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Auzolana, iraganaren ondarea; 
kolektibitatean antolatutako antzinako 

bizimoduaren lekuko bizi gisa gure 
egunetaraino iritsirik, altxorra baita. Hala 

ere, orainean erabilgarri den heinean 
izanen da baliozko altxorra, eta, beraz, 

har dezagun auzolana lanabes. Hala egin 
dute hainbat ekimenen bultzatzaileek 

gure egun hauetan, auzolana 
etorkizunaren giltza dela ulertuta; 

tunel ilunetan barrena zailtasunez joan 
beharrean, har dezagun bide argitsuari 

atea irekiko dion giltza. Auzolana, 
etorkizunaren gakoa.
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Anjel Rekalde eta Gabriel Valin, egitasmo honen proposamena helarazi 
eta emandako laguntzarengatik, eta baita Antxon Mendizabal ere, 
egitasmo honen bultzatzaile izateagatik;
Mikel Sorauren eta Humberto Astibia, liburu honetan jaso diren gaien 
ildoa jorratzeko berebizikoa izan baita zuen ekarpena; Humberto, zuri 
bereziki, moldatzeko lana hartzeagatik.

Jose Mari Esparza ,  hemen jaso ditugun hainbat informazio 
helarazteagatik; 
«Beltza» eta Leticia Galeano, euren herri diren Txile eta Paraguaiko 
auzolanen berri guregana ekartzeagatik;
Aida eta Kepa Fdz. Larrinoa, auzolanaren gizartea ezagutzeko modua 
non bilatu adieraztegatik;
Patxiku Irisarri, Xabier Torres eta Aritz Otxandiano, hurrenez hurren 
Etxalarko, Elizondoko eta Otxandioko alkateak, zuen herrietako berri 
emateko arreta eskaini diguzuelako.

Pello Apezetxea, Etxalarko berri ematen duen liburu zoragarria osatu 
eta guztion esku jartzeko lanaz gainera, lan honetarako hainbat gogoeta 
eskaintzeagatik;
Irune eta Itsaso Elizagoien, Baztan-Bidasoaldeko Ttipi-ttapa aldizkariaren 
Etxalarko berriemaileak, zuen argazkiak liburu honetan erabiltzea 
uzteagatik;
Edurne Elizagoien eta Maite Irisarri, Etxalarko xoko eta jendeak liburuan 
bildutako hainbat irudi helaraztegatik. Horiekin batean, irudien jabe 
diren familiei, baimena emateagatik.

eskerrak
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TEDER elkarteko Jose Luis Echavarri, Lizarraldeko auzolanaren eta 
Auzolan sariaren berri emateagatik, eta Pedro San Emeteriorekin 
harremanetan jartzeagatik; zuri, Pedro, zuen herriko egitasmo erraldoi eta 
zoragarria ezagutarazteagatik;

Hernaniko Haizea, lan honetan baliagarri izan diren zenbait gogoeta 
argigarri eskaintzeagatik;
Julio Villanueva, gogoeta interesgarriez gainera, esperientzia baten 
xehetasunak ezagutarazteagatik;
JosAnton Artze, liburu honetan jaso ditugun olerki hunkigarri eta 
zirraragarriak gure esku jartzeaz gainera, zurekin izandako mintzaldi 
aberasgarriengatik; 
Juan Antonio Urbeltz, zure lanaren bidez euskal herri-kultura 
berraurkitzeko aukera eskaintzeaz gainera, horiek gure lan honetan jaso 
ahal izateko eskaini diguzun arretarengatik; eta zure seme Mikeli, lan hau 
hobetzeko pista argigarriengatik;
Lucio Tabar, Iruñeko Bira beste aldera egitasmoaren berri emateagatik;
EHNE Nafarroako Mikel, kooperatibei buruz hainbat gauza erakusteko 
arreta eskaintzeagatik;
Nicola Foroni, lan honetan bildu ditugun hainbat informazio eta 
baieztapen emateagatik eta Zeraingo egitasmoa erakusteagatik;
Mikel Ozaita eta bere ikaslagunak, Olatz Arozena, Donetz Iradi eta 
Aitzpea Lertxundi, Uztaro Kooperatibari buruz egindako azterketa-lana 
gure esku jartzeagatik;
Mixel Berhokoirigoin, zuen esperientziaren berri emateko hain harrera 
ona egiteagatik;
Nabarraldeko Ana Telletxea eta Gurutz Zilbeti, irudiekin laguntzeagatik

Idoia, darizun bizipoz-indarra guztioi lagungarri zaigulako; baita 
alde praktikoan ere, lan honetan izan ditugun arazo tekniko guztien 
konponbidea zure eskutik etorri baita;
Silbi, Iñaki, Ana eta Mina, amatasuna eta liburu honen eraketa uztartzen 
lagundu didazuelako: izeba-osaba ezin hobeak zarete! Zuri ere bai, 
Ekhine, Berako liburutegian laguntzeagatik!
Arreko auzoak (Apa, Lenci, Ikeriko, Aizea, Fermin… Alberto eta 
Arantxa): «Auzolanean posible dela» eta egunerokoan auzo harremanak 
zeinen garrantzitsuak diren erakusteagatik;

Miren, izeba zoragarria izateaz gainera, krisialdi guztietan ondoan 
sentitzen zaitudalako.
Gurasoei, naizen bezalakoa zuek egin nauzuelako, eta lan hau egiteko eta 
gainerakoetarako beti laguntzen nauzuelako; Eskerrik asko, bihotzez.
Azkenik, eskerrik asko Igor eta Aia, ondoan izateagatik. Igor, zure 
ekarpena berebizikoa izan da, ongi dakizunez. 
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Aia, zuretzat aipamen berezia, lan hau idazteko baliatu dugun denborak 
zuretzat izan behar baitzuen. 
Irakurtzen duzunean, hala izatea merezi izan duela sentitzea nahi nuke.



13

aitzin solasa 

Gu ez bagara, nor izanen da?
Orain ez bada, noiz izanen da?

Herriok ez bagara, nor izanen da?

Giza garapena ez da automatikoa, eta ez da ezinbestean 
gerta tzen. Orain eta hemen geroa iri tsia dela onartu beha-
rra daukagu. Orainaren larritasun gorriari eran tzun behar 
diogu. Bizi tzak eta historiak bere baitan duten igarkizunean 
beranduegi ibil tzeko arriskua daukagu. Denbora geldiaraz-
teko eskatu dezakegu oihuka, e tsipenak jota, baina denborak 
en tzungor egingo digu eta ziztu bizian jarraituko du aurrera.

Martin Luther King Jr.  
Hemendik aurrera, zer: kaosa ala komunitatea?

Giza-garapenaren  txostena 2007-2008
Nazio Batuen Erakundearen Garapenerako programa.

Auzolan per tsonen oinarrizko beharrizanak Garapen 
Komunitarioaren bidez ase tzea helburu duen egitasmoa da. 
Gizarte eraldaketaren ikuspegitik abia tzen da, eta askapena 
lortu nahi du; askapena, norbanako, kolektibo, gizarte eta 
nazio gisa, Euskal Herrian.

Erreferen tzia marko honen baitan, gisa honetako egitas-
moak sustatu nahi dira: ekoizpen eta kon tsumo ekologikoen 
kooperatibak, trukea, tokiko  txanponak, energia buruaskita-
suna lor tzeko kooperatibak…

Auzolanaren Kultura liburu honek Euskal Herri osoan 
Auzolan taldeak sor tzeko hazia izan nahi du, datorrena-
ri –petrolioaren gailurrak, klima aldaketak eta ekologiaren 



kolapsoak Kapitalismo Globala hondoratuko dute– aurre 
egin ahal izateko prestakun tzan lan eginen duen Herri 
Mugimendu bat antola tzeko asmoz. 

Auzolan Elkartea sortu berri da, eta eskuartean duzun 
liburu hau izan da bere lehendabiziko ekimena. Auzolanaren 
jarduera ezagutarazteko beharra ikusi da, garai berri haue-
tako erronkei ai tzin egiteko baliagarria dela iri tzita. Laster, 
www.auzolan.info gunean izanen da honen berri.

Auzolanaren jardueraren azalpenetik abiatuta, lan 
modu horrek adierazten duen sistema zabalago bati buruz 
min tza tzeko aukera ikusi dugu: auzo hi tzaren adierak 
komunitate bizi tza jakin baten berri ematen digu, historiko-
ki ba tzarrean oinarritutako gizarte antolakun tza berezi bat 
eratu duena, berezko Zuzenbidean oinarritu –Pirinioetako/
Nafar Zuzenbidea– eta horren arabera bizi izan dena, 
herrialde gisa egituratu dena –Nafarroako Erresuma–, mun-
du-ikuskera berezia sortu duena eta garai berriei egokitu 
zaiena. 

Izan ere, auzolana ezin uler dezakegu auzoen arteko 
harremanak ezagutu gabe, auzolana indarrean izan den  
–eta, hein batean, oraindik ere baden– gizarte antolakun tza 
aipatu gabe eta auzolana ahalbidetu duen mundu-ikuskera 
edo pen tsamolde berezia uler tzen saiatu gabe. Eta horiek 
guztiak aldatu edo gainbehera egin badute ere, bizi-bizirik 
ageri zaigu auzolana: an tzinako i txuran kasu ba tzuetan, eta 
guztiz eraberrituta ber tze gehienetan.

