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0.0.- SARRERA

Badator, berandu, Bidankozarteren
zenbaki berri bat, neguaren hasierarako
aurreikusia zegoena. Ia atzean utzi dugu
urtaroa eta badirudi eguraldia espero
genuena baino hotz gutxiagokoa dela eta ia
urik gabekoa. Elurra agertu da baina
aurreko
neguetan
baino
kopuru
txikiagotan.
“Negu hauek ez dira lehengoak
bezalakoak” pentsatuko dute adinekoek,
lehen elurteak ugari zirenean eta
zaharrenak ere oroituko dira herria
bakartua geratzen zenean. Egia da, orain
dela urte batzuk, bakarpena gaur
egungoarekin ez zela alderagarria izango
eta ezbeharrik gabe jasango zutela,
sutondoan berotzen edo burruntzia

erabiliz oraintsuago, herriko edo etxeko
labean ogia egiten (labea zuten etxeetan, 16
etxe gutxienez labea izatera heldu ziren),
eta udan baratzak emandakoarekin eta
udazkenaren amaieran hildako txerriak
emandakoarekin.
Beno, horrela izango zen Bidankozen
geratzen
zirenentzako,
zeren
Erronkariarrak izanik, gure baitan
daramagun nomada horrek artzainak eta
abeltzainak negua Errege Bardeetan
igarotzera behartzen zituen, urteko sasoi
honetan gure mendietan ez zegoen
larrearen bila. Bestaldetik, enarak,
Maulera espartinak egitera zihoazen
neskatxak, ere faltatzen ziren herrian garai
hartan.

Beraz, hitz egin nuen herriko nagusiek
adierazi zidaten bezala, neguan herria erdi
hutsik geratzen zen, norbaiten esanetan
“aitona-amonak, amak, haurrak eta ezer
gutxiago”.
Laburbilduz, negua (uda ez den guztia
ulertuz), eta bereziki urtarrila eta
martxoaren artean, hibernatzeko garaia
zen, non jarduera moteltzen zen eta
herriko bizitza sor egoeran geratzen zen,
eguzkia berriz ere berotzeko zain bai lurra
bai bizilagunak lozorrotik ateratzeko.
Hasiko gara bada, Bidankozarteren
bigarren emanaldi honekin, sutondoan ez
bada, sofan edo bakoitzak nahiago duen
lekuan, etxean goxo-goxo gauden tarteren
bat girotzeko asmoz.

1.- HISTORIA APURRAK –1561ko
1561ko UDAZKENUDAZKEN-NEGUA
1561.eko udan bezala, orain dela 450
urteko negua ere mugitua izan zen. Epaiprozesu gehiegi egon ziren herri berdinean
denbora tarte laburrean.
1561.eko Bidankoze nolakoa zen
irudikatzeko, kontutan hartu behar da gure
herriak 500 bat biztanle zituela (99 sute
edo familia edo etxe, eta hauetako
bakoitza 5 pertsonek osatzen zutela
kalkulatu ohi da). Herria igoera
demografikoan zegoen urte askotan gaizki
pasatu eta gero oparoaldian murgilduta
zebilelako. XIV mendean bizi izan ziren
izurrite bortitzak alde batetik, Nafarroan
XV mendearen zati handi batean gertatu
zen gerrate zibila bestetik (Beaumontarrak
Agramontarren aurka) eta bukatzeko XVI
mendean Gaztelak Nafarroako konkista
martxan jarri eta horrek eragin zuen
errepresioa. Errepresioa gainera biziki
jasan behar izan zuten Erronkari Ibarrean
azkeneko momenturarte, Nafarroako
legezko erregeengatik borrokatu bait
zuten. Guzti hau pasa eta gero iritsi zen
lehen aipatutako oparoaldia.
Hainbat urtez barealdi soziala izan zen
herrian eta bizitzak aurrera egiten zuen
gorabeherarik
gabe
Bidankozen.
Hitzegiten ari garen urtearen inguruan
errotan eta bertaraino doan ubidean
berritze lanak egin ziren (honek ere epaiprozesu bat utzi zuen), eta adituek
diotenaren arabera elizaren zati nagusia
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dorrea

izango (nahiz eta garai haietan aduanarik
ez zegoen).

Honaino Nafarroari orokorrean eta
Bidankozeri konkretuago dagokiona.
Baina segidan ikusiko dugun gaian beste
baldintza batzuk kontutan hartzen dira,
kasu honetan Aragoiko Erresuman
moriskoek jasan zuten jazarpena.

