoitza karmeldarren ordenaretzat bazen, ez agunstindarrentzat. Ondasunen zenbatekoa kontuan harturik, Udalak azkenean moja karmeldar oinutsen alde egin zuen, oinordeko aberatsaren desirei jarraituz.
Alabaina, karmeldar oinutsen gizonezkoen ordenak beste komentu bat fundatu
nahi zuen hirian, baina ez zuen lortu, eta, hala, Logroñon eraiki zuten. Gasteizko
mojak Logroñoko ordenaren komentura aldatzea
nahi izan zuen orduan ordena honek, baina Udalak
ez zien Magdalenako komentua uzteko baimenik
eman. Orduan, 1650. urteko abenduaren 3ko ordu txikitan, beren ordena
bereko zenbait fraideren
laguntzaz eta gauaren
iluntasunaren babesean,
Gasteizko komentutik alde egin zuten mojek. Erlijio ordena berri baten beharra zegoen karmelda- Magadalena komentua.
rrek utzitako hutsunea
betetzeko, eta, horretarako, hainbat gestioren ondoren, 1653. urtean brigiden ordenako mojek hartu zuten. Eliz agintariek eta hiriko zaldunek sekulako harrera egin
zieten mojei, eta komenturaino eraman zituzten prozesioan. Elizan “Te Deum” ho
tsandiko bat ospatu zen, eta haren ondoren, gasteiztar damek ahamen bikain bat
eskaini zieten mojei. 1909. urtean, esan dugun bezala, mojek eraikin berri batera
joan behar izan zuten, Katedral Berriko obrak hasi zirenean. Lehen Karlistaldian,
1835 eta 1844. urte bitartean, bulego militarren egoitza gisa erabili zen.
Probintzia plazan barrena (Aldundiaren jauregia), Loma Jeneralaren plazara itzuliko gara. Han, Andre Maria Sortzez Garbiaren edo San Antonioren komentua
aurkituko dugu. Hortik oso gertu, XIII. mendean, Santa Klararen komentua sortu
zen, frantziskotar mojena. Hasieran serorategi apal bat baino ez zen, San Damianen
izenpekoa, geroago Santa Klarakoa deitu zena. XIII. mendearen erdialdekoa da komentu honen fundazioa. Mojak 1503. urtea arte klausurarik gabe bizi izan ziren
bertan. XVII. eta XVIII. mendean merkatari aberatsen alabak frantziskotar ordenan
sartu ohi ziren, Santa Klarako komentu honetan, eta nobleen alabak berriz Gurutze
Santuaren komentura joaten ziren.
Mariana de Velez Ladron de Guevarak eraikiarazi zuen Andre Maria Sortzez
Garbiaren komentua, Carlos de Alava haren senarra hil ondoren. Obrak 1622. urte
inguruan bukatu ziren. Andre Marianak haiseran frantziskotar fraide errekoletoek
har zezatela egoitza hura pentsatu bazuen ere, hil zenean borrokan hasi ziren haiek
eta karmeldarrak, bi ordenak nahi baitzuten berentzat komentua. Azkenean 1648.
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urtean hartu zen erabakia, frantziskotarren alde, eta haietxek egon ziren han 1841.
urtea arte. Urte hartan Udalak erosi zuen, eliz ondasunen Desamortizazioaren ondoren, utzi egin behar izan baitzuten. Moja klaratarren eskaera etengabeek, auzokoek lagunduta, komentua beren ordenari itzul ziezaioten, izan zuten emaitzarik.
1835. urtean klaratarren erkidegoa Andre Maria Sortzez Garbiaren komentuan sartu
zen bertan bizitzeko, klaratarren antzinako komentua eraitsi zuten, eta orubea
etxebizitzak eraikitzeko eta zabalgunea handitzeko erabili zen. Komentuko arkitektura bere horretan geratu zen 1962. urtea arte, urte hartan Kontzejuak eraisteko
erabakia onetsi baitzuen, eliza bakarrik utziz, Alaba Jeneralaren kalea zabaltzeko, era
eraikin berri bat altxatu zen mojentzat.
Manuel Iradier kaletik aurrera egingo dugu orain. 2. zenbakian dago karmeldar
oinutsen eliza. Jacoba de Aberasturi eta haren senarra, Eulogio Angulo, izan ziren
karmeldar oinutsen elizaren eta komentuaren fundatzaileak 1890. urtean.
Senda ibilbidea gurutzatuz, Unibertsitateko ibilbidean sartuko gara. 4. zenbakian dago Ikustaldiaren Andre Mariaren monasterioa (moja salestarrak), gure
ibilbide honen azken puntua. Eraikina Iñiguez de Betolaza arkitektoak lantzen zuen
estilo neogotikokoa da. Rosario Wall y Alfonso de Soura, 1870. urtean alargundu
zenean, Madrilgo Errege Salestarretan sartu zen, baina 1879. urtean Gasteiza aldatu zen, eta monasterio hau sortu zuen bertan. Orduz geroztik, Maria Ignacia izena
hartuta, hantxe bizi izan zen, hil zen arte (1885), komentuko elizako hilobiaren hilarrian ageri den bezala.

66
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TRANSGRESIOA
Sarrera

H

istorian zehar beti izan dira gizarteak izendatu dien eginkizunera egokitu ez
diren emakumeak. Emakume ezkonduaren betekizuna emaztea eta ama
izatea baino ez zen, etxea, senarra, seme-alabak eta zaharrak eta gaixoak
zaintzeaz arduratzea. Emakume ezkongabearen eginkizuna, berriz, esanekoa izatea
zen, eta amari etxeko lan guztietan laguntzea. Alargunarena, bertute moral eta
kristauen isipilua izatea.
Bazterreko emakumeak izan ziren baztertuak baino areago, kontuan harturik
zein eratako lanak eta jarduerak egin zituzten. Batzuek aginpideko erakundeen legeak edo arauak urratzen zituzten, galaraziak zituzten lan jardueretan arituz; beste
batzuek gizartean gora egin nahi zuten, gizarte taldeen mugak gaindituz, familia
garrantzitsuen kideekin ezkontza onuragarriak eginez. Batzuk, pobreziagatik, familia
laguntza eta abarren faltagatik, delikuentziaren eta prostituzioaren mundu ezkutuetan erori zen; beste batzuek gizonezkoen paperak hartu zituzten, itogarria gertatzen
zitzaien mendekotasunetik atera nahiaz, eta gizarteak kondenatzen zuen bestelako
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sexualitate batek bultzaturik.
Kasu batzuetan, gizarteak izendatutako paperen urratzea oso txikia zen, baina ez horratik garrantzi gutxiagokoa. Hala, izan ziren emakume
batzuk familiako gizonezkoen gainean benetako
kontrola izan zutenak, eta etxeko irudi nagusia
bihurtu ziren. Izan ziren halaber beste emakume
batzuk, bizitzaren gorabeheren ondorioz, familiako ekonomiaren zuzendaritza hartu zutenak,
berek baitzuten familia lantegiaren ardura. Zenbait emakumek, beste batzuek ez zuten indarrak
gidaturik, beren esku hartu zuten beren bizitzaren
patua, botere eta justiziazko guneetan aurkeztuz,
bidegabetzat hartzen zituzten egoerei aurre eginez edo beren desirak eta nahiak ezartzeko ahaleginak eginez.

XX. mende hasierako emakumea

Bestalde, gizarteak onarturiko gizarte jokamoldeen edo moralaren urratzeen objektu ere izan dira emakumeak, alegia, bortxa fisikoaren eta sexualaren biktima. Gizarteko talde ahulenetako eta babesgabeenetako
bat izanik emakumeena, aise ulertzen da era guztietako gehiegikerien biktima izatea, batez ere etxe barruan eta etxeko gizonezkoen aldetik. Bortxa mota hau onartzen zuen gizarteak. Zentzagarri fisikoak ohiko gauza ziren, eta eskuzabal banatzen
zituen familia buruak etxeko guztiengan, emaztearengandik hasita, seme-alaba,
aprendiz, morroi eta neskameenganaino. Egoera horien ondorioz eskandaluak sortzen zirenean auzoan, edota krimenak, zauriak, bortxaketak eta heriotzak, gertatzen
zirenean, azaleratzen ziren, eta bukatzen zuten justiziaren eskuetan.
Egoera hori zerbait aldatu da mendeetan zehar. Emakumeak ez ditu jadanik gizarte arau asko urratu behar bizi ahal izateko, nahiz eta oraindik ez den erraza botere politiko edo sozialeko hainbat gunetan emakumeak aurkitzea. Gaur egun, zoritxarrez, emakumea oraindik etxe barneko bortxaren objektu nagusietako bat da,
aldatu nahi bada gizarte osoaren esku dagoen egoera negargarrian.
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Ibilbidea
Andre Maria Zuriaren plazan hasiko dugu ibilbide hau, Plaza Berria eraiki zen
unea arte (1790), Erdi Aroaz geroztik hiriko plaza eta azoka lekua izan zen horretan.
XVIII. mendean, urte askoan, Alondegitik Aiztogile kaleraino ipintzen zituzten beren
postuak janariak saltzen zituzten emakumeek. 1780. urtean, Ilustrazioaren garaiko
hiria garbitu eta edertzeko politikari jarraituz, Posten Bidea zeharkatzen zuten gurdi
eta salgaien bidea oztopatzen zuten postuak plaza honetatik kentzea erabaki zuen
Udalak. Janari postuak plazareko erdialdera aldatzera agindu zuen. Emakumeek,
hainbeste denboran janaria saltzen egon ziren lekua aldatzen zitzaielako haserretuta, elkarrekin antolatzea erabaki zuten, eta talde gisa joatea Udalera beren kexak
aurkeztera. Elkarturik, lau emakume hautatu zituzten guztien ordezkari izateko,
Maria de Regardera, Ines de Artaburu, Isabel de Izarra eta Polonia de Armentia. Haien ardura zen taldearen kexak ezagutaraztea eta postuak hasierako lekura
itzularaztea, ohituraren indarra aipatuz horretarako, erabilera bat lege bihurtzen
zuena. Alabaina, eta ahalegin guztietangatik ere, leku berriarekin konfromatu behar
izan zuten.
San Migeleko eskaileraren behealdean, Udala eta Alondegia zeuden eraikina al
txatzen zen. Emakume bakarrek, babestuko zituzten senarrik edo familiarik gabe,
zailtasun handiak izaten zituzten bizi ahal izateko. Gremioek galarazi egiten zieten
emakumeei lanaren mundu arautuan sartzea. Legez kanpoko lana zen geratzen zi
tzaien irteera bakarra. Francisca de Izaguirre alarguna bakarrik zegoen, eta, bizi
tzeko, monterak josten zituen bere etxean. Monterak saski batean sartuta, hiriko
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kaleetan barrena ibiltzen zen saltzen. Alabaina, jostunen eta kaltzetagileen anaidiak
haren berri jain zuelarik, salaketa jarri zion agintarien aurrean, intrusismoa leporatuz. Justiziak anaidiari eman zion arrazoia, salgaiak konfiskatu zizkion alargunari eta
multa handi bat ordaintzera behartu zuen, ez ordaintzeak ondasunak bahitzea eta
kartzelan sartzea suposatzen zuena.
Plaza honetan dago Gasteizko
Guduaren oroigarrizko monumentua, Gabriel Borras madrildar arkitektoaren lana, eta 1917. urtean inaguratua. Gasteizko Guduan emakume harrigarri batek parte hartu zuen,
“Ibaibarriaga koronelak”. Martina
Ibaibarriaga Berrizen jaioa zen, Bizkaian. 1808. urtean, frantses osteak
haren aitak gobernatzen zuen botikan sartu ziren, eta Martinaren aita,
ama eta anaia hil zituzten. Martinak
zin egin zuen mendeku hartuko zuela. Horretarako, gizonez mozorrotuta, armadan sartu zen, Manuel Martinez izena hartuta. Independentziako Gerran, Zaragozako se
tioan,
larri zauritu zuten, baina, bere heroismoa zela-eta, koronel gradura
igo zuten. Orduan jakin zen emakumea zela, eta, hala, armada utzi behar izan zuen, baina, hala eta guztiz
ere, gorde zuen koronel gradua eta
pentsio bat eman zioten, eta armada
hartako ofizialetako batekin ezkondu
zen.

Gasteizko guduaren monumentua.

Bere emakumetasuna gizonezko arropen azpian ezkutatu eta armadan sartu zen
beste emakume bat Catalina de Erauso izan zen, “Moja Alfereza” ezizenaz ezagunagoa. Catalina Donostian jaio zen XVI. mendearen bukaeran. 4 urte zituela komentura bidali zuten bere izeba mojarekin, baina 15 urterekin ihes egin zuen eta
Gasteiza iritsi zen. Hemen, 1600. urtean, neskame egon zen hiru hilabetez Francisco Cerralta katedradunaren etxean, eta handik ere ihes egin zuen diruren bat lapurtu ondoren. Catalinaren abentura zaletasunak Indietarako itsasoratzera eraman
zuen; han hainbat lanpostu bete zuen, eta hasi zen bizitzen ezpatari eta soldadu
moduan. Arazo eta estualdi asko izan zituen, jokoa eta emakumeak zirela-eta, eta
behin baino gehiagotan zauritu zuten. Gudu zelaian, indiarren kontrako borrokaldietan, heroi moduan jokatzen zuen. Behin baino gehiagotan adierazi behar izan
zuen emakumea zela, urkamenditik salbatzeko. 39 urterekin Espainiara itzuli zen eta
bertatik bidaia bat egin zuen Erromara. Han Urbano VIII.ak harrera egin zion, eta
printze eta kardinalen gonbidatua izan zen. Gero Indietara itzuli zen berriz, eta han
bizi izan zen bizitzako azkeneko urteetan, mandazain gisa lan eginez.
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Espainia plazan sartzen gara orain, zeina 1781 eta 1790 urte artean eraiki bai
tzuen, estilo neoklasikoan, Justo Antonio de Olaguibel arkitektoak. 13. zenbakian
kapelagile frantses bat bizi bertan, Francisco Belloc. Neskame gazte bat zuen
etxean, Tomasa Lauzurica. Nagusiak neskameaz abusatzen zuen, jaten oso gutxi
ematen baitzion, eta, hori zela-eta, bere amaren etxera joan behar izaten zuen neskak behar bezala jan ahal izateko. Tomasak orduan gauza arrunta zena egin zuen,
balio gutxiko txanpon batzuk lapurtu nahi izan zizkion nagusiari, baina, bila zebilela, urrezko apaingarriak eta diruak aurkitu zituen. Tentazioa handia zen, eta neskak
azkenean pieza haiek lapurtu eta hirian saldu zituen. Nagusia berehala ohartu zen
lapurretaz, neskamea salatu zuen, justizia etxera iritsi zen, miaketa egin, eta neskaren bularrean aurkitu zuen dirua ezkutaturik. Bere burua defenditu zuen arren, bere
nagusiak janariarekin zuen zuhurkeria aipatuz eta deabruaren tentazioek hartara
eraman zutela adieraziz, justiziak kondenatu egin zuen. Epaileak kontuan izan zuen
bai bera eta bai ahizpa ezagunak zirela hirian prostituta ibiliak zirelako. Kondenaren
ondorioz, plazan jarri zuten ikusgai, oholtza baten gainean, uztai bat zuela lepoan,
eta “etxeko lapurra eta prostituta izateagatik” zioen kartel bat zuela zintzilik, bizilagunak berataz trufa zitezen. Donostiara eraman zuten gero, eta han sei urtez eduki
zuten espetxeratuta bertako emakume kartzelan.
San Frantziskoko aldapatik
gora, Barnekaleraino igoko gara.
Kale honetan zegoen Erdi Aroan
hiriko judu auzoa. Inkisizioaren
aurrean juduzale izateaz akusatua izatea krimen izugarria zen,
oso garesti ordaintzen zena, baita heriotzarekin ere, eta arrasto
iraingarria uzten zuen kondenatuaren deituran, belaunaldiz belaunaldi igortzen zen arrastoa.
1485. urtean gizon bat, Jato Tello, birao egiteaz eta Jainkoari
uko egiteaz salatu zuten. Hiriko
epaile eta alkateak torturen bidez lortu zuen Jatoren aitorpe- Barnekalea.
na, eta 50 zigorrada hartzera
kondenatu zuen, mingaina kentzera eta ondasunak bahitzera. Telloren emazteak, Buenaventura bera, egoera izugarri hartan, buru-belarri sartu zen auzian, eta adore handiz Valladolideko Errege
Kantzelaritzaren auzitegira jo zuen, epaiarekin ados ez zegoelako. Baina, azken
erabakia iritsi aurretik, epaileak kondena betearazi zuen, plazan zegoen pikotara
eraman zuen Tello (gaur egungo Andre Maria Zuriaren plazara), eta egur batean
iltzatu zion mingaina. Bizilagunen erreguen ondorioz, lortu zen kondenatuaren
mingaina askatzea eta mozketaz libratzea. Emakumeak, bitartean, Valladoliden entzun zezaten lortu eta epaia bidegabea zela frogatu zuen, izan ere, epailea haren
senarraren kontrako gorrotoaz jardun baitzen, eta ez justiziaz edo egiaz. Senarra
aske utzi zuten, ondasunak eta ohorea itzuli zizkioten, eta epailea isun gisa fortuna
txiki bat ordaintzera behartu zuten.
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Kale honetan bertan, XVIII. mendearen amaieran, oso egoera ekonomiko larrian
zeuden Ruiz de Alegria senar-emazteak. Matias Ruiz de Alegria ondoezik zegoen eta
ezin zuen lanik egin, eta, hortaz, oso etorkizun iluna zuten biek. Lanik egiten ez
bazuen, ezin zuen jan, ehundegia saltzen bazuen ez zuen bizimodua ateratzeko
biderik izango, behin salmentan hartutako dirua agortzen zenean. Emazteak, Isabel
Ortiz de Landazurik, diru beharraren premiaz, pentsatzen jarrita, aurkitu zion arazoari irtenbidea. Senarraren onespenarekin, auzokide bati, Crisanto de Guillernari,
saldu zion ehundegia, baina, salmenta kontratuan hitzartutakoaren arabera, lantegiaren gozamena izango zuten bai berak bai senarrak, hil arte, urtero errenta jakin
bat ordaintzearen truke. Andrea hiltzean, bere oinordekoek lantegia eta lanabes
guztiak Guillernari eman behar zizkioten.
Kale honetako 44. zenbakian, 1861. urtean, Amalia de Alcazarek putetxe bat
zabaldu zuen. XIX. mendea arte, legez kanpokoa izan zen prostituzioa Gasteizen,
eta, horren ondorioz, baita prostituzio etxeak ere. Putetxe honetan adin txikiko
neska batzuek lan egiten zuten, 17 eta 21 urte bitartekoak. Putetxe hauetan bizimodua oso gogorra izaten zen prostitutentzat, putetxeko nagusi edo ugazabandrearen abusuak pairatu behar baitzituzten. Amaliak ekonomikoki esplotatzen zituen neskak, bezeroek ordaintzen zutenaren erdia berak hartzen baitzuen, eta horrez gainera, neskek kopuru bat ordaindu behar zioten ostatuarengatik, janariagatik, arropa garbitzeagatik eta sendagilearen derrigorrezko bisitengatik. Abusu fisikoak ere pairatu behar izaten zituzten neskek, ugazabandreak sarritan jotzen baitzituen. Neska haietako batek, Francisca de Burgoa izena zeritzanak, ezin izan zuen
egoera hura gehiago eraman, eta ihes egin zuen, lehenago ere beste lagun batzuek
ihes egin zuten bezala, Valladolideko beste putetxe batera. Amalia, apopiloak alde
egiten ziotela ikusirik ernegatuta, lapurretaz salatu zuen Francisca. Neska Gasteiza
itzuli zen epaiketara, eta errugabea zela frogatu zuen. Eta Amaliari oso oker joan
zitzaizkion gauzak, zeren, salatzaile izatetik salatua izatera aldatu baitzen. Adin txikiko neskak hartzen zituela etxean jakin zen epaiketan, eta, horretaz, adin txikiko
neskak prostituziora bultzatzeaz akusatu zuten. Berak, bere buruaren alde eginez,
bere etxea, prostibuloa ez ezik, ostatua zela adierazi zuen, eta prostituzioan jarduten ziren moral gutxiko neskak bizi zirela bertan. Fiskalak, etxearen inguruaren ez
zela eskandalurik izaten kontuan hartuta, barkamena eman zien emakume guztiei.
Pintore kalera iristen
gara orain. San Frantzisko Xabierkoaren kantoiaren ondoan (lehen etxesailean), 1732. urtean,
Francisco Ortiz de Zarate
ehulearen lantegia zegoen. 1738. urtean
gaixotu egin zen, eta
ohen geratu behar izan
zuen, lanik egin ezinik.
Emazteak, Rosa de Zerainek, hartu zuen behar
izan zuen lantegiaren
Sokaren Etxearen barrenaldea.
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buruzagitza, eta, hala, senarraren lana jarraitu behar izan zuen hainbat urtez, bi
ofizialen laguntzaz, eta bezeroen aginduez arduratu. Nahiz eta garai hartan emakume bat izatea lantegi bateko buru (gremioek debekatu egiten zuten) oso gauza
ezohikoa zen, Rosak hain ondo bete zuen bere egitekoa, non negozioaren erritmoa
mantendu baitzuen, eta hiriak ehule gisa ezagutu zuen, maisua balitz bezala.
Aiztogile kalean sartuta, 24. zenbakira joango gara. Bertan dago Sokaren Etxea,
etxe gotikoa, jatorri juduko merkatari aberatsen familia batena izan zena, Sanchez
Bilbaotarrena, XV. mendeaz geroztik. 1480. urteko urriaren 1ean, familia hartako
kide bat, Teresa Sanchez de Bilbao, Pedro Sanchez de Bilbao fisikariaren eta haren
bigarren emazte Maria Ruiz de Gaunaren alaba, eta Juan Sanchez de Bilbao merkatariaren arreba, krimen izugarri baten biktima izan zen. Senarrak, Juan Martinez de
Buendiak, erail egin zuen, arrazoi ekonomikoek eraginda. Hilketaren berri jakin zenean heriotzara kondenatu zuten, baina Isabel Katolikoa erreginak, 1480ko urriaren
20an, turkiarren kontra borrokatzeko Itsas armadan sartu ziren guztiei emanadako
barkamen orokorrean babestu zen. Hiru urte geroago, hiltzailea Gasteiza itzuli zen.
Maria Ruiz de Gaunak, Teresan amak, inola ere ez zuen nahi suhi hiltzaileak berea
lortzetik, eta, bere alabaren mendekua hartu nahian, Armadaren ontzietakoren baten zerrendan haren izena ageri ote zen ikertzen hasi zen. Juan Martinez de Buendia
iruzur egin zuela aurkitu zuen, eta, gainera, beste pertsona bat bidali zuela turkiarren kontra borroka egitera, ordainduta, bera joateko ordez. Engainuaren frogarekin, erreginarengana jo zuen,
eta suhiari emandako barkamena baliogabe utz zezala erregutu
zion. Erreginak amore eman
zuen, eta 1483. urteko abenduaren 24an bete zen Juan Martinez de Buendiaren kontrako
heriotza epaia.
Aiztogile kaletik irtenda eta
Justo Antonio de Olaguibel arktitekto neoklasikoaren lana den
Arkupeetatik jarraituz, Hedegile
kalean sartuko gara. Kale honetan bizi izan zen 1775. urtean Hedegile kalea, Andre Maria Zuriaren plazatik gertu.
Miguel Antonio de Ibarra merkataria. Bazuen bere zerbitzura
neskame gazte bat, Josepha de Aiesa. Merkatariaren aldameneko etxean jostun bat
bizi zen, Domingo de Obecuri, seme bat zuena, Joseph Gabriel, aita bezala jostuna
hura ere, eta aitaren dendan lan egiten zuena. Josephak, bere egoera ekonomikoa
eta soziala hobetu nahiz, jostun gaztea berataz maiteminaraztea erabaki zuen, eta,
sexu harremanak izango zituztelako aginduaz erakarrita, ezkontza zin bat lortzea.
Bere nagusiak etxetik alde egin zuen arte itxoin zuen, eta jostunaren aita Bilbora
joan zenean, zezen korrida batera, bere ohera eraman zuen jostun gaztea. Oheratu
ondoren, agindutakoa betetzeko eta berarekin ezkontzeko eskatu zion, baina mutilak ezetz erantzun zion, adin txikikoa baitzen eta, horretaz, aitaren baimena behar
zuen ezkontzeko. Josephak, hisiz, bere dontzeilatasuna urratu izanaz salatu zuen
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Joseph Gabriel. Epaileak bi emagini eskatu zien neskamea azter zezatela. Emaginek
ikusi zuten neskak behin baino gehiagotan izan zituela sexu harremanak, eta, hortaz, ezinezkoa zela jostuna izatea lehen maitalea. Horrez gainera, epaileak galdetuta, jakin zen Joseph Gabrielek sexuaz eta sexu harremanak gauzatzeko moduaz
ezertxo ere ez zekiela, eta, hala, libre geratu zen.
Bakardade eta Harategi kantoien arteko kalearen zatian (bigarren etxesaila),
XVIII. mendean, Solas Etxea edo hiriko kafetegia zegoen. Hementxe elkartzen ziren
hiriko eskulangile eta merkatari aberatsak jokoan aritzera (karta jokoan, billarrean,
etab.), hiritik etortzen ziren kazetak irakurtzera eta azken albisteei buruz hitz egitera.
Emakumezkoek gobernatu ohi zuten negozio hau. 1724. urtean Maria de Gamarra
alarguna zen bertako arduraduna, eta hogei urte geroago Josepha de Landaburu
eta haren senarra, Pedro Regalado, ziren etxeko arduradunak. Senar-emazteei lagunduz, Maria Angeles Ochoa de Muruak egiten zituen neskame lanak. Bezeroak
beren morroiak lagun zituztela etortzen ziren, eta haiek atarian geratzen ziren,
edanean eta jokoan. Morroiek, mozkortzen zirenean, sekulako eskandaluak sortzen
zituzten kafetegian, errespetua galtzen baitzieten etxekoandreari eta neskameari.
Gau batean, Maria Angeles, kandela batekin bidea argituz, atarira zeraman eskaileretatik jaitsi zen, eta, iritsi zenean, morroi haietako batek harrapatu zuen, gonatik
heldu, besarkatu eta musu eman nahi izan zion. Neskak, ikaratuta, kandela bota eta
korrika alde egin zuen. Haren ondorioz, eskailera erre egin zen, eta Maria Angelesek
bere etxekoandrearen errieta jasan behar izan zuen.
Gasteizko Guduaren ondoren, 1813. urtean, gudu zelaian geratu ziren sakabanaturik kutxa eta gurdi asko eta asko, aberastasunez beteak, ihes egindakoenak edo
espoliazioaren emaitza zirenak. Ingeles-hispaniar osteak sartu zirenean Wellingtongo dukearen eta Alava jeneralaren agintepean, lapurreta galaraztea erabaki zuten
haiek. Baina Gasteizko biztanleek ez zieten debekuei jaramonik egin, eta balio zuen
oro harrapatzen hasi ziren. Talde lapurreta horretan emakumeek gogotik parte hartu zuten. Haien artean zeuden Micaela de Zurriarain eta Modesta de Gavilan.
Zilarrezko ontziteriaz betetako kutxa bat aurkitu zuten, eta bien artean banatzea
erabaki zuten. Harrapakina haiekin banatu nahi zuen alargun bat ikusi zutenean,
Cecilia Lopez de Maturana, Micaelak, buru-argiena bera baitzen, alarguna entretenituz utzi zuen bere adiskide Modesta, berak zilarra zeraman artean. Ontziteria
oso astuna baitzen, senarraren bila joan zen, harrapakinaren garraioan lagun ziezaion. Bidean bizilagun batekin topo egin zuen, eta lagun ziezaion konbentzitu
zuen. Urbinako ataritik sartu ziren biak hirian, bertako zaindariak ikusi gabe (diruz
erosiko zuten seguraski), eta Micaelaren etxera eraman zuten harrapakina. Micaelak
ez zuen batere asmorik Modesta bere lagunari zilarraren erdia emateko, eta, hala,
beretzat gorde zuen diru guztia, eta harekin etxe bat erosi eta denda bat zabaldu
zuen.
Harategi kantoiaten inguruan, hiriko udal harategiaren egoitza zegoen XVIII.
mendean. XVIII. lehen hamarraldietatik aurrera emakumezko familia saga bat aritu
zen haragiaren salmentan harategiko postu batean: Maria Josepha Sarralde, haren
alaba, Ines Elzaurdi, eta iloba, Gregoria Ballone. Gregoria Ballone, hamazazpi
urte zituela, Eugenio de Arriaran gozogile aberatsaz maitemindu zen, eta, maitasun
haren ondorioz, haurdun geratu zen. Biek nahi zuten ezkondu, baina Eugenioren
familiak ez zuen halakorik nahi, neskaren maila soziala berena baino askoz apalagot74
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zat hartzen baitzuten (harategiko moztaile izatea oso gaizki ikusia zegoen gizarte
hartan). Eugenioren aitak auzitegietara jo zuen, eliteko familiak desberdinen arteko
ezkontzatik babesten zituen erreinuko legeak aipatuz. Epaileek Arriaran familiari
eman zioten arrazoia, eta galarazi egin zuten Gregoria eta Eugenioren ezkontza,
nahiz eta Eugenio adinez nagusia izan. Orduan bikoteak Frantziara ihes egitea erabaki zuen, eta han ezkondu, baina 1800. urteko ekainaren 24an mugan geldiarazi
eta Gasteiza itzularazi zituzen. Gregoria iraindua eta bizilagunen burlaren mende
geratu zen, seme baten ardura hartu behar izan zuen ezkongabea izanik, eta
ezkontzeko aukerarik batere izan gabe.
Anorbin kantoitik bidea jarraituz, Zapatari kalean sartuko gara. San Rokeko kantoitik hurbil geratuko gara. XVIII. mendearen erdialdean Martinez de Urizartarren
familia bizi zen bertan, aitak, amak eta iloba umezurtz batek osatua. Mutilak osabaizeben etxeko beheko solairuan lan egiten zuen bizargin
eta odol-ateratzaile gisa. Izeba, Josepha de Arriaga zen,
emakume indartsua eta menderatzailea, etxea eta negozia
gobernatzen zituena. Ilobaren dendan eserita, berak kobratzen zien bezeroei, eta bizarra egitea ordain
tzeko
ematen zioten alearen kalitatea kritikatzera ere iristen zen
(gauza arrunta zen orduan
zerbitzuen ordainketa dirutan
nahiz espeziean egitea). Dirua izebak gordetzen zuen Zapatari kalearen eta San Roke kantoiaren bilgunea.
kutxa batean, eta, senarra hil
zenean, beretzat hartu zuen
ilobak aurreztutako diru guztia, aitaren herentzia lapurtu zion, mutila etxetik botatzera ere iritsi zen, eta auzitara eraman zuen. Bere iloba Martin Martinez de Urizarrek
umetan mantentzeko, jazteko, ostatu emateko eta ogibidea ikasteko gastatu zuena
atzera ordain ziezaion nahi zuen emakumeak, nahiz eta txiki-txikitandik etxeko morroi gisa lan egin izan zuen mutilak. Auzitegiak Martini eman zion arrazoia, eta lapurtutako diru guztia itzultzera eta isun bat ordaintzera behartu zuten izeba.
Kaleko zati honetan, XVII. mendearen lehen herenean, ezpatagile bat bizi izan
zen, Juan de Presencio zeritzana. Gizon hura bera baino askoz gazteagoa zen
emakume batekin ezkondu zen bigarren aldiz, Ana de Nofuentes bera. Lehen
ezkontzatik jaiotako semea beldur zen amaorde gazteak ez ote zion kenduko beretzat hartzen zuen herentzia, eta are gehiago amaordeak beste oinordeko bat ematen
bazion bere aitari. Hori zela-eta, auzo guztian zehar esesten zuen, irainka eta prostituta zela esanez. Ana, ezkondu aurretik, apaiz baten etxean lan egina zen; Diego
de Arsua zen apaiza. Ezkontzeko erabakia hartu zuenean, apaizak diru kopuru bat
eman zion Anari, dote gisa eraman zezan ezkontzara. Semeak esaten zuen amaordeak egin zizkion “zerbitzuak” ordaintzeko eman ziola diru hori, eta diru horretatik

75

Emakumeak Vitoria-Gasteizen mendeetan zehar. Ibilbideak eta biografiak

bizitzeko ezkondu zela aita berarekin. Semeordearen hitz eta keinu lizunek infernua
bihurtu zuten Anaren bizimodua. Senarrak auzitegira jo behar izan zuen bere semearen gehiegikeriak eteteko, zeinak emakume prestu bat hain gaizki tratatzen
baitzuen, eta hari herentzia kentzea utz ziezaioten.
Zapatari kalea utzita, Errementari kalean barneratuko gara. Kalearen hasieran
(aurreneko etxesailean), XVIII. mendearen hasieran, etxea eta lantegia zeuzkan Joseph de Zabala gozogile aberatsak. Magdalena de Rotaeta zuen honek emaztea,
era berean hiriko gozogile familia garrantzitsu baten alaba zena. Haren zerbitzura
lan egiten zuten bi neskamek eta emakumezko giltzazain batek, azken hau Magdalenaren iloba. Neskameak Javiera de Iturralde eta Antonia de Losa ziren. Azken
horren bizimodua ez zen batere erraza, ugazabaren jeinu txarra eta lantegiko
aprendizetako baten sexu erasoak, hitzezkoak nahiz egitezkoak, pairatu behar baitzituen. Hainbesteraino iritsi zen egoera hura, non kexa aurkeztu baitzion bere nagusiaren suhiari, gauzak aldatu nahian. Etxeko giltzazaina, Josepha de Rotaeta,
alargundu zenean hasi zen bere izebaren zerbitzura lanean. Haren zainpean zeuden
etxearen intendentzia eta gainerako zerbitzari guztiak, eta bera arduratzen zen orobat ezerk ez zezan nahastu nagusien lasaitasuna. Bere osabaren jeinu txarraren
beldurrez, behin baino gehiagotan ezkutatu behar izan zuen aprendizetako baten
jomolde halamoduzkoa, eta berari ez zegozkion gauzak ere egin behar izaten zituen. Hala, gau batzuetan, aprendiz gaztearen gonbitoak garbitu behar izan zituen
etxera mozkorra iritsi zenean, edota hari ohean sartzen lagundu, nagusiaren aurrean koartada bat eskainiz.
San Pedro elizatik gertu (bigarren etxesailean), 1720. urtean, 17 urteko neska
gazte bat bizi zen, Maria Jacinta de Celaya, Domingo de Celaya dendariaren alaba.
Honek bere negozio txikian laguntzen zion aitari, eta hantxe ezagutu bide zuen
auzoko noble gazte bat, Valladoliden apaiz
ikasketak egiten ari zena, Joaquin Tomas de
Landazuri. Botikaren atzealdean gazte batzuk biltzen ziren Jacintarekin hitz egiteko.
Maitemindu ziren bi gazteak eta ezkontzeko erabakia hartu zuen, baina Joaquinen
familiak uko egin zion ezkontzari. Haien
ustez, Celayatarrak oso gizarte maila apalekoak ziren, eta beraiek baino fortuna txikiagoa zuten. Gainera, neskaren izen ona ere
auzitan jartzen zuten, dendan egiten zuen
lanagatik eta ikasleak etengabe zebiltzalako
botikaren atzealdean joan-etorrian. Maria
Jacinta haurdun geratu zen eta bikoteak
Gasteiztik Miranda de Ebrora ihes egitea
erabaki zuten, ezkondu ahal izateko. Ihesaldian apaiz batek lagundu zien, eta hark
bere etxean hartu zuen Maria Jacinta; bitartean Bujedoko komentuan ezkutatu zen
Joaquin Tomas. Handik indarrean atera zuten ahaide batzuek, eta gordeta eduki zuSan Pedro eliza.
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ten ez zedin ezkondu. Domingo eta Maria Jacinta de Celayak auzitegietara jo zuten,
Joaquin Tomasen familiak haurraren hazkuntzaren ardura har zezan. Aitaldeko
amonak, Juana Ariz y Tobar andreak, Joaquin Tomasen herentziaren parte bat eman
zion umeari, hazkuntzarako. Baina Maria Jacinta ezkongabe geratu zen, haur bat
zuela bere kargu, ohorea galduta eta bizilagunen esamesen objektu bihurtuta.
XVIII. mende horretan bertan, eta Landazuritarren etxetik oso gertu, Maria Santos Ortiz de Zarate alarguna bizi zen. Senarra zapatagilea zuen, eta hil zenean
lantegia utzi zion, Maria Santosek zuzentzen zuena, bere semeak, Juan Manuel Saez
de Buruagak, lagunduta. Lantegia zabaldu nahi baitzuen, 1775. urtean Udalari eskatu zion harresiaren eta Zapardiel ibaiaren arteko lur batzuk eman ziezazkion.
Baina ez zen alarguna lur haiek desiratzen zituen bakarra. San Pedro elizak ere beretzat nahi zituen, bertan sakristia berri bat egiteko, eta, hala, eliza ere Udalera jo
zuen eskaerarekin. Alargunak bazuen aukera onik Udalean, bi ahaide baitzituen
postu garrantzitsuetan, eta haien eraginari esker lortu zituen lurrak, San Pedro elizaren kalterako. Alkatea salatzera iritsi zen bezala, bere semea zelako lortu zuen
diputatuaren onespena, eta prokuradore nagusiarena berriz, “opariren bat egin beharko ziolako zegokionari”.
Gasteizko kale zaharrei agur esanda, Jesusen Zerbitzarien eta Diputazioko kaleetan barrena joango gara, Probintziako plazaraino. Diputazioko eraikinari buruz bide
paraleloa jarraituz, Vicente Goikoetxea kalera iritsiko gara. Santa Maria Magdalenaren komentua 1565. urtean fundatu zen, Katedral Berriak gaur egun hartzen
dituen lurretan. Katedraleko obrak hasi zirenean, 1909. urtean, mojak handik aterarazi zituzten eta beste etxe batera joan ziren, Vicente Goikoetxea kaleko 13. zenbakira. Fatxada neoklasikoa bakarrik gorde da komentu zaharretik, Justo Antonio de
Olaguibelek 1783. urtean eraiki zuena. Komentua eraiki ondoren, zein ordenak
egon behar zuen bertan pentsatu zuen Udalak, eta moja agustindarrak joango zirela hara erabaki zen. Baina gasteiztar oinordeko aberats batek, Isabel de Zaldibarek,
Alonso de Zaldibar eta Isabel Ruiz de Vergararen alaba bakarra bera, moja karmeldar
oinuts egitea erabaki zuen 1589. urtean, Santa Teresaren Erreforma egin berriari
jarraiki. Gasteizen ez zegoen ordena horretako komenturik, eta Isabelek ez zuen
bere hiritik alde egiteko asmorik, eta, hala, Isabelek bere fortuna osoarekin sartuko
zela komentu berrian agindu zion Udalari, baldin eta egoitza hura karmeldarren
ordenarentzat bazen, ez agunstindarrentzat. Ondasunen zenbatekoa kontuan harturik, asko baitzen, moja karmeldar oinutsen alde egin zuen Udalak azkenean, oinordeko aberatsaren desiren aurrean makurtuz.
Karmeldar oinutsen gizonezkoen ordenak beste komentu bat fundatu nahi zuen
hirian, ordenaren adar femeninoak nolako arrakasta izan zuen ikusirik, baina ez zuen
lortu, eta, hala, Logroñon eraiki zuten komentu berria. Ordena honek, Gasteizen
izan zuen hutsegiteagatik ernegaturik, Gasteizko mojak ere Logroñoko ordenaren
komentura aldatzea nahi zuen. Udalak ez zien mojei Magdalenako komentua uzteko baimenik eman, eta, hortaz, benetan xelebrea izan zen mojen irteera. 1650.
urteko abenduaren 3an, goizaldeko ordubatak edo ordubiak aldean, beren ordena
bereko zenbait fraideren laguntzaz eta gauaren iluntasunaren eta haize eta elurrezko ekaitzaren babesean, Gasteiztik alde egin zuten mojek, gurdi batean ezkutaturik. Santo Domingoko komentuaren priorearen esku utzi zituzten mojek monasterioko giltzak eta azalpenezko ohar bat, Gasteizko alkateari eman ziezaizkion. Zal77
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dizko talde bat antolatu
zen, Ahaldun Nagusia zela
buru, mojak Argantzun harrapatu zituena, Gasteiztik
15 kilometrora. Gasteiza itzultzera derrigortu zituzten, eta Magdalenako komentuan sartu behar izan
zuten mojek, ez protestarik
gabe. Beren atsekabea
erakusteko, kanpaiak jotzeari eta Sakramentu Txit
Santua zaintzeari utzi zioten. Hi
riak, bere aldetik,
mojek berriz ere ihes egin
Florida parkea
ez zezaten, auzokoek osatutako guardia talde bat
ipini zuen komentuaren inguruan. 1651. urtearen bukaeran eliz auzitegi batek baimena eman zion karmeldarren komunitateari, komentua utzi eta Logroñora joan
zitezen. Bi urte geroago, ahizpa brigidak sartu ziren Gasteizko komentuan.
Hemendik, eta gure ibilbidea bukatzeko, hiriko parkerik erromantikoenera abiatuko gara, Florida parkera hain zuzen ere. 1870 eta 1879. urte bitartean hiltzaile
izugarri batek beldurrak akabatzen eduki zituen Gasteizko emakumeak. Hamar urte
horietan, hiriko eta hiri inguruko hamar emakume erasotu, bortxatu eta erail zituen,
hiritarren histeria kolektiboa sorraraziz. Emakumeak oso arduratsuak bihurtu ziren,
eta, ahal izanez gero, ez ziren bakarrik ibiltzen leku bakartietan, ezta ezezagunekin
ere. Pixkana-pixkana, “Sacamantecas”aren elezaharra osatu zen. Jendeak uste zuen
indar handiko munstro bat zela, Floridako kobazuloetan bizi zena, sufrezko arrasto
bat uzten zuena eta “bizimodu alaia” egiten zuten neska gazteak eta andre ezkondu ezleialak bortxatzen eta hiltzen zituena, eta erraiak ateratzen zizkiela haiei gero,
filtroak eta edabeak egiteko. Azkenean jakin zen pertsonaia izugarri hura peoi gizajo bat besterik ez zela, Juan Diaz de Garayo zeritzana. Juana Ibisate bere laugarren
eta azken emaztearen lekukotasunari esker kondenatu ahal izan zuten. Heriotza
epaia maiatzaren 11n bete zen, goizeko 8tan, “garrote vil” izeneko sistemaren bitartez, Sutaustegian. Hiltzailearen gorpua erakusgai utzi zuten arratsaldeko 6’30ak
arte, eta autopsiaren ondoren alargunari eman zioten gorpua, hilobira zezan.
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7. EMAKUMEA ETA
MEZENASGOA
Sarrera

M

ende askotan zehar, Erdi Aroaz geroztik eta XIX. mendea ondo sartu zen
arte, indarrean egon zen nobleziaren nagusitasuna. Nobleziaren ezaugarri aipagarrienen artean, nobleek ezin zutela lanik egin aipatu behar da,
areago, derrigortuta zeuden beren aberastasuna eta posizioa erakutsi eta nabarmen
tzera.
Posizio horren kanpoko erakustaldia, banaka egiten zen pertsona haietako
bakoitzarengan, emakume nahiz gizonezko izan; orobat erakusten zen aberastasuna egoitza eta jauregien bitartez, arte bilduma, hilobi kapera eta bestelako fundazioen bidez.
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Mezenasgoa izan zen gizarte eta ekonomia posizio altu horrekin laster lotu zen
alderdietako bat. Mezenasaren irudia, arteen babesle eta bultzatzaile gisa, Aro Berrian garatu zen bereziki, arte bildumen eta bitxikerien bilduma zaletasunarekin
batera.
XVI. mendetik aurrera, Berpizkunde betean, aristokrazia honetako kide batzuek
eskura izan zuten artelan benetakoen eskaera egin eta ordaintzeko posibilitatea, ez
bakarrik egoera ekonomikoarengatik, baita goreneko gizarte mailetan zituzten harremanengatik ere. Egoera honen lehen erakustaldiak, Gasteizen, Karlos V.aren enperadorearen gortesauen eskutik etorri ziren.
Nobleziako emakumeek, beren senarrekin batera, edo bakarrik, beren posizioa
eta fortuna zela-eta, eginkizun bereziki garrantzitsua izan zuten mezenasgo lanetan.
Hiriko eliza eta komentuetan familia handien noblezia armarriak erruz ageri dira,
haietxek arduratzen baitziren kapera, erretaula, eskultura, apaingarri sakratuak etab.
egin zitezen eskatzeaz. Era berean, etxesailek ere jaso zituzten emaitzak eta oinordekotasun legatuak, goi mailako klaseei zegokien karitatearen erakusgarri gisa.
Alabaina, mezenasgo lan honen emaitza agerikoena jauregien eta noble egoitzen eraikuntza izan zen, hirian zehar barreiaturik, eta orobat arte bilduma pribatuak
zabaltzea. Arte bilduma aberats horiek gorde zituzten jauregien artean, derrigorrez
aipatu behar dira Montehermoso eta La Alamedakoak.
Gizarte klase honen beste kanpoko erakusgarri bat ongintzazko jarduerak izan
ziren, emakumeekin bereziki lotuak zeudenak. Emaitza haiek ez ziren delako pertsonaren edo senar-emazteen aberastasunaren seinalea bakarrik, aldiz, leinu osoaren
ongintzazko eginkizunen erakusgarria ere bazen. Familia bateko kideen emaitza, era
horretan, jendearen oroimenean geratzen zen, eta leinu osoari ematen zion ospea.
Mezenasgo hau familia handien, eta familiako horietako emakumeen gizarte eragin
handia zuen elementuetako bat izan zen hiriko bizimoduan.

1914. Andre Maria Sortzez Garbiaren katedralaren obren bisitaldia.
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Ibilbidea
Adatseko Andre Mariaren kalean hasiko dugu gure ibilbide hau, Postetxeko eraikinaren atzealdean dagoen kale laburrean. Handik gertu Adatseko Andre Mariaren
Ospitale zaharra egon zelako du kaleak izen hau, Maria de Sarmientok (13601438) eta haren senarrak, Fernan Lopez de Ayalak, 1418 eta 1429 urte bitartean
fundatu zutena.
XVI. mendeko hogeita hamargarren hamarraldian “Plazako ospitalea” deitzen
zitzaion, hiriko plazan zegoelako, San Frantziskoko komentutik gertu. Handik gutxira Santiagoko Ospitalea bihurtuko zen, 1536. urtean Erromako Sendaezinen Santiagoko artxi-ospitalean txertatu zenez geroztik.
Bai Maria de Sarmiento, bai haren senarra, Kexaan hilobiratu zituzten, Ayalatarren lurretan. Emakume honek kultura handia zuen, poesia idazten zuen, eta seguraski senarrarekin batera jardun zen artistak hautatzen beren hilobi kapera, hilobiak
eta erretaula egiteko.
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Arkupeetatik gora, Aihotz plaza
raino igoko gara, eta Goiuri jauregira iritsiko gara, zeina Martin Saez
de Salinas-ek, Karlos V.aren enbaxadoreak, eraikiarazi baitzuen XVI.
mendean. 1808. urtean, Juana Alvarez y Landazurik XVI. mendeko
bost tapiz flandriarrez osaturiko bilduma bat ekarri zuen Gasteiza, Alava-Aristatarren jauregia apaintzeko.
Haietarik bat gorde da, “Eneasen
ihesa”, jauregiaren barruan dagoena, zeina Vitoria-Gasteizko Udaleko
Kultura Sailaren egoitza baita gaur
egun.

Escoriaza-Esquibeldarren jauregiaren barrenaldea.

Hiriko goreneko parterantz jarraituko dugu, parte zaharreneratz. Frai Zacarias Martinez kalearen amaieran, 7. zenbakian, Escoriaza-Esquibeldarren jauregia dago. Berpizkundeko jauregi hau Fernan
Lopez de Escoriaza doktoreak eta haren emazte Victoria de Anda y Esquivelek eraikiarazi zuten 1539. urtean, nahiz eta zuten bukatua ikusteko aukerarik izan, 1541.
urtean hil baitziren biak. Jauregiko fatxada ezin ederragoan senarraren eta emaztearen erretratuak ageri dira, eta orobat ageri da bertan programa ikonografiko bikain
bat, bultzatzaileen maila intelektual garaiaren erakusgarria dena. Era berean, aipagarria da fatxadaren kalitate artistikoa ere.
Santa Maria plazan, Santa Maria katedralean, zeina XIII. eta XIV. mendeetako
eraikin gotikoa baita, gasteiztar familia garrantzitsuen hilobiak daude. Bertan daude
hobiratuak, beste emakumeen artean, Claudia de Lira, Kristoren kaperaren fundatzaile Francisco de Galarretaren emaztea, zeinak, XVII. mendean, erlikia batzuk oparitu baitzituen, zehatzago, Hamaika Mila Birjinen lau burezur eta hezur batzuk, eta
San Esteban, San Kornelio, San Blas, Santiago Zaharraren eta San Lorentzoren hezurrak.
Osana Martinez de Arzamendik, Garcia Ortiz de Luyandoren emazteak, harekin batera fundatu zuen San Joanen kapera eta bertako hilobia, senar-emazteen
irudia ageri den hilarri guztiz eder batez apaindua.
Ana Diaz de Salinasek, Alvaro Diaz de Esquivelen emaztea bera, senarrarekin
batera eraikiarazi zuen beren hilobia San Felipeko kapera platereskoan, irudi etzanez
eta beren fundatzaileen armarriez hornituriko arku batean.
Ana de Arana y Montoyak eta haren senar Gabriel de Caicedok errukizko obra
aberatsak oparitu zituzten Andre Maria Sortzez Garbiaren kaperarako, eta bien irudiak ageri dira hobiratuak duden arkupean, marmolezko eskulturetan, XVI. mendearen bukaerako lan batean.
Santa Maria katedraletik aterata jadanik, eta Hedegile kalean sartuta, 116. zenbakian, arma etxe bat ageri da, Corcueratarrena. Eraikin honetan aipagarria da Maria
de Landazurik eta Bernabe de Gobeok, 1589. urtean, Txikita kalearen fatxadan irekitzen den atariaren gainean ipini zuten armarria. Izan ere, aberastasunaren kaleko
erakusgarri ohikoa izaten zen armarriak ipintzea etxeen eta egoitzen fatxadetan.
82

Emakumea eta mezenasgoa

Eskola kaletik jarraituz, San Bizente elizarantz abiatuko gara, zeina XV. eta XVI.
mendeen artean eraiki baitzen, hiriko tontorra defendatzen zuen gazteluaren gainean, gotorleku haren hormen parte handi bat baliatuz eraikuntzarako. 1931. urtean atari arkudun bat erantsi zitzaion, San Frantziskoko komentu desagerturikoko
klaustro barrokotik zetorrena. Barruan hainbat babesleren kapera daude. Horietako
bat Erlikiena da, Maria Ortiz de Zaratek eta Bartolome de Sarria y Abeciak 1598.
urtean fundatua. San Blaseko kapera 1576. urtean zabaldu zuen Maria Martinez
de Arratiak, Juan Lopez de Escoriazaren emazteak, eta haren fundatzaile Juan Fernandez de Cuchoren biloba zenak.
Baina tenplu honetan bereziki nabarmenak dira, kalitate artistikoa dela-eta,
Mirarien Andre Mariaren korua eta kapera, Aguirre lizentziatuak eta haren emazte
Maria de Esquivel y Arratiak ordainduriko obrak biak. Horrek guztiak argi adierazten du zeinen egoera pribilegiatua zuten senar-emazte hauek Karlos V.a enperadorearen gortean.
Aiztogile kaleko 24. zenbakian, Sokaren Etxea dago, hiriko eraikin gotiko zibil
eskasetako bat. XV. mendeaz geroztik jatorriz judua zen merkatari aberatsen familia baten jabetza izan zen, Sanchez de
Bilbaotarrena. 1600. urtean jaio zen etxe
honetan Cecilia de Sarmiento y Valderrama. Nahiz eta amaren lehen deitura
Bilbao izan, berak amonarena erabiltzen
zuen, amona Miranda de Ebroko noblezia
zaharreneko kidea baitzen. Bilbao deitura
Gasteizen ez zuten “garbitzat” hartzen, San Bizente elizako Karmengo Andre Mariaren kapera.
Inkisizioak familiako aurreko kide batzuk
auziperatu baitzituen, juduak zirelako salaketapean.
1677. urtean Cecilia de Sarmientok eta haren ahizpek, Maria eta Antoniak, Erruki Obra bat sortu zuten neska umezurtzei dotea emateko. Horrez gainera, San Diegoren kapera fundatu zuen San Frantziskoko komentu desagertuan.
32. zenbakian dago Manrique de Aranatarren etxea. 1565. urtean eraikiarazi
zuten Mencia Manrique de Villelak eta Juan de Arana y Alavak. Geroago, 1569.
urtean, senar-emazteek Deikundearen Ikastetxea fundatu zuten San Frantziskoren
komentuan, eta hantxe hilobiratu zituzten biak.
54. zenbakian dago Bendañatarren jauregia, gaur egun Joko-karten Fournier
Museoa dena. Juan Lopez de Arrietaren aginduz eraiki zen, XVI. mendearen hasieran, familiaren antzinako beste orube baten gainean. Maria de Escoriaza izan zen
haren emaztea, eta alargundu zenean bertara joan zen bizitzera, ordu arte gehienbat kanpoan bizi izan baitziren. 1536 eta 1540. urte bitartean, haren babespean eraiki zen halaber San Ildefontso parrokia ohiko kapera nagusia. Bertan, hilobi
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monumentu aske bat eraiki zen, bakarra Gasteizen, senar-emazteen irudi etzanak
ageri direna. 1563. urtean, auzi bat zela-eta, monumentua kendu egin zen, eta ez
da gaur egun haren arrastorik geratzen.
Pintore kalean jadanik, 104. zenbakian, Gurutze Santuaren komentua dago.
Eraikin hau 1530 eta 1547. urteen artean eraiki zen, Hortuño Ibañez de Aguirre lizentziatuaren eta Maria de Esquivel y Arratiaren mezenasgoari esker. Montehermosoko jauregia eraikitzea erabaki zutenean, 1520an, komentu eta ospitalea izan
zedin erabaki zuten, baina bukatu zenean Mariak egoitza moduan erabiltzea erabaki zuen, eta Aguirretarren maiorazko bihurtu zuten biek. Orduan, Pintore kaleko
lurrak erosi zituztenean, komentu hau eraikiarazi zuten. Elizako fatxadan, kalitate
artistiko handikoa hau ere, senar-emazte bien armak ageri dira, Karlos V.aren armarri inperial handiaren azpian.
68. zenbakian dago Gobeo-Caicedotarren etxea, jauregi urbano barrokoaren
eredua dena. Miguel de
Gobeok eta Teresa de
Caicedok eraikiarazi zuten, 1670. urtean.
San Bizente Paule
koaren kalean bukatzen
dugu gure ibilbidea. 24.
zenbakian dago San Prudentzioren Seminario
Ikastetxea, Martin de Salinas gasteiztar apezpikuak eraikiarazi zuen
obra. Baina hura hil ondoren, 1640. urtean, bere
Gobeo-Caicedotarren etxea Pintore kalean.
iloba Antonia de Salvatierraren eskuetara igaro
zen ekimena, zeinak eraikin baten eraikuntza San Ildefontsoko elizaren ondoan kudeatu baitzuen. Elizaren barruan hilarri bat ageri da, hilobiratu bide zuten lekuan
idatzi bat duena, haren senar Lucas de Salvatierraren ondoan, 1627. urtean.
Gure bidea hiri zaharreko mendebalderantz jarraituz, Zapatari kalean sartuko
gara. 35. zenbakian dago Farolen Museoa, XX. mendearen hasierako eraikina,
Fausto Iñiguez de Betolaza arkitektoaren lana. Duela gutxi birgaitu eta egokitu dute
abuztuaren 4ko Arrosarioaren Prozesioko farolak gordetzeko. Felicia Olave (18381912) gasteiztar ongile garrantzitsua eta mezenas handia izan zen, berari zot baitzaio 1897. urteaz geroztik Farolen Arrosarioko Prozesioan miresten den Andre Mariaren irudia.
Diru kopuru handiak oparitu zituen hainbat eraikin egiteko, besteak beste erlijio
ikastetxeak eta komentuak. Era berean, diru asko eman zuen behartsuen eta presoen laguntzarako. Eta haren kontura eraiki ziren hainbat kapera eta erlijio irudi.
Errementari kalean, San Pedro elizarantz abiatuko gara, XIV. mendeko eraikin
gotikoa. Honen barnean ere aurkituko gasteiztar familia garrantzitsuen hilobiak,
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familia horiek eliza obrez eta fundazioez hornitu baitzuten. XIV. mendean hilobiratu
zuten kapera nagusian, haren senar Diego Martinez de Alavarekin batera, Catalina
Diaz.
Diego Martinez de Salvatierra eta Antonia Martinez de Adurza y Paterninak
fundatu zuten Erregeen Kapera 1567. urtean. Gangaren euskarrietako irtenuneetan
fundatzaileen armarriak ikus daitezke. Kaperako hormetako batean, bien hilobi monumentua gordetzen duen hilobi arkua dago, zeinaren gainean ipini baitzen Jai
tsieraren tripitikoa, gaur egun Elizbarrutiko Arte Sakratuko Museoan dagoena. Beste
horman, lehen Berpizkundeko arkupe handi baten barruan, bada erretaula aipagarri
bat, Errege Magoen erretaula, gaur egun aldameneko kaperan dagoena.
Presbiterioan, 1590. urtean, Ruiz Diaz de Vergarak familiaren hilobia eraikiarazi
zuen, eta bertan hilobiratu zituzten bere lehen emaztea, Maria de Salvatierra, eta
bigarrena, Maria de Retana y Aguirre. Azken hori San Pedroren elizako ongile
handia izan zen.
Erdiko nabeko ezkerraldean, Paduako San Antonioren kapera aurkitzen dugu.
Maria Martinez de Orraindik, Juan de Ormaechearen emazteak, fundatu zuen
“Eskribauen Kapera” edo San Lucasena, 1590. urtean, gaur egun San Antoniorena
esaten zaiona. Maria kapera hartan hobiratu zuten, eta kasu bakarretakoa da, bakarra Gasteizen, emakume bakar baten hilobiarena. Emakume honek kapera bera
bakarrik hilobiratua izateko eraikiarazi zuen, eta bere familiaren armez apaindu
zuen. Hillobian, aipagarria da ganga izartsua: giltzarriak giza buruak dira, eta lau
aldeetan, Orraindi eta Mendozatarren armez daude mentsulak apainduak. Maria
Martinez de Orraindiren Berpizkundeko hilobia gaur egun aldameneko arkupean
dago, Nekeetako kaperan.
Graziako Andre Mariaren kaperan, Ochanda de Iruña, bertako babeslea, aipatu
behar dugu, “Andre Ochandaren dorrea” delakoaren ugazaba izan zena XVI. mendearen bukaeran.
Behin San Pedro elizatik aterata, Errementari kaleko 23. zenbakira iritsiko gara.
Hantxe dago Landazuritarren etxea, eta bertan egon zen merkataritzako aduana,
1841. urtean desagertu zen
arte. Etxe hau 1655. urtean
eraiki zen, Juan Bautista Ortiz
de Landazuri eta haren emazte Maria Gonzalez de Junguituren aginduz. Aipagarria
da fatxadaren erdian dagoen
armarria, fundatzaileen armak ageri direna.
Aurreraxeago, 27. zenbakian, La Alamedako markesen jauregia dago. 1731 eta
1735. urte bitartean eraikiarazi zuten aurreneko markesek, Bartolome Ortiz de UrbiLandazuritarren etxea edo Aduanaren etxea.
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nak eta Brigida Ortiz de Zaratek. Jauregi barroko honetan aipagarriak dira fa
txadaren angeluan dagoen armarria eta fatxada errematazen duen teilatu hegal
bikoitza, eta orobat dira interesgarriak margolaritzazko apaingarriak. Jauregi honek
jadanik bizitzeko modu berri bat adierazten du, irekiagoa eta koloretsuagoa. Orduz
geroztik, arte pieza interesgarriak izan ziren jauregi honetan, Jovellanosen bere bidaia koadernoan aipatu zuen bezala.
Errementari kaletik aterata, Diputazio kaletik barrena, Katedral Berrirantz abiatuko gara, zeinaren burualdean baitagoen gaur egun Elizbarrutiko Arte Sakratuko
Museoa. Bertan gordetzen dira familia aipagarriek eskainitako pieza garrantzitsuak.
Lehen ere aipatu da Jaitsieraren triptikoa, Martinez de Salvatierra eta Martinez de
Adurza senar-emazteena. Beste adibide interesgarri bat Santa Ursula eta bere lagun
birjinen erlikia buruen saila da, Aguirre lizentziatuaren eta haren emazte Maria de
Esquivel y Arratiaren mezenasgoari zor zaiena.
Ondoren, Becerro de Bengoa kalean barrena, Loma jeneralaren kalera igoko
gara, bertan baitago Andre Maria Sortzez Garbiaren
komentua, edo San Antoniorena. Mariana Velez Ladron de Guevara, Trivianako kondesa, arduratu zen
haren eraikuntzaz XVII. mendearen hasiera aldean, senarra, Carlos de Alava, hil ondoren. Normalean Valladoliden bizi baitziren, eta Karmeldarren Gaztelako probintzialarekin, bere lehengusua izanik, harreman onak zituenez gero, langilerik onenak ekarrarazi ahal izan zituen. Arkitektoak Juan Velez de la Huerta eta Pedro haren semea izan ziren, eta eraikina 1619 eta 1622 inguruan bukatu zuten. Komentuko eliza barneko altzariak
egiteko, Gregorio Fernandez Valladolideko maisu handia ekarrarazi zuen, 1618. urtean, bost erretaula egin
zitzan. Horietarik zenbait imajina gordetzen dira gaur
egun.
San Antonio kaletik barrena aurrera eginez, Unibertsitateko ibilbidean bukatuko dugu gure ibilbide hau.
Bertan, 4. zenbakian dago Ikustaldiaren Andre Mariaren monasterioa (moja salestarrak). Eraikina Iñiguez de Betolaza arkitektoak lantzen zuen estilo neogotikokoa da, XIX. mendearen bukaera aldean hirian ohikoa
zena. Komentu honen fundazioa Rosario Wall y Alfonso de Souraren mezenasgo
eta babesari zor zaio. Izan ere, Rosario, alargundu zenean 1870. urtean, Madrilgo
Errege Salestarretan sartu zen, baina zazpi urte geroago Gasteiza aldatu zen eta
monasterio hau sortu zuen.
Erlikia burua Elizbarrutiko Arte Sakratuko Museoan.
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X

IX. mendea ondo sartuta, eta gerra garaiaren ondoren gizartea eta ekonomia
berpiztu zirenean (Independentziaren gerraren eta lehen Karlistaldiaren ondoren), berritu egin zen Gasteizko hiria, berritasunetara zabaldu, nahiz eta
oraindik tradizioa ez abandonatu. Aurreko mendearen bukaera aldean garatu ziren
ideia ilustratuek lehen eragin praktikoa izan zuten, garai berrien aurrean halako liberalizazio bat eta irekitasuna iragartzen zituena. Aurrerapen liberalezko eta garapenezko urteak izan ziren, eta, era berean, orduan sendotu zen erromantizismoa ere.
Gasteizen esnatze honekin loturiko auzi ugarien artean, emakumearen panorama ere aipatu behar da, bere testuinguruan kokatuz. Okerra izango litzateke esatea
XIX. mendearen bukaera aldean oraindik ere indarrean zegoen pentsamoldea aldatu zenik, emakumea, “sexu ederra”, etxeko erregina zela zioena. Alabaina, egia da
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orduan eman zirela hainbeste mendetan itxita egon ziren ateak zabaltzera bidera
tzen ziren lehen pausoak.
1840. urtean, beste hiri batzuetan baino askoz lehenago, Gasteizko hiriko Udalak bere onespena eman zuen hiriko Arte Ederretako Akademian emakumeari ere
marrazketa eskolak eman ziezazkion. Heziketaren eremu horretan halaber sortu zen
Gasteizen 1856. urtean Maistren Eskola Normala, nahiz eta “lehen letrak” neska
txikiei aspalditik irakasten zitzaizkien, normalean maistren esku egoten zen lana.
Aurrerago, erlijio kongregazio batzuk iritsi ziren hirira, eta neskentzako lehen ikaste
txeak zabaldu zituzten.
Lanaren munduari dagokionez, gero eta gehiago zabaldu zitzaizkion ateak
emakumeari, nahiz eta sektore jakin batzuetan bakarrik gertatu zen. Biguntzen hasi
ziren emakumeari lantegi edo negozio batean lan egitea, edota zuzentzea, galarazten zioten mendeetako arautegi zurrun haiek. XIX. mendearen bukaera aldean,
1868. urtean, Heraclio Fournierrek bere karta fabrika ezarri zuen hirian, 1878. urtean hirurogeita hamar emakume langile hartu zituena.
Baina bukatzen ari zen XIX. mendea, eta gasteiztar gizartea borrokan zebilen
oraindik berritasun hauen eta tradizioaren indarraren artean. Kontraesanean zeuden egoerak gertatzen ziren aldi berean, hala adibidez, baziren emakumeak Arte
Ederretako Akademiako eta Gasteizko Institutuko ikasgeletan, eta kalean paseatzeko berriz guztiz banatuak zeuden emakumeek eta gizonezkoek egin beharreko
ibilbideak.
Kopuruz gutxi izanagatik, eta salbuespenak badira ere, emakume batzuk beren
izen propioarekin hasi ziren nabarmentzen Gasteizen, zenbaitetan, gizonezkoen
jardunaren gainetik: Maria de Maeztu, Felicia Olave, Ernestina de Champourcin,
Maria Josefa Sancho Guerra...