Eraberri tzeko ahalmen hori ikusita, auzolanak aukera 
auni tz eskain tzen duela ohartu gara, eta hori hala ulertuta 
aurkezten dugu hemen, garai berri hauetako erronkei eran -
tzuteko lanabes gisa.

Irakurketaz goza tzea espero dugu; ba tzuen tzat interes-
garriak diren zati ba tzuk ber tzeen tzat pisu tsuak izan dai-
tezke eta alderan tziz… Horiek arinago irakurri eta pasarte 
a tseginagoez goza tzea gomenda tzen dugu. Eta gozagarri ez 
ezik, gogo-piztaile izatea ere nahi genuke.
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1. 
auzolana eta adierazten duen auzotasun instituzioa

auzolanaren gaia lan tzerakoan, datuen bilaketa sakon 
bat egitea interesgarria izanen li tzatekeela uste dugu, hau 
da, Euskal Herri osoan dauden lekukotasunak zuzenean 
bil tzea eta tokian tokiko ar txiboak araka tzea. Horretarako 
genituen mugak direla eta, gure bilaketa azalekoa izan da, 
eta gehienbat ber tze ba tzuek jaso eta jorratu dituzten datue-
kin osatutako lanak ekarri ditugu atal honetara. Horiek 
ezagu tzerakoan, auzolanak lan egiteko modu bat baino auni -
tzez ere gehiago adierazten duela konturatu gara. Izan ere, 
auzolana bizi tzeko modu jakin bati eta gizarte antolakun tza 
berezi bati lo tzen zaie, auzotasunaren instituzioan oinarri -
tzen direnak biak ere. 

Antolakun tza horren ezaugarrien artean, honako hauek 
nabarmendu behar dira: herri mailako kontuak Ba tzarraren 
bidez kudea tzen dira, komunitatearen zen tzua berebizikoa 
da eta, oro har, gizarteak kohesio handia du. Horregatik, 
auzolanaren definizioa eta eskura genituen adibiderik adie-
razgarrienak jaso tzeaz gainera, lan modu horrek adierazten 
duen sistema zabalago hori ere isla tzen saiatu gara, guk 
Auzolanaren Kultura deitu duguna, hain zuzen ere. 

Lan honen hurrengo ataletan azalduko dugu zein diren 
gizarte antolakun tza horren berezitasunak, gizarte hori osa-



18

tzen duten herritarren mundu ikuskera berezia eta gaur 
egungo euskal gizartean bizirik dirauten antolakun tza sis-
tema horren ezaugarrien zan tzuak. Izan ere, gaur egun-
go Euskal Herrian bizi-bizirik diraute elkartasunak, auto-
antolakun tzarako gaitasunak eta gisako ezaugarriek: 

Nazioarteko elkartasunean oinarritutako Gobernuz 
Kanpoko Erakundeen kopurua edo odol eta organo emailee-
na Europako handienak dira gurean, elkartasun horren adie-
razgarri; elkarlanerako eta antolakun tzarako gaitasuna ere 
agerian geldi tzen da euskararen aldeko, presoei elkartasuna 
adierazteko edo ber tzelako ekitaldien antolakun tzan, auzo-
lan erraldoi gisa antola tzen diren horietan, eta ikastolak edo 
kooperatibak ere elkarlanean auto-antola tzeko joeraren –eta 
gaitasunaren– adierazle dira.

Ohiturazko auzolana gainbehera joan edo desagertu 
bada ere, ber tze hamaika i txura hartuta, euskal gizarteko 
dinamika auni tzen oinarrian dakusagu Auzolanaren Kultura. 
Halaber, jada abian diren ekimenak indartu eta heda tzeko 
aukera dagoela ere ikusten dugu, baita ekimen berriak sor -
tzekoa ere. Eskuartean dugun lan hau horretarako baliaga-
rria izatea nahi genuke.

1.1. Zer da auzolana? 

Auzolana –edo auzalana, Nafarroako toki auni tzetan– 
auzo eta lan hi tzen elkarketa da, eta komunitate bateko 
kideen arteko elkarlana adierazten du. Herriaren –komu-
nitatearen– alde musu-truk edo doan egiten den lana da; 
bertako kide izanik, herriari eskain tzen zaiona. Hagi tz 
an tzinakoa da lan egiteko modu hori, eta gaur egun bizirik 
dirauten an tzinako kulturetan aurki di tzakegu auzolana-
ren baliokideak, bakoi tza bere berezitasunekin, argi dago: 
Afrikako herri gehienetan, adibidez, komunitatean lan 
egiteko ohitura dute, eta  txileko mapu txeen komunitatean 
ere, bada gure auzolanaren baliokidea, mingaco erraten dio-
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tena, hain zuzen ere. An tzinakoak diren eta gure egunetan 
an tzinakotasunaren zan tzuei eusten dieten herrietan kolek-
tibitatearen zen tzua barneratuta dago, eta horixe adierazten 
du, hain zuzen ere, auzolanak. 

Euskal Herrian aurki tzen ditugun herri-lurrak –komu-
nalak– lurra kolektibo gisa parteka tzearen adierazpena dira: 
ar tzainek elkarrekin erabil tzen dituzte mendietako larreak, 
eta historian, denbora luzez, herri-lurrak jabe tza pribatuari 
nagusitu izan zaizkio. Gaur egun herri-lur horiek gehienbat 
mendi goietako larreetan eta oihanetan badaude ere, xix. 
mendeko bigarren zatira arte nekazari lurrek –eta, oro har, 
herrietako lur gehienek– erabilera kolektiboa izan dute. 
Lurra, ondasun nagusia, kolektiboarena izan da, eta hori 
hala izan dela jakiteak auzolanaren gisako jarduera kolekti-
boak uler tzen lagun tzen digu.

Auzolana hi tza azter tzerakoan, auzo hi tzaren errana-
hia zehaztu beharrean gaude. Gaur egun, herrien banaketa-
unitateak edo banaketa horietako bizilagunak izenda tzeko 
erabil tzen bada ere, kontuan izan behar da xix. mendearen 
bigarren zatira arte, auzoa edo bezinoa e txe-jabeari deitu 
izan zaiola, eta eskubideak nahiz betebeharrak dituen 
herritarra adierazi nahi duela. Euskal Herriko hainbat 
tokitan ager tzen da, idazki historikoetan, auzoaren eta bizi-
lagun soilen arteko ezberdintasuna. Azken horiek herrian 
bizi baina e txearen jabe ez zirenak lirateke, eta lehenda-
bizikoak, berriz, herrian ez bizi izanda ere, bertan e txea 
zutenak. 

Gizartearen antolakun tzan oinarrizkoa den figura 
zen, beraz, auzoa, eta Euskal Herriko ohiturazko gizartean 
hainber tzeko garran tzia izan duen E txearen ordezkari gisa 
uler dezakegu. Horrekin batean, kontuan har tzekoa da 
Euskal Herriaren berezko gizarte antolaketan auzokoak izan 
duen garran tzia, ba tzuetan senidetasun harremanei gailen-
du izan bai tzaio. Hori ain tzat hartuta, hobeki uler dezakegu 
jorra  tzen ari garen auzolana: auzoek osatutako komuni-
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tateak bere betebeharrei eran tzuteko izan duen modua 
da auzolana; horregatik, komunitate horren antolakun tza 
bereziaren ezaugarri gisa uler dezakegu, eta horretan da tza 
bere garran tzia. 

Herritarren parte-har tzean eta euren arteko elkarta-
sunean oinarritutako antolakun tzaz min tza tzea zilegi zaigu, 
beraz. Nabarmen tzekoa da auzolana ohiko jardunbidea den 
gizartean, norbanakoen arteko kohesioa –talde kohesioa– 
handia izan dela, ber tzeak ber tze, dan tzaren bidez landu 
den talde kohesioa1. Gure egun hauetan, bakoi tzak berea 
egiteko joera zertaraino heldu den jakinda, interesgarria 
iruditu zaigu gizartearen kohesioak eta norbanakoen arteko 
elkartasunak ezaugarri tzen duen sistema hori. Ai tzinerago 
zehaztuko ditugu gizarte antolakun tza berezi horren nondik 
norakoak; lehendabizi, auzolana zer izan den eta gaur egun 
zer den azalduko dugu.

Gure egunetaraino iri tsi den auzolana komunitateak 
erregula tzen du –historikoki, haren kideek osatutako herrie-
tako Ba tzarrak, eta geroago, udalak–. Ohiturazko lege gisa 
fun tzionatu du Euskal Herri osoan, baina Nafarroan, adibidez, 
herri-administrazioei buruzko legediak ere jaso tzen du, eta 
herrietako ordenan tzen bidez arau tzen da. Arabako hainbat 
herritan ere ordenan tzek agin tzen dute auzolanaren betebeha-
rra. Kasu horietan derrigorrezko bihur tzen da, eta egin ezean, 
zigorrak edo isunak ezar tzen dira. 

Auzolanera deitutako egunetan ezin bada joan, 
ordezkoa bidali edo ber tze moduren batean egin behar zaio 

1.   Hala jakinarazten digu Juan Antonio Urbel tz antropologo eta herri-kulturan 
adituak. Urbel tz dan tzaria da, urte luzez Argia taldearen zuzendaria izana. 
Praktikan dan tza lan tzeaz gainera, ber tzeak ber tze, an tzinako dan tzak 
lehengora tzeko hainbat ikuskizun antolatu ditu bere emazte Marian Arregirekin 
batean; adierazgarriena, segur aski, Axuri Bel tza izanen da. Horrez gain, 
hamaika lan argitaratu du dan tza abiapuntu tzat hartuz euskal kulturaren nondik 
norakoak azal tzeko. 
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ekarpena herriari. Herriaren tzat musu-truk egiten diren 
lanak auzolan tzat har daitezke, eta, beraz, hala egiten dute-
nek auzolan egunetan ez dute parte hartu beharrik izanen. 
Materiala, eta kasu ba tzuetan jan-edanak, Udalak jar tzen 
ditu. 

