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Oharra. Artikulu hau sortzeko batez ere bi iturri erabili dira. Garaiko ikuspegi orokorra 
emateko eta egitura antolatzeko Jose Antonio Azpiazuren Mujeres vascas, sumisión y 
poder liburua (1995) erabili izan da. Eta Soraluzeri buruzko datuak herriko eta herriari 
buruzko agirien aurkibidetik (2175 bat ale) lortu dira. 

 
 
Soraluzen 1500 urtea baino agiri zaharragoen faltan, ezin esan zer orduko andreen egoeraz. 
Baina ordutik aurrerako dokumentuak arakatuz gero, oso ikuspegi interesgarria erakusten 
dute. 

Gizonak beti aurrean... 
Hasiera batean, orduko pentsamoldea ulertu behar da. Alde batetik Ertarotik zetozen 
ikusmoldeak ziren. Ordurarte familiek balio zuten, etxeek. Halaxe, biztanleak zenbatzeko 
"suak" kontatzen ziren, eta ez "arimak"; zergak biltzeko ere, etxeei edo familiei ezartzen 
zitzaien; Gipuzkoan gudarosteak osatzeko ere, "padres por hijos" egiten zen, hau da, etxe 
bakoitzeko gizon bat. XVIII mendean hasi zitzaion banakakoari garrantzia ematen, 
pertsonari. 
Honetaz gain, XVI mendean Erreforma Protestantea sortu zenean, Lutero ez zen agertu 
batere andreen aldekoa. Eliza katolikoa ere, Trentoko Eliz-Batzarrean, luteranismoaren 
ikuspuntu matxistekin kutsatu zen, eta hurrengo urteetan andreen egoera okertu egin zen. 

Gauzak horrela, familia barruan gizona izaten zen burua, eta ez da harritzekoa andreak beti 
atzean geratzea. Euskaraz ere rolak ondo finkatuta geratu ziren: etxekojaunak eta 
etxekoandreak bai, baina etxekoanderea zein etxekogizona berbak ez ziren sortu. Bakoitzari 
bere rola! 

Jenero bakoitzak gizartean zuen garrantzia agiri zaharretan ere islatu zen, gehienetan 
gizonak agertzen direla. Soraluzeko auzi artxibategia arakatuta (1500-1800 tarteko 1138 
agiri daude), gizonak ia agiri guztietan agertzen dira, 1022 agiritan (%89,8); 674 agiritan 
gizonak bakarrik aipatzen dira (%59,2) eta beste 348tan andreekin batera agertzen dira 
(%30,6). 

…baina Soraluzeko andrek burua ateratzen zuten 
Aipatutako 348 agiriez gain beste 48tan andreak besterik ez dira aipatzen. Andrak guztira 
396 agiritan agertzen dira (34,8%). Hau da, gizonak ia hiru aldiz gehiago aipatzen dira 
emakumeak baino. 
Baina egoera okerrago zen, agiri askotan andrak askotan gizonarekin “lotuta” agertzen dira, 
emazte ("Sandia eta Urlia bere emaztea" 107 aldiz, %9,4) edo alargun ("Sandia, Urliaren 
alarguna " 66 aldiz, %5,8) moduan. 

Beraz, kasu hauek kenduta, gutxi gora-behera bost agirietatik bakarrean agertzen dira andre 
“soilak”, gizonaren itzaletatik aske. Gainera, bilakaera ez zen beti berdina: aurreko urteetan 
%20 inguruan mantentzen bazen, XVII mendean igotzen hasi zen, 1701-1725 urteetan goia 
jo zuela (%29, ia hirutik bat). Hortik aurrera behera egin zuen nabarmen. 