Baina prozesuaren lehenengo lerroetan
aipatzen
den
bezala,
“Aragoiko
Erresumatik
etorritako
moriskoak
aberatsak ziren”, eta akusatuek, antza
denez, “moriskoengandik diruren bat
kobratzen zuten”. Diruaren deia jaso
zuten, eta inguruko mendiak ezagutuko
zituzten bezala ezagututa, esan daiteke
irabazteko diru erraza izango zela morisko
batzuk Frantziako mugaraino eramatea.

eraiki zen (kanpai-dorrearen
hainbat mende lehenagokoa da).

Moriskoak, bere borondatez edo bere
borondatearen
aurka,
Aragoitik
kanporatuta ez izateko katolizismora
bihurtutako musulmanak ziren. Fede
aldaketa hau izanda ere, moriskoak
susmagarri izaten jarraitu zuten eta horren
ondorioz jazartuta eta kanporatuta izan
ziren azken finean.
Ikusten denaren arabera, Bidankozeko
hainbat bizilagunek (batez ere Francisco
Ferrero aipatzen da) eta Miguel Iriartek
(Izizeko auzokidea) moriskoei laguntza
ematen zieten Frantziara pasatzeko han
jazarpenik ez zutelako jasaten.
Nafarroan
debekatuta
zegoen
aipatutako moriskoei aterpe ematea, eta
noski, mugaz beste aldera pasatzen
laguntzea zigortuta zegoen ere. Eta muga
pasatzeko Bidankoze eta ez Erronkariko
ezta Zaraitzuko bailaretako beste herri bat
ez aukeratzea, ziurrenik Bidankozeko
igarobidea Piriniotako nagusienetakoa ez
zelako izango zen. Eta arrazoi horregatik
hain zaindua ez zen egongo eta, ondorioz,
hemendik pasatzea ez zen hain arriskutsua
1

Gainera, Domingo Punt-i, orduan
Erronkari Ibarreko almirantea zenari,
zabarkeria egotzi zitzaion bere lana
egiterakoan. Hau da, ez zuela ezer egin
moriskoekin egiten zena ekiditeko.
Prozesu hau nola bukatu zen beste
istorio bat da, 118 orri baititu eta
momentuz ezin izan ditut guztiak patxadaz
irakurri. Dena den, norbaiti interesatuko
balitzaio, Nafarroako Artxibo Nagusian
kontsultatu daiteke. Bertan, prozesu honek
010478 erreferentzia dauka. Hemendik
aurrera sail honetan emango ditut halako
erreferentziak
baten
bat
ikertzera
animatzen bada, hemen bertan izan ditzan.
Ez da batere zaila; gogoak eta batez ere
denbora behar dira.
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2.- HEMEROTEK
HEMEROTEKA – GERRA ZIBILAREN HASIERAKO
HASIERAKO 75.
75. URTEURRENA
Azken “gerra zibil”eko (azkena esaten
dut aurretik beste hiru gerra egon baitziren
deitzaile horrekin) lehenengo negua zen.
Bidankozen,
biztanle
gehienak
eskuindarrak ziren, edo behintzat hori
bozkatzen zuten. Honi hainbat familitan
erlijiosoren bat zegoela eta Eliza bando
frankistarekin bat egin zela gehitzen
badiogu, bidankozatarrak bando berera
gehitzea logiko dirudi.
Ez da arraro, berez, Bidankozek bando
frankistari eskaintzen dion laguntza,
gerrako lehenengo hilabeteetako prentsak
adierazten duten bezala: Dominica Mainzek (Refelna) Espainiar Armadari dohaina
egiten dio (Diario de Navarra 1936/08/08);
Udala eta Errotako Elkarteak, Espainiar
Armadarako diru-bilketan (Diario de
Navarra 1936/08/21 eta 23); Bidankozek
hainbat animali eta ondasun “Armada
Salbatzaileari” bidali du (Diario de
Navarra 1936/09/29).

(Diego) Gipuzkoako frontea zeuden
bidankoztarren berri ematen zuen.
Zehazki, hartaz gain, Cecilio Pérez
(Santxena), Juan Urzainqui (Kostiol), Pío
Ornat
(Ornat),
Pascual
Urzainqui
(Lengorna), Abundio Sanz (Danielna) eta
Antonio Larrea (Xapatero) aipatzen ditu.
Bizi garen gehienok ez dugu gerra bat
bizi (eta bizitzerik egoki ez dakigun), eta ez
dakigu garai hartan ze giroa egongo zen,

baina, nolanahi ere, arraro egiten da
artzain
eta
almadiazain
(horretan
baitzebilen XX. mendearen hasierako
gizon gehienak) talde batetik “Aberria zital
eta hiltzaile marxistez garbitzea”.
Beste aldean, errepresaliatuenean,
Bidankozen Mainz Landa (Landa)
familian bereganatu zen errepresioa.
Honen inguruan, eta gerraz orokorrean,
hainbat albiste dago, eta Bidankozarteko
hurrengo zenbakitan ikusiko ditugu.