Herritar guztiek erabil tzen dituzten bideak eta ber-
tzelako azpiegiturak konpon tzeko egin izan dira –eta egiten 
dira– auzolanak. Horien artean, hainbat lekutan handiak eta 
ttikiak bereizi izan dira, lana egiteko beharrezkoak diren 
lanabesen arabera (ai tzurrak, segak edo igitaiak behar iza-
nez gero, ttikiak izanen lirateke, eta handiak, berriz, gurdiak, 
edo geroago, traktoreak, behar izanez gero). 

Hainbat herritan, mindegiak zaindu eta bertan hazitako 
zuhai tzak mendian, herri-lurretan, landa tzeko lana ere auzo-
lanean egin izan da. Izan ere, oihana garran tzi tsua izan da 
Euskal Herriko leku gehienetan: horiek ustia tzea izan da 
herri auni tzen ekonomia jarduera nagusietakoa (e txeetarako 
eta azpiegituretarako egurra atera tzeko eta ika tza egiteko, 
edo egurra sal tzeko). 

Urtean zehar hainbat auzolan egun zehazten dira: bi, 
lau, edo gehiago, eta bakoi tzean zeregin jakin bat egiten 
da; horiez gainera, presazko auzolana ere deitu daiteke, 
ezbeharren bat gertatu eta zerbait konpon tzeko beharra 
agertuz gero. Herriaren tzat egindako lanaz gainera, auzoek 
elkar lagun tzeko ere erabil tzen dute lan mota hori; hala 
nola, e txeren batean ezbeharren bat gerta tzean edo langile 
kopuru handia eska tzen duten lanak egiteko. 

Derrigorrezkotasuna aipatu dugu, garai batean, segur 
aski, Euskal Herriko leku guztietan herritarren betebehar 
gisa fun tziona tzen bai tzuen, baina kontuan har tzekoa da 
azken mendeetan aldatu egin dela auzolana: xix. mendeko 
korronte liberalek berezko gizarte antolakun tzaren ele-
mentu nagusiak indargabe u tzi zituzten, eta ondotik izan 
diren ber tze hainbat aldaketaren ondorioz –ber tzeak ber tze, 
Industria Iraul tzak ekarritako gizarte eredu berria– ohituraz-
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ko auzolana gainbehera etorri da, eta derrigorrezkotasun 
hori desagertu egin da. 

Hala ere, herri auni tzetan berreskuratu egin behar izan 
dute elkartuta lan egiteko modu hori, baina, kasu horietan, 
derrigorrezkoa izan beharrean, borondatezko gisa ageri 
zaigu. Dena dela, Nafarroan indarrean dagoen legediaren 
arabera, herri-administrazio guztiek dute aukera –udalek 
nahiz kon tzejuek– ordenan tza bidez herritarren eginbehar 
gisa auzolana ezar tzeko. 

Nabarmen tzekoa da, herritarren betebehar gisa eza-
rrita egon denean, auzolanera ez joatea zigortu egin izan 
dela, eta isunak ezarri izan direla. Orain, aldiz, herritarrari 
aukera ematen zaio auzolanera joan beharrean ordainketa 
egiteko. Hala ere, erran dugunez, hainbat herritan –Lizarra 
aldean, adibidez– erabat borondatezkoa da deialdietara 
joatea.

Auzolana, auzalana (ber tzeak ber tze, Sakanan eta 
Tafallaldean), artelana, orzalana (Lizarra aldean) edo aize-
lana izenak aurki di tzakegu Euskal Herri osoan. Nafarroan, 
auzolan hi tzaz gainera, concejil edo prestación personal ere 
–azken hori hagi tz berria li tzateke– ager tzen dira dokumen-
tu ofizialetan, eta Arabako zenbait tokitan vereda dei tzen 
zaio auzolanari (Lizarra aldean ere, Arabatik hurbil dagoen 
eremuan, izen hori erabil tzen da). 

Herri bakoi tzeko jarduera nagusia ar tzain tza, nekazari -
tza, industria edo merkatari tza izan, auzolana edonon erabili 
izan da, eta herriak era batera edo ber tzera eraturik egonda 
ere, mendialdean zein behealdeko herrietan ere auzolana 
egin izan da. Hala erakusten du Bizkaiko edo Zuberoko 
mendialdeko herrixketan eta Nafarroako Erriberako herri 
handiagoetan sistema bera erabili izanak. Erriberako daturik 
apenas lortu badugu ere, 1900. urtean Murillo el Fruton kon-
tzejuak zabaldutako udal-ohar edo bando batean ageri zaigu: 
Lursail berriak herritarren artean zozketa tzeko egitasmoa 
zela-eta, zozketan parte hartu nahi zuen auzo bakoi tzak 
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hemezor tzi urtez gorako langile bat eremuak molda tzeko 
lanera bidal tzeko betebeharra ezarri zuen kon tzejuak, aipa-
tutako udal-oharraren bidez2.

* * *

Galizan eta Asturiesen andecha izeneko sistema dago, 
eta Leonen, berriz, hacendera. Auzolanak bezala, garai bate-
ko lan sistema dira, eta gaur egun gainbehera egin badute 
ere, oraindik ere zenbait lekutan bizirik diraute. Landa ere-
muetan indarrean dagoen jarduera da, eta auzolanean beza-
la, herritarrek herriko azpiegiturak molda tzeko egiten duten 
lana da. E txeetako nekazari tza lanak auzoek elkarrekin 
egiten dituzte, edo herriarenak diren eraikinetan molda tze 
lanak ere andechan egiten dira. 

Herrian norbait lanerako ezinduta dagoenean ere, 
auzoek horiei lagun tzeko andecha antola tzen dute. Astur 
Zuzenbidean jasotako instituzioa da andecha3. Kantauri 
aldeko lurraldeetan eta Gaztela eta Leon iparraldeko zen-
baitetan hacendera4 eta hainbat izen hartuagatik ere, fun-
tsean sistema bera den lan moduak aurki di tzakegu. Zenbait 
kasutan, herritarrek erregeari edo jaun txoei egin beharreko 
ekarpenarekin nahasten dela ikusi ahal izan dugu, baina 
bilakaera hori ain tzat har tzen dugun arren, jatorriz herri-

2.   Datu hau ¡Vivan los comunes! Movimiento comunero y sucesos corraliceros en 
Navarra (1896-1930) lanetik jaso dugu (Jose Miguel Gaston,  Txalaparta, Tafalla, 
2010), eta honela dio: «[...] el 25 de noviembre de 1900, el alcalde dictaba un 
bando en el que comunicaba que al día siguiente comenzarían los trabajos para 
preparar las suertes que se habrían de repartir en los sotos del común. Cada día 
de los siguientes, serían llamados sesenta vecinos para que pusieran un peón de 
más de dieciocho años que acudiera al tajo. “Los vecinos –decía el bando- tienen 
la obligación de salir a trabajar de concejil el día que se les avise, pues de lo 
contrario perderían el derecho a la suerte”».

3.   Andechari buruz gehiago jakiteko, ikus honako lotura hau: http://es.wikipedia.
org/wiki/Andecha

4.  Hacenderari buruz, berriz, honako hau: http://www.cuadrosleon.com/la_
hacendera.thm
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tarren borondatezko ekimena dela eta gaur egun bizirik 
dirauenetan ere hala dela ulertu behar dugu.

Pirinioen magalean koka tzen diren ber tze herri 
ba tzuetan, Aragoin eta Andorran, erraterako, an tzeko jar-
duerak egin izan dira, eta leku ba tzuetan oraindik ere egiten 
dira, ber tze izen ba tzuk har tzen badituzte ere. Europan, 
berriz, Irlandan coor dei tzen dioten auzolanaren gisako lan 
modu bat dagoela jakin ahal izan dugu. Europatik kanpo, 
hasieran aipatu bezala, Amerikako jatorrizko herrien minga-
co edo minka jarduerak aurki tzen ditugu, eta Afrika ekialde-
ko harambee, ber tze ba tzuen artean.

Gaur egun, garai batean izandakoarekin alderatuz gero 
toki gu txitan irauten badu ere, badirudi Euskal Herri gehie-
nean sustraituta dagoen ideia dela auzolanarena; euren 
herrietan edo hirietan bizirik ezagutu ez badute ere, auni tz 
dira auzolanera jo tzen duten gazteak, lan egiteko modu hori 
aldarrika tzen dutenak, eta ohikoa da gazte txeetan edo gazte 
asanbladen jardueretan. Herrietako edo hainbat hiritako 
auzoetan bestak eta kultura ekitaldiak antola tzerakoan ere, 
elkarlanera jo tzen da, eta auzolanean al txa tzen dira beha-
rrezko azpiegiturak, edo gisa horretan antola tzen dira zere-
ginetarako lan  txandak. 