Esan behar da kasu bakan batzuetan andreak aurrea hartzen ziola gizonari: 1791 urtean, 
María Agustina Gorostegik, Francisco Javier Urkiolaren emaztea, Kristobal Zubizarreta 
tabernariari demanda jarri zion, senarra eraso eta laidotzearengatik. 
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Soraluzeko andre langileak 
Badira asko andreen askatasuna XX mendeko auzitzat hartzen dutenak, aitzinean andreak 
etxeko sukaldean baztertuta bizi omen ziren eta. 
Baina arakatutako agiriak, besteak beste, andre langileez berba egiten digute, etxetik kanpo 
aritzen zirenez: neskameak, saltzaileak, armagileak, negoziogileak, inbertitzaileak, serorak, 
mojak… 
Orduko ikusmoldeak etxekoandreak nahiago zituen, bai, baina andre langileak ere izan 
ziren. Batzuk bere dirua kudeatu behar zutelako (familiako oinordekoak, dotea zuten 
ezkonduak edo mojak…). Eta besteak gizonaren faltak behartuta: alargunak, ezkongabe 
helduak edota gizona kanpoan zuten emazteak (merkatariak, soldaduak, presoak...). 1667 
urtean Ana de Roteta soraluzetarrak egiaztatu behar izan zuen Francisco de Iciar bere 
gizona preso zuela Argelen; eta modu honetan honen baimenik ez zuen behar bere kasa 
jarduteko. 

NESKAMEAK 
Orduko neskameen egoera oso estua zen: oso gaztetan bidaltzen zituzten zerbitzera, etxean 
mahai inguruko aho bat kentzearren. Lana ez zuten egiten soldata baten truke, mantenuaren 
truke baizik eta, inoiz, urtean arropa pieza bat edo beste. 

Soraluzen baziren etxe aberats batzuk, eta bertan lan egiten zutenak zorionekoak ziren: 
hobeto eta gehiago jateaz gain, lan gutxiago egiten zuten, hainbat neskame izaten ziren eta. 
Baina etxe arruntetan ari zirenek lan asko eta jan gutxi. 
Honetaz gain, etxeko gizon eta mutilekiko harremanak ez ziren orekatuak eta askotan, 
nahita edo bortxatuta, neskame asko eta asko hardun geratzen ziren. Salaketa asko jarri 
ziren bi ordainketa mota galdegiteko: bata birjintasuna eta izen ona galtzeagatik eta 
bigarrena, umea edo umeak izatekoan, hura (edo haiek) mantentzeko. 
1578 inguruan, esateko, Apotzagako Catalina de Iturbe Andrés de Aguirreren etxean 
neskamea zela, “…birjina zela antzeko persona batekin ezkontzeko, Lucas de Ynsausti 
zenak desloratu zuela…”. Lucas hau Indietan hil zenez, Juan de Ynsausti anaiak arduratu 
zen eta hogei dukat eman zizkion Catalinari, “antzeko pertsona batekin” ezkontzeko edo 
jaiotzear zegoen haurra hazteko. 
Diru kopuru hori normaltzat har daiteke. 1570 urtean Elgoibarko Catalína de Hermuak 
harremanak izan zituen Soraluzeko Gerónimo de Ygueríbarrekin, eta honek 17 dukat 
ordaindu zizkion, bai izandako harremanengatik baita izandako umearengatik. Gainera, 
hainbat urtetan sei dukat ordainduko ziola agindu zion. 
Neskameen etorkizuna ez zen errazagoa: lanean jarraitzen zuten ezkondu arte, eta beren 
jaun edota andere esanetara egon beharrean, senarraren esanetara pasatzen ziren. 

SALTZAILEAK 
Andrak ere negozio txikietan aritu ziren, batez ere salerosketetan. 

Oihalak eta arropak 
Gaurko moduan, orduan ere oihalak eta arropak asko saltzen ziren, eta saltzaile asko andrak 
izaten ziren. 1571 urtean, Soraluzeko María Yñiguez de Larreateguik, alargunak, Juan 
Ibáñez de Aramendiari 224 dukat utzi zizkion, kanpotik ekartzeko “mihise eta ohialak” gero 
saltzeko. 
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1631 urtean María de Arangoitia lihoa garbitzeko putzua egiten ari zela Gabolatzeko 
errekan, Juan de Churruca kontadoreak auzia zabaldu zion. 
María de Armendia, berriz, gizona hiltzerakoan sartu zen oihal negozioan, 1651 urtean hain 
zuzen. Pedro de Iturbe gizonak Martín de Arteagarekin sei urtetako elkartea sortua zuen, 
“herri honetan eta Gipuzkoako beste batzuetan oihalen, seten, mihiseen eta bestelakoen 
tratuan aritzeko”. 

Askotan oihalak bertan egiten ziren, kanpotik ekarri beharrean. Marina de Aseglosa 
soraluzetarrak bere testamentuan jostuna dela adierazten du, eta hiru motako legatu utzi 
zituen: oihalak, zapiak eta arropak, jantziak egiteko dirua eta liho-sortak. 