1925. Automobil igoera Urkiolako mendatera.
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Ibilbidea
Andre Maria Zuriaren plazan hasiko dugu emakumeari eta gaur egungo garaiari buruzko ibilbide hau, XIX. mendeaz geroztik gaur egun arte hiriaren bihotza izan
den horretan. Gasteizko hiria, hirigintzari dagokionez, aldi berri horretan, fisikoki,
Andre Maria Zuriaren plazatik Hegoalderantz garatu zen. Mendeetan zehar, ohiko
azokaren gunea izan zen plaza hau, harresietatik kanpo zegoena. Baina behin plaza
Berria eraiki zenean, leku zahar hau berregituratu egin zen, banaketa leku gisa. Erdian, gertaera historiko funtsezko baten oroigarrizko monumentu bat ezarri zen,
Gasteizko Guduarena, Indepentziaren gerraren amaieraren hasiera ekarri baitzuen
hark.
Gudu hori 1813 ekainaren 21ean gertatu zen, eta bertan emakume batek parte
hartu zuen, gizonezkoz mozorrotuta, Martina Ibaibarriaga, “Ibaibarriaga koronela” esaten ziotenak. Berrizen jaioa zen, Bizkaian, 1789. urtean, eta Independentziaren gerraren hasieran nola frantses osteek bere ama eta anaia hiltzen zituzten ikusi
zuen. Orduan zin egin zuen mendeku hartuko zuela, eta gizonez mozorrotuta, armadan sartu zen, Manuel Martinez izena hartuta. Gudu zelaiko heroismoa zela-eta,
kapitain gradura igo zuten. Gerrako ekintza hauetan izan zuen parte hartzean, bereziki nabarmendu zen Gasteizko Guduan eta Zaragozako setioan. Azken horretan
larri zauritu zuten, eta berriz ere, bere adorea zela-eta, koronel gradura igo zuten.
Orduan jakin zen emakumea zela.
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Florida parkerantz
abiatuko gara, XIX.
mendeko
Gasteizko
ikurra den leku ho
rretara. Gurutzatu au
rretik, Eusko Jaurlaritzaren aurrean geratuko
gara. Estilo neoklasikoa
duen etxe hau 1853.
urtean eraiki zen, eta
Gasteizko Institutuaren
egoitza izatea zuen helburua, Santa Klara
komentu zaharraren
lurretan. Ia hogeita ha
mar urte igaro behar
izan ziren emakumezko
Florida parkeko kioskoa.
ikasle bat izan zedin
Institutuan. Concepcion Lopez de Arroyabe y Lejarreta izan zen aurreneko ikaslea 1881 eta 1886
urte bitartean, eta bere ibilbide akademiko bikainagatik nabarmendu zen gainera.
Denbora asko pasa gabe, 1906 eta 1907. bitartean, gasteiztar emakume unibertsal
bat ere izan zen zen institutu honetan, Maria de Maeztu Whitney, ikasketak “libretik” egin zituen aurreneko emakumea. Haren emaitzak ere bikainak izan ziren: batxiler gradua lortu zuen Bikain kalifikazioaz, eta Sari Berezia Letretako Sailean.
Floridako lorategia hainbat fasetan egin zen. 1820. urten hasi zen oraindik
neoklasizmoaren herentzia ziren ideia arrazionalisten arabera, eta 1855. urtean zabaldu zen, garbi-garbi erromantikoak ziren ildoen arabera. Parke txiki hau, berehala, gasteiztar guztien topaleku, atsedentoki eta derrigorrezko pasealeku bihurtu zen,
eta halaxe jarraitzen du gaur egun ere. Gizarte jatorri guztietako gizonak eta emakumeak hasi ziren elkarrekin gurutzatzen Floridako bazter guztietan, hasieran aparte
gizonak eta emakumeak, elkarrekin azkenik.
Landaretza eta plantazio giro honetan, landare ezagun nahiz exotikoen artean,
Calvo ahizpak gogoratuko ditugu, Maria Josefa eta Felisa, inportazioko udareondo
klase berri bat sartu baitzuten haiek Gasteizen, zeinaren fruituari “dama izterrezko
udarea” deitu baitzitzaion. Izan ere, pieza batzuk, lant zitzan, eman zizkioten ahizpek udal lorategizainari eta hark, besteetatik bereizteko, etiketa bat jarri zien, honela zioena: “Calvo andereñoen dama izterrezko udareak”.
Juana Ibisate izan zen Juan Diaz de Garayo, “Sacamantecas” deituaren laugarren eta azken emaztea, 1876. urtetik aurrera. Gizon hau hilketa sail baten egilea
izan zen, eta, XIXI. mendeko hirurogeita hamargarren hamarraldian, beldurrak
akabatzen eduki zituen Gasteizko emakumeak. Hamar emakume bortxatu eta erail
zituen, urtero bat. Gasteizko emakumeak oso arduratsuak bihurtu ziren, eta, ahal
izanez gero, ez ziren bakarrik ibiltzen leku bakartietan, Floridako parke honetan
adibidez. 1881. urtean epaitu zuten hiltzailea, eta hiltzera kondenatu, “garrote vil”
deritzanaren bidez. Gorpua egun batez erakusgai eduki ondoren, agintariek Juana90
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ri eman zioten hilobira zezan.
Floridako parketik aurrera, hegoalderantz jarraitu zuen hiriak hazten, eta espazio
berdeen bidez, Senda eta Frai
Frantzisko ibilbideetatik barrena. Han XIX. mende bukaerako
eta XX.aren hasierako goi mailako burgesiak familia bakarreko
etxebizitza
eta
egoitzen
eraikuntza bultzatu zuen. Horietako bat, Augustin jauregia,
gaur egun Arte Ederretako
Probintzia Museoa dena, Ricardo Augustin Davilako kondeak eta haren emazte Elvira
Zulueta y Ruiz de Gamizek
eraikiarazi zuten. Izan ere, Elvi- Augustin jauregia.
rak antzeko beste eraikin batzuk
ere eraikiarazi zituen pasealeku horretan eta “El Prado” deritzan eremuan.
Frai Frantziskoko ibilbide honetako 4. zenbakian, 1905. urtean, jaio zen Ernestina de Champourcin poeta. Gasteizen haurtzaroko lehen urteak baino eman ez zituen arren, maitasunez gogoratu zuen beti bere sorterria. Gazte-gaztetandik mugitu zen Madrilgo kultura zirkuluetan, eta senarrarekin batera, zeina Juan Jose Domenchina baitzen, 27ko belaunaldiko kidea izan zen. 1990. urteaz geroztik Gasteizek bere izena duen Poesia Lehiaketaren bidez gogoratzen du.
Gaurko Unibertsitateko ibilbidearen hasieran, zeina jendeak “Ordu Laurdenaren
ibilbide” gisa ezagutzen baituen oraindik
ere, Ikustaldiaren Andre Mariaren monasterioa (moja salestarrak) dago, estilo
historizista neogotikoan egina, eta erromantizismo kutsu nabaria duena. Rosario
Wall y Alfonso de Soura izan zen haren
bultzatzailea eta fundatzailea, zeina,
1870. urtean alargundu zenean, Madrilgo
Errege Salestarretan sartu baitzen, baina
gero monasterio hau sortzea erabaki zuen,
eta Gasteiza aldatu zen bukatu zutenean.
Hantxe bizi izan zen hil zen arte, 1885.
urtean.

Ikustaldiaren Andre Mariaren monasterioa edo "moja salestarrak".

Gure ibilbidea jarraituz, oraindik ere
“Zabalgune Erromantikoan”, Manuel Ira
dier kalerantz abiatuko gara. Orain gogoan dugun garai honetan esparru batzuetan gertatu zen emakumeen sarrerari
dagokionez, adierazi beharra dago antzerkia, musika eta antzezpen artearenak
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izan zirela esparru aipagarrienetako batzuk. Orduan “Hegoalde” deitzen zen kale
honetan jaio zen XX. mendearen hasieran antzerki eta zinemako antzezle bat, Rosario Pino. Geroago, 1917. urtean, Errioxa kalean, beste antzezle bat jaioko zen,
Blanca Silos. Blancak karrera bikaina egin zuen, nahiz eta hasieran familia kontra
egon, eta Madrilgo Teatro Español eta Maria Guerrero antzokietan iritsi zen gailurrera. Horrez gainera, hainbat antzerki konpainiatan lan egin zuen, Lope de Vegan
adibidez. Zinemako debuta Italian egin zuen, 1939. urtean, eta berrogeigarren
hamarraldian film askotan parte hartu zuen.
36. zenbakian dago gaur egun Instituto Vasco de la Mujer/Emakunde deritzan
erakundea, 1988. urtean sortua. Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzaren Idazkarian
txertaturik dagoen erakundea da, eremu guztietan, eremu sozial, politiko, ekonomiko eta kulturaletan, gizonen eta emakumeen berdintasun benetakoaren eta eraginkorraren alde lan egiteko sortua.
Foruen kalearekin izkina eginez, 43-45 zenbakien artean, 1866. urteko eraikin
bat dago. Bertan ezarri zituen Heraclio Fournierrek bere etxea eta karta fabrika
1886. urtean, zeinean emakume askok lan egin baitzuten.
Foruen kalean barrena,
San Prudentzioko kalera iri
tsiko gara. Bertan dago An
tzoki Nagusia, XX. mende
hasierako lana, 1917. urtekoa zehatzago, eta 1990.
urtean berriztatua. Aipatu
ditugu lehen ere hainbat
gasteiztar antzezle. Gasteizen jaio ziren eta mundu
honekin lotura izan zuten
emakumeen artean, Concha
Catala, Gloria Guzman eta
Carmen Flores gogoratuko
ditugu. Azken hori Dato kalean jaio zen, 39. zenbakian,
eta abeslari liriko gisa nabarmendu zen. Bakarlari gisa Antzoki Nagusia, San Prudentzio kalean.
Donostiako Orfeoian hasi
zen abesten. Gasteizen antzinako Antzoki Nagusian eta Gasteiztar Kasino Artistan abestu zuen.
San Prudentzioko kaleak gaur egun oinezkoen eremu eta Gasteizko erdialdeko
ardatz nagusietako bat dena ebakitzen du: Dato kalea. Sortu zenez geroztik, XIX.
mendearen hirurogeigarren hamarraldiaren amaieran, hiriko ardatz inportanetenetako bat izan zen. Gaur egun 37. zenbakia denean jaio zen Maria de Maeztu
Whitney, pedagogo unibertsala, bizitza osoa irakaskuntzan eta emakumearen sustapenean lanean eman zuena, sinetsita baitzegoen heziketaren eskutik etorriko zela
emakumearen emantzipazioa.
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San Antonio kalean, 21. zenbakian, XIX. mendearen bigarren erdian, argazkigintza estudio bat izan zen, “Bausac eta iloba”. Pablo Bausac hil zenean 1880. urtean, Ruperto Zaldua Bausac-en ilobaren alarguna, Basilia Tarrios y Uriondo, bihurtu zen, negozioaren jabea ez ezik, Gasteizko lehen emakume argazkilaria.
Gaur egungo Gasteizko beste gune funtsezko bat Espainiako plaza da, antzina
Plaza Berria zena. Hiriko arkitektura ondarearen pieza interesgarrienetako bat da.
Justo Antonio de Olaguibel arkitektoak diseinatu zuen 1781 eta 1790. urte bitartean, estilo klasizista garbienean. Harresietatik kanpo altxatu zen aurreneko eraikin
handia izan zen. Oina karratua du, eta erregularrena da Espainiako plaza guztietan.
Etxebitzitzak eta dendak daude hiru ataletan, eta laugarrenean berriz du bere egoi
tza Gasteizko Udalak.
Hiriko arkitekto ospetsu honen arreba izan zen Eulalia de Olaguibel. Ezkongabea
zen, bere anaia Justo Antonio bezala, eta elkarrekin bizi izan ziren jaio ziren etxe
berean, Pintore kalean. Eulaliak emakume ezkongabe baten bizimodu grisa egin
zuen, anaia zainduz, eta bion etxeaz arduratzen zen. Horregatik ez da harritzekoa
haren bizitzaz oso datu gutxi izatea.
Plaza honetako 5. zenbakiko bigarren solairuan hartu zuen egoitza 1868an Heraclio Fournierrek. Maria Nieves Partearroyo izan zuen emaztea. Maria Nieves Gasteizen jaio zen XIX. mendearen erdialdean, eta 1870. urtean ezkondu zen Heraclio
Fournierrekin. Senar-emazteek lau alaba izan zituzten. Maria Nieves ongintzazko
lanetan nabarmendu zen hirian, eta orobat nabarmendu zen haietan alabetako bat,
Paula Fournier Partearroyo.
Plaza enblematiko honetatik Diputazio kaletik barrena Probintziako plazara iritsita, mugarri aipagarri bat aurkituko dugu, Diputazioaren jauregia, hura ere XIX.
mendearen erdialdean eraiki zena, gustu ofizialeko estilo klasizistaren arabera. Arkitektoa Martin Saracibar izan zen, eta Carlos Imbertek zizelatu zituen fatxada hornitzen duten Alava jeneralaren eta Prudencio Maria de Verasteguiren estatuak. Bata eta
bestea marrazketa irakasleak izan ziren XIX. mendeko Gasteizen garapena ulertzeko
funtsezkoa den erakunde batean, Marrazketa Akademia edo Arte Ederretako
Akademian. Bertara joan ahal izan ziren emakumeak 1840. urteaz geroztik. Haietako bat, marrazketan zuen trebetasunagatik nabarmendu zena, Carlos Imberten
alaba izan zen, Daria Imbert.
Probintziako plazatik oso gertu hiri honetako Erdi Aroko elizetako bat dago, San
Pedro parrokia, gaur egun ataria Pedro Egaña kalerantz zabaltzen dena. Pascuala
de Orivek, Egañaren alargunak, bi etxe oparitu zizkion San Pedro parrokiari, Errementari kalean, XIX. mendeko laurogeigarren hamarraldian, eta orube hari esker
eraiki ahal izan zen gaur egungo ataria eta Pedro Egaña kalearen diseinua.
Errementari kalean sartuta, eta lehen etxesailearen parean kokaturik, Gasteizko
XIX. mendearen erdialdeko pertsonaia funtsezko baten etxea aurkituko dugu: Luis
de Ajuria, zazpi bider alkate izan zena, Ahaldun Nagusia eta Gorteetako diputatua.
1830. urtean familia noble baten alaba bat esposatu zuen, Francisca Idigoras y
Unamunzaga. Senar-emazteek bi alaba izan zituzten. Francisca senarraren batera
jardun zen nabarmenarazi zuten ongintzazko ekimen eta lanetan, jardunbide politikoaz aparte.
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Andre Maria Zuriaren plazara itzulita, Aihotzeko plazako muino zaharrera igoko
gara. Bertan dago Goiuri jauregia, gaur egun Udaleko Kultura sailaren egoitza.
Jauregi honetako “Martin de Salinas” aretoan XVI. mendeako tapiz flandriar bat
dago gordea. XIX. mendean iritsi zen Gasteiza, beste lau tapizekin batera, Juana
Alvarez y Landazuriren eskutik.
Pasealdi hau bukatzeko, XIX. eta XX. mendeotako beste emakume batzuk aipatuko ditugu, ongintzazko lanengatik nabarmendu zirenak. Felicia Olavek, “Cafe
Universal” delakoaren jabea zen negozio gizon famatu baten alabak, diru kopuru
handiak eman zituen erlijio zentro eta ikastetxe asko eraikitzeko. Gainera, haren
zabaltasunari esker, hainbat kapera eraiki ahal izan ziren, eta irudi erlijiosoak ere
egin ziren, zeinen artean farolen prozesioko Andre Maria baiten aipagarriena. XX.
mende hasierako beste ongile handi bat Angela Molinuevo y Longuebau izan zen.
Hil zenean, 1919. urtean, bere ondasunak eman zituen Gasteizen familia pobreko
haur gaixoentzako eraikin bat egiteko, “Molinuevo Fundazioa”, zeinean Molinuevo
Diocesanas delakoa baitagoen gaur egun, Bigarren Mailako Hezkuntza eta Lanbide
Hezkuntzako irakaskuntza ematen direna.
XX. mendean orobat, hainbat emakume jardun izan dira ongintzazko edo lankidetza eta laguntzazko lanetan. Horixe da Lourdes Lejarreta Arroyo gasteiztarraren
kasua, Santiago Ospitaleko erizaina bera, zeina 1995. urtean Ekuatore Ginean hil
baitzen, jende pobreari laguntzen ari zitzaiola.
Azkenik, Maria Josefa Sancho de Guerra aipatu behar da, 2000ko urrian Joan
Paulo II.a Aita Santuak aldareetara jaso zuena. Gasteiztar hau 1843. urtean jaio eta
1912. urtean hil zen. Karitateko Jesusen Zerbitzarien fundatzailea izan zen (1871).
Ordena hori pertsona zaharren edo gaixoen zaintzaz arduratzeko sortu zen, eta
emakume langileen seme-alabez arduratzeko. Gasteizko Udalak Alaba Kuttuntzat
hartu zuen 1942. urtean, Maria Josefaren jaiotzaren mendeurrena bete zenean.

Jesusen Zerbitzarien komentua, izen bereko kalean.
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ABERASTURI, Jacoba
XIX. mendea
Ongilea

J

acoba de Aberasturi eta haren senarra, Eulogio Angulo, Karmeldar oinutsen elizaren eta komentuaren fundatzaile meritudunak izan ziren, beren jabetzako etxeen
dohaitza egin baitzuten “Pilota Jokoa” delakoan. Haiei esker sortu ziren eliza eta
komentua 1890. urriaren 12an.
“Pilota Jokoa”, gaur desagertua, antzina han zegoen frontoiarengatik hala dei
tzen zena, gaur egungo Vicente Goikoetxea kalean zegoen, eta hantxe eduki zuten
Karmeldarrek beren komentua 1900. urtea arte, eta urte horretan aldatu ziren gaur
egun dauden lekura, Manuel Iradier kaleko 2. zenbakian.

Dokumentu iturriak: SEDANO LAÑO, Jose Maria, Epigrafia vitoriana, Vitoria-Gasteiz, 1999.
5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua

ACEDO Y SARRIA, Maria del Pilar de
Tolosa, 1784 martxoak 17-Frantzia, 1869ko otsailak 27
Montehermosoko VI. markesa, Vadoko IV. kondesa eta Echauzko kondesa

M

aria del Pilar Acedo 1784. urteko martxoaren
17aren egunsentian jaio zen, Tolosan, eta
egun berean bataitatu zuten Santa Mariako elizan. Haren gurasoak Jose Maria Manuel de Acedo
y Atodo, Echauzko II. kondea, eta Luisa de Sarria
y Villafañe izan ziren. Senar-emazteok bi alaba
izan zituzten: Maria Pilar, zaharrena, eta Maria
Manuela.
Maria del Pilar, ahizpa zaharrena izanik, aitaren
oinordekoa izan zen. Aita Echauzko II. kondea
zen, Acedo jauregiko jauna eta maiorazkoa, armategiko kabua, Nafarroako Gorteetan eserlekua eta
botoa zuena, eta Mendilibarriko lekuko zergak
zituen, Nafarroako Berruezako haranean, Riocavadoko maiorazkoa, Santa Cruz del Valle Urbion,
Riocavado de la Sierra, Soto eta Garganchon herrietako jauntasuna Burgoseko probintzian, Beloradoko jurisdikzioan, Ozkabarteko San Frantziskoko komentuko patronatua, Leintz-Gatzagoko
Sorango jauregiko jauna zen eta bertako maiorazkoa zuen, eta Doypako maiorazkoa
zuen Gasteizen.
Horrez gainera, titulu hauek ere heredatu zituen Maria del Pilarrek: Vadoko kondesa titulua, bere izeba Maria Fausta, Vadoko III. kondesa, amaren ahizparengandik;
Sarriako mairoazkoaren andrea izan zen, eta bereak zituen Erenchungo jaurerria,
Vadoa eta Ascarzako dorretxea Araban, Gasteizko San Bizente elizako Karmengo
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edo erlikien kaperaren patronatua zeukan, eta Villafañeko maiorazkoa Zamoran;
horren bidez, Alfontso X.aren seme Valentziako Don Juan Infantearen leinuko Ahaide Nagusia zen.
1800. urtean esposatu zuen, 16 urte baino ez zuela, Ortuño de Aguirre y del
Corral, Montehermosoko VI. markesa, 33 zituena, Gasteizko San Bizente elizan.
Ezinezkoa zen hura baino ezkontza hobeagorik eta orekatuagorik antolatu, etorki,
ondasun eta maiorezkoei zegokienez: senargaia, Ortuño de Aguirre, 1797. urtean,
zelaiko maisu hautatu zuten, komisario eta Arabako Ahaldun Nagusi, 1800. urtea
arte bete zuen kargua. Aita hil zitzaionean, haren ondasun guztiak heredatu zituen,
eta baita liburutegia eta artelanen bilduma ere. Ezkondu eta handik gutxira,
1800eko urte berean, Pedro de Alava, Andres de Alava eta Carlos de Alavaren
maiorazkoen ondorengoa izan zen, eta baita Trivianako Konderriarena ere, zeinaren
X. titularra izan baitzen.
1801. urtean jaio zen senar-emazteen alaba bakarra: Maria Nieves Amalia. 1808.
urteko irailaren 22an heldu zen Gasteiza Jose Bonaparte, eta bertara eraman zuen
gortea, ez baitzen seguru sentitzen Madrilen. Horretarako, Gasteizko etxerik ederrena hautatu zuen, Montehermosoko jauregia, egonaldiak iraun zuen bitartean jabeek utzi ziotena, azaroaren 9a arte. Jose Bonapartek jauregia erosi zuen 300.000
libera ordainduta. Markesek, orduan, beren jabetzako beste etxe batera joan ziren
bizitzera, Santa Maria kale bereko beste aldean. Jose Bonapartek, bere ostatuemaileen mesedea itzuli nahian, jauregia erosteaz eta balio zuena baino hiru aldiz
gehiago ordaintzeaz gainera (Napoleonek esan omen zuen ezta markesa andrea
barruan sartuta ere ez zuela jauregiak hainbeste balio), Ortuño Ganbarako aitoren
seme egin zuen, eta Espainiako handiki izendatu zuen. Azaroaren 8an, alde egin
zuen egunaren bezperan, Espainiako Ordenako zaldun egin zuen Jose Bonapartek
markes jauna, Gasteizen aste batzuk lehenago sortu zuen tituluaz baliatuz. Bonaparte Madrila itzuli zenean, harekin joan ziren Montehermosoko markesak, eta ordutik
aurrera haren jarraitzaile leialak izan ziren.
Maria del Pilar emakume guztiz berezia izan zen, eta kultura maila bikaina zuen:
egokitasun osoaz mintzatzen zen frantsesez eta italianoz, bertsoak ere egiten zituen
bi hizkuntza horietan, gitarra jotzen zuen eta miniaturak margotzen zituen. Jose
Bonaparte txundituta geratu zen markesa gaztearen edertasun, erakargarritasun eta
nortasunarekin, eta, hala, bere bigarren maitalea bihurtu zuen, markes jaunaren
onespen eta atseginarekin.
Montehermosoko markesen aretoetan bildu ziren ideia aurreratuak zituzten gizon ospetsuak, bai Ortuñoren gidaritzapean, bai Maria del Pilarrenean.
Jose Bonaparte 1811ko maiatzaren 4an heldu zen bigarrenez Gasteiza, Pariserako bidaian geldialdi bat eginez, Napoleonen semearen bataiora baitzihoan. Markesa Gasteizen geratu zen, eta Jose Bonaparte hilaren 6an abiatu zen Frantziara,
Montehermosoko markesa lagun zuela, nahiz eta ondoezik zegoen. Markesaren
osasunak okerrera egin zuen, eta Parisen hil zen ekainaren 8an. Bidaia honetatik
itzultzean, berriz ere Gasteizen geratu zen Jose Bonaparte, ekainaren 20tik uztailaren 25a arte, berriz ere Madril aldera abiatu baino lehen.
1813. urteko martxoan jadanik Madrildik alde egin behar izan zuen markesak,
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guztiz presatuta, Jose Bonaparteren zerbitzuan jardun ziren gizon-emakume guztiek
bezalaxe. Bonapartek berak ere ihes egin behar izan zuen ekainaren 2an, Wellington inguratzen ari baitzen, eta hilaren 19an iritsi zen Gasteiza. Hantxe elkartu zen
Montehermosoko markesarekin eta haren jarraigo osoarekin, eta, beste erremediorik gabe, alde egin behar izan zuen ekainaren 21ean, Gasteizko Gudu famatuaren
egunean.
Orduz geroztik, Maria del Pilar de Acedo erabat aldendu zen bere familiarengandik, baita alabarengandik ere, zeina amaldeko amonaren ardurapean geratu baitzen, eta Frantzian hartu zuen egoitza.
Alabak, Maria Amalia de Aguirre y Acedok, ez zuen ezer jakin nahi izan amarengandik heredatu zituen tituluez, eta Montehermosokoa, hain zuzen, bere biloba
Ramiro de Ezpeleta y Samaniegori eman zion 1872. urtean.
Montehermoso markesak bere maitalearen urratsak jarraitu zituen. Bonaparte
Ordezkari Nagusi izendatu zutenean eta Barègeseko zentro termal txikira bizitzera
joan zenean, Pirinio Behereetan, haratxe joan zen bera ere. Han, Maria del Pilarrek
gorte txiki bat osatu zuen Jose Bonaparteren zerbitzura Madrilen egon ziren frantses
ofialetako askorekin.
Markesa andrearen egoera ekonomikoa ez zen oso oparoa, Bonapartek emandako jabetza batzuk baino ez baitzituen, Orthezen. Horrez gainera, Fernando VII.a
Espainiara itzuli zelarik, Gasteizko Montehermosoko jauregiaren salmenta baliogabetu zuten, eta 100.000 liberako kalte ordaina ordaindu behar izan zuen markesak.
Barègesen Aimédée Carabènerekin bizi izan zen, erretiroa hartutako frantses
ofiziala bera. 1816. urteko abuztuaren 16an handik alde egin zuen bere maitalearekin, eta ezkondu egin ziren. Parisen bizi izan ziren, hiriburuaren inguruko landetxe
batean, eta baita Biarnon ere, Orthezetik gertu, Gontaut-Biron familiak saldu zien
etxe batean, denboraldi luzeak egiten baitzituzten han.
Maria del Pilar 1869ko otsailaren 27an hil zen.
Dokumentu iturriak: VIVES CASAS, Francisca, El Palacio de Montehermoso, Vitoria-Gasteiz, 1996. VIDAL
ABARCA, Juan, “Linajes alaveses. Los Aguirre: marqueses de Montehermoso”, Boletín Sancho el Sabio,
XIX. urtea, XIX. liburukia, 1975.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 8. Emakumea eta boterea

ADURZA Y DOYPA, Pascuala de
XVI. mendea

P

ascuala de Adurza Juan Martínez de Adurzaren arreba zen, Karlos V.a enperadorearen altxorzaina bera, “argentier” Adurza (1525) izenaz ezaguna, eta, ezkondu
gabe, Bolonian hil zena, enperadorearen koroatze ospakizunean zela (1530). Bere
arreba Pascualak hartu zuen Juanen herentziaren parte handi bat. Pascuala Gasteizko Santa Klarako komentuko irakaslea zen, eta, oinordekotza horrekin, komentuko
eliza berria eraiki zuten mojek.
Pascuala de Adurzak, 1531. urtean, anairen ondasunen erdia jaso zuen oinordekotzan, 5.000 dukateraino heltzen zen kopurua.
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Dokumentu iturriak: LANDAZURI Y ROMARATE, Joaquín José, Obras históricas sobre la provincia de Alava,
Gasteiz, 1799. PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, III. lib., Gasteiz, 1968.
3. Emakumea eta boterea/ 5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua

AIESA, Josepha de
Gasteiz, 1758
Merkatari baten neskamea

J

osepha de Aiesa Gasteizen jaio zen 1758. urtean. Haren gurasoak Martin Antonio
de Aiesa jostuna eta Tomasa de Goiri izan ziren. 14 edo 15 zituela neskame sartu
zen Miguel Antonio de Ibarra merkatariaren etxean, Hedegile kalean. Ondo-ondoko
etxean beste jostun bat bizi zen, Domingo de Obecuri, seme bat zuena, Joseph
Gabriel, berea zuen denda-lantegian lan egiten zuena. 1775. urtean, Josepha de
Aiesak 17 urte zituela eta Joseph Gabrielek 18, elkarrekin ibiltzen hasi ziren. Josephak mutila konkistatzeko plangintza bat osatu zuen, haren sexu desira kitzikatuz.
Ezkontza on bat egitea izaten zen egoera hobetu nahi zuen emakume orok eskura
zuen biderik errazena. Neskame batzuek beren nagusiekin ezkondu nahi izaten
zuten, edo egoera onean zegoen eskulangileren batekin; horretarako, beren gorpu
tzekin kitzikatzen zituzten, eta, ezkontza aginduren bat lortu ondoren gizonengandik, amore ematen zieten haien sexu desirei. Zenbait kasutan, egin ez zituzten
doilorkeriez salatzen zituzten neskameek gizonak, modu horretan ezkontzera derrigortzen baitzituzten, ezkontzeak gizarte egoera hobetzen laguntzen baitzien.

Josepha maiz joaten zen Joseph Gabrielen dendara, zapatentzako oihala behar
zuelako aitzakiarekin. Garai hartan, jenderik apalenak oihal lodiaz egiten zituen zapatak, larruzkoak oso garestiak baitziren. Mutilak “(neskak) eskatu zion oihala eman
zion, baita hiru eta lau aldiz gehiago ere, eta aldi bakoitzean aski zen zortzi edo bederatzi hilabeterako”. Jostun gazteak, Josephak dendara etortzean zer-nolako asmoak
zekartzan ikusirik, esan omen zion behin neskari: “Nik beti ematen dizut eskatzen
didazuna, eta zuk neri ezer ez didazu ematen”, eta halaxe erantzun omen zion Josephak “utziko ziola bere gorputzaz gozatzen”. Neskamearen joan-etorriek susmo
txarra eragin zioten etxesaileko parrokoari, eta bere etxean gertatzen ari zenaz
ohartarzi zuen nagusia. Miguel Antonio de Ibarra jaunak gauero-gauero bere etxeko
ateak eta leihoak ixtea erabaki zuen, eta giltza jakaren sakelean gordetzea, era horretan kalte handiagoak saihestu nahi zituen-eta.
Joseph Gabriel jostunaren desira behar bezala kitzikatu ondoren, farsa honen
azken ekitaldia antolatu zuen Josephak. Gau batean, jostunaren aita ez zegoela
aprobetxatuz, Bilbora joan baitzen, zezen korrida batera, eta ezta bere nagusia ere,
eta atea giltzaz ixtea ahaztu zitzaiolarik, jostunari deitu zion Josephak. Bi etxeak
banatzen zituen horman bi kolpe jotzea zen aldez aurretik hitzarturiko seinalea.
Mutila etxean sartu zenean, Josephak esan omen zion, berarekin ezkondu nahi bazuen, “ezkontza papera” eman behar ziola. Joseph Gabrielek, grinak hartuta, papera izenpetu zuen, eta berarekin izan zuen lehen haragizko harremana. Handik egun
gutxira, ezkontzaren agindupean, berataz abusatu izenaz salatu zuen jostuna,
ezkontzari uko egiten baitzion mutilak.
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Josepha de Aiesaren salaketa zela-eta, alegia, Joseph Gabriel de Obecurik bere
dontzeilatasuna urratu zuela, azterketa mediku bat egin zitzaion. Hartarako, bi emagin deitu zituzten, eta haiek, Josepha aztertu ondoren, aurkitu zuten ez zela jadanik
birjina, behin baino gehiagotan izan zituela sexu harremanak, eta, hortaz, ezinezkoa
zela jostuna izatea haren lehen maitalea eta bakarra. Hura argitu zenean, mutila
errugabe aitortu zuten eta ez zuen neskamearekin ezkondu beharrik izan.
Dokumentu iturriak: Valladolideko Errege Kantzelaritzako Artxiboa (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
2. Emakumea eta lana/ 6. Emakumea eta transgresioa

ALAVA E ILARRAZA, Maria de
XVI. mendea

M

aria de Alava e Ilarraza Diego Martinez de Alavaren alaba zen, zeina Arabako
Ahaldun Nagusia izan baitzen 1501. urtean, eta Catalina de Ilarrazarena. Hernan Perez de Arana lizentziatuarekin ezkondu zen.

Dokumentu iturriak: VIDAL ABARCA, Juan, “Testamento y mayorazgo del Licenciado Fortun Ibañez de
Aguirre”, Sancho el Sabio, XX urtea, XX. lib., 1976.
3. Emakumea eta boterea

ALBORNOZ, Ines de
XV. mendea

I

nes de Albornoz Juan de Salinasen emaztea zen. Salinas Errege-erregina Katolikoen
alaba Portugalgo erregina Mariaren Etxezaina zen, eta Ines erreginaren ganberazain nagusia izan zen.
Dokumentu iturriak: PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, III. lib., Gasteiz,
1968.
3. Emakumea eta boterea

ALCAZAR ALCAZAR, Amalia de
Cadalso (Madril), 1835
Prostituta

A

malia Alcazar Cadalson (Madril) jaio zen 1835. urtean. Jacinto Alcazar eta Francisca Alcazar izan ziren haren gurasoak. Amaliak prostituta gisa lan egin zuen
Donostiako putetxe batean, zeinean Maria Luisa izeneko bat baitzen buru. Denboraldi baten ondoren, etxe hura utzi eta Frantziara joan zen. 1861. urtean, 26 urte
zituela, Gasteiza joan zen, eta han beste putetxe bat zabaldu zuen, udalak lizentzia
eman ondoren, Kale Berriko 44. zenbakian. Amaliak emakumeak behar zituen bere
negoziorako, eta Donostiako putetxearen garaiko ezagun batzuengana jotzea erabaki zuen. Francisca Burgoari idatzi zion, harekin lan egin baitzuen Maria Luisaren
prostituzio etxean, bidaia eta “nagusiari” (hala deitzen zitzaien prostituzio etxee-
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tako jabe eta gobernariei) zor zion dirua ordainduko zizkiola aginduz. Franciscak
baiezkoa eman zion, eta Gasteiza aldatu zen.
Francisca de Burgoa Donostian jaioa zen, 1843. urtean. Pedro Jose Burgoaren
eta Luisa Fuertesen alaba zen. Amaliaren prostibulora iritsi zenean 18 urte zituen,
eta, bere jardueraren ondorioz, aurpegiko herpesak jota zegoen. Beste lau neska ere
baziren han lanean, 17-21 urte bitartekoak. Gasteizko egonaldi hartako lehen hiru
hilabeteetan zehar, Franciscak ezin izan zuen lanik egin, bere gaixotasuna sendatu
behar baitzuen aurrena. Izan ere, osasun arauek prostitutei lan egitea galarazten
zieten, baldin eta eritasun kutsagarriren bat bazuten. Denboraldi horretan, Manuel
de Garmendiak, hiriko sendagile batek, bisitaldiak egin ohi zizkion, sendagile haren
egitekoa hamabost egunean behin hiriko putetxeetara joatzea baitzen, eta nesken
osasuna zaindu behar zuen.
Francisca, sendatu ondoren, Amaliaren etxean hasi zen lanean. Putetxeko bizimodua ez zen batere erraza; izan ere, Amaliak bere apopiloak esplotatzen zituen,
eta haietaz abusatzen zuen. Alde batetik, ekonomiaren aldetik esplotatzen zituen,
bezeroek ordaintzen zietenaren erdia ordaindu behar baitzioten neskek, eta horrez
gainera diru kopuru bat eman behar zioten nagusiari jateko, arropa garbitu eta lisatzeko, eta eskaintzen zizkien sendagilearen bisitaldiak ordaintzeko. Horrez gainera, abusu fisikoak ere baziren, Amaliak askotan jotzen baitzituen, eta, hori zela eta,
neska batzuek ihes egin zuten haren etxetik, eta Valladolideko putetxe batean hartu
zuten babesa. Franciscak ere ezin izan zuen egoera hura gehiago eraman, eta, hala,
Amaliarekin lanean hasi eta handik bi hilabetera, etxea utzi eta Valladolideko prostibulora joan zen, han baitzeuden babestuta bere lankideetako batzuk.
Amaliak, Franciscak ihes egin zuela jakin zuenean, agintariengana jo zuen. Izan
ere, putetxeen jabeak behartuta zeuden Udalari beren etxeetatik sartzen eta atera
tzen ziren nesken berri emateko. Baina Amalia oraindik ere urrunago joan zen, eta
jantzi batzuk eta bitxiak lapurtu izanaz salatu zuen Francisca, eta orobat leporatu
zion, bezeroei erakargarriago gertatzeko, berak emandako arropen zorra ordaindu
gabe alde egin izana. Francisca Gasteiza itzuli zen epaiketarako, eta han adierazi
zuen gezurrezkoak zirela lapurreta salaketak, zeren jantzi haiek (soineko bat, itsas
blusa bat, xal bat, bi gonazpiko, merinake bat, hiru pare galtzerdi, txarolezko bota
pare bat, zilarrezko belarritako pare bat, eta urrezko eraztun bat), bere diruarekin
erosi zituela, eta, hortaz, bereak zirela.
Baina, azkenean, zorte onak abandonatu egin zuen Amalia; izan ere, salatzaile
izatetik, salatua izatera igaro baitzen. Epaiketan zehar jakin ahal izan zen Amaliak,
putetxean, adin txikiko neskak hartzen zituela, eta, hortaz, adin txikikoak prostituzioara bultzatzeaz salatu zuten. Amaliak, bere buruaren defentsan, emakume
bakarra eta baliabiderik gabea zela adierazi zuen, ostatu etxe bat gobernatuz bizi
zena. Egia zen etxe horretan adin txikiko neskak hartzen zituela, eta, Francisca Burgoaren lekuktoasunaren arabera, ez zirela haiek ohitura oneko neskatxak, baina,
Amaliak zioenez, berak ez zituen prostituzioara bultzatzen, nahiz eta “haragizko
merkataritza” izaten zela bere etxean onartzen zuen. Fiskalak Amaliaren argudioa
ontzat ematea erabaki zuen, eta, hala, amaitutzat eman auzia, ulertzen baitzuen
hark gobernatzen zuen “ostatu etxeak” ez zituela auzoan eskandaluak sortzen, eta
ez zegoelako frogatuta, Francisca gaztearen lekukotasuna gorabehera, gazte erru-
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gabeak prostituzioara bultzatzen zituenik. Etxe haren diskrezioa guztiz agerian geratu zen, ez baitzen ezer entzun Amalia Alcazarrek edota haren apopiloek hirian
inolako eskandalurik sortu zutenik.
Dokumentu iturriak: BAZAN, Iñaki eta IBAÑEZ, Carlota, “El reglamento de los burdeles. De profesión
prostituta”, Historia 16, 272. zenbakia, 1998ko abendua.
6. Emakumea eta transgresioa

ALVAREZ Y LANDAZURI, Juana
XIX. mendea
Mezenasa

N

icasio Jose de Velasco y Balmasedaren emaztea izan zen Juana Alvarez y Landazuri. 1808. urtean, XVI. mendeko bost tapiz flandriarrez osaturiko bilduma bat
ekarri zuen Gasteiza, Bruselako lantegitik zetozenak, zeinatarik bat godertzen baita
Goiuri jauregian: “Eneasen ihesaldia”. XIX. mendearen hasiera aldean eraman zituzten tapiz haiek Gasteiza, Alava-Aristatarren jauregia apaintzeko, Valladolidetik ekarrita, hantxe baitzeuden XVII. mendean.
Dokumentu iturriak: ECHEVERRIA GOÑI, Pedro Luis, “Renacimiento”, in Vitoria-Gasteiz en el arte, Gasteiz,
1997.
7. Emakumea eta mezenasgoa/ 8. Emakumea eta gaur egungo garaia

ANDA Y ESQUIVEL, Victoria de
Gasteiz, XV. mendearen bukaera-Madril, 1541
(ekainaren 14aren eta abuztuaren 31 artean)
Fernan Lopez de Escoriazaren emaztea

M

artin Perez de Andaren eta Osana
Diaz de Esquivelen alaba zen Victoria
de Anda y Esquivel; eta, aitaren aldetik,
Andako jauretxearen jabeen biloba, zeina
Santa Maria elizako igoeran baitzegoen
(Andatarren dorretxea).
Fernan Lopez de Escoriaza sendagilearekin ezkondu zen Victoria, humanista
handi bat bera, Katalina Aragoikoa erreginaren sendagile izan zedin, eta Henrike
VIII.a erregearena gero, Ingalaterratik deitu zutena. Hogeigarren hamarraldiko
bukaera aldean, Karlos V.aren enperadorearen gortera igaro zen errege sendagile
izateko.
1517. urtetik 1523. urtera, senarrarekin
batera egon zen Victoria Ingalaterrako
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gortean. Herrialde hartan egin zuen egonaldian, Henrike deitu zuten seme bat izan
zuen, bere aitajaun Ingalaterrako Henrike VIII.aren ohorez. Hauek izan ziren bikotearen seme-alabak: Fortun, Maria, Enrique, Hernan eta Juan.
Baina, 1524. urtean, Gasteizen zen jada Victoria de Anda, eta han bere etxean
hartu zituen Henrike VIII.aren bi enbaxadore, Karlos V.a enperadorearekin gai ba
tzuk tratatzera etorriak baitziren Gasteiza, hirian zelarik hura ere.
1539. urtearen bukaeran, Escoriaza Esquivel senar-emazteek etxea eraikitzeko
orube bat eskatu zioten Gasteizko Udalari, hiriko goiko partean, harresi zaharraren
gainean. Baimena eman zitzaien, eta laster hasi ziren gaur egun Escoriaza-Esquivel
izenaz ezagutzen dugun eraikina egiteko lanak. Ez batak ez besteak ezin izan zuten
bukatua ikusi, Madrilen hil baitziren biak 1541. urtean, hilabete gutxiko diferen
tziaz. Urte bereko irailaren 18an ospatu ziren senar-emazteen hiletak San Bizenteko
elizan.
Abuztuaren 31n Escoriaza doktoreak ahalordeak eman zizkion bere osaba Aguirre lizentziatuari notarioaren aurrean egin zezan bien testamentua. Hartan, Santa
Mariako elizan egitea hitzartuta zeukan kaperaz eta hilobiratzeaz ardura zitezten
eskatzen zuen Victoria de Andak. Era berean, biek agintzen zuten gorpuak Madrilgo
Atochako Andre Mariaren domingotar monasterioan utz zitezen, bi urtez; ondoren,
Gasteizko Santa Mariako kolegio elizako San Rokeko kaperara eraman behar ziren;
eta hori egitea ezinezkoa balitz, Gasteizko Santo Domingoko monasterioko kapera
nagusian hilobira zitzatela agintzen zuten, Fernan Lopez de Escoriazaren aita zetzan
hilobian. Gorpuak 1548. urtean aldatu ziren lekuz, behin San Rokeko kapera bukatuta zenean, eta, hala, ekainaren 3an iritsi ziren Madrildik senar-emazteen gorpuak,
eta orobat eraman zuten Komendadore eta Victoria eta Fernanen semearen lehen
emazte izandakoaren gorpua, Maria de Esquivelena, Valladoliden hil baitzen 1542.
urtean.
Dokumentu iturriak: MARTIN MIGUEL, Maria Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Gasteiz, 1998; VIDAL ABARCA, Juan, Los” Escoriaza”, Boletín Sancho el Sabio, XXI, 1977.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 3. Emakumea eta boterea/
7. Emakumea eta mezenasgoa

ANDRE MARIA SORTZEZ GARBIAREN KOMENTUA (San Antonio)
XVII. mendea

A

ndre Maria Sortzez Garbiaren komentuaren
fundazioa Arabako Carlosekin dago lotua,
haren aita Arabako Pedrok sortu zuen maiorazkoaren oinordekoa baitzen. Carlosek, aitak agindutako jauregiaren eraikuntzari, monasterio eta
familiarentzako hilobi eliza baten eraikuntza
erantsi zion. Hil zenean, Mariana Velez Ladron de
Guevara emaztearen eskuetan utzi zuen proiektua, zeina bien alaba zaharrena Ana Mariaren tutorea baitzen, eta haretxek gauzatu zuen, bere
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lehengusu Frai Juan de Orbearen laguntzarekin, zeina Karmeldarren Gaztelako nagusi probintziala baitzen. Valladolidetik, Marianak ahalordea eman zuen arkitektoekin kontratua izenpetzeko, zeinak Juan Velez de la Huerta eta haren seme Pedro
baitziren, eta Arabatarrentzat lanean ari ziren jadanik jauregian. Konpromisoa Gasteizen izenpetu zen, 1611. urtean. Eraikinaren lanak 1619 eta 1622. urte bitartean
bukatu ziren.
Marianak frantziskotar errekoletoak izendatu zituen komentuaz arduratu eta
bertan bizi zitezen. Plan guztiak behar bezala bururatzeko, Aita Santuak berretsi
behar zuen kontzertuaren fundazioa eta eskritura. Aita Santuaren dispentsa berandutzen ari baitzen, karmeldarren ordena aukera hartaz baliatu zen. 1629. urtean,
Frai Juan de Orbeak, Marianaren testamentuaren betearazlea baitzen, monasterioa
karmeldar oinutsen ordenari ematea erabaki zuen. Une horretatik aurrera, borroka
gogorrean aritu ziren bi ordenak, Aita Santuaren baimena zeinek beretzat lortu
nahian. Gatazka 1648. urtean bukatu zen, frantziskotar errekoletoen alde.
Frantziskotarrek XIX. mendea arte gozatu zuten komentuaz. Garai hartan, Independentziaren gerraren eta Karlistaldien gorabehera politikoak nahastu ziren komunitatearen bizimoduan, eta azkenean fraideek alde egin behar izan zuten komentutik, desamortizazioaren prozesuaren ondorioz.
Estatuak komentua konfiskatu nahi izan zuenean, Montehermosoko markesa,
Arabatarren ondasunen oinordeko zelarik, desamortizazioaren legeen kontra atera
zen, ondasunak familiari itzuli behar zitzaizkiola zioen klausula bat aipatuz, eta era
horretan monasterioaren jabetza berreskuratu zuen. Parte bat, 1864an, Felipe Peredari saldu zion, eta beste bat Melchor Carpinterori, eta eliza beretzat gorde zuen.
Ama klaratarrek eta auzoko bizilagunek etengabeko eskaerak egiten zituztelarik,
Kontzejuak, hura baitzen 1841 ezkeroztik Santa Klarako komentuaren jabe, monasterioa itzul ziezazioten, egokiagoa zela klaratarrak Andre Maria Sortzez Garbiaren
komentuan sartzeko gestioak egitea erabaki zuen Udalak, eta Santa Klarako lurrak
etxebizitzak eraikitzeko eta hiriaren zabalgunea indartzeko utzi.
Felipe Peredaren eta Melchor Carpinteroren lurrak alokatu ondoren, aurrena, eta
erosi eta gero, bigarrenik, egin ziren moja klaratarrak Andre Maria Sortzez Garbiaren komentura eramateko izapideak, eta Montehermosoko markesarekin elizaren
alokairua hitzartu ondoren. Baldintza horietan sartu ziren 1853. urtean moja klaratarrak komentuan bizitzera.
Komentuaren arkitektura bere horretan geratu zen, harik eta 1962. urtean Kon
tzejuak monasterioa eraistea erabaki zuen arte, Alaba Jeneralaren kalearen zabalgunea egiteko helburuaz, eta, hala, eliza baino ez da gaur egun geratzen. Horretarako,
lur truke bat egin zen erlijio komunitatearen eta Udalaren artean, eta Udalak mojentzat beste eraikin bat altxatzeko konpromisoa hartu zuen.
Dokumentu iturriak: BALLESTEROS IZQUIERDO, Teresa, Actividad artística en Vitoria durante el primer
tercio del siglo XVII: Arquitectura, Gasteiz, 1990; VELEZ CHAURI, José Javier. “Barroco”, in Vitoria-Gasteiz
en el arte, Gasteiz, 1997.
5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua/ 7. Emakumea eta mezenasgoa
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ARANA Y MONTOYA, Ana de
XVI. mendea

A

na de Arana y Montoyak Gabriel Ortiz de Caicedo doktorea esposatu zuen, Gasteizko Udaleko
abokatua, bertan hainbat kargu publiko izan zituena, besteak beste, alkatearena 1568. urtean. Orgazko kondearen ordezkari militarra izan zen, Sevillako laguntzaile nagusi izan zen garaian (1583).
Biek elkarrekin egin zuten testamentuak, dudarik
gabe, era berean fundatzen zuen beren ondasunen
maiorazkoa, nahiz eta errege baimena falta zuen,
hura geroago eman baitzitzaien, 1597ko otsailean.
Ana de Arana senarra baino hilabete batzuk geroago hil zen, gutxienez, zeren, 1599ko maiatzean
ahalordea eman baitzion bere osaba Gaspar de
Arenazari, bere testamentuko klausula baten gaineko auzirako.

Ana de Arana eta bere senarraren hilobia Santa Maria katedralean

Senar-emazteek diru asko eman zuen errukizko lan aberatsak egiteko Santa Mariako kolegio elizan, eta bertako arkupean eraiki zuten beren hilobi monumentuan
marmolezko bi irudi aske ageri dira, fundatzaileak irudikatzen dituztenak, otoitz
egiteko jarreran (1594. urteko data du lan honek).
Dokumentu iturriak: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Gasteiz, 1998; PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, III. lib., Gasteiz, 1968.
3. Emakumea eta boterea/ 7. Emakumea eta mezenasgoa

ARMENTIA, Polonia de: ikus REGARDERA, Maria de
Gasteiz, 1780
Azokan janaria saltzen zuten emakumeen ordezkarietako bat
2. Emakumea eta boterea / 6. Emakumea eta transgresioa

ARRIAGA, Josepha de
Gasteiz, XVIII. mendearen erdialdea
Bizargin eta odol-ateratzaileen emaztea eta izeba.