Herriarengan hain sustraituta izanik, herri-ekimenetan 
ager tzeaz gainera, zeregin handiagoetara ere eramana izan 
da auzolana: Anoetan (Gipuzkoa) herritarrengan komunitate 
kon tzien tzia piztu nahi izan dute Auzolan Kulturala abiatuz; 
uniber tsitateetako hainbat adituk edo gizarte gaietan lanean 
dabil tzanek auzolana eredu tzat har tzen dute; elkarlanaren 
eta ingurumena zain tzearen aldeko balioak bil tzen dituenez, 
hezkun tza sisteman  txerta tzeko proposamena ere egin da, 
eta, era berean, gure egungo gizartean hain hedatuta dauden 
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologietan ere, 
badira auzolanaren filosofia oinarri eta abiapuntu duten 
proiektuak eta tresnak. 

Kasu horietan, auzolanaren praktika informatikoa 
komunitate birtualen antolaketan gauza tzen da. Ildo horre-
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tan, azpimarragarriak dira, batez ere, Wikipediaren eta 
software librearen garapenean zentra tzen diren komunitate 
birtualak. 

Horiek guztiak ai tzinerago izanen ditugu min tzagai. 
Lehendabizi, gure egunetaraino iraun duen ohiturazko 
auzolanaren nondik norakoen berri eman nahi dugu atal 
honetan.

1.2. Auzotasunaren garran tzia: «Auzo ona, adixkide ona»

Euskaldunon etnografiari buruzko lanetan ikasi ahal izan 
dugu auzotasunak izaera berezia eta berebiziko garran tzia 
izan dituela gure herrian. E txearen baitan koka tzen da sendia, 
familia; E txea –bere lurrekin eta ondasunekin– bereizi ezina 
da, eta haren biziraupena norbanakoaren interesen gainetik 
ezar tzen da. «Suak» erraten zaie e txeei, (gaztelaniaz foguera 
edo fogueral), herrian bakoi tzak egin beharreko ekarpenak 
zehazterakoan. Gizarteko harremanetan parte-har tzerakoan, 
E txearen ordezkaria izanen li tzateke arestian aipatutako 
auzoa edo bezinoa; hala nola, herriko Ba tzarrean. Baina, aldi 
berean, e txe baten eta ber tzearen arteko harremana ere bil-
tzen du auzo izateak. Harreman horren garran tzia adierazte-
rakoan, adierazgarriak dira Juan Carlos E txegoienek Orhipean 
lanean bildutako erranairu zahar hauek: 

«“Urrutiko parientia baino leenago da auzua” (Gipuzkoa); 
“Senidea baino auzoa beinago” (Bizkaia); “Auzo ona, adixkide 
ona” (Nafarroa); “Aizo hon dienak, begi lo hon” eta “Aizo hon 
dienak goiz hon”5 (Zuberoa), “Barridea, aurridea” (Nafarroa)…».

Komunitateak –herriak– era tzerakoan, senidetasunak 
baino auzotasunak garran tzia handiagoa izan zuela baiezta-

5.   «Auzo on duenak, egin beza lo ona»; «Auzo on duenak, goiz on»; «Auzoa, 
senidea».



26

tzen da Euskaldunak. Euskal Etnia bilduman, Manuel 
Lekuonak Euskal Institukizunak atalean (bildumaren lehen-
dabiziko liburukian6). Hala adierazten du, aipatutako iturria-
ren arabera, herri honen izaerak:

«Gure tzat, aaidetasuna baiño leenago eta sakonago dago 
Euskalerriaren izaeran, beste gauza bat: «Auzo», auzota-
suna. Auzotasunak elkartu ginduzan gu, gure Euskalerri hau 
poliki-poliki sor tzeko; odolak baiño areago auzoak, aaideta-
sunak baino beiñago auzotasunak». 

Atal honetan aipatu ditugun erranairuak, Gipuzkoari 
eta Bizkaiari dagozkienak, baieztapen horren adibide tzat 
aipa tzen ditu Lekuonak. 

«E txeak berak bakarrik eran tzun ezin dien arazoei egoki 
eran tzun ahal izateko sortua da auzoa, eta e txeak bakarka 
osatu ezin dituen hu tsune eta beharrak osa tzen dituen neu-
rrian indar tzen da auzoa». Hala azal tzen du Guru tze Arregik 
Auzoari buruz lehen txeago aipatu dugun bilduman argita-
ratutako lanean (hirugarren liburukian). Arlo horiek ekono-
mikoak eta materialak izan daitezke, baina baita espiritualak 
ere, beherago ikusiko dugun bezala. Auzoen arteko harrema-
na eta elkarlana ez dira noizbehinka gerta tzen diren ekin -
tzak; bizi tza osoan eta belaunaldiz belaunaldi irauten dute. 

Auzoa izatea «e txe batekoak bestekoen ondoan edo hur-
bil bizi tzea bakarrik ez da; horretaz gainera, elkarrekin era 
bereziko hartu-emanak izatea da, an tzinako ohituraren ohi-
turaz egin-behar eta eskubide bihurtu diren hartu-emanak 
eduki tzea», Guru tze Arregik Jose Migel Barandiaranen hi -
tzak gogora ekarriz azal tzen duenez. 

Ohiturazko araudiaren arabera ezar tzen dira eginbe-
harrak eta eskubideak, eta geroago ida tzita agertuko dira 
(Foruetan) urte auni tzez ahoz transmititu izan ziren ari tzeko 
moduak; hala nola, auzolana bera. Auzotasuna instituzio 

6.  Euskaldunak. Euskal Etnia bildumak zazpi liburuki ditu.
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gisa ageri zaigu, eta bere indarra ondasunak parteka tzean 
da tza, lurrak elkarrekin erabil tzean, adibidez. Herri-lur 
horien erabilera zehazteko, hainbat modutako elkargoak 
sortu izan dira: par tzuergoak, pa tzeriak edo elkarrekikoak, 
kofradiak eta ber tze hainbat. 

Auzolana gehienbat bideak molda tzeko egiten zela 
erran dugu lehenago; auzolan horiek auzoka antola tzen 
ziren –auzo bakoi tzekoak elkartu, eta euren eremuko bideak 
molda tzen zituzten–, eta auzolanerako deialdi horiez gain 
ere, egunerokoan ere auzo mailan –eta, beraz, auzoen 
elkarkide tzan– fun tziona tzen zutela erran dezakegu: norbai-
tek e txea eraiki eta e txaldea osatu nahi izanez gero, auzoek 
ematen zituzten abereak, hainbat lehengai, baita eraiki tze-
lanetarako lagun tza ere; eguneroko lanetan edo lan jakine-
tan –artoa mihaur tzen edo sagarrak bil tzen, adibidez–, besta 
edo erritu ekitaldietan eta, oro har, bizimoduaren arlo guz-
tietan, auzoak elkarrekin ari tzen ziren. 

Intervención y vínculo (Kepa Fernandez de Larrinoaren 
edizioa) liburuan Mikel Errazkinen «Komunitate baten 
herrigin tza. Anoetaren bilakaera gizarte tradizionaletik indus-
trialera xx. mendean» lanean, halaxe azal tzen du egileak: 

«Elkar tze moduak herritarren arteko harremana zuen 
oinarri eta komunitate bateko partaide izatearen kon tzien-
tzia eta sentimendua zen elkarren artean elkar tzera bul tza -
tzen zituen arrazoi nagusia; harremanak onak edo  txarrak 
izan, herritarrak behartuta zeuden. Bestetik, gizarte egitu-
raketa horretan auzokoen figura oso garran tzi tsua zen, guz-
tiz eskubidedunak bai tziren. Auzokoen berdintasun prin-
tzipioaren arabera zegoen eratua. Gaur egun arte mantendu 
den auzolana auzokoez osatutako gizarte antolamendu 
kolektibo haren aztarna izan daiteke; baita auzokoen berdin-
tasun prin tzipioa ere, izan ere, auzolanerako deituak ziren 
eta elkar tzen ziren auzokoak betebehar eta eskubide berak 
baitituzte». 

Auni tz dira auzoak bete tzen dituen eginkizunak. 
Hala nola, e txeren batean ezbeharren bat gertatuz gero, 
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auzoa izan da, ohituraz, lehendabizi ohartarazi izan dena. 
«Larritasun handiko gaixoaldietan, auzo hurrenak dei egin-
go die sendagileari, notarioari, apaizari e. a. Azken sakra-
mentuak edo Elizakoak gaixoari ematerakoan, auzoak lagun-
tzen dio apaizari», azal tzen du Arregik. 

Auzoen arteko harremanen erakusgarri, hildakoaren 
e txean gaubeila7 egiten zen, eta horietan, behin ere ez ziren 
falta izaten jan-edanak; «Garaian garaiko zenbait aitorpenek 
adierazten duenez, gaubela horiek ez ziren beti dolu eta 
samintasun girokoak. Hildakoaren aldeko otoi tzak bai, baina 
baita bestelako hizketak eta jardurio bixiagoak ere egiten 
zituzten noski. Hildakoaren e txeko gaubelak direla eta, zen-
bait ateraldi jostagarri zabalduak dira ahoz-aho: horrek adie-
razten duenez, galdurik zioten herio tzari seriotasun giroa», 
Arregik jakinarazten duenez. Hori azal tzen du erranairu 
zahar honek: «Hil da gero, salda bero». 

Herio tza-errituetan, hilku txa e txetik elizara bizkarrean 
eramaten zutenak –E txalarren jaso dugunez, «Difuntu 
bidea» erraten zi tzaion– edota elizan hildakoari argizaia 
nahiz olatak8 eskain tzearen arduradunak auzoak izaten 
ziren. E txekoek, berriz, herio tza-errituei amaiera emateko, 
jan-edanera gonbida tzen zituzten senideak eta auzoak, eli-
zaren hurbileko tabernaren batean. Ohitura horrek hein 
batean bizirik dirau zenbait herritan.