Bestelako dendariak 
1779 urtean Manuela de Ugalde eta Mariano Álvarez senarra, denda zuten Soraluzen. 
1782 urtean, berriz, Maria de Gabilondo dendari alargunaren etxean lapurretan egin zuten. 

Eta hiru urte geroago Maria Josefa de Lizundiak, Soraluzeko dendariak, bale-koipea zela eta 
auzia zabaldu zien Joaquín Noberon eta andreari. 

Tabernariak 
Alor honetan besteetan baino andre gehiago agertzen dira; gehienak legepean baina egon 
zen legetik kanpo aritu zela ere. 
1695 urtean Mariana de Arana Iturriaga y Catalina de Goenechea agertzen dira, biak 
alargunak, bakoitza bere tabernarekin. Alde batetik demanda egin zioten Gatzagako Miguel 
de Galdós izaiari, ardo hornikuntza zela eta; baina bestetik atzetik izan zuten Andrés 
Martínez de Bujanda zerga biltzailea. 
1749 Isabel de Marañano tabernaria lana utzi zuen, eta Erret Lantegietako langileen 
ordezkarien kontra jarri zuen demanda, zorretan zuten ardauak kobratzeko. 
1789 urtean María de Gavilondo tabernaria agertzen da, Domingo Tomás de Urizar 
aguardientearen zerga biltzaileak ordaintzeko eskatzen ziola. Agian María de Gavilondo 
tabernari hau aurretik aipatutako María de Gabilondo dendari alargun bera izan zitekeen. 
Azkenik, 1799 urtean Vicenta de Elorriaga agertzen da. Ardoa saltzen zuen baimenik gabe, 
eta Santos de Aranguren ardo-kontzesionarioak auzia zabaldu zion 

Eta bestelakoak 
Ana Ibáñez de Churruca, Martín Ibáñez de Unamunoren alargunak, bere gizonaren negozioa 
hartu zuenean “andre mezularia” erabili zuen Tolosara hainbat agiri eroateko. 

Eta ezin aipatu gabe utzi beste ofizio bat, munduko zaharrena omen. 1774 urtean Feliciana 
de Leturiondo, ezkondua, eta Agustina de Larrañaga, alarguna salatu zituzten, 
prostituzioarengatik. Salaketa bai, baina ez da epairik gordetzen. 

NEGOZIOGILEAK 
XV mendetik aurrera Soraluze oso herri industriala izan da, honekin batera merkataritza 
jarduera garrantzitsua ekarri zuena. 
Ez gizonek bakarrik, andreek ere negoziotan parte hartu izan zuten, nahiz eta gutxiagotan 
agertu. Askotan alarguntzerakoan hasten ziren: gizonak hasitako tratuak aurrera eramaten 
eta ixten. Eta, behin hasita, aurrera jarraitzen zuten tratu berriak egiten. 

Arma saltzaileak 



 
SORALUZEKO ANDREAK ARO MODERNOAN (1500-1800) 
Juan Carlos Astiazarán 

4 

 
 
Arma salerosketan hiru izen nabarmentzen dira, hirurak XVI mende erdikoak.  
Marina Pérez de Arreguía dugu lehena, Arregia dorretxeko alaba eta oinordekoa, Andrés 
Ybáñez de Yrurekin ezkondu zen, Carlos V-ren medikua zena. Andrések hainbat lizar aldatu 
zituen, gerora pikak eta lanzak egiteko, eta Juan anaiari 1.800 pika saldu zizkion. Andrés hil 
zenean, 1554 urtean Marina alargunak hitzartu zituen pika hauen ordainketa. Lizarrak 
zuzenean saldu beharrean, 1557 urtean Marinak Pedro de Sagarragarekin hitzartu zuen 
beren ustiaketa, erdia lantzatarako eta beste erdia hurrengo baterako. 
Urte hartan bertan Estibariz de Ysasi andereak 24 arkabuz erosi zizkion Juan López de 
Mendiolari, gero saltzeko. Senarra aspalditik kanpoan zela, dirua behar zuen erosteko 
“janariak berarentzat eta bere familiarentzat, eta jantziak eta oinetakoak eta beste hainbat 
gauza”. 