J

osepha de Arriaga Juan Martinez de Urizarre senarrarekin eta iloba umezurtz batekin bizi zen. Azken hori Martin Martinez de Urizar zen, Mendijurrekoa jatorriz
(Araba). Iloba etxean jaso zuen 1702. urtean, umeak zazpi edo zortzi urte besterik
ez zuela, aita hil baitzitzaion, eta bere ama alargunak ezin zuen berataz arduratu.
1725. urtean, 23 urte zituela, bizargin eta odol-ateratzaile azterketa gainditzea
lortu zuen ilobak, eta lantegi bat ipini zuen osaba-izeben etxearen beheko solairuan, Zapatari kaleko bigarren etxesailean. Josephak gobernatzen zuen, bere posizioaz abusatuz, iloba umezurtzak bizargin lana eginez eskuratzen zuen dirua. Erre106
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gimen Zaharreko emakumeak mendekotasunean bizi ziren, bai gizartean, bai
etxean bertan ere, beren sexuari zegozkien lanetan arituz, etxea eta familia zaintzen
alegia. Gehienera jota, senarraren lantegian lagun zezakeen, bigarren mailako zereginetan eta haren zuzendaritzapean. Salbuespenezko kasuetan, emakumeek etxearen gidaritza hartzen zuten, familiako ahaide gazteagoak gobernatzeraino. Eguneroko lanarekin haiek irabazten zituzten soldatez arduratzen ziren, eta beren botereaz abusatzera iristen ziren, legeak emana izanik botere hori, guraso aginte gisa.
Seme-alabak, familiaren etxean bizi ziren artean eta 25 urte baino gutxiago zutenean, gurasoen agintearen mende zeuden, eta, hortaz, haien agindu eta gobernupean, eta ez zuten eskubiderik ezta beren soldaten edota fortunen gainean ere.
Martin bere osaba-izeben etxean lanean aritu zen bost urteetan, Josepha de
Arriaga arduratu zen gazteak bere bizargin eta odol-ateratzaile lanak eginez irabazten zuen diru guztiaz. Mutilaren bezero guztiak harrituta geratzen ziren bizargin
gazteak pairatu behar zuen egoera harekin. Haietako batek, Martin Martinez de
Maturanak, onartzen zuen “bere izebak kentzen zizkiola irabazten zituen sosak”.
Hainbesteraino iristen zen Josepha, non ilobari bizarra egiteagatik ematen zioten
alearen kalitatea kritikatzera ere iristen baitzen. Izan ere, garai hartan gauza arrunta
zen zerbitzuen ordainketa espeziean egitea, ez bakarrik dirutan. Bizarra moztera
joaten zen gizon haietako bati, zeinak Francisco de Uriarte baitzuen izena, “esaten
zioten, bai gorago aipatuak, eta baita haren senarrak ere, ez zela hain ona ematen
zieten garia, kalitate hobekoa erakusten zuten beste batzuk bezala”. Baina ez ziren
hor bukatu Josephak bere ilobari egiten zizkion gehiegikeriak.
Martinek, bera aita zenarengatik, Lorenzo Martinez de Urizar, etxe bat heredatu
zuen Mendijurren, eta osobak, ondare hura errespetatu gabe, eraistea agindu zuen,
eta bertzat hartu zituen eraikuntza material guztiak. Izebak, bere burua zuritzeko,
etxea erdi eroria zegoela esan zuen, eta 100 erreal eskas atera zituela salmentatik,
bizilagunen artean 600 erreal aipatzen bazire ere.
Juan Martinez de Urizarrek, Martinen partetik, diru kopuru bat zeukan gordeta,
giltzez itxita, kutxa batean, bizargin eta odol-ateratzaile lanetan irabazia. Osaba hil
zenean, 1730. urte inguru hartan, giltza nagusi batekin, ilobaren lanetik lortutako
diru guztia atera zuen senarraren kutxatik, 1.000 erreal gutxi gorabehera; iloba
etxetik bota zuen gero, eta auzitara eramateko ausardia ere izan zuen. Auzian diru
kopuru bat ordaintzea eskatzen zion Martini, bere etxean egon zen urteetan mantendu, jantzi eta elikatu izanagatik. Martin bere izebaren eskakizunez kexatu zen
justiziaren aurrean, diruaren lapurretaz, eta ahaideko haien etxean pairatu behar
izan zuen egoeraz, morroia balitz bezala tratatu baitzuten eta batere soldatarik kobratu gabe haientzat lanean eman zituen 15 urteetan. Josepha de Arriagak oso
bertsio desberdina ematen zuen, bere bizilagunek eta ilobak ematen zutenaren
ondoan: “Aipatu nire senar horrek (…) ekarri zuen etxera sei urte zituenean gutxi gorabehera, eta hantxe lagundu zitzaion behar zuen guztian, hezi zen eta maitatu zen
semea balitz bezala (…); bizargin eta odol-ateratzaile ogibidea ikasi zuen, eta eman
zioten orobat behar zuen guztia Madrila joan zedin azterketa egitera (…); eta beste
gauza batengatik ezagun da ez zuela merezi (Martinek) soldatarik batere, ezta ordainik ere janaritan, zeren hamalau urte bete zituen arte, irakurtzen eta idazten ikasten
ari zelarik, ez zuen probetxu handirik egiten etxean, eta geroago, bizargin eta odolateratzaile ogibidea ikasten ari baitzen, beste ezertaz ez zen arduratzen. Bestea, eman
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ziolako halaber (Martini) delako senar hark, behar zuena azterketa egitera joateko,
mila erreal izan zena”. Justiziak ordea, lekukotasun guztiak entzunda, Martinen aldeko epaia eman zuen, eta libre geratu zen bere izebari janariengatik eta hezkuntzagatik eskatzen zitzaion dirua ordaindu beharretik, eta Josepha bere ilobari 50
dukateko isun bat ordaintzera zigortu zuten, lapurtu zizkion 1000 errealak itzultzera, eta beste 600 erreal gehiago Martinen gurasoen etxeko eraikuntza materialak
salduz atera zuenagatik.
Dokumentu iturriak: Valladolideko Errege Kantzelaritzako Artxiboa (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
2. Emakumea eta lana/ 3. Emakumea eta boterea/ 6. Emakumea eta transgresioa

ARRIOLA Y ESQUIBEL, Loreto de
Gasteiz, 1785eko abenduak 10 -Gasteiz, 1870ko martxoak 20
Alava jenerala, Independentziako heroiaren emaztea

L

oreto de Arriola 1785eko abenduaren 10ean jaio zen Gasteizen, Hedegile kalean
(gaur egungo 137. zenbakian, Seminarioko kantoitik
gertu). Gurasoak jatorri noblekoak zituen, Javier de Arriola donostiarra eta Maria Leonarda de Esquibel gasteiztarra. Lau anaia izan zituen, Diego, Javier, Luis eta Ramon.
Diego eta Javier ezkongabe hil ziren, eta, hartaz, Ramon
anaia gaztea geratu zen oinordeko.
Beste dama itzaltsu baten garai berean bizi izan zen,
Maria Pilar de Acedo bizi izan zen garai berean hain zuzen, baina hala ere, garai berean eta hiri berean bizi
arren, eta urtebeteko aldeaz hil izanagatik ere, oso bizimodu desberdina izan zuten bi emakume hauek. Loreto
bere lehengusu Ricardo Maria de Alavaren emaztegai
egin zuten, baina urte batzuk itxoin behar izan zituzten
ezkondu ahal izateko. 1808. urteaz geroztik Iberiar Pen- Loreto de Arriola eta haren senar Álava jeintsula frantses osteek okupatzen zuten, eta Ricardo Ma- neralaren hilobia, Santa Isabelen.
ria, nahiz eta hasieran Jose Bonaparte erregearen lankide
izan zen, 1811. urtean harengandik aldendu egin zen, eta inbasorearen kontra
borrokatzen ziren espainiar osteei bildu zitzaien. 1813. urtea guztiz garrantzitsua
izan zen Loreto gaztearentzat. Ekainaren 21ean sartu zen Gasteizen, liberazioko
angloespainiar osteen agintari, Loretoren senargaia, Alava jenerala. Pozezko adierazpen gogotsuez hartu zuten herritar guztiek Independentziak Gerrako heroia.
Alava jenerala, Ricardo Maria, Wellington jeneralarekin batera, bere emaztegaia,
Loreto de Arriola, agurtzera joan zen, eta halaxe egin zuen, zalditik jaitsi gabe. Loreto aitarekin batera bere etxeko balkoian zegoen. Une hartan erregina balitz bezala sentituko zen neska gaztea, Julietak bere Romeo bezala hartuz bere maitea etxeko balkoian, Gasteizko herriak, inguruan bildurik, bere askatzailea eta haren emaztegaia txalotzen zituen artean, halako eran non Loretoren aitak ere, Javier de
Arriola zenak, balkoira atera behar izan baitzuen eta han bildutako jendetza agurtu.
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Ricardo Mariak, bere lehengusu-arreba eta emaztegaiarekikoak egin ondoren,
gau hartan bertan, Nafarroa aldera alde egin zuen Wellingtonekin eta armadarekin,
erretiradan zihoazen frantsesei esetsiz. Hilabete batzuk geroago, 1813. urte bereko
azaroaren 22an, berak baino 14 urte gehiago zuen Alava jeneralarekin ezkondu zen
Loreto, 28 zituela.
Senarraren ausentziek markatu zuten Loreto de Arriolaren bizitza. Ezkondu eta
zortzi egunera, alde egin behar izan zuen senarrak, espainiar armadak DonibaneLohizunen (Frantzian) zeukan kuartel nagusira. 1814. urteko abenduan bi hilaberako itzuli zen Arabara, eta haren ondoren Loretorekin alde egin zuen Herbehereetara, enbaxadore gisa. Fernando VII.a erregeak eman zion kargu hura, jenarala Espainiatik aldenaraztearren, haren liberaltasunaren eta Independentziako heroiak
zeukan prestigio handiaren beldurrez. Herbehereetatik hainbat bidaia egin zuen
Frantziara. 1820-1823 urte bitartean, Alava jeneralak, diputatu gisa eta Gorte konstituziogileen ordezkari moduan, Cadizen bizi behar izan zuen, Loreto emaztea
Gasteizen u
tzita. 1823. urtean, herrialdeko politika aldatu zelarik, Ingalaterrara
emigratu behar izan zuen. 1826. urtean Tours-en hartu zuen bizilekua (Frantzia),
eta harekin elkartu zen Loreto emaztea; hantxe bizi izan ziren 1833. urtea arte, eta
han igaro zituzten ezkontzako urterik hoberenak, Ricardo Maria politikatik urrunduta. Urte hartan bertan hil zen erregea, eta orduan Alava jenerala bere kargu eta
enplegu guztietan birgaitu zuten, eta Madrila itzuli zen Loretorekin batera. 1835.
urtean Ingalaterrara joan zen, karlisten kontrako gerran Isabel erreginaren osteei
lagunduko zien armada bat antolatzera. 1836. urtean, arazo politikoak zirela-eta
berriz ere, Toursera itzuli zen Loreto bere emaztearekin. Bi urte geroago, erreginak
barkamena eman zion eta bere karguetan birgaitu zuen. Ingalaterrako enbaxadore
izendatuta, hara joan zen, oso gaixorik jada, emaztea Toursen utzita. 1841, urtean,
jubilaturik ordurako, behin betiko elkartu zen Loretorekin Toursen. Jeneralaren osasun txarra zela eta, Barègeseko balneario hirian hartu behar izan zuen egoitza,
Frantziako hegoaldean. Hara joan baino lehen, beste bidaia bat egin zuen Gasteiza,
non ohorez hartu baitzuten.
Laburtuz, Loreto eta haren senarra, ezkontzako 30 urteetatik, erdia baino ez
zuten elkarrekin eman, baina Loreto beti egon zen senarraren aldamenean, hari
lagun eginez, arrakasta eta hutsegiteetan, pozetan eta nahigabeetan. 1843. urtean
hil zen Ricardo Maria de Alava, uztailaren 14an, Loreto emaztea eta Jose Ignacio
anaia utzirik oinordeko. Hiriak ez zuen bikote hura sekula ahaztu. Hala, 1865. urtean, Gasteizko Udalak erabaki zuen, alargun ospetsuari eskainitako omenaldi gisa,
urtero-urtero ekainaren 21ean Udaleko batzorde batek bisita zezan, Gasteizko Guduaren ondoren senargaiak egin zion aurreneko bisitaldi haren oroitzapenetan.
Loreto senarra baino 27 urte gehiagoz bizi izan zen, eta 1870ko martxoaren 20an
hil zen, 85 urte beteak zituela jadanik.
Dokumentu iturriak: VAL, Venancio del, Mujeres alavesas, Gasteiz, 1987. VIDAL-ABARCA, J., VERASTEGUI,
F. eta OTAZU, A. de (Argit.), Fausto de Otazu a Iñigo Ortés de Velasco. Cartas, 1834-1844, 2 lib., Gasteiz,
1985.
3. Emakumea eta botera
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ARTABURU Ines de: ikus REGARDERA, Maria de
Gasteiz, 1780
Azokan janaria saltzen zuten emakumeen ordezkarietako bat
2. Emakumea eta lana / 6. Emakumea eta transgresioa

ARTE EDERRETAKO AKADEMIA edo MARRAZKETA ESKOLA, gaurko ARTE
ETA OFIZIOEN ESKOLA
1774-1808, 1818-1889, 1889 gaur egun arte

G

asteizko Marrazketa Eskola Doakoa 1774. urtean
sortu zen, Euskalerriaren Adiskidearen Elkartearen ekimenez, eskulangileen prestakuntza hobe
tzeko helburuaz. Sortu zenean, eta 1823. urtea arte,
Escoriaza-Esquibeldarren jauregian ematen zen
irakaskuntza, zeina orduan “Elkartearen Etxe” izenaz
ezagutzen baitzen.
1830. urtean eraiki zen, Campillon, oin berriko
eraikin bat, bertan kokatzeko Marrazketa Akademia,
Arte Ederretako Akademia ere deitzen zena, sarrera
San Frantzisko Xabierkoaren kantoitik zuena.

1840. urtean zabaldu zizkion, aurreneko aldiz,
emakumeari ateak hezkuntza erakunde honek. Orduz geroztik, Gasteizko neska eta neskatxak Akademiako marrazketa eskoletara joaten ziren, ez
hainbeste lanaren munduari begira, aitzitik, aisialdiko jardun moduan edota prestakuntza osagarria
izateko. Garai hartako pentsamolde zabalduenaren arabera, ikasketa horiek emakumeak familian zuen postua hobetzen zuten. Berehalako arrakasta izan zuen, oso
handia izan baitzen bertan izena emandakoen kopurua.
Gertaera hau oso garrantzitsua izan zen Gasteizko hirian, eta baita estatu osoan
ere. Izan ere, XIX. mendearen hirugarren mendea arte ez ziren benetan garatuko
era honetako irakaskuntza motak, eta bestelakoak, emakumeari zuzenduak. Orduz
geroztik (1840) eta gaur egun arte (Akademia hau Arte eta Ofizioen Eskola bihurtu
ondoren), neskek eta emakumeek ikasle gisa parte hartu dute erakunde honetako
irakaskuntzan. Emakumezko irakasleak, aldiz, XX. mendea arte ez ziren lanean hasi.
Salbuespen bakarra Daria Imbert izan zen, 1866. urtean, aita, Carlos Imbert, ordezkatu baitzuen marrazketaren neskentzako irakaskuntzan.
Irakaskuntzaren aukera berri hau, XIX. mendearen lehen erdian sortu zena, uler
tzekoa denez, Akademiak sortu zenez geroztik mutilei ematen zitzaizkien ohiko
ikastaroetatik aparte eskaintzen zen. Eskaintza berri hau Aste Santuaren amaieratik
uztailaren bukaera aldea arte garatzen zen, mutilak oporretan zeudenean beraz, eta
goizeko ordutegiarekin (mutilak arratsaldez joaten ziren eskolara, laneko orduak
amaituak zirenean). Neskek, mutilek bezala, hamaika urte beteak behar zituzten
izan Akademian izena eman ahal izateko. Irakaskuntza, emakumeen kasuan, marra110
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zketa eskola besterik ez zen, hau da, argi dago oso desberdinak zirela irakaskuntza
horren helburua eta eskulangileei ematen zitzaienarena. Argi zegoen bazela nesken
denbora librea betetzeko interes bat, eta haien gustua lantzeko aprobetxatzen zela
interes hori. Izan ere, marrazketa, bestelako ikasgaiekin batera, behar bezalakoa izan
nahi zuen neskatxa guztien hezkuntzaren parte zen. XIX. mendeko hogeita hamargarren hamarraldian argi geratzen zen ikusmolde hau, alegia, hizkun
tzekin eta
musikaren batera marrazketa landu behar zutela familia oneko neskek, hezkuntzari
buruzko eskuliburu guztietan mende horretan guztian zehar iraun zuen gauza izan
zen.
XIX. mendearen bukaeran, 1889. urtean, Akademia hau Arte eta Ofizioetako
Eskola bihurtu zenean, ordutegi eta ikasgaien diferentziak desagertuz joan ziren,
gainerako hezkuntza zentroetan bezala.
Dokumentu iturriak: VIVES CASAS, Francisca, La Academia de Bellas Artes de Vitoria (1818-1889), Gasteiz,
2000.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza / 8. Emakumea eta gaur egungo garaia

AUSTRIAKOA, Ana
Valladolid, 1601-Paris, 1666
Frantziako erregina

A

ustriako Ana Valladoliden jaio zen 1601. urtean. Filipe III.a erregearen eta Austriako Margaritaren alaba
zen. 1612. urtean ezkontza bikoitz bat hitzartu zen:
Austriako Ana infanta Frantziako Luis XIII.arekin ezkonduko zen, eta Isabel Borboikoa, Henrike IV.aren eta Maria Medicikoaren alaba nagusia, gerora Filipe IV.a izango
zenarekin.
1615. urtea arte ez ziren ezkontzak ospatu. Austriako
Anak eta Luis XIII.ak hamalau urte zituzten ezkondu zirenean. Urte horretan, emaztegaiak trukatzeko Frantziako mugara egin zen bidaia zela-eta, aurreneko aldiz
ikusi ahal izango zituzten gasteiztarrek erregearen eta
infantaren aurpegiak. Jakin zenean hirian berehala iritsiko zela errege familia, irailaren 2an, hasi ziren prestakuntzak: bideak konpondu
ziren, Santa Klarako Atearen eraikuntza amaitu zen eta orobat Arriagako konponketak, gasteiztarrei abisatu zitzaien beren etxeak “ahal zuten bezain apainenak” eduki
zitzaten eta har zitzatela gonbidatuak “ahal zuten bezain atsegin”, garbi zitzatela
hiriko zalditegiak usain txarrak ezabatzeko, irinez horni zitzatela okindegiak ogirik
falta ez zedin, eta ostatuak ekar zitzatela arropa, garagarra eta lastoa bisitari
guztientzat. Ardo, hegazti, arrautza, behiki, ahariki, txerriki ugari eta era guztietako
arrainez hornitu zen hiria.
Urte horretako urriaren 28an iritsi ziren Gasteiza Filipe III.a eta Ana infanta gaztegaztea. Ez dakizkigun arrazoiengatik, abisua eman zuen erregeak isilean sartuko
zela hirian, kotxe gortinez estalian, eta, hortaz, infantari baino ez ziola herriak ohorezko harrera egingo, beti ere egunez heltzen bazen. Filipe III.a erregeak ezarritako
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baldintza harrigarri horiek sekulako nahasmendua sortu zuten hirian, eta protokoloko hutsegite larriak. Goizeko ordubiak ziren, eta Udaleko kideak bilkura aretoan
zeuden oraindik, galaz jantzita, hirira heltzen ez zen infantaren zain, harik eta Udaletxeko bertako kide batek, nekearen nekez, etxera itzultzea erabaki zuen arte, eta
harekin batera gainerako guztiak etxeratu ziren. Ordubete ere ez zen pasa alkatearen etxean pertsona bat azaldu zenean, Santa Klarako Atean zeudela hirian sartzeko
zain esanez. Guztiz estututa, alkatea infantaren bila joan zen, bidean aurkitu zituen
pertsona batzuekin batera, eta “ongi etorria eman zion eta herriarentzat barkamena
eskatu halako hutsegitea egin izanagatik”. Sarrerak ezin izan zuen diskretoagoa izan.
Ezkutuan ia zeharkatu zuen jarraigoak hiria, Aiztogile kalea gurutzatuz eta Santa
Mariako kaletik igaroz, Montehermosoko jauregira iritsi zen arte, eta bertan hartu
zuen ostatua. Jauregi hartan Ortuño de Aguirre jauna bizi zen, une hartan hiriko
alkatea zena. Oso egonaldi lasaia izan zen Gasteizko hura, eta ez zen festarik egin.
Errege jarraigoa iritsi eta hurrengo egunean, hiriko agintariak jauregira joan ziren
erregeari eta infantari “eskumuinak” eskaintzeko protokolozko zeremonia ohikoa
egitera. Infanta gazteari opari berezia egitea zen hiriaren asmoa, orduan oso estimatuak ziren janari mota desberdinak: 50 untxi, 12 indioilar, 24 kapoi, 24 urdaiazpiko, 2 zekor gizendu, karga bat meloi, 50 behi mingain gazi, 50 kutxa jalea, 6
kutxa intxaur muskat, eta 8 pegar ardo zuri, kalitate hoberenekoa. Azaroaren 2ko
goizean, Gasteizen lau eguneko egonaldia egin ondoren, Santo Domingoko komentuan meza entzunda, Irun aldera abiatu zen erregearen jarraigoa, iritsi ziren
isiltasun berberaz ia.
Austriako Anak Buckinghamgo dukearekin izan zituen harremanak zirela-eta,
banatu egin zen senarrarengangik, eta Val-de-Grâceko jauregira erretiratu zen,
berak eraikiarazia. Han azpilanean jardun zen Richelieuren kontra, Madame de Chevreuseren laguntzarekin. Badakigu gutun trukean aritzen zela ezkutuan bere anaia
Filipe IV.arekin, Espainiako erregea bera, baina ez dirudi leporatu zizkioten traizio
salaketek oinarririk dutenik, zeinak Richelieuk bultzatu baitzituen. 1643. urtean erregeorde izendatu zuten, eta geroago parlamentuak Luis XIII.aren testamentua baliogabe zezan lortu zuen, haren ahalmenak mugatzen baitzituen. Mazarinoren esku
utzi zuen gobernua, eta dirudienez harekin ezkondu zen isilean; ekimen guztietan
agertu zen haren alde, baita Frondako gerran ere. Luis XIV.a, semea, 1661. urtean
iritsi zen adin nagusitasunera, eta, hala, amaitu egin zen orduan Anaren eginkizun
politikoa. Une hartan Val-de-Grâcera erretiratu zen berriz ere, eta hantxe hil zen
1666. urtean, 65 urte zituela.
Dokumentu iturriak: REGUERA ACEDO, Iñaki, “La ciudad se divierte: entradas reales y fiestas de toros en
Vitoria (1615-1819)”, in IMIZCOZ BEUNZA, José María (Zuz.), La vida cotidiana en Vitoria en la Edad
Moderna y Contemporánea, Donostia, 1995.
4. Bisitari ospetsuak

AUSTRIAKOA, MarIa Teresa de
Madril, 1638-Versailles (Frantzia), 1683
Frantziako erregina
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A

ustriako Maria Teresa infanta Madrilen 1638.
urtean. Espainiako Filipe IV.a erregearen alaba
zen, eta haren aurreneko emazte Borboiko Isabelena, zeina Frantziako Henrike IV.aren alaba baitzen.
1659. urtean Pirinioetako Bakea izenpetu zen Frantziaren eta Espainiaren artean, eta hala amaitu zen
gerra, Espainiarentzat oso egokia ez zen hitzarmen
batekin. Austriako Maria Teresa infantaren eta Frantziako Luis XIV.aren arteko ezkontza, frantses gorteak hala eskatuta, bakearen baldintzetako zen hitzarmenean. Ezkontza hau urtebete geroago egin
zen, 1600. urtean, infantak eta erregeak 22 urte zituztenean. Infanta mugan eman behar zela-eta, Filipe IV.a eta alaba Madrildik Hondarribiara abiatu ziren.
Maitzaren 3an sartu ziren Gasteizen. Hiria harrera egiteko prestatuta zegoen, bideak txukundu ziren, plazako lurra berdindu, atezainak galaz jantzi ziren eta damaskoko jantziak eskatu ziren mazolarientzat, oholtzak eraiki ziren ikuskariak egiteko, oihal zintzilikariak
ipini ziren eta Alondegiko eraikina, Udalaren egoitza, apaindu zen. k¡Kaleak argituta
eta suak piztuta egin zien Gasteizek harrera erregeari eta infantari. Egun hartan
bertan, gauez, “suzko asmaketak” izan ziren, Agustin de Castrok erreak, zeina Iruñeako “egile eta bolborazalea” baitzen. Hurrengo egunean, maiatzaren 4an, udal
eta probintziako agintariek erregearen eskuari musu ematera joan ziren, eta emaitza
handi bat egin zioten bidaiako gastuentzat. Arratsaldean zezen korrida izan zen, oso
entretenitua baina euriak apur bat hondatu zuena. Guztira, festarako, hemezortzi
zezen ekarri ziren, Udalak 11.000 erreal ordaindu zituenak. Maiatzaren 5ean, asteazkenez, Gasteiztik alde egin zuten erregeak eta infantak, eguerdiko hamabiak pasatxo zirenean.
Maria Teresak ez zuen ia batere parte hartu frantses politikagintzan, eta oso bizimodu iluna izan zuen, senarraren ezkontzaz kanpoko harremanak pairatuz. Seme
bakarra eman zion, Luis, Delfin Handia deitua. Versaillesen hil zen erregina, 1683.
urtean, 45 urte zituela.
Dokumentu iturriak: REGUERA ACEDO, Iñaki, “La ciudad se divierte: entradas reales y fiestas de toros en
Vitoria (1615-1819)”, in IMIZCOZ BEUNZA, José María (Zuz.), La vida cotidiana en Vitoria en la Edad
Moderna y Contemporánea, Donostia, 1995.
4. Bisitaria ospetsuak

AYERRA, Claudia
XIX. mendea

C

laudia Ayerra Nesken Eskolako aurreneko Maistra Zuzendaria izan zen. Eskola
hori Maistren Eskola Normalaren praktiken zentro gisa altxatu zen. Aldi berean inauguratu ziren bi eskolak, 1856. urteko urrian.
Horrez gainera, Pedagogia eta Ekonomia domestikoko irakaslea zen Claudia
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Gaistezko Maistren Eskola Normalean. Horretarako, 1856. urteko abuztuaren
26an, Arabako Diputazioak lehiaketara ateratzen zuen nesken Eskolako Maistra plaza, 5.000 errealeko hornidurarekin, eta etxe-gelarekin. Irailaren 23an egin ziren
ariketak eta ile bereko 30ean egin ziren publikoak lehiaketaren emaitzak. Proposaturiko hiru lagunen artean, Claudia Ayerra hautatu zuen hiriko Udalak, huraxe baitzen aurrenekoa eskura ziren puntuen zerrendan. Urrian 23an hartu zuen Claudiak
plazaren jabetza, aurrean zirela hiriko agintari nagusiak.
Dokumentu iturriak: OTEIZA ALDASORO, Rosa María, Historia de la Escuela Normal de Maestros de Alava
(1847-1900), Bilbo, 2000.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 8. Emakumea eta gaur egungo garaia

BALLONE, Gregoria
Gasteiz, 1783
Udal harategiko postu baten emakume kudeatzaileen alaba eta biloba

G

regoria Ballone Gasteizen jaio zen 1783. urtean. Antonio Ballone eta Ines Elzaurdi zituen gurasoak. Antonio Ballone Napolesen jaio zen 1742. urtean, eta
Montehermosoko markesak ekarri zuen Gasteiza, haren jauregian lan egiten bai
tzuen ile-apaintzaile gisa. Ines Elzaurdi harategiko moztaileen familia batetik zetorren aitaren aldetik. Moztailea izatea oso gaizki ikusia zegoen XVIII. mendeko gizartean. Gregoriaren alaba, Maria Josefa de Sarralde, hiriko harategiko postu edo
banku baten arduraduna zen, eta baita arrandegiko postu batena ere.
XVIII. mendeko Gasteizen emakumeek ere lan egiten zuten udal harategian,
haragia moztuz eta salduz. Salbuespenezko kasua zen Espainiar lurretan, lan horiek
gizonezkoen esku egoten baitziren normalean. Ballone zenar-emazteek, Antonio
Ballone eta Ines Elzaurdi, ez ziren oso egoera erosoan bizi, eta, hala, Inesek amak,
Maria Josefak, bikotearen alabetako bat berarekin bizitzera eraman zuen, Gregoria,
neskak 11 urte baino ez zituenean, “gurasoen zama arintzeko”. Bost urtez lagundu
zion Gregoriak amonari harategiko bankuko lanean, 17 urte bete zituen arte, lehen
bere amak lagundu zuen bezala.
Gregoria Ballone, 17 urte zituenean, hiriko gozogile aberats batez maitemindu
zen, Eugenio de Arriaran bera, alarguna, eta alaba txiki bat zuena. Biek nahi zuten
ezkondu, baina Eugenioren aitak, Juan Josek, ez zuen halakorik nahi, neskaren maila soziala berena baino askoz apalagotzat jotzen baitzuten. Eskulangile garrantzizko
batzuek, gozogileek eta argizarigileek adibidez, ez zuten nahi izaten beren semealabak maila apalagoko jendearekin ezkontzerik. Izan ere, era honetako ezkontza
baten eragin kaltegarria ez zen ezkongaietan bakarrik gertatzen, aldiz, familia osoari zegokion. Eugenioren aitak auzitegira jo zuen bere semearen ezkontza eragotz
zezaten, mutila adin nagusikoa baitzen jada, eta ez zuen aitaren baimenaren beharrik ezkontzeko. Eugeniok maila soziala berena baino askoz apalagoa zuen neska bat
hartu nahi zuen emazte. Horrek eragin kaltegarria zuen familiako gainerako kideengan; izan ere, aurreneko ezkontzan izan zuen alabaren “ezkontza kokatze abantailazkoa” eragotz zezakeen, eta orobat arreba ezkongabeena, eta era horretan pikutara joango zen familiaren ezkontza politika. Aitaren eskakizuna erreinuko legeetan
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oinarritzen zen, lege haiek desberdinen arteko ezkontzatik babesten baitzituzten
eliteko familiak, eta halakoak egin zitezen eragozten zuten, etxeak prestigioa galtzen baitzuen, familia lotura abantailazkoak egiteko aukera desagertzen zen eta ondasuna galtzen, edo ondasunaren parte bat, behar bezalako ezkontza batek gehituko zukeena. Eugenio Arriaranen familia, amaren aldekoa, noblea zen, eta aita,
Juan Joseph, konfitura eta kandela egilea, “aberatseneko bat eta bere familia bikain
mantentzen duena”. Gregoria Balloneren familia, aitzitik, gizarte jatorriko apalagokoa zen. Montehermosoko markesaren ile-apaintzailearen alaba zen, eta hark
berarekin ekarri zuen, bere zerbitzura, Napolesetik, lehenago ere ikusi dugun bezala, eta ama eta amona harategiko moztaileak ziren. Gregoriak berak ere bere amonari lagundu izan zion harategian, bost urtez, 11 edo 12 zituenez geroztik. Aitaldeko aitona, Nuncio Ballone, bere Maiestatearen armadako zirujaua izan zen Napolesen, baina Arriaran familiarentzat hura ez zen aski.
Eugenio de Arriaranek ezkontzeko hitza eman zion Gregoria gazteari. Agindu
horrekin segurtaturik, sexu harremanak izan zituen, Eugeniorekin eta haien ondorioz haurdun geratu zen. Eugeniok, etsita, Gregoriari emandako hitza bete nahi izan
zuen, “neskatxa prestu, eder eta ongi hezia, zeinaren dohainak oro, bere zoriona eta
jadanik jaio den semearena, ezkontze honen mendeko baitira”. Ama ezkongabe bihurtuta, neska haren bizimodua oso gogorra izan zitekeen, batez ere hiriko jendearen
belarrietara iristean kasua. Zurrumurruak hainbesterainokoak izaten ziren, non
emakumea egoerarik gogorrenetara bultza baitzezaketen, eskale edo prostituta
egitera, edota, are okerrago, umea Umezurztegian abandonatzera. Emakumea bizitza osorako geratzen zen markatua, eta ezinezkoa izaten zuen halakoetan ezkontzea, edota inongo ogibiderik aurkitzea, bizimodua behar bezala ateratzeko. Gasteizko hiri osoan zen jadanik ezaguna Gregoriaren kasua, nola utzi zuen haurdun Eugenio Arriaranek eta ez zuen ezkontzerik lortu. Hori zela-eta, galduta zegoen, eta
izan zitekeen “herriaren iseka eta burlaren jomuga, eta, horren ondorioz, bere seme
txikia elikatu beharko zuen, eta horretarako, txirotasunari eta agian baita prostituzioari
ere lotu beharko zitzaion”. Eugenioren aita kexu zen, ezen, ezkontza honetarako
bidea zabalduta, bere “familia ugaria inon kokatu ezinda geratuko zela”, alabak
ezkongabe geratuko zirela eta bilobak (Eugenioren alabak) oso mugatuak izango
zituela etorkizunean ezkontza onuragarri bat egiteko aukerak, zeren Eugenioren
ezkontza desegokiak kinka larrian jartzen baitzuen familia. “Norekin ezkonduko da
haren alaba (galdetzen zuen Juan Jose de Arriaranek), lehen ezkontzatik geratu zitzaion hura? Edo zein patu eman behar zaie zoritxarreko biktima hauei, aita eta anaia
krudel batek bere delituen opari sakrifikaturik?”.
Eugeniok, guztiz ezinezkoa zela Gregoriarekin ezkontzea ikusirik, Frantziara ihes
egin zuen neskarekin, baina mugan geldiarazi zituzten. Eugeniok justiziaren aurrean
onartu zuen handik alde egin zuela, han ez zeudelako “Espainian bere desberdintasunagatik ezin burutu zen ezkontza batek aurkituko zituen kontraesanak”. Erreinuko
legeek familia babesten zuten, eta eragotzi egiten zuten aitaren baimenik gabe
egitea maila beheragoko leinuen kideekiko ezkontzak, eta, hala, justiziak galarazi
egin zuen ezkontza hau, arrazoia Eugenioren familiari emanez. Horretaz, Gregoria
gaixoa ezkongabe geratu zen, eta ume bat zuela bere kargu.
Dokumentu iturriak: Valladolideko Erregeko Kantzelaritzako Artxiboa (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
2. Emakumea eta lana/ 6. Emakumea eta transgresioa
115

Emakumeak Vitoria-Gasteizen mendeetan zehar. Ibilbideak eta biografiak

BOLANGERO, Rosalia de
Gasteiz, 1744
Pobrea

R

osalia de Bolangero Santiago de Bolangero zilarginaren alaba zen, eta elkarrekin
bizi ziren Hedegile kaleko lehen etxe sailean. Aita oso egoera ekonomiko larrian
zegoen, eta, hortaz, ezin zuen inola ere bere alabaren doterako beharrezko dirua
bildu. Doterik gabe ezin zuen neska batek ezkondu, ezta komentu batean sartu ere.
Hedegile kaleko lehen etxesailean bazen “Dontzeila pobreak eta bertutetsuak”
doteaz hornitzeko Errukizko Etxe bat. 1744. urteko maiatzaren 16an Hedegile
kaleko etxesail honetako bizlagunek, beren nagusiek deituta, etxesaileko eraikinean
bildu ziren, egurrezko tutuetan sartu zituzen paper batzuetan beren izenak idatzi
zituzten, eta papera kapela batean sartu zuten gero. Tutuak ondo nahastu zituzten,
eta etxesaileko haur batek, “esku errugabeak” haietako hiru atera zituzten. Izenak
irakurri ziren, eta hiru pertsona hauek, etxesaileko bi nagusiekin batera, hautatu
zuten dontzeila, Rosalia de Bolangero, Santiago de Bolangero zilarginaren alaba,
beharrezko baldintzak betetzen baitzituen hark.
Dokumentu iturriak: Arabako Historia Artxibo Probintziala (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
2. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua

BORBOIKOA, Filipa Isabel, Beaujolaisko printzesa
Frantzia, 1714
Printzesa frantsesa eta Espainiako erregina hutsegina

B

orboiko Filipa Isabel printzesa Frantzian jaio zen 1714. urtean. Frantziako erregeorde Orleansko dukearen bosgarren alaba zen. Neska oso gaztea zela hitzartu
zen haren ezkontza Don Karlos espainiar infantearekin, etorkizuneko Karlos III.a
bera, Filipe V.aren eta Farnesioko Isabelen semea. Era horretan areago indartzen zen
bi nazioren arteko aliantza, Luis I.a eta Orleansko Isabel andrearekin ezkontzarekin
aliantza hori zertzen hasiak bazen ere, eta orobat Marianina infantaren eta Luis
XV.aren ezkontza konpromisoarekin. Konpromisoa 1722. urtean izenpetu zen, Karlos infanteak zazpi urte zituela, eta printzesak bederatzi. Filipa Isabel printzesa urte
bereko abenduaren 16an bidali zuten Espainiako Gortera, bertan hezi zedin eta
senargaiarekin bizi zedin. Osunako kondeak egin zion harrera Irungo mugan, eta
handik hiribirurantz jarraitu zuen bidaia.
Bidean hainbat hiritan sartu behar zuen, hiriaren berotasuna hartzeko eta bidaldi luzetik atseden hartzeko. Gasteizen hiru egun eman behar zituen, 1723. urteko
otsailaren 1, 2 eta 3a, eta handik Burgos aldera abiatuko zen. Buitragon erregeerreginak atera zitzaizkion bila, Austuriasko printze-printzesak eta Don Karlos infantea. Konpromiso hau, ordea, ez zen iritsi ezkontzan gauzatzera. Luis I.a 1724. urtean hil zen, eta Filipe V.ak hartu zuen orduan berriz erregetza, eta 1725. urtean,
Luis XV.ak, 15 urte zituelarik, Maria Leczinsky esposatzea erabaki zuen, 22 urte zituena. Hala bada, Marianina infantak, zazpi urte zituenak, Madrilgo Gortera itzuli
behar izan zuen, eta Espainiako errege-erreginak, irainari erantzuna emanez, atzera
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Parisa bidali zituzten Luis I.aren alarguna eta Filipa Isabel printzesa, era horretan
hautsita geratu zelarik Karlos infantearekiko konpromisoa.
Badakigu nolako harrera egin zioten printzesari Gasteizen, Santa Maria elizako
Martin de Gorostiza kalonjearen kontaketari esker. Printzesa heltzekoa zela jakin
zenean, Udala harreraren prestakuntzak egiten hasi zen, besteak beste bideak
konpontzen, eta mezak esanarazi ere egin ziren, bidaian eguraldia ona izan zedin.
Hiria modu ikusgarrian apaindu zen: garaipen arkuak altxatu ziren, su artifizialak
izan ziren, dantzaldiak eta Gasteizko etxesail nagusietako ordezkarien erakustaldiak.
1723. urteko otsailaren 1ean sartu zen printzesa Arriagako Ataritik, eta salbak jaurtikiz, kaleak argituz eta kanpaiak joaz egin zioten harrera. Iritsi zen gauan dantzaldi
bat ospatu zen, eta, bitxikeria moduan, printzesak hiru minuet dantzatu zituen
Osunako dukearekin gogora daiteke. Hurrengo goizean, Filipa Isabel printzesak
audientzia eskaini zion alkateari, hiriaren izenean bere errespetua adieraztera joan
baitzitzaion. Arratsaldean Gasteizko hiru moja komentuak bisitatu zituen, brigidenak, domingotarrenak eta klaratarrenak, eta arratsaldeko 6’30tan itzuli zen Montehermosoko jauregira. Ordu horretan piztu egin ziren hiriko argiak, eta hiriko zazpi
kale nagusien ordezkarien desfilea hasi zen: Goiuri, Hedegile, Zapatari, Errementari,
Aiztogile, Kale Berria eta Pintore kaleak. Martxa animatuz, hainbat musikari zetozen,
tinbalak eta klarineteak joaz besteak beste, eta haien atzetik zazpi kaleetako ordezkariak zihoazen, modu alegorikoz jantziak, eta zutoihalak zeramatzatela. Ondoren garaipenezko karroza bat ageri zen, bi abesbatza zekartzana. Jarraigoa osorik
heldu zen printzesa ostatu hartuta zegoen jauregiaren aurreko zabaldira. Ekitaldia
amaiturik, hiriko kaleetan barrena jarraitu zuen jendearen eta karrozaren desfileak.
Hurrengo egunean, otsailaren 3an, alde egin zuen printzesak hiritik. Bere egonaldian, mozorro festa bat ere ikusi zuen, Logroñotik etorritako mozorro egile batek
antolatua, eta txekor korrida batean ere izan zen.
Dokumentu iturriak: CENDOYA ECHANIZ, Ignacio, “Fiesta pública y arte barroco vitoriano. El recibimiento de la princesa de Beaujolais en 1723”, Kultura, 3. zenb. (1991eko ekaina). REGUERA ACEDO, Iñaki,
“La ciudad se divierte: entradas reales y fiestas de toros en Vitoria (1615-1819)”, in IMIZCOZ BEUNZA,
José María (Zuz.), La vida cotidiana en Vitoria en la Edad Moderna y Contemporánea, Donostia, 1995.
4. Bisitari ospetsuak

BORBOIKOA, Isabel
Fontainebleau (Frantzia), 1603-Madril, 1644
Espainiako erregina

B

orboiko Isabel Fontainebleaun jaio zen 1603. urtean. Frantziako Henrike IV.aren eta Maria Medicikoaren alaba zen. 1612. urtean ezkontza bikoitza
hitzartu zen: Austriako Ana infanta Frantziako Luis
XIII.arekin ezkonduko zen, eta Isabel Borboikoa,
Henrike IV.aren eta Maria Medicikoaren alaba nagusia, Filipe printzearekin, gerora Filipe IV.a erregea
izango zenarekin. Frantziako mugan egingo zen
printzesen trukea. Isabel Borboikoak, Filiperekin
ezkondu zenean, 1615. urtean, hamabi urte zituen,
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eta printzea berriz hamar urtera ere ez zen ia iristen.
Filipe III.ak eta Borboiko Isabel printzesak Gasteiztik pasa behar zuten Gorterako
bidean. 1615. urteko azaroaren 16an, arratsaldeko 4etan, sartu ziren hirian. Hiria
apain-apain zegoen, printze oinordekoari harrera egiteko. Jendea gainezka zegoen
desfilea igarotzen zen kaleetan, eta gogo biziz itxaroten zuen printzesa egongo
zen ekitaldi publikoetan parte hartzeko unea. Jarraigoaren ibilbidea aldez aurretik
zegoen osorik antolatua. Borboiko Isabel Irundik zekarren kotxetik jaitsi zen, eta
zaldi batera igo. Frantses erara zetorren jantzita. Arriagako Ate ondoko harresiak
gurutzatu aurretik, gasteiztar agintariak atera zitzaizkion hiriko giltzak eskaintzera.
Agintariak, hiriko zaldun nagusiekin batera, brodatu aberatseko palio batekin zeuden zain, eta haren azpian jarri zuten printzesa ospakizunerako. Hitz hauekin eskaini zizkioten giltzak: “Gasteizko hiriak, giltza hauekin batera, hiritar guztion bihotzak
eskaintzen dizkio berorren Gorentasunari, eta haietxekin ireki ahal izango ditu, eta itxi,
Errege gure Jaunaren esaneko ez diren aterik zailenak”. Printzesa gazteak, keinu hura
eskertzeko, hitz batzuk esan zituen frantsesez, ez baitzekin gaztelanieraz. Printzesak
lagun zekarren jarraigoa ezin bikainago zetorren jantzita: saten zurizko galtzak
urrezko zintekin, Milango zilarrezko oihalezko soinekoak, galtzerdi zuriak, saten
zurizko jipoiak eta jantziak urrezko zintez apainduak, belusezko zapatak eta kapelak
luma zuri eta gorriez hornituak, zilar koloreko oihalez azpilduriko soingaineko brodatuak, ezpata urre-koloreak eta belus beltzez eta urrezko apaingarriez hornitutako
zaldiak. Jarraigo hartan parte hartzen zuten halaber Udaleko bilkura osoko kideak,
mazolariak, ibilbidea musikaz alaituko zuten bi menestril, sei atezain eta lau aguazil zaldi gainean.
Sartu zen jarraigoa hirian, kaleak apainduak zeudelarik, jendetzaren oihuez lagunduta, Hedegile kaletik, atera ziren plazara eta Aiztogile kalean barrena joan ziren
Santa Maria elizara heldu ziren arte. Han Calahorrako apezpikuak egin zion harrera
printzesari, zeinak kapera nagusian otoitz egin baitzuen. Sarrera handiko egun haren bukaeran, Borboiko Isabel printzesa, palioaren azpian beti ere, Montehermosoko jauregiraino iritsi zen, hantxe egongo baitzen ostatu hartuta Gasteizko egonaldiak zirauen artean. Errege-erreginen sarreraren erritu multzo hau haien aginpidearen ikuskaria zen, eta oso antzera errepikatzen zen hispaniar monarkiako hiri desberdinetan. Hurrengo egunean egin zen eskumuinen ospakizuna arratsaldeko ordubi eta erdietan. Udalak zezen jaialdi tipiko bat eskaini zion printzesari. Arratsaldeko
4ak aldean zortzi zezen jokatu ziren Montehermosoko jauregiaren plazan, eta askari edo merienda aberatsa eskaini zioten ohorezko gonbidatuari. Ezer ez zen falta:
fruituak eta gozoki bikainak, hala udareak eta aranak, pikuak, albarikoke eta melokotoi lehorrak, anisezko, arrosazko, kanelazko, mihiluzko eta almendrazko marmeladak eta konfiturak, mazapanak eta erroskillak, intxaur moskatuak, gaztazko pastelak,
jelea eta ardoa.
Azkenean, hilaren 18an, arratsaldeko lehen orduan, espainiar erara jantzita, Gasteiztik atera zen printzesa, diskrezio osoaz, Burgos aldera, eta Pradoraino lagundu
zioten alkateak eta hiriko alguazilek.
Filipe IV.a 1621. urtean igo zen tronura. Borboiko Isabelek hainbat alaba eman
zizkion erregeari, haien artean Maria Teresa, zeinak Frantziako Luis XIV.a esposatu
baitzuen 1660. urtean, eta seme bakarra, Baltasar Karlos printzea, pubertarora iris-
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tean hil zena. Ez baitzegoen gustura Olivaresko konde-dukeak gero eta eragin handiagoa zuelako, “emakumeen konspirazio” deitu zenean parte hartu zuen; Gorteko
konplota zen, erregeari bere balidoaren kontra eragiteko helburua zuena. Balidoak
1643an galdu zuen agintea. Garai hartan, eta Filipe IV.ak Kataluniarantz alde egin
zuenean bere osteen buruzagitzan (1642), erreginak erregeorde lanak egin zituen
Madrilen. Borboiko Isabel oso antzerki eta arte zalea izan zen, eta gogo biziz parte
hartu zuen bere garaiko Gorteko bizitzan. Madrilen hil zen 1644. urtean, 41 urte
zituela.
Dokumentu iturriak: REGUERA ACEDO, Iñaki, “La ciudad se divierte: entradas reales y fiestas de toros en
Vitoria (1615-1819)”, in IMIZCOZ BEUNZA, José María (Zuz.), La vida cotidiana en Vitoria en la Edad
Moderna y Contemporánea, Donostia, 1995.
4. Bisitari ospetsuak

BORBOIKOA, Maria Teresa
Madril, 1727-Versailles (Frantzia), 1746
Frantziako delfina

B

orboiko Maria Teresa Madrilen jaio zen 1727. urtean.
Filipe V.aren eta Isabel Farnesiokoaren alaba zen.
1745. urtean, hemezortzi urte zituela, Luis Delfinarekin
ezkondu zen, 16 urtekoa bera, Frantziako Luis XV.a erregearen semea.
Infantak Gortetik Frantziara alde egin behar zuen, bere
herrialde berrira. Frantziako mugara heldu arte, geldialdi
bat baino gehiago egin zuen bere bidean. Haietako bat
Gasteizkoa zen. 1744. urteko azaroaz geroztik ari zen prestatzen Gasteizko hiria errege harrera. Gaztelako Kontseiluak,
gasteiztar udal agintariek hala eskatuta, erreginaren harreran 18.000 dukat gastatzeko ahalmena eman zion hiriari.
Abenduaren 28an, Udalak, batzorde bat osatuz, hainbat
pertsonari eman zion ekitaldiak antolatzeko ardura. Hiriak
beharrezko bizigaiak eskuratu zituen. Hartara, hiriko eskumeneko lekuetatik, zekorrak, kapoiak, arkumeak, oiloak, arrautzak eta gainerakoak ekarri ziren infanta iristen
zenerako, eta Bermeora ere bidali zen jendea behar zen arraina erostera. Tabernak,
okindegiak eta ostatuak arakatu ziren. Errege familiako ahaideren bat iristen zen
guztietan bezala, bideak eta zubiak konpondu ziren.
Infanta eta etorkizuneko Delfina 1745. urteko urtarrilaren 2an heldu ziren Gasteiza, arratsaldeko 6etan. Pertsona bat zegoen infanta noiz iritsiko zain, Armentian.
Agertzen ikusi zuenean, seinale bat egin zuen eta hiriko eliza guztietako kanpaiak
joka hasi ziren, aldi berean dorreak argitzen zirela, artilleriako ohorezko salbak jaurtikitzeaz gainera. Infanta Santa Klarako atetik sartu zen, eta Errementari kaletik jarraitu zuen, zeina guztiz argitua baitzegoen eta balkoiak oihal zintzilikari aberatsaberatsez hornitua baitzeuzkan, gero Santa Mariatik gora igo zen hiriaren gorenera,
bere egoitzara iritsi zen arte, Montehermosoko jauregira. Jauregiko atean alkatea
eta Udala osorik zeukan zain, eta haiek, eta Montijoko kondeak, errege etxeko
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buruak, egin zioten infantari harrera. Jauregiko plazan Amodioren alegoria bat antolatu zen, infantaren eta ezkontza hurbilaren omenetan, bikotez eta aingeruz jan
tzitako mutilez, eta Amodioa antzezten zuten jantziekiko kuadrilla batez eratua.
Ondoren karroza bat zetorren, eta haren gainean Amodioren ikurra, musikari eta
abeslariez lagundua. Emanaldia bukatu zenean, suziriak, su artifizialak eta artilleriako salbak bota ziren. Antzezpen alegoriko eta sinbolikoak botere politikoaren
adierazpideetako bat ziren.
Printzesaren jarraigoa osatzen zuten pertsona guztiei eman zitzaien ostatu, kategoriaren arabera, hiriko etxe partikularretan, Errege Etxeko ostatu emaile Andres de
Narbaja jaunaren ikuskaritzaren pean. Hurrengo egunean, urtarrilaren 3an, egin zen
eskumuinen zeremonia. Arratsaldeko 3’30etan atera ziren jauregitik infanta, Montijoko kondea, Medinaceli eta Medina Sidoniako dukesak eta errege familiako kide
batzuk, zezen korrida bat ikustera. Plaza nagusia bikain horniturik zegoen festarako.
Lurra hondarrez berdindua zegoen, Alondegiko galeria tapizez, oihalez eta hiriko
armarriaz apaindu zen, eta plazara jotzen zuten etxeetako balkoiak Udalaren esku
utzi behar izan ziren. Alondegiko balkoi korrituan jarriko ziren infanta eta bere lagunak, eta, horretaz, erresel batez hornitu zuten, balkoietan Veneziako beira eta larru
urre-koloreak ipini ziren, alfonbra bikainak zabaldu ziren lurrean eta Damaskoko
oihalak hormetan. Plaza honetara ematen zuten etxe guztiak antzokiko dekoratu
batekoak balira bezala apaindu zituzten. Festa amaiturik, artilleriako salben artean,
Hedegile kaletik itzuli zen jarraigoa jauregira, kalea ospakizunerako estalita zegoelarik. Eguna amaitzeko, su artifizialen erakustaldi bat egin zen berriz ere. Urtarrilaren
4an atera zen Borboiko Maria Teresa Gasteiztik, Frantziako muga alderantz. Udala
Montehermosoko jauregira joan zen printzesari agur esatera. Maria Teresa infanta
bere karrozara igo zen eta Arriagako Ataritik atera zen, berriz ere hiriko kanpaien
joaldiak eta artilleriaren salbak lagun zituela. Dokumentazioan islatua ageri denez,
Gasteizko hiriaren abegia ezin hobea izan zen, hainbesteraino non infantari laguntzen zioten batzuek esan baitzuten “bizilagunen ostatu eskaintza eta harrera ona hain
gustukoak izan zituzten, non ziurtatu baitzuten ez zutela haren antzekorik aurkitu
Gortetik atera zirenez geroztik”.
Zoritxarreko infanta Versaillesen hilko zen urtebete geroago, 19 urte zituela,
ondorengorik utzi gabe.
Dokumentu iturriak: REGUERA ACEDO, Iñaki, “La ciudad se divierte: entradas reales y fiestas de toros en
Vitoria (1615-1819)”, in IMIZCOZ BEUNZA, José María (Zuz.), La vida cotidiana en Vitoria en la Edad
Moderna y Contemporánea, Donostia, 1995.
4. Bisitari ospetsuak

BUENAVENTURA
XV. mendea
Jato Tello juduaren emaztea

J

ato Tello juduaren emaztea izan zen Buenaventura. Tello gasteiztar judua zen,
1485. urtean faltsuki kondenatua, birao egin eta Jainkoa ukatzeagatik. Jato Telloren aitortza torturapean lortu zen. Hiriko epaile eta alkateak, Juan Fernandez de
Paterninak, behin aitortza aterata, eta Jato Tellori legeak apelazioa prestatzeko ezar
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tzen zuen denbora eman gabe, mingaina kentzera, 50 zigorrada bizkarrean hartzera, ondasunen erdiak konfiskatuak izatera eta epaiketaren kostuak ordaintzera kondenatu zuen. Epaia noiz beteko zain, kartzelan sartu zuten, zeina Campillon baitzegoen. Telloren emaztea, Buenaventura, egoera izugarri hartan, buru-belarri sartu
zen auzian, eta adore handiz Valladolideko Errege Kantzelaritzararen auzitegira jo
zuen, epaiarekin ados ez zegoelako. Bere prokuradorearekin batera, auziaren kopia
eskatu zion epaileari, beharrezko izapideak egin ahal izateko. Epaileak, epaiaren
azken erabakiari itxoin gabe, kondena gauzatu zuen, Tello plazan zegoen pikotara
eraman zuen (gaur egungo Andre Maria Zuriaren plazara), eta han mingaina egur
batean iltzatu zion. Bizilagunen erreguen ondorioz, lortu zen kondenatuaren mingaina askatzea eta mozketa barkatzea. Buenaventurak bere asmoa betetzea lortu
zuen, alegia, senarraren lekukotasuna Valladolideko Kantzelaritzan entzuna izatea,
eta, hala, kargu guztietatik libre geratu zen, ondasunak eta ohorea itzuli zizkioten
eta gasteiztar epailea auzi osoaren kostuak ordaintzera behartu zuten, fortuna txiki
bat garai hartan, zeren Telloren kontrako gorrotoaz jardun baitzen, eta jakinaren
gainean bidegabeko epaia eman zuen.
Dokumentu iturriak: BAZAN, Iñaki, “Relaciones sociales entre las comunidades cristiana y judía de Vitoria
a partir de las fuentes judiciales”, Kultura. Ciencias, Historia y Pensamiento, 6. zenb. (maiatza, 1993).
6. Emakumea eta transgresioa

BURGOA FUENTES, Francisca: ikus ALCAZAR ALCAZAR, Amalia de
Donostia, 1843
Prostituta
6. Emakumea eta transgresioa

CAICEDO Y LAZARRAGA, Teresa de
XVII. mendea

T

eresa de Caicedo Miguel de Gobeo y Mendiolaren emaztea izan zen. Senarrak
1670. urtean Pintore kaleko 68. zenbakia altxarazi zuen, jauregi urbano barrokoaren eredua.