Jaio tzak zirela-eta, auzoko emakumeak jaioberriaren 
e txera joaten ziren, amari gozokiak eta haurraren tzako arro-
pak ematera eta lagun tzera. Euskal Herriko hainbat tokitan 
ohitura horrek Andrakuste eta an tzeko izenak har tzen ditu. 
Zenbait lekutan, hamabor tz egun iragan ondotik, ama berria 

7.  Gaubeila edo gau-bilera, Arregik Baztanen jaso zuenez.
8.   Argizaia, argizari bilduma edo argizaiola egur baten inguruan bildutako 

argizari ziria da, herio tzetan kandela gisa erabil tzen dena. Olata, berriz, auzoek 
hildakoen omenez egiten zuten ogi berezia da, argizaiarekin batean elizan, 
hildakoaren e txeko hilobian, jar tzen zena.
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izaten zen auzoko emakumeak bildu eta otordua antola tzen 
zuena. Ezkon tza-ospakizunetan auzoek elikagaiak emateko 
betebeharra zuten; hala nola, «anega laurden bat gari eta 
oilo bat», Arregiren lanean azal tzen denez. 

Aipatu dugun Euskaldunak bilduman eta ber tze etno-
grafia-lanetan ere –Nosotros, los Vascos bildumako «Mitos, 
leyendas y costumbres» lanean Jose Duesok auzotasunari 
buruz ida tzitakoan, adibidez– auzoek e txeko lanetan elkar 
lagun tzeko zuten ohitura jaso tzen da. Lan horiek ba tzuetan 
ordeak izaten ziren; hau da, batean e txe edo baserri baten -
tzat lanak egiten ziren, eta hurrengoan ber tzearen tzat. Auzo 
bakoi tzak bere lana eskain tzen zuen, ondotik ordainetan 
jaso tzeko. 

Landa ereiteko presta tzeko laiaketa –laiaz lurra puska -
tzea–, igitaitea edo gari-eba tzea9, gari-jo tzea, arto-zuriketa, 
goruetan –harigin tzan– artilea lan tzea eta ber tze hainbat 
ziren lan horiek, guztiek ere jende kopuru handia eska tzen 
bai tzuten. Auni tzetan, herri-lurrak erabil tzen ziren landak 
eta bara tzeak egiteko, eta gari-jo tzeko larrainak ere komuna-
lak izaten ziren maiz. Arto-zuriketa eta artile-lan tzea neguko 
gauetan egiten ziren, afalondoan, eta auzokoak elkartuta, 
solasaldi ederrak egiteko aukera izaten omen zuten. Ardi-
moztea, belar- eta ira tze-garraioak (belarketa eta ira tzeketa) 
eta egurketa ere auzoek elkarlanean egiten zituzten. 

9.   Igitaitea edo gari-eba tzea uzta ebaki tzeari deri tzo. Lehen igitaiarekin edo 
segarekin egiten zen, gerora makinen bidez, baina, hala ere, auzoak zeregin 
horretarako elkar tzen segi tzen zutela dio Arregik. Bere lana 1976an argitaratua 
da. 
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Orde horiez gainera, behar orduetako lanak deitu izan 
direnak ere egiten zituzten auzoek: e txeren batean umeak 
zituen alarguna edo adineko jendea bakarrik bizi izanez 
gero, edota ezbeharren bat gertatu eta e txeko lanak ezin 
eginik geldituz gero, auzoek beren gain har tzen zituzten 
lan horiek. Azken kasu horietan, ordainean deus ere espero 
gabe egiten zen lan, e txekoek jan-edanak ematen bazituzten 
ere. Lanaz gainera, hainbat kasu jakinetan, auzoen artean 
materialen ekarpena ere egiten zen.

Bizkaian lorra deitu izan zaio ekarpen modu horri, 
baina jarduera bera ber tze hainbat herritan ere ohikoa izan 
da. Zimaur lorra, bildo ts lorra edo zur lorra ager tzen dira 
Bizkaiko ohituretan: e txe batean berriki bizi tzen jarriak 
izanez gero, edo ber tzelako arrazoiengatik gai horien faltan 
zeudenean, auzoen artean bilketa egiten zuten. Auzo bakoi -
tzak goro tz gurdikada bat ematen zuen, e txe horrek bara-
tzerako edo belardietarako ongarria izan zezan. Artaldea 
osatu nahi izanez gero, auzo bakoi tzak bildo ts eme bat ema-
ten zuen. Egurra, berriz, ezbeharren baten ondorioz e txean 
hondatutakoak molda tzeko ematen zen. Kasu horietan, 
ohikoa zen jatekoa ere ematea, artoa edo garia, adibidez. 

Auzoen arteko gaubeilak eta arto-xuriketa edo arto-mihaurtze lanak.
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Arregi lurren izaera komunalari buruz ere min tzo da, 
horiek erabil tzeko auzoa izan behar dela azalduz:

«Giza-talde hauen tzat oinarrizko bizibidea guztien tzako 
auzo-lurrak izan dira. Lurra Euskalerrian hasieratik guztien-
tzakoa izan da gehienbat, orain bertan aztarnak bizirik 
dauzkagunez. Ia orain tsu arte horrela iraun dute, gainera, 
landu gabeko lur sailik gehienek, hau da, goietako larreak 
eta mendiak. Herri lur edo auzo lur ziren sailetako goza-
mena, ar tzainen tzat izan da. Baina gozamen hori izateko, 
auzotar edo herritar izan behar zuten bizi tzez, eta halako tzat 
hartuak gainera»10.

1.3. Auzolanean egindakoak

Auzolanen artean bideak konpon tzeko, manten tzeko 
edo berri tzeko lana nagusi tzen da; Euskal Herri guzian hala 
da, an tzinako denboretatik gaur den eguneraino. Auzoko 
e txeak elkarren artean, eta e txeak herrigunearekin nahiz 
herri-lurrekin lo tzen dituzten bideak dira elkarlanean 
molda tzen direnak. Udalak edo Kon tzejuak –tokian tokiko 
erakundearen arabera– jar tzen ditu lan horretarako gaiak, 
eta lanabesak, berriz, gehienetan auzoek beraiek eramaten 
dituzte. Bizkaian bidegin tze erraten zaie lan horiei; Goierrin 
bide eittia eta Enkarterrin a caminos. Araban auzolana 
errateko erabil tzen duten vereda ere bidegin tzarekin lotuta 
dago. Aipa tzekoa da bide bakoi tzak, ohituraz, fun tzio jaki-
nak izan dituela, kasu ba tzuetan, behinik behin: hala erakus-
ten dute eliz-bideak, kur tzebideak (guru tzebideak), burdibi-
deak eta an tzeko ber tze izendapenek.

10.   Auzo-lurren gozamena edo erabilera Nafarroako Udalerrien Administrazioaren 
Araudiak jaso tzen zituela dio Arregik. Gaur egun araudi horren oinordeko den 
6/1990 Foru Legeak auzo-lur edo herri-lur horiei buruzkoak zehazten ditu. 
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Ur-bideak, ur-askak, iturriak eta pu tzuak garbi tzea, eta 
zubiak eta ur-biltegiak molda tzea ere, hainbat lekutan auzola-
nean egindako ohiko zereginak izaten ziren –edo izaten dira–. 
Mendiko ar tzain-e txolak molda tzea, ar tzainen arteko auzola-
nean egin izan da, irekiak izanik izaera komunala baitute. 

Elizak eta baselizak eraiki tzeko eta molda tzeko lanak 
ere auzolanean egin izan dira ohituraz. Eliza herrigunean 
dagoen eraikin publikoa dela erran daiteke; hau da, herri 
osoari zerbi tzu egiten diona. Baselizak, ordea, Arregiren 
lanean ager tzen denez, auzoarekin lotuta daude. Hark dioe–
nez, herrialdeko auzune gehienek dute euren baseliza, gai-
nerako eraikinen artean koka tzen dena. Horietako gehienen 
eraiki tze-datak eta egileen izenak ez dira ezagu tzen, baina 
an tzina auzoetako parrokia gisa fun tzionatu zutela uste da. 

Herri-lurretan eraiki ohi zirela nabarmen tzen du Arregik. 
Gogoan har tzekoa da baseliza auni tz –gehienak edo denak ez 
badira– kristautasuna ezarri ai tzinetik bereziak edo «sakra-
tuak» ziren tokietan eraiki zituztela, eta, beraz, erran liteke 
herritarrek euren lehenagoko erritu eta kultuekin segi tzeko 
aukera izan zutela horietan. Gure egunetaraino iri tsi da base-
lizekiko herritarrek erakusten duten ardura, eta auzoen esku 
segi tzen du, kasu auni tzetan, horiek zain tzeko lanak.

Auzolanean egiten direnen artean maiz ageri zaigun 
lana herriko bestetarako karrikak  txukun tzea da. E txalarren 
(Bor tziriak, Nafarroa iparraldean), ohituraz, urteko auzola-
netako bat herriko besten ai tzineko asteburuan egin izan da, 
eta 2010. urtean berreskuratu egin zen ohitura hori. Lizarra 
aldean, ia herri  txiki guzietan antola tzen da bestetarako 
herria  txukun tzeko auzolana.