Hirugarrena María García de Uribarri, Juan García de Uribarri jaunaren alaba zen. Aitak, 
herriko eskribaua eta alkatea izateaz gain, diru asko egin zuen arma salerosteetan. 1559 
urtean hil zenean alabak hartu zuen lekukoa; lehenik eta behin, aitak Sevillara bidalitako 140 
arkabuz saldu zituen, eta urte hartan bertan beste 101 arkabuz saldu zituen. 
Bi mende geroago, 1716 urtean Gatzagako Miguel de Galdos-ek Soraluzeko Teresa de 
Bujandari auzia zabaldu zion, 19 fusil kañoiak zirela eta. 
Eta 1748 urtean, Arrasateko Joaquín de Mendiolak eta Francisca de Lebia emazteak, 
Soraluzeko bi lagunei infanteriarako fusilen kainoiak erretenitu zizkioten. 

Burdin saltzaileak 
Ez bakarrik armetan, beste salerosketa handitan ere andreak aritu ziren. Adibidez, 1570 
urtean Andrés de Arizaga jaunak Deban burdina itsasoratu zuen, Sevillan saltzeko. Bitartean 
hil egin zen, eta María Martínez de Irure alargunak Sevillan zuten ordezkariari jarraibideak 
eman zizkion, burdinaren kargu egiteko. 

XVI mende bukaeran Martín Ibáñez de Unamuno eta Juan Pérez de Arízaga jaunek elkartea 
osatu zuten, burdina esportatzeko. 1601 urtean Martín Ibáñez hil zenean, Ana Ibáñez de 
Churruca bere alargunak elkartearen zuzendaritza hartu zuen, eta Andrés Ibáñez de Irure 
Sevillara bidali zuen, elkartea ixteko aginduarekin. 

Burniolak 
Merkataritzan bakarrik ez, batzuetan andreak ekoizpen esparruan ere aritzen ziren. 1570 
urtean Juan de Olazarán iltze-egileak eta Oñatiko Catalina de Placenciak (izenaren arabera, 
Soraluzen jaioa) hitzarmena sinatu zuten, lehenak bigarrenentzat “zure zutegian zure 
langileekin batera” lan egiteko. 

Eta 1620 urtean Clara de Irure moja soraluzetarrak Domingo de Aguirreri Juan de 
Churrucaren burdinola alokatu zion. 

Diru mailegariak 
Garai haietako bankuak txikiak ziren, eta maileguak, orokorrean, norbanakoen artekoak 
izaten ziren. 
Mailegari gehienak gizonak ba ziren, andreak ere agertzen dira. Batzuetan negozioan parte 
hartuz: dirua uzten zien merkatari bati, honek salgaiak erosteko eta saltzeko, “irabaziak edo 
galerak erdibana” egiteko. Adibidez, 1579 urtean Domenja de Aguirrek 30 dukat utzi zizkion 
Juan Ibáñez de Armendiari, hiru urtetarako.  
Bestetan maileguak (garai hartako “zensuak”) egiten zuten, besterik gabe. Zorduna hiltzen 
zenean arazoak izaten ziren kobratzeko, 1734 urtean Debako Ana de Zerain-i gertatu 
zitzaion moduan, Soraluzeko Martín Ignacio de Atucha hil eta gero. 



 
SORALUZEKO ANDREAK ARO MODERNOAN (1500-1800) 
Juan Carlos Astiazarán 

5 

 
 
Azkenik, hirugarren moduko inbertsioa ere bazen: zergak erostea; hau da, zegokionari 
(erregea, probintzia edo herriari) honenbeste diru eman, zerga biltzeko aukeraren 
ordainetan. 1799 urtean Francisca de Ibarra agertzen da Soraluzen, zerga biltzailearen 
bermea ematen. 

Kapilautza sorrerak 
Berez ez da negozio bat, baina diru asko behar zen kapilautza sortzeko: diru horren 
korrituekin izendatutako abadeak mezak eta otoitzak eman behar zituen, sortzaileen arimen 
alde. 

XVIII mendean hainbat kapilautza sortu zen Soraluzeko parrokian. Teresa de Veiztegui 
andereak bat, eta Sebastián de Ibarra eta Isabel de Olariaga andragizonek beste bat. 