Dokumentu iturriak: VELEZ CHAURI, José Javier, “Barroco”, in Vitoria-Gasteiz en el arte, Gasteiz, 1997.
7. Emakumea eta mezenasgoa

CALVO, Maria Josefa eta Felisa
XIX. mendea

M

aria Josefa eta Felisa ahizpa ezkongabeak ziren, talentu handikoak eta tratu
delikatukoak, lorazaintzaren oso zaleak. Ahizpa hauek sartu zuten Gasteizen
inportazioko udareondo klase berri bat, inportatua, eta fruitu oso gozoa ematen
zuena, “dama izterrezko udarea” deitu zitzaiona. Izan ere, piezaren bat eman zioten
udal lorategizainari lant zezan, eta hark, besteetatik bereizteko, honela zioen etiketa
bat ippini zien: “Calvo andereñoen dama izterrezko udareak”.
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Dokumentu iturriak: ALFARO FOURNIER, Tomás, Vida de la ciudad de Vitoria, Madril, 1951.
8. Emakumea eta gaur egungo garaia

CANO ALDAMA, Nieves
Gasteiz, 1847ko uztailak 1-Gasteiz, 1899ko otsailak 22

N

ieves Cano, gasteiztarra, Juan Canoren arreba, Erreinuko senataria bera,
Hedegile kaleko 13. zenbakian jaio zen 1847. urtean, eta egun hartan bertan
bataiatu zuten Maria de las Nieves Simeona izenekin. Nieves Canok inspiratu, adoretu eta bultzatu zuen bere anaia, beste ongintzazko lanen artean, Egoitza Errukie
txea egitera. Aurreneko harria 1894. urteko abuztuaren 4an ezarri zen, eta egun eta
hilabete berean egin zen inaugurazioa. Zeremonia hura Katedral Berrian aurreneko
harria jarri zen une berean gertatu zen, eta errege-erreginak izan ziren bertan.
Arnedoko merkatari baten alaba zen, eta bere anaia Juanengan, eragin handikoa, Diputazioko lehendakaria eta errege senataria baitzen, laguntza guztiz aproposa aurkitu bere ongintzazko ekimenentzat. Areago, Nievesen buruko gaixotasunak eta gazte hiltzeak XVIII. mendeko anaidietatik zetorren amets zahar bat
errealitate bihurtzera bultzatu zuten Juan Cano: errukietxe bat.
1893. urtean, hiriko hainbat gizon handik Ongintzazko Errukietxe probintzial
bat eraikitzeko proiektu bat osatu zuten, pobreak, zaharrak, ezinduak eta haur umezurtzak jasoko zituena, eta plano jakinetan urte batzuk geroago gauzatuko zena.
Hainbat kokagune aipatu ziren. Kubako gerraren ondorioz ekimen hori etenda geratu zen, eta, orduan, Juan Canok, Urquijoko markesak eta Franciso Aldayk beharrezko baliabideak eman zituzten ekimena berpizteko, eta orobat lortu zuten Diputazioak, Alvaro Elioren buruzagitzapean, proiektua berea balitz bezala onartzea.
1899. urteko abuztuaren 4an jarri zen orubean eraikinaren lehen harria. Orubearen
parte handi bat ere Juan Canok emana zen.
Santa Maria de las Nievesen Errukietxe Probintziala 1907ko abuztuaren 5ean
inauguratu zen.
Urte batzuk lehenago, 1904. urtean, bere izena jartzea Errukietxearen ondoko
kaleetako bati proposatu zion Udalak Juan Canori. Bankariak uko egin zion ohore
hari, eta bere arrebaren izena ipintzea eskatu zuen.
Honela deskribatu zuen Eulogio Serdanek: “Neska goxo eta bertutetsua, nerabe
apala eta guztiz langilea, modu modernoan hezitako emakumea, gaztetatasunaren eta
bere posizioaren joera tentagarriak mespretxatzen dituena”; “heroinatik nahikoa eta
marititik asko duen emakumea”.
Dokumentu iturriak: “El asilo provincial”, Gaceta Municipal, 1993ko martxoak 6. VAL, Venancio del, Calles vitorianas, Gasteiz, eta Mujeres alavesas, Gasteiz, 1987.
5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua

CATALA, Concha
Gasteiz, 1886. urteko martxoak 7
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Antzerki eta zinemako antzezlea

C

oncha Catala Gasteizen jaio zen 1886ko martxoaren 7an. Aita orkestra zuzendaria zuen. Lau urtez pianoa ikasi zuen, eta, oso gazte, Rosario Pinoren antzerki konpainian sartu zen (hura ere Gasteizen bizi izan zen), Madrilgo Komediaren
Antzokian. Geroago, Espainian eta Hegoamerikan jirak egin ondoren, Madrilgo Lara
antzokiko antzezle iraunkor moduan geratu zen. 1933. urtean zineman egin zuen
debuta, Jose Buchsen “Una morena y una rubia” lanarekin. Ondorengo filmak hauek
izan ziren: “El genio alegre” (1936), Fernando Delgadorena; “Suspiros de España”
(1938), Benito Perojorena; “La gitanilla” (1940), Fernando Delgadorena; “El último
húsar” (1940), Luis Marquinarena; “Su hermano y él” (1941), hura ere Luis Marquinarena; film horretan gainera beste gazteiztar antzezle batek ere parte hartu zuen,
Blanca Silosek; “Yo soy mi rival” (1941), Mario Bonnard italiarrarena, Italian egina;
eta “Espronceda” (1945), Fernanena.
1946. urtean, 60 urte zituela, erabat utzi zituen zinema eta antzerkiaren mundua.
Dokumentu iturriak: Alava en sus manos, 4. liburukia, Gasteiz, 1983.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 2. Emakumea eta lana/
8. Emakumea eta gaur egungo garaia

CELAYA, Maria Jacinta de
Gasteiz, 1703
Dendaria

M

aria Jacinta de Celaya Gasteizen jaio zen 1703. urtean. Gurasoak Domingo de
Celaya dendaria eta Jacinta de Vidal zituen. 1720. urtean Joaquin Tomas de
Landazuri ezagutu zuen, 18 urte zituena eta Teologiako ikaslea zena Valladoliden,
Juan Bautista de Landazuri zenaren eta Juana de Ariz y Tobarren semea. Mutila familia noblekoa zen, eta haren ahaideek Gasteizko hiriko eta Arabako probintziako
postu nagusiak izan zituzten, hala alkate, zinegotzi eta Ahaldun Nagusi. Ama, alarguna, eta anaia bat, Joseph Joaquin, Errementari kaleko bigarren etxe sailean bizi
ziren. Maria Jacintak gurasoei laguntzen zien familiaren dendan, olioa, ozpina eta
bestelakoak salduz. Bi gazteen artean maitasuna sortu zen, eta ezkontzea erabaki
zuten. Joaquin Tomasen familia ezkontzaren kontra agertu zen, gogor agertu ere,
neska behe mailakotzat jotzen baitzuten, eta lotsagabea zela esatera ere iritsi ziren,
dendako atzealdean ikasleak biltzen baitziren berriketan aritzeko. Hala ere, Maria
Jacintaren arabera, Landazuritarrak ezkontzaren kontra agertzeko motibo bakarra,
haien “ondasunen fortuna” neskarena baino handiagoa izatea zen. Ezkontza, Erdi
Aroaz geroztik, eta ia-ia gure mendea arte, ez zen bi pertsona maitasunagatik elkartzea. Gurasoek, seme-alabak umeak zirenetik, ezkontzeko estrategiak antolatzen zituzten, senar edo emazte egokia bilatuz, familia onekoa eta dote handikoa. Komeni
ez zen ezkontza batek, edo ezkontza desegoki batek, pikutara bidaltzen zuen pribilegiozko egoerari eusteko edo posizio ekonomiko edo soziala goratzeko urte askoan
egindako lana eta familia osoa baten ahalegina. Baina hori guztia bikotearen maitasunezko sentimendu sendoaren guztiz kontrakoa gertatzen zen.
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Joaquin Tomasek gutun bat bidali zion Maria Jacintari, 1720. urte bereko mar
txoaren 20an, berarekin ezkontzeko konpromisoa hartzen zuela adieraziz, eta
emandako hitza ia ezkontzaren baliokide baitzen, ezkontza bera ospatu aurretik
bete zituen bikoteak ezkontza egibideak, eta neska haurdun geratu zen. Gutun
honetan argi ageri da elkarrenganako maitasun sakona: “Maria Jacinta nire emazte
eta andreari, halakotzat baitaukat eta edukiko dut bizi naizen artean, desinteresaturik
maite baitut bere pertsona hutsagatik, berak hala eskatu gabe, aldiz, neuk, neure borondatez, maite dudalako eta nire santuaren eguna delako, dena ematen diot arima
eta bizitzarekin batera, eta egun honetatik aurrera beraren senartzat hartuko dut neure burua, eta gauza bera adosten du nire emazte Maria Jacintak, eta nire borondateari ematen dio bere burua, berean geratu gabe, baldin neurea ez bada. Eta hau guztia
baiesteko ez dut aurrean ditudan lekukoak baino behar, zeinak Arrosarioko Andre Maria
eta San Jose baitira.”
Joaquinek argi ulertu zuen bere familia beti azalduko zela ezkontzaren kontra,
eta, hala, emaztegaiarekin ihes egitea eta ezkutuan ezkontzea zen geratzen zitzaion
irteera bakarra. Hala, aitzakia gisa hartuta Valladolida joan behar zuela Teologiako
ikasketak jarraitzera, etxetik ihes egiteko aukeraz baliatu zen, Maria Jacinta ere bere
zaldiaren gainean hartuta, eta beti ere apaiz bat zutela lagun, Diego de Arce jauna.
Behin Miranda de Ebrora iritsita, Joaquin Tomasek lasai utzi zuen neska gaztea apaizaren arreba alargun baten etxean, Francisca de Arce andrea bera, eta bera bitartean Bujedoko komentuan ezkutatu zen.
Joaquin Tomasen familia ordea atzetik segika joan zitzaien. Osaba, Benito Joseph
de Verastegui zaldun noblea, eta beste ahaide batzuk, haien artean Baltasar de
Abajo merkataria, morroi armatuekin batera, zaldi gainean sartu ziren komentuan.
Fraide guztiak koruan zirela otoitz egiten aprobetxatuz, Joaquin ezkutatuta zegoen
gelatik atera zuten, eta harekin joan ziren zalditegira zaldien bila. Joaquin “zurbil eta
hitzik egin ezinik” omen zegoen, guztiz izututa seguraski gerta zitekeenaren aurrean.
Zaldiak zelatu ondoren, galapan abiatu ziren, Joaquin Tomas bahituta, eta Maria
Jacintarekin ezkon zedin eragotziz era horretan.
Bitartean, Maria Jacinta de Celaya mutil batez erditu zen Francisca de Arce alargunaren etxean, zeina Mirandara ihes egitean lagundu zien apaizaren arreba bai
tzen. Maria Jacinta de Celayaren aitak auzitegira jo zuen, Joaquin Tomasek bere
alabarekin izan zuen haurraren elikaduraren erantzukizuna bere gain har zezala eskatuz, ezkontzeko hitza eman baitzion, baina gero ez zuen bete. Ez Maria Jacintak,
ez aitak, ezer ez zekiten mutil gazteaz komentutik indarrean aterarazi zutenez geroztik. Mirandako justiziak Benito Joseph de Verastegui atxilo hartu zuen, leku sakratu batean bortxakeriaz sartu izanaz salatuz, eta ondasunak bahitu zizkioten. Justiziak
hala eskatuta, Verastegui jaunak aitortu zuen Donemiliaga Kukullako monasteriora
eraman zutela mutila, nahiz eta gero ez zekiela nor zen Joaquin Tomas adierazi zuen
bertako abadeak.
Gaztea desagertu zelarik, Joaquin Tomasen ondasunen parte bat erabil zedila
neskatxaren ohorearen galera ordaintzeko, eta umea hazten laguntzeko, eskatu
zen. Izan ere, ordu arte, amaldeko aitona, Domingo Celaya, arduratu zen umearen
hazkuntzaz. Joaquin Tomasen amak, Juana de Ariz y Tobar andreak, onartu zuen
eskaera, eta hazteko balioko zuen diru kopuru baten dotea eman zion haurrari.
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Hala bada, tragikoki bukatu zen maitasun istorio hau, ez baitzen ezertxo ere jakin
Joaquin Tomasi gertatu zitzaionaz, 1738. urtea arte, urte hartan agertu baitzen
berriz Gasteizen, apaiztua jadanik. Maria Jacinta bakarrik geratu zen, haur bat zuela
bere kargu eta ohorea galduta, bizilagunen esames eta zurrumurru gaiztoak sufritu
beharrean seguraski, eta ezkontzeko aukerarik gabe, zeren ama ezkongabeak bizitza
osorako markatuta geratzen baitziren. Eta gertaera haien guztien eragilea, Benito
Joseph de Verastegui jauna, kargu guztietatik libre geratu zen.
Dokumentu iturriak: Madrilgo Artxibo Historiko Nazionala (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
2. Emakumea eta lana/ 6. Emakumea eta transgresioa

CHAMPOURCIN, Ernestina de
Gasteiz, 1905eko uztailak 10 -Madril, 1999ko martxoak 27
Poeta

E

rnestina de Champourcin 1905eko uztailaren 10ean jaiio zen Gasteizen, gurasoak
Gasteizen zeudela, Frai Frantziskoko Pasealekuko 4. zenbakian. San Migelgo parrokian bataitu zuten abuztuaren 4an. Zazpi urte zituenean itzuli zen Gasteiza.
6 edo 7 urterekin hasi zen frantses poesia irakur
tzen. Txikitandik gustatu izan zitzaion idaztea, eta,
hala egin zituen aurreneko literatura saioak frantsesez idatzitako ipuin batzuk izan ziren, 12 bat urte zituela eginak.
1926. urteko maiatzean argitaratu zuen lehen
poesia liburua, “En silencio”. Gerra zibilaren aurretik
maiz joaten zen Madrilgo Ikasleen Egoitzara, eta laster egin zen bertako poeta eta idazle guztien adiskide. Beste gasteiztar batek, Maria de Maeztuk, sortu
zuen Lyceum Club delakoaren inaugurazioan eta lehen garaietan ere parte hartu zuen.
1936. urtean, azaroaren 6an, poeta batekin
ezkondu zen, hura ere 27ko belaunaldikoa, Juan Jose
Domenchina. 1930. urtean ezagutu ziren, Valentin
de Zubiaurreren estudioan. Azaña Kontseiluko lehendakari izendatu zutenean, Ernestinaren senarra bere idazkari partikularra hautatu zuen. Gerra garaia osorik Espainian, Valentzian, eman zuten, errepublikar gobernuarekin. Bartzelonan, Juan Jose
Domenchina Errepublikako Lehendakaritzaren Diplomazia Kabineteko idazkari
hautatu zuten. Horrez gainera, Propagandako Ministerioaren Informazio Buletina
zuzentzen zuen, eta han orrialde bat sartu zuen poesiarako; hantxe agertu ziren
Juan Ramon Jimenez, Antonio Machado, Max Aub, Prados, Ernestina eta abarren
bertsoak. Gerra bukatu zenean, Espainiatik irten zen bikotea Bosgarren Erregimentuarekin Frantziako Tolosa aldera, eta, Frantziatik, Mexikora joan ziren, Alfonso Reyesen gonbidapenari esker, hark Espainiako Etxea sortu baitzuen bertan intelektual
erbesteratuentzat.
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Hogeita hamasei urte egin zituen Ernestinak Mexikon. Haren senarra 1959. urtean hil zen, bihotzeko hutsegite batek larriagoturiko biriketako enfisema baten
ondorioz.
Ernestina 1972. urtean itzuli zen Espainiara, Madrila. 1989an Literaturako Euskadi saria jaso zuen. Hurrengo urtean, 1990ean, eratu zen Gasteizen “Ernestina de
Champourcin” Poesia Lehiaketa. Aurreneko deialdian saria pertsonalki Blanca Sarasuari ematera etorri zen. Bigarren urtean Laura Marinasek irabazi zuen saria.
Argitaratu dituen obren artean, hauek dira aipagarrienak: En silencio, Ahora, La
voz en el viento, Presencia a oscuras, El nombre que me diste, Cárcel de los sentidos,
Cartas cerradas, Poemas del ser y del estar, Primer exilio, La pared transparente, Huyeron todas las islas, Antología poética.
Dokumentu iturriak: CHAMPOURCIN, Ernestina, Recital, Laura Marinasek hautatua eta ordenatua. Zarautz, 1999.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 8. Emakumea eta gaur egungo garaia

DIAZ, Catalina
XIV. mendea

D

iego Martinez de Alavak 1405. urteko urriaren 1ean egin zuen testamentua, eta,
haren arabera, hilobiratu behar zuten “nire lehen emaztea, Catalina Diaz,
Jainkoak barka dezala, datzan hilobian, zeina aldare nagusiaren eta Santa Mariako
aldarearen arteko bi pìlareen artean baitagoen”. Hilobi hartan lurperatu ziren orobat
haren ondorengoak.
Dokumentu iturriak: PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, III. lib., Gasteiz,
1968.
3. Emakumea eta boterea

DIAZ DE AYALA, Pascuala
XIV. eta XV. mendeak

G

arcia Martinez de Estella, testamentua 1396. urtean egin zuena, Pascuala Diaz
de Ayalaren senarra izan zen, eta biak izan ziren Zapatari kaleko ospitale baten
fundatzaileak, San Pedro parrokia elizako absidearen atzealdean, eta orobat izan
ziren hilobia dagoen Santa Katalinaren kapera zaharraren patroiak.
Dokumentu iturriak: PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, III. lib., Gasteiz,
1968.
5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua

DIAZ DE ESQUIVEL, Maria
XV. mendea-Gasteiz, 1537

M

aria Diaz de Esquivel Pedro Martinez de Alava y Mendozaren emaztea izan zen.
Senarra Frantziako delfin eta Bretainiako dukearen zaldizain eta morroi izan
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zen 1476. urtean. Zerbitzu horien ordainetan, bere armarriari Bretainiako erbinudeak eransteko aukera eman zitzaion. Era berean, Pedro Martinez de Alavak bere
kargu izan zuen Errege-erregina Katolikoen kontulari postua, eta Arabako probintziako kapitain nagusia izan zen frantsesen kontrako gerran. Gasteizko hiriko udal
gobernuan ere parte hartu zuen.
Maria Diaz de Esquivelek senarrarekin batera egin zuen testamentua 1535. urtean, eta biek fundatu zuten maiorazko bat, zeinean, beste ondasunen artean, Zapatari kalean zituzten etxeak sartzen baitziren, bikoteak 1488. urte inguruan eraikiak. 1537. urtean hil zen.
Maria Diaz de Esquivel San Pedro elizako hileta monumentu batean dago hilobiratua, senarrarekin batera. Hilobia arku zorrotz baten pean dago, presbiterioaren
aldean, Santa Katalinaren kaperaren alderantz ere irekia dagoen arren. Bertan ageri
den irudi bakarra, etzana, Pedro Martinez de Alavarena da, eta armarriak berriz bi
leinuenak dira.
Semea, Diego de Alava y Esquivel, Astorga, Avila eta Kordobako apezpikua eta
teologo aipagarria izan zen. 1562. urtean hil zen, eta, gurasoak bezala, San Pedro
elizan hilobiratua dago, aparteko hilobi batean.
Dokumentu iturriak: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Gasteiz, 1998.
3. Emakumea eta boterea

DIAZ DE SALINAS, Ana
XVI. mendea

A

na Diaz de Salinas Alvaro Diaz de Esquivelen emaztea izan zen. Senarra Gasteizko alkatea zen 1520. urtean, Aguraingo konde komuneroak hiria estutzen zuen
une berean. Senar-emazteek biontzako hilobia eraiki zuten San Feliperen kaperan,
Santa Mariako kolegio elizan (gaurko katedral zaharrean), irudi etzanek eta fundatzaileen armarriek apaintzen duten
arkupe batean.
Anak eta senarrak 1521. urtean
idatzi zuten beren testamentua,
eta hartan ageri zen hilobia eraikitzeko agindua. 1555. urtean Ana
Diaz de Salinasek 1521ean idatzitako testamentua berretsi zuen.
Dokumentu iturriak: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante
el siglo XVI, Gasteiz, 1998. PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental de la Diócesis
de Vitoria, III. lib., Gasteiz, 1968.
7. Emakumea eta mezenasgoa
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DOMINGO, Josefa de: ikus GALARRETA, Maria Bentura eta Simona
Gasteiz, 1750
Argizarigilea
2. Emakumea eta lana

DONTZEILA POBREAK DOTEAZ HORNITZEKO ETXESAILAK ETA
ERRUKIZKO OBRAK
Gasteiz, XVIII. mendea

E

rdi Aroaz geroztik, etxesailetan banatuta egon da Gasteiz. Etxesailak auzokoen
taldeak ziren, XX. mendea arte indarrean egon zirenak, nahiz eta mende horretan pixkana-pixkana lehengo izaera eta funtzioak galtzen joan ziren. Aro Berrian,
hiriko kaleak eta auzuneak 21 etxesailetan banatuta zeuden, kale atalka. Etxesail
bakoitzak bere gobernua zeukan, hirikoaren mende zegoena, bazituen bi nagusi,
eta urtean hiru bider biltzen zen auzokoen biltzarra. Etxesaileko bizimodu estuak,
alde batetik, zeregin jakin batzuk betetzera behartzen zituen bertako kideak, eta,
bestetik, zerbitzu publikoak eskaintzen zituen, elkartasuna eta halako gizarte
asegurantzen modu batzuk.
Etxesailek babesa eta zaintza eskaintzen zieten emakumeei. Auzokoen arteko
elkartasuna, besteak beste, auzkoekiko berekiko ongintza zereginetan agertzen zen.
Hainbat etxesailetan izan ziren auzokoek fundaturiko Erruki Lanak, etxesailak berak
administratzen zituenak, batzuk dotzeila pobreei dotea emateko, beste batzuk
emakume pobreen aterperako bi edo hiru plaza mantentzeko, eta kasuren batean
Erruki Kutxa bat izatera ere iritsi ziren. 1612. urtean Pascuala de Subijanak Errukizko
Lan bat fundatu zuen Errementari kaleko bigarren etxesailean. Hedegile kaleko lehen etxesailak bazeukan Errukizko Lan hauetako bat, “dontzeila pobre eta bertutetsuei” dotea emateko. 1744. urteko maiatzaren 16an, etxesail honetako bizilagunek
dontzeila bat hautatu zuten, Rosalia de Bolangero.

Dokumentu iturriak: Arabako Artxibo Historiko Probintziala (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua). IMIZCOZ BEUNZA, José María y MANZANOS ARREAL, Paloma, Historia de Gasteiz, Donostia,
1997; IMIZCOZ BEUNZA, José María, “La vida en sociedad. Las estructuras colectivas de la sociedad
urbana en una ciudad del Antiguo Régimen” (Gasteiz, XVI-XVIII. mendeak), in IMIZCOZ BEUNZA, José
María (Argit.), La vida cotidiana en Gasteiz en la Edad Moderna y Contemporánea, Donostia, 1995. JIMENEZ, Joaquín, “Agrupaciones vecinales alavesas (Esquema de su Administración y Gobierno)”, Boletín de
la Institución Sancho el Sabio, XIII. urtea, 1969.
5. Emakumea, ongintza eta erlijio modua

ELVIRA, Maria Antonia de
Gasteiz, 1753
Kutxagilea

M

aria Antonia de Elvira XVIII. mendearen erdialdean Hedegile kaleko hirugarren
etxesailean lan egiten zuen kutxagile bat zen. Konfiturak eta jeleak ontziratzen
ziren kutxak egiten zituzten emakumeak ziren kutxagileak, eta orobat egiten zituzten gozoki batzuk, intxaur alkorzadunak eta anisak. Hasieran, kutxagileak, emaku-
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meak nahiz gizonak, gozogileen gremioko kide ez baziren ere, gremio hori arduratzen zen, Udalarekin batera, eskulangile hauen lana zaintzeaz. Egiteko honetan jarduten ziren emakumezkoak gutxi izaten ziren, ogibide honetan lan egiten zuten
gizonezkoen kopuruarekin alderatuz gero. 1753. urtean, gozogileen gremioko
ikusleek eta Udalak uztailaren 20an egindako bisitaldiaren arabera, hamasei kutxagile ziren hirian, eta haietatik bakarra zen emakumezkoa, Maria Antonia de Elvira.
Honek, kutxak egiteaz gainera, kontserbak, konfiturak eta bestelako gozokiak ere
egiten zituen kutxak betetzeko, bisitarien gozamen osorako.
Dokumentu iturriak: Arabako Historia Artxibo Probintziala (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
2. Emakumea eta lana

ELZAURDI, Ines: ikus SARRALDE, Maria Josepha
Gasteiz, XVIII. mendearen erdialdea
Udal harategian postu bat gobernatzen zuen emakumezko familia saga bateko kidea
2. Emakumea eta lana/ 6. Emakumea eta transgresioa

EMAKUNDE
XX. mendea

E

makunde/Instituto Vasco de la Mujer erakundea 1988ko otsailaren 5ean sortu
zen. Bulegoen aurreneko egoitza, 1988ko azaroko eta abenduko hilabeteen artekoa, Gasteizko Gasteiz Hiribideko 32. zenbakian egon zen. Orduz geroztik, eta
1989ko apirileko 15a bitarte, Salvador Azpiazu kaleko 13.ean egon zen erakunde
honen egoitza. Data horretatik aurrera, eta
gaur egun arte, Manuel Iradier kaleko 36.
zenbakian dago.
Emakunde Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzaren Idazkarian txertaturik dagoen
erakundea da, eremu guztietan, sozial, politiko, ekonomiko eta kulturaletan, gizonen
eta emakumeen berdintasun benetakoaren
eta eraginkorraren alde lan egiteko sortua.
Sexuaren araberako diskriminazio eta desberdintasunezko egoerak aztertzeko tresna
bat da, Euskal Herriko Autonomia Elkartean
gertatzen direnak, eta egoera horiek zuzentzeko neurriak hartzen ditu.
Erakunde honen jarduera nagusiki bi mailatan gertatzen da: Euskal Administrazioan, bertan emakumeen aldeko ekintza positibiko politikak gara daitezen lan
eginez, eta baldintza sozialak eta politikoak sortzen lagunduz, emakumeak bere
autonomia gauza dezan. Eta, oro har, euskal gizarte osoan, gizarte zibiletik sortzen
diren ekimen guztiak babestuz, eta emakumezkoen eta gizonezkoen artean diren
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desberdintasunezko egoera gainditzen lagunduko duten aldaketa sakonen beharrari buruz gizarte hori sentikorrago eginez.
Sortu zen unetik bertatik, Txaro Arteagaren eskuetan egon da erakundearen
zuzendaritza.
Dokumentu iturriak: EMAKUNDE/Instituto Vasco de la Mujer, ¿Qué es Emakunde?, Gasteiz, 1994.
8. Emakumea eta gaur egungo garaia

ERAUSO Y PEREZ DE GALARRETA, Catalina de
Donostia, 1585 edo 1592-Veracruz (Mexiko), 1650
“Moja Alfereza”

C

atalina de Erauso Donostian jaio zen 1585. urtean, nahiz eta bataio agiriak
1592ko data ematen duen. Gurasoak Miguel de Erauso kapitaina eta Maria
Perez de Galarraga y Arce izan zituen. 4 urte
zituela Donostiako domingotar mojen komentura bidali zuten, Antiguako auzoan,
bere izeba mojak profesa egin baitzuen han,
eta Catalinak ere bide hori jarraitzea nahi
zuen. 15 urterekin, nobizia zela ordurako,
ihes egin zuen komentutik, moja batek tratu
txarrak eragin zizkiolako. Handik Gasteiza
joan zen, eta han, mutil gazte baten itxurak
eginez, Francisco de Cerralta katedradunaren zerbitzura sartu zen, baina hiru hilabete
baino ez zituen egin harekin, eta ondoren,
bere autobiogragian adierazi zuen bezala,
“hartu nizkion sos batzuk, eta Valladolid aldera zihoan mandazain batekin hamabi errealetan hitzarturik… harekin abiatu nintzen”.
Laster ordea, bere abentura zaletasunak bultzatuta, berriz ere bidean jarri zen Catalina,
Bilbo, Lizarra eta Donostia aldera. Alabaina,
hispaniar mundua txikia geratzen zitzaion, eta, hala, jauzi handia egitea erabaki
zuen, eta 1603. urtean Indietarako itsasoratu zen, han aseko baitzuen bere abentura egarria. Amerikan jadanik, hainbat nagusirekin lan egin zuen, eta hasi zuen ezpatari bizimodua. Sañan, hildako bat eta zenbait zauritu izan ziren liskar baten ondorioz, justiziatik ihes egin behar izan zuen eta leku sakratuan babesa hartu. Azkenean,
justiziak hiritik alde egitera kondenatu zuen, eta, hala, Limara joan zen, baina han
amodiozko istiluak izan zituen emakume batekin, eta lanik gabe geratu zen. Garai
hartan soldaduak bilatzen ziren armada bat osatu eta Txilera joateko, eta Catalina
armada hari bildu zitzaion. Concepciongo hirian bere anaia bilatu zuen, Miguel de
Erauso, kapitaina hura ere, eta adiskide egin ziren, baina Miguel ez zen ohartu bere
arreba zenik. Catalina haren zerbitzari izatera ere iritsi zen, hiru urtez, baina arazo
bat sortu zen bien artean dama bat zela-eta. Sekula ez ziren berriz adiskidetu. Hurrengo jomuga Paicabi izan zuen; han heroi moduan borrokatu zen indiarren kon-
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tra, eta hilzorian ere egon zen, bandera bat berreskuratzeagatik. Orduan alferez
izendatu zuten, eta bost urtez izan zuen kargu hori, baina laster okertu zitzaion
karrera militar bikain hura, duelu batean bere anaia hil izanaren ondorioz.
Perura joan zen, eta han bere abenturazko eta dueluzko bizitza egiten jarraitu
zuen, eta maitasun istiluetan nahastu zen. “Moja Alferez” haren fama ondo ezagutzen zuen ordurako justiziak, eta Catalinaren kontrako atxiloketa agindu bat eman
zuen. Orduz geroztik, Amerikako bizimodua ihesaldi etengabea izan zen. Zenbait
gizon hil zituen, eta epaileak heriotzara kondenatu zuen. Hainbat trikimailu erabili
zuen ihes egin egiteko: apaiz bati jaunartzean sakrilegioa egingo zuela mehatxu
eginez, eta bere benetako izaera, emakumekotasuna, agertuz. Huancavelican, Carvajal apezpikuak Catalina bere babespean hartzea erabaki zuen, eta Huamangako
Santa Klararen komentuan sartu zuen. Handik Limara igaro zen, eta han jendetza
handi batek egin zion harrera. Bertako apezpikuarekin elkarrizketatu zen, eta baita
erregeordearekin berarekin ere, zeina Francisco de Borja jauna baitzen. Bi urte egin
zituen San Bernardoko komentuan, 1624. urtean, 39 zituela, Espainiara itzuli zen
arte.
Bidaian zehar ere beste istilu batean sartu zen itsasontzian, jokoa zela-eta. Denboraldiak egin ondoren zenbait espainiar hiritan, hala Cadizen, Sevillan (han, 1630.
urtean, erretratu bat egin zion Pacheco pintoreak) eta Madrilen, Erromara joatea
erabaki zuen jubileoa irabaztera, baina Frantzian espioitzaz salatu zuten eta atzera
Espainiara bidali zuten. Baina Catalinak aurrera jarraitu nahi zuen Erromara joateko
asmoarekin. Hartara, Bartzelonara joan zen, eta bidean erasotu eta lapurtu egin
zioten. Bartzelonan eskean ibili zen kalean, harik eta zaldun noble batek bere ardura hartu eta erregearen aurrera eraman zuen arte, eta harengandik dirua lortu zuen
bidaia jarraitzeko. Azkenean, Erroman, Urbano VIII.a Aita Santuak hartu zuen, eta
printze eta kardinalen gonbidatua izan zen. 1630. urtean, Sevillatik abiatuta, Indietara itzuli zen berriz, gurasoak Mexikon zituen dama baten laguntzaile eta babesle
gisara. Alabaina, neska haren gurasoek ezin pentsa zezaketen bi emakumeak elkarrekin maiteminduko zirenik. Catalina damaren senargaiarekin dueluan borrokatzekotan egon zen. Abenturaz betetako bizitza hartako azken urteak Veracruzen eman
zituen Catalinak, mandazain gisa lan eginez. Bere bezeroetako batek, Frai Diego de
Sevillak, eman zigun Moja Alferezaren azkeneko deskribapena: Gizonezkoen jantziak
zeramatzan, eta zilarrez apainduriko ezpata eta daga zekartzan, eta iruditzen zaio
izango zituela orduan berrogeita hamar urte eta gorputz ederrekoa zen, ez haragi gu
txikoa, kolore argikoa, eta iletxo batzuk zituen bibote moduan”. 1650. urtean, Veracruzeko bidean, gaixotu egin zen, eta 65 urte zituela hil zen.
Dokumentu iturriak: ERAUSO, Catalina, Historia de la Monja Alferez escrita por ella misma, con notas y
piezas justificativas, Paris, 1829. PUMAR MARTINEZ, Carmen, Españolas en Indias. Mujeres-soldado, adelantadas y gobernadoras, Madril, 1988.
6. Emakumea eta transgresioa
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ERRUKI ETXEA edo UMEZURZTEGIA
Gasteiz, 1778

G

asteizko Erruki Etxea edo Umezurztegia
1778. urtean sortu zen, Seminario zahar
edo San Prudentzioko Ikastetxean, zeina Ciudad Rodrigoko gasteiztar apezpiku Martin de
Salvatierraren aginduz eraiki baitzen XVII.
mendearen erdialdean. Helburua hiriko pobreei beren egoera penagarrian laguntzeko
bitartekoak ematea zen, hau da, beren kontura bizitzeko baliagarria izango zitzaien ogibideren bat erakutsi, hala ez zitezen Udalaren
tzat zama gertatu, ezta partikularren karitatatetik bizitzen segi ere. XVIII. mendean, ideia
ilustratu berriekin, pobreziaz eta pobreaz zegoen ikusmoldea aldatu zen. Ordu arte pobrea ia-ia beharrezkoa zen, aberatsa
justifikatzeko modu bat, hark limosnak banatzen baitzituen, eta era horretan zerua
irabaz zezakeen. Une horretatik aurrera, pobrea gauza arriskutsua balitz bezala ikusten zen, ez baitzen jadanik Bibliako pobrea, aldiz, alferra izan zitekeen norbait zen,
lanik egin gabe eta limonestatik bizitzeko ohitura har zezakeena.
Erakunde honek gizonak, emakumeak, haurrak eta zaharrak hartzen zituen.
Emakume pobreak Erruki Etxearen ongintzazko ekintzen onuradun izan zitezkeen.
Ehungintzarekin lotutako ogibideren bat irakasten zitzaien, hala irutea, ehuntzea
edo jostea, emakumearentzat egokienak horietxek zirelakoan, eta orobat ziren ikasten errazenak, eta edozein sexu eta adinetako pertsona askori lanpostuak eskaitzen
zizkietelako, eta produktu manufakturatuak lehen mailako premiak zirelako, merkatuan berehala saltzen zirenak. Erruki Etxeak lehengaiak, artilea, linua edota kalamua
ematen zieten, eta maisu-maistra adituak, ehungintzako lanak egiten irakasten zizkietenak, baita sokak, galtzerdiak eta galtzetinak egiten ere, joskintza eta gainerako
trebetasunak, “(trebetasun) horiez horniturik, adin egokira iritsita, gai izan daitezen
edozein etxetara zerbitzatzera ateratzeko, eta ezkontzeko, eta helburu hori kontuan
izanik, maistrei enkargu berezia egiten zaie ez daitezen joskintza lanak gidatzeaz bakarrik arduratu, aldiz, baita neska apalak eta kristauak hazteaz ere, horixe baita gauza
guztietan garrantzitsuena”:
Dokumentu iturriak: Arabako Artxibo Probintziala (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
2. Emakumea eta lana/ 5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua

ESCORIAZA, Maria de
Gasteiz, 1515-Gasteiz, XVI. mendeko hirurogeita hamarreko hamarraldia.

M

aria de Escoriaza Fernan Lopez de Escoriaza doktorearen eta Victoria de Anda
y Esquivelen alaba izan zen. 1534. urtean Pedro Lopez de Arrieta lizentziatuarekin ezkondu zen, zeina Aiztogile kaleko jauregiaren jabea baitzen. Senar-emazteek
ezkondutako bizitzaren parterik handiena Valladoliden eta Granadan eman zuten.
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Behin alargundu zenean, Maria de Escoriaza Gasteiza itzuli zen, eta hantxe hil zen.
San Ildefontsoko parrokiako kapera nagusian hilobiratuak izan ziren senar-emazteak. Zazpi seme-alaba izan zituzten: Juan, Alonso, Hernando, Maria, Mencia, Leonor eta Pedro.
Senarra 1563. urteko urtarrilean hil zen, eta andreak idatzi zuen testamentua
beraren izenean, 1563. urtean. Ez dakigu Mariaren heriotzaren data, baina 1575.
urtean bada dokumentazioa, Mariari eta Atienzaren alargun Constanza Osoriorekin
izan zituen auziei buruzkoa.
1536 eta 1540. urte bitartean Maria de Escoriazak eta haren senarrak Gasteizko
San Ildefontso elizako aldare nagusia berreraiki zuten, eta bertan hilobi monumentu aske bat eraiki zen, bakarra Gasteizen, Arrieta Escoriaza senar-emazteen irudi
etzanak ageri direna. Baina 1563. urtean, elizaren eta babesleen arteko auzi bat
zela-eta, monumentua kendu egin zen, eta gaur egun desagertuta dago.
Dokumentu iturriak: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Gasteiz, 1998. VIDAL ABARCA, Juan, “Los Escoriaza”, Sancho el Sabio, 1977.
3. Emakumea eta boterea / 7. Emakumea eta mezenasgoa

ESQUIVEL Y ARRATIA, Maria de
Gasteiz, XV. mendearen bukaera-Valladolid, 1536. urteko maiatzak 7

M

aria de Esquivel y Arratia Hortuño Ibañez de Aguirre lizentziatuaren emaztea
izan zen. Senarra Joana erreginaren eta Karlos I.aren kontseiluko kidea izan zen
(kontseilu horren behin-behineko lehendakaria izan zen 1539an), eta orobat izan
zen Karlos V.a enperadorearen gorteko kidea.
Lizentziatuaren testamentuaren arabera, pentsa daiteke 1499. urtearen inguruan ezkondu zirela.
1520. urte inguruan, senarrarekin batera, Aguirre jauregia eraikiarazi zuen Santa
Maria kalean, gaur egun Montehermosokoa deritzana.
Dirudienez, jauregia bukatu zenean, 1523. urtean, Maria de Esquivel ez zen ados
agertu hasieran jauregiarentzat pentsatu zen helburuarekin: ospitale bat eta domingotar mojentzako komentua, eta, hartaz, senar-emazteek erabaki zuten jauregia
familia egoitza izango zela, eta, hartara, Aguirretarren maiorazkoa eratu zuten. Orduan, Gurutze Santuaren komentua eta eliza altxarazi zituzten, Pintore kalean,
domingotar mojentzat.
1535. urtean fundatu zuten beren ondasunen maiorazkoa, eta, seme-alabarik ez
baitzuten, beren iloba izendatu zuten oinordeko eta ondorengo, Mateo de Zuazo,
lizentziatuaren arreba Mariaren semea. Ilobak deitura aldatu zuen orduan, eta Zuazo ordez Aguirre deitura hartu zuen.
Senar-emazteak ez ziren asko egoten Gasteizen, Hortuño enperadorearen atzetik
ibiltzen baitzen beti, eta emaztea ere harekin joaten zen.
Biei egin zizkieten hileta handiak, eta San Bizente Martiriaren parrokia elizan
hobiratu zituzten, bertako kapera batean, kaperautza bat fundatu baitzuten han.
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Parrokia honetan, zeina jauregitik oso gertu baitzegoen, lizentziatuak eta haren
emazteak koru bat ordaindu zuten, Aguirre eta Esquiveldarren armak leku askotan
ageri direna. Horrez gainera, Gurutzearen kapera ere altxarazi zuten beren hilobia
jartzeko, eta bertan, bien armarriez gainera, Karlos V.a enperadorearen armarri handi eder bat ere ageri da. Izan ere, pribilegio hori ez zuen hor bakarrik baliatu lizen
tziatuak, Pintore kaleko Gurutze Santuaren komentuko elizako fatxadan ere erabili
baitzuen. San Bizenteko elizako kapera honetarako, gainera, Santa Ursula eta bere
lagun birjinen bost erlikia buru ekarri zituzten lizentziatuak eta haren emazteak,
gaur egun Vitoria-Gasteizko Elizbarrutiko Arte Sakratuko Museoan daudenak.
Bi bider egon zen Karlos V.a enperadorea Gasteizen, eta bietan Aguirretarren
egoitzan hartu zuen ostatua, aurrenik 1524. urtean (egonaldia urtarrileko 5etik
martxoaren 7a bitartekoa izan zen), Hondarrabitik gertu egoteko etorri zenean hiri
honetara, borrokaldi gogorrak baitziren bertan, hiria Espainiarentzat berreskuratuta
amaitu zirenak; eta bigarrenez, 1540. urtean, Herbehereetara eta Alemania aldera
egin zuen bidaian Gasteiztik igaro zenean.
Dokumentu iturriak: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Gasteiz, 1998. VIDAL ABARCA, Juan, “Testamento y mayorazgo del Licenciado Fortun Ibañez de Aguirre”,
Sancho el Sabio, XX. urtea, XX lib., 1976. VIVES CASAS, Francisca, El Palacio de Montehermoso, VitoriaGasteiz, 1996.
3. Emakumea eta boterea/ 7. Emakumea eta mezenasgoa

ESQUIVEL Y NAVARRETE, Maria Antonia
Gasteiz, 1778ko otsailak 2-Gasteiz, 1849
Legardako markesen alaba. Haren etxean tertulia bat egin ohi zen

M

aria Antonia Esquivel y Navarrete Gasteizen jaio zen 1778. urteko otsailaren
2an, gasteiztar aristokraziako familia baten baitan. Gurasoak Legardako markesak ziren, aita Ignacio Vicente Esquivel y Peralta, eta ama Manuela Isidra Navarrete y Lison de Tejada. Legardatarren jauregia Zapatari kalean zegoen, eta Santo
Domingoko plazatxoarekin izkina egiten zuen. Maria Antonia Ricardo Maria de
Alava famatuaren lehengusu propioa zen, alegia, Independentziaren heroiarena.
1798. urteko abenduaren 29an ezkondu zen, Antonio Fernandez de Navarrete
y Ximenez de Tejadarekin, zeina Abalosen (Errioxa) jaioa baitzen. Maria Antoniak 20
urte zituen senarra izan zuenarekin ezkondu zenean, eta gizonak 39. Gizona familia
liberal eta ilustratu bateko semea zen, eta Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko kidea
izan zen 1776-1793 urte bitartean. Bi seme izan zituzten, Benito, Zaragozako Seoko
Deana eta Kalonjea, eta Demetria, lehengusu propio batekin ezkondu zena, Antonio Gervasio Fernandez de Navarrete, 1819. urtean. Senarra Abalosko auzotarra
zuen arren, Maria Antonia normalean Gasteizen egoten zen, eta hantxe jaio ziren
bere haurrak.
Maria Antonia liberal sutsua izan zen, bere familia ez bezala, hura liberal moderatua baitzen. 1814ko otsailean, frantsesen nagusitasuna amaitu zenean, frantseszalea izateagatik espetxeratu zuten, okupazioko frantses gobernuaren lankide izan
ziren beste gasteiztar batzuekin batera; haien artean zeuden Genaro Maria de Gamiz, Inocencio Santa Maria apaiza, Casimiro Javier eta Ramon Maria de Urrechu y
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Diaz del Carpio (aita eta semea, hurrenez hurren), Joaquín Maria Eguia y Aguirre,
Narrosko markesa, Valentin Gonzalez de Echavarri, etab., tertuliako kideak denak.
Antonio Fernandez de Navarrete Abalosen hil zen, 1830eko apirileko 30ean. Alargundu zenean, Gasteizen jarraitu zuen bizitzen, eta bere etxean tertulia bizi-bizi bat
biltzen zuen, hiriko burgesia liberala joan ohi zena. Gasteizen hil zen 1849. urtean,
61 urte zituela.
Dokumentu iturriak: VIDAL-ABARCA, J., VERASTEGUI, F. y OTAZU, A. de (Ed.), Fausto de Otazu a Iñigo
Ortés de Velasco. Cartas, 1834-1844, 2 vols., Gasteiz, 1985.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 3. Emakumea eta boterea

EZQUERRO Y SAENZ DE CHAVARRI, Manuela de
Urantzia (Nafarroa), XVIII. mendearen hasiera
Hiriko lehen inprimatzaile emakumezkoa

M

anuela de Ezquerro y Saenz de Chavarri Urantzian jaio zen (Nafarroan), XVIII.
mendearen hasieran (ez dakigu data zehatza), eta Arabako probintziako historiako
lehen emakumezko inprimatzailea izan zen. Inprimatzaile familia batetik zetorren. Aita
Juan Jose Ezquerro zuen, inprimatzailea Iruñean, eta ama Teresa Saenz de Chavarri.
Manuela Logroñon ezkondu zen aurreneko aldiz Diego Revilla Mendoza Logroñoko inprimatzailearekin, eta bi alaba izan zituen harekin, Maria Fermina (1718.
urtean jaio) eta Manuela (1720. urtean jaioa). Senarraren lantegian ezagutu zuen
bigarren senarra izango zuena, Bartolome de Riesgo y Montero ofizialea, madrildarra sortzez. 1729. urtean hil zitzaion lehen senarra, Diego Revilla, eta urtebete geroago bigarrenez ezkondu zen Bartolome de Riesgorekin, zeina 1730. urteaz geroztik Gasteizko eta probintziako lehen inprimatzailea izango baitzen. 1731. urteko
azaroaren 30ean hirugarren alaba jaio zen, senar-emazte berrien aurrenekoa, Maria
Javiera.
1732. urtearen hasieran Gasteiza aldatu zen, senarra, Bartolome, lehen ezkon
tzan izandako bi alabak eta azken horrekin izan berri zuena berarekin zeramatzala;
geroago beste lau ume izango zituzten, Josefa Cristina (1733), Lorenzo Jose (1735)
eta Maria Josefa Dorotea (1737). Seguru samarra dirudi Maria Fermina (aurreneko
alaba) eta Maria Javiera (hirugarren alaba) oraindik oso gazteak zirela hil zirela. Aurreneko ezkontzako alaba bat, Manuela de Revilla, Tomas de Robles inprimatzailearen emaztea, izan zen bere aitaordearen Gasteizko inprimategiaren oinordekoa
(Hedegile kaleko bigarren etxesailean zegoen inprimategia), familia osoa Donostiara aldatu zenean 1735. urtean. Bartolomek hainbat urte egin zituen Gasteizen eta
Donostiaren artean bizi zelarik. 1752. urtean Lorenzo Jose bere aitaren inprimategiaz arduratu zen Donostian.
1762. urtearen bukaera aldean inprimategi garrantzitsu bat antolatu zuen Lorenzo Josek amarentzat Gasteizen, eta antolatzaileak berak hala zioen: “Bulego oparo eta dotorea, eta ofiziale guztiz saiatuak”. Dirudienez, amarentzat inprimategi bat
jartzea haren senar Bartolome de Riesgoren bidaia harrigarriak eragina izan zitekeen, Indietara joan baitzen. Seguraski, Bartolome Caracasera joan zen (hiri hartan
hilko zen 1768. urtean), 1762. urtea baino dezente lehenago, orduan itzuli baitzi-
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ren ama-semeak Gasteiza, bertan hartu zuten bizilekua eta zabaldu zuten inprimategia. Lorenzo Josek txosten bat bidali zuen Diputaziora inprimategi berria zabaldu
zuela jakinarazteko, hiriko bigarrena, eta batez ere bere amaren “derrigorrezko
mantenua” lortzeko aski agindu eskatzeko (senarrak alde egin zuelarik, bere kasa
atera behar zuen andreak bizimodua). Izan ere, garai hartan, Diputazioa zen inprimatzaile batentzat diru sarrera kasik bakarra. Gauza segurua dirudi Manuelak aspalditik ezagutzen zuela inprimatzaile ogibidea, aurrena bere aitaren lantegian eta
gero bi senarrenean lagunduz ikasia.
Hirian bazen jadanik beste inprimategi bat, Tomas de Roblesena, Manuelaren
suhia bera, Diputazioaren paper eta idatzi guztiak inprimatzeko lanaz arduratzen
zena. Lorenzo Josek eskatu zion Diputazioari txandaka ematea lanak amari eta koinatuari, Tomas de Roblesi. Azken horrek, bere aldetik, aurreko auziaren kontrako
txosten bat aurkeztu zuen. Azkenean, 1762. urteko azaroaren 24an, auzi hau eztabaidatu zen Santa Catalinako Batzar Nagusietan, botazioa egin eta “boto gehienengatik, erabaki zen, Probintzia Txit Noble eta Txit Argituaren dekretuen eta gainerako
gauzen inprimatzea, Manuela de Ezquerra andrearen eta haren suhi Tomas de Roblesen esku eta ardurapean jarraitzea, eta, horretarako, aldizka egin ditzatela urteetan”:
aurrena Manuela de Ezquerro, gero Tomas de Robles, “eta era horretan gainerakoetan.”
Hala bada, Manuela de Ezquerrok gobernatu ahal izan zuen bere inprimategia
eta bertan lan egin, bertako titularra semea zen arren. Izan ere, berak ezin baitzuen
inprimatze lantegi bat zabaldu, emakume ezkondua izateagatik, eta ez alarguna,
baldin semearen ardurapean ez bazen. Garai hartako gremioek eskulangileen lana
kontrolatzen jarraitzen zuten. Emakume ezkonduari edo ezkongabeari lantegi bat
zabaltzea galarazten zioten, eta orobat galarazten zioten aitarena edo senarrarena
gobernatzea. Lantegia zeukan maisu baten alargunek bakarrik zuten gobernatzen
jarraitzen eskubidea, mugatua bazen ere.
Inprimategi honek ez zuen askorik iraun, 1762. urtetik 1763. urtera bakarrik. Ez
dakigu ziurtasunez azken hori Manuelaren heriotzaren data ote den, edota semearekin itzuli ote zen geroago Donostiara. Ziurtasun osoz dakigun gauza bakarra da
hiru obra argitaratu zirela inprimategi honetan, nahiz eta agian argitaratuko ziren
gehixeago ere: 1762. urteko Santa Catalina Batzar Nagusien aktak (1763. urteko
aurreneko hilabeteetan inprimatua) eta 1763. urtekoak, eta probintziako gastuen
kontu orokorra, 1761eko azaroko 25etik 1762. urteko data bera arte (1763. urtearen hasieran inprimatua).
Dokumentu iturriak: SANTOYO, Julio-César, La imprenta en Alava. Historia, obras, documentos, 1. lib. (El
siglo XVIII), Gasteiz, 1995.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 2. Emakumea eta lana

FLORES edo FLORIA, Carmen
Gasteiz, 1892ko irailak 18
Abeslaria

M

aria Carmen Sofia Flores Gasteizen jaio zen 1892ko irailaren 18an, Geltoki
kaleko 39. zenbakian (gaur egungo Dato kalean). Abeslari lirikoa izan zen, eta
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bere karrera musikalaren hasieran deitura aldatu
behar izan zuen, eta Floresen ordez Floria ipini,
garai hartan izen bereko kupletista bat zelako.
Bakarlari gisa Donostiako Orfeoian hasi zen
abesten, eta hala hasi zuen bere karrera musikala. Gasteizen antzinako Antzoki Nagusian eta
Gasteiztar Kasino Artistan abestu zuen. Operako
abeslari gisa 1918. urtean egin zuen debuta,
Donostiako Victoria Eugenia antzokian, “Cavalleria Rusticana” operarekin. Hurrengo urtean
Bilboko Abesbatzarekin abestu zuen, “Maitena”
euskal operetako protagonistaren paperean.
Kritikariek berari buruz esan zutenez, abeslari
eta eszenako antzezle ezinhobea zen, ahotsa
gozoa eta diziplinatua zuen, eta etorkizun bikaina iragarri zioten. Emakume gisa, Carmenen
soiltasuna, grazia, fintasuna eta sosegua azpimarratu zuten.
Dokumentu iturriak: VAL, Venancio del, Mujeres alavesas, Gasteiz, 1987.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 2. Emakumea eta lana/
8. Emakumea eta gaur egungo garaia

FOURNIER ANTZINAKO FABRIKA
XIX. mendea

1

868. urtean Heraclio Fournierrek orduan
Plaza Berrian zeneko lokal batean ezarri
zuen bere karta fabrika. Eskulangintzazko
lantegi txiki hartan inprimatu zen aurreneko aldiz karta sorta bat, Fournierren eta
Gasteizko Arte Ederretako Akademiako marrazketa irakasle zen Emilio Soubrierren
irudimenetik aterea, “Minerva” izeneko eskuzko makinan. Hamar urte geroago, 1878.
urtean, baziren lantegi hartan hirurogeita
hamar langile, emakumezkoak denak.
1884. urtean 900.000 izatera iritsi ziren
bertako prentsetan egindako karta sortak.

Fournier karta fabrikako langileak.

Plaza Berriko lantegia txikia zelarik, 1875. urtean, gaur egun Ramon y Cajal
kalea denera aldatu zen fabrika, Karitateko Karmeldarren Nobiziatua dgoen lekura, baina hango baldintzak ez baitziren egokiak, hezetasunarengatik batez ere,
Plaza Berriko lantegira eraman zuten atzera negozioa. 1880. urtean San Prudentzioko kalera aldatu zuten lantegia, eta hantxe ipini zen Gasteizen izan zen aurreneko telefonoa. Kale hartatik, 1888. urtean, Foru-Iradier kaleen izkinara eraman
zen, eta hantxe egon zen hirurogei urtez fabrika. Leku hartantxe jarri zen aurre-
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nekoz abian fotograbatuko lantegia, eta han hasi zen Arte Grafikoen beste alderdi
batzuetara zabaltzen jarduera. 1948. urtean eraikin berri bat aldatu zen lantegia,
Heraclio Fournier kalean.
Gaur egun, eta XX. mendeko laurogeita hamarreko hamarraldiaz gero, Legution
dago fabrika (Araba).
Dokumentu iturriak: VAL, Venancio del, Calles vitorianas, Gasteiz, 1979.
2. Emakumea eta lana/ 8. Emakumea eta gaur egungo garaia

FOURNIER PARTEARROYO, Paula
Gasteiz, 1872-1932
Ongilea

P

aula Fournier Heraclio Fournier eta Nieves Partearroyoren
alaba izan zen (1932ko abuztuaren 15ean hil zen). Ongintzazko lanak babesteagatik nabarmendu zen. Santiagoko ospitaleko eraikina zabaldu zutenean, 1924. eta 1926. urte bitartean, emaitza bat egin zuen, ohe baten diru ardura betiko
bere gain hartuz, eta bere testamentuan diru kopuru handi
bat utzi zuen ongintzazko lanetarako. Haren parte bat,
emakume ezkondu pobreak hartu eta laguntzeko, Ama berrien atal bat eraikitzeko erabili zen, “Paula Fournier Fundazioa” deitu zitzaiona.

Dokumentu iturriak: VAL, Venancio del, Mujeres alavesas, Gasteiz, 1987.
5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua/ 8. Emakumea eta gaur egungo garaia

FURUNDARRENA, Teresa de
Gasteiz, XVIII. mendeko lehen hamarraldiak
Mistelagilea

T

eresa de Furundarrenak, XVIII. mendearen erdialdean, mistelategi baten ardura zuen, zeina bere aitaren jabetza baitzen, Joseph de Furundarrena bera. Mistelategiak mistela saltzen zen lekuak ziren, ardo goxo moduko bat, taberna baten
gisara. XVIII. mendean, emakume askok tradiziozko bizimoduari lotuak jarraitzen
zuten, alegia, etxeko espazioan geratzen ziren. Egia da emakume askok ez zutela
parte hartzen gizonezkoen espazio sozial beretan, baina batzuetan halaxe gertatzen
zen, eta elkarren ondo-ondoan egoten ziren. Emakumeek beren espazio propioak
zituzten, eta orain arte uste genezakeena baino bizitza sozial zabalagoa egiten zuten. Damek bazituzten beren tertulia bereziak, baina eskulangileen emazteek ere
bazituzen beren bilera lekuak, lagunarte informalekoak, herri kulturarekin lotura
estuan.
Teresaren mistelategia etxesaileko eskulangileen emazteeentzako eta ikasleen
tzako bilera lekua zen. Arratsaldero, 5etan edo 6etan, joaten ziren mistelategira
emakume hauek, baita ume txikiak besoetan hartuta ere, edota seme-alaba gaztee-
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nekin. Hantxe ematen zuten poz-pozik arratsaldearen eta gauaren parte bat. Mistelategiko atarian ohiko gauza zen egunero bost edo sei emakume izatea. 1756. urtean, hantxe biltzen ziren, tertulia informalean, hiru emakume: bertako jabea, Teresa de Furundarrena, Maria Ignacia Ortiz de Zarate, Antonio de Landaloio igeltseroaren emaztea, eta Teresa de Aiestaran, Severino Gomezen emaztea, zeina hiriko
atarietako errenta nagusien eta tabakoaren errenten zaintzaren oinezko ministroa
baitzen. Maria Ignacia Ortiz de Zarate, Furundarrenatarren bizilaguna zela aprobetxatuz, haien etxearen parean bizi baitzen, bertara inguratu ohi zen “bularrekoa
duen haurrarekin (…) gauaren parte batean berarekin berriketan aritzeko, parean bizi
zelako motiboarekin”. Era berean, Teresa de Aiestaran ahal zuen guztietan azaltzen
zen “Joseph de Furundarrenaren etxera, gauaren parte bat dibertsioan emateko eta
haren alaba Teresa de Furundarrena aurkitu zuen dendan (…) eta gero denda horretan
sartu zen, helburu berberarekin, Maria Ignacia Ortiz de Zarate (...), eta kaleko neska
batzuk, nahiko gazteak”. Bertara maiz joaten zen ikasle batek agertzen zuen nola
leku honetan “berriketan hasi zen mistela saltzen zuen neskatxa batekin (...) eta dendan zeuden beste bost edo sei emakume edo neskatxekin”. Baina ikasleekin berriketan
aritzea ez zen egiten zuten gauza bakarra, jarduera ludikoetan ere aritzen ziren,
kartetan adibide baterako. Teresa de Aiestaran kartetan ibili ohi zen bere bi adiskideekin, mistelategiko jabearen alabarekin, zeina bera bezala Teresa deitzen baitzen,
eta Maria Ignaciarekin, eta hain sartuta egoten zen elkarrizketan eta jokoan, non ez
baitzen konturatu ere egiten zein pertsona sartzen zen mistelategian, “eta ezin du
esan zein sartzen zen, jokoak zuen entretenimenduagatik”. Mistelategi horretan bertan beste emakume batzuk ere elkartzen ziren arratsaldetan. Catalina de Guillerna,
Mateo de Guillerna jostunaren alaba, maiz joaten zen denda honetara “puska batean entretenitzeko”, eta hantxe aurkitzen zituen “beste emakume edo neskatxa batzuk, kartetan aritzen zirenak”. Eskulangileen lagunartea, gizonezkoena nahiz emakumezkoena, oso lotuta zegoen edatearen eta jokoaren errituekin, horiek baitziren
XVIII. mendeko jende honen herri kulturaren osagai garrantzitsuenetako batzuk.
Dokumentu iturriak: Madrilgo Artxibo Historiko Nazionala (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
1. Emakumea, hezkuntza eta kultura / 2. Emakumea eta lana

GALARRETA, Maria Bentura eta Simona
Gasteiz, 1750
Argizarigileak

M

aria Bentura eta Simona de Galarreta ahizpak, eta Josefa de Domingo, Gasteizen 1750. urtean ziren zazpi kandelategietatik biren jabeak ziren. Haien lantegiak eta dendak Hedegile kaleko aurreneko etxesailean zeuden. Kandelagintzaren
ogibidearen begiraleek zenbait bisitaldi egiten zuten urtean zehar kandelategietan,
argizaria eta kandelak egiteko ekaiak, erramintak eta teknikak egokiak ote ziren ikusteko, eta orobat gai bukatuak beharrezko kalitatea ba ote zuen jakiteko.
1750. urteko irailaren 14an egin zen kontrolezko bisitaldian, bi kandelategi
hauetan emakumeek beren lana “antze eta borondate handienaz” egiten zutelako
lekukotasuna utzi zuten begiraleek. Hiriaren barnean oso jarduera garrantzitsua zen
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kandelategikoa, eta kandelagintzako lantegi propioa zuten maisu eskulangileek
ahalmen ekonomiko handiena zuten eskulangileak ziren. Izan ere, izan zen emakumeren bat kandelagintzako ogibidetik handizkako merkataritzara gizartean gora
egitea lortu zuena; horixe izan zen, adibidez, Josepha de Larenaren kasua, argizarigilea eta merkataria izan baitzen hil zen eguna arte, 1746. urtean.
Dokumentu iturriak: Arabako Historia Artxibo Probintziala (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
2. Emakumea eta lana

GAVILAN, Modesta: ikus ZURRIARAIN, Micaela
Gasteiz, 1813
Harrapaketan jardun zen Gasteizko Guduaren ondoren
6. Emakumea eta transgresioa

GONZALEZ DE JUNGUITU, Maria
XVII. mendea

M

aria Gonzalez de Junguitu Juan Bautista Ortiz de Landazuriren emaztea zen,
zeinak 1665. urtean Landazuritarren etxea eraikiarazi baitzuen, Errementari
kalean.

Dokumentu iturriak: VELEZ CHAURI, José Javier, “Barroco”, in Vitoria-Gasteiz en el arte, Gasteiz, 1997.
7. Emakumea eta mezenasgoa

GOROSTIZA Y ACEDO, Martina de
Gasteiz, 1790-Gasteiz, 1862ko apirilak 3
Inprimatzailea

M

artina de Gorostiza y Acedo Gasteizen jaio zen 1790. urtean. Gurasoak Matias
de Gorostiza eta Teresa de Acedo izan zituen. 1810 edo 1811. urtean ezkondu
zen Agapito Mantelirekin. Bera baino sei urte zaharragoa zen, eta inprimatzaile familia bateko kidea zen (haren aita, Baltasar Manteli, orobat izan zen inprimatzailea).
Manteli senar-emazteek sei seme-alaba izan zituzten: Nicolasa Maria Jacinta
(1812ko irailaren 10ean jaioa), Josefa Manuela (1816ko martxoaren 19an jaioa),
Miguel Jeronimo (1818ko irailaren 29an jaioa), Sotero Jose (1820 apirilaren 22an
jaioa), Marcelino Antonio (1822ko apirilaren 25ean jaioa) eta Maria Dolores Casilda
(1824ko apirilaren 9an jaioa). Inprimategia Aiztogile kalean zegoen, Bendañako
jauregiaren aurrez aurre. 1824. urtean Agapito Manteli gaixotu egin zen, eta haren
aitak, Baltasar de Mantelik, hartu behar izan zuen inprimategiaren ardura. Agapito
1830ko ekainaren 11n hil zen, eta aitak hartu zuen berriz ere negozioaren ardura.
Adinak ordea (76 urte) urte horretan bertan utzarazi zion lana Baltasarri, eta inprimategiak “Manteliren alarguna eta semeak” izena hartu behar izan zuen. 1831. urtean inprimategiak izena zerbait aldatu zuen, eta “Manteliren alarguna eta haren
semeak”. Martina de Gorostizak lan egin zuen bertako buruzagi moduan, bere seme
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Soteroren laguntzaz, hil zen unea arte, 1862ko apirilaren 3an, gaueko 11’30tan,
“biriketako marrantaz”, 65 urte zituela. Santa Isabeleko kanposantuan hilobiratu
zuten, senarra bezala. Izan zuten seme bakarrak hartu zuen inprimategiaren ardura,
1878. urte inguruan.
Dokumentu iturriak: SANTOYO, Julio-César, La imprenta en Alava. Historia. obras, documentos, 2. lib. (El
siglo XIX (1801-1850)), Gasteiz, 1997.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 2. Emakumea eta lana/ Emakumea eta gaur egungo garaia

GURUTZE SANTUAREN KOMENTUA
XVI. mendea

M

oja domingotarren Gurutze Santuaren komentua da dirudienez Gasteizko hiribildu zaharraren barruan dagoen antzinakoena. Harresien
barruan dago, Pintore kalean, Frantziako Ate edo
Urbinako Atari deritzanetik oso gertu. Jatorrian serorategi bat zen, XVI. mendearen hasieran sortua,
eta mendearen bigarren erdian jada, domingotarren lehen ordenaren komentu botoduna bihurtu
zen, eta gaur egun ere halaxe jarraitzen du.
Domingotarren komentuaren babesa eta fundazioa Hortuño Ibañez de Aguirre lizentziatuari eta
haren emazte Maria de Esquivel y Arratiari zor
zaie, eta haiek eraiki zuten halaber Gasteizko Aguirre jauregia, Gurutzearen kapera eta San Bizenteko
elizako korua. Komentuaren eraikina 1530 eta
1547. urte bitartean altxatu zen, Pintore kalean.
Komentu honen jatorria serorategi batean dago, zeina 1511. urtean Perez de
Oñate ahizpek sortu baitzuten, Santo Domingoko komentuak zeuzkan etxe batzuk
eta baratzeak erosiz (haien lekuan, gaur egun, komentuko ezkaratza dago). Laster
bildu zitzaizkien beste serora batzuk. Egunero-egunero, mezatara joaten ziren denak Santo Domingoko komentura. 1522. urtean Gasteizen zegoelarik Gaztelako
almirantea, Fadrique Enriquez jauna, beste gobernariekin (Utrechteko Adriano kardinala eta Gaztelako kondestablea, Iñigo de Velasco jauna), aukera izan zuten hirurek Santa Gurutzeko seroren joan-etorriak ikusteko, eta, hala, azken hark 10.000
maravediko errenta eman zien mojei komentua kaperauaz hornitzeko, eta dirua
ordaintzen jarraitu zuen hil zen arte, 1540. urtean. Testamentuan, “2.800 julioko
ondasunak, kaperautza, elikagai eta jantzietarako” utzi zizkien. Orduz geroztik eliza
bat ipini zen gaur egun beheko korua denean, 1522. urteko uztailaren 20an sagaratu zena.
1530. urte ingurun, eta 1547. urtea arte luzatu ziren komentu eta eliza berriko
eraikuntza lanak, Aguirre lizentziatuaren eta haren emazte Maria de Esquivelen babespean, baina haien ondorengo eta iloba Mateo de Aguirreren patronatuaren
pean amaitu ziren, 1547. urtean, komentuko elizako idazkun batean ageri den be141
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zala. Lizentziatuak, elizako fatxadan bere armarria eta emaztearena jartzeaz gainera,
orobat ipini zuen Karlos V.a enperadorearen armarri handi bat.
1522. urteko uztailaren 20an, 11 ziren elizaren sagaratzea izenpetu zuten mojak.
Laster hasi ziren nobleziatik zetozen emakumeak domingotar ordena honetan sartzen. XVII. mendean jadanik, 1681. urte inguruan, baziren komentuan 50 moja.
Konbentzioaren gerrarekin batera, 1794 eta 1798 urte bitartean, aurrena espainiar
osteek hartu zuten komentua, eta frantsesek gero. Lehen Karlistaldiaren garaian,
XIX. mendeko hogeita hamargarren hamarraldian, bigarrenez atera behar izan zuten mojek komentutik, bigarren okupazio milatarra gertatu baitzen.
Dokumentu iturriak: BENITO AGUADO, Teresa, “Vigilando las conciencias. El clero secular al amparo de
las “Cuatro Torres”, in PORRES, María. Rosario (Zuz.), Vitoria una ciudad de “ciudades”, Bilbo, 1999;
CANTERA ORIVE, Julián, Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, III. lib., Gasteiz, 1968; VIVES
CASAS, Francisca, El palacio de Montehermoso, Gasteiz, 1996.
5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua

GUZMAN, Gloria
Gasteiz, 1890eko urtarrilak 26-197?
Antzezlea, abeslaria eta dantzaria

G

loria Guzman Gasteizen jaio zen 1890. urteko urtarrilaren 26an, Hedegile kaleko an
tzinako 112. zenbakian, Harategi kantoiaren
ondoan, familia aski apal batean (aita koltxoi
egilea zuen). Venancio del Valek jaso duenez,
amari erditzen lagundu zion sendagileak, eguna
oso euritsua ikusirik, esan omen zion: “Neska
hau urarekin etorri da. Zaletasun horrekin jarraitzen badu, itsasoa gurutzatuz pasatuko du bizitza”. Dirudienez, bete-betean asmatu zuen, oso
azkar bidaiatu baitzen haurra Amerikara, lau urte eskas zituenean, familiak Kubara emigratu
bai
tzuen. Handik gutxira Gloria atzera bidali
zuten Espainiara, izeba batekin Toledon bizitzera. Hatxen hasi zen musikaren eta antzezpenaren munduarekin zaletzen. Maiz joaten omen
zen antzerkira eta opereta antzezpenetara, eta
musika ere ikasi zuen.