1.3.1. Galdutako jarduera ba tzuk

Gaur den egunean erabat galduta dauden kare-egitea eta 
gari-jo tzea auzolanean egiten ziren hainbat herritan. Kare-
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labeak –karobiak edo kisu labeak deituak– kasu auni tzetan 
auzoenak izaten ziren, eta auzo-bideen bazterretan koka tzen 
ziren. Lurraren ongarri tzat, abere-e txolak garbi tzeko edo 
e txeen paretak xuri tzeko hain erabilia zen karea egiteko, 
hainbat lagunen beharra izaten zen, eta horregatik, auzoek 
 txandaka egiten zuten labearen zain tza. 

Ogia jo –garia jo– eta alea lastotik bereizteko lanak 
larrainean egiten ziren. Hainbat lekutan e txe bakoi tzak bere 
larraina izan zezakeen, baina auzo eta herri gehienetan, 
herri-lurretan koka tzen ziren, eta eul tze –gari-jo tze– lana 
auzoek elkarrekin egiten zuten. Larraina garbitu egin behar 
izaten zen erabili ahal izateko, eta ba tzuetan harrizko pare-
tak ingura tzen zuenez gero, hori ere konpondu beharra iza-
ten zen; horiek ere auzolanean egiten ziren. 

Euskaldunak bilduman jaso tzen denez, galdutako ber -
tze ohitura bat herriko bideetatik abereen goro tza bil tzea 
zen, eta hori ere auzolanean egiten zen. Izan ere, karrikak 
garbitu bidenabar, goro tza ongarritarako erabil tzen zen. 
Larreongarriya dei tzen omen zi tzaion, Jose Mari Satrustegik 
Urdiainen (Sakana) jasotakoaren arabera, eta enkantean sal-
tzen zen. 

Herri-lurretan oihanak osa tzeko lana ere auzolanean 
egin izan da. Ia auzo guztietan –herria bana tzen zen eremu 
bakoi tzean– izaten ziren mindegiak; hau da, zuhai tzen 
haziak ereiteko eremu bereziak, mendietako xokorik one-
netan kokatuak (gaztelaniaz vivero erraten zaie). Harrizko 
harresiz ingura tzen ziren, abereak eta ber tzelako animaliak 
ez sar tzeko, eta egoera onean zain tzeko, auzo guztiak elkar-
lanean ari tzen ziren. 

Urtean behin mindegiko landareak mendian landa tzen 
ziren, herri-lurretan, bi-hiru metrokoak egiten zirenean. 
Hala jaso dugu E txalarren. Duela zenbait urte herri horretan 
urtean bi auzolan egiten ziren: udaberrian bideak konpondu 
eta an tzeko lanak egiten zituzten, eta negu aldera, berriz, 
mindegikoak. Gaztaina, bagoa eta hari tza landa tzen ziren, 
gehienbat. 
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Bizkaian landara imin tzea deitu zaio lan horri, eta 
pagoak, arteak eta are txak landa tzen ziren. Herrialde horre-
tan, kofradiek kudea tzen zituzten, kofradia auzo-elkargo 
modua baita. Arratia haranean, adibidez, joan den mendea-
ren hasieran desagertu zen jardunbide hori, herri-lurrak 
auzoen artean banatu eta jabego pribatua izatera iragan 
zirenean.

1.3.2. Auzuneko eskolak Bizkaian

Auzuneko eskolak ere auzolanean eginak izaten dira. 
Bizkaian aurki tzen ditugu Auzuneko eskolak, 1920an 
Bizkaiko Aldundiak hartutako erabakiarekin eraiki zirenak. 
Luis Elizalde eta Eduardo Landeta euskal tzaleek eman zuten 
eskola horiek sor tzeko ideia, garai hartan euskal ikaste txeak 
sor tzeko abian zen prozesuaren barruan. Eskola horiek 
baserri-auzoetan eraiki ziren, herriguneetan zeuden esko-
letara joateko arazoak zituzten haurren tzat. Tokian tokiko 
bizilagunek eraiki zituzten, eta kasu ba tzuetan materiala ere 
eurek jarri zuten. Euskaraz zekiten irakasleak ari tzen ziren 
horietan, eta izaera autonomoa zuten. 

Hala ere, urteak joan ahala, hasierako helburuak alda-
tu egin ziren, eta 1931. urtean Eusko Ikaskun tzak sala-
tu zuenez, eskola horiek, euskara zain tzeko izan beha-
rrean, hizkun tza hori desagerrarazteko tresna bilaka-
tu ziren. Ez dakigu zehazki zer gertatu zen bilakaera 
hori izateko. Egoera horrek okerrera egin zuen 1936ko 
al txamenduarekin: handik ai tzinera auzuneko eskolak 
Madrilgo Gobernuaren eskuetara iragan ziren, eta debekatu 
egin zuten horietan euskara erabil tzea. Baserri auzoen eta 
herriguneen arteko komunikabideak hobetu ahala, eskola 
horiek gainbehera egin zuten. Hala azal tzen du Guru tze 
Arregik gorago aipatutako bere lanean. 



35

1.3.3. O tsoen eta oti in tsektuen aurka egiteko auzolanak

Tafallaren historiari gainbegiratu bat ematerakoan, hiri 
horretan o tsoei eta landak honda tzen zituen oti in tsektuen 
izurriari (gaztelaniaz, plaga de langosta) aurre egiteko auza-
lanak maiz antola tzen zirela ikusi dugu. Ohiko auzolanen 
artean halakorik aurki tzen ez denez, horiek aipa tzea merezi 
duela uste dugu. 

Jose Mari Esparzaren Tafallaren Historia lanean ager -
tzen denez, 1414ko apirilean o tsoak eta azeriak harrapa-
tzeko auzalanerako deialdia egin zuten. Arazoari aurre egi-
teko herritarren arteko elkarlana eska tzen bazuen, animalia 
horien kopurua handia zela pen tsa tzekoa da. 1505eko ekai-
nean Kon tzejuak gisa guztietako jendea bildu, eta Erriberri 
eta Tafalla arteko eremuan o tsoak eta o tso-kumeak hil tzera 
joateko agindua eman zuen. 1507an ez omen zen o tsoak hil-
tzeko auzalanik antolatu, Kon tzejuak horretan ibil tzen zen 
Aragoiko gizon bat ordain tzeko asmoa bai tzuen. 1590ean, 
berriz ere auzalanera deitu zen, inguruko herrietakoekin 
batean o tsoak hil tzera joateko. Ohikoa omen zen zeregin 
horretarako hainbat herri elkar tzea. 

Oti in tsektuaren izurria arazo benetan larri tzat ager -
tzen da aipatutako lanean. 1500. urteko abenduan, proze-
sioa antolatu zen in tsektu horiekin amai tzeko, baina, ageri 
denez, hori ez zen nahikoa izan, eta herri guzia auzalanean 
atera zen izurriari aurre egitera. Hurrengo hilabetean berriz 
ere Kon tzejuak e txe bakoi tzeko herritar bat izurriari aurre 
egitera atera tzeko agindu zuen. Hilabete ba tzuk geroago, 
e txe bakoi tzetik bi edo hiru lagun atera tzeko eskatu zen. 
Urte bereko azaroan arazoak bere horretan zirauen, eta 
hamar herritarreko talde bakoi tzetik bat lan horretara atera -
tzeko eskatu zuen Kon tzejuak. 

1501eko apirilean ida tzitako agirian, maindire eta man-
tekin oti in tsektuaren aurka joateko agindua ager tzen da, 
oihal gehiagoren bila Iruñera joan behar dutela gaineratuz. 
1687ko uztailean, izurriaren aurka mezak eta prozesioak 
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antola tzen segi tzen zuten, auzalanak ez bai tziren aski. Bi 
urte geroago, prozesioak eta auzalanak egiten segi tzen bazu-
ten ere, izurri berri bat sortu zela jakinarazten da.

Ber tze herri ba tzuetan ere kalteak eragiten zituzten 
hainbat animalia akaba tzeko auzolanak egiten omen ziren; 
Berueten (Basaburua Ibarra, Nafarroa) satorrak eta azeriak 
akaba tzeko egin izan direla jaso dugu. Han ordaindu egiten 
zen auzolan egun bakoi tza, eta animalia horietako bakoi-
tzarengatik ere ordainsaria ematen zen. Horretarako, harra-
patutako animalien buztanak aurkeztu behar ziren. 

Ordaindutako auzolanaren ber tze adibide bat E txarri 
Arana tzi buruzko testu batean aurkitu dugu. La Nueva 
Covadonga Insurgente. Orígenes sociales y culturales de 
la sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco (Javier 
Ugarte Telleria, 1998) lanean 1936ko gerra sortu zenean 
E txarri Arana tzen zegoen egoera ager tzen da, ber tze auni -
tzen artean, eta garai hartan bertan auzolanak nola fun-
tziona tzen zuen azal tzen da: e txe bakoi tzari urtean sei lane-
gun zegozkion, horietako bi idi-pareak lagunduta. 

Aldi bakoi tzean sei-zor tzi laguneko talde  txikiak ari tzen 
ziren, eta ezkilak joz dei tzen zen auzolanera. Auzolana egi-
tearen saria egur-lotea eta abereen azpiendako orbela izaten 
ziren. Egun osorako atera tzen ziren, eta juerga izaten omen 
zen. Herri osoak egiten zuen auzolana, gazte txoenetatik 
hasi eta adinekoetaraino. Zuhai tz landaketak egitea edota 
idien lagun tzaz bideak eta errekak garbi tzea izaten zen. 
Auzolan egun bakoi tzarengatik bi pezeta ordain tzen omen 
zen, eta horretarako erabilitako idi-pare bakoi tzarengatik, 
lau pezeta. 