SERORAK ETA MOJAK 

Serorak 
Baziren lanbide batzuk andreentzako gordeta, horietako bat serorena. Gaur eguneko 
sakristauen lana egiten zuten, eta herriko eliza zaharrenetan zeuden: Ezoziako santutegian 
bat, Irureko ermitan beste bat eta gainontzekoak Santa Maria la Real parrokian bertan. 
Azken hauek, hiru gutxienez, Elizburu kaleko Serorategia etxean bizi ziren. 
Alargunak edo ezkongabeak izan behar ziren, berrogei urtetik gorakoak ahal bazen, eta 
portaera zuzena izan behar zuten, serora sartu aurretik zein ostean. Bizi izateko bi diru iturri 
zituzten: elizetan batutako limosnen zati bat, eta beraiek egindako lanak, askotan lihozko 
ehunak. 1541koa da Soraluzeko aipamen zaharrena, Domenja de Arreguia serorarena hain 
zuzen. 

Trentoko kontzilioan, protestanteen eraginez, andrearen eragina murrizten saiatu ziren; eta 
bide bat serorak sakristauekin ordezkatzea izan zen. Nahiz eta herriak kontra agertu, 
parrokietako kasuan errazagoa izan zen: serora batzuk bizi ziren diruarekin sakristaua eta 
bere familia bizi zitekeen. Baina ermitetan askoz zailago zen, serora bakarra zelako... eta 
askoz diru gutxiago biltzen zelako. Horregatik, 1800 urtean oraindik serora zegoen Ezoziako 
santutegian. 

Mojak 
Serorez gain mojak izan ziren. XVI mende hasieran Jeronimo de Irurek dirua utzi zuen 
Errukia ospitalea/ serorategia sortzeko, Atxuriko bere etxetan. Eta 1.531 inguruan sei neska 
soraluzetar sartu ziren serorategi berrian, “mantu eta buruko zuriz jantziak, gainontzeko 
andreak ez bezala”, gaixoak zaintzeko ardurarekin. 

Hura martxan zela, Juan Ibañez de Irurek Ormaetxea jauregia bereganatu eta, ondorengorik 
gabe, Ormaetxea eta ondoko ortua serorei laga zizkien, bertan klausura monasterioa 
sortzeko baldintzarekin: priorea, priore-azpikoa eta beste hamaika moja. 
1584ko urtarrilak 30an Juan Ochoa de Salazar jaunak, Kalagorri-La Kaltzadako apezpikuak, 
lizentzia eman zuen, eta otsailak 17an mojak Ormaetxera pasa ziren. XVII mende bukaeran, 
berriz, Santa Ana komentua eraiki zuten. 

Gaixoak artatzeko lanbidea galduta, ortutik eta eskupekoetatik bizitzera behartu zituzten, eta 
horregatik mojek oso bizi estu eta latza eramaten zuten. Manuel de Larramendi jesuita 
famatuak bisitatu zituenean, hunkituta geratu zen zer nolako bizimodua zutela ikusterakoan. 
Dena dela, XVIII mende erdian komentuak ondasun dezente zituen. Besteak beste, bereak 
izan ziren Korta, Iribe, Muneta, Osuma eta Azalia baserriak.  
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Dena dela, mojak beraien doteekin sartzen ziren komentuan eta, beraz, bizirik ziren artean 
haren gaineko eskubidea zuten. 1588 urtean Santa Ana komentuak uko egin zizkion Beatriz 
de Ondarza eta Ana de Irure mojen doteei. Eta 1620 urtean, esateko, Clara de Irure mojak 
Juan de Churrucaren burdinola Domingo de Aguirreri alokatu zion. 

María Bárbara Aguirre andre abadea 
Soraluzen bada beste kasu bitxi bat, andre batek gizonezkoentzako lanpostua bat eskuratu 
zuena. 
XVIII mendean Juan Antonio de Azcarate soraluzetarra Ameriketara joan zen morroi, 18 urte 
zituela, eta dirua egin zuen Mexikoko Guadalajaran, saltzaile. Seme-alabarik izan ez zuenez, 
hiltzerakoan dirua laga zuen sorterrian kapilautza sortzeko. Kapilauak abadeak izaten ziren, 
familiakoak, errentak kobratzen zituzten eta bere lana mezak ematea zen, sortzailearen 
arimaren alde. 

