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Artziniegako Udal Artxiboan gor-
deta dauden agirietan azaltzen 
denez, 1771ko urtarrilaren 17ko 

arratsaldean hiru emakume heldu ziren 
Uretako bentara ostatu eske. Lorenzo de 
Urizar zen bentako ugazaba, eta Loren-
zok emakumeei entzun egin zien haie-
tako bat haurdun geratu zela irailean, 
Arteko ferian, eta haurdun utzi zuen gi-
zonaren bila zebilela. Emakumeak biz-
kaitarrak ziren eta euskaraz ari ziren 
euren artean. Baina Lorenzo ere eus-
kalduna zen, dena ulertu zuen eta ho-
rren berri eman zien agintariei. Maria 
Antonia izeneko emakumea engainuz 
haurdun utzi zuenaren bila zebilen la-
gun bigaz lagunduta. Eta topatuko zuen, 
esan bezala, kontua auzibidera joan eta 
bertan ebatzi zen eta.

GERtAtUtAkoA AUZIBIDERA
Hurrengo egunean bertan, Pablo Anto-
nio de Aldama alkatea buru zela, Loren-
zo eta hiru emakumeak auziaren berri 
ematera agertu ziren. Alkateak galdetu 
zuen zein zen Maria Antonia izenekoa 
eta beste biei ateratzeko eta itxarote-
ko esan zien. Berehala konturatu zen 
ez zela gaztelaniaz moldatzen. Ikusita 
Maria Antoniak ez zekiela gaztelaniaz 

–edo behintzat, ondo ez zekiela– alka-
teak interprete izendatu zuen Lorenzo 
bera, euskalduna zelako. Maria Antonia 
Dimakoa zen, hogeita hamar urte zituen 
eta Joseph de Goioagaren alarguna zen. 
Bere testigantzan ederto kontatzen du 
nola sukaldari modura joana zen Arte-
ko Landako feriara “pelo postizo” (sic) 
esaten zioten Bilboko emakume baten-
tzat lanean, eta nola Portugaleteko Ma-
nuel de Carredano ezagutu zuen bertan. 
Carredanori Maria Antonia gustatu ei 
zitzaion eta, esanez bera ere alarguna 
zela eta emakume bat behar zuela, Maria 
Antoniaren testigantzaren arabera, ohe-
ra eroatea lortu zuen irailaren 20aren 
bueltan.

Ikusita umedun zegoela, Maria Anto-
nia Carredanoren bila joan zen Portuga-
letera. Bertan ikusi zuen kontatutakoa 
gezurra zela eta Carredano gizon ezkon-
dua zela. Gizonak dirua eskaini zion isil-
tzearren, eta Maria Antoniak halakorik 
onartzeko prest ez zegoenez, justizia 
eske joatea ebatzi zuen.

Baina utzi dezagun alde batera epai-
keta eragin zuen afera sentimental-se-
xuala eta gatozen atzera hizkuntzaren 
harira. Geroago ikusiko dugu auzia zer-
tan geratu zen.

EPAIkEtAREN AlDERDI 
lINGUIstIkoA
EtA BERE GARRANtZIA
Artziniegako historia soziolinguistikoak 
asko du oraindik ikertzeko, konplexua da 
eta azkenaldian han-hemenka pistak ba-
tzen ari gara, argia eman nahian. Orain-
goan hizpide dugun kasua berezia da, orain 
arte halakoren berririk ez dugulako izan.

Aztertu dezagun arretaz, beraz, zer 
erakusten digun 1771ko epaiketa honek 
panorama soziolinguistikoaren aldetik: 
Zergatik behar izan zuten interprete 
bat? Erdaldunak ziren agintariak? Nor 
zen interprete hori?

Hasteko eta bat, gogora ekarri behar 
dugu XVIII. mendean euskararen atze-
rakada nabarmena gertatu zela Aia-
raldean –Arabako beste leku askotan 
lez– bai eta Gordexolako haranean. Ar-
tziniega berezia zen alde horretatik, bi 
hizkuntzak lehenagotik bizi izan zirelako 
elkarren ondoan, baina ezinbestean na-
baritu behar zuen atzerakada: Manuel 
de Mezcortarekin Batzar Nagusietan ger-
tatutako arazotik ehun urtera, ez diru-
di Aiaraldeko mendebaldean euskaldun 
elebakarrak izango zirenik. Euskaldunak, 
ostera, bai, baita Artziniegan bertan ere. 
Lorenzo Urizar (edo Ulizar) Uretako ben-