Zaletu konpainia batekin egin zituen Gloriak
antzerkiaren munduan egin zituen lehen urratsak. Geroago dantzari gisa hasi zen
lanean garai hartan nahiko famatua zen artista baten zarzuela eta errebista konpainia batean, Ursula Lopezenean, zeina Amerikatik itzuli berria baitzen. Madrilen egin
zituzten emanaldiak, eta probintzietan ere egin zituzten itzuliak, Malaga eta Sevillan
barrena adibidez. Profesional gisa jadanik, Amerikan (Puerto Rico, Venezuela, Panama eta Kolonbia), Filipinetan eta Espainian lan egin zuen, bai errebistako dantzari
gisa, bai abeslari edo antzezle komiko paperetan. Dantzari gisa Manilan (Filipinetan)

142

Emakume eta erakundeei buruzko hiztegi biografikoa

egin zuen debuta, “Opera House”n, eta Amerika osoan barrena aritu zen lanean, eta
baita Parisen ere, “Palace” antzoki famatuan. Abeslari gisa, kuplea landu zuen batez
ere (Madrilgo “La Latina” antzokian lan egin zuen), eta baita zarzuela ere, baina
azken horretan oso bizitza artistiko laburra egin zuen, genero honetan denboraldi
bakarra egin baitzuen, Buenos Airesen (Argentinan), zarzuela garrantzitsu batzuk
abestuz, horien artean “Los Gavilanes” edota “La Montería”.
1931. urtean egin zuen zeluloidearen mundurako jauzi handia, Paramount
konpainiak kontratatu baitzuen, eta, hala, paper txikiak egin zituens garai hartako
film batzuetan, hala Fred Astaireren “Hombre de frac” filmaren espainiar bertsioan,
Carlos San Martinen zuzendaritzapean, zeina “Un caballero de frac” izenpean estreinatu baitzen, eta “Luces de Buenos Aires” filmean, Carlos Gardel protagonista zuela
eta Adelqui Millarren zuzendaritzapean. Hogeita hamarreko hamarraldiaren hasieran, Hollywood espainiar artistak eta teknikariak inportatzen hasi zen, amerikar filmen gaztelaniazko bertsioak eta bikoizketak egiteko. Une horretatik aurrera Amerikan garatu zen Gloria Guzmanen karrera. 1936. urtean, argentinar zinemagintzarekin gero eta lotura estuagoa zuelarik, M. Romeroren “Radio Bar” filmean agertu
zen. Buenos Airesen egoitza hartuta, 1939. urtean Carlos Schlieperrek eta Enrique
Santos Discepolok zuzendu zuten “Cuatro corazones” filmean. 1951. urtean, Argentinan orobat, Ernesto Arancibiaren “Pájaros de cristal” filmean parte hartu zuen, eta
1960. urtean amaitu zuen bere zinemako karrera, Carlos Rinaldiren “La gran aventura” filmarekin, zeina “Yo quiero vivir contigo” ere deitu baitzen. Hollywooden egon
zenean, garai hartako eszenako pertsonaia garrantzitsuak ezagutu zituen, Maurice
Chevalier eta Josephine Baker besteak beste, eta ezagutu zituen halaber aristokrazia
eta goi mailako gizarteko pertsonaiak, hala Saboiako Hunberto printzea edota Kapurtalako maharaja.
70eko hamarraldian Espainiara itzuli zen, eta bertan hil zen.
Dokumentu iturriak: VAL, Venancio del, Mujeres alavesas, Gasteiz, 1987. Alava en sus manos, 4. lib.,
Gasteiz, 1983.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 2. Emakumea eta lana/ 8. Emakumea eta gaur egungo
garaia

IBAIBARRIAGA, Martina
Berriz (Bizkaia), 1789-?, 1850eko ekainak 5
“Ibaibarriaga koronela”

M

artina Ibaibarriaga Berrizen jaio zen (Bizkaia),
1789. urtean. 1808. urteko abuztuaren 12an,
bere aitak gobernatzen zuen botikan sartu ziren Espainia inbaditu zuten frantses osteak, eta Martinaren
aita, amarekin eta anaiarekin batera, hil zuten. Martinak zin egin zuen mendeku hartuko zuela, eta, horretarako, gizonez mozorrotuta, armadan sartu zen soldadu, bere emakumetasuna ezkutatzeko Manuel
Martinez izena hartuta.
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Independentziako Gerraren garaian ekintza beliko garrantzitsuetan parte hartu
zuen; aipagarriena Gasteizko Guduko parte hartzea izan zen, 1813. urteko ekainaren 21ean, Gamarra Nagusian zegoen posizioan. Gudu zelaian erakutsi zuen heroismoa zela-eta, kapitain gradura igo zuten. Zaragozako setioan berriz, larri zauritu
zuten, baina bere adoreak famatu egin zuten, eta berriz ere graduz jasota, koronel
gradura igo zuten. Une hartantxe jakin zen emakumea zela. Armada hartako ofizialetako bat esposatu zuen, Felix Asenjo, bere mende eduki zuena, eta 1850. urteko
ekainaren 5ean hil zen.
Gasteizek kale bat eskaini zion 1977. urtean, Sansomendi industrialdean (Ali).
Dokumentu iturriak: VAL, Venancio del, Mujeres alavesas, Gasteiz, 1987.
6. Emakumea eta transgresioa/ 8. Emakumea eta gaur egungo garaia

IBISATE, Juana
Gasteiz, XIX. mendeko lehen hamarraldiak
Juan Diaz de Garayo “Sacamantecas” emakume-hiltzailearen laugarren emaztea

J

uana Ibisate, adinean sartutako gasteiztar alarguna, 1876. urteko maiatzean
ezkondu zen Juan Diaz de Garayorekin, zeinak 55 urte zituen eta Egilazkoa baitzen
(Araba). Laugarren emaztea zuen hura, eta azkenekoa, eta hirugarren emaztea hil
eta handik hilabetera ezkondu ziren. Gutxi iraun zuen senar-emazteen bakeak, laster hasi baitziren liskarrak, emazteak edateari zion zaletasuna eta bizioetan xahutzen
zuen dirua zirela-eta. Juanak, bere aldetik, zorrak egiteaz salatzen zuen gizona, berak ordaindu behar zituenak.
Juan Diaz de Garayo krimen izugarrien protagonista izan zen, eta, krimen haiek
zirela-eta, gasteiztar emakumeak guztiz izuturik egon ziren hamarraldi batez, 1870
eta 1879 urte bitartean. Hamar urte horietan, hiri barruan eta hiri inguruan, hamar
emakume erasotu, bortxatu eta hil zituen, eta histeria kolektiboa sortu zen biztanleriaren artean. Emakumeak oso arduratsuak bihurtu ziren, eta, ahal izanez gero, ez
ziren bakarrik ibiltzen leku bakartietan. Pixkana-pixkana, “Sacamantecas”aren elezaharra osatu zen. Jendeak indar handiko munstro bat zela uste zuen, Floridako
kobazuloetan bizi zena, sufrezko arrasto bat uzten zuena, eta “bizimodu alaia”
egiten zuten neska gazteak eta andre ezkondu ezleialak bortxatzen eta hiltzen zituena, eta erraiak ateratzen zizkiela gero filtroak eta edabeak egiteko.
Garayoren lehen hilketa 1870. urtean gertatu zen, bere familiaren egoera oso
zaila zen une batean. Urte hartan hil zitzaion bigarren emaztea, emakume zaputza
eta gogorra, gizona miseria izugarrian geratu zen eta berriz ezkondu zen, asko edaten zuen emakume batekin. Bigarren eta hirugarren emazteekin izan zituen harremanak, zeinak oso emakume zakarrak eta arazo larriak zituztenak baitziren, egoera
ekonomiko miserablea, peoi gisa lan eginez, eta buruko eta gorputzeko akats zenbait, hori guztia zela-eta, eta besteak beste, garatu ziren Garayoren homizidiorako
joerak.
1870. urteko apirilaren 2an, Gasteizko kanpoaldean, Santa Luzia eta Judizmendi artean, 40 urteko prostituta bat hil zuen, “Valdegoviesa” deitzen zutena, zeinarekin ez baitzen ados jarri sexu zerbitzuengatik ordaindu beharreko diru kopurua144
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ri buruz. Hurrengo urtean, 1871. urteko martxoaren 12an, aurrekotik oso gertu
zegoen leku batean, “Riojana” deitua hil zuen, karitatetik bizitzeaz gainera prostituta aritzen zen alarguna. 1872. urteko abuztuaren 21ean gertatu zen hirugarren
hilketa, Gasteiz aldeko Gamarrako bide txikian. Hirira erosketak egitera zihoan 15
urteko neskatxa bat bortxatu eta hil zuen orduko hartan Garayok. Zortzi egun
geroago, Zumaqueratik gertu, “Morena” 22 urteko prostitutaren zerbitzuak kontratatzen saiatu zen Garayo, lortu gabe ordea, eta borrokan hasi ziren biak, oso
gogor. Azkenean neska hil zuen, neskak ilean zeraman urkila bat haren bihotzean
sartuz. 1873. urteko abuztuan, Sutaustegitik gertu, gauza bera egin zuen beste
prostituta batekin: ez ziren ados jarri ordaindu beharreko diruari buruz, eraso egin
zion neskari, neska laguntza eske hasi zen garrasika, eta hala bizitza salbatu ahal
izan zuen, Sutaustegia zaintzen zuen guardia etorri baitzitzaion laguntzera. Hurrengo urtean, 1874. urteko ekainean, Garayok eskean ari zen atso bati eraso zion,
baina beste emakume batzuek lagundu zioten andreari; ez zuten ordea erasoa
salatu, Garayo mozkorra zegoelakoan. 1878. urteko azaroaren 1ean, beste askotan bezala, Trianaseko errotara joan zen, eta errotazaina lanean ari zen gelan
sartuta, berriketan hasi zen berarekin. Handik gutxira, emakumearen gainera jo
zuen, eta itotzen saiatu zen. Errotazainak, emakume sendoa baitzen, askatzea
lortu zuen, eta korrika irten zen ihes. Emakume hark agintarien aurretan salatu
zuen Garayo, eta kartzelan egonaldi bat egitera kondenatu zuten. Hurrengo urtean, 1879. urteko abuztuaren 25ean, Garayok beste eraso bat egin zuen; oraingo
honetan atso eskale zahar bat zen biktima, erasotzailearen kontra gogor borrokatu zena. Hark etxeraino jarraitu zuen, eta emaztea bidali zuen bertara, Juana
Ibisate, 20 pezeta emanda, atsoa eros zezan, modu horretan haren isilitasuna segurtatzeko. Arazoak saihesteko, Somorrostroko meatokietara joan zen lanera, Bizkaira. Handik itzulita, beste bi emakume hil zituen, Dolores Cortazar eta Manuela Audicana.
Irailaren 7an, Mungiatik Gasteiza bueltan zetorrela, Dolores de Cortazar neska
gaztea aurkitu zuen Garayok bidean, eta harekin joan zen, bidelagun. Laster erasotu zuen Garayok neskatxa, labana bularrean sartu zion, hilzorian zegoela neska
sexualki bortxatzen ahalegindu zen, eta ondoren errematatu egin zuen. Hurrengo eguneko arratsaldeko 4etan, Gamarratik Arakara doan bidean, Manuela Audicana aurkitu zuen, Nafarreteko emakume heldua, hiriko azokan egon ondoren
Gasteiztik bueltan zihoana. Hasi zen emakumearekin berriketan, euria hasi zuen,
eta zuhaitz baten pean hartu zuen biek aterpea. Han, Manuelaren dirua lapurtzen saiatu zen Garayo, baina emakumeak esan zion ez zuela ezer. Gizonak ez
zuen sinetsi, hartu zuen emakumearen mantala eta itotzen hasi zen, biluztu zuen
diruaren bila, eta, ez baitzuen ezer aurkitu, hainbat labankada jo, sabela ireki,
eskua sartu eta hesteak atera zizkion, eta hesteekin baita giltzurrun bat ere. Garayok geroago aitortu zuen hesteak eta giltzurruna ateratzea “Sacamantecas”aren
elezeharra indartzeko egin zuela, era horretan susmo txarrak beragandik aldentzeko.
Dulantzira joan zen lanera, eta Gasteiza itzuli zenean arropen bila, 1879. urteko
irailaren 21ean, azkeneko krimenetik 13 egunera, hiriko aguazil batek ikusi zuen, eta
atxilo hartu eta kartzelara eraman zuen, Celular izenekora, Posta kalearen amaieran,
Santiagoko Ospitaletik gertu (Posta eta Bake kaleek bat egiten duten lekuan). Ga-
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rayoren emazte Juana Ibisateren lekukotasuna erabakigarria izan zen hura kondenatzeko. Emazteak aitortu zuen senarrak erasotu zuen alargun baten etxera bidali
zuela hari diru kopuru bat ematera, isilik egon zedin. Epaitu zuten eta heriotzara
kondenatu, “garrote vil” izeneko sistemaren bitartez. Heriotza epaia 1881. urteko
maiatzaren 11n bete zen, Gasteizen, goizeko 8tan, Sutaustegian. Garayoren gorpua
arratsaldeko 6’30ak arte utzi zuten erakusgai. Autopsiaren ondoren, hiltzailearen
alargunari, Juana Ibisateri, eman zioten gorpua, hilobira zezan.
Dokumentu iturriak: MAQUEDA ABREU, Fabiola, Garayo, el Sacamantecas vitoriano. Historia de una causa
célebre del siglo XIX, Gasteiz, 1985.
6. Emakumea eta transgresioa/ 8. Emakumea eta gaur egungo garaia

IDIGORAS Y UNAMUNZAGA, Francisca Borja
Gasteiz, XIX. mendearen lehen hamarraldia
Luis de Ajuriaren emaztea

F

rancisca Borja Idigoras y Unamunzaga XIX. mendearen lehen hamarraldian jaio
zen. Ez dakigu gauza askorik haren bizitzaz. Gurasoak, Francisco de Idigoras eta
Josefa Unamunzaga, jatorri noblekoak zituen. 1830. urteko apirilaren 19an ezkondu
zen, San Bizenteko elizan, Luis de Ajuria eta Ataurirekin, zeina funtsezkoa izan baitzen Gasteizko hirian XX. mendeko lehen bi herenetan. Ezkonduta, Errementari kaleko aurreneko etxesailera joan zen bizitzera.
Luis de Ajuria oso pertsonaia garrantzitsua izan zen hiriko bizitzan. Bere aitaren
negozioetan jarraitu zuen lanean, Gasteizko merkataritzaren eta industriaren garapena bultzatu zuen eta asko lagundu zuen garai hartan hirian martxan zeuden
burdinaren industria jarduera eta manufakturetan. Gazte-gaztetandik hasi zen hirian bizitza publikoa egiten. Zazpi bider izan zen alkate, izan zituen halaber Diputazioko ahaldun eta Gorteetako diputatu karguak, Batzar Nagusietako Gasteizko
Anaidiko prokuradore izan zen eta Udaleko erregidore. Era berean, Gasteizko ongintzazko erakunde zenbaitetan parte hartu zuen, besteak beste, Ospitaleko Juntan,
Umezurztegikoan eta Marrazketa Eskolan. Alkatetzatik, proiektu eta ekimen handiak
bultzatu zituen: hiriaren zabalgunea hegoaldera, Erdi Aroko kaleetako arkuak eta
atariak eraistea, Santa Klarako komentua eraistea, Floridako parkea handitzea, Gasteizko lehorreko aduana itsasertzera aldatzea, Santiagoko Ospitale Zibila, Umezurztegia eta Marrazketa Eskola zabaltzea, eta Gasteizko hiriko Udal Aurrezki Kutxa eta
Bahitetxea sortzea.
Senar-emazteek bi alaba izan zituzten: Casimira Lucia Caya Ajuria, 1831. urteko
martxoaren 4an jaio zena eta Fermin Jausororekin ezkondu zena, eta Maria del Rosario Ajuria, Luis Ortiz de Zarate y Hernanzekin jaio zena. Luis de Ajuria bere etxean
hil zen, bihotzekoak jota, 1871. urteko otsailaren 27an, 68 urte zituela.
Dokumentu iturriak: SAGARNA, Ignacio Maria, Luis de Ajuria y Atauri, Gasteiz, 1971.
3. Emakumea eta boterea/ 8. Emakumea eta gaur egungo garaia
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IKUSTALDIAREN ANDRE MARIAREN KOMENTUA, “SALESTARRAK”
XIX. mendea

I

kustaldiaren Andre Mariaren monasterioa,
“Salestarrak” deitu ohi dena, Rosario Wall y
Alfonso de Sourak fundatu zuen, zeina, alargundu zenean, Madrilgo Errege Salestarretan
sartu zen. Eraikinari dagokionez, Julio Saracibar arkitektoari eskatu zion lehen proiektua,
baina ez zen onartu. Cristobal Lecumberrik
bigarren proiektu bat aurkeztu zuen, 1879.
urtean egiten hasi zena, baina hura hil zenean
Fausto Iñiguez de Betolaza arduratu zen lanaz, eta 1885. urtean amaitu zen.
Dokumentu iturriak: ARECHAGA, Susana eta VIVES, Francisca, “Aproximación al historicismo neomedievalista en Vitoria”, Boletín Sancho el Sabio, 7. zenb. Gasteiz, 1997.
5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua/ 8. Emakumea eta gaur egungo garaia

IMBERT ARANGUREN, Daria
XIX. mendea

D

aria Imbert Carlos Imbert eskultorearen eta Candida de Arangurenen alaba zen.
1866. urtean bere aita Carlos Imberten ordezkoa izan zen neska eta neska
txentzako marrazketa eskoletan. Hala bada, Daria izan zen Gasteizko Akademian
marrazketa eskolak eman zituen aurreneko emakumea.
Dokumentu iturriak: VIVES CASAS, Francisca, La Academia de Bellas Artes de Gasteiz (1818-1889), Gasteiz,
2000.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 8. Emakumea eta gaur egungo garaia

IÑIGUEZ DE URRIA DE VAS, Juana
XIII. mendea

K

atedral zaharreko gurutzadurako kaperan, Epistolaren aldean, Erdi Aroko hainbat
hilobi gordetzen dira, zahartasunagatik oso interesgarriak, XIII. mendearen
bukaerakoak baitira. Santa Ana eta Hirutasunaren kaperen arteko hilobi banatzailean dagoena da horietako bat. Gizonezko baten irudi etzana da, eta begiak zabalik
ditu. Elbarriturik dago, oinak falta baititu. Ohearen parean, oso hondatuta, Iñigueztarren armarria dago zizelatuak. Hormako idazkunak dioenez, Juan Diaz de
Bazterra y Urbinaren seme Juan Diaz de Bazterraren eta Juana Iñiguez de Urria de
Vasen hilobia da hau. Interesgarria gertatzen da gizon honen hilobian amaren familiako armarriak agertzea.

Dokumentu iturriak: AZCÁRATE, José María, Catálogo Monumental. Diócesis de Gasteiz, vol. III, Gasteiz,
1968.
3. Emakumea eta boterea
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IRUÑA, Ochanda de
XVI. mendea-Gasteiz, 1580ko urria
“Andre Ochandaren Dorrea” izenekoaren nagusia

A

ndre Ochandak Karlos V.a enperadoarearen kontulari zen Juan de Guereña esposatu zuen, Kristoren Ordenako zalduna. Ochanda “Andre Ochandaren Dorrea” izenekoaren nagusia zen, eta Graziako Andre Mariaren kaperako ugazabandrea ere bazen, Gasteizko San Pedro elizan.
1550. urtean Udalak lizentzia eman zien Iñiguez de Guereña komendadoreari
eta haren emazteari Iruñatarren Erdi Aroko dorrea barnean hartuko zuen egoitza
bat eraiki zezaten, eta bi urteko epea eman zien horretarako. Ate nagusia Errementari kalean zegoen, harresiez inguratutako hiribilduaren barnean, eta fatxadaren
erdian senar-emazteen armarria ipini zen: Iruña, Colodro, Guereña eta Alava. Senaremazteek 1580. urteko irailaren 15ean egindako testamentuan fundatu zuten maiorazkoan sartu zen etxea, eta aipaturik ageri da halaber heriotzako unean Andre
Ochandak egin zuen ondasunen zerrendan, urte bereko urrian.
Dokumentu iturriak: MARTIN MIGUEL, Maria Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Gasteiz, 1998; PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental de la Diócesis de Gasteiz, III. lib., Gasteiz, 1968.
3. Emakumea eta boterea/ 7. Emakumea eta mezenasgoa

Isabel I.a “Katolikoa”
Madrigal, 1451-Medina del Campo, 1504
Gaztelako eta Aragoiko erregina

G

aztelako Isabel Madrigalen jaio zen 1451. urtean.
Gaztelako Joan II.aren eta haren bigarren emazte
Portugalgo Isabelen alaba zen. 1469. urtean bere lehengusu Aragoiko Fernandorekin ezkondu zen prin
tzesa. 1474. urtean Gaztelako erregina aldarrikatu
zuten, eta era horretan elkartu ziren Gaztelako eta
Aragoiko dinastiak. Isabel I.aren erreindaldiak estatu
moderno baten sorrera ekarri zuen. Erreinaldi horretako hiru mugarri nagusiak Granadako konkista, juduen kanporatzea eta Amerikaren aurkikuntza izan
ziren.

1483. urteko irailaren 22an iritsi zen Gasteiza Isabel Katolikoa erregina. Bisitaldi horretan, berretsi beharrekoak ziren “pribilegioak, salbuespenak, askatasunak, foraku, usadio eta ohitura onak oro”. Erreginak
konpromisoa hartuko zuen “bere Errege Koroatik Probintzia ez besterentzeko, eta aurreko guztiek emanak
zizkioten pribilegio guztiak gordetzeko”. Protokoloaren arabera, Gasteizko harresietako ate guztiak itxita egongo ziren harik eta erreginak foru horiek zin egin eta
berresten zituen arte. Hiriko eta probintziako agintariak Arriagako Atarian bildu ziren erreginarekin, eta han, halaxe esan zuen Isabelek: “Zin egiten zuela Jaungoi-
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koarenganik eta haren ama Andre Mariarengandik eta Ebanjelio Santuetako hitzengatik, Araba osoak zeuzkan pribilegioak, salbuespenak, askatasunak, foraku, usadio eta
ohitura onak oro, lehentasunak eta irekitasunak gorde eta begiratuko zituela, eta erregina hitza ematen zuela ez zela sekula bere Koroatik besterendua izango”. Behin zina
egin zenean, zabaldu egin ziren Arriagako Atariko ateak, eta erregina Gasteizen sartu
ahal izan zen. Zeremonia handi honetan parte hartu zuen, probintziaren ordezkaritzan, bertako aurreneko Ahaldun Nagusi izan zena, Lope Lopez de Ayala, eta Diego
Martinez de Alava izan zen erreginaren zinaren fede eman zuen eskribau-notarioa.
Errege-erregina katolikoak hilabete erdi eman zuten hirian, eta egun haietako
giroan, Tomas Alfaro Fournierrek esandakoaren arabera, izan ziren “festa etenganbeak, kanpai jotzeak, kale argituak, torneoak eta zezen festak, herriaren pozaz
inguraturik, zeinak errespetuzko maitasun erakutsi sutsuenak egin baitzizkien”.
Hedegile kaleko azken etxe honetan, bada bisitaldi honen oroigarrizko idatzi bat,
honela dioena: “1469-1969/ Isabel erreginak zin egin zuen zainduko zituela/ eta
gorde pribilegioak, irekitasunak,/ askatasunak eta salbuespenak Probintzian/ hirian eta
Arabako Anaidietan leku/ honetan 1483ko irailaren 22an./ Arabako Batzar Nagusiak
Errege-erregina Katolikoen/ ezkontzaren V. mendeurrenean”.
1504. urtean hil zen Isabel Medina del Campon.
Dokumentu iturriak: ALFARO FOURNIER, Tomas, Vida de la ciudad de Vitoria, Gasteiz (A. Rivera Blancoren
argit.), 1996. BAZAN, Iñaki, “El portal de Arriaga y la reina Isabel la Católica”, Gaceta Municipal de Vitoria-Gasteiz, 115. zenb. (1998ko urriak 10).
4. Bisitari ospetsuak

Isabel II.a
Madril, 1830-Paris, 1904
Espainiako erregina

I

sabel II.a 1830. urtean jaio zen Madrilen. Fernando VII.
aren eta Maria Kristina Borboikoaren alaba zen. Isabel
jaio baino hilabete batzuk lehenago baliogabetu baitzen alaba nagusiei erregina izatea eragozten zieten Lege Salikoa, tronuaren oinordeko bihurtu zen. Halaxe zin
egin zuten 1833. urteko ekainean; bi hilabete geroago
hil zen Fernando VII.a, eta urriaren 24an aldarrikatu
zuten Isabel erregina. Haren erreinaldia bere amaren
erregina-ordezkotasunarekin hasi zen. 1837. urtean aldarrikatu zen Konstituzio berria. 1833 eta 1840. urte
bitartean gertatu zen aurreneko Karlistaldia, bere osaba
Karlos Maria Isidroren desiren kontra tronua segurtatuko ziona. Urte nahasi batzuen ondoren, amak Espainiatik alde egin baitzuen, zenbait erregina-ordezkotasun izan baitziren, baita konspirazio militar bat ere,
Maria Kristinak, Isabelen amak, Frantziatik bultzatu
zuena, 1843. urtean adin nagusitasuna aitortu zioten. Isabelen ezkontzaren auzia
asko eztabaidatu zen, eta azkenean lehengusu bat hautatu zioten senartzat, Borboi149
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ko Frantzisko Asiskoa, Karlos IV.aren biloba Frantzisko Paulakoa infantearen semea.
1846. urteko urrian egin zen ezkontza, erreginak 16 urte zituela eta senarrak 24.
Ezkontzak huts egin zuen, seguraski senarra homosexuala zelako. Ezkontzatik gutxira, Isabel IIa. maitaleak hartzen hasi zen, bata bestearen atzetik. Garai hartan loditasunerako joera zuen gazte bat zen, eta erupzioak izaten zituen larruazalean. Kastizismorako joera zuen, eta horrek halako ospe bat ekarri zion herrian, baina ospe
hori itzalduz joan zen bestelako kualitaterik ez zuela jakiten zen neurrian. Adiskide
minekin eskuzabala zen, baina dirua aise xahutzen zuen. Irtenbide politiko atzerakoienen alde egiten zuen. Senarra, Frantzisko Asiskoa, azpilanean aritu zen bitartean boterearen tresnez jabetzeko asmoz, espainiar politikagintzako elementu atzerakoienekin loturik beti. Azpijoko haiek guztiak ordea alferrekoak izan ziren, eta bizimodu ilun bat egitearekin konformatu behar izan zuen. Isabel II.aren erreinaldian
gobernu moderatuak eta liberal bat izan ziren.
Isabel II.a 1865. urteko abuztuan iritsi zen Gasteiza, bere senar Borboiko Fran
tzisko Asiskoarekin eta seme-alabekin: Alfontso, Asturiasko printzea, eta infantak,
andre Isabel, andre Pilar, andre Paz eta andre Eulalia. Diputazioko jauregian hartu
zuten egoitza, eta han eman zuten gaua, eta biharamunean bidaian jarri ziren berriz, Zarautz aldera, bertan udako egun batzuk pasatzera. Gau hartan, agintariekin
afaldu ondoren, errege-erreginak antzerkira joan ziren. Harritzekoa bazen ere, irailaren 13an, 14an eta 15ean etorri zen berriz errege familia Gasteiza. Haur konparsa
batek egin zion harrera errege jarraigoari, zazpi Koadriletako mutilek beren heraldoekin, eta hiriko eta probintziako agintari nagusiek, eta orobat izan zen han Ahaldun Nagusia, eta klarinete eta atabal jotzaileen bandak. Egonaldi hartan, hiriko
Udala, Eskola Normalak, Santiagoko ospitalea, Brigiden komentua, Floridako lorategiak eta Ereduzko Baserria bisitatu zituzten.
1868. urtean iraultza liberala gertatu zen, Isabel II.a tronutik egotzi zuten eta
errege-erreginak Frantziara erbesteratu zituzten. Frantzisko Asiskoak une hori aprobetxatu zuen emaztearengandik behin betiko aldentzeko. Monarkiazaleek erregina
abdikatzera behartu zuten, bere seme Alfontsoren alde. 1874. urtean erregetza
ezarri zen berriz ere Espainian, eta Isabelen seme Alfontso igoarazi zuten tronura,
Alfontso XII.a izenaz. Errege berriaren eta monarkia hasiberriaren interesentzat egokiagoatzat jo zen Isabel fama txarreko hark Parisen bizitzen jarraitzea, Gaztelako
jauregian, Espainiatik eta politikatik urrunduta. Hantxe bizi izan zen, estatuaren
pentsio oparo batek mantenduta, 1904. urtean hil zen arte, 74 urte zituela, senarra
hil eta handik bi urtera.
Dokumentu iturriak: ALFARO FOURNIER, Tomas, Vida de la ciudad de Vitoria, Gasteiz, (A. Rivera Blancoren
argit.), 1996. VAL, Venancio del, Calles vitorianas, Gasteiz, 1979.
4. Bisitari ospetsuak

ISUNZA Y ADURZA, Mariana
Gasteiz, 1607

M

ariana de Isunza y Adurzak, Pedro de Añastroren eskribauaren emazteak, zeinarengandik 1565. urtean alargundu zen, bere seme lehena, Gaspar, ondoregabetu zuen, bere alaba Ceciliaren alde. Gaspar gazte-gaztetandik jardun zen ne-
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gozioetan Belgika, Holanda eta Italian. Ondoregabetua izateko arrazoia Antonia de
Robles esposatu izana izan zen, andre Catalina infantaren dama zena –Filipe II.aren
eta Isabel Valoiskoaren alaba zen–, bere amaren desiren kontra, Gasteizko dontzeila
nagusi baten mesedeak desiratzen baitzituen amak semearentzat. Hain gaizki hartu
zuen damak ezkontza hura, non hilzorian ere, 1607. urtean, ez baitzion semeari
barkatu, zeina ordurako hila baitzen, ezta bere errainari eta lau bilobei ere, eta ez
zituen bilobak ezagutu nahi izan, eta pobrezian bizitzen utzi zituen.
Dokumentu iturriak: PORRES MARIJUAN, Rosario, Vitoria, una ciudad de “ciudades”, Bilbo, 1999.
3. Emakumea eta boterea

ITURRALDE, Javiera de
Gasteiz, 1714
Gozogile baten neskamea

J

aviera de Iturralde Gasteizen jaio zen 1713. urtean. Neskame bezala lan egiten
zuen Joseph de Zabala gozogilearen eta haren emazte Magdalena de Rotaetaren
etxean, Errementari kaleko lehen etxesailean, bi zerbitzarirekin batera: Antonia de
Losa eta haren anaia, Joseph de Iturralde. Azken hori behar zen guztietan joaten
zen maisuaren etxera etxeko lanetan eta lantegian lan egitera. Javiera anaia baina
zazpi urte zaharragoa zen, eta Miguel de Trajaola zuen senarra.
Javierak egiten zuten lana behe mailako edozein neskamek egiten zuen bera zen,
etxeko lanak egin, iturrira ur bila joan, sukaldean aritu, azokan janariak erosi, mandatuak eraman nagusiari eta bisitariei lagundu nagusien aurrean, baina haien geletan sartu gabe. 1746. urtean nagusiak Asencio de Arandiaren etxera bidali zuen,
haren semearen jokamolde txarraz hitz egitera etor zedin, lantegian baitzeukan
aprendiz mutil hura. Javierak, behe mailako neskamea zenez, ez zeukan nagusiak
hizketan ari zirenean aurrean egoteko baimenik. Hala bada, Javierak, aprendizaren
aitari lagundu baitzion Zabalatarren etxera, “harekin igo zen Maria Josepharekin
batera (giltzazaina), landalderantz ematen duen gelara, han baitzegoen Zabala, eta
hantxe geratu ziren hirurak, eta Javiera gelaren ondoko eskailerara atera zen”. Javiera
gobernariaren edo etxeko giltzazainaren agindupean zegoen, Josepha de Rotaeta
bera, andrearen iloba.
Neskame hau oso nagusiaren aldekoa zen, nagusiak 1746. urtean lantegiko
aprendiz batekin izan zuen auzian frogatu zuen bezala, haren alde azaldu baitzen
Josepha lekuko gisa, nahiz eta nagusiak arrazoirik izan ez. Neskameek nagusiei zieten leialtasunaren motiboak era askotakoak izaten ziren: haienganako maitasuna,
nagusiak ondo portatzen zirelako, eta zerbitzariak familiakoak balira bezala trata
tzen zituztelako, edota arrazoi mertzenarioagoak. Etxean lanean ari zelarik, neskameak nagusiari kontra egiten bazion, besterik gabe kalera zezaketen. Enplegurik
gabe eta bizilekurik gabe, baldin beste etxe batean zerbitzera lehenbailehen sartzen
ez baziren, emakume hauek oso etorkizun beltza izaten zuten, alegia, baztertuak
gera zitezkeeen, eta baita prostituta edo lapur gisa amaitu ere.

Dokumentu iturriak: Valladolideko Errege Kantzelaritzako Artxiboa (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
2. Emakumea eta lana
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IZAGUIRRE, Francisca de
Gasteiz, 1701
Galtzetagilea

F

rancisca de Izaguirre XVIII. mende hasierako alargun bat zen, bizitzeko baliabiderik ez zeukana. Alargun honek izan zuen irtenbide bakarra monterak jostea izan
zen (oihalezko kapela moduko batzuk), gero hiriko kaleetan saltzen zituenak. Hiriko
jostunen eta kaltzetingileen anaidiak arautzen zuen, alabaina, jarduera hau. Monterak josi zitzateken, bakar-bakarrik, anaidiko kide ziren maisu galtzetagileek. Emakumeek galarazia zeukaten hiriko gremio eta anaidietan sartzea. Horregatik, 1701.
urtean Francisca alargun gaixoa monterak legez kanpo saltzen aurkitu zutenean,
gremioak salaketa jarri zion agintarien aurrean, eta haiek salgaiak konfiskatu zizkioten eta isun handi ordaintzera behartu zuten, ez ordaintzeak ondasunak bahitzea
eta baita kartzelan sartzea ere suposatzen zuena. Jostunen eta kaltzagileen anaidia
su eta gur ahalegintzen zen haren kide ez ziren guztien intrusismo profesionaletik
defenditzen.
1738. urtean anaidiko begiraleek hogeita lau emakume eraman zituzten auzitegira, jostunen eta kaltzagileen eremu zirenetan lan egiteaz salaturik. Hauek ziren:
Magdalena de Larrea, Tomasa de Gordovil alarguna, Juana de Zabarte, Felipa de
Arriaran, Maria Francisca de Andrada, Maria Antonia Vallejo, Maria Francisca de
Arestegui, Maria Antonia de Garate, Luisa Fernandez de Apodaca, Teresa de Ampudia, Maria Concepcion Diaz de Arcaya, Josefa de Salazar (Francisco Perez de Loioren
emaztea), Josefa de Celaya (Juan Antonio de Itiazaetaren alarguna), Maria de Oranguren, Agustina de Velasco, Manuela de Guevara, Ana Maria de Arrieta, Magdalena
de Eraso (Manuel de Igarzaren emaztea), Dominica de Errazu, Catalina de Guruceta, Benita de Uzquiano, Juana de Andraca, Gabriela de Chabara eta Maria Ortiz de
Zarate (Tomas de Echavarriaren emaztea). Eskudirutan ordaindu beharreko isuna
jarri zieten, eta beren etxeetan egindako erregistroan aurkitu zituzten jan–tzi jada
josiak konfiskatu zizkieten.
Dokumentu iturriak: Gasteizko Udal Artxiboa (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
2. Emakumea eta lana/ 6. Emakumea eta transgresioa

IZARRA, Isabel de: ikus REGARDERA, Maria de
Gasteiz, 1780
Plazan janariak saltzen zituzten emakumeen ordezkarietako bat
2. Emakumea eta lana/ 6. Emakumea eta transgresioa

LANDABURU, Josepha de
Gasteiz, 1700
Solas Etxea edo kafetegia gobernatzen zuen

J

osepha de Landaburu Gasteizen jaio zen 1700. urtean. Pedro Regalado de Olaverekin ezkonduta zegoen, eta elkarrekin gobernatzen zuten, XVIII. mendearen erdial-
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detik aurrera behintzat, Solas Etxea edo hiriko kafetegia, Hedegile kaleko bigarren
etxesailean zegoena. Lehenago, 1724. urtean, beste emakume batek gobernatzen
zuen Solas Etxe hau, Maria de Gamarra alargunak. 1828. urtean Solas Etxea Arrabalgo Atarian zegoen, gaur egun San Antonio elizaren inguruan. Solas Etxeetan edariak
eskaintzen ziren, kafea edo ardoa, karta jokoan, xakean, txanketean edo billarrean
aritzen zen jendea, eta zer irakurri ere eskaintzen zen, egunkariak edota kazetak. Lagunarte eta kultura lekuak ziren, gai desberdinenak lantzen zirenak, eta hiriko azken
albisteen edota edo hiriburutik iristen zirenen berri izan zitekeen bertan.
Solas Etxea eskulangile aberatsen eta nolabaiteko kategoriako pertsonen topalekua zen, ofizialeak joko etxeetan elkartzen baitziren. Bezeroak normalean ilunabarrean joaten ziren, arratsaldeko 8ak edo 8’30ak aldean, eguneko lanak amaitu ondoren, elkarrizketa atseginean denbora pasatzera. Jaun hauek morroiak eramaten zituzten laguntzaile, joan-etorriko bidea argitzeko farol bat hartuta joaten zirenak. XVIII.
mendeko Gasteizen argirik ez zegoen kaleetan, etxesaile atariko sarreran jar–tzen zen
argi bat izan ezik, eta, hala, kaleak ezin ilunagoak ziren. Morroiak Etxearen atarian
zain geratzen ziren, nagusiak noiz etxeratuko, eta denbora hura edanean eta jokoan
ematen zuten. Horrek askotan liskarrak sortzen zituen haien artean, eta etxeko ugazabandreak, Josepha de Landaburuk, bitartekari lanak egin behar izaten zituen, istiluak amaituko baziren. Horrez gainera, bai berak, bai neskameak, Maria Angeles
Ochoa de Murua zenak, bezeroen tratu txarrak pairatu behar izaten zituzten. Josephak bere bezeroetako bati, Joseph de Zabala konfituraegileari, adierazi behar izan
zion zeinen gaizki portatzen zen arratsaldero bidea argitzera joaten zitzaion aprendiza. Kafetegian, gazte hark, “behin baino gehiagotan jarri zituen kinka larrian bai bera,
bai neskamea”, errespetua galduta. Era berean, nagusiaren aurrean kexatu behar
izan zuen aprendiz hura iliskarrean biltzen zelako etengabe Etxe hartara joaten ziren
bezeroen morroiekin, “kolpeka” ibiltzen baitzen mutil haiekin. Behin, morroietako
bat, “oinetatik helduta, eskaileretan behera eraman zuen arrastaka”.
Dokumentu iturriak: Valladolideko Errege Kantzelaritzako Artxiboa (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 2. Emakumea eta lana/ 6. Emakumea eta transgresioa

LANDAZURI Y GUEVARA, Maria
XVI-XVII. mendeak

M

aria Landazuri y Guevara 1589. urtean ezkondu zen Bernabe de Gobeoren, eta
urte horretan bertan ipini zen haien etxean senar-emazteen armarria, Txikita
kaleko fatxadan zabaltzen den atariaren gainean.

Dokumentu iturriak: BEGOÑA, Ana de, Arquitectura doméstica en la Llanada de Alava. Siglos XVI, XVII y
XVIII, Gasteiz, 1986.
7. Emakumea eta mezenasgoa

LAUZURICA SAGASTA, Tomasa
Gasteiz, 1795
Merkatari baten neskamea, prostituta eta lapurra
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T

omasa Lauzurica Gasteizen jaio zen 1795. urtean. Bai bera eta bai bere ahizpa
prostituzioan jardun ziren gazte-gaztetandik, eta Osasun Etxe batean ere egon ziren, gaixotasun benereo bat sendatzeko. Tomasa kapelagile frantses baten zerbitzura
sartu zen, Francisco Belloc bera, Plaza Berrian (gaur egungo Espainiako Plazan) bizi
zena, 13. zenbakian. 1812. urteko urriaren 19an urre eta zilarrezko 18 jantzi-krisket eta
urrezko 25 luis lapurtu zizkion nagusiari, honek gela txiki batean gordetzen zituenak.
Kapelagileak hurrengo egunean salatu zuen lapurreta, eta behin Tomasa erregistratu
zutenean, bularrean aurkiztu zizkioten diruak, eta gainerakoa hiriko zenbait etxetan
agertu zen, haien etxeko andreei salduta. Deklarazioa egiterakoan, pezeta batzuk lapurtu nahi izan zituela aitortu zuen, baina, dirua eta urrezko eta zilarrezko gauzak
ikusi zituenean, “deabruak tentatu” omen zuen; gainera, nagusiek oso gutxi ematen
omen zioten jaten, eta, hala, egun batzuetan bere amaren etxera joan behar izaten
zuen jan ahal izateko. 1812ko urte bereko azaroaren 24an, 17 urte zituela, kondenatu
egin zuten plazan publikoan ikusgai egotera, kate bat zuela lepoan eta kartel bat bularrean zintzilik zuela, “etxeko lapurra eta prostituta izateagatik” zioena, bizilagunak
berataz trufa zitezen. Eta halaxe eman zituen, bere eskarmenturako eta beste gaizkileen eredu izateko, hiru orduz, eguerditik arratsaldeko 3rak arte. Ondoren Donostiara
eraman zuten sei urtez itxita egon zedin hiriko emakume kartzelan; han espetxeratzen
zituzten prostitutak zigor moduan, eta oneratzen saiatzen ziren, ogibideren bat irakatsiz.
Dokumentu iturriak: VAL, Venancio del, Mujeres alavesas, Gasteiz, 1987.
2. Emakumea eta lana/ 6. Emakumea eta transgresioa

LEHEN LETRETAKO ESKOLAK
XVIII. mendea-XIX. mendearen lehen herena

N

eskentzako irakaskuntza edo Lehen
Letretako Eskolak lehen mailako ikasketa zentroak ziren, gure hirian XVIII.
mendean fundatu zirenak. Hiriko Lehen
Letretako Eskola Goiuri etxesailean zegoen kokatua, eta 1816. urtean Escoriaza-Esquibel jauregian egon zen, Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen Gasteizko
egoitzan. Floridablancak 1797. urtean
egin zuen erroldaren arabera, 1797. urtean baziren Araban hiru neska eskola,
60 ikasle biltzen zituztenak, eta mutilentzako Lehen Letretako Eskolak, aldiz, 166 ziren, eta ikasleen kopurua 5.929koa zen. Kopuru horiek inguruko probintzietakoak
baino altuagoak ziren, adibidez, Bizkaikoa eta Gipuzkoakoa baino altuagoak. Gasteizen, XVIII. mendearen bukaera aldera, bazen hirian bost ikasgela zituen Eskola bat,
batzuk mutilentzat eta besteak neskentzat, 418 ikasle biltzen zituztenak. 1830. urtean eskola gehiago ziren, zazpi, eta ikasleak 555 ziren, %76 mutilak eta %24 neskak.
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Hezkuntza Aro Berrian ez da bakarrik klasista izan, hau da, gutxiengo bati mugatua, sexista ere izan da. Talde pribilegiatuetakoen alabak izan ezik, emakumea oso
gutxitan iristen zen etxe barruan edo parrokian irakasten zena baino haruntzago
zihoan hezkuntzara. Guztiz zabalduta zegoen naturak emakumezko sexua desberdina egin zuelako sinesmena, eta, hala, hezkuntzan ere sineste hori bera zen nagusi, alegia, hezkuntzak ere desberdintasun horri eusten zion. Emakumearen betekizuna oso argi zegoen: ama eta emaztea izan behar zuen, eta, hala, bi balio horiei
begira zegoen hezkuntza antolatuta. Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko kideek argi
eta garbi ikusten zuten emakumea hezteko berria, baina, hori bai, gizona ez bezala.
Montehermosoko markesak, Elkarteko aurrenetako bilkura batean, emakumeak
“hezkuntza zibiko eta politiko perfektua” behar duela dio behin eta berriz, ez baitute
“aditua” izatea nahi, baina ezta ezjakina ere.
Kristau dotrinaren hastapenak, ohitura onak, irakurketa eta idazketa ziren neskei
eman behar zitzaien irakaskuntza, eta, oro har eta batez ere, bere sexuarekin zerikusia zuena, hau da, irute, ehuntze eta jostearekin zerikusia zuten eskulanak, eta
etxearen eta seme-alaben zaintza. Goragoko mailako beste edozein hezkuntza mota goiko mailako emakumeentzat geratzen zen. Joskintzaren irakaskuntza Euskalerriaren Adiskideek bultzatu zuen, zeren haren bitartez neskek geroago lanpostuak
aurki baitzitzakeen neskame edo jostun gisa, eta, hala, bazuten irteerarik lanaren
munduan. Nahiz eta neskek Nesken Lehen Letretako Eskolan irakurtzen eta idazten
ikasteko aukera bazuten, seguruenik joskintzako prestakuntza xumea baino ez zuten
gehienek jasoko. Izan ere, haien gurasoek, eskulangileak izanik, ez zekiten irakurtzen
eta idazten, gehienek behintzat.
Kontuan izanik neska gehienek ez zutela sarrerarik “hezkuntza” mota honetan,
eta zentro hauetan ikasten zituzten gauza gehienak berdin-berdin ikas zitzaketela
etxetik atera gabe, oso txikia zen hiriko erroldan XVIII. mendean ageri zen nesken
maistren kopurua, 5.000 biztanle inguru zituen biztanleria hartan. 1724. urtean
maistra bakarra zegoen, Francisca Carmona alarguna, eta 1747. urtean berriz hiru
ziren, aldi berean maistra lanak eta joskintzakoak egiten zituztenak (Maria Antonia
de Garate, Benita de Uzquiano eta Magdalena de Asiain). XIX. mendean, 1828.
urtean, 19raino iritsi zen maistren kopurua, Gasteizen garai horretan 1.312 neska
zirenean, erdiak eskolara joateko adinekoak, eta, hortaz, aise ulertzen da maistren
kopuru murritza ez zetorrela bat ikasle posibleen zenbatekoarekin. Izan ere, neska
gehien-gehienek, XIX. mendearen lehen herenean oraindik, ez zuten inolako
hezkuntzarik hartzen.
Eskolara joan zitezkeen neskak, bost urtetik aurrera joaten ziren. XVIII. mendean,
egunean zortzi orduz ematen ziren eskolak, lau goizean eta lau arratsaldean. 1816.
urtean, eskolan egoteko orduak, neskentzat, sei ordura murriztu ziren, hiru goizean
eta hiru arratsaldean. Ordutegia, maiatzetik irailera, goizeko 8tatik 11tara eta arra
tsaldeko 2tatik 5etara izaten zen, eta urritik apirila bitarte berriz, goizeko 8’30tatik
11’30tara eta arratsaldeko 1tatik 4tara. Eskolan egon beharreko urte kopurua ez
zen bera mutilentzat eta neskentzat. Mutilek 5 edo 6 urte egiten zituzten eskolan,
eta nesken kasuan berriz asko murrizten zen egonaldi hori.
Dokumentu iturriak: Arabako Historia Artxibo Probintziala (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua). RECARTE BARRIOLA, Maria Teresa, Ilustración vasca y renovación educativa: la Real Sociedad
Bascongada de los Amigos del País, Salamanca, 1990.
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1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 2. Emakumea eta lana

LE JUMEL DE BARNEVILLE, Marie-Catherine, D’AULNOYKO KONDESA
Barneville (Frantzia), 1650 edo 1651-Paris, 1705
Frantses idazlea eta bidaiaria

M

arie-Catherine Le Jumel de Barneville 1650 edo 1651. urtean jaio zen Barnevillen, Honfleur-tik gertu. Oso bizimodu erakargarria izan zuen, oso ikuspuntu
desberdinetatik ikusi izan dena, baita elkarren kontrakoetatik ere. Bera baino bi aldiz
zaharragoa zen d’Aulnoyko kondearekin ezkondu zen 1665. urtean. Emazteak hamabost urte eskas zituen, eta senarrak berriz 30etik gora. Haren aretoetan gizarte
itzaltsua biltzen zen, kondesaren kulturak, tratu atseginak, talentu handiak eta bertute ugariek erakarrita. Emiliano G. Aguileraren arabera, emakume ausarta eta erabakimen handikoa zen, eta halaxe erakutsi zuen une zailetan. Senarrak arazoak izan
zituenean, hiru iruzurtik traizioaz salatu baitzuten erregearen aurrean, aurre egin
zien, eta baita lortu ere haietako batek kondearen kontrako intriga aitortzea. Hala,
d’Aulnoyko kondesak bizia salbatu zion senarrari, heriotzara kondenatu behar baitzuten erregearen kontrako delitu batengatik. Haren ondoren, kondesak aurreko
bizitza egiten jarraitu zuen, literatura eta arte bilkurak adiskideei eta Versaillesera
egin ohi zituen bisitaldiekin aldizkatuz, eta orobat jarraitu zuen bidaiak egiten, beti
ere paisaia eta ohitura desberdinak ezagutzeko gogoz. Alabaina, Julio Cesar Santoyoren arabera, nahasiagoa izan zen kondesaren bizitza. Bost seme-alaba izan zituen,
eta haietarik hiru ezkontzaz kanpokoak bide ziren, senarrak ez baitzituen bere haur
tzat ezagutu nahi izan. Agian horrek eraman zuen kondesa senarraren kontrako
azpijoko batean sartzera, bere amak eta bi zaldunek, Beaufort eta Crux-eko jaunak,
parte hartu zuten konplot bat prestatu baitzuen, erregearen kontrako delitu bat
egiteaz salatu baitzuten haiek kondea. Hala, kondea espetxeratu, epaitu eta heriotzara kondenatu zuten, baina konspirazioa garaiz argitu zuen. Bi zaldunak hil zituzten, eta kondesa Parisen kanpoaldean zegoen komentu batera erbesteratu zuten.
1679. urtean iritsi zen d’Aulnoyko kondesa Espainiara. Otsailaren 24an, Madrilerako bidean zela, Gasteiza iritsi zen, Inauteriak ospatzen ari zirenean. Kondesari lagun
tzen zion jarraigoa aski handia zen: lau zerbitzari, bi litera eta dozena bat mando.
Kondesak idatzi zuen kontaketari esker ezagutzen dugu nola ospatzen ziren jai horiek
hirian. Plazan zegoenean (gaurko Andre Maria Zuriaren plaza), lau gazte talde iristen
ikusi omen zituen, danborrak eta tronpetak zituztela aurretik, elur bolak elkarri jaurtikiz borroka gogorrean aritu zirenak. Hiri guztietako Inauterietan ohitura zen borrokan
aritzea, eguraldia oso hotza zenean elurrezko bolak jaurtikiz, eta elurrik ez zenean,
irinez edo urez betetako zahagiak egiten ziren. Honela deskribatzen zuen kondesak:
“200 lagunetik gora ari ziren gerra txiki honetan. Ezin da dekribatu zenbat erortzen ziren,
zenbat altxatzen, zenbatek botatzen zuten eta zenbat botatzen zituzten, eta jendearen
zalaparta eta iskanbila”. Kondesa, ez baitzuen ezagutzen ohitura zahar hori, guztiz
txundituta geratu zen ikuskari harrigarri harekin: “Borrokaldi bitxi horretan utzi behar
izan nituen”. Ondoren kondesa antzokira eraman zuten. Hiriko Alondegiko eraikinean
zegoen, plaza horretan bertan. Antzokia oso eraikin eskasa zen: agertokia upelen
gainean zegoen jarria, argitasunik ez zegoen ia batere, antzezleak txarrak ziren eta
atrezzoa okerragoa. Obraren ekitaldien artean –erlijio edukikoa zen–, farsak eta umorezko antzerki lan txikiak antzezten ziren, zarabanda bezalako dantzak eta kriskitin
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musika. Frantses dama Versaillesko modaren arabera zihoan jantzita, eta antzoki hartan egin zuen sarrerak ikusmin izugarria eragin zuen. Kondesa bera ere harrituta geratu zen espainiar modarekin, eta, batez ere, apaingarriekin. Garai hartan sekulakoak
izaten ziren espainiar damek aurpegian ematen zituzten edergailuak, hainbeste non
bertara iristen ziren atzerritarrei mozorroak zirela iruditzen baitzitzaien. Hona nola
deskribatzen zituen d’Aulnoy kondesak gasteiztar dama haiek: “Ikusle haien artean
ikusi nituen emakumeak hainbeste gorri zuten, begien azpi-azpitik hasita eta kokotsatik
jarraituta, belarrietatik eta sorbalda eta eskuetatik, non sekula ez baitut ikusi kolore hobea
duen karramarro egosirik”. Alkatearen emazteak, frantses damaren aurrean jakin-minez eta Gasteizen frantses moda eramaten aurrenekoa izan nahian, esan omen zion
kondesari “ez zela dama frantsesak ikusten zituen aurreneko aldia, eta, ahal izanez gero,
oso gustura erabiliko zituela berak ere gure herriko modak”. Espainiako moda, janzkeran, oso zurruna eta deserosoa zen, gerriko altxatzaile alanbrezkoa, goleta lepoan,
soinekoa itxia eta baleabizarrez hornitua, eta frantses moda oso bestelakoa zen, askoz
ere arinagoa baitzen, librea eta delikatua. Emanadiaren atsedenaldian, alkatearen
emazteak askaria eskaini zion kondesari, garai hartan modakoa zen txokolatearekin,
eta kondesak onartu behar izan zuen: “Hobea egiten dute hemen Frantzian baino”.
Eguraldi txarra zela-eta, d’Aulnoyko kondesak beste bi egun pasa behar izan zituen
Gasteizen, eta beste antzerki emanaldi bat ikusi eta hiria bisitatu, besterik ezin izan
zuen egin. Honela deskribatzen zuen kondesak hiria: “Bi harresiz dago inguratua, eta
horietako bat zaharra da eta bestea modernoa (...). Hiri honetako plaza nagusia zentroan dagoen iturri oso eder batez dago apaindua; Udalak, espetxeak, bi komentuk eta
ondo eraikitako etxe askok inguratzen dute. Hiriak bi parte ditu: berria eta zaharra; denek
alde egiten dute azken horretatik eta bestera etortzen dira bizitzera. Badira oso merkatari aberatsak, negozioak Donostian eta Bilbon egiten dituztenak (...). Kale zabalak ikusi
nituen, zuhaitz ederrez inguratuak, ur biziko errekez ureztatuak (...)”.
Kondesa, era berean, idazle aipagarria izan zen. Besteak beste, “Maitagarrien
ipuinak” liburu zoragarria argitaratu zuen (1697-1698), eta bidaia egunkari jakingarri bat, “Bidaia Espainian barrena” (1690). Azken liburu hori akatsez josita zegoen,
eta eragin handia izan zuen garai hartako Frantzian Espainiaz osatu zen ikusmoldean. Parisen hil zen 1705. urteko urtarrilean.
Dokumentu iturriak: Condesa d’Aulnoy. Viaje por España en 1679 y 1680 y Cuentos feéricos, Bartzelona, 1,
lib. 1962. SANTOYO, Julio César, Viajeros por Alava. Siglos XV a XVIII, Gasteiz, 1972.
4. Bisitari ospetsuak

LEJARRETA ARROYO, Lourdes
Gasteiz, 1958-Cogo (Ekuatore Ginea), 1995

L

ourdes Lejarreta Arroyo gasteiztarra Cogoko hirian
hil zen (Ekuatore Ginea), 1995. urteko irailaren 3an,
37 urte zituela, lurralde hartan lan egin baitzuen jende
pobreari laguntzen. Gineara joan aurretik, Santiago
Ospitaleko erizaina izana zen. Jose Lejarreta Salterain
Gasteizko alkate eta sendagilearen biloba zen.
Dokumentu iturriak: SEDANO LAÑO, Jose Maria, Epigrafía vitoriana,
Vitoria-Gasteiz, 1999.
8. Emakumea eta gaur egungo garaia
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LIRA, Claudia de
Siglo XVII

C

laudia de Lira, Francisco de Galarretaren alarguna (Santa Mariako Kristoaren
kaperaren fundatzailea), XVII. mendean, erlikia batzuk oparitu zizkion Santa
Mariako elizari: Hamaika Mila Birjinen lau burezur eta hezur batzuk, eta San Esteban, San Kornelio, San Blas, Santiago Zaharraren eta San Lorentzoren hezurrak.
Erlikia horiek XVIII. mendeko erlikia ontzi batean daude gordeta.
Dokumentu iturriak: PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, III. lib., Gasteiz,
1968.
7. Emakumea eta mezenasgoa

LOPEZ DE ARROYABE Y LEJARRETA, Concepcion
XIX-XX. mendeak
Gasteizko Institutuan ikasketak egin zituen aurreneko emakumea

C

oncepcion Lopez de Arroyabe y Lejarreta izan zen Gasteizko Institutuko aurreneko ikaslea, eta 1881 eta 1886 urte bitartean egin zituen bost ikasturteak, oso
nota bikainekin. 1881-82 ikasturtean sari berezia eskuratu zuen Geografian, eta
ikasle garaian hainbat ohorezko matrikula lortu zituen (bat 1882-83 urtean, ikastetxean guztira sei matrikula izan zirenean; Historia Unibertsalean, 1883-84 ikasturtean; Psikologia, Logika eta Etika ikasgaian, 1884-85 ikasturtean; eta Frantses
Hikuntzako 2.enean, guztira hamaika izan zirenean, 1885-86 ikasturtean). Ikastetxeko txostenean aipatzen zen nola “ikasketak bukatu ditu, eta kalifikazio bikainak eskuratu ditu”. 1886. urtean, Ramiro de Maeztuk, Institutuko ikaslea hura ere, ohorezko
matrikula eskuratu zuen bi ikasgaitan: Psikologia, Logika eta Etikan, eta Geometria
eta Trigonometrian.
Baina izan zuen arazoren bat Geografiako ikasgaian, aurreneko ikasturtean, bai
baitziren bi “ikaskide, arinkeria une batean, laguntasunaren betebeharrei jaramonik
egin gabe, errespetua galdu ziotenak Lopez de Arroyabe andereñoari, nola jokatu behar
den ikaskideekin ahaztuta, are gehiago sexu ederrekoak direnean”. Hutsegite horiek
zigortzeko Dizplina Batzordea elkartu zen, haren aktakoa baita aurreko testua, eta,
hutsegite arintzat hartuta, zigor txikia ezarri zien ikasleei.
1885-86 ikasturteko inaugurazio zeremonia handiaren oroitza txostenean, neska
honen ikasketa ibilbide bikaina azpimarratu zen, hitz hauekin: “Izan bedi bada andereño honen eskolako jarrera bide erakusgarri bere sexu bereko beste pertsonentzat,
era horretan, emakumeen artean oinarrizko ikasketak zabaldurik, familiako ama benetakoa izateko, eta orobat dagozkion eginbeharrak betetzeko, gizartean eta etxe barruan bete behar dituen eginkizunetarako gaur egun hain beharrezkoak diren ezagu
tzak eskura ditzan”.
Dokumentu iturriak: VILLAPÚN ANSÓTEGUI, Ernesto, “El Instituto de Gasteiz (1842-1931)”, Católogo de
la exposición “El viejo Instituto”, (2001eko urtarrilaren 29tik otsailaren 15era), Gasteiz, 2001.
8. Emakumea eta gaur egungo garaia
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LOPEZ DE MATURANA, Cecilia: ikus ZURRIARAIN, Micaela
Gasteiz, 1813
Harrapaketan jardun zen Gasteizko Guduaren ondoren
6. Emakumea eta transgresioa

LOSA, Antonia de
Espejo (Araba), 1722
Maisu gozogile baten neskamea

A

ntonia de Losa 1722. urtean jaio zen Espejoko herrian. 1742. urtean, 16 edo 17
urte zituela, neskame lanak egitera sartu zen Joseph de Zabala maisu gozogilearen eta haren emazte Magdalena de Rotaetaren etxean, Errementari kaleko aurreneko etxesailean. Neskame batzuen bizimodua ez zen batere erraza izaten, gizonei
baina gutxiago ordaintzen zitzaien, oso lan gogorra egin behar izaten zuten, nagusien jeinu txarra, tratu txar fisikoak eta baita etxeko gizonezkoen sexu erasoak ere
eraman behar izaten zituzten. Antoniak bere nagusiaren eraso fisikoak sufritu behar
izaten zituen, bera baino bost urte gazteagoa zen Andres de Arandiarenak. Mutilak
neska gogaitzen zuen, etxean zehar esetsiz, hitz zatarrak esanez, neskatxari zion
errespetu eskasa erakusten zutenak.
Neskameak ezin zuen gehiago eraman aprendizaren erasoa, eta, hala, nagusiaren suhiarengana jo zuen, zeina merkataria baitzen eta haren bidez sartu baitzen
aprendiza etxean, bere kexuen berri emateko: “Andres de Arandiaren esetsaldiak
eta eragozpenak ezin baitzituen sufritu eta eraman, hitz lizunak esaten baitzizkion,
iraingarriak eta lotsagabeak”. Nagusiaren iloba bera ere, Josepha de Rotaeta, gobernari gisa etxean lan egiten zuena, onartzen zuen Antonia de Losa neskamea,
mutil hark, “hitz lizunak esanez tratatu zuela, eta eskuak gainean jartzeko imintzioa
ere egin ziola”. Konfitegiteko lantegiko ofiziale bat, Lucas de Zabala, aprendizari
bere modu txarrengatik errieta egitera ere iritsi zen, entzun baitzizkion hitz “dezentzia gutxikoak eta probokatiboak”. Antoniak oso bizimodu gogorra zuen nagusiaren etxean, bai pairatu behar zuen eraso fisiko eta psikikoarengatik, bai nagusiaren jeinu txarrarengatik. Hainbesteraino heltzen zen Zabalaren jeinu txarra, non
etxe hartan sufritzen ari zena hari kontatzeak ere ikaratu egiten baitzuen Antonia,
eta nahiago izan zuen gertatzen zenaren berri haren suhiari eman, askoz gizon
atseginagoa eta irekiagoa baitzen. Mintzatu zen hura bere aitagiarrebarekin neskame gaztearen egoeraz, eta hala lortu zuen aprendizari bere jarreragatik errieta
egitea.
Dokumentu iturriak: Valladolideko Errege Kantzelaritzako Artxiboa (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
2. Emakumea eta lana/ 6. Emakumea eta transgresioa
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MAEZTU WHITNEY, Maria de
Gasteiz, 1881eko uztailak 18-Mar del Plata (Argentina), 1948ko urtarrilak 7
Pedagogoa

H

auek izan ziren Maria de Maezturen
gurasoak: Manuel de Maeztu Rodriguez, Kuban jabetza handiak zituen merkataria, eta Juana Whitney y Bone. Paristik,
Maeztu-Whitney bikotea Gasteiza joan zen
1873. urtean, eta han hartu zuen aldi baterako bizilekua. Handik gutxira, 1844. urtean, jaio zen aurreneko semea, Ramiro;
Maria Angela 1877an jaio zen, Miguel
1880an, Maria 1881ean, eta, azkenik,
1887an, Gustavo.