Auzolana herriaren alde doan egiten den lana den 
arren, hainbat herritan une jakin ba tzuetan ordaindu egi-
ten zela jaso dugu. Dirudienez, herritarren ekonomia ahula 
lagun tzeko egin izan dira ordainketak. Herriak jan-edanak 
eskaini izan ditu, lehenago aipatu dugunez; E txalarren, 
adibidez, sagardoa eta ogia bana tzen omen ziren auzolanean 
aritutakoen artean.
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Atal hau amai tzeko, auzolana musikaz lagundu izan 
den kasu baten berri emanen dugu. Juan Antonio Urbel tzen 
Bailar el Caos liburuan jaso dugun datua da, eta hala dio: 
Oiar tzunen, xviii. mendearen erdialdean pilotalekua molda-
tzeko lanean auzolanean omen zebil tzan, eta zeregin horre-
tan musikak lagunduta ari omen ziren. Ez dugu an tzeko 
kasu gehiagorik jaso, baina Urbel tzek uler tzera ematen 
duenez, ez li tzateke harri tzekoa izanen garai batean hainbat 
zereginetarako musikaren lagun tza erabili izana; erritmo 
jakin bati segituz eta musikak ematen duen harmonia lagun, 
lan egiteko modua eraginkorragoa dela baiezta dezakegu. 

1.4. Bazkunak, auzo-elkargoak

«Euskal Herri osoan barna begiratuta, auzoan aurki tzen 
dugu gizarte eta politika antolaketaren lehenengo egitura, 
eta bera zeharo ohiturazkoa da. Eta hau neurriz handi eta 
zabal diren udaletan ageri da batez ere. Oinarrizko gizar-
te erakunde hauek izen ezberdinak dituzte Euskalerrian 
zehar, ondoren ageri denez: Kofradiak (Bizkaia), Kon tzejuak 
(Bizkaiko Enkarterrietan, Nafarroan…), Zendeak (Nafarroa), 
Sindikatuak edo Mendiko parrokiak (Zuberoa)». 

Hala azal tzen da Euskaldunak. Euskal etnia bilduman. 
«Izen eta axaleko i txura ezberdinak badituzte ere, barru 
izakeraz berdinak dira», eta guztien eginkizuna ohiturazko 
arauen arabera herri-ondasunak auzoen artean kudea tzea 
da. Kasu auni tzetan arau horiek ordenan tzetan jasoak izan 
dira, eta administrazio-izaera dute: bilerak eta deialdiak 
egiten dira, kontu-liburuak erabil tzen dira eta ba tzordeak 
osa tzen. 

Bizkaian kofradiak ardura tzen ziren landara imin tzeaz, 
baselizen kudeaketaz, egurra, ira tzea eta orbela (lurrera ero-
ritako hostoa) bana tzeaz edo bidegin tzaz. Basalkatea, basa-
zaina eta maiordomoa karguak hauta tzen ziren, kofradiaren 
fun tzioak bete tzeko arduradun gisa. Euskal Herriko ber tze 
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leku ba tzuetan kofradiak eliza kontuekin lo tzen dira, baina 
betiere auzoen elkargo gisa fun tziona tzen dute. Hala gerta -
tzen da Nafarroan (E txalar, Ezkabarte, Tafalla…) eta Arabako 
mendialdean (Arana ibarra…).

Kon tzejuak Enkarterrin «parrokia bereko auzoek 
beren intereseko gaiak jorra tzeko eliz-atarian egiten dituz-
ten bilerak» direla jakinarazten du Vicario y de la Peñak, 
Euskaldunak bilduman jaso tzen denez. Nafarroako kon tzeju 
irekiak –ba tzarrak–, berriz, egun indarrean daude oraindik 
–euren gaitasunak gainbehera egin badu ere– eta «anto-
laketa oso berezi eta bi txia duen erakundea da, Udalerri 
 txiki baten an tzekoa. Bere eginkizunak, auzoko-ondasunen 
ardura eramatea batetik, auzoaren eta goragoko erakun-
deen artean bitarteko tza egitea bestetik, dira», Arregik bere 
lanean zehazten duenez. «Udalaren lehenengo oinarria da 
kon tzejua, eta, Udalaren barruko zati delarik ere, Udaletik 
bereiz ere bere kontura joka tzen du», egileak gainera tzen 
duenez. 

Nafarroan ber tzelako egiturak ere aurki tzen dira, hala 
nola quiñones Zarai tzun, kuartelak Baztanen, arrabal dei-
tutako auzoak eta zendeak Artaxoan eta Larragan. Azken 
horiek ibar gisa edo herrien arteko elkarketa-sistema tzat 
hartu izan badira ere, an tzinako auzo-elkargoak izanen 
lirateke, Jose Maria Jimeno Jurioren arabera: «Euskaldunen 
artean zenteak omen ziren lehen eta centena gaztelarren 
artean; eta izatez, ez Haran eta ez Udal, zenbaitek esan 
duenez; haran eta uniber tsitateen zati bat izan da, betiere 
eginkizun zeha tzak dituena», Arregik artaxoarraren hi tzak 
gogoratuz dioenez. Artaxoan zendea bakoi tza Kon tzejuan 
ordezkatua izaten omen zen, eta auzokoen artean aukera-
tutako zinego tzi hori ardura tzen zen auzolanak dei tzeaz, 
horiek ikuska tzeaz eta zigorrak ezar tzeaz.

Auzoen arteko ber tze elkargo mota bat elkar babes-
teko osatutako ermandadeak lirateke. Abel tzainen arteko 
ermandadeak dira ezagunenak. Aseguru-entitate moduan 
fun tzionatu izan dute: Auzoren bati ezbeharra gertatu eta 
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abereak gaixotu edo hilez gero, gainerako kideek dirutan 
ordain tzen dute kaltea. Nafarroan eta Araban helburu bera 
dute hainbat lekutan osatutako kofradiek, baina kasu horie-
tan hileta-kostuei aurre egitea da euren fun tzioa. 

E txe erreen ermandade edo ba tzordeak ere aurki di -
tzakegu, egun kasu ba tzuetan indarrean daudenak, e txeak 
erre tzean izandako galerei eran tzuteko asmoz. Anoetan 
(Tolosaldea, Gipuzkoa) badela jakin ahal izan dugu, baita 
E txalarren ere (Bor tziriak, Nafarroa). Pello Apeze txearen 
E txalarren historiako zenbait jakingarri lanean ageri denez, 
1828. urteko akta batek honela dio: 

«Oroitezinezko ohitura da, laudagarria gainera, e txeren 
bat erre tzen denean luza tzen zaion lagun tza: teila ematen 
zaio, garraio-lanetan dohainik lagun tzen zaio, eta hargin 
eta zurginek ere egun ba tzuz kobratu gabe lan egiten dute. 
Horrela zori txarra jasandakoek ha ts har tzen dute, eta denen-
tzat da mesedegarri, herria manten dadin». 

Udalak e txe horiek berreraiki tzeko egurra eman ohi 
zuen. Geroago, 1891 urtean, Sute Elkartea sortu zen herri 
horretan, egun indarrean dagoena; kide diren e txeek, suteak 
i tzal tzera joateko edo horiek eragindako kalteei ai tzin egi-
teko kideen lagun tza jaso zezaten eratu zen. Egun suteak 
izaten badira ere, garai batean horiek gerta tzeko arriskua 
handiagoa zen: e txeetako azpiegiturak egurrezkoak izatea, 
belar idorra eta gisako gaiak e txe barnean gorde tzea edo 
argia egiteko sua erabil tzea dira horren arrazoi nagusiak.
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Etxe bat erretzen zenean, auzoek laguntzen zituzten kaltetutakoak.
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Ber tzelako elkargoekin segituz, Nafarroa Beherean eta 
Zuberoan ar tzainen arteko an tzinako elkargoak aurki di -
tzakegu, par tzuerrak deituak. Arregik bere lanean dioenez, 
ardiak mendiko larreetara igo tzerakoan sortutako lanak 
parteka tzen zituzten: denen artean igo tzen bazituzten ere, 
goian gera tzen zirenak lau izaten ziren, ardiak jezteko bi, eta 
ber tze bi e txolako lanak egiteko.  Txandaka alda tzen joaten 
ziren bakoi tzaren zereginak. 

 Txo tx dei tzen zaio ar tzain bakoi tzak zaindutako artal-
deari, eta hirurogei buruko unitatea izan ohi da. Gaur 
egun an tzinako sistema horren zan tzuak aurki di tzakegu, 
Zuberoan, batez ere, ar tzainak, hiru-lau laguneko taldeak 
osatuta, elkarrekin ari tzen baitira mendiko eta e txolako 
lanetan.

Amai tzeko, aipatu behar dugu herrien artean izandako 
elkarkide tza ere. Herriek entitate autonomo gisa fun tzionatu 
izan dute, gaur egun baino autonomia maila handiagoa 
bai tzuten, beharrizanak herrian bertan ase ahal izateko 
buruaskitasunak eta goi-erakundeekiko harremanak noiz-
behinkakoak bakarrik izateak erakusten digutenez. Baina 
herrien arteko elkartasuna garran tzi tsua zela ageri zaigu: 
lapurren edo o tsoen aurka egiteko, sarritan egiten zen 
eskualdeko hainbat herriren arteko elkarlana, eta herri 
horietako ordezkariek urtean zehar bilera auni tz egiten 
zituzten; E txalarri dagokionez, Bor tzirietako eta inguruko 
herrietako ordezkariekin egiten zituzten bilerak; xvi. eta xix. 
mendeetan, urtean hamar izan ziren, banaz ber tze. 