Maria antonia Barrenetxea dimoztarrak epaitegietara eraman zuen 
ezagutu zaharra ez zuen Manuel de carredano portugaletetarra. 
Elebakar euskalduna izan dimoztarra, eta hizkuntza aferak agerian geratu 
ziren epaiketan. xviii. mendeko artziniegako egoera soziolinguistikoaren 
zantzuak antzematen laguntzen dute orduko agiriek.
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teroa da adibide. Hari buruz esaten zaigu 
hiriko bizilaguna eta euskaldunzaharra 
zela (“las oyo y entendio de su vascuence, 
en que dho Lorenzo es natibo”). Baina ar-
tziniegarra zen? Badirudi ezetz; erregis-
troetan begiratuta, ikusi dugu Lorenzo 
Urizar Etxebarria arratiarra zela; Gor-
dexolako Martina Zabalburu Mendibi-
legaz ezkonduta zegoen eta Artziniegan 
hil zen epaiketa izan eta 10 urte geroago, 
1781ean. Beraz, ez gaude bertoko eus-
kaldun baten aurrean, kanpotik etorrita-
koa baitzen. Bide batez esanda, bitxia da 
zelan bere abizenak “aiarartzen” diren 
erregistroetan, sarri Lorenzo Ulizar Cha-
varria modura azaltzen baita.

Bertan zeudenek, orduan, ez zioten 
Maria Antoniari ulertzen eta horregatik 
behar zuten itzultzaile bat? Ikusi deza-
gun arretaz agiriak dioena:

“Nombro a Lorenzo de Ulizar vezino de 
la dicha villa por ynterprete, a quien tomo 
también juramento, y rezibiendole de nue-
vo a la dicha Maria Antonia, la hizo pre-
sente el tenor del auto de oficio, por medio 
de dicho ynterprete y por él mismo, como 
también por muchas palabras de castella-
no que combenian con lo que manifestaba 
el ynterprete ante mi el escribano”.

Zati honi erreparatuta, ematen du al-
kateak gaztelaniaz hitz egin zuela, baina 

baita euskaraz ere, zuzenean Maria An-
toniari –“por medio de dicho ynterprete y 
por él mismo, como también por muchas 
palabras de castellano”–. Aketza Merino 
historialariari kontsulta eginda, eta ga-
rai bateko epaiketekin duen eskarmen-
tua baliatuta, uste dugu baietz, Pablo 
Antonio Aldama alkatea euskaraz eta 
gaztelaniaz aritu zela eta interpreteak 
eskribauarentzat jardun zuela, eskri-
baua erdalduna zelako. Zaila da egoera-
ren “argazki” zehatza irudikatzea, baina 
hala izan zelakoan gaude.

Halandaze, lekukotasun honek berres-
ten du euskararen presentzia Artziniegako 
hirian XVIII. mende amaieran. Bestelako 
ondorio sakonagorik ezin dugu atera mo-
mentuz, baina baditugu agirian; batetik, 
kanpotik joandako euskaldun elebakarrak 
–Maria Antonia eta bere bi lagunak–; bes-
tetik, berton bizi den elebidun bat –Loren-
zo Urizar–; eta azkenik, itxura batean eus-
karaz ere badakien artziniegar bat, Pablo 
Antonio Aldama alkatea (1739an jaioa). 
Azkenik, eskribau erdaldun bat azaltzen 
zaigu, baina ez dugu oraindik asmatu nor 
izan ote zen argitzen.

Lekukotasun garrantzitsua da, hortaz, 
euskarazko interprete bat erabili izana-
ren lehena delako Artziniegan, eta nahi-
ko berandukoa delako, inguruotan eus-

kararen atzerakada handiena jazo zen 
garaikoa, hain zuzen ere. Seguru gaude 
agiriotan zenbat eta gehiago arakatu, 
gehiago azaleratuko direla.

Addendum: EPAIA EtA 
“kRIMENAREN” ZIGoRRA
Nahiz eta artikulu honen xedea ez den 
Maria Antonia Barrenetxea dimoztarra-
ren eta Manuel Carredano jarrilleroa-
ren arteko aferaz xehetasunak ematea, 
kulebroiak izan zuen amaieraren berri 
behintzat emango dugu: frogatu zen 
Juan Manuel Carredano gizon ezkon-
dua zela eta Maria Antonia engainuz utzi 
zuela haurdun Artziniegako ferian izan-
dako izarapeko tratuen ondorioz (“actos 
sensuales”, dio agiriak). Atxilotzeko agin-
dua eman zuten eta adulterioa egiteaga-
tik epai gogorra ezarri zioten: espetxera 
sartu ala ejerzitoetan zerbitzua ematera 
behartuta joatea. Maria Antoniak ordai-
na eta justizia jaso zituen, orduan? Ez 
bada; ahultasuna eta bestelako faltak 
egotzita (fragilidad, lascivia, amanceva-
miento) giltzapetzeko agindua eman zu-
ten, hau da, etxe batean atxilo egotekoa. 
Aurrerantzean Artziniegako Tomasa de 
Ulibarriren etxean egongo zela giltza-
pean ezarri zuten, eta jaiegunetan elizki-
zunetarako baino ez zela aterako. 