Herritik
ateratako
boluntarioak
reketeak
(karlistak)
ziren,
beraz,
Frankoren aldekoak. Honekin batera
erakusten den eskutitzan (Diario de
Navarra 1937/02/12), Eusebio Pérez-ek

3.- TOPONIMIA (LEKUEN
(LEKUEN IZENAK)
IZENAK) – ZIBERRIA
Gaur aztertuko dugun toponimoa egun
gutxi batzuk Bidankozen igaro dituen
batek mapa batean koka dezakeen bat da.
Ziberria hain zuzen ere.

Ziberriak, Binies (edo Bintze)
ugaltxa San Sebastian edo La
Asuncion
baselizaren
azpitik
pasatzen deneko ingurua da. Bertan
zubi bat, presa bat, errotaren
ubidearen
hasiera
eta
udan
bainatzeko eremua aurkitzen ditugu.

Beno,

baina,

zer

esan

nahi

du

Ziberriak, nondik dator izen hori? Ba
agirien aztarnak jarraitzen, antzina, alderdi
hura Zibiberria (Zibiberriako lihondoak
aipatzen dira) deitzen zela aurkitzen dugu.

aldaera) + “berria”, laburbilduz “zubi
berria”.
Ziur aski bere garaian gaurko zubia
dagoen lekuan eraikia izan zen zubi berri
bati egingo zion erreferentzia.
Gainera, herrian edo edonon,
beste zubi batzuk zeudela
aditzera ematen digu (“zubi
zaharrak” izango ziren).
Bidankoze
mugimendu
handiko gunea ez izateagatik,
ziur aski zubi guzti hauek
egurrezkoak
edo
edozein
material galkorrezkoak izango
ziren,
eta
denborarekin
hondatzen eta aldatzen joan
zirenak.

Halere, mapa batean nekez
aurkituko dugun toponimoa da,
Pitxorronga edo Peñeta bezala.
Zergatik? Neurri txikiko tokiak
aipatzen dutelako eta mapek toki
handiagoak izendatzen dituzten izen
orokorragoak aukeratzeko ohitura
dute.
Horrela
ba,
erraza
da
jatorria
ondorioztatzea: “Zibi” (“zubi” hitzaren
bidankozarte@yahoo.es
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4.- OIK
OIKONIMIA (ETXEEN
(ETXEEN IZENAK)
IZENAK) – LA SANTA ETXEA

Oraingoan Landarna etxearen txanda izan
beharko zen. Hala ere, La Santa etxea
aukeratu dugu, eta arrazoi bat daukagu:
Bidankozek, XIX. mende erdi arte lau
auzo zituen, haietako bakoitzak 15-25
etxez osatua.

Bidankozeko aitzineko auzoak
ezagutu ondoren, ale honi dagokion etxera
hurbilduko gara: La Santa etxea. Egungo
ikuspegitik, izenarekin zalantzak izan ahal
ditugu: pertsona baten izena edo oso
zintzoa zen emakume baten izengoitia izan
daiteke.

Horrela, aurreko alean
ikertu genuen Gaiarre etxea
Iriburua auzoan (hiriaren goialdea)
kokatuta zegoen. Auzo honen
mugak Binies ugaltxa (erreka), gaur
egungo
Errota
karrika
eta
Erronkariko bide zaharra dira.

La Santa etxea, berriz,
Iriartea auzoan (hiriaren erdian)
kokaturik dago. Honen mugak Errota,
Nagusia eta Tejeria karrikak eta Binies
ugaltxa dira. Ez Errota ezta gaurko
Zeriorena ere ez ziren etxebizitzak.

Kasu honetan izenaren jatorrira
heltzea ez da zaila etxearen fatxadak esaten
digunez 1907an, hau da, duela mende bat
eskas, eraiki baitzuten.

Etxeak, bata bestearen atzetik
kokaturik dauden
moduan
ikusi
ordez,
auzoka
ikusiko ditugu, hau
da, ale bakoitzean
auzo
desberdin
bateko etxe bat
ikusiko dugu. Garai
hartan
auzoak
gaurko karrikaren
antza zuen baina
gainera
administratzeko era
bat
zen:
auzo
bakoitzak
bere
unaia, zaindaria eta
oraindik ongi ikertu
ez diren ezaugarriak
zituen.

