
AGOTAK... BAITA 
ERRENTERIAN ERE!

AMAIA OLKOTZ GOIKOETXEA

Irakurleak, agur:

Aldizkari batentzat izango den ñire lehen lan honetan, gai 
arantzatsu eta era berean interesgamaren azalpen laburra 
egitera natorkizue. Hemen aditzera emango dizuadana, ordea, 
íkaskide multzo batek egmdako ikerketaren emaitza duzue. 
Horrenbestez bada, íkaskide honei barkamena eskatu eta es- 
kerrak eman beharrean aurkitzen dut ñire burua. Izan bitez 
lau hitz hauek ñire asmoaren lekuko.

Euts diezaiogun baina harían. "Agotak", beti ibili izan dirá 
jendearen ahotatik belarrietara dantzan. Haatik, ziunenez, ez 
dugu inotz zertaz mintzo garen zehatz-mehatz jakin, eta gehie- 
nok, lamo eta zurrumurrutan bildunk gorde ditugu agotak geu- 
re burutan. Ez dizkizuet lantxo honen bitartez zalantza nagu- 
siak argituko gero, baina bego honako hau histori gertakan 
baten lekuko gisa.

Agotak, baztertu edo zokoratuak izan ziren gizabanakoak 
ditugu. Baztertze honek indar sakonena izan zuen unea XVI eta 
XVII. gizaldiek osatuko lukete. XVIII. gizalditik gaur egunerai- 
no gutxiagotuz joan zaigu, ordea.

Baztertze hon zela eta, agota eta agoten aurka zeuden 
pertsonen anean gatazka sutsua sortu zen, eta ondorioz, gizal- 
di nagusi horietan dokumentu ugari aurkitu ahal izan dugu. 
Halere, dokumentazio hon oso geografi gune txikian ematen 
zaigu, Nafarroako zenbait haranetan hain zuzen ere.

Nafarroatik at, ordea, aurkn dezakegu honelako fenome- 
nua, izen desberdinez jazten baldin bazaigu ere: Bordelen, 
Tolosan, Auñamendi inguruan; Zuberoa, Lapurdi eta Baxena- 
farroan; Bretainan... Izen desberdmek, aldiz, ez digute bazter-
tze desberdina denik esan nahi; ezta gutxiagorik ere. Batetan 
"agota" deitzen bazaie, bestetan gahets, gaffats, capots, cagots, 
chistiaas, kakoux, caqueux, cordier eta antzeko izanak har di- 
tzakete. Izen guzti hauek, legena edo "lepra" delakoarekin ze- 
rikusia dutenez, lehen argi-izpia pizten zaigu gure bidean.

Agoten jatoman buruz teoría ugan jaso ahal izan dugu. 
Maila honetan, legenda eta esames anitz izan dirá gizaldietan

zehar, burugabeak gehienak. Godo, hereje, sarrasin eta bes- 
telako jatomak aipatu izan dirá, baina hipótesi zabalduenak, 
agotak legendunen ondorengoak zirela dio. Ziunenez, hauxe 
izango dugu aukera guztien artean fidaganienetakoa, agote- 
kin ez nahasteko hartzen ziren neumak kontutan hanzen badi- 
tugu, noski. Honek ez du agotak berak legendunak zirenik 
esan nahi, ezta gutxiagorik ere!

Zertan datza bama agotek jasan zuten baztertza hori? Do- 
kumentazioa aztertuz, zokoratzea, zenbait arlotan ísladatu zela 
esan genezake:

Erlijio mailan adibidez, ezin zituzten sakramentuak hem- 
ko beste auzoekin batera jaso: eleizetan txoko bereziak zituz-
ten, baita ponte eta jaunartzeko moduak ere; eleiza eta proze- 
siotan auzoen atzean koka zitezen behartunk zeuden; hileniak 
ere bereziak zituzten. Auzoek kristau txanzat jotzen bazituzten 
ere, kristau zintzoak zirela esan behanean gaude. Eleiz ínstitu- 
zio nagusienek (Alta Saindu, gotzaigo eta abanek, alegia) baz-
tertze honen aurka lege mordoa ezani zuten, baina herri mai- 
lan lege hauek ez ziren inoiz indanean jani.

Auzoen entziz, tratu hau kristau zahanak ez izanagatik 
zuten merezia.