1812 urtean orduko kapilaua hil zen, eta bere arrebak, Maria Barbara Aguirre Yraolabeitia 
Azcarate andereak, kapilautza eskatu eta lortu zuen. Errentak berak kobratzen zituen eta 
mezak, berriz, beste abadeei “azpikontratatzen“ zizkien. 
Zazpi urte pasa eta gero Kalagorriko orduko apezpikuak, Atanasio Puyal y Poveda jaunak, 
Deba bailara bisitatu zuen (gogoratu garai hartan Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako Deba 
bailara Kalagorriko elizbarrutian zeudela). Egoeraren jabe egin zenean, kapilautza hutsik 
zegoela erabaki zuen, María Bárbara apaiza ez zelako, eta gainera andra. 
María Bárbara konforme ez eta auzitara jo zuen. Hurrengo urteak ez ziren gozoak izan, 
hainbat auzi izan ziren paraleloan, auzitegi zibil eta eklesiastikoetan: hainbat abadek 
kapilautza eskuratzeko, María Bárbarak kapilautza berreskuratzeko… 
Kapilautza inguruko auziak ez ziren bukatu 1866 urtera arte. Bitartean, Maria Barbara 
Bergaran hil zen, 1833 urteko azaroak 27an. 

ETXEKOANDREAK 
Ezkontzaz sortzen ziren etxekoandreak. Baina orduko ezkontzak eta gaur egunekoak oso 
ezberdinak ziren. 

Antzinako ezkontzak eta kalte-ordainketak 
Aro Modernoaren hasieran ezkontzeko ohitura zaharrek irauten zuten. Bikotea baso batera 
joan eta, lekukoekin zein gabe, elkarri ezkontzeko hitza ematen zioten. Eta halako ezkontzak 
lotesleak ziren. 
Honetaz baliaturik, orduko mutil askok ezkontzeko hitza erabili zuten neskekin harremanak 
izateko. Gero, askotan ez zen ezkontzarik izaten eta hainbat salaketa jarri ziren; Soraluzen 
bakarrik hirurehun urtetan ia ehun salaketa izan ziren neska gazteak ezkontzeko hitzaz 
engainatzeagatik. 
Gainera, birjintasunak bere prezioa zeukan, gutxi gorabehera. 1561 urtean Juan de 
Churrucak 24 dukat ordaindu zion Francisca de Mandiolari “herriko ohitura jarraituz”. 

Umerik bazen, bi ordainketa izaten ziren, bana umearena askoz txikiagoa zen, hamar dukat 
ingurukoa. 
Trentoko Eliz-Batzarraren ostean Eliza Katolikoa tematu zen lekuko bat behar zela 
ezkontzetan, lotura bedeinkatzeko; eta horretarako abadea sartu zuten. 

Dotea 
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Ezkontzerakoan, andreek dotea eramaten zuten berekin, dirutan zein ondasunetan. Gutxi 
edo asko, dote hau beraiena izaten zen. Inoiz, emaztea hiltzerakoan, andrearen familiak 
dotea itzultzeko eskatzen zion senarrari. 
1750 hamarkadan Ignacio de Azcargorta eta Magdalena de Altube andra-gizonei ondasunak 
bahitu zizkieten. 1757 senarra desagertu zela eta, Magdalenak bahitutako bere dotea 
itzultzeko eskatu zuen. 
1756eko otsailak 26n Armendia baserriko Pedro Antonio Armendia Arana eta Espilla 
baserriko María Rosa de Argarate Ganchegui ezkondu ziren. Zazpi seme-alaba izan 
zituzten: Ynesa (1767), Agustin Rodesindo (1759), Joseph Manuel (1760), Maria Rosa 
(1762), Andrés (1764), Thomas (1766) eta María Lucía (1767). 
Azken urte honetan (1767) Pedro Antonio hil zen eta, agian María Rosa Espillara bueltatu 
zelako edo Armendiatik bidali zutelako, Bartolomé de Armendiaren arduradunak, Diego de 
Alberdik, galarazi nahi izan zion inolako traste edo ezkontza-puska Armendiatik Espillara 
eroatea. María Rosak, ezer barik zegoela, Francisco de Olaso soraluzetarrari eskatu zion 
koltxoia, edredoia eta burkoa itzultzeko. 

