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LIZARRA (NAFARROA), 1310. Orde-
nantza baten bidez “hiltzen duena,
hil dadila” legea ezarri zuten. Hogei
urte geroago, Tuterako ordenantza
batek ondorio berbera izan zuen.
Behe Erdi Aroan, Nafarroan, urteko
27 exekuzio izan ohi ziren batez
beste. Marka guztiak 1347an hautsi
zituzten, 100.000 biztanle inguruko
erresuman 87 pertsona heriotzara
kondenatu eta hil baitzituzten. 

Zigorra betetzeko biderik ohikoe-
na (%71) urkamendia zen. %15 ito
egiten zituzten, %4 amildegian edo
kanpandorrean behera botatzen
zituzten, eta beste hainbeste sutan
erretzen. Baina baziren hain “zibili-
zatuak” ez ziren metodoak ere:
1333an emakume bat bizirik ehortzi
zuten; 1361ean txanponak faltsu-
tzeagatik pertz handi batean egosita
hil zuten gizonezko bat... Biderik
krudelena foruetan jasotako “larru-
tzea” zen: “Lepondotik ipurtezurre-
ra lau hazbeteko azal lerroa kenduko
zaie, eta gero, hanketatik orpoetarai-
no, lerroa bitan banatuko da”. Agi-
rietan metodo hori behin bakarrik
aplikatu zela ageri da; emakume bati
egokitu zitzaion eta bizirik zela egin
zioten triskantza. 

Urkatzeak ekitaldi publikoak
ziren. Azoka egunetan izan ohi ziren,
eta kondenatuak turuta hotsak eta
zaldizkoen segizioa izan ohi zituen
lagun urkamendira bidean. Batzue-
tan, geldialdiak egiten zituzten:
Mattin Ezkila lapurrari eskua moztu
zioten biktimaren ate parean,
1366an. Besteetan, zigor gehigarriak

urkamendian bertan jasotzen zituz-
ten, kondenatuak errukia eskatu
bitartean: jipoitu egiten zituzten,
belarriak mozten zizkieten... 1435.
urtean, Jacques Licrasek ez zuen
errukia edo barkamena eskatzeko
aukerarik izan, mihia kendu baitzio-
ten. Amiltzeak ere publikoak ziren
eta, harrigarria bada ere, 1336an
iruindarrek ikuskizun bikoitza izan
zuten: Galea dorretik bota arren
lapurra bizirik irten zen, eta atzera
goraino igo zuten, berriro botatzeko.

Finean, herritarrentzat irakaspen
izan behar zuten exekuzioek. Horre-
gatik kondenatuak torturapean hilez
gero, agintariek B plana jartzen
zuten abian: gorpuak edo buruak
elkargune eta bidegurutze nagusie-
tan ipintzen zituzten ikusgai, herio-
tza zigorraren helburu “hezitzailea”
gal ez zedin. Eta herritarrek beste
zerbait ere ikasten zuten zigor horiei
esker: judua edo musulmana izatea
baino askoz hobea zen kristau iza-
tea, emakumea baino hobea gizon
izatea, nekazaria baino hobea noble
izatea. Bortxaketak delitugileak
nekazariak eta biktimak nobleak
zirenean soilik zigortzen zituzten
heriotzaz. Adulterioa isun txiki batez
konpondu ohi zen, baina gizonezkoa
musulmana edo judua bazen biziare-
kin ordaindu behar zuen (baita ema-
kumeek ere, kristauak izan arren).
Eta juduak buruz behera
urkatu ohi zituzten, hil
baino lehen damutzeko
ordu edo egun batzuk
izan zitzaten. n

Post-it: lehengai
kaxkarra
asmakizun
bikain bihurtua 
ART FRY izeneko 3M enpresa-
ko kimikariak asmatu zuen
post-ita 1970eko hamarkada-
ren amaieran. Elizako abesba-
tzan aritzen zen Fry, eta kantu
liburuko bereizgailua galtzeaz
nazkatuta, liburuetako orrial-
deak markatzeko eta oharrak
eransteko produktu bat asma-
tzea erabaki zuen. Bereizgai-
luak lerro itsaskorra eduki
behar zuen, baina askatzean
liburuaren orriak hondatuko ez
zituena. 1968an Spencer Silver
lankideak “itsasteko ahalmen
eskaseko” itsasgarri akrilikoa
sortu zuela gogoratu zen. Lan-
kidearen produktuan akatsa
zena oso erabilgarria izan zen
Art Fryren asmakizunerako. 

Urte erdiz kimikariaren
ideia garatu ondoren, produk-
tuaren behin betiko diseinua
3Mko bulegoetan probatu
zuten, eta langileen %90en
oniritzia jasota merkaturatu
zuten. n
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Nafarroan, Behe Erdi
Aroan, heriotza zigorra
ezartzeko biderik
ohikoena urkamendia
zen. Baina agiriek
askotariko metodoak
jasotzen dituzte, eta
urkatzeak berak hainbat
“gehigarri” izan ohi
zituen.

Legalki hiltzeko manerak
Erdi Aroko Nafarroan 