Gizane mailan badugu ere zokoratzearen adierazganirik. 
Instituzio gorenek, agotak "auzo" maila edo kategona zutela 
zioten, baina haran eta udal agintariek ez zieten maila hori 
onartzen. Azken hauentzat "biztanle" maila zuten soilik. Gure 
begietan desberdintasun honek huskeria badirudi, garai haie- 
tan garrantzi handikoa zela esan behar, auzotzat jotzen ez zi- 
tuztenez zenbait eskubide galtzen bait zuten. Hau déla eta 
atzerritarrek baino maila txikiagoa zuten; bilau eta azpisuge 
deitzen zieten; etxeak hemtik at egin behar zituzten; jazkera 
bereziak eraman behar zituzten; "agota" deituz iraintzen zituz-
ten; ez zezaketen lan duingarririk egin; ezin zuten udalean 
parte hartu; ez zuten herri-baso eta lunetan lan egiteko eta 
ekoizpenak jasotzeko eskubiderik; lanaren truke, gainontzeko 
auzoek irabazten zutenaren erdia irabazten zuten; beraien 
artean ezkontzea beharturik zeuden; ezm zuten harmarik 
erabili...
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Auzo eskubidarik ez lzanak, “ghetto" edo gizarte bazter- 
tuan kokatzen zituen agotak. Baztertze hau, uste baino larna- 
goa zen zeren, legeak, agotei arrazoia ematen bait zien. Nafa- 
rroako korteek, behin eta berriro ezarri zituzten agotak auzo- 
tzat jotzen zituzten legeak. Haran eta udal biltzarreek, 
alabaino, ez zieten jaramonik egiten.

Protagonisten mundua aztertzen badugu, gatazka hone- 
tan, bi talde nagusirekin topo egingo genuke. Agotak eta bere 
aldekoak batetik, eta agoten aurkakoak bestetik. Agoten 
aurkakoak, bizi-lagunak, behe mailako apaizak, udal eta haran 
batzarreak eta antzekoak genituzke. Agoten aldekoak berriz, 
Aita Saindua, gotzaiak, Nafarroako korteak, etab. Agoten ingu- 
ruan bizi zirenak ziren beraz aurkakoak, eta urrun zeudanak 
aldekoak.

Zergatik gertatzen zen baztertze-edo zokoratze hau? Kris-
tau zehar ez lzateak, legendunen ondorengo lzateak eta garne- 
rakoek aitzakia hutsak dirudite. Halaber, dokumentu eta iker- 
keten murriztasuna dela-ta azpian dagoen arrazoia aurkitzea 
zaila zaigu.

Azalez gatazkek hori adierazten ez badute ere, gakoa, 
biztanlego/errekurtso desoreka dela pentsa genezake. XVI, 
XVII. gizalditan, inguru hauetako lurrek ez zuten danak ongi 
bizi zitezen adina ekoitzen, eta hori leun zezan beste ekonomi 
ariketa nagusirik ere ez zegoen.

Sabela betetzeko adina ez zeukatenez, garai hauetako gi- 
za-taldeak, jende kopurua gutxiagotu beharrean aurkitzen zi-
ren. Horrenbestez, kanpotik zetorren jendea herrietan gera ez 
zedin sistima batzu nagusitu ziren: kaparetasuna behar izatea 
hin eta haran hauetan geratzeko, hiritar izateko odol garbita- 
suna frogatu behar izana... etab.

Honelakoak betetzen ez zituztenei, auzo maila edo kate- 
gonara heltzeko bideak mozten zitzaizkien. Maila hau ez lza-
teak, beraz, zenbait ekonomi abantailetatik at uzten zuen jen-
de baztertu hau, auzoen probetxurako, noski. Hau izan liteke 
agian agoten zokoratze edo marginazioaren arrazoi ta mami.

Gipuzkoa mailan lau tokitan aurkitu dira agoten aztarnak 
garai hauetan (XVI, XVII. gizaldi mguruan alegia): Hondarri- 
bia, Errenteria, Asteasu eta Tolosan. Hauek, oro har, beste 
probintzietatik etorritako agote taldeak direla pentsa de- 
zakegu.

Dokumentaziorik ezak ixilpetzen ez badu behintzat, ez di- 
rudi herri hauetako agotek hemen aditzera eman den bazter- 
keta jasan zutemk. Honen aurrean, eta bukatzeko, oraingoz 
erantzun ezin edo ez diren bi galdera utziko ditugu airean:

Gatazkak izan zirela azaltzen duen dokumenturik ez da- 
goenez, herri hauetan murgüdu egin zirela pentsa al dezake- 
gu? Edo ta ez al zuten baztertzaileei lege mailan erantzuteko 
kemenik izan...?
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