Urte horren aurretik zer zegoen
bertan? Beste etxe bat? Etxe honetan

Aipatutako
bi auzoez gain, beste
bi daude: Iribarnea
(kasu
honetan,
hiriaren behe-aldea
esanahiarekin) eta
Egullorre. Izen honekin, gaur egun ere,
karrika Nagusitik gorantz dagoen auzoa
izendatzen dugu. Izen honen esanahia
beste auzoena baino ilunagoa da: etxola,
borda estalirik edo elorrien aldapa izan
daiteke.

bidankozarte@yahoo.es

(1865an gaurko Elizalde etxean jaioa;
Garai hartan ez dakigu zer izen zuen). Non
bizi izan ziren ezkondu zirenetik 1907an
etxea eraiki arte? Elizalde etxean bizi
omen ziren. Batzuek La Santa etxea esaten
omen zioten jabea Santa (Mª Santos)
Lareki Salbotx baitzen. Hortik etorriko
litzateke izena.
1897aren inguruan, senarra,
Santiago Sanz, Argentinara joan zen
“Amerikak egitera”. Bidankozen
emaztea, Severina, eta bi alaba
zaharrenak ( Mª Santos eta Avelina)
gelditu ziren. Ongi joan omen
zitzaion eta 1905an itzuli zen.
Handik gutxira gaurko La Santa
etxearen eraikuntza hasi zen.
Horrela, nik dakidanez, La Santa
etxea “indiano-etxe” bakarra izanen
litzateke Bidankozen. Hau da, “Indietara”
zihoazenak eta, dirua egin ondoren,
herrira itzuli eta etxe berri bat eraikitzen
zutenak.
Azkenik,
zergatik izango ote
da La Santa etxea
eraiki zutenek izen
hori ez bazuten?
Baliteke arestian
aipatutako
Mª
Santos
Sanz
Fuertes bertan bizi
baitzen. Batzuek
diotenez hori ez da
posiblea aurretik
beste izen bat izan
behar zuelako.

sortutako Severinok dionez, aroztegia edo
ukuilu bat omen zegoen. Zegoena zegoela,
altuera txikiko eraikuntza zen.
Eta, nork eraiki zuen eta nondik
zetorren? 1890an ezkondu ziren Fidel
Santiago Sanz Urzainki (1859an Calderero
etxean jaioa) eta Severina Fuertes Lareki
3

Beste
azalpen bat izan
daiteke.
Senaremazteak
eta
seme-alabak
La
Santa etxe berrira
joan
zirenean
“amona” eraman
zuten,
Severina
Fuertesen ama, hain zuzen ere: Santa (edo
Mª Santos) Lareki Salbotx. Azalpen honek
ere arazotxo bat dauka: aipatutako Santa
etxe berrira joan zirenetik bortz urte
besterik ez zen bizi.
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5.- MARIANO MENDIGATX
MENDIGATXA
TXAren BIZITZA

Oraingo honetan, eta aurrekaririk
ezarri nahi gabe, Mariano Mendigatxak
utzitako ondareari buruz hitz egin baino,
haren bizitza erabat markatu zuen egoera
bati buruz arituko naiz. Izan ere,
hemeroteka
zahar
batean
bilatzen
nenbilela,
kasualitatez,
Marianoren
bizitzarekin zerikusi handia zuen artikulua
aurkitu nuen eta beste alde batetik, gutako
askok noizbait entzun izan dugun
“MENDIGATXA
AMORE
EMAN
EZAZU! (¡MENDIGATXA RÍNDETE!)”
esaeraren zergatia azaltzen duena.

etorriei eusten, eta ez zeuden epe-ertain
eta luzean etorkizuna antolatzen ibiltzeko
moduan.
Mariano
Mendigatxa
Manuel
Mendigatxa (Mendigatxa) eta Melchora
Ornat (Ornat) senar-emazteen bigarren
semea zen. Bere anaia nagusia Pascual
Isidoro, urte bat zeukanean hil zen,
garaiko gizarte-baldintzak kontuan hartuz
gero, ez zen batere arraroa suertatzen hori
gertatzea.