Maria goizaldeko ordubatean jaio zen,
1881eko uztailaren 18an, garai hartan Geltokiaren kalea zeneko 51. zenbakian. Erregistroan ama ezkongabearen alaba gisa eman
zen izena, eta bataioko agirian Manuel de
Maeztu eta Juana Whitneyren legezko alaba
bezala. Gizarteak askatasun hauek onartzen ez zituen garai hartan, gertaera horrek
arazoak sortu zizkion Mariari aurreneko ikasle urteetan, eta, hori konpontzeko, urtebete geroago jaioa zela adierazi zuen, aitak ofizialki ezagutu zuenean. Aitak Kubara
joan behar izan zuen negozioak zirela-eta, eta, hala, Gasteizko etxea altxatu eta Bilbora aldatzea erabaki zuen amak. Han andereñoentzako irakaskuntza akademia bat
antolatu zuen, “Anglo-frantses Akademia”. Bilbon egin zituen Mariak lehen ikasketak.
1898. urteko otsailean aita hil zelako albistea etorri zen Kubatik. Bi urte lehenago familiaren Kubako negozioak kiebra osoa jo zutela adierazi zen.
Mariak irakaskuntzan jardun nahi zuen, amak eta Angela ahizpa zaharrenak bezala. Bilbon bizi zelarik, Gasteizen egin behar izan zituen Irakasle ikasketak, hain
baitzegoen Maistren Eskola Normala, eta horixe izan zuen gainditu beharreko
aurreneko zailtasuna. 1896. urteko maiatzean, 14 urte besterik ez zuela, sarrerako
dokumentazioa aurkeztu zuen Arabako Maistren Eskola Normalean. 1898. urtean
eskuratu zuen Maistra titulua, azken kalifikaziotzat Bikain zuela. Oraindik ez zituen
hamazazpi urte beteak, eta, horretaz, baimen berezi bat eskatu behar izan zuen
Valladoliden zegokion oposizioa egin ahal izateko, eta bere ogibidea bere plazan
landu ahal izateko. Lortu zuen, eta Santanderko Ekialdeko Haur Eskola Publikoan
hasi zen lanean. Berehala iritsi zen bertako zuzendaria izatera (1902). 1902. urteko
irailean, Valladoliden, Goi Mailako lehen Irakaskuntzako Maistra titulua eskuratu
zuen. Ama gaixorik baitzegoen, Bilbora itzultzea eskatu zuen, eta Kortesko Distrituko Eskolara aldatu zuen. Hori baino lehen, uko egin zion Zientzietako Saileko
behin-behineko irakasle postuari, Bilboko Maistren Goi Mailako Eskola Normal zabaldu berrian.
Bilboko auzo pobre honetako eskola honetan lortu zuen Mariak hezkuntzari
buruz zituen ideia iraultzaileak praktikan erabiltzea, eta laster hautatu zuten bertako
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zuzendaria.
Irakaskuntzako lehen urte hauetan, batxilergo ikasketak egin zituen libretik
(irakaskuntza mota honetako emakume bakarra izan zen), eta 1907. urteko irailaren
26an eskuratu zuen batxiler gradua, Bikain kalifikazioaz, eta lau egun geroago lortu
zuen “Sari Berezia Letretako Sailean”.
Mariak ikasten jarraitu nahi zuen, eta, hala, ezagutzak zabaldu behar zituela uste
zuelako, Filosofia eta Letretan izena eman zuen, libretik han ere, Salamancan, aldi
berean Bilboko eskolako zuzendaritzan jarraituz. 1907. urteko maiatzean Filosofia
eta Letretako fakultatean sartzea eskatu zuen, eta han egin zituen ikasketak 1910
arte, aldi berean ez bakarrik Bilboko eskolako zuzendaritzaz arduratuz, aldiz, uda
guztietan Ingalaterrara joanez, ikerketarako diru laguntzekin. Eskola batzuetara baino ez zen joan, Miguel de Unamunok ematen zituenetara. Filosofiako espezialitatea
egin nahi zuenez, espedientea Madrila aldatzea eskatu zuen. Salamanca utzirik,
Miguel de Unamunoren aholkuak eta babesa utzi behar izan zituen, baina Madrilen
Jose Ortega y Gasset aurkitu zuen, bere anaia Ramiroren adiskidea. Aldi berean
ikasketak zabaltzen hasi zen Irakasleen Goi Mailako Ikasketen Eskolan. Uda hori
hezkuntza metodo desberdinak aztertuz eman zuen Belgika, Suitza eta Italian, eta,
haren ondorioz, itzuli zenean, bainugelak eta dutxak ipini zituen Bilboko eskolan.
1915ean bukatu zituen ikasketak. Filosofia eta Letretako Lizentziaturan, Filosofia
sailean, eta Madrilgo Magisterioko Goi Mailako Ikasketen Eskolan Sari berezia eskuratu zuen, bere promozioko lehena izanik.
1912an Cadizeko Goi Mailako Maistren Eskola Normaleko Letretako Saileko
Irakasle Numerarioa izedatu zuten, eta, haren ondorioz, Bilboko Haur Eskola Publikoko zuzendaritza utzi behar izan zuen. Postu hura ez zen bere gustukoa gertatu,
eta plaza haren jabetza hartu behar zuenean, utz ziezaioten iruñean hartzen eskatu
zuen. Hura ez baitzen posible izan, abuztuaren 21ean Gipuzkoako Maistren Eskola
Normalean hartu zuen plazaren jabetza. Urrian, beka bati esker, Alemanian hasi zen
ikasten, Marburgoko Unibertsitatean. Han osatu zuen bere hezkuntza, alemana
ikasteaz gainera.
1913. urtean Zientzia Ikasketa eta Ikerketetako Zabalkunde Juntako Ikasketa
Historikoetan Zentroko 9. Saileko agregatu izendatu zuten. 1913-1914. ikasturtean
Nazioarteko Institutuan hasi zen lanean. Han, Pedagogia irakasten zuen artean, Ipar
Amerikako irakasle talde bat ezagutu zuen, eta haien metodoen berri jakin ahal izan
zuen. Orduan, hitzaldi bat egitea eskatu zion Mariari udaldian Oporretako Ikastaroak egiten ziren Ikasleen Egoitzak. Gai hau landu zuen hitzaldian: “Emakumea Espainian”.
1915 urtarrilaren 29an irakasle postu bat eskatu zuen Gasteizko Maistren Eskola
Normaleko Letren Sailean, eta, eman ziotelarik, Cadizeko kargua utzi ahal izan
zuen. Gasteiza martxoaren 1ean joan zen postuaz jabetzera, eta Pedagogiako ikasgaia hautatu zuen. Urte horretan bertan, Madrilgo Ikasleen Egoitzaren modu berean, Andereñoen Egoitza sortu zen Gasteizen, eta ekainaren 12an bertako zuzendaritza eskaini zioten Maria de Maezturi. Hala bada, 1916ko otsailaren 29an utzi
zuen Gasteizko Maistren Eskola Normaleko kargua, eta martxoan oposizio batera
aurkeztu zen Madrilgo Eskola Normalean Historiako plaza bat hartzeko. Orobat
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1916an, ekainean, bukatu zuen bere lankidetza Jose Ortega y Gassetek zuzentzen
zuen Historia Ikasketen Zentroko 9. Sailean. Urte horietan zehar, hizlari gisa egin
zituen lan ugariak ere erantsi behar dira.
1919. urtearen hasiera aldean egin zuen Maria de Maeztuk Amerikara egin zituen
bidaien aurrenekoa. Frantses, ingeles eta aleman hizkuntza menderatzen zituelarik,
Juntak, espainiar Gobernuak munduko hainbat herrialderekin egiten zituen trukeak
bideratzeko gai zen pertsona eskasetako bat izan zen Maria. Columbiako Unibertsitatean, New Yorken, Espainiar Hizkuntza eta Literaturako ikastaro bat eskaini zuen.
Smith College Unibertsitateak Honoris Causa doktore izendatu zuen 1919. urteko
graduazio zeremonian, eta, Espainiar Elkarteak Kide Urgazle egin zuen. 1920. urtean
hitzaldiak eskaini zituen Espainiako Unibertsitate eta Ateneoetan.
Hogeigarren hamarraldian, Maria deitzen zuten Espainiako ordezkari izan zedin
emakume unibertsitarioen nazioarteko biltzarretan. Aurrenekoa, 1922an, Londresen egin zen. 1923. urtean, Heziketa Publikoko eta Arte Ederretako Ministerioko
ordezkari gisa, San Franciscon parte hartu zuen Mundu Hezkuntzako I. Biltzarrean,
eta parte hartu zuen halaber Portlanden egin zen Ipar Amerikako Emakume Unibertsitarioen Federazioko Biltzarrean.
Mariak, garrantzizko pertsona ordurako lehen maialakotzat jotzen ziren ikasketa
giroetan, Andereñoen Egoitzaren mendeko Institutu Eskolaren Zuzendaritza eta
Tutoretzaren Batzorde Erantzulean parte hartu zuen 1925. urtean. Haren ardurapean geratzen ziren, hasi irakasleen hautaketatik, ekonomia orkorreraino eta delako
Institutu horrek beharrezko zituen bitarteko atal guztietarainoko auziak, eta bere
esperientzia akademikoaren arabera ezarri zituen bertako arau oinarrazkoak.
1926. urtean zehar ibilbide bat egin zuen Argentina eta Uruguaien barrena
espainiar kultura maila erakusteko Hegoamerikan, eta ehun hitzalditik gora egin
zituen.
Gazteak hezteko desirarekin batera, Mariak beti aurkitzen zuen lekuren bat
emakumearentzat. Beste herrialdeetara egin zituen bisitaldietan ikusi zuen bazirela
emakumeak bil zitezkeen, elkarrekin hitz egin eta kultura zabal zezaketen zentroak
eta elkarteak. Madrilen zentro misto bat antolatzen saiatu zen, baina nazioarteko
arauek debekatu egiten zuten. 1927ko azaroaren 4an Lyceum Club zeritzana sortu
zen, giro intelektualetan nabarmentzen ziren andreen eskutik, eta Maria de Maeztu
lehendakari hautatua izan zen. Ernestina de Champourcin, beste gasteiztar bat, izan
zen Lyceum honetako jardunetan beste lankide bat.
1927. urteko otsailean Estatu Batuetara itzuli zen, eta han, otsailean eta martxoan, hainbat ikastaro egin zituen Columbiako Unibertsitatean, eta unibertsitate
horretako irakasle Berezia izendatua izateko ohorea izan zuen. Espainiara itzuli aurretik beste ikastaro bat eskaini zuen Habanan.
Bere anaia Ramirok bultzatuta, biziki miresten baitzuen, Primo de Riveraren eskaerari jaramon egin zion Mariak, eta 1927ko azaroaren 11n sortu zen Nazio Bil
tzarra osatu zuten hamairu emakumeetako bat izan zen. 1932. urtean Filosofia eta
Letretako Pedagogia Saila bihurtu zen Irakasleen Eskola Nagusia. Fakultateko Irakasle Batzordeak Pedagogia eta Paidologiako Saileko aldi baterako laguntzaile izendatu
zuen Maria.
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Ramon Menendez Pidalek, 1934. urtean, Institutu Eskolaren Patronatuko Juntan
dimisioa eman zuelarik, hezkuntza zentro horren zuzendaritza uztea erabaki zuen
Mariak.
1936. urtean Luis de Zulueta y Escolano, Pedagogia eta Pedagogiaren Historiako
Katedraren zuzendaria, Espainiako enbaxadore Vatikanoan izendatu zuten, eta Maria de Maeztu deitu zuten haren lekua betetzera ekainaren 2tik aurrera. Uda horretan, Ramiro bere anaia atxilotu zutenean, Maria kendu egin zuten Andereñoen
Egoitzan betetzen zituen karguetatik, eta zuzendaritza batzorde baten esku geratu
zen erakunde hori. Unibertsitateko irakasle kargua baina ez zen geratu zen Mariaren
esku. Urrian, Ramiro anaia Las Ventasko kartzelan bisitatu ondoren, New York aldera itsasoratu zen.
Argentinan hartu zuen bizilekua, eta Espainiako Enbaxadako Kultura Agregatua
izendatu zuten. Kargu horrekin batera, irakasle izan zen Buenos Aireseko Filosofia
eta Letretako Fakultatean, eta bere esku izan zuen Hezkuntzako Historiaren Katedra.
1945. urteko otsailean itzuli zen Maria Espainiara. Hau zen bidaiaren arrazoia:
Avilako Maistren Eskola Normaleko Geografiako Katedra hartu. Martxoan ama hil
zitzaion, Estella, 89 urte zituela. Maria Argentinari itzuli zen, eta 1947. urteko otsailean egin zuen azken bidaia Espainiara, Hispaniar Kulturaren Institutuaren eskaeraz:
Ramiro de Maeztu Katedrako inaugurazioko hitzaldia egitera gonbidatu zuten.
1948. urteko martxoan berriz ere Espainiara itzultzeko asmoa zuen Mariak, baina
hilabete horretako 7an hil zen.
Dokumentu iturriak: FRUCTUOSO RUIZ DE ERENCHUN, María Cristina, Maria de Maeztu Whitney. Una
vitoriana ilustre, Gasteiz, 1998.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 2. Emakumea eta lana/ 8. Emakumea eta gaur egungo
garaia

MAISTREN ESKOLA NORMALA
XIX. mendea

1

856ko urrian inauguratu zen
Gasteizen Maistren Eskola
Normala, 1857. urteko Heziketa
Publikoko Legeari urtebeteko aurrea hartuta. Maistrak prestatzeko helburua zuen Eskola honekin
batera, aldamenean, neska eskola bat sortu zen, ikasleek praktikak
egiteko erabiliko zutena.
Ikasketek bi urteko iraupena
izaten zuten: lehenengoan Oinarrizko Maistra titulua eskuratzen
zen, eta bigarrenean Goi Mailako
Maistrarena. Etorkizuneko maistren irakaskuntza Maisuen Esko163
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lako irakasle (gizonezkoen) esku zegoen, Pedagogia eta Ekonomia domestikoa
ikasgaikoa izan ezik, gai hori, eskola honen aldamenean zegoen Aplikazio Eskolako
Maistra Zuzendariaren esku baitzegoen: Claudia Ayerra.
Campillon eraikin berri bat altxatu zen arte, gaur egun Frai Zacarias Martinez
kalea deneko 3. zenbakian, 1864. urtean Legardako markesaren etxean eman ziren
eskolak, Zapatari kalean.
Dokumentu iturriak: TEIZA ALDASORO, Rosa Maria, Historia de la Escuela Normal de Maestros de Alava
(1847-1900), Bilbo, 2000.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza

MANRIQUE DE VILLELA, Mencia
XVI. mendea

M

encia Manrique de Villela Juan de Arana y Alava errege kontulariarekin ezkonduta egon zen. Manrique de Aranatarren maiorazkoa fundatu zuten biek.
1565. urtean Gasteizko Aiztogile kaleko 32. zenbakiko etxea eraikiarazi zuten.
Horrez gainera, 1569. urtean San Frantziskoko komentuko Deikundearen ikastetxea, nobizio berrientzako zena, fundatu zuten, bi urte geroago Erromatar Kapitulu
Orokorrak onartu zuen fundazioa. Etxearen eraikuntza XVI. mendean hasi zen arren,
XVII. mendean altxatu zen Deikundearen ikastetxea.
Ikastetxea komentuaren mendebaldeko aldean zegoen, alegia, elizaren fatxada
nagusia bezalaxe, hiriko plaza nagusiaren aldera, elizaren horma baten eta Santiagoko ospitalearen hormen artean, eta, hala, ospitalaren atzealdean geratzen zen
ikastetxearen pareta bat.
Fundazioa nobiziatu gisa erabilia izateko sortu zen, eta ordenako etorkizuneko
erlijio gizonak prestatzeko helburuaz. Helburu hori betetzeko, erizaindegiaz eta
ikasketa gelez gainera, logela kopuru handi batez hornitu zen ikastetxea.
1570. urtean hasi ziren geroago Deikundearen ikastetxea bihurtuko zen kapera
honetako obrak. Mencia eta haren senarraren gorpuak komentu elizaren aldare
nagusian egon ziren 1598. urtea arte, orduan bukatu baitzen, dirudienez, Mencia
Manrique de Villelak eta haren senarrak fundatu zuten kapera.

Dokumentu iturriak: BALLESTEROS IZQUIERDO, Teresa, Actividad artistica en Vitoria durante el primer
tercio del siglo XVII. Arquitectura, Gasteiz, 1990; ECHEVERRÍA GOÑI, Pedro Luis, “Renacimiento”, in Vitoria-Gasteiz en el arte, Gasteiz, 1997.
5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua/ 7. Emakumea eta mezenasgoa

MARTINEZ DE ADURZA Y PATERNINA, Antonia
XVI. mendea

D

iego Martinez de Salvatierrak eta haren emazte Antonia Martinez de Adurza y
Paterninak San Pedro elizako Erregeen kapera fundatu zuten 1567. urtean, nahiz eta badakigun 1564. urtean pintura lanak egin zirela bertan. Gangaren euska-
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rrizko erlaitzak fundatzaileen armarriekin apaindu ziren. Presbiteriora begiratzen duen kaperako horman, Diego Martinez de
Salvatierraren eskultura etzana gordetzen duen hilobi arkua
dago. Fundatzaileen armarriak ageri dira berriz ere hilobia ixten
duen hilarrian.
Hilobi honen arkuan ipini zen Jaitsieraren tripitikoa (Elizbarrutiko Arte Sakratuko Museoan dagoena gaur egun), flandriar
arteko pieza interesgarria. Van der Goesen lan galdu baten
kopia eta errepika ugarietako bat dela esan izan da. Ohol honetako bi ateek, erliebean, fundatzaileen irudiak ageri dituzte,
otoitz egiteko jarreran.
Hilobiaren aurrean, Erregeen erretaula gorde zuen arkua
dago, Gasteizko Berpizkundeko artearen obra adierazgarrienetako bat.
Ez dakizkigu Antonia Martinez de Adurzaren jaiotza eta heriotza datak. Dokumentuzko azken erreferentzia 1574. urtekoa da. Ordurako alarguna zen, eta hitzarmenezko eskritura bat egin zuen bere iloba Martin de Salvatierrarekin, berak eta
beraren senarrak fundatu zuten maiorazkoaren ondorengoa baitzen.
Dokumentu iturriak: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Gasteiz, 1998; PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, III. lib., Gasteiz, 1968.
3. Emakumea eta boterea/ 7. Emakumea eta mezenasgoa

MARTINEZ DE ARRATIA, Maria
XVI. mendea

M

aria Martinez de Arratia Juan Lopez de Escoriazaren emaztea izan zen, nahiz
eta “Catalina” izenaz ezagutzen zuten. Maria de Esquivel y Arratiaren lehengusua zen, zeina Aguirre lizentziatuaren emaztea baitzen. Haren senarra, Fernan
Lopez de Escoriaza doktorearen anaia, botikaria zen. Juan Gasteizen hil zen, eta
koinatak, Victoria de Anda y Esquivelek, egin zituen haren arimaren aldeko hiletak
San Pedro elizan 1531ko apirilaren 8an.
1576. urteko urtarrilean, Maria Martinez de Arratia, aitonak, Juan Fernandez de
Cuchok, fundatu zuen San Blaseko kaperaren jabe zelarik, kapera hura zabaltzeko
baimena eskatu zuen. Bai elizak, bai Udalak, eman zioten baimena, hormetako batek hiriko harresia ukitzen baitzuen. Berreraikuntza lan hau 1578. urtean egin zen.

Dokumentu iturriak: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Gasteiz, 1998. VIDAL ABARCA, Juan, “Testamento y mayorazgo del Licenciado Fortun Ibañez de Aguirre”,
Sancho el Sabio, XX. urtea, XX. lib., 1976.
3. Emakumea eta boterea / 7. Emakumea eta mezenasgoa

165

Emakumeak Vitoria-Gasteizen mendeetan zehar. Ibilbideak eta biografiak

MARTINEZ DE ARZAMENDI, Osana
Gasteiz, 1489

O

sana Martinez de Arzamendi Garcia Ortiz de Luyandoren emaztea izan zen, eta Gasteizen hil zen 1489an.
Senarra geroago hil zen, 1503. urtean. Haien seme eta oinordeko Juanek bete zuen Santa Mariako elizako San Joanen
kapera eta haien hilobia altxatzeko agindua.

Dokumentu iturriak: ECHEVARRIA GOÑI, Pedro Luis, “Renacimiento” in Vitoria-Gasteiz en el arte, Gasteiz, 1997
3. Emakumea eta boterea / 7. Emakumea eta mezenasgoa

MARTINEZ DE ORRAINDI Y MENDOZA, Maria
XVI. mendea

S

an Lukasen kofradiak, hiriko
eskribauak biltzen zituenak,
Gasteizko San Bizente elizan zeukan egoitza, harik eta Maria Martinez de Orraindik, 1590. urtean,
San Pedro elizan San Lukasen kapera fundatu zuen arte.
San Lukasen kapera, gaur
egun Paduako San Antoniorena,
“Eskribauen Kapera” deitu zen,
bertan ospatzen baitzituzten
haiek beren funtzioak eta bertako
obrak ordaindu ere egiten zuten.
Bere testamentuan, Maria Martinez de Orraindik kaperako babesle izendatu zituen hiriko hamar eskribau osoak,
baldin eta beren anaidia San Bizente elizatik San Pedro elizara aldatzen bazuten.
San Pedro elizako kapera honek, zeina korutik gertu baitago, Orraindi eta Mendozatarren armek apaintzen dituzten mentsulak ditu ganga eusten den lau angeluetan, eta arma horiek berak ageri dira kaperako sarrerako bi arkuen gainean. Kaperak badu hilobi arku bat, eta haren azpian ezarri zen Mariaren eskultura etzana,
gaur egun Nekeetako kaperaren ondoko nitxoan dagoena, garai batean bataiarria
zegoen lekuan.
Hilobiko idazkian ikus daitekeenez, Maria Martinez de Orraindi Juan de Ormaechearen alarguna zen 1576. urteaz gero.
Nahiz eta San Lukasen kaperaren fundazio data 1590. urtekoa den, Maria Martinez de Orraindiren heriotzarena bezala, badira bi ordainketa gutun 1584an emanak, eta puntu horrekin kontraesanean gertatzen direnak, kapera hori data horretan
amaitu zela ematen baitute aditzera.
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Hilobi monumentuari dagokionez, kasu bakarretako bat da -bakarra da Gasteizen- emakume baten bakarkako hilobiratze batena. Hilobi oheko idazkian ikus daitekeenez, obra osoa Maria Martinez de Orraindik ordaindu zuela adierazten baitu,
eta nahiz eta senarra zenaren izena ere aipatzen den, monumentuko eta kaperako
armarria Orraindi eta Mendozatarrena baizik ez da. Agian, bere leinua nabarmenarazteko asmoa zuen, senarraren leinutik aparte. Senarraren edo gurasoen ondoan
hilobiratzeko ordez, ohi zen bezala, emakume honek hilobi bat eraikiarai eta kapera
bat hornitu zuen bere hilobiratze berezia bertan egiteko.
Dokumentu iturriak: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Gasteiz, 1998; PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, III. lib., Gasteiz, 1968.
3. Emakumea eta boterea/ 5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua/ 7. Emakumea eta
mezenasgoa

MARTINEZ DE ROJULA (edo URREJOLA), Maria
XV-XVI. mendeak

M

aria Martinez de Rojulak eta haren senar Pedro Ochoa de Lepazaranek, “Beltxa” deitzen zutenak, 1514. urtean, San Joseren Ospitalea fundatu zuten, gaur
egungo 92, 94 eta 96 zenbakien artean, testamentu klausula baten bitartez. Han
ageri denez, beren ondasunak, bizi ziren etxeak, baratzeak eta lurrak erabiliz, pobreak babesteko ospitale bat eraikitzea erabaki zuten, “arropako sei oherekin”. Lehen
unean, eta fundazioko klausulak ez baitzuen xehetasunez adierazten ospitalearen
helburua, ibiltari eta erromes pobreak hartzen ziren bertan, eta ohea, egurra, ikatza,
kandela, jateko beraiek zekartena prestatzeko sukaldea, sendabidea baldin gaixotzen baziren, hilobia eta arimaren aldeko mezak, baldin eta inor ospitalean hiltzen
bazen, eskaitzen zitzaizkien.

Dokumentu iturriak: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Gasteiz, 1998.
5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua

MOLINUEVO Y LONGUEBAU, Angela
Gasteiz, 1845-Madril, 1919ko abuztuak 26

A

ngela Molinuevo gasteiztar dama Guillermo Elio
Molinuevo abokatu ospetsu eta hiriko alkate izandakoaren izeba zen. 1919ko abuztuaren 26an hil zenean, puntu berezi bat utzi zuen bere testamentuan
idatzia: “Nire fortuna osoa uzten dut nire senarra izan
zen Juan Cavero zenaren oroimenean, nire jaiotzako hirian familia txiroetako haur gaixoentzat egoitza bat
eraiki dadin”. Azken nahi oro bete zedin 2.500.000
pezeta eta Espainiako Bankuko 150 akzio utzi zituen
Molinuevo andreak, eta testamentuaren arauz Molinuevo Fundazioaren eskriturak egin zirenean beste
horrenbesteko diru eta akzio kopuruz hornitu zen he167
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rentzia hori.
Haurrentzako ospitale hori eraikitzen hasteko 40.000 metro koadroko orube bat
erosi zen garai hartan Frantziako kalea zen eta gaur San Ignazio Loiolakoaren kalea
denean. 1921eko abuztuaren 7an Gasteizko apezpiku zen Leopoldo Eijo y Garayk
lehenengo harria bedeinkatu zuen. Handik ia urte eta erdira zabaldu zituen bere
ateak Espainian haur txiroentzat eraiki ziren lehenengo ospitaletakoa izan zen hark.
1925eko urtarrilaren goizeko 11tan egin zen inaugurazio ekitaldia, zentro horretako kaperan –gaur egun desagertuta dago– meza emanez. Kapera horrek hiru aldare zituen: aldare nagusia Aingeru Guardakoari eskainia, horixe baitzen Molinuevo
andrearen gurasoengandiko izena; Ebanjelioaren aldeko aldarea San Joani eskainia
zen, horrelaxe baitzuen izena sortzailearen senarrak, eta eskuinekoa, berriz, Kristo
Gurutziltzatuari eskaini zitzaion, haren irudia baitzegoen sortzaileen hilobien
buruan.
Harrez gero, Molinuevo Fundazioak era askotako zerbitzuak sortu ditu haurren
tzat, hala nola “Esne tanta” (1942), “Sehaska Etxea” (1953), Ijitotxoen Eskola
(1954), Atzeratuen Ahaideen eta Lagunen Elkartea (1958) eta Elizbarrutiko Apaizgaitegia (1961). Gaur egun Eleizbarrutiko Molinuevo Eskolak daude eraikuntza horretan; Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Hezkuntza eskaintzen da orain eskola horretan, eta 600 ikasle inguru ditu.
Dokumentu iturriak: SEDANO LAÑO, Jose María, “75 años de la vitoriana Fundación Molinuevo”, Gaceta Municipal, 2000ko azaroak 25.
5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua/ 8. Emakumea eta gaur egungo garaia

NOFUENTES, Ana de
Gasteiz, XVII. mendearen lehen hamarraldia
Ezpatagile baten emaztea

A

na de Nofuentes XVII. mendearen lehenengo hamarraldian jaio zen, Gasteizen.
Juan de Presencio ezpatagilearekin ezkonduta zegoen, eta Zapatari kaleko hirugarren etxesailean bizi zen. Ezpatagile horrek bazuen lehendik seme bat, izenez
Juan, Catalina de Ircio bere lehengusuarekin ezkondua. Seme hori auzo guztian
zehar ibiltzen zitzaion bere amaordeko gazteari irainka eta haren izen ona lohietan
zikinduz. Egoera hori onez eraman ezinezkoa bihurtu zen.
1634an Juan de Presencio semeak “tratu bortitza eragin zion esandako andreari,
hitz itsusiak esanez, emagaldu pikaro bat baizik ez zela, besteren artean, eta hil egingo
zuela mehatxatuz, eta horretarako haren atzetik abiatuz, eta halaxe hilko ere zukeen,
baldin eta han ziren batzuek eragotzi izan ez baliote”. Semeordekoak amaren kontra
jaulkitzen zituen itsuskeriek eta egiten zituen imintzioek infernu gordina bihurtu
zuten haren bizitza, jende guztiaren aurrean, eta auzotar guztien hizpide eta esames bihurtu ziren, liskar haien guztien lekuko baitziren denak, hala nola Antonio
Perez, Juan Ortiz de Ayala, Jeronimo de Baigorri, Asenzio de Griña, Maria de Urizar,
Mariana de Urrunaga, Fausto de Gaviria edota Joseph de Edcarteaga. Beste batean,
“haren (amaordekoaren) bizimodu makurra haizatzen zuen eta bestelako mespretxu
batzuk egiten zizkion, esanez musu emateko atzetik eta eskuaz alde hura (ipurdia,
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alegia) erakusten zion”.
Horrelako liskarretarako arrazoia, ohikoena behintzat, semeek seguru uste zuten
herentzia galtzeko izaten zuten beldurra izan ohi zen. Hildako amaren lekua beste
emakume batek betetzen zuenean, hark hartzen zituen bere kargu aitaren ondasun
guztiak, eta eskua zuen haiez nahi bezala baliatzeko; horrek sekulako izua eragiten
zien oinordekoei, are izu larriagoa, halere, ama berri hori seme edo alaba berriren
bat sortzeko gai baldin bazen. Juan de Presencio semeak beldur horixe zuen, eta
beldur horrek eraginda jokatzen zuen horren makur bere amaordekoarekin, eta
horregatik zikintzen zuen haren izen ona, puta zela eta gisakoak esanez. Horrela
esan zion, adibidez, behin “niri dagozkidan ondasunak lapurtu dizkit”, eta Maria de
Urrunaga aitaren auzokidearen aurrean gehiego ere esan zuen behin, adieraziz
“Diego de Arsua apaizak puta izateagatik eman zizkion berrogeita hamar dukatengatik
eskondu zen nire aita lotsagabe zikin horrekin”. Semea obsesionatuta zegoen ideia
horrekin: bere amaordea hiriko apaiz baten ohaide izana zela eta hark ezkonsari
gisa diru mordo bat eman ziola, ezkondu ahal izan zedin, eta aitak ezkonsari horrexegatik aukeratu zuela beraren emazte izateko. Baliteke Maria de Nofuentes hori,
ezkondu haurretik, Diego de Arsua apaizaren etxean neskame egon izana, eta hark
ezkondu ahal izan zedin diru piska bat eman izana, doterik ezean ezinezkoa baitzen
ezkontzea. Baina mutilak bere amaordearen kontra egiten zituen salakuntzak oinarri
gabeak ziren, ezen “esandako andrearen zuzentasuna eta prestutasuna nabariak baitziren ezkondu ondoren eta betidanik” eta, era berean, “emakume prestu eta zuhurraren fama eta entzutea baitzeukan hiritar guztien ahotan (…) ezkondu zen arte”.
Aita, egoera honen aurrean, guztiz etsita, semea espetxera zezaten eskatzera
heldu zen justiziari, eta zigor handienak ipini zitzaizkiela, era horretan, “beharrezkoa
izanez gero, semea ondoregabetu ahal izateko nahiko kausa izan dadin, eta arroz
tzat jo izan ahal nezan, berarentzat zigorra izan dadin, eta, gainerakoentzat, eredua”.
Dokumentu iturriak: Valladolideko Errege Kantzelaritzako Artxiboa (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
6. Emakumea eta transgresioa

OCHOA DE MURUA, Maria Angeles
Gasteiz, 1723
Hiriko Solas Etxeko edo kafetegiko neskamea

M

aria Angeles Ochoa de Murua 1723. urtean jaio zen. Baliteke Gasteizen bertan
edo Gasteizen inguruko herrixkaren batean jaioa izatea. 1745ean, Pedro Regaladok eta haren emazte Josepha de Landaburuk Hedegile kaleko bigarren
etxesailean gobernatzen zuten hiriko Solas Etxe edo kafetegian aritzen zen neskame
lanean.
Neskame batzuek oso bizimodu gogorra izaten zuten, beren ugazaben apeten
mende, soldata jasotzeko ziurtasunik gabe, garai hartan hain ohikoak ziren tratu
txarrak hartzeko arriskupean, eta jazarpen sexualak izateko arriskuan egon ohi ziren.
Tratu txar horiek eta jazarpen sexual horiek maizago gertatu ohi ziren oraindik ta-
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bernetako, ostatuetako eta kafetegietako neskameen artean, neskameek leku horietara joan ohi ziren bezeroek, askotan ardoz bete-beterik zeudela, izaten zuten
jokaera pairatu beharra izaten baitzuten. Maria Angelesek egoera hori nozitu beharra izan zuen 1745ean, 22 urte zituela. Bere ugazaben tabernara etortzen ziren
bezeroak ilunabarrean, zeinek bere morroiak argi-farolekin zituztela, etxerako bidean itzuleran laguntzeko. XIX. mendea arte salbuespen bitxi bat baizik ez zen kaleak argiturik egotea; ilunpean egon ohi ziren normalean. Bezero horietako bat,
Joseph de Zavala konfituraegilea, arratsaldero joan ohi zen, neguan, arratseko zortziak aldera, Andres de Arandia lantegiko aprendiza lagun zuela. Konfituraegilea
beste bezero batzuekin goiko soilairuan zegoen bitartean denbora pasa, mutila
bebarruan egon ohi zen beste morroiekin batera. Zain egon behar hori zertxobait
alaitzeko-edo, ardo pixka bat edan ohi zuten, eta mozkortu ere, mozkortu ohi ziren
inoiz.
Maria Angelesek, neskamea zenez, berezoei arreta hartuz eta etxeko lanak eginez joan-etorrian ibili behar izaten zuen. Gau batez neska gazte hura etxeko korridoritik igaro zen eskuan argiazpila zuela, eskaileretatik bebarruraino jaitsi zen ugazabandreak emandako agindu bat betetzera, eta, behin bebarrura iritsi zelarik, zer
gertatuko, eta aprendizak gonetatik heldu eta berebiziko tirakada egin zion besarkatu eta musu emateko asmoz. Maria Angelesek ahalegin guztiak egin zituen harengandik askatzeko, eta hainbesteraino izutu zen non kandela harrika jaurti baitzuten,
etxeari su emateko arriskua sortuz. Ugazabandreak errieta eman zion kandelaren
garrarekin eskaileretako barandaren egurra hondatu zuelako. Nagusiak bere mutilari kafetegi hartako emakumeekin zuen jokaera itsusturik bukatu zen iskanbila hura.
Dokumentu iturriak: Valladolideko Errege Kantzelaritzako Artxiboa (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
2. Emakumea eta lana/ 6. Emakumea eta transgresioa

OLAGUIBEL, Eulalia de
Gasteiz, XVIII. mendearen erdialdea
Justo Antonio de Olaguibel arkitekto neoklasikoaren arreba

E

ulalia de Olaguibel Gasteizen jaio zen XVIII. mendearen erdialdean, Pintore kaleko etxe apal batean, gaur egun kale horretako 22. zenbakia duenean. Rafael
Antonio de Olaguibel obra maisua eta Benita Joaquina de Quintana izan zituen
gurasoak. Bere anaia Justo Antonio bezala, San Ildefontsoko elizan bataiatu zuten
seguruenik. Justo Antonio de Olaguibel Plaza Berriko eta Arkupeko obrak egin zituen arkitekto famatua izan zen. Anaia-arreba bien bizitza pribatuaz ezer ez dakigu
ia-ia. Ezkondu gabe bizi izan ziren hil ziren eguna arte, beren jaiotetxean, 1787.
urtean Justo Antoniok San Frantziskoko elizaren ondoan etxe bat egin bazuen ere.
Elkarrekin adosturik, elkarren oinordeko izendatzea erabaki zuten. 1812an sinatu
zuten testamentua; testamentu horren arabera, Eulalia eta bere anaia San Frantziskoko komentuan ehortziko ziren. 1817an, ordea, aldatu egin zen testamentu hori,
eta erabaki berriaren arabera Santa Isabelgo hilerrian emango zitzaien lurra, eta
hiletak San Ildefontsoko elizan ospatuko ziren. Eulalia de Olaguibelek ezkongabe
baten bizitza grisa izan zuen, bere anaia eta etxea zaintzen; horregatik, hain zuzen,
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ez da batere harritzekoa haren bizitzari buruz horren berri laburrak izatea. Anaia
Gasteizen hil zen, 1818. urtean, 66 urte zituela. Arreba ez zen askoz ere luzaroago
bizi izan.
Pintore kalean bada oroitarri bat, honela dioena: “Hemen jaio, bizi eta hil zen Don
Justo Antonio de Olaguíbel gasteiztar arkitekto ospetsua. Gasteizko hiriak oroigrri hau
eskaintzen dio. 1890. urtea”.
Dokumentu iturriak: LARUMBE MARTIN, María, Justo Antonio de Olaguibel. Arquitecto neoclásico, Gasteiz,
1981.
2. Emakumea eta lana/ 8. Emakumea eta gaur egungo garaia

OLAVE SALAVERRI, Felicia
Gasteiz, 1838ko maiatzak 9-Gasteiz,
1912ko maiatzak 19
Ongilea

F

elicia Olave XIX. mendearen bigarren erdian bizi izan zen negozio
gizon famatu eta “Café Universal” kafetegiaren jabea zenaren alaba zen.
Ongile bezala, dirutza handiak
eman zituen hainbat erakunde eta
ikastetxe erlijiosotarako, hala nola Bihotz Santuen Misiolarientzat, San Viatorrentzat, Klaratarrentzat edota gazteen lanbide hezkuntzarako lanean Bihotz Santuen Misiolarien ikastetxeko bitrina, Felicia de Olaveren irudia ageri dena.
aritzen zen “Pilarko Andre Maria” Patronatuarentzat, eta Berrerosle Santuaren Oblatuek neska galduak jasotzeko zuten babes etxearentzat. 1911. urtean
udalari eman zion San Prudentzio kaleko “Frontón Vitoriano”. Horrez guztiaz gainera, hainbat kapera eta irudi erlijioso egin ziren Feliciaren kontura, eta laguntza
asko eman zituen espetxeratuentzat eta behartsuentzat.
Haren oroitzapen bizia gordetzen du Bihotz Santuen Ikastetxeak, hark emana
baita ikastetxe horretako orubea; orobat klaratar frantziskotarrek, zeren Alirako bidean duten komentua haren laguntzaz eraiki baitzen, eta hara eraman ziren, gainera, Feliciaren eta haren gurasoen gorpuak; edota karmeldar oinutsen komunitateak,
elizako irudi nagusia den Karmengo Amaren irudia eta elizako organoa ere hark
emanak baitira.
Haren dirulaguntzaz eraikia da San Viatorren apaizek Arana kalean izan zuten
ikastetxea eta Pilarreko Andre Mariaren Patronatua, gero Frantziako kalean “Jesús
Obrero” lanbide eskola izateko birmoldatua; Berrerosle Santuaren Oblatuen eliza,
gaur egun Babesgabetuen Andre Mariaren parrokia dena; Probintziko Egoitzako
kaperan zegoen eta Faroletako Errosarioko prozesioan eramaten den Andre Maria
Zuriaren irudia; San Pedro parrokian dagoen izen bereko santuaren irudia; Ostiral
Santuko prozesioan ateratzen zen Andre Maria Nekeetakoarena, eta San Migel eli171
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zan gurtzen dena; Foru Aldundiaren jauregian dagoen San Prudentziorena, Estibalitzeko lehengo aldare nagusia, hango sakristia eta kanpai pare bat; Katedraleko
ekisaindua eta Karmengo Amaren elizan dagoen beste bat, Probreen Ahizpen behinolako kapera; eta katedral berriko Arrosarioaren kapera.
Elurretako Egoitzaren kaperaren aldarean Felicia Olavek Gasteizko Udalari oparitu zion Andre Maria Zuriaren irudi bat zen zegoen leku nagusian, eta 1897. urteaz
gero abuztuaren 4ko Arrosarioaren prozesioan miresten da irudi hori.
Klaratarren mojen elizan lur eman zioten, eta geroago haren gorpua berak ordaindutako haren ordez eraiki zen konbentu berrira eraman zuten.
Dokumentu iturriak: VAL, Venancio del, Mujeres alavesas, Gasteiz, 1987, eta Calles vitorianas, Gasteiz,
1979.
5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua/ 7. Emakumea eta mezenasgoa/ 8. Emakumea
eta gaur egungo garaia

ORIVE, Pascuala de
XIX. mendea
Ongilea

P

ascuala de Orivek, Pedro de Egañaren alargunak, Errementari kalean zeuden bi
etxe eman zituen San Pedro parrokiarentzat, desamortizazioa arte parrokia harenak izan zirenak eta Pascualaren aitak erosi zituenak. 1889. urtean etxe horiek zeuden lekuan arkupe berri bat egiteko gestioak hasi ziren. San Pedro parrokiak kale
bihurtzeko orube bat eman zion Udaletxeari (gaur egun Pedro Egaña kalea dena)
eta, Erregeen kaperako patronaren baimenarekin (Montehermosoko markesa bera)
kapera hartatik egin zen elizarako sarrera berria.

Dokumentu iturriak: PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, III. lib., Gasteiz,
1968.
5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua/ 8. Emakumea eta gaur egungo garaia

ORLEANSKOA, Maria Luisa
Paris, 1662-Madril, 1689
Espainiako erregina

M

aria Luisa Orleansekoa Parisen jaio zen 1662.
urtean. Frantziako Luis XIV.a erregeren anaia
Filipe Orleansekoaren eta Henriette Anne Stuarten
lehenengo alaba zen. 1679. urtean, 17 urte zituela, Espainiako Karlos II.a, 18 urtekoa, esposatu
zuen, eta haren lehenengo emaztea izan zen.
Karlos II.a Espainiako Filipe IV.aren eta Mariana
Austriakoaren semea zen.
1679. urtean printzesa hura Gasteiza aurki iristekoa zela jakin zen hirian. Udala erregina izate-
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koari harrera egokia egiteko lanak prestatzen hasi zen. Erreginak igaro behar zituen
hiriko bide eta kaleak harriz zolatu zituen, haietako biztanleei etxeak apaintzeko eta
hiritar guztiei bisitari ospetsu haiei ahalik eta harrerarik adeitsuena egiteko agindu
zien, ostatuetako eta bestelako etxeetako zaldientzako ukuiluak garbitzeko eta artilleriako salba agurretarako bolbora erosteko agindu zuen. Zezenketarako leiho ea
oholtza banaketa antolatu zuen; zezenketa horietarako 18 zezen eta 6 joaldun ekarri zituzten, eta 14 edo 15 zezenketari etorrarazi zituzten Nafarroatik, Aragoitik,
Errioxatik eta Gaztelako beste leku batzuetatik. Era guztietako janariz eta zaldientzako garagarrez ongi hornitzeko ardura hartu zuen, eta kaleak apaintzeaz arduratu
zen, etxesailetako nagusiei kaleetan toldoak eta oihalak eskegitzeko eta etxeetako
leihoak apaintzeko aginduz horretarako; Bilbo, Urduña eta Gesaltzatik ekarri ziren
oihal zintzilikariak, eta Santa Maria elizako ataria konpontzea erabaki zen. Iruñeatik
bi kotxe ekarri ziren, bakoitzak sei mandoko uztarria zuela, erreginari ongi etorria
egiteko, eta antzerkilari talde bat eta musikari batzuk ere kontratatu ziren, Arrantzazuko tipleak eta Iruñea eta Logroñoko hiru tronpeta eta turuta, besteren artean.
Erregina atzeratu egin zen, eta azaroaren 11an iritsi zen azkenik, arratsaldeko
4ean. Oholtzak zeuden ipinita Arriagako Atearen alde banatan, musika eta dantza
emanaldietarako, eta bazen palio bat ere, azpian erregina eser zedin. Hiriko kaleak
hondarrez berdinduak zituzten, errege kotxearen igarotzea erosoago izan zedin, eta
oihal zintzilikariez apaindu ziren Hedegile eta Aiztogile kaleak, handik pasa behar
baitzuen jarraigoak. Sekulako jendetza bildu zen, nahiz eta egun hartan euria egin.
Euria ordea ekaitz gogorra bihurtu zen, pikutara bidali zituen prestakuntza guztiak,
eta ezin egin izan zen harrera ospakizunik. Geldialdirik egin gabe sartu zen erregina
hirian, eta Felipe Ortuño de Aguirre jaunaren Montehermosoko jauregira joan zen.
Musika eta dantzarako oholtza bat zegoen han. Arratsaldeko zazpietan erreginari
begirunea erakutsiz eskumuinak emateko zeremonia ospatu zen. Gauean, jauregiko
areto nagusian, komedia bat antzeztu zen erreginaren ohoretan: “Falerinaren Lorategia”. Ondoren su artifizialak izan ziren, artilleriazko salbak, kale argiztapenak eta
suak, erreginak leihotik ikusi zituenak.
Gasteizko biztanleek, eguraldi txarra zela-eta, ezin izan baitzuten erreginaren
sarreraz gozatu, Orleanseko Maria Luisak hurrengo egunean, azaroaren 12, igandean, protokoloak ezarri zuen moduan Arriagako Atetik sarrera egitea erabaki zuen.
Baina orduko hartan ere ezin izan zen egin, “eguraldia uretan bezperakoa baino
ikaragarriagoa baitzen”. Herriak beste aukera bat zuen printzesa gazte hura ikusteko. Bazkaldu ondoren, erregina karrozaz joan zen Santa Maria elizaraino. Han
prokuradore nagusiak hiriko giltzak eman zizkion, agintariek palioaren azpian itxaroten zioten artean. “Txalotze mugagabeen” artean, musika eta dantzen artean,
elizan sartu zen. Bertan Calahorrako apezpikua zuen zain, “Te Deum” bat ospatzeko. Ospakizun horretarako aberastasun eta apaindura handiz jantzi zen eliza. Apaindura haiek zirela-eta liskarrak izan ziren erreginaren zerbitzarien eta Santa Mariako
apaiz baten hartean, ospakizun hori bukatu eta erreginak jauregira alde eginik, haren zerbitzariek apaindurak eraman nahi izan baitzituzten. Borroka izan zen, eta
apaiza atera zen azkenik garaile, apaindurak gorde ahal izan zituen, erreginaren
zerbitzariei beren harrapakina han utz zezaten eskupeko bat emanik.
Ekitaldi haren ondoren, plaza nagusira joan ziren. Udaletxea zegoen Alondegiko
balkoiak, burdinsareak eta leihoak berdez eta urre kolorez margotuak zituzten. Lei173
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ho hartatik ikusi ahal izan zuen erreginak bere bizitzako lehendabiziko zezenketa,
plaza urez blaituta bazegoen ere. Zezenketa hura “fama handikoa izan zen, bai zezenen oldarragatik, ez baita halakorik gehiago ezagutu, bai oso toreatzaile famatuak
izan zirelako, bai lantza kolpe asko eta lantze bikainak izan zirelako”. Gauean, Montehermosoko jauregian, beste komedia baten antzezpena egin zen, eta su artifizialak izan ziren berriz ere. Hurrengo egunean, erreginak, ondoezik zegoela-eta, ez
zuen bere ohoretan prestatua zuten beste korrida bat ikusi nahi izan; ondo ez egote horrek ez zion eragotzi, ordea, hirugarren antzerki emanaldi bat ikustera joaterik.
Hurrengo egunean, azaroaren 14an, goizeko 10etan, artilleriako salben artean,
Gasteiztik abiatu zen erregina. Burgosen Karlos II.a zuen zain.
Maria Luisak ezin izan zion erregeri ondorengorik eman. Amaginarrebak, Mariana Austriakoak, gorroto bizia zion, eta batek baino gehiagok esan zuen pozoituta
hil zela horren gazterik. Madrilen hil zen 1689an, 27 urte zituela.
Dokumentu iturriak: REGUERA ACEDO, Iñaki, “La ciudad se divierte: entradas reales y fiestas de toros en
Vitoria (1615-1819)”, IMIZCOZ BEUNZA, José María (Dir.), La vida cotidiana en Vitoria en la Edad Moderna y Contemporánea liburuan, Donostia, 1995.
4. Bisitari ospetsuak

ORTIZ DE LANDAZURI, Isabel
Gasteiz, XVIII mendearen erdialdea
Ehulea

I

sabel Ortiz de Landazuri Matias Ruiz de Alegria ehulearen emaztea zen, eta XVIII.
mendearen bukaera aldera Kale Berriko auzoan bizi ziren biak.

1797ko maiatzaren 19an, Isabel Ortiz de Landazurik, senarraren baimenarekin,
ehundegia eta hango tresna guztiak Crisanto de Guillernari saltzea erabaki zuen;
hura ere ehulea zen, eta Kale Berriko auzunean bizi zen. Isabelek, senarraren gaixotasunaren ondorioz, ohean baitzegoen hura, “diru premia handian, eta aurkitzen zen
estuasunetik irteteko”, Crisanto de Guillernarekin tratu bitxi samar bat egitea deliberatu zuen. Lantegia hango tresna guztiekin (zazpi ehundegi, berrogeita bederatzi
orrazi eta gainerako tresnak), dirutan ordaintzeko 616 errealetan saldu zion. Baina
salmenta tratuan finkatuta utzi zutenez, Isabelek eta haren senarrak lantegiaren
gozamena izango zuten, hil artean, urteko 50 errealeko errenta bat ordainduz.
Haiek hil ondoren, haien oinordeko ziren Concepcion de Basabe ilobak eta honen
senar Juan de Eguiak lantegi osoa eman behar zioten erostunari. Iloba hori ezkondu
zenean, osaba-izebek lantegia utzi zioten ezkonsari eta herentzia bezala, hiltzen zirenerako; baina berriro diru premia larria izan zutelarik, emandako hitz guztiak jan,
eta lantegia saldu zuten. Emakume bizkor hark estuasun ekonomikotik irtetea eta
familia mantentzeko modua, senarraren ehungintza lantegia, ez galtzea lortzen
zuen horrela.
Erdi Arotik XIX. mendearen lehen herena arte, gremioak eta lanbide anaidiak
izan ziren eskulangintza kontrolatzen zuten erakundeak. Emakumezkoek lanbide
horietan lan egitea debekatuta bazegoen ere, baziren kasu batzuk maisuaren emazteak lantegiak esku handiagoa zuenak, senarra eta lantegiko maisua gaixotzen zenean batez ere. Ez litzateke batere harrizekoa izango emakumeak gaur egun uste
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duguna baino eginkizun eta erabakimen handiagoa izatea, mailarik apalenetako
eskulangileen etxeetan batez ere. Emakumeak, gizarte mailarik apalenetan batez
ere, etxeko mantenurako bere lanaren bidez lagundu behar zuelarik, baliteke
etxean aginpide eta erabakimen handiagoa izatea. Izan ziren emakume batzuk,
gauza batengatik edo bestearengatik, senarraren lantegiaren ardura hartzera beharturik, etxekoen etorkizunerako berebiziko garrantzia izango zuten erabakiak hartu
behar izan zituztenak, lantegia bera saltzeko erabakia, adibidez.
Dokumentu iturriak: Arabako Probintziako Historia Artxiboa (Paloma Manzanos Arrealek emandako
dokumentua).
2. Emakumea eta lana/ 3. Emakumea eta boterea/ 6. Emakumea eta transgresioa

ORTIZ DE ZARATE, Maria
XVI-XVII. mendeak

M

aria Ortiz de Zaratek, Bartolome de Sarria y Abecia senarrarekin batera, Erlikietako Andre Mariaren kapera sortu zuten 1598. urtean San Bizenteko parrokian
“bi hilobi eta gangarekin, bata ebanjelioaren aldean, oinordekotzaren jabeentzat, eta
beste bat epistolaren aldean, ondoko seme-alabentzat”.
1580. urtean jadanik San Bizenteko elizak kapera eraikitzeko lekua utzi zien senar-emazteei. 1586. urtean, eliza horrek berorrek auzitara eraman zuen Maria Ortiz
de Zarate, ordurako Bartolome de Sarriarengandik alargundua, hitzarmenaren
puntu batzuk bete ez zituelako. Kapera eraikitzeko kontratua 1594an sinatu zen
Mariaren eta Juan Velez de la Huerta harginaren artean, eta kaperako aurreko hormaren gorenean dagoen agirian datorren dataren arabera, 1598an burutu zen
kapera hori.
Martin Alonso Sarria de Abeciaizan zen haren semea.