Larrialdi handiko uneetan bilera gehiago egiten ziren, 
hala nola, gerra denboretan. Gaur ere an tzeman dezakegu 
herrien elkarkide tzarako nolabaiteko joera: Bor tzirietan eus-
kararen aldeko, zaborrak kudea tzeko eta Gizarte Zerbi tzuak 
eskain tzeko mankomunitateak daude, Euskal Herri osoan 
badiren bezala.
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2. 
artzain-mundutik, komunikazioen arora

atal honen izenburua aukera tzerakoan, ain tzat hartu 
dugu euskal gizartea ar tzain munduarekin lo tzen duen 
topikoan eror tzeko arriskua genuela, baina auzolanak 
Euskal Herriaren historian izan dituen garapena eta bilakae-
ra adierazi nahi izan ditugunez, Neolito garaiko lehenda-
biziko komunitateen sorrerarekin lo tzen dugun «Ar tzain-
mundua» eta egungo gizarte-eredua izenda tzeko erabil tzen 
den «Komunikazioen edo Informazioaren Aroa» izendape-
nak aukeratu ditugu. 

Auzolana garai batean erabat zabalduta zegoen jardue-
ra izan dela erran dugu, eta hala izan da berriki arte. Hala 
ere, azken hamarkadetan ohiturazko auzolanak gainbehera 
egin du: ber tzeak ber tze, ekoizpen modu berriak ezarri eta 
bizimodu-eredua erabat aldatu denez, ohiturazko auzolana 
ia desager tzear egon da. Hainbat herri  txikitan bizirik iraun 
du; ber tze leku auni tzetan berreskuratu egin nahi izan dute 
–edo behar izan dute–, eta Euskal Herri gehienean, i txura 
hagi tz ezberdinak hartu ditu. Dena dela, bizi-bizirik dirauen 
sistema eta balioa da auzolanarena. Beraz, izenburu hone-
kin, ohiturazko auzolanak «Komunikazioen Aroa» dei tzen 
zaion gure egun hauetara iristeko bidean ezagututako eral-
daketen berri eman nahi dugu. 
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Ohiturazko auzolanak 1960ko hamarkadatik ai tzinera 
gainbehera egin du ia erabat, orduan zabaldutako industriali-
zazio- eta urbanizazio-prozesuak ber tzelako gizarte-eredua eka-
rri baitu. Hau erraterakoan, honakoa ohartarazi behar dugu: 
gure herrian data horretatik ai tzinera ezarritako industrializa-
zio berriari buruz ari gara; izan ere, ez da zuzena ordura arte 
industriarik gabeko herria izan garela pen tsaraztea. Industriak 
Euskal Herriaren historian garran tzi handia izan du; Burdin 
Aroko lehendabiziko mea tze eta burdinolen jardueretatik hasi, 
eta azken hamarkadetako industriagin tza berriraino.

Beraz, euskaldunena, ar tzain, nekazari eta arran tzale 
herria izateaz gainera, industria herria ere izan dela baiezta 
dezakegu, eta baita merkatari herria ere; Erdi Aroan, batez 
ere, loratu zen merkatari tza Europarekin izan diren sale-
rosketa-harreman oparoek ezaugarri tzen dute, eta horren 
erakusle dira Iruñea, Gasteiz eta Lizarra hiriak, bere garaian 
merkatari tza gune garran tzi tsuak izanak11. 

Eta industria-jarduera nagusia izan den herrietan ere 
auzolana indarrean egon da; Arrasaten eta Eibarren, adibi-
dez, sistema horrek berdin fun tzionatu duela erran beha-
rrean gaude. 

Hori horrela izan zen, industrializazioak euskal gizartea 
erabat aldatu zuen arte. An tzinako garaietatik ordura arte 
auzo-komunitateak izandako indarrak gainbehera egin zuen, 
eta horrekin batean, auzolanak ere bai. Industrializazio 
berriak eragindako urbanizazio masiboarekin, hau tsi egin 
ziren ohiturazko gizarte-antolakun tza komunitarioan, auzo-
komunitatean, estuak ziren harremanak, eta ordura arteko 
talde kohesio handiari ere eragin zion. 

11.   Europarekin ohituraz izandako merkatari tza-harreman horiek ia erabat eten 
ziren 1820ko hamarkadan Madrilgo agintariek aduanak Ebrotik Pirinioetara 
lekualdatu zituztenean, eta ordura arte ekonomia-jarduera oparoa zena galdu 
egin zen, Mikel Soraurenek bere La Historia de Navarra, el Estado vasco lanean 
dioenez.
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Bidenabar, erran behar dugu, historikoki herrie-
tako bizimoduaren alde guztiak erabaki eta kudeatu izan 
dituen Ba tzarra erakundearen eskumena murriztuz joan 
dela Estatuek (fran tziar eta espainiar Estatuei buruz ari 
gara) boterea bereganatu ahala, eta herriko kontuak herrian 
molda tzetik, zentralizatutako botere guneen menpe geldi-
tzera iragateak ere ondorio sakonak izan dituela. Hainbat 
alditan gauza tzen joan den egitatea da, baina oro har erran 
dezakegunez, xviii.-xix. mendeetan gertatu zen bilakaera 
hori. Ba tzarrari eta jatorrizko euskal erakundeei buruzko 
azalpena hurrengo atalean emanen badugu ere, komeniga-
rria iruditu zaigu egitate hau orain aipa tzea, ezinber tzekoa 
baita hemen azal tzen ditugun bilakaerak uler tzeko.

Atal honetan bilakaera horren berri ematen da, eta 
horren ondorioz ahulduta edo desagertuta gelditu diren zen-
bait balio aurkezten dira. Ez da liburu honetarako egindako 
hausnarketa, gai hori landu duten hainbat egilek errandakoa 
jaso tzen baitugu atal honetan. 

Hala ere, auzolana hain an tzinakoa den jarduera izana-
gatik, gaur egun manten tzen dela nabarmendu nahi izan 
dugu: Anoetako Auzolan kulturala da lan modu horren 
garran tzia azpimarratu eta gure gaur egungo gizartean nola 
 txertatu hobekien azal tzen digun adibidea. Herri horretan, 
industria-lantegiak ager tzearekin batean, ordura arte neka-
zaria eta abel tzaina izandako komunitatea erabat aldatu 
zen, eta herritarren arteko harreman berriak an tzinako balio 
ba tzuk berreskuratuz jorra tzeko asmoz abiatu zen ekimena, 
Auzolan Kulturala deitua. Adibide horrek baiezta tzen digu 
auzolanak zer toki izan dezakeen «Komunikazioen aroa» 
deitu dugun egungo eredu globalizatu honetan.

2.1. Auzolanaren gizartearen bilakaera

«Auzolanaren gizartea» ohiturazko auzolana indarrean 
izan den gizarte-eredua izenda tzeko erabili dugu. Auzolana 
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aztergai dugun honetan, garran tzi tsua irudi tzen zaigu jar-
duera hau oinarrizko sistema tzat zuen gizarte-ereduak izan 
duen bilakaeraren nondik norakoen berri ematea, hori uler -
tzeko argi-izpiak aurkeztea. 

Auzolana eta berau indarrean egon den gizarte-
antolakun tza berezia denboran koka tzen saiatuko gara, 
gizarte horren jarduera nagusien eta balioen azalpen bat 
eskainiz, 1960ko hamarkadan jarri dugun mugarria ikusta-
razte aldera. Erran bezala, jarduera sozio-ekonomikoari eta 
balioak bil tzen dituen pen tsamoldeari buruz min tzatuko 
gara, egitura politikoa aipatuko badugu ere, hori hurrengo 
atalean sakonduko dugun gaia izanen baita. 

Data ba tzuk finka tze aldera, Neolito garaiari buruzko 
sarrera xume bat eginen dugu. Garai hartan ager tzen dira 
gaur egun oinarrizko jarduera ekonomikoak direnak; hau 
da, abel tzain tza eta nekazari tza, edo lehendabiziko indus-
triak, burdinoletan oinarrituak. Garai hartan eratu ziren, 
halaber, lehendabiziko herrixkak, eta, beraz, gure gizartea-
ren lurralde-antolakun tza orduan hasi zela erran dezakegu. 

Neolitiko garaia, Euskal Herrian, K.a. 5.000 urte ingu-
ruan koka tzen da, eta Neolito aurreratua deri tzonean finka-
tu izan da ar tzain tzaren agerpena (K.a. 4.000tik 3.300era). 
Nekazari tzari dagokionez, jarduera horren ikerkun tzak 
zailtasun handiagoak ditu, laboreen arrastoak iker tzea zai-
lagoa baita –eta zer erranik ez barazkienak–. Hala ere, 
azken urteetan aurkikun tza garran tzi tsuak ager tzen ari 
dira, eta Lidia Zapata ehuko arkeologoa da ildo horretan 
nabarmen tzen den eragilea. Orain arte uste izandakoa baino 
an tzinakoagoa da Euskal Herrian nekazari tzaren jarduera, 
ar tzain tzaren agerpenaren tzat finkatu dugun garaia baino 
an tzinagoko garagar aleen arrastoak aurkitu baitira12.

12.   Zehazki, K.a. 4.500 urtean kokatutako garagar aleak aurkitu dira Kobaederrako 
indusketetan (Kortezubi, Bizkaia). Neolito garaian garagarra eta ezkandia (gari 