Hasteko, Mariano Mendigatxa mende
bereziki bortitzean jaio zela esan genezake:
XVIII. mendearen azken urteetatik
aurrera, Konbentzioaren gerra gertatu zen
garaian, Gerra Errealista ondoren eta
beranduago Gerra Karlistak, guzti horiek
bidankoztarren bizitza eta sentipenetan
arrasto handia utziz.
Hau gutxi balitz, mende erditik
aurrera, Nafarroako Erreinu izatetik
probintzia izatera pasatzearen ondorioz,
ordura arte erronkariarrek Espainian
zerbitzu militarra ez egitearen erregalia
galdu egin zuten eta ondorioz, hainbat
bidankoztarreri Kuban edota Filipinetan
borrokatzea egokitu zitzaien.
Eta ez hau guztia bakarrik: Bidankozek
1855 urtean oso kolera-izurrite bortitza
jasan zuen, biztanleriarengan hildako asko
eragin zituen eta populazioak mende
erdian
gertaturiko
Madozeko
desamortizazio
zibila
(espainiar
administrazioak
egindako
ondasun
publikoen desjabetzea) ekiditen saiatu zen.
Guzti honekin garai hartako pentsaera
gehienbat ezkorra zela irudika dezakegu,
nahiko lan izango zuten egunen joan-

Horrela,
Mariano
Saturnino
Mendigatxa (hori baitzen bere izen osoa),
bigarren jaio zen baina, ondoren, seme
zaharrena bilakatu zen, guzti horrek
zekarrenarekin.
1832an
jaio
zen,
lehenengo gerra karlistaren atarian eta
orduan Independentziaren Gerratik eta
1821ean Bidankozen bertan gerra
Errealistan parte hartu zuten bi alderdien
arteko liskar armatuak biztanleriarengan
eragindako zirraraz berreskuratzen ari zen
herrian, Bidankozen.
1822an Mariano Mendigatxaren aita
bera, beste bidankoztarrekin batera,
Urzainkiko bizilaguna eta Uztarrozeko
milizian ibilitako Leandro Gorriaren
hilketaz salatu zuten. Ziur aski hilabete
batzuk lehenago Bidankozen gertaturiko
liskarrarekin zerikusia izango zuen.

Heldu gara gertakizunera. 1835eko
abenduaren 21ean El Eco del Comercio
egunkari
liberaleko
artikulu
batek
ondorengoa zioen: “Barricart anai
ausartek, beren adorearekin, Agoitzeko
partida duen Rojo buruzagia harrapatzen
lagundu izanak, Mendigatxa matxinoa
beste batzurekin ere atzeman zuten bere
herrian bertan, Bidankozen (Erronkari),
non Kataluniako zorigaiztoko erasotik
berreskuratzeko babestua zen. Jaio zen
etxean bertan inguratuta, hark balkoitik
bere burua bota zuen eta alde egiten saiatu
zen bere aurkarien aurrean amore eman
gabe. Bala batek zaurituta, lurrera erori
egin zen eta bere patrizioek baionetakadaz
akabatu zuten, beraiek eta bere familiek
jasandako
jazarpenak
eragindako
gorrotoaren ondorioz”.
1835eko abenduaren 5eko gaueko
bederatziak inguru izango ziren eta
Kristina Andrearen aldeko soldaduek
Mendigatxa
etxea
inguratu
eta
“Mendigatxa, amore eman ezazu!”
oihukatu zuten. Haren erantzuna “Ez dut
amore eman, ezta amore emango ere” izan
omen zen eta jarraian soinean zuenarekin
korrika irten zen, nahiz eta Elizarena sakan
ingururaino besterik ez iritsi.
Mendigatxa hura Manuel zen, Mariano
Mendigatxaren aita, bere amaren eta agian
osabaren baten ondoan umezurtz hazi
zena. Bere ama, alarguna, ez zen berriz
ezkondu, garai hartan ohikoa izan arren,
agian
bere
senarraren
heriotzaren
baldintzengatik. Beraz, umezurtz eta seme
bakarra izanda, azkar heldu zela pentsa
daiteke bere etxearen ardura ahal bezain
laster eskuratzeko, hogei urte zituela
ezkondu zen.

6.- BUKAERA
Bidankozarteko bigarren emanaldi
honek hemen du amaiera, atzeratu samar
web-berria egokitzen saiatzeagatik, baina,
halere, oraindik ez dago prest, ea ahalik
eta goizterren lortzen dudan.

Lerro hauek irakurtzen tarte ona
izateko itxaropenean eta, beharbada,
Bidankozeri buruz ez zenekiten zerbait
ikastea ere, berriro edonork parte hartzera
adore eman nahi izango nuke. Bakoitzak
ahal duena eskaini ahal da, eta edozein
ekarpen ongi etorria izango da, baita

iruzkin edo kritikak ere, eta hauek guztiak
eta nahi duzuena bidankozarte@yahoo.es
posta-elektronikora bidali ditzakezue.
Hurrengo zenbaki arte,
iritsiko da eta. Agur bero bat.

berehala

Hori dela eta, zenbaki honen eta
hurrengoaren tartea motzagoa
izango da, hirugarrena prest
LAGUNTZAILE:
egongo baita Aste Santurako.
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