Ondasunen kudeaketa 
Doteaz gain, bikotearen ondasunak bionak izaten ziren, eta mailegu kasuetan andra-gizonak 
agertzen ziren agirietan, jabe moduan. Hori bai, gizonaren izena aurretik eta andrearena 
atzetik. 
Dena dela, andreak ez dira beti senarrarekin batera agertzen. Askotan bakarrik agertzen dira 
ondasunei buruz erabakiak hartzen. XVII mendeko ondoko hiru adibide hauetan ondasunei 
buruzko auzitan ikusiko ditugu.  
1637 urtean María eta Magdalena de Aguirre soraluzetarrek astoa saldu zioten Juan de 
Ondarzari, 6 dukatetan. Itxura denez, astoa ez zen azken honen gustukoa, demanda jarri 
zielako. 
1639 urtean Clara de Arizagak, Antonio de Orduñaren alargunak, Juan de Unamuno 
maizterra bere etxe batetik botatzeko eskatu zuen. 
1643 urtean Mariana de Armendiak Martín de Churruca auzitan sartu zuen, etxe batean egin 
beharreko lanak zirela eta. 

Arropa 
Udal arautegiek andreek erabili beharreko arropa bereizten zuten, batez ere gizonekiko 
egoera bereizteko: ezkongabeak (eta, ustez, birjinak) burua libre, ezkonduak eta alargunak 
buruzapia. 

Inoiz uste bazen neska batek harremanak izan zituela, gizarte presioak buruzapia janztera 
behartzen zuen. Honen ildoan gauza bitxia jazo zen Soraluzen: María de Yturrieta 
aramaioarrak, burua estali gabe zeramala, eskribaurengana jo zuen demanda bat egiteko. 
Mariak burua estali gabe zeraman eta, eskribauaren harridura agirian agertzen da: 
demandaren arabera, Domingo de Vicuñak desloratu zuen, eta beraz Mariak buruzapia 
eramateko behartuta zegoen. 

Tratu txarrak 
Bikote arteko tratu txarrak ez dira atzo goizekoak, baina salaketak ere ez. Hala ere, 
pentsatzekoa da salatutakoak baino tratu txar askoz gehiago izango zirela. 
1749 urtean Mendotz-etxetxoko Andrés de Lascurain-ek heriotzarekin mehatxatu zituen 
emaztea eta semea. Eta 1767 urtean Joaquín de Lazcanok Bibiana de Aguirre emaztea jo 
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eta heriotzarekin mehatxatu zuen. 1794 urtean, berriz, Udalak José Manuel de Zarandona 
zinegotziaren kontra egin zuen, andreari “bizitza txarra” emateagatik. 

Baina punta puntaraino mehatxuak eroan zituena Iturriaga baserriko Cristobal de Urizar izan 
zen, 1774ko uztailak 21an Maria Ana de Madariaga emaztea erail zuen eta. 

1756 urtean María Josefa de Arrue Andrés de Mendiola bere gizona salatu zuen, baina 
Andrések kontra egin zion, eta demanda jarri zuen Josefa etxera bueltatzeko berarekin 
bizitzeko. 
Tratu txarrak ez ziren andragizonen artekoak bakarrik. 1661 Ana de Arteagak Lucas de 
Zavaleta semea salatu zuen. 1767an, berriz, María de Marroquín andreak José de Albiz 
semea salatu zuen, laidoengatik eta eraso saiakeragatik. Azkenik, 1748 urtean Juan 
Domingo de Larreateguik Bartolomé aitaginarreba eta María Antonia eta Ana María arrebak 
eraso zituen. 

ONDORIOAK 
Soraluzeko andreak Aro Modernoan Euskal Herriko beste andreekiko alde gutxi izango 
zuten. Dena dela, Soraluze herri industriala eta komertziala izanik, askatasun eta aukera 
gehiago izango zuten. 
Lekukotasunak aztertuta, lehengo ondorioa zera da, euskal matriarkatua ez dela Soraluzen 
agertzen inondik inora (ezta Euskal Herriko beste inon ere). Gizarte hura gizonen inguruan 
eraikita zegoen, eta andreak bigarren mailan agertzen dira, eta gizonaren menpe, aita, 
senarra edota semea. 
Hala ere, andreak ez ziren zeharo baztertuta, eta dirua tartean zela, edota gizonaren faltan 
zirela, aurrera egiten zuten, lanerako zein lege aurrean. 
Kasu guzti hauek salbuespenak izan ziren, baina ez gutxi: orduko ikusmoldeari gustatuko 
litzaiokeen baino gehiago. 