Dokumentu iturriak: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Gasteiz, 1998; PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, III. lib., Gasteiz, 1968.
7. Emakumea eta mezenasgoa

ORTIZ DE ZARATE, Maria Santos
Gasteiz, 1775
Zapataria

M

aria Santos Ortiz de Zarate hiriko zapatari baten alarguna zen. Haren etxean
bere semeetako bat bizi zen, Juan Manuel Saez de Buruaga; seme honek zapatari lantegian laguntzen zion. 1775ean, lantegia handitu nahirik, Harresiaren eta
Zapardiel errekaren artean zeuden lur sail batzuk eman ziezazkioten eskatu zion
alargunak Udalari. Lur sail horiek San Pedro elizak ere beretzat nahi zituen, sakristia
berri bat egiteko. Harrigarria ematen badu ere, alargunak lortu zuen lurrak beretzat
izatea, bai baitzituen ahaide batzuk Udalean karguak zituztenak, eta haietako bat
gainera prokuradore nagusia zen. Semea, Juan Manuel Saez de Buruaga, Udaletxeko diputatu zen gainera, eta ahaide bat, Esteban Ortiz de Zarate, prokuradore nagusia zen. Alkateak salatu zuen bezala, diputatua bere semea zuelako lortu zuen
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haren “placet”-a, eta prokuradore nagusiarena berriz, “opariren bat egin beharko
ziolako zegokionari”.
Maria Santos familiako ahaideez baliatu zen interesatzen zitzaizkion abantailak
lortzeko. Emakume burutsu hark senar izan zuenaren zapata lantegia mantentzen
zuen bitartean, bere familiako ahaideak aginpideko leku egokietan jartzen jakin
zuen, era horretara gerora nora jorik edukitzeko. Familia barneko ahaidetasun harreman horiek berebiziko garrantzia zuten, eta hala taldeak bat egiten zuen barneko
bati lagundu ahal izateko.
Dokumentu iturriak: Madrilgo Artxibo Historiko nazionala (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
2. Emakumea eta lana/ 3. Emakumea eta boterea/ 6. Emakumea eta transgresioa

ORTIZ DE ZARATE Y GONZALEZ DE JUNGUITU, Brigida
Gasteiz, 1692ko urriak 9-Gasteiz, 1747ko martxoak 6
La Alamedako I. markesa

B

rigida Ortiz de Zarate Bartolome Ortiz de Urbina y Ruiz de Zurbano (Gasteiz,
1691ko abuztuak 23-1775eko apirilak 17) jaunaren emaztea izan zen. Haren
senarra La Alamedako lehenengo markesa izendatu zuten 1761eko abenduaren
16an. Kantabriako Ontzidiaren diruzain izan zen 1716tik aurrera, Calahorra-Ozkabarteko elizbarrutiko Gurutzada Santuko diruzain nagusia, eta Arabako Ahaldun
Nagusia 1764-1767 bitartean.
1731-1734 bitartean Errementari kaleko jauregi barrokoa eraikiarazi zuten. Senar-emazte hauen seme zaharrena, Juan Manuel, 1774an hil zen.
Dokumentu iturriak: VIDAL ABARCA, Juan, “La nobleza titulada en la Real Sociedad Bascongada de los
Amigos del País”, in II Seminario de Historia de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, Donostia
1989?.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 3. Emakumea eta boterea/
7. Emakumea eta mezenasgoa

PARDO BAZAN, Emilia
Coruña, 1851eko irailak 16-Madril, 1921eko maiatzak 12
Idazlea

E

milia Pardo Bazan Coruñan jaio zen aristokraziako familia batean. 1868an Jose
Quirogarekin ezkondu zen, 17 urte baizik ez zituela. 1889an harengandik bereizi
zen, adiskidetasunez. 1869an, ezkonberria zela, Madrila joan zen bizitzera, aita
Gorte Konstituziogileetarako diputatu hautatu zutenean.
Coruñako ikasketa urteetan Espoz y Minako kondesarekin zuen adiskidetasunak
haren literatura zaletasuna bultzatu zuen, kondesak oso liburutegi aberatsa baitzuen. Lan oparoa egin zuen kontalari eta literatura kritikari gisa, eta bidaia zaletasun
handia izan zuen orobat.
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Gerora “Jaime” liburuan bildu zituen (1881) gaztaroko olerki batzuen ondoren, “Estudio crítico de las
obras del Padre Feijoo” obraren bidez egin zen ezagun idazle gisa; geroztik darwinismoari buruzko
zenbait saiakera eta “Los poetas épicos cristianos”
obraren bidez ezagunago egin zen. 1879an
lehenengo eleberria argitaratu zuen, “La Revista de España” aldizkarian: “Pascual Lopez, autobiografía de un estudiante de Medicina” zuen
izenburua. Handik aurrera nobelaren alorrean
sartu zen bete-betean. “Un viaje de novios” eleberrian ageri den naturalismo hasiera are gehiago agertzen da hurrengo eleberrian, “La Tribuna”. Parisen izan zen, eta Victor Hugoren adiskide
egin zen; 1883an “La cuestión palpitante” argitaratu
zuen, bere obrarik eztabaidatuena, sekulako iskanbila
sortu zuena. 1892an, Espainia, Portugal eta Ameriketako Pedagogia
Biltzarraren Antolaketa Batzordeko kide izendatu zuen, eta handik aurrera, bata
bestearen segidan, Ateneoko Literatura saileko lehendakari eta Madrilgo Unibertsitateko garaiko Literaturako irakasle (doktoretza ikastaroetarako). 1921ean hil zen,
Espainiako Akademiako kide izateko ahaleginak alferrik egin ondoren.
Emilia Pardo Bazanen obrak bi alderdi ditu: didaktikazko alderdia eta literaturazkoa. Lehenengoari dagozkio historia, literatura kritika, filosofia, soziologia, politika,
artea; eta bigarrenari, olerkia, antzerkia, eleberria eta ipuina.
Haren kritikazko eta erudiziozko obra oso-oso zabala da, literaturakoa adinakoa
edo gehiagokoa. Batek baino gehiagok galdetu izan du ea zerk bultzatu zuen kondesaren adimen ase ezin hura pentsamenduaren, artearen, geografiaren, historiaren eta erlijioaren horrenbeste alor aztertzera. Eta, zenbaitek uste dutenez, bere
emakumezko izaerak berak bultzatzen zuen horretara, bere psikologia bereziak,
beti eta gauza guztietan lehenengo lerroan jartzera bultzatzen baitzuten, letren
munduan gizonezkorik aurreratuenak iristen ziren lekura bera ere aise irits zitekeela
erakutsi nahiko balu bezala. Eleberrigile gisa, XIX. mendeko idazlerik hoberenen
parean jartzeko modukoa baldin bada, ipuingile bezala, bai bere obra laburren
kopurua, bai haien gaien aniztasuna kontuan harturik, ez du parera iritsiko zaionik.
Bidaia ugari egin zituen; horien artean, gure hiria ezagutu eta miresteko aukera
izan zuen bere alaba Carmen eta Blancarekin batera. Alaba horietako bat 1920ko
urtarrila eta 1921eko maiatza bitartean Arabako gobernadore militarra izan zen
Jose Cavalcanti jeneralarekin ezkondu zen gainera, eta Gasteizko Manuel Iradier
kaleko 36. zenbakiko etxean bizi izan zen. Emilia Pardo Bazan kondesa bere bizitzaren azken aldera egon zen azkeneko aldiz Gasteizen, 1920ko urriaren 30ean. Hurrengo urteko urtarrilaren 19an –hil baino lehentxeago– bere “Crónicas de España”
saileko artikulu bat, Araba eta Gasteizi buruzkoa, argitaratu zuen Gasteizko “La Libertad” aldizkarian, probintziaren eta hiriburuaren ezaugarriak goretsiz.
Dokumentu iturriak: DIEZ-ECHARRI, Emiliano, eta ROCA FRANQUESA, Jose María, Historia de la Literatura Española e Hispanoamericana. Madril, 1968. VAL, Venancio del, Calles vitorianas, Gasteiz, 1979.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 8. Emakumea eta gaur egungo garaia
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PARTEARROYO, Maria Nieves
Gasteiz, XIX. mendearen erdialdea-Gasteiz, 1932ko abuztuak 15
Ongilea

N

ieves Partearroyo Gasteizen jaio zen XIX. mendearen erdialdean, baina ez da ezagutzen zein urte eta egunetan jaio
zen zehazki. Eusebio Partearroyo, bilbotarra, zuen aita, eta
Maria de las Mercedes Alejandre, laudiotarra, ama. 1870. urtean Heraclio Fournier litografoarekin ezkondu zen Bilboko Begoñako Andre Mariaren elizan. Senarra Burgosen jaioa zuen,
1849an. Hark, bere lau anaiekin batera, Fournier Hermanos
inprimategia sortu zuten, Heraclio grabatzailea baitzen, eta
bere anaiak irarleak. 1868. urtean Heraclio gasteiza aldatu zen,
eta lantegi bat jarri zuen Plaza Berriko 5. zenbakiko behe solairuan, idazkuntza lanabesak eta litografia lanak egiteko. Hantxe
prestatu zuen Gasteizko lehendabiziko karta jokoa, urte hartan
bertan Parisko Erakusketa Unibertsalean aurkeztu zuena, eta
nazioartean gerora izango zituen sari ugarietako lehenengoa
irabazi zuena. Fournier-Partearroyo senar-emazteek lau alaba
izan zituzten: Maria de las Mercedes (1871eko martxoaren
13an jaioa), Paula (1872an jaioa), Ascension (1875ean jaioa)
eta Maria del Carmen (1877an jaioa). Heraclio Vichyn hil zen (Frantzian), 1916ko
uztailaren 28an, 67 urte zituela.
Maria Nieves Partearroyok ongintza lan handia egin zuen hirian, eta, besteak
beste, liburutegia jarri zuen Gasteizko Lanbide Eskolan, erakunde hori gaur egun
duen egoitzara aldatu zenean. 1932ko abuztuaren 15ean hiz zen Gasteizen.
Dokumentu iturriak: SANTOYO, Julio-César, La imprenta en Alava. Historia, obras, documentos, 3. lib. (El
siglo XIX (1851-1900)), Gasteiz, 2000. VAL, Venancio del, Mujeres alavesas, Gasteiz, 1987.
5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua/ 8. Emakumea eta gaur egungo garaia

PEREZ DE OÑATE, Juana eta Maria
XVI. mendea
1511n gerora Gurutzeko Andre Mariaren komentua bilakatuko zen serorategia sortu
zutenak

S

or Juana Perez de Oñate frantziskotarren hirugarren ordenakoa zen, eta Gasteizko Santo Domingoko komentuan zuen jatorrizko etxea, baina bere gurasoen
etxean bizi zen “serora” gisa (1510). Juan Perez de Oñate, baleztagilea, eta Catalina
Saez de Cucho zituen gurasoak. Hurrengo urtean bere ahizpa elkartu zitzaion, eta
bien artean Serorategia antolatu zuten. Horretarako Santo Domingoko komentuarenak ziren etxe batzuk alokatu zituzten, geroago erosiko zituztenak, gerora Guru
tze Santuaren komentua eraikiko zen lekuan. 1515ean baziren serora gehiago
Perez de Oñate ahizpekin batera; lekaime-buru Maria zen, eta Juana lekaime nagusia. Maria 1540an hil zen eta Juana 1551n.

Dokumentu iturriak: CANTERA ORIVE, Julián, Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, III. lib., Gasteiz, 1968.
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5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua

PINEDO, Maria Elena de
Gasteiz, 1816
Nesken lehen ikasketetako maistra

M

aria Elena de Pinedo XX. mendeko lehenengo hamarraldian hiri honetan bizi
zen alargun jostun bat zen. 1816. urtean Nesken Lehen Letretako Eskolan
maistra lanpostua hutsik geratu zen. Han eskolak ematen zituzten maistrak lan batean baino gehiagotan ziharduten jostunak izan ohi ziren askotan, eta, horrexegatik
hain zuzen, ez ziren etxeko lanak egiten irakasteko baino askoz ere gehiagorako
prestatuak izaten. Jostun ikasketak Euskalerriaren Adiskideen Elkarteak bultzatu zituen, neskatxoei etorkizunerako irtenbide bat eskaintzen baitzien, era horretara
jostun edo neskame gisa enplega baitzitezkeen. Horregatik, hain zuzen, haien
irakasleei ere ez zitzaien prestamen berezi-berezirik eskatzen; maistra nagusiak
irakurtzen eta idazten jakin beharra zuen, hala ere, eta kristau dotrina ondo jakin.
Halakoxea behar zuen izan: “Emakume fina eta garbia eta etxe onekoa izatez gainera,
ongi jakin behar du irakurtzen, eta idazten ere aski ongi, ongi egin behar ditu emakumezkoei dagozkien egiteko guztiak, bai puntu lanak bai jostekoak, eta ongi jakin behar
du kristau dotrina. Gauza bera haren laguntzaileak ere ahal den bezainbestean, maistrak behar duen bezalakoa baldin bada, halaxe ikasiko baitu”.
Lanpostua betetzeko, udalak azterketa bat jarri zien hura nahi zutenei. Epaimahaia Gasteizko elizetako bikarioek osatu behar zuten, alde batetik, haiek epaitu
behar baitzuten zenbateraino ezagutzen zuten kristau dotrina lanpostua nahi zutenek, etazer eratako moraltasuna zuten haiek, eta beste alde batetik emakume alargun prstu eta jostun lanetan trebe ziren batzuek. Eta azkenik, Udaletxearen ordezkari batek eta hiriko irakasleetako batek haiek irakurtzeko eta idazteko zuten
gaitasuna aztertuko zuten.
Azerketa horretara zazpi hautagai aurkeztu ziren: Celestina de Bergara, Francisca
de Gabiola, Maria Elena de Pinedo, Pascuala de Robles, Felipa de Villar, Benita Sanchez eta Manuela de los Reyes. Horien guztien artetik Maria Elena de Pinedo hautatu zuten lan horretarako, zeren, kristau dotrinaren oinarriak ongi jakitez gainera,
“trebea baita mihise zuria josten, hala nola alkandorak, atorrak, albak, noketeak, zetazko galtzerdiei zola jartzen badaki, ongi errepasatzen du, plantxatzen eta markatzen, eta trebea da gainerako lan mekanikoetan. Ongi mozten du oihal zuria, eta oorbat
emakumeentzako jantziak. Gauza asko dakizki puntu kontuan, neskentzat baliagarri
eta beharrezko direnak. Nahiko ongi brodatzen du”.

Dokumentu iturriak: Arabako Artxibo Historikoa eta Gasteizko udal Artxiboa (Paloma Manzanos Arrealek
emandako dokumentuak).
2. Emakumea eta lana

PINO, Rosario
XX. mendearen hasiera
Antzerkiko eta zinemako antzezlea
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E

z da gauza askorik ezagutzen Rosario Pinori buruz, salbu eta antzerki eta zinema
antzezlea izan zela, XX. mendearen hasieran jaio zela eta Gasteizen bizi izan zela,
Hegoalde kalean (gaur Manuel Iradier kalea dena). Antzerki konpainia bat eduki
zuen Madrilen, “Teatro de la Comedia”-n. Antzerkiko beste antzezle gasteiztar batek
ere lan egin zuen han: Concha Catala. Zenbait filmetan parte hartu zuen: “La condesa María” (1927), Benito Perojorena, Juan I. Luca de Tenak idatzitako obra batean
oinarritua, Mariak kondesaren papera eginez; baita Benito Perojok “A hole in the
wall” filmeaz “Un hombre de suerte” izenburuarekin egin zuen gaztelaniazko ber
tsioan ere. Film horretan amerikar filmean Claudette Colbert antzerkilariak egiten
zuen paper berbera zuen.
Dokumentu iturriak: Alava en sus manos, 4. lib. Gasteiz, 1983.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 2. Emakumea eta lana/ 8. Emakumea eta gaur egungo
garaia

PRESA, Juliana de: ikus SAGARBINAGA, Maria de
XVIII. mendea
La Alamedako I. markesen neskamea
2. Emakumea eta lana

REGARDERA, Maria de
Gasteiz, 1780
Azokan janariak saltzen zituzten emakumeen ordezkaria

M

aria de Regardera, Ines de Artaburu, Isabel de Izarra eta Polonia de Armentia
azokan janariak saltzen zituzten emakumeen ordezkari hautatu zituzten 1780.
urtean. Hain zuzen ere, emakumezkoen labiderik ohikoenetako bat janariak saltzea
izan ohi zen. Batzuk azokan aritzen ziren janariak saltzen, beste batzuk udalaren
dendetan, olio saltzaile, ogi saltzaile, bihi saltzaile edota fruitu saltzaile gisa, edota
harategi edo arrandegietan enplegatzen ziren. Horiez gainera, tabernetan, ostatuetan eta edaritegietan zihardutenak ere kontuan hartu behar dira. Martxoaren 18an
Udaletxera joan ziren Udalak beren produktuak saltzeko agindu zizkien lekuengatik
langile talde horrek zuen ezadostasuna eta kezka adieraztera. Ordu arte Alondegi
aurretik igaro eta Aiztogile kaletik sartzen zen Errege eta Posta Bidearen zati bat
erabili ohi zuten horretarako. Udaletxeak leku horretatik alde egitera behartu zituen,
zaldiei eta gurdiei pasabidea oztopatzen baitzieten, eta azoka barrura aldatzera
behartu zituen. Emakume haiek ez ziren egonean geratu, ezer egin gabe, baizik eta
beren eskubideen alde borrokatu ziren, ohituraren indarrez irabaziak baitzituzten
eskubide horiek, azoka barruan saltokia izateko eskubidea, adibidez; eta talde bezala antolaturik agintarien aurrean presio talde bat osatu nahi izan zuten; lortu, ordea,
ez zuten askorik –edo ia ezer ere ez– lortu. Une hartan hiriko azoka berrantolatu
nahirik ari zen Udaletxea, pertsonen eta zamarien igarobidea oztopatzen zuten
saltoki eta jarduerak handik kentzen ahaleginduz.

Dokumentu iturriak: Gasteizko Udal Artxiboa (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
2. Emakumea eta lana/ 6. Emakumea eta transgresioa
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RETANA Y AGUIRRE, Mariana de
XVI. mendea

J

uan Ruiz de Vergara Mariana de Retanarekin ezkondu zen bigarren ezkontzan:
Mariana hau San Pedro elizaren ongile ezaguna eta Juan de Retana Mesinako ar
tzapezpikuaren arreba zen.
1589ko ekainaren 7an, Marianak, senarrarekin batera, azken nahia izenpetu
zuen, eta egun horretan bertan hil zen Juan Ruiz de Vergara.

Dokumentu iturriak: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Gasteiz,
1998; PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, III. lib., Gasteiz, 1968.
3. Emakumea eta boterea/ 7. Emakumea eta mezenasgoa

RIVAS, Ana de
XVI. mendea
San Jose ospitaleko patroia

A

na de Rivas Gasteizko Errementari kalean zegoen San Jose ospitaleko fundazioaren patroia zen Filipe II.aren garaian.

XVI. mendean, Erresuma guztian zehar zegoen ospitale ugaritasuna ikusirik, haietan eskaintzen zen arreta urri edo desegokiari erremedioa emateko, hiri bakoitzean
ospitale kopurua urritzen ahalegindu ziren elizako agintariak eta agintari zibilak,
horretarako ahal ziren ospitale guztiak errenta gehienak eta erregularrenak zituztenen inguruan bilduz. Gasteizen 1521. urtean egin ziren ospitale kopurua urritzeko
lehenengo gestio horiek, hirian bost ospitale zirenean. Bigarren ahalegina 1568an
egin zen. Ana de Rivasek errege agiri bat lortu zuen Filipe II.aren eskutik, San Jose
ospitalea Santiagoko ospitalarekin bat egitetik libre utziz. Eta era horretara San Joseko ospitalea indarrean geratu zen, beste guztietatik aske, harik eta 1784. urtean,
ospitalearen sortzailearen ondorengo eta fundazio hartako patroia zen Legardako
markesak hala eskaturik, Erruki Etxera atxiki zitzaion arte.
Dokumentu iturriak: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Gasteiz,
1998.
3. Emakumea eta boterea/ 5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua

ROTAETA, Magdalena de
Gasteiz, XVIII. mendea
Gozogile aberats baten emaztea

M

agdalena de Rotaeta Gasteizen jaio zen XVII. mendearen bukaera aldera, eta
Joseph de Zabala gozogilearen emaztea zen. Gasteizko argizarigile eta merkatari familia ezagun bateko alaba zen. Bere ahizpa Teresa Joseph de Furundarrena
txokolategilearekin ezkonduta zegoen, eta beste anaia Ventura Luisa de Pedroso,
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Josepha de Larenaren alabarekin zegoen ezkonduta. Larenatarrak Gasteizko argizarigile eta merkatari familia ezagun bat ziren. Eskulangile familien artean maiz egin
ohi ziren hitzarmenak, kontuan harturik batez ere hiriko txokolategile eta gozogile
disnastia nagusietako bat zela Zabalatarrena. Errementari kaleko lehenengo auzunean zuten etxea.
Magdalena de Rotaetak, Zabala eskulangile aberatsaren emazte zen aldetik, ez
zuen etxeko lanetan jarduten, lan horietarako hiru neskame eta morroi bat baitzituzten. Etxeko lehen solairuan, “solairu noblean”, egiten zuen bere bizimodua.
Sukaldera ez zen ezertarako jaisten, eta bai berak bai senarrak, lehenengo solairuan
gosaltzen, bazkaltzen eta afaltzen zuten. Magdalenak laguntzaile ona zituen bere
iloba alarguna, Maria Josepha de Rotaeta, etxeko giltzazaina, Antonia de Losa
eta Javiera de Iturralde neskameak, eta azken honen anaia Joseph, etxeko morroia
zena.
Dokumentu iturriak: Valladolideko Errege Kantzelaritzako Artxiboa (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
2. Emakumea eta lana

ROTAETA, Maria Josepha
Gasteiz, 1701
Gozogile baten etxeko giltzazaina

M

aria Josepha de Rotaeta Gasteizen jaio zen 1701. urtean. Oraindik gazte zela
alargundu zen, eta bere izeba Magdalena de Rotaetak Joseph de Zabala gozogintzako ofizialearen emaztearen etxean jaso zuten (Errementari kaleko lehenengo etxesailean). Ahaidea zenez, “etxeko gobernuko arduradun gisa” zeukaten etxean,
konfiantza gehieneko neskame edo gitzazain edo neskame buru gisa, alegia. Etxeko
gainerako neskame eta morroi guztien ardura zeukan, eta bere osaba-izeben familiaren sosegua ezerk eten ez zezan eta etxeko bizimodua normaltasun osoaz egin
zedin arduratzen zen. Mendeko neskame eta morroien eta ugazaben arteko harremanen arduraduna zen, orobat. Ugazabak bere neskameetako bati mandaturen bat
agindu nahi zionean, Josephari esaten zion lehendabizi, neskame-buru gisa, eta
hark zegokion neskameari agintzen zion. 1746an Joseph de Zabala gozogileak
etortzeko agindu zion Maria Josepha de Rotaetari. Bere aprendizaren etxera neskame bat bidaltzeko agindu zion, haren aita etor zedin, mutilaren jokaera makurra
azaldu eta argitu nahi baitzuen. Maria Josephak Javiera de Iturralde neskameari
eman zion mandatu hori egiteko agindua. Aprendizaren aita osabaren etxera etorri
zenean, “lehenengo solairuko gela nagusira lagundu zion, han baitzegoen osaba”, eta
gelan geratu zen elkarrizketa guztia entzunez, hura bukatzen zenean bisitariari ateraino laguntzeko asmoz, neskame buru zen aldetik, ugazaben elkarrizketetan en
tzuten egoteko eskubidea baitzuen.
Maria Josephak, lehen ere esan den bezala, gozogile ofizialearen etxe osoaren
ardura zuen. Gainerako mirabeei aginduak emateko arduraz gainera, “etxeko liskarretan” parte hartu eta ugazabek jakin aurretik konpontzen ahalegintzeko ardura
ere bazuen. Liskar horien artean zeuden, adibidez, etxeko mirabeen eta lantegilo
langileen artean sor zitezkeen liskarrak, edo edariak eragin zitzakeen ezbeharrak
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ere. Mirabe buruak bere aginpidetxoa ere bazuen etxean. Mirabeen eta morroien
arteko liskarrak erabakitzeko eskubidea ere bazuen, liskar horiek lantegian izan ordez etxe barruan gertatzen zirenean. Gau batez etxeko aprendiza eta bi ofiziale
sukaldean afaltzen ari ziren, ohi zuten bezala, eta liskar bat sortu zen. Antonia de
Losa etxeko neskameak Maria Josephari jakinarazirik, mirabe burua sukaldean sartu
zen, eztabaida moztu eta bakoitza bere lekuan jarri zuen. Andres de Arandia ikasle
mutila etxera mozkortuta iristen zenean, Josephak lagun egiten zion, ugazabak
jakin ez zezan, eta errietarik eman ez ziezaion. Aprendiza asko samarretan etxeratzen zen, ordea, mozkorturik, eta estuasun larriak pasarazten zizkion Josephari. Behin baino gehiagotan iritsi zen Andres etxera “ardoz karga-karga eginik, eta dendan
bertan bota zuen”. Familiak horrelakorik ikus ez zezan eta arazorik izan ez zedin,
Josephak oheratzen lagundu zion, eta “ohera joan zenean, bere aurrean ardoa gonbitatu zuela ohartu zen, eta arreta guztiaz garbitu zuen, bere ugazabek ikusi eta jakin
ez zezaten”.
Dokumentu iturriak: Valladolideko Errege Kantzelaritzako Artxiboa (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
2. Emakumea eta lana/ 6. Emakumea eta transgresioa

RUIZ DE GAUNA, Maria
Gasteiz, XV. mendearen erdialdea
Pedro Sanchez de Bilbao fisikariaren emaztea eta Teresa “buru-moztuaren” ama

M

aria Ruiz de Gauna Pedro Sanchez de Bilbao fisikariaren bigarren emaztea zen.
Sanchez de Bilbaotarrak XV. eta XVI. mendeetan Gasteizko Kordoi Etxe famatuaren jabe izan ziren kristautasunera konbertitutako leinu judu bat izan ziren.

1480ko urriaren 1ean haien alaba, Teresa Sanchez de Bilbao, senarrak, Juan
Martinez de Buendiak, hil zuen. Epaitegiak Maria Ruiz de Gauna haurren amonaren
eta Juan Sanchez de Bilbao haurren osabaren babespean utzi zituen Maria eta Sancha, senar-emazteen alabak.
Juan Martinez de Buendia hiltzera kondenatu zuten, baina hiritik ihes egin zuen,
eta Isabel Erregina Katolikoak turkiarren kontra gudura joaten ziren guztientzat
emandako barkamenaz aprobetxatu zen. Mariak deliberatua zuen bere alabaren
hilketa ez zela mendekurik gabe geratuko, eta haren hiltzailea ere ez zela merezitako
zigorrik gabe geratuko, batez ere hilketa egin eta handik hiru urtera ezer gertatu ez
balitz bezala berriro Gasteizen agertu zenean. Ikerketa bat egin zuen ea bere suhia
egiaz Errege Katolikoen ontzietan soldadu egon zen, eta gezurra zela aurkitu zuen.
Juan Martinez de Buendiak diruz ordainduta beste bat bidali zuen bere lekuan. Froga hori eskuetan zuelarik, Isabel Erregina Katolikoarengana jo zuen, suhiari emandako barkamena balio gabe utz zezan. Erreginak ontzat eman zuen Mariaren eskaera, eta 1483ko abenduaren 24ean bete zen hiltzeko zigorra.
Dokumentu iturriak: VIDAURRAZAGA INCHAUSTI, Jose Luis, “Los Sanchez de Bilbao de la Casa del Cordón. Linaje de judíos conversos”, Boletín de la Institución Sancho el Sabio, 1972. urtea.
3. Emakumea eta boterea/ 6. Emakumea eta transgresioa
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SABOIAKOA, Maria Luisa Gabriela
Turin, 1688-Madril, 1714
Espainiako erregina

M

aria Luisa Gabriela Saboiakoa Turinen jaio zen
1688. urtean. Vittorio Amedeo II.a Saboiakoaren
alaba zen. Filipe V.aren aurreneko emaztea izan zen.
Espainiako Ondorengotza gerraren hasieran, Frantziako
Luis XIV.ak tratua egin zuen, arrazoi politikoak zirela
bide, Maria Luisa Gabriela Espainiako Filipe V.a haren
bilobarekin ezkon zedin. Ezkontza hori 1701. urtean
ospatu zen Turinen, ahalez, printzesak 13 urte eta Filipe
V.ak 18 urte zituztenean. Bere ganberazain nagusia,
Ursiniko printzesa, lagun zuela iritsi zen Espainiara, eta
haren eta Portocarrero kardinalaren eraginpean egon
zen.

Erregina gaztearen adimen zorroztasunak ezagutu
zuten guztiak utzi zituen harrituta. 1701ean honela
zioen hari buruz frantses enbaxadore Marcingo kondeak: “Adinez dagokiona baino mila bider zentzu eta
arrazoi gehiago du (…), eta badirudi oso maite duela senarra eta zoriontsua dela oso”.
1708an madame de Maintenonek goraipamen handiak egiten zituen Maria Luisaz,
erregina eta emakume gisa: “Bere sexukideak eta bere mailako printzesak harro egoteko moduko erregina”. Era berean, 1710ean Vendômeko dukea honela mintzatzen
zen erreginaz: “Aitortu beharra dut, erreginari dagokionez, hartaz entzuna nuen
guztiaz goitik dagoela; une batez ikustea aski da, hartaz prendaturik geratzeko”.
Filipe V.ak 1702an inperioko gudarosteen kontra borrokatzera Italiara joan beharra izan zuenean, erresumako gobernari eta ordezkari nagusi izendatu zuten, oso
gaztea izanagatik; Bartzelonatik Madrila aldatu zen, eta harako bidean Aragoiko
Gorteak zabaldu zituen. Erregea itzuli zelarik, haren laguntzaile izan zen gerrako
gauzetan –haren bukaerarik ez zuen ezagutu– eta baita Frantziaren gain zituen asmoetan ere. Luis I.aren eta Fernando VI.aren ama izan zen.
1710eko urriaren 1ean Saboiako Maria Luisa Gabriela erregina Gasteizen izan
zen. Ondorengotzako gerra zela-eta, eta Karlos Artxidukearen aldekoak aurrera sar
tzen ari zirenez, erreginak eta kontseilari eta epaitegi guztiek Madrildik alde egin eta
iparralderantz abiatu beharra izan zuten. Arabako probintzia Filipe V.a Borboi erregearen aldeko izan zen denbora guztian. Gasteizko hiria leku segurua zen, horrenbestez, erregeren familiarentzat. Hantxe hartu zuen babesa erreginak bere seme Luis printze oinordeko gazte-gaztearekin, haren inude Maria Antonia de Salcedo Montehermosoko I. markesarekin eta beste zenbait kontseilari eta gortesaurekin. Gauzek okerrera jotzen bazuten, Frantziako mugatik aski hurbil zeuden horrela.
Hiru hilabetez egon ziren Montehermosoko jauregian bizitzen. Gasteiztarren begirune eta harrera ereduzkoak izan ziren. Egoera hark, ordea, bere Gortetik urruti,
senarrarengandik bereizirik eta gerrako albiste makurrek kezkaturik, erregina baten
ohoretan festa eta jai asko antolatzeko beta gutxi ematen zuen. Abenduaren 20an
utzi zuen Gasteiz eta abiatu zen atzera Madrilerantz, Ondorengotza Gerra bukatu
zelarik.
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Filipe V.aren eta Saboiako Maria Gabrielaren arteko maitasuna egiazkoa izan zen;
amodio handi egiazkoa, hainbesteraino non koplak kantatzen baitzituen herriak,
harako hura bezala: “Kotxe batean sartu-sarturik / estu-estu omen ziren etorri / beren
mesedeak, nola ere letozkeen / estu bai estu usapal bi.” Oso gazterik hil zen, Madrilen,
1714. urtearen hasiera aldera, 26 urte zituela.
Dokumentu iturriak: PEREZ SEMPER, María de los Angeles, “Dos esposas, dos reinas”, Historia y vida,
99. ale berezia (Felipe V. El primer Borbón que reinó en España). REGUERA ACEDO, Iñaki, “La ciudad se
divierte: entradas reales y fiestas de toros en Vitoria (1615-1819)”, in IMIZCOZ BEUNZA, Jose María
(Zuz.), La vida cotidiana en Vitoria en la Edad Moderna y Contemporánea, Donostia, 1995.
4. Bisitari ospetsuak

SAGARBINAGA, Maria de
XVIII. mendea
La Alamedako I. markesen neskamea

M

aria de Sagarbinaga, Juliana de Presa eta Francisca Paula de Salazar neskame
izan ziren Bartolome de Urbina eta Brigida Ortiz de Zarate eta Gonzalez de
Junguitu La Alamedako I. markesen Errementari kaleko jauregian. Neskameek eta
morroiek urte askotan etxe berean lan egiten baldin bazuten, estimu berezia izaten
zieten beren fideltasunagatik. Askotan gertatzen zen ugazabek bere testamentuan
kontuan izatea ere, eta haientzat diru pixka bat edo jantzi batzuk uztea. Horixe
gertatu zen La Alamedako markesarekin ere, zeren 1775ean eman baitzuen testamentuak oroitzapen berezi bat izan baitzuen bere hiru neskameentzat, Maria, Juliana eta Francisca Paularentzat, eta 50 erreal utzi zituen bakoitzarentzat diru eskuetan. Neskame haiek beren ugazabaren etxerako zuten fideltasunak nahiko eta sobra
froga erakutsi zituen, zeren Maria de Sagarbinagak bere dirua aurreratu ere egin
baitzuen inoiz etxerako eguneroko ogia erosteko, gero markesak diru hori itzultzen
bazion ere. Neskame horien bizitzan, ordea, ez ziren izaten gogo-gozoak gauza
guztiak. Soldata, adibidez, morroiek izaten zutenaren erdia zuten. 1775. urtean
Bartolome de Urbina jaunak 40 erreal ordaindu zien hiru neskame horiei beren lanaren ordainez, janariez, jantziaz eta ostatuaz gainera; morroiei, berriz, 100 erreal
ordaindu zien. Neskameen jornala garai haietan eskulangile batek kobratzen zuenaren seiren batetik erdira bitartekoa izan ohi zen.

Dokumentu iturriak: Arabako Probintziako Artxiboa (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
2. Emakumea eta lana

SALAZAR, Francisca Paula de: ikus SAGARBINAGA, Maria de
XVIII. mendea
La Alamedako I. markesen neskamea
2. Emakumea eta lana
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SALAZAR Y SANCHEZ DE SAMANIEGO, Manuela
Gasteiz, 1779ko ekainak 17-Gasteiz, 1844ko azaroak 20
La Alamedako II. markesa. Tertulia egiten zuen bere jauregian

M

anuela de Salazar y Sanchez de Samaniego Gasteizen jaio zen 1779ko ekainaren 17an. Jose Maria de Salazar y Salazar, Narrosko markesaren anaia, eta
Joaquina Sanchez de Samaniego y Fernandez de Tejada izan ziren haren gurasoak.
1796ko ekainaren 14an, hamazazpi urte zituela, Ramon Maria de Urbina y Gaitan
de Ayalarekin ezkondu zen, La Alamedako II. markesa bera, 45 urte zituena, eta sei
urte lehenago alargundua. Senarra garrantzi handiko pertsonaia izan zen hirian:
Gasteizko alkatea behin baino gehiagotan (1781 eta 1796an), Arabako Ahaldun
Nagusia 1800 eta 1803 urte bitartean, eta 1810ean Bizkaiko gobernuko kontselairi
izendatu zuten, polizia orokorraren eta gurtzaren arduradun. Ilustratua baitzen,
asko nabarmendu zen hirian, Euskalerriko Adiskideen Elkartean lan handia egin
zuen, eta ilustratuen egitasmo askotan parte hartu zen, besteak beste Marrazketa
Eskolan. Alaba bakarra izan zuten, Teotiste Maria Luisa de Urbina, ezkondu eta hurrengo urtean jaio zena.
Andre Manuelaren deskribapen bakarra gorde da, Jovellanosek egin zuen deskribapen laburra, Gasteiztik 1797. urtean igaro zelarik, markesak 18 urte zituenean,
literatura tertulia haietako batean ezagutu baitzuen, hiriko jaun baten etxean: “Garaia, ondo egina, begi guztiz ederrak, apur bat geldia; pianofortea modu miresgarrian
jo zuen”. Markesak, dama noblea izanik, frantses moda jarraitzen zuen, haurdun
zegoen arren: “Atorra jantzita, bularraren azpian estutua, lokailurik gabe; haurdunaldiaren lehen garaian; ilea bekokian ageri zuela; begiak handiak eta biziak, itxura atsegina”. Garai hartan markesak bere osabaren etxean egiten zen tertulian parte har
tzen zuen; Luis Maria de Salazar y Salazar zen osaba, Salazarko I. kondea. Orobat
parte hartzen zuen bilkura hartan Narrosko markesak.
Teotiste 1815eko maiatzaren 12an ezkondu zen San Pedro elizan, Iñigo Ortes de
Velascorekin, berak 18 urte zituela eta senarrak 28. Errementariko jauregian hartu
zuten bizilekua, guraso eta aita eta amagirrebarekin, Alamedako markesak. 1825.
urteko urtarrilaren 23an hil zen, La Alamedako markesa titulua heredatu eta hilabete gutxira. Iñigok oso harreman onak izan zituen beti amagirrebarekin, zeina berarekin bizi izan baitzen alaba eta senarra hil ondoren. Izan ere, hilabeteko aldearekin
hil ziren, hurrenez hurren, 1824ko abenduaren 5ean eta 1825eko urtarrilaren 23an.
Manuela de Salazarrek, alargundu ondoren, tertulia egiten zuen arratsero bere
jauregian. Gizonezkoak liburutegian biltzen ziren, eta damak berriz –haien artean
markesa alarguna, Manuela de Salazar andrea bere adiskide mina, Juana Garcia
Escudero andrea (jauregi hartan bertan bizi zena), eta Maria Agueda Valencegui y
Araoz andrea–, aldameneko egongelan elkartzen ziren, eta han “tresillo” karta
jokoan aritzen ziren, edo berriketan. Tertulia honetan halaber parte hartzen zuten
Iñigo Ortes de Velascoren lau seme-alabek (markesa alargunaren suhia bera): Javier,
Ramon, Maria Josefa (Ignacio de Zavala y Salazarren emaztea) eta Carmen. La Alamedako markesa alarguna eta Maria Agueda Valencegui Montehermosoko VI.
markesaren lagunak izan ziren; izan ere, azken hau bitartekaria izan zen Maria Agueda de Valenceguiren alde (urruneko ahaideak ziren) frantsesek atxilo hartu zutenean, bere bi seme, Juan eta Luis, frantsesen kontra nabarmendu ziren pertsonak
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baitziren. Maria Agueda, liberala zelako, bere adiskide La Alamedako markesarekin
Baionan erbesteraturik egon zenean, behin baino gehiagotan joan zitzaien bisita
egitera Montehermosoko markesa, zeina Carresen bizi baitzen. Manuela de Salazar
Gasteizen hil zen 1844ko azaroaren 20an, 65 urte zituela.
Dokumentu iturriak: SANTOYO, Julio César, Viajeros por Alava. Siglos XV a XVIII, Gasteiz, 1972. VIDALABARCA, J., VERASTEGUI, F. y OTAZU, A. de (Argit.), Fausto de Otazu a Iñigo Ortés de Velasco. Cartas,
1834-1844, 2 lib., Gasteiz, 1985.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 3. Emakumea eta boterea

SALCEDO Y CHAVARRI, Maria Antonia de
Iruñea, 1664ko martxoa-Madril, 1737ko uztailak 15
Montehermosoko I. markesa eta Espainiako errege infanteen inudea

M

aria Antonia de Salcedo 1664ko martxoaren 9an bataiatu zuten, Arreko Andre
Mariaren basilikan, Iruñeatik gertu. Aspaldiko familia noble bateko kidea zen.
Bere ama Maria Eustaquia de Chavarri y Viguriaren maiorazkoen jabea zen, zeinak
Chavarri eta Viguriatarrenak baitziren. Chavarrikoak ziren Lizarrako Chavarri jaure
txea, Ruako kalean, Lizarrako Agustindarren komentuaren patronatua, familiaren
jabetza ziren kapera eta hilobiarekin, eta Lizarrako merino eta justizia nagusia tituluak. Viguriakoak berriz ziren armeriako kabuko jauregia, Oyanederra, Viguria eta
Aguinagako eserlekua eta botoa Nafarroako Gorteetan, eta Errozko Benta, Nafarroan dena.
Vicente Jose Francisco de Aguirrerekin ezkondu zen 1682ko otsailaren 25ean, 18
urte zituela, Soriako San Nikolas parrokian. Ezkon bizitza senarraren etxean hasi
zuen, Gasteizko Aguirretarren jauregian, zeina Santa Mariako kalean baitzegoen.
Senarra ez zen iritsi bere aitaren oinordekotasuna hartzera, hura baino lehenago hil
baitzen. Gasteizko Udaleko erregidore izan zen 1686. urtean.
Hiru seme izan zituzten: Pedro Ignacio Joseph (1684), txikitan hil zena; Francisco
Antonio (1685), aitaren oinordekoa titulu eta maiorazkoetan eta Manuel Antonio
Juan (1686).
Nahiko gazte geratu zen alargun, 1690. urte inguruan. Hiru semeetatik, zaharrena bakarrik, Francisco Antonio, hil zen bera baino geroago, eta hark heredatu zituen
gurasoen maiorazkoak.
1701. urteko otsailaren 1ean Filipe V.a Gasteiza iritsi zenean, Espainiako tronua
hartzera, bi egunez egon zen Aguirretarren jauregian ostatu hartuta.
1707. urtean Filipe V.ak Saboiako Maria Luisarekin izan zuen seme zaharrenaren
inude edo gobernari izendatu zuen Maria Antonia; Luis I.a izango zen hura, eta
Maria Antoniak 1715. urtea arte izan zuen inude kargua, orduan Filipe V.aren bigarren emazte Isabel Farnesiokoa erreginaren giltzazain eta ohorezko dama egin baitzuten.
1708ko abuztuaren 15ean Nafarroako titulu baten grazia eman zioten, Montehermoso markesarena, eta titulua eraginkorra izan zen 1714ko abenduaren 14tik
aurrera.
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1707. urtean Luis printzearen inude izendatu zutenetik aurrera, 1737an hil zen
arte, jauregian bizi izan beti, Madrilen, eta berarekin, baita bere semeak eta biloba
batzuk ere. Hogeita hamar urte horietan karmeldar oinutsen bizimodua egin zuen,
eta ordenaren abitua ere janzten zuen. Madrilgo Errege Oinutsetan ehortzi zuten.
1715. urteaz gero, ez zuen bere ardurapean izan Luis printzea, beste zaindari
baten kargu geratu baitzen, Judice kardinala. Baina printzeak, zazpi urte baino ez
baitzituen, eta aurreko urtean ama galduta, markesarekin oso lotura estua gorde
zuen, ama deitzen zuen eta haren besoetan hil zen, errege zela, 1724. urtean.
1716-1723 urte bitartean, markesa Karlos printzearen inudea izan zen (etorkizuneko Karlos III.a), eta hark ere biziki maite zuen. Markesaren ondoren, printzearen
heziketa beraren semearen eskuetara igo zen: Montehermosoko II. markesa izango
zen hura, Francisco Antonio de Aguirre y Salcedo.
Ondorengotza gerraren garaian, 1710. urtean, Saboiako Maria Luisa erreginak,
Luis bere seme zaharrenarekin eta Montehermosoko markesarekin batera, Gasteizen hartu zuen babesa, Aguirretarren jauregian, urriaren 1etik abenduaren 20a arte.
1737ko San Buenaventura egunean, uztailaren 15ean, hil zen markesa, berak
iragarri zuen bezala. Gortean asko deitoratu zuten markesaren heriotza, asko maite
baitzuten denek.
Testamentua Madrilen egin zuen 1737ko maiatzaren 29an, eta hartan, maiorazkoak Francisco Antonio semeari uzteaz gainera, hauek uzten zizkion: “urrezko gurutze bat, bost diamante handirekin, erregeak irakurtzen ikasi zuen liburua, haren eskuak egindako arrasto batzuek eta haren izena ageri dituena, eta neri oparitzat ematera makurtu zena, eta diamantez apaindutako urrezko kutxa bat, hura ere erregearena izan zena”. Utzi zion halaber semeari urrezko gurutze bat, barruan Lignum
Crucis bat zuena, Maria Antoniaren aitarena izan zena, eta “flasko kutxa zilarrezko
bat, Bi Sizilietako errege Don Karlosena izan zena”.
Dokumentu iturriak: Madrilgo Errege Jauregiko Artxiboa; VIDAL ABARCA, Juan. “Linajes alaveses. los
Aguirre: marqueses de Montehermoso”, Boletín “Sancho el Sabio”, XIX. urtea, XIX. liburukia, 1975; VIVES
CASAS, Francisca, El palacio de Montehermoso, Gasteiz, Vitoria-Gasteizko Udala, 1996.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 3. Emakumea eta boterea

SALINAS, Maria de
Gasteiz, 1485-Londres, 1547
Ingalaterrako erregina Aragoiko Katalinaren gorteko dama

M

aria de Salinas Juan Sanchez de Salinas eta Ines de Albornozen alaba izan zen,
eta Martin Sanchez de Salinasen iloba; azken hori Portugalgo Isabelen gelazaina eta idazkaria izan zen, eta Isabel Katolikoaren kontulari, ordaintzaile eta al
txorzaina.
Oso gazte zelarik sartu zen Isabel Katolikoaren zerbitzura, haren alaba Katalina
printzesaren gorteko dama gisa, hura ere 1485ean jaioa.
1501. urtean Aragoiko Katalina Ingalaterrara joan zen, Galesko Printze Arturorekin ezkontzera. Orduan jada Maria de Salinas printzesaren jarraigoko kidea zen,
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beste arabar pertsonaia askorekin batera. Katalina eta Arturoren ezkontza 1501.
urteko azaroan ospatu zen.
Handik lau hilabetera, 1502an, Arturo Printzea hil zen, eta Katalina printzesa
gaztea alargun geratu zen, harik eta, zazpi urte pasata, Katalina printzesa aurreko
senarraren anaia eta Ingalaterrako errege Henrike VIII.arekin ezkondu zen arte.
Katalinaren jarraigoa osorik Espainiara itzuli zen, Maria de Salinas izan ezik, huraxe geratu baitzen Katalina erreginaren laguntzaile bakar bezala.
1516. urtean erreinuko gizon aberatsenetako batekin ezkondu zen Maria, Lord
William Wiloughbyrekin, zeina 1526an hil zen. 1519an jaio zen senar-emazteen
alaba bakarrari, erreginaren ohorez, Katalina deitu zioten, eta bi aldiz ezkondu zen,
Tudortarren errege familiako ahaide bihurtuz. Maria 1526. urtean alargundu zen.
Katalina erreginari Henrike VIII.ak uko egin zionean, eta Kimboltongo gazteluan
itxi zutenean, Maria de Salinas izan zen bisitatzeko baimena izan zuen dama bakarra.
1536. urtean hil zen erregina, bere Maria leialaren besoetan. Hileta jarraigo txiki
bat izan zuen, eta hantxe zeuden Maria eta bere alaba, eta hark eraman zuen hilobiratzera Peterborough-eko katedralera.
Orduz geroztik bada tradizio bat Maria de Salinas erreginaren aldamenean dagoela hilobiratua dioena, Peterboroughen. Izan ere, erreginaren hilobia zabaldu
zutenean XIX. mendearen bukaeran, emakumezko gorpu bat zegoen Aragoiko
Katalina erreginarenaren ondoan.
Dokumentu iturriak: SANTOYO, Julio César, La formación de Alava, Gasteiz, 1984.
3. Emakumea eta boterea

SALVATIERRA, Antonia de
XVI. mendea-Gasteiz, 1627ko maiatzak 8

M

artin de Salvatierra gasteiztar apezpikuak fundatu zuen San Prudentzioko Seminarioa edo Ikastetxea, bertako elizigizonak prestatzeko eta kultura zentro
bat sortzeko helburua zuena. 1604. urtean, hil zenean, eraikuntzarako aginduak utzi
zituen, eta, nahiz eta arazoak izan ziren fundazioaren patroien artean, 1608. urte
inguruan hasi ziren lanak. Ekimena orduan haren iloba Antonia de Salvatierraren
esku geratu zen, zeina Lucas de Salvatierrarekin ezkondua baitzegoen, eta hark,
osabaren aginduak jarraituz, San Ildefontsoko elizaren aldamenean altxarazi zuen
eraikina.
Elizaren barruan bada hilarri bat, eta hilarriko idatziak biak hobiraturik egon ziren
lekua adierazten du. Bertan zehazten da Antoniaren heriotza eguna: 1627. urteko
maiatzaren 8a.
Fundazioan ikastetxe seminarioa egon zen, 1780. urtea arte, orduan Umezurztegi edo Erruki Etxea bihurtu baitzen, Diputazioaren patronatuaren mende.
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Dokumentu iturriak: BALLESTEROS IZQUIERDO, Teresa, Actividad artística en Gasteiz durante el primer
tercio del siglo XVII: Arquitectura, Gasteiz, 1990; LOPEZ DE GUEREÑU, Gerardo, Catálogo Monumental.
Diócesis de Gasteiz, III lib., Gasteiz, 1968; VELEZ CHAURI, José Javier, “Barroco”, in Vitoria-Gasteiz en el
arte, Gasteiz, 1997.
7. Emakumea eta mezenasgoa

SALVATIERRA, Maria de
XVI. mendea

M

aria de Salvatierra Juan Ruiz de Vergararen aurreneko emaztea izan zen. Gizona
probintziako Ahaldun Nagusia izan zen. Bien semeak, Ruiz Diaz de Vergarak,
1590. urtean, akordio bat izenpetu zuen San Pedro parrokian hilobia eraikitzeko,
aitaren desiraz parrokiako presbiterioan altxatu zena.
1565. urtean senar-emazteek elkarrekin egin zuten testamentua, eta errentako
mila dukat erantsi zizkioten, betiko, Juan Ruiz de Vergararen gurasoek sortutako
maiorazkoari.

Dokumentu iturriak: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Gasteiz, 1998; PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental de la Diócesis de Gasteiz, III. lib., Gasteiz, 1968.
3. Emakumea eta boterea/ 7. Emakumea eta mezenasgoa

SANCHEZ DE BILBAO, Teresa, “lepo-moztua”
Gasteiz, XV. mendearen erdialdea
Senarrak, Juan Martinez de Buendiak, hil zuen

T

eresa Sanchez de Bilbao Pedro Sanchez de Bilbao fisikariaren eta haren bigarren
emazte Maria Ruiz de Gaunaren alaba zen, eta Juan Sanchez de Bilbao merkatariaren arreba. Sanchez de Bilbaotar familia judu kristautuen leinu bat izan zen,
gasteiztar Sokaren Etxe famatuaren jabea izan zena, XV eta XVI. mendeetan.
Senarrak, Juan Martinez de Buendiak, moztu zion Teresari lepoa, 1480ko urriaren 1ean. Ez dakigu zein zen motiboa, baina arrazoietako bat ekonomikoa izan zitekeen, zeinaren bidez “deabruzko pentsamenduarekin, Jaungoikoarenganako ikararik
gabe eta hargatik zegokion zigorrari erreparatu gabe, gaiztakeriaz eta saldukeriaz”,
burutu zuen, aldez aurretik prestatuta, parrizidio koldarra, zeren, “emaztea hil aurretik, altxatu eta apartatu baitzituen bere ondasun guztiak, delitu hau egiteko zuen
asmoagatik”. Gasteizko alkateak heriotzara kondenatu zuen hiltzailea, eta alaben
tutoretza, adin txikikoak baitziren, nesken amona eta osabari eman zien.
Juan Martinez de Buendiak ihes egin zuen Gasteiztik, eta Isabel Katolikoa erreginak, 1480ko urriaren 20an, Itsas armadan turkiarrekin borrokatzera sartu ziren
guztiei emanadako barkamen orokorrean babestu zen, nahiz eta ez zen armadan
sartu.
1483. urtean, emaztearen hilketa bururatu eta handik hiru urtera, Gasteiza itzuli zen. Hilaren amak, Maria Ruiz de Gaunak, inola ere ez zuen nahi suhi hiltzailea
berearekin ateratzerik, eta alabaren hilketa ordaindu gabe gera zedin. Mendekua
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lortzeko, erreginarengana jo zuen, eta suhiari emandako barkamena aldatzea eta
baliogabetzea erregutu zion, suhia ez zela pertsonalki joan armada hartara adieraziz, aitzitik, ordezko bat bidali zuela bere lekuan. Erreginak amore eman zuen, eta
1483. urteko abenduaren 24an Juan Martinez de Buendiaren kontrako heriotza
epaia bete zezaten agindu zuen, hiru urte lehenago izenpetua. Senar-emazte hauen
alabak, Maria eta Sancha Martinez de Buendia, bi gasteiztar itzaltsuren amak izango
ziren geroago: Martin de Salinas (Mariaren semea) eta Juan Alonso de Gamiz (Sancharen semea) enbaxadoreak biak.
Emazte hiltzailearen estigmak belaunaldiz belaunaldi esetsi zuen familia hau.
Hala, hiltzailearen bilobek, beren deitura eta Gortean arrakasta izateko aukerak hondatzen zituen arrastoak urrunarazteko, uko egin zioten beren jatorriari. Beti adierazi zuten ez zirela Juan Martinez de Buendia hiltzailearen zuzeneko oinordekoak
(haren alaben oinordekoak baitziren, eta, hortaz, haren bilobak), aldiz, aipaturiko
hiltzaile haren arreba baten oinordeko zirela zioten, Maria Martinez de Buendiarenak.
Dokumentu iturriak: VIDAURRAZAGA INCHAUSTI, José Luis, “Los Sanchez de Bilbao de la Casa del Cordón. Linaje de judíos conversos”, Boletín de la Institución Sancho el Sabio, 1972. urtea.
3. Emakumea eta boterea/ 6. Emakumea eta transgresioa

SANCHO DE GUERRA, Maria Josefa
Gasteiz, 1843ko irailak 7-Bilbo, 1912ko martxoak
20
Jesusen Zerbitzarien ordenaren fundatzailea eta
santa

M

aria Josefa Sancho Gasteizko Errementari kalean jaio zen, 108. zenbakian, 3. zenbakian,
eskulangileen familia apal batean. Aita aulki egilea
zuen, eta bi urte zituela hil zitzaion.
Lehen heziketa arabar hiriburuan jaso ondoren,
Madrila aldatu zen, ahaide batzuen etxera, bere
heziketa osatzera. Gaztetandik izan zuen erlijiorako
jaiera. 1864. urteko abenduaren 3an, Andre Mariaren Zerbitzarien Kongregazioan sartu zen, baina gero utzi egin zuen, erlijio ordena
berri bat sortzeko ideia bururatu zitzaionean. Erlijio profesa egiterakoan, Ama Jesusen Bihotzekoa izena hartu zuen.
29 urte zituela, Karitateko Jesusen Zerbitzarien Ordena fundatu zuen, beharren
zeuden pentsonei laguntzeko: sortu zen unean (1871) pertsona zaharrak, gaixoak
eta emakume langileen seme-alabak zaintzen ziharduen. Jesusen Zerbitzarien erlijio
emakumeen Institutuaren fundazioaren onespena 1874ko ekainaren 9an egin zen,
eta 1880. urtean hartu zuten egoitza Gasteizen, Hedegile kalean, 1895. urtean gaur
egungo eraikinera aldatzeko. Errementari kaleko jaotetxean, oratorio bat ezarri zuten Institutu horretako mojek, eta beheko solairuan kontsultategi bat prestatu zuten, 1925. urtean.
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1871. urtean zabaldu zen etxeko eta ospitaleko laguntzari eskainitako lehen
etxea, Bilbon. 1892. urtean haurtzaindegi aitzindari bat zabaldu zuen Tolosan (Gipuzkoan), eta beste 39 etxe beste hainbat lekutan. Gaur egun, kongregazio honek
93 etxe ditu, Europan, Amerikan eta Filipinetan banatuak; Gasteizen, Jesusen Zerbitzarien kaleko 21. zenbakian dago ordena honen etxea.
1942. urtean Gasteizko Udalak Hiriko Alaba Kuttuna izendatu zuen, bere jaiotegunaren ehun urteak ospatu zirenean.
2000. urteko urrian Joan Paulo II.a Aita Santuak santa aldarrikatu zuen.
Dokumentu iturriak: Emakunde aldizkaria, 2001eko martxoa. VAL, Venancio del, Mujeres alavesas. Gasteiz, 1987, eta “Vitorianos célebres”, in 800 años. Gasteiz, 1981.
5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua/ 8. Emakumea eta gaur egungo garaia

SANTA KLARAREN KOMENTUA
XIII. mendea-XIX. mendearen erdialdea

H

iriko harresietatik kanpora, Santa Klararen komentua zegoen, frantziskotar mojena. Hasieran serorategi apal bat baino ez zen komentua, San Damianen babespekoa, eta geroago Santa Klararena deitu zena. Emaitzen oparotasunari esker,
pixkana-pixkana, monasterio bihurtu zen. 1247. urtean Inozentzio IV. Aita Santuak
bulda bat eman zion, eta, hortaz, lehentxeagokoa du jatorria, XIII. mendekoa nolanahi ere. 1296. urtean, andre Berenguela infantak utzi zuen herentziaren aberatsari esker, hobekuntzazko lehen lanak hasi ziren komentuan.
Baina XVI. mendean hasi ziren mojak, Juan Martinez de Adurza Kontulariaren
herentzia handiari esker, monasterioaren itxura nabarmen hobetzen.
Denborarekin, frantziskotar komentu honetan hasi ziren sartzen merkatari handi
aberastuen alabak.
Santa Klararen kanonizaziotik aurrera, Alexandro VI. Aita Santuaren eskutik,
1255. urtean, komentua Asisko santaren babespean egotera igaro zen. Mojak klausurarik gabe bizi izan ziren 1503. urtea arte, eta orduan eman zuen bulda, Isabel
Katolikoa erreginaren eskaeraz, Julio II.a Aita Santuak.
XIX. mendearen erdialdean, San Antonioren komentuko eraikinera aldatu ziren
klaratarrak, frantziskotarrek bertatik alde egin baitzuten, desamortizazioko prozesuaren ondoren.
Dokumentu iturriak: BALLESTEROS IZQUIERDO, Teresa, Actividad artistica en Vitoria durante el primer
tercio del siglo XVII. Arquitectura, Gasteiz, 1990. MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria
durante el siglo XVI, Gasteiz, 1998.
5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua

SANTA MARIA MAGDALENAREN KOMENTUA, “BRIGIDAK”
San Lazaro Ospitale Zaharra edo Magdalenaren Etxea

M

agdalenaren Etxea edo San Lazaro Ospitalearen jatorria ez dago batere argi.
San Lazaro Ospitale gisa fundatu izana eta helburua legenardunak zaintzea eta
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sendatzea izatea XII. mendetik datorren albistea da.
XVI. mendearen hasieran udalaren kontrolpean zegoen erakundea, eta ordurako jadanik alargun pobreak eta erromesak hartzeko babespea izatea zen etxe honen helburua,
1524. urteko Karlos V.aren pribilegio batean
adierazten den bezala.
1575. urtean, Gasteizko Udalak, Magdalenaren Etxearen jabetzako lurrak etxe hari
onurarik eman gabe zeudela alokatuak, eta
mojen monasterio bat eraikitzeko premia zegoela argudiatuz, Gasteizen ziren biak –Santa
Klara eta Gurutze Santuarena– ez baitziren jada aski bizilagunen alaba guztiak hartzeko, eta, hori zela-eta, barreiaturik zebiltzan inguruko monasterioetan, erabaki
zuen moja komentu bat fundatzea Etxe hartan.
Bestalde, mojak zein ordenaren mende jarriko ziren, Udaleko diputatu Ortiz
doktoreari eta Martin Perez de Andari eskatu zitzaien argi zezaten, horretarako
pertsona adituekin bildurik. Helburu horrekin, 1576. urteko abuztuan, kapitulu sail
bat ezarri zen, San Augustinen ordenakoa, eta haien arabera moja agustindarren
komentu gisa antolatuko zen, gehienera ere berrogeita hamar moja sartuko zirelarik, eta hamar nobizia. Kapitulazio horiek auzi bat eragin zuten Gasteizko Eskumeneko Aitoren semeekin, Etxe hura zegoen orubearen gainean eskubideak zituztela
adierazten baitzuten haiek, hau da, hiriko harresietatik kanpo, mendebaldean, gaur
egun Katedral Berria dagoen lekuan. Auzia bost urte geroago erabaki zen.
1581. urtean, Calahorrako apezpikuaren onespena eskuratu zuen hiriaren eta
agustindar ordenaren artean Magdalenaren Etxean erlijio emakumeen komentu bat
altxatzeko egin zen hitzarmenak, eta 1582. urtean berriz, Gregorio XIII.a Aita Santuaren Bulda baten bidez, baimena izan zuten ospitale zaharrari eman nahi zitzaion
funtzio berrirako. Alabaina, ez zen agustindar mojen komentua eratu, baizik eta
karmeldar oinutsena.
Aldaketa horren arrazoia argitzeko, gogoratu behar da 1589. urtean Isabel de
Zaldibarrek moja karmeldar oinutsa sartzea erabaki zuela, eta, hartara, Gasteizko
Udalari eskaini zion bere ondasun guztiekin sartuko zela fundatu behar zen komentuan, baldin eta Ordena hura onartzen bazuten. Onartu egin zuten eskaera, baina
Udalak beretzat gorde zuen Etxe osoaren jabetza eta elizaren patronatua, eta elizako fatxadan udalaren armarria ipini zuen.
1589. urteko maiatzean egin zen moja batzuen harrera eta eraikina eta errentak
komunitateari ematea, nahiz eta moja guztiak 1589. urteko irailaren 27a arte ez
ziren sartu.
XVII. mendean jadanik, Gasteizen kokatzeko asmoa galarazia ikusi zutelarik,
Magdalenako mojak Logroñoko komentura eramatea erabaki zuten karmeldarrek,
eta, hala, beste erlijio ordena baten premia sortu zen, baldin hutsune hori bete
nahi bazen. Halaxe bada iritsi ziren moja brigidak Gasteiza, hainbat gestioren
ondoren.
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1650. urtean fraide karmeldar oinutsek Logroñoko komentura joatera bultzatu
zituzten beren erlijioko arrebak, baina Gasteizko Udala aldaketa haren aurka agertu zen, eta, azkenean, Aita Santuaren Nuntzioarengandik mojak zeuden lekutik ez
mugitzea lortu zuen. Estuasun egoera horretan, 1650. urteko abenduaren 3an,
beren adiskide fraideen laguntzaz, haize eta elurrezko ekaitz baten babesean,
mojek komentutik alde egin zuten. Hurrengo goiza ondo sartua zen arte inor ez
zen ihesaldiaz konturatu, eta hura zela-eta sekulako iskanbila sortu zen hirian.
Moja buruak berak bidali zion gutun baten bidez jakin zuen udalak gertatuaren
berri, eta Ahaldun Nagusia gertatuaren jakitun eginda, bera jarri zen zaldizko
talde baten buru, hiriak hala eskatuta, eta, mojen atzetik aterata, Argantzun harrapatu zituen, Gasteiztik 15 kilometrora, hotzak akabatzen bertara iritsi berriak
zirenean. Itzultzera behartu zituzten, eta hurrengo egunean Magdalenako komentuan sartu behar izan zuten atzera, ez protestarik gabe ordea, eta, itzulera ez
zela beren borondatezkoa izan frogatzeko eta atsekabea erakusteko, kanpaiak jo
tzeari eta Sakramentu Txit Santua zaintzeari utzi zioten. Hiriak, bere aldetik, beste
ihesaldi bat eragozteko, gau eta egun eduki zuen, inguruetan, auzokoez osaturiko
zaintzaile talde bat.
Gertaera haien ondoren auzi nahasi bat izan zen, harik eta,1651. urteko azaroaren 10ean, eliz auzitegi batek baimena eman zion arte komentua karmeldarren
komunitateari utzi eta Logroñora joateko, beren ordena bereko fraideen aldamenera.
Eraikina hutsik geratu zelarik, eztabaida asko eta sutsuen ondoren, Udalak erabaki zuen ahizpa brigidak sar zitezela bertan, erregularrek eta kleroak oso maite zituztenak, eta 1653. urteko martxoaren 15ean Valladolidetik iritsi ziren bost moja brigida. Eliz batzordeak, zaldunak eta partikularrak joan zitzaizkien bila, eta sekulako
pozaz prozesioan eraman zituzen komenturaino, gurutzea eta zutargiak aurretik
zituztela. Elizan “Te Deum” nagusi bat eta zenbait gabon kanta abestu ziren, eta,
erlijio zeremonia amaituta, aristokraziako andreek abegi ona egin zieten mojei,
mokadu gozo bat eskainiz jangelan.
Hala bada, 1653. urtetik aurrera, Magdalenaren eliza ahizpa brigidena izan zen,
baina, katedral berriaren obrak hasi zirenean orube hartan, berriz ere hustu behar
izan zuten, eta mojak Vicente Goikoetxea kalera aldatu ziren. 1909. urtean egin zen
komentu berriaren inaugurazioa. Fatxada neoklasikoa ere, Justo Antonio de Olaguibelen lana, 1783. urtekoa, leku berrira eraman zuten.
Lehen Karlistaldian, 1835 eta 1844. urte bitartean, bulego militarren egoitza
gisa erabili zen komentua.
Dokumentu iturriak: ALFARO FOURNIER, Tomas, Vida de la Ciudad de Vitoria, Madril, 1951. BENITO
AGUADO, Teresa. “Vigilando las conciencias. El clero secular al amparo de las Cuatro Torres”, in PORRES
MARIJUAN, Rosario (Zuz.), Vitoria, una ciudad de “ciudades”, Bilbo, 1999. LOPEZ DE GUEREÑU, Gerardo,
Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, III. lib, Gasteiz, 1968. MARTIN MIGUEL, María Ageles, Arte y
cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Gasteiz, 1998.
5. Emakumea, ongintza eta erlijo bizimodua / 6. Emakumea eta trangresioa
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SARMIENTO, Maria
XIV. mendearen bukaera-Buradon Gatzaga (Araba), 1438.

M

aria Sarmiento Diego Gonzalez Sarmiento eta
Gaztelako Leonorren alaba zen, Fadrique Santiagoko maisu eta Pedro I.a eta Henrike II.a erregeen anaiaren biloba amaren aldetik, eta Alfontso
XI.aren birloba. Senarra Fernan Perez de Ayala
(1360-1436) izan zuen, Pero Lopez de Ayala kan
tzelariaren seme lehena. Senar-emazteek hiru semealaba izan zituzten: Pedro, Ayalatarren seme lehena
eta oinordekoa; Maria, Pedro Garcia de Herrerosen
emaztea, zeina Jerezen mugako kapitain nagusi izan
baitzen; eta Constanza, Pedro Velez de Guevara
esposatu zuena, Oñatiko eta Guevarako etxearen
jauna.

Maria Sarmientok eta haren senarrak, Fernan
Perez de Ayalak, 1418-1428 urte bitartean Adatseko
Andre Mariaren ospitalea fundatu zuten. 1419. urtean, Gasteizko Udalak ospitale
bat eraikitzeko lurrak eman zizkien senar-emazteei (gaur egun Espainiako plazak
hartzen duen orubea). Kokaguneari dagokionez, San Frantziskoko monasteriotik
gertu zegoen plaza batean eraiki zen, han itxuraz bai baitzen erromesak jasotzeko
etxe bat, fundazio partikularrekoa, eta 1130. urte inguruan eraikia. XVI. mendeko
hogeita hamarreko hamarralditik aurrera, “Plazako ospitale” esaten zitzaion, eta,
geroago, “Santiagoko ospitale”, 1536. urtean Erromako Ezin Sendatuzkoen Santiagoko artxi-ospitalean sartu zenez geroztik.
Frai Juan Gasteizkoak mirarizko gertaera bat kontatzen du, fundazio honen jatorriari lotua: “Fernan Lopez de Ayala III. jauna zegoela bada agintean, Ayalako hamazazpigarren jauna, zeina izan baitzen Joan II.a erregearen garaian, 1406. urtean
erreinatu baitzuen, eta 1420. urtea zelarik, Gasteizko beraren eta bere emazte Maria
Sarmiento andrearen etxe honetan, neguko gau batean Don Fernanen arrebak haur
baten negarra entzun zuen ospitale hau fundatu zen lekuan, eta, abandonaturik ote
zegoen pentsatuz, morroi bat bidali zuen haurraren bila, baina morroia, ezer ez baitzuen aurkitu, itzuli egin zen. Gauza bera gertatu zen beste gau batean, eta gauza
bera agindu zuen, eta azkenean hirugarren gauean emakumea bera joan zen umearen
bila, eta oso ume polita aurkitu zuen. Bere koinatari eman zion, zaindu zuten eta jaten
eman zioten, baina ez zuen ezer jan nahi, eta, gela batera eramanda, hantxe utzi
zuten bakarrik eta baita afaria ere, pentsatuz emakumeek lotsatuta agian ez zuela
jango. Handik puska batera itzuli zirenean, ezin izan zuten aurkitu, eta, hartaz, bi
emakumeek Fernan Perez de Ayalari sinetsarazi zioten Jaungoikoaren kasua zela hura,
eta Jaungoikoak ospitale bat funda zezala adierazten ziela, bai Santiagora erromes
zihoazenentzat, bai gainerako pobreentzat”.
Zahartzaroan, Gasteizko jauretxera erretiratu ziren senar-emazteak, San Bizenteko gotorlekutik gertu (gaur egun, San Bizenteko eliza). Bertan, inoiz, 1415. urtean
bezala, Nafarroako erregearen enbaxadoreak hartu zituzten.
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Maria de Sarmiento eta haren senarra Kexaako monasterioan daude biak ehor
tzirik, irudi etzanak dituzten hilobietan.
Oso emakume jantzia zen bere garairako; dirudienez, poesia idazten zuen, zor
tzidun batzuk utzi baitzituen.
Dokumentu iturriak: BAZAN, Iñaki, “De la fundación al reinado de los Reyes Católicos. El paso de una
villa desordenada a una ciudad ordenada”, in Guia histórica de Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz, 1999. JIMENEZ FARO, Luzmaría, Panorama Antológico de Poetisas Españolas (Siglo XV al XX), Madril, 1987.
MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Gasteiz, 1998.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua/ 7.
Emakumea eta mezenasgoa

SARMIENTO Y VALDERRAMA, Cecilia de
Gasteiz, 1600-Gasteiz, 1677
Ongilea eta mezenasa

C

ecilia de Sarmiento y Valderrama Gasteizen jaio zen 1600. urtean. Gurasoak
hauek zituen: Juan de Sarmiento jauna, abokatua, Gasteizen jaioa eta 1605.
urtean hila, eta Mariana de Bilbao y Valderrama andrea. Bost senide ziren: Antonia
(1588), Ana Maria (1589), Juan Bautista (1590) eta Antonia (1590).
Nahiz eta amaren lehen deitura Bilbao zen, berak bigarrena erabiltzen zuen,
amona, Juliana de Valderrama andrea, Miranda de Ebroko noblezia zaharreneko
kidea baitzen, eta Bilbao deitura berriz ez zeukaten “garbitzat” Gasteizen, familiako
aurreko kide batzuk Inkisizioaren auzitan sartuta egon baitziren, juduak zirelako
salaketapean.
Cecilia bere ilobarekin esposatu zuten, Gonzalo de Baraona y Medinilla. Senaremazteek ez zuten umerik izan. Gonzalo 1676ko maiatzaren 13an hil zen, eta
emaztea urtebete geroago, 1677ko abenduaren 21ean. Hil aurretik Cecilia de Sarmientok ohetik atera ezinda eman zituen hiru urte, bere Kordoiko Etxean.
Neska umezurtzei dotea emateko erruki obra Ceciliak fundatu behar zuen, bere
ahizpa Maria eta Antoniaren izenean, 1659 eta 1672. urteetan hil baitziren haiek,
hurrenez hurren. Ahalorde bat eman zioten biek Cecilia ahizpari beren izenean testamentua idatz zezan, 1673ko uztailaren 23an egin zuen gauza. Testamentu haren
arabera, hiru ahizpen izenean, eta beste gauzen artean, “umezurtzen memoria” bat
fundatzen zen, neska umezurtzei dotea emateko, ezkondu edo komentu batean
sartu ahal zitezen. Nahiago izango zituzten komentu batean sartzea hobesten zutenak, eta, ororen aurretik, Sarmientotarren urruneko ahaidea zen Francisca Teresa
Roca de la Sernaren alaba guztiak, beste umezurtzei halako bi emango baitzitzien
haiei; bigarren, beren auzokide Francisco Martinez de Egiduaren alabak; hirugarren,
Aiztogile kaleko lehen etxesaileko bizilagunen alabak, bera han bizi baitzen, eta,
halakorik ez balego, hiriko edozein bizilagunen alabak. Andre Ceciliak Francisco Antonio Zumalabe Roca de la Serna jauna izendatu zuen erruki obraren patroi, oso
urruneko ahaide zuena, zeren, testamentua egiteko unean, ez baitzen gertuagokorik
bizi.
Urteko dote hau 100 anega garik osatzen zuten, baina dote hori gutxiagotzen
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saiatu zen 1677ko urriaren 28an, testamentuari kodizilo bat erantsiz, Juan de
Amezti eskribauaren aurrean. Murrizketa honek eragina izango zuen, bai dotea
emandako neska umezurtzen kopuruan, bai neska bakoitzari ematen zitzaion diru
kopuruan. Hala, bi umezurtzi dotea ematetik, bakarrari ematera igaro zen, eta 100
anega gari ematetik (garai hartako 119 bat dukat), urteko 21 anega besterik ez
ematera (25 bat dukat). Nolanahi ere, ezin izan egin, zeren fundazioko lehen patronoak, orobat testamentu betearazlea zena, abokatu zenbaiti kontsulta egin ondoren, erabaki zuen Ceciliak berak ezin zuela ahizpen borondatea aldatu. Fundazio
hau bere horretan mantendu da XX. mendeko 90.ko hamarraldia arte, nahiz eta
sekulako gorabeherak izan dituen historian zehar, doteen ordainketa oso berandu
egiten zelako. 1925. urtean erruki lan honen administrazioa Ongintzako Probintzia
Juntara igaro zen Monzon y Ortiz de Urruela familiatik, eta haren ondoren, Osasun
eta Gizarte Segurantzako Ministerioko Probintzia Ordezkaritzara.
Andre Ceciliak 1673. urtean idatzi zuen testamentuan, kaperautza bat ere fundatu zuen bere ondasun gehienekin, eta horretarako Francisco Antonio Zumalabe
Roca de la Serna jauna hautatu zuen oinordeko, bizirik geratzen zitzaion ahaide
bakarra. Honek eta bere oinordekoek urteko 200 meza esan behar zituzten bere
arimaren alde San Diegoren kaperan, Gasteizko San Frantziskoko komentuan, berea
baitzuen. Kapera honetan bazen ahari batek apaindutako hilobi bat. Era berean,
“urteurren betikoa” fundarazi zuen, eta meza abestu bat egin behar zen Deikundearen egunean Santa Mariako elizan, kalonje guztiek bertan egon behar zutelarik;
horretarako 200 dukat inguru eman zizkion eliza horri. Beste 200 dukat eman zizkion Aiztogile kaleko lehen etxesailari, haien errentekin etxeko nagusiak eta auzokoak txirimia talde bat kontratatzeaz ardura zitezen, beren musikarekin Sakramentu Txit Santuari lagun ziezaioten auzoko bati Azken Igurtzia ematen zitzaion
guztietan. Etxesail horri berorri 10 anega gari eman zizkion errenta gisa, haiekin
urtean lau meza esan zitzaten bere arimaren alde San Diegoren kaperan.
Dokumentu iturriak: VIDAL-ABARCA, Juan, “La obra pía para dotación de huérfanas, y otras fundaciones
de doña Cecilia de Sarmiento y Valderrama”, Kultura. Cuadernos de Cultura, 3. zenb. (1982).
6. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua/ 7. Emakumea eta mezenasgoa

SARRALDE, Maria Josepha
Gasteiz, XVIII. mendearen erdialdea.
Udal harategiko postu bat gobernatzen zuen emakumezko familia saga bateko aurrena izan zen.

X

VIII. mendeko Gasteizen haragiaren salmentan ere aritzen ziren emakumeak
udal harategian. Salbuespena zen hori; izan ere, Espainiako gainerako lekuetan,
gizonak aritzen ziren normalean honelako lanetan, ez emakumeak. Harategiko
moztaile izatea nahiko gaizki ikusia zegoen XVIII. mendeko gizartean.
Zenbait kasutan amarengandik alabarengana igarotzen zen banku edo postuen
jabetza, Maria Josepha Sarralde, bere alaba Ines Elzaurdi eta bere biloba Gregoria
Balloneren kasuan bezala. Ines Elzaurdi Montehermosoko markesaren ile-apaintzaile zen Antonio Ballonerekin ezkondu zen. Antonio Ballone Napolesen jaio zen 1742.
urtean, eta Montehermosoko markesak berak ekarri zuen Gasteiza. Senar-emazte
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hauek zenbait haur izan zuten, haien artean Gregoria.
Maria Josefa Sarraldek bere moztaile lanaren bidez ateratzen zuen bizimodua
(hau da, behi eta ahari haragia mozten eta saltzen zuen), harategiko bankuetako
batean (Hedegile kalean zegoen), eta arraina salduz arrandegiko bankuetako batean (Goiurin kalean). Berarekin bizitzera eraman zuen bere bilobetako bat, Gregoria Ballone, neskak 11 urte zituenean, “gurasoen zama arintzeko”. haien diru
egoera ez baitzen oso lasaia. Gregoriaren senarra eta zenbait ahaide ere haragimoztaileak izan ziren.
Dokumentu iturriak: Valladolideko Errege Kantzelaritzako Artxiboa (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
2. Emakumea eta lana/ 6. Emakumea eta transgresioa

SAXONIAKO Maria Josefa Amalia
Dresde, 1803-Aranjuez, 1829
Espainiako Erregina

M

aria Josefa Amalia Sajoniakoa Dresden jaio
zen 1803. urtean. Saxoniako Maximiliano
hausteslearen alaba zen. 1819ko urriaren 20an,
artean 16 urte zituela, Fernando VII.a erregearekin ezkondu zen. Senarrak 35 urte zituen, eta
ezkontza hori Cerralboko markesak negoziatu
zuen. Fernando VII.a Karlos IV.aren eta Maria
Luisa Parmakoaren semea zen, eta hauxe zuen
bere hirugarren ezkontza. Maria Josefa Amalia ez
zen ederrra, oso elizkoia zen eta olerki zalea.
Senarra ere ez zen askoz apainagoa. Haren lehenengo emaztea, Maria Antonia Napoleskoa, etsimenak harturik negarrez hasi zen Fernando lehendabiziko aldiz ikusi zuenean, eta amaginarrebak deskribatzen zuenez, “itsusi mortala zen,
beldurra eragiteko ahotsa zuen, eta tonto betebetea zen, gainera”, haren loditasuna (100 kilotik gora harrapatzera iritxi zen), haren
ahots mehea eta haren izaera gatzik gabea adierazi nahiz.
Printzesa honek, Espainiara helduta, eta Madrilgo Gortera zihoan bitartean,
hainbat geldialdi egin behar zituen bidean. Gelditzen zen lekuan ohorez eta festaz
hartzen zuten. Derrigor egiteko geldialdi horietako batek Gasteizen izan behar
zuen. Arabako probintziak 1819ko irailean jakin zuen erregina izatekoa berehala
iritsiko zela. Bertatik hasi zen Udala lanean; Kale Berriko eta Santo Domingo kaleetako biztanleei beren etxeetako hormak zuritzeko agindu zien, itxura txarra baitzuten, eta haiexek ikusi behar baitzituen lehen-lehenik erreginak Frantziako bidetik
sartzen zenean.
Erreginaren bisitaldian izango ziren festen artean aipatzekoak ziren: hiru zezen
korrida (zezen korrida bakoitzean hamar zezen hilko ziren, hiru goizean eta zazpi
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arratsaldean), Gortean ziren toreatzaile, pikatzaile eta banderilero hoberenekin:
musika kontzertua plazan, banda militar batek emana: plaza osoa argitzea, Udaletxea eta Espoloia batez ere, zuhaitzetik zuhaitzera uztaiak jarriz, Koroa gogoratzeko
sinboloez jantzita; hiriko kaleak bereziki argitzea, auzotarrak beren etxeetako leiho
eta balkoietan arratsaldeko 7etatik gaueko 12etara bitartean argiak jartzera beharturik; suziriak eta etxafuegoak, eta haien ondoren, musika eta dantza plazan;
jendearentzako dantzaldiak Montehermosoko jauregian; antzerki emanaldiak Bilboko antzezlari talde baten kontura; eta Gasteizko Errejimentuak jotako musika,
egunez eta gauez zenbait orduz, batez ere erregina bazkaltzen eta afaltzen ari zen
bitartean, jo zezan.
Saxoniako Maria Josefa Amalia 1819. urteko urriaren 6an iritsi zen Gasteiza. Urbinako Ataritik sartu zen hirian, egun hartarako bereziki prestaturiko garaipen arku
baten azpitik igaroz; arkua gasteiztar herriaren maitasun eta leialtasun sentimenduak adierazten zituzten idatziak eta alegoriak ageri zituen, bi errege etxeen lotura
gogoratuz, Espainiakoa eta Saxonikoarena. Aiztogile eta San Frantzisko kaleetatik
jarraitu zuen bidea, Udaletxera iritsi arte, Plaza Berria zenean zegoena. Bazkaldu
ondoren, aurreneko zezen korrida bat hasi zen, Nafarroatik eta Aragoitik ekarritako
zezenekin. Ikuslez gainezka zegoen Plaza Berria, txalo egiten zioten denek erraginari, eta berak zapi batekin agur eginez erantzun zuen Udaletxeko balkoitik. Gaueko
bederatzietan su artifizialak jaurtikitzen hasi ziren. Gau hartan bertan dantzaldi publiko bat izan ziren hiriko antzokian, goi mailakoak dantzaldi pribatu batean elkartzen ziren artean, Montehermosoko jauregiko aretoetan. Espoloiko pasealekua
(gaurko Diputazio kalea) argitua zegoen gasteiztarrak pasieran ibil zitezen ilunabarrean. Hilaren 7an, goizez, “eskumuinen” zeremonia egin zen, eta bertan egon ziren Calahorra eta Tuterako apezpikuak, Logroñoko Inkisidoreak, Bizkaiko Jaurerriko,
Arabako eta Gipuzkoako probintzietako ordezkariak eta inguruko herrietakoak, eta
Gasteizko bertako udal agintariak. Hilaren 8an erregina Udaletxetik atera zen, eta
Hedegile kaletik gora, bidea jendez leporaino zegoela erreginari txaloka, Santa Mariako elizan sartu zen.
Biharamunean, goizez, erreginak paseo bat egitea erabaki zuen, kotxez, Gaztelako Bidean, ohorezko guardien zainpean, eta eguerdian, Pradoan berriz ere, sentitu ahal izan zuen bere mendeko gasteiztarrek zioten maitasun handia.
Erreginaren egonaldia hain izan zen atsegina, non, alde egin zuenean, urriaren
10ean, halaxe adierazi baitzion alkateari: “Oso eskertuta alde egiten dut Gasteizko
hiritik”.
Senarrarekin batera, 1828. urtean, itzuli zen erregina Gasteiza, ekainaren bukaera aldera. Urbinako Atarian egin zieten harrera udal eta probintziako agintariek.
Leku berean, Amodioren alegoria baten oparia egin zioten haur batzuek, karroza
handi batean igota. Karroza hartara igotzera gonbidatu zituzten errege-erreginak,
eta halaxe Udaletxerantz abiatu ziren gero, eta hantxe egon ziren ostatu hartuta
egonaldiak iraun zituen lau egunetan. Hiru zezen korrida eta bi nobillada izan ziren
egun haietan, su artifizial paregabeak (haize errotak, erromatar iturri handi bat,
Txinako enperadorearen makila, Turkiar Handiaren lorategiko burdinesiak, gurpilak,
koheteak eta Marteren aizkorak), musika eta dantzaldi herrikoien emanaldiak, globo
aerostatikoak, antzerki antzezpenak, pilota partidak, saraoak eta ohiz kanpoko argit-

199

Emakumeak Vitoria-Gasteizen mendeetan zehar. Ibilbideak eta biografiak

zapenak. Era berean, egin zen errege-erreginen “eskumuin” zeremonia ere, eta
orobat egin ziren erlijio ekitaldiak, besteak beste, “Te Deum” nagusia Santa Mariako
katedralean. Azkenean, uztailaren 1ean atera ziren Gasteiztik errege-erreginak, arkupe batzuetatik. Haietan irakur zitekeen: “Joan zoriontsu, Amalia eta Fernando./ Haien
opariz, zin eginez hilko naiz…”
Maria Josefa Amalia oso gazte hil zen, Aranjuezen, 1829an, 26 urte zituela, ondorengorik gabe.
Dokumentu iturriak: ALFARO FOURNIER, Tomas, Vida de la ciudad de Vitoria, Gasteiz, (A. Rivera Blancoren
argit.), 1996. REGUERA ACEDO, Iñaki, “La ciudad se divierte: entradas reales y fiestas de toros en Gasteiz
(1615-1819)”, in IMIZCOZ BEUNZA, Jose María (Dir.), La vida cotidiana en Gasteiz en la Edad Moderna y
Contemporánea, Donostia, 1995.
4. Bisitari ospetsuak

SILOS, Blanca de
Gasteiz, 1917ko abuztuak 3
Antzezlea

B

lanca Silos 1917. urteko abuztuaren 3an jaio
zen, Gasteizen, Errioxa kaleko 23. zenbakian, aita, Huescako ofizial artilleroa, bere lanbideagatik, Logroñon zegoela. Gazte-gaztetandik
erakarri zuen Blanca antzerkiaren munduak,
baina familiak ez zion hura onartu eta ez zion
antzezle izaten uzten, harik eta gerra zibila bete-betean zegoela, Segovian, hara bidali baitzuten bere aita, auto sakramental batzuetan parte
hartu ahal izan zuen arte. Halaxe hasi zen bikaina izango zen Blancaren antzezle karrera. Izan
ere, Madrilgo Teatro Español eta Maria Guerrero antzokietan jo zuen gailurra, eta, horrez
gainera, hainbat antzerki konpainiatan ere lan
egin zuen, besteak beste, Lope de Vegan.

Debuta zineman Italian egin zuen, 1939. urtean, “Frente de Madrid” filmean,
Edgar Nevilleren zuzendaritzapean. Hurrengo urtean, Manuel Garcia Viñolesen “Boda en Castilla” dokumentalean, zeina Veneziako Zinemaldian saritu baitzuten, poema
bat errezitatu zuen. 1941. urtean, Madrilen jadanik, Jose Buchsen “Flora y Mariana”
filmean parte hartu zuen, Luis Marquinaren “Su hermano y él” filmean, zeinean Concha Catala beste gasteizar antzezlearekin batera lan egin zuen, eta Antonio Romanen “Escuadrilla” filmean. 1942an Florian Reyren “Eramos siete a la mesa” lanean
agertu zen. 1943an Antonio Romanen “Intriga” eta “La casa de la lluvia” filmetan lan
egin zuen, eta Jeronimo Mihuraren “Castillo de naipes” lanean. Lau urteko tarte baten ondoren, 1947. urtean azaldu zen berriz Jose Luis Saez de Herediaren “Mariana
Rebull” filmean, eta Alejandro Perlaren “El duende y el rey” filmean. 1948. urtean
Ladislao Vadjaren “Sin uniforme” lanean parte hartu zuen, eta Jeronimo Mihuraren
“En un rincón de España” filmean. 1952an, Rafael Gil “50 años de Real Madrid” fil-
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mean, ikusle papera egiten zuen, Fernando Fernan Gomez eta Fernando Sanchoren
aldamenean. Ordurako ia erabat utzia zeukan zinemako lana, eta 1959. urteko film
batean baino ez zen agertu, Jack Pinoteauren produkzio frantses-espainolean, Darry
Cowl-en ondoan, “Robinson et le triporteur” izenekoan, zeina gaztelaniaz “¡Hola Robinson!”, tituluarekin estreinatu baitzen, Alfredo Mayorekin, eta beste behin agertu
zen gero pantailan, 1968an, Esteban Farreren “Sábado en la playa” lanean.
Dokumentu iturriak: Alava en sus manos, 4. lib., Gasteiz, 1983. VAL, Venancio del, Mujeres alavesas,
Gasteiz, 1987.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza/ 2. Emakumea eta lana/ 8. Emakumea eta gaur egungo
garaia

SORAN Y LEIBA, Maria de
XVI-XVII. mendeak

1

619. urtean, Maria de Soran y Leibak baimen berezi bat eskatu zien Gasteizko
udal agintariei eskuko aulki itxi bat erabili ahal izateko, adinagatik eta ezinduta
zegoelako. Ezezkoa eman zioten eskaerari, adierazi zenez, “gehiegikeriak eta nabarmenkeriak gutxitu behar zirelako”. Bitxiena da, eskatzailearen arrazoibideen artean,
bazeramatzala hogeita hamar urte aulki hura erabiltzen argudiatzen zela.
Dokumentu iturriak: PORRES MARIJUAN, Rosario, Gasteiz una ciudad de “ciudades”, Bilbo, 1999.
3. Emakumea eta boterea

TARRIOS Y URIONDO, Basilia
Gasteiz, XIX. mendea
Gasteizko lehenengo emakumezko argazkilaria

B

asilia Tarrios Ruperto Zaldua argazkilariaren emaztea zen. Honek, bere osaba
Pablo Bausac-ekin batera, argazkigintza estudio bat zabaldu zuen San Antonio
kalean, 21. zenbakian, eta “Bausac eta iloba” izenaz eman zen ezagutzera negozio
honetan. Ruperto Zaldua 1880. urtean hil zenean, Basilia geratu zen argazkigintza
estudioaren jabe.
Dokumentu iturriak: VAL, Venancio del, y otros, Alava Ayer. Fotografías de la Sociedad Alavesa. Siglo XIX,
Gasteiz, 1982.
2. Emakumea eta lana/ 8. Emakumea eta gaur egungo garaia

ULLIVARRI, Juana de
XVI-XVII. mendea

J

uana de Ullivarri Juan de Ugalde Garibayrekin zegoen ezkonduta, zeina probin
tziako Ahaldun Nagusia izan baitzen 1579an, eta orobat izan zen Santa Maria
elizan Karlos V.aren hiletak antolatu zituzten arduradunetako bat.

Dokumentu iturriak: BALLESTEROS IZQUIERDO, Teresa, Actividad artística en Gasteiz durante el primer
tercio del siglo XVII: Arquitectura, Gasteiz, 1990.
3. Emakumea eta boterea
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VALDIVIA Y BRAVO, Rafaela de
XVIII. mendea

R

afaela de Valdivia y Bravo Trinidad Porcelekin ezkondua egon zen. Senarra Villalegre y San Millango markesa zen, eta Euskalerriko Adiskideen Elkarteko kidea.
Trinidad Porcel Kimikakaren aplikazioak aztertzen aritzen zen, eta haren emazte
Rafaelak, bitartean, Astronomiaren zale sutsua zelarik, behatoki txiki bat zeukan
Aiztogile kaleko bere etxean ipinia, bertatik ortzia aztertzeko.
Dokumentu iturriak: ALFARO FOURNIER, Tomas, Vida de la ciudad de Gasteiz, Madril, 1951.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza

VARONA Y SARAVIA, Casilda
XVIII. mendearen erdialdea-Hondarribia (Gipuzkoa), 1802ko otsailak 10

R

odrigo Jose de Varona y Urbina Villanañe Etxeko jaunaren eta Manuela de Saravia
de Rueda y Manriqueren alaba zen Casilda de Varona.

1774ko urriaren 8an Prudencio Maria de Verastegui y Mariacarekin ezkondu zen
Villanañe. Prudencio Maria Verasteguik Konbentzioko gerran, Arabako Tertzioetan,
oso parte hartze garrantzitsua izan zuen, eta heroitzat hartu zuten Debako lerroan
urtebetez erresistitzea lortu zuelako, horri esker lortu baitzen frantsesak Gasteizen
1795. urtea arte ez sartzea. Horrez gaineran, Ahaldun Nagusia ere izan zen, hiru
aldiz: 1779tik 1782ra, 1791etik 1794ra eta 1794ra 1797ra. Senar-emazte hauek
hamairu seme-alaba izan zituzten: Maria Ramona (1775), Jose Prudencio (1777),
Esteban Agustin (1778), Maria Jesus (1780), Maria Prudencia (1781), Maria Manuela (1782), Vicente Matias (1784), Pedro Maria (1787), Valentin Faustino Maria
(1789), Hermenegildo Tiburcio (1791), Jose Andres (1792), Maria Margarita (1794)
eta Mariano Felix (1795). 1776. urteaz geroztik Gasteizen bizi izan ziren.
1800. urtean Casilda “anemiaz” gaixotu zen, eta uda hori eta hurrengoa Hondarribian eman zituen familiak, sendagileak hala aginduta. Casildaren egoera
hainbeste larriagotu zen, non ez zedila Gasteiza itzuli gomendatu baitzion sendagileak. 1802ko otsailaren 10ean hil zen.
Prudencio senarrak egin zuen testamentua emaztearen izenean, 1802ko mar
txoaren 15ean, eta hartan zioenez, senar-emazteak Santa Mariako elizako San Bartolome elizan ehortzi behar ziren, edo, hori egin ezean, Manurgako San Martingo
parrokia elizako Kristo Santuaren kaperan, edo bizirik geratzen zenari hobekien
iruditzen zitzaion lekuan. Casilda Hondarribiko (Francisca Vives Casasek emandako
dokumentua) parrokia elizan ehortzi zuten, han hil baitzen.
Dokumentu iturriak: Arabako Lurralde Historiko Artxiboa . GONZALEZ DE ECHAVARRI, Vicente, Alaveses
ilustres, Gasteiz, 1900.
3. Emakumea eta boterea
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VELEZ LADRON DE GUEVARA, Mariana
XVII. mendea-1627
Trivianako kondesa

M

ariana Velez Carlos de Alavarekin ezkondu zen. 1604. urtean Andre Maria Sor
tzez Garbiaren komentuaren eraikuntza bultzatu zuen, senarra, Carlos de Alava, hil ondoren, bere testamentuan agindu baitzuen hark komentu bat eta familiaren hilobi kapera eraikitzea. Komentua, dirudienez, 1622. urtean amaitu zen. 1618.
urtean, Gregorio Fernandez eskultorea ekarrarazi zuen Valladolidetik, komentuko
elizan bost erretaula egin zitzan, eta lan hori ere finantzatu zuten, komentuko
eraikuntzaz gainera, zeina 1621. urtean bukatua geratu baitzen.
Emakume hau, egoera berean, Alavatarren jauregiaren eraikuntzaz arduratu zen,
baina azkenean ez zen bururatu.
Mariana Velezek, Carlos de Alava senar-emazteen Ana Maria de Alava alaba zaharrenaren tutore gisa, jauregi eta monasterioaren multzoa altxatzeko behar ziren
izapide guztiak egin zituen.

Dokumentu iturriak: BALLESTEROS IZQUIERDO, Teresa, Actividad artística en Gasteiz durante el primer
tercio del siglo XVII: Arquitectura, Gasteiz, 1990.
3. Emakumea eta boterea/ 7. Emakumea eta mezenasgoa

VIDARTE Y SOLCHAGA, Maria Fermina
Iruñea, 1751-Baigorri (Frantzia), 182?
Valentin de Foronda gasteiztar noble ilustratuaren emaztea.

M

aria Fermina Vidarte y Solchaga Iruñean jaio zen 1751. urtean. Gurasoak Juan
Angel Vidarte Zaro nafar merkatari aberatsa eta Fausta Solchaga izan zituen.
Sei anaia-arrebetan bosgarrena izan zen: Manuel Angel (Francisca Borja Otalora y
Oquendorekin ezkondua), Mariana (moja), Maria Ignacia (Joaquin Otalora y
Oquendorekin ezkondua), Maria Josefa (Pedro Antonio Urrarekin ezkondua) eta
Antonia (moja). Maria Fermina Iruñean ezkondu zen, San Nikolasen elizan, 1769.
urtean, Valentin Tadeo de Foronda y Echavarri gasteiztar noble ilustratuarekin, zeina
Karlos III.aren ordenako zalduna eta gerra eta itsasoko epaimahai bereziko ohorezko
ministroa baitzen. Ezkontza lotura bikoitz batek lotzen zituen Foronda eta Vidartetarrak. Maria Fermina Vidarte eta Valentin Tadeo de Forondaren ezkontza eta, urtebete geroago, 1768an, Maria Ferminaren osaba Manuel Vidarte, Josefa Tadea de
Foronda y Echavarrirekin ezkondu zen, Valentin Tadeoren arreba bera. Erregimen
Zaharrean, ezkontzak gurasoek antolatzen zituzten, ez ezkongaien elkarrenganako
erakarmenak gidaturik, aldiz, leinuaren interes sozial eta ekonomikoen arabera.
Valentin de Forondaren gurasoak Luis Antonio de Foronda, Santiagoko ordenaren
zalduna, Azkoitian jaioa, eta Catalina Gonzalez de Echavarri izan ziren, azken hori
Gasteizen jaioa. Familiaren etxea Errementari kaleko bigarren etxesailean zegoen
kokatua. Valentin de Foronda Bergarako mintegiko bultzatzaile nagusietako bat izan
zen, eta ekonomia politikoko eskolak ematen zituen bertan. Maria Fermina eta Valentin Tadeok seme bakarra izan zuten, Fausto.
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Foronda senar-emazteak oso estu lotuta egon ziren, sentimenduz eta gogoetaz,
baina fisikoki ez hainbeste, urte asko eman baitzituzten elkarrengandik aparte. Valentinek bidaia luzeak egion zituen Europan zehar, Britainia Handitik Prusia eta Italiara, eta 1780. urtean Bordelen hartu zuen bizilekua; bost urte geroago Espainiara
itzuli zen, eta, Cabarrus ministroaren babespean, San Carlos Bankuaren babesle
handia izan zen (espainiar lehen banku nazionala), eta Filipenetako Konpainiarena.
Hantxe ezarri zuen bere fortuna osoa, gerora oso txarra gertatuko zen inbertsioa.
1800. urtean Espainiako kontsula Estatu Batuetan izendatu zuten.
Forondatar senar-emazteak oso lotuta zeudela argi ikusten da 1814. urteko gertaera batean. Urte hartan Valentin kartzelan sartu zuten, bere ideia liberalak zirelaeta. Emazteak, Maria Ferminak, gutun bat bidali zion erregeari, Ceballosen bitartez,
garai hartan Estatuko ministro, aska zezala erregutuz. Bi gutun bidali zizkion, bata
azaroaren 25ean eta beste bat 1814ko abenduaren 30ean. Azken horretan modu
hunkigarrian idazten zion Ceballosi: “Duela 14 urte, Jaun txit Argi hori, gertatzen naiz
haren konpainiaz gabetua, bere maiestateak Filadelfian eman dion patuagatik, eta
azken urteotako gertaerengatik, eta, ikusteko kontsolamendua espero nuenean, hor
dago duela zortzi hilabete atxiloturik Coruñako kartzeletako batean, hirurogeita lau
urte dituenean. Nirea berarena bezalakoa, eta baliapide faltak, gure kapital guztia San
Carlosen Bankuan baitaukagu eta Filipenetako Konpainian, eta ez baitugu horietarik
ezer kobratzen, atsekabe handienean nauka ezin diodalako lagun egin eta bere atxiloketan mesedegarri izan”. Hortaz, eskatzen zion “arren ezar zezala bere eragin itzaltsua bere Maiestatearen aurrean, haren alde, bere grazia ematera makur zedin, edo,
gutxienez, sufritzen ari den espetxetik atera, ematea agintzen duen segurtasun osoko
fidantza pean”. Valentin Iruñean konfinatuta egotera kondenatu zuten, 15 urtez,
gobernariaren zaintzaren pean. Foronda Iruñean bizi izan zen aldi liberala ezarri
zenetik (1820) hil zen arte, 1821eko abenduaren 24an, 70 urte zituenean.
Pentsatzekoa da Maria Ferminak parte hartuko zuela emakumezkoen tertuliaren
batean, gasteiztar ilustratuen emazteen jauregietan asko egiten baitziren, hala Montehermoso, La Alameda, Legarda edo Narrosko markesen jauregietan.
Haien seme Faustok Parisen hartu behar izan zuen babesa Independentziaren
gerraren ondoren, Jose I.aren gobernuko kide izan baitzen, eta Nafarroako Erreinuaren agente gisa lan egin zuen han. Amaren familiak, Vidartetarrek, bere kide batzuek eta baita Nafarroako erregeordeak ere, bitartekotza lanak egin zituzten Fernando VII.a erregearen aurrean, Espaniara itzultzen utz ziezaion. Baina Faustok Frantzian geratzea erabaki zuen, amaren familiak merkataritza negozioak baitzeuzkan
han. Jose de Lugoren alabarekin ezkondu zen, zeina kontsul nagusia baitzen Lisboan
eta Parisen, eta Baigorrira joan zen bizitzera. 1825. urtean ama, Maria Fermina,
berarekin bizitzera eraman zuen, eta handik gutxira hil zen.
Dokumentu iturriak: AZCONA GUERRA, Ana M., Comercio y comerciantes en la Navarra del siglo XVIII,
Iruñea, 1996. BARRENECHEA, Jose Manuel, Valentin de Foronda, reformador y economista ilustrado, Gasteiz, 1984.
1. Emakumea, kultura eta hezkuntza
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WALL Y ALFONSO DE SOURA, Rosario
XIX. mendea
Ikustaldiaren Andre Mariaren monasterioaren sortzailea, “Salestarrena”

R

osario Wall y Alfonso de Soura, Vicente Fernandez de Cordoba Vera y Lacerdaren
emaztea izan zen. Alargundu zenean, Madrilgo Errege Salestarretan sartu zen
eta Gasteizko Ikustaldiaren Andre Mariaren monasterioa, “Salestarrena”, fundatu
zuen. Senarra Parisen hil zen, 1870. urteko abuztuaren 3an. Behin Gasteizko komentua fundatu ondoren, hantxe bizi izan zen, hil zen arte, Maria Ignacia Ahizpa
izena hartuta, 1885eko komentuko elizako hilobiaren hilarrian ageri den bezala.
Dokumentu iturriak: ARECHAGA, Susana y VIVES, Francisca, “Aproximación al historicismo neomedievalista en Gasteiz a través de Fausto Iñiguez de Betolaza y su vinculación con la Escuela de Artes y Oficios
en Gasteiz”, Sancho el Sabio, 7. urtea, 2. aldia, 7. zenb., Gasteiz, 1997. SEDANO LAÑO, José María,
Epigrafía vitoriana, Vitoria-Gasteiz, 1999.
5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua/ 8. Emakumea eta gaur egungo garaia

ZALDIBAR, Isabel de
XVI-XVII. mendeen amaiera

I

sabel de Zaldibar Alonso de Zaldibar eta Isabel Ruiz de Vergararen alaba bakarra
eta oinordeko unibertsala zen. 1589. urtean moja karmeldar oinutsa izatea erabaki zuen, Santa Teresaren Erreforma egin berrikoa, eta, Gasteizko Udalak, eginak
baitzituen komentu bat eraikitzeko gestioak, komentu hartan bere ondasun guztiekin sartzea eskaini zion, baldin agunstindarren ordenan sartu beharrean, karmeldarren ordenan sartzen bazen. Bost mila dukatetik gorakoak ziren ondasun haiek.
Udalak Isabel de Zaldibarren eskaeraren alde egin zuen.
Dokumentu iturriak: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Gasteiz, 1998.
3. Emakumea eta boterea/ 5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua

ZERAIN, Rosa de
Gasteiz, XVIII. mendearen hasiera-?
Ehulea

R

osa de Zerain XVIII. mendearen hasieran jaio zen. Francisco Ortiz de Zarate maisuarekin zegoen ezkondua. 1732. urtean Pintore kaleko lehen etxesailean bizi
zen, eta hantxe zegoen ehule lantegia, bi ofizialen eta emaztearekin laguntzarekin
lan egiten zuena. Emaztearen jardun nagusia etxearekin lotuta zegoen arren, zenbait kasutan lantegiko eginkizunetan ere parte hartzen zuen, senarraren zuzendaritzapean, lantegi txikienetan behintzat, haietan langileak oso gutxi izaten baitziren,
eta laguntza behar izaten zen beti. Gremioen edo ogibideen anaidien kontrolaren
mende zegoen eskulangitza, eta haiek debekatuta zeukaten emakumezkoen lana.
Kasu batzuetan, maisuaren emazteak izan zezakeen ekinkizun aktiboagoa lantegian. Senarra gaixorik edo ezindua zegonean, eta ezin zuenean lan egiten jarraitu,
emazteak hartzen zuen lantegiaren ardura, eta beraxe izaten zen familiaren euskarri
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bakarra. Senarraren postua hartzen zuen lantegian, bere mende edukitzen zituen
ofizialeak, eta hirian ogibideagatik ezagutzen zuten, maisua bera balitz bezala. Une
horietan emakumeak benetako aginpidea izaten zuen lantegian, berak hartzen bai
tzituen erabakiak.
Horixe izan zen Rosa de Zerain ehulearen kasua, zeina, 1738 eta 1740 urte bitartean gutxienez, senar eriaren lantegiaz arduratu baitzen. Senarra Francisco Ortiz
de Zarate maisu ehulea zen, eta, hala, haren bi ofizialen nagusi geratu zen Rosa,
hainbat bezerorentzako oihala ehuntzen, eta hiriak ehule gisa ezagutu zuen. Haren
bezeroen artean zeuden Melchora de Eguea eta haren senarra, Santiago Garcia y
Perea, eta haiek etxeko oihal pieza bat eskatu zioten 1738. urtean, 600 errealeko
balioaz. Rosaren senarra, Francisco Ortiz de Zarate, ohean ezinduta zeukan gaixotasunaz hil zen. 1747. urtean, alarguna jadanik, Santo Domingo Barnekaleko etxesailean bizi zen.
Dokumentu iturriak: Valladolideko Errege Kantzelaritzako Artxiboa (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
2. Emakumea eta lana/ 3. Emakumea eta boterea/ 6. Emakumea eta transgresioa

ZULUETA Y RUIZ DE GAMIZ, Elvira
Gasteiz, 1917ko irailak 25

E

lvira Zulueta, Ricardo Augustin Ortega Davilako
kondearen emaztea izan zen. Senarra bere eraikinetako askotan bultzatu zuen, horien artean gaur egun
Arabako Arte Ederretako Museoa dena, eta Elizbarrutiko Seminarioa, eta horrez gainera txalet sail bat “El
Prado” izeneko lekuan. Gasteizen hil zen 1917ko irailaren 25ean, eta gorpua, 1942ko apirileko 13an, Elizbarrutiko Seminariora eraman zuten.
Dokumentu iturriak: SEDANO LAÑO, José Maria, Epigrafía vitoriana,
Vitoria-Gasteiz, 1999. VAL, Venancio del, Calles vitorianas, Gasteiz,
1979.
5. Emakumea, ongintza eta erlijio bizimodua

ZURRIARAIN, Micaela
Gasteiz, 1813
Harrapaketan jardun zen Gasteizko Guduaren ondoren

Elvira Zulueta eta Ricardo Augustinen hilobia, Elizbarrutiko Apaizgaitegian.

M

icaela de Zurriarain Martin Caminos arotzaren emaztea zen, eta 1813. urtean
Hedegile kaleko bigarren etxesailean bizi ziren.

1813. urteko ekainaren 23an, frantses armada garaitua izan zen Gasteizko ateetan. Frantses gudarosteak erretiratzen hasi ziren, eta Jose I.a erregea Frantziarako
bidean zen, ihes. Guduaren ondoren, gudu zelaian geratu ziren sakabanaturik kutxa, kotxe eta gurdi asko eta asko, aberastasunez beteak, batzuk frantsesenak eta
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besteak ihes egindakoen lankide izandako gasteiztarrenak, besteak, gasteiztarrei
lapurtutakoaren emaitza. Ingeles osteak sartu ziren hirian, Wellingtongo dukearen
eta Alava jeneralaren agintepean, ordena eta legea ezartzeko ahaleginetan eta lapurreta galarazi nahiz.
Baina askok ez zieten jaramonik egin debekuei, eta harrapaketarekin irabaziak
lortzen saiatzen ziren. Haien artean zeuden emakumeak, ez baitzuten beren etxeetako ekonomia egoera hobetzeko aukera hura galdu nahi. Micaela de Zurriarain eta
Modesta Gavilan abandonatu berria zegoen guduzelaira joan ziren, han sakabanatuta zeuden gauza batzuk harrapatzera.
Zilarrezko ontziteriaz betetako kutxa bat aurkitu zuten, eta bien artean banatzea
erabaki zuten. Baina Micaelak, Modesta baino maltzurragoa baitzen, konturatu zen
ingelesek atxilo hartzeko arriskuan zeudela, eta, hala, erabaki zuen ez zela hura
banaketa egiteko unerik egokiena. Gainera, alargun bat ikusi zuen iristen, Cecilia
Lopez de Maturana, eta hark ere bilaketan parte hartu nahi zuela ematen zuen.
Horregatik guztiagatik, “Modesta komentzitu zuen hitz politekin alarguna entretenituz
gera zedin, berak zilarra etxean segurtatzen zuen artean, eta hantxe egingo zuten
gero banaketa guztiz eroso”. Cecilia alargunak, zilarrezko platerak eta erretiluak zeuzkatela ikusirik, esan zien: “Hara, horixe da zorte ona izan duzuena, zergatik ez didazue zer edo zer ematen”, eta erantzun omen zion orduan Micaelak: “Ez diogu berorri
ezer eman nahi, joan bedi ordu txarrean”. Modesta, Micaelak komentziturik, Cecilia
alargunarekin geratu zen berriketan edukitzeko, Micaelak harrapakina etxera zeraman artean.
Micaela, oso ausarta baitzen, senarraren bila joan zen, kutxa eramaten lagun
ziezaion, eta koltxoi eta manta batzuen bila. Bidean bizilagun batekin topo egin
zuen, Martin de Lizundia arotzarekin, hura ere talde harrapaketa hartan parte hartzen ari zena. Harekin banatu zuen arotzak tiradera batean aurkitu zuen zilarrezko
ontziteriaren parte bat banatu zuen, eta aldi berean ados jarri zen harekin bere
gauzak eramaten lagun ziezaion. Urbinako ataritik sartu ziren hirian, oste ingelesek
ikusi gabe (edo, seguraski, aldez aurretik diruz erosiko zuten ateko guardia ez ikusiarena egin zezan).
Baina Micaelak Modesta bere kidea engainatu egin zuen, ez baitzuen batere
asmorik harrapaketan lortua harekin banatzeko. Denbora pasata, Modestak “askotan errieta egin zion, eta hasieran lagunak entretenitzen bazuen ere, auzia gerorako
utziz beti, azkenik, esan zion Modestari, ezen, ez bazen justiziaren bidez, sekula ez
ziola aterako maravedi bat ere”. Lapurreta hartatik eta bere laguna engainatzetik,
Micaela de Zurriarainek bizi zen etxea erosteko behar ziren 20.000 errealak lortu
zituen, Hedegile kaleko bigarren etxesailean, denda bat zabaldu zuen eta zilarrezko
erretilu bat oparitu zion koinatari.
Dokumentu iturriak: Valladolideko Errege Kantzelaritzako Artxiboa (Paloma Manzanos Arrealek emandako dokumentua).
6. Emakumea eta transgresioa
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ABERASTURI, Jacoba
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ACEDO Y SARRIA, Maria del Pilar de
…………………………………………………………………………………………
ADURZA Y DOYPA, Pascuala de
AIESA, Josepha de …………………………………………………………………………………………………………………
ALAVA E ILARRAZA, Maria de……………………………………………………………………………………………………
ALBORNOZ, Ines de ……………………………………………………………………………………………………………
ALCAZAR ALCAZAR, Amalia …………………………………………………………………………………………………
ALVAREZ Y LANDAZURI, Juana ……………………………………………………………………………………………
ANDA Y ESQUIVEL, Victoria de ……………………………………………………………………………………………
………………………………
ANDRE MARIA SORTZEZ GARBIAREN KOMENTUA, "SAN ANTONIO"
ARANA Y MONTOYA, Ana de ………………………………………………………………………………………………
ARMENTIA, Polonia de …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ARRIAGA, Josepha de
ARRIOLA Y ESQUIBEL, Loreto ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ARTABURU, Ines de
ARTE EDERRETAKO AKADEMIA edo MARRAZKETA ESKOLA …………………………………………………
AUSTRIAKOA, Ana ………………………………………………………………………………………………………………
AUSTRIAKOA, Maria Teresa ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
AYERRA, Claudia
……………………………………………………………………………………………………
BALLONE, Gregoria
……………………………………………………………………………………………………
BOLANGERO, Rosalia de
BORBOIKOA, Filipa Isabel ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
BORBOIKOA, Isabel
BORBOIKOA, Maria Teresa ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
BUENAVENTURA
BURGOA FUENTES, Francisca ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
CAICEDO Y LAZARRAGA, Teresa de
CALVO, Maria Josefa eta Felisa ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
CANO ALDAMA, Nieves
………………………………………………………………………………………………………………
CATALA, Concha
CELAYA, Maria Jacinta de ……………………………………………………………………………………………………
CHAMPOURCIN, Ernestina de ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
DIAZ, Catalina
DIAZ DE AYALA, Pascuala ……………………………………………………………………………………………………
DIAZ DE ESQUIVEL, Maria ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
DIAZ DE SALINAS, Ana
……………………………………………………………………………………………………
DOMINGO, Josefa de
DONTZEILA POBREAK DOTEAZ HORNITZEKO ETXESAILAK ETA ERRUKIZKO OBRAK …………
ELVIRA, Maria Antonia de ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ELZAURDI, Ines
………………………………………………………………………………………………………………………
EMAKUNDE
…………………………………………………………………
ERAUSO Y PEREZ DE GALARRETA, Catalina de
ERRUKI ETXEA edo UMEZURZTEGIA ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ESCORIAZA, Maria de
ESQUIVEL Y ARRATIA, Maria de ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ESQUIVEL Y NAVARRETE, Maria Antonia
EZQUERRO Y SAENZ DE CHAVARRI, Manuela de …………………………………………………………………
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FLORES edo FLORIA, Carmen ………………………………………………………………………………………………
FOURNIER ANTZINAKO FABRIKA …………………………………………………………………………………………
FOURNIER PARTEARROYO, Paula …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
FURUNDARRENA, Teresa de
GALARRETA, Maria Bentura eta Simona de …………………………………………………………………………
GAVILAN, Modesta ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
GONZALEZ DE JUNGUITU, Maria
GOROSTIZA Y ACEDO, Martina de ………………………………………………………………………………………
GURUTZE SANTUAREN KOMENTUA ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
GUZMAN, Gloria
……………………………………………………………………………………………………
IBAIBARRIAGA, Martina
…………………………………………………………………………………………………………………
IBISATE, Juana
……………………………………………………………………
IDIGORAS Y UNAMUNZAGA, Francisca Borja
IKUSTALDIAREN ANDRE MARIAREN KOMENTUA, "SALESTARRENA" ……………………………………
………………………………………………………………………………………………
IMBERT ARANGUREN, Daria
IÑIGUEZ DE URRIA DE VAS, Juana ………………………………………………………………………………………
IRUÑA, Ochanda de ……………………………………………………………………………………………………………
ISABEL I.a, "Katolikoa" …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ISABEL II.a
ISUNZA Y ADURZA, Mariana ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ITURRALDE, Javiera de
……………………………………………………………………………………………………
IZAGUIRRE, Francisca de
……………………………………………………………………………………………………
IZARRA, Isabel de
LANDABURU, Josepha de ……………………………………………………………………………………………………
LANDAZURI Y GUEVARA, Maria ……………………………………………………………………………………………
LAUZURICA SAGASTA, Tomasa ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
LEHEN LETREN ESKOLAK
LE JUMEL DE BARNEVILLE, Marie-Catherine …………………………………………………………………………
LEJARRETA ARROYO, Lourdes ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
LIRA, Claudia de
LOPEZ DE ARROYABE Y LEJARRETA, Concepcion …………………………………………………………………
LOPEZ DE MATURANA, Cecilia ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
LOSA, Antonia de
MAEZTU WHITNEY, Maria de ………………………………………………………………………………………………
MAISTREN ESKOLA NORMALA ……………………………………………………………………………………………
MANRIQUE DE VILLELA, Mencia ……………………………………………………………………………………………
MARTINEZ DE ADURZA Y PATERNINA, Antonia ……………………………………………………………………
MARTINEZ DE ARRATIA, Maria ……………………………………………………………………………………………
MARTINEZ DE ARZAMENDI, Osana ………………………………………………………………………………………
MARTINEZ DE ORRAINDI Y MENDOZA, Maria ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
MARTINEZ DE ROJULA, Maria
MOLINUEVO Y LONGUEBAU, Angela …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
NOFUENTES, Ana de
OCHOA DE MURUA, Maria Angeles ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
OLAGUIBEL, Eulalia de
OLAVE SALAVERRI, Felicia ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ORIVE, Pacuala de
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ORLEANSKOA, Maria Luisa …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ORTIZ DE LANDAZURI, Isabel
ORTIZ DE ZARATE Y GONZALEZ DE JUNGUITU, Brigida ………………………………………………………
ORTIZ DE ZARATE, Maria ……………………………………………………………………………………………………
ORTIZ DE ZARATE, Maria Santos …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
PARDO BAZAN, Emilia
……………………………………………………………………………………………
PARTEARROYO, Maria Nieves
……………………………………………………………………………………
PEREZ DE OÑATE, Juana eta Maria
……………………………………………………………………………………………………
PINEDO, Maria Elena de
PINO, Rosario ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
PRESA, Juliana de
………………………………………………………………………………………………………
REGARDERA, Maria de
RETANA Y AGUIRRE, Mariana de …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
RIVAS, Ana de
……………………………………………………………………………………………………
ROTAETA, Magdalena de
……………………………………………………………………………………………………
ROTAETA, Maria Josepha
…………………………………………………………………………………………………
RUIZ DE GAUNA, Maria
SABOIAKOA, Maria Luisa Gabriela ………………………………………………………………………………………
SAGARBINAGA, Maria de ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
SALAZAR, Francisca Paula de
SALAZAR Y SANCHEZ DE SAMANIEGO, Manuela ………………………………………………………………
SALCEDO Y CHAVARRI, Maria Antonia de ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
SALINAS, Maria de
SALVATIERRA, Antonia de ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
SALVATIERRA, Maria de
……………………………………………………………………………………………
SANCHEZ DE BILBAO, Teresa
……………………………………………………………………………………
SANCHO DE GUERRA, Maria Josefa
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SARMIENTO, Maria
……………………………………………………………………………
SARMIENTO Y VALDERRAMA, Cecilia de
……………………………………………………………………………………………
SARRALDE, Maria Josepha
……………………………………………………………………………………
SAXONIAKOA, Maria Josefa Amalia
………………………………………………………………………………………………………………
SILOS, Blanca de
……………………………………………………………………………………………
SORAN Y LEIBA, Maria de
……………………………………………………………………………………………
TARRIOS Y URIONDO, Basilia
……………………………………………………………………………………………………………
ULLIVARRI, Juana
VALDIVIA Y BRAVO, Rafaela de ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
VARONA Y SARAVIA, Casilda
VELEZ LADRON DE GUEVARA, Mariana ………………………………………………………………………………
VIDARTE Y SOLCHAGA, Maria Fermina ………………………………………………………………………………
WALL Y ALFONSO DE SOUSA, Rosario …………………………………………………………………………………
ZALDIBAR, Isabel de ……………………………………………………………………………………………………………
ZERAIN, Rosa de …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
ZULUETA Y RUIZ DE GAMIZ, Elvira
………………………………………………………………………………………………………
ZURRIARAIN, Micaela
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