
Bi azkoitiar Atapuercan duela 150 urte 

 

Ez da ohikoa tokiko historian euren ekintzen tamainagatik eta euren bizitza 

profesionalengatik Burgosekin horrelako lotura duten bi pertsonai hain bitxi topatzea. 

Mariano Zuaznabar Arrascaeta eta Isidro Gil Gabilondo dira. Biak Azkoitian jaioak, 

1841ean eta 1842an, hurrenez hurren. 

 

Lehenengoa Altuna Portu etxean jaio zen. Oiartzungo militar liberal eta historiagilea 

zen Felix Zuaznabarraren semea zen, momentu horretan lehenengo gerra karlista amaitu 

ondoren Azkoitiko Udalean ezarritako kuartelaren buru zena. Horrek sortu zuen 

udaletxeetako saioak alkateen etxeetan ospatzea, Juan Ignacio Abaroa alkatearena 

“Konpitteronekuan” edo Erruki Etxean, adibidez. Militar buruak udalerriko jauretxeetan 

bizi ziren, eta horregatik jaio zen Portun Mariano Zuaznabar. Etxe horretan bizi zenean 

bere aitak familia artxiboa antolatu zuen. Azkoitia karlistarren gertuko herria zen. 

Hemen Espainiako Carlos V.a eta Beirako printzesa portugesa ezkondu ziren 1838an. 

Herria arrisku bat zen liberalentzat, eta hori dela eta Esparteroren gobernu erregenteak 

gure herriko udaletxean soldadu-talde iraunkor bat izateko erabakia hartu zuen. 

 

Mariano Zuaznabar Azkoitia horretan hazi zen Irunera joan aurretik, eta ziurrenik 

Bonifacio Gil y Rojas medikuaren semea zen Isidro Gil Gabilondo ezagutu zuen. 

Aranda de Dueron jaiotako mediku hau oso ezaguna zen bere zientzia ezagutzengatik 

eta Bartzelonako Medikuntzako Errege Akademiako Akademikoa zen. Lan asko egin 

zuen tifus gaixotasuna ikertzen, eta gaixotasuna azaltzeko argitalpen bat egin zuen 

Azkoitian 1846an, Azpeitiko medikua zen eta Gipuzkoako Gurutze Gorria sortu zuen 

Jose Ramon Sagastumerekin batera. Ikerketa honi esker udalak Plaza Berriko etxeen 

erdiko ilara kentzea erabaki zuen, infekzioak ekiditeko. 

 

Isidro Gil Gabilondo 1842an jaio zen. Bere ama Elosuko Josefa Gabilondo Alberdi zen. 

Madrileko Unibertsitate Zentralean ikasi zuen eta 1865ean Zuzenbide Zibil eta 

Kanonikoan lizentziatu zen. Ondoren Burgosera joan zen, bere aita bertakoa zen eta. 

Bertan arteetako karrera garrantzitsua egin zuen. Margolaria, marrazkigilea, irudigilea, 

historiagilea, abokatua eta idazlea izan zen. XIX. mendeko Burgoseko pinturaren 

adierazgarri nagusienetakoa da, hirian ospe handia lortu zuen, administrazioan hainbat 

lan egin zituen eta batez ere Monumentu Ondare aberatsa defenditu zuen. “Espainiako 

eta Amerikako Ilustrazioaren” kolaboratzaile artistikoa izan zen, Leon Tolstoiren “Ana 

Kareninaren” lehenengo edizioaren marrazkiak egin zituen 1887an, baita Gustavo 

Adolfo Becquerren lanak irudiztatu zituzten beste batzuk ere eta argazkilaritzan 

aitzindari izan zen. Gainera, hiri horretan irakaslea eta Marrazketa Probintzi 

Akademiako zuzendaria eta Arte Ederretako Arkeologia Museoko zuzendaria izan zen. 

San Fernandoko Arte Ederretako Errege Akademiako eta Historiako Errege 

Akademiako kide izan zen. Berak sortu zituen ezagunak diren “Gigantillos”, alkate eta 

alkatesa irudikatzen dutenak, egun Cid-en hiriaren ikur. 

 

Mariano Zuaznabar, urtebete gazteagoa, Bergarako Zientzia eta Industria Mintegian 

ikasi zuen eta Meatze eta Mendi Ingeniaritza egin zuen Madrilen. 1866an amaitu zuen, 

Alfred Nobelek meatzeen garapenerako oinarrizkoak ziren dinamita eta lehergailua 

asmatu zuen urtean. XIX. mende amaieran penintsula iparraldean meatzeak 



modernizatzeko gizon garrantzitsuenetakoa da. Espainia osoko proiektu ugarietan parte 

hartu zuen, baina batez ere Roblako burdinbidea sortzeko proiektua gogorarazi nahi dut. 

Bide estuko burdinbide hau Europako luzeena zen, 335 kilometro zituen eta Leon eta 

Palentziako ikatz meatze haranak Bizkaiko siderurgia industriarekin lotzen zituen, 

energia fosil hori behar zuena.1894an zabaldu zen eta egun luxuzko burdinbide turistiko 

bihurtu da. Marianok Euskadiko meatze eta burdinolen gaineko ikerketa garrantzitsuak 

egin zituen, eta Serafin Barojaren laguna zen, Pio Baroja Jaunaren aita zena. Harekin, 

proiektu ugari egin zituen, baita musikaren ingurukoak ere. “Zortzikoak” eta piano 

dantzak ondu zituen, baita Donostiako San Vicente elizan estreinatu ziren erlijio lanak 

ere. Don Serafin meatze ingeniaria zen, eta Huelvako Rio Tinto meatzeen ardura izan 

zuen idazle eta argitaratzaile lanak egiteaz gain. Raimundo Sarriegiren Donostiako 

martxaren letra idatzi zuena izan zelako ere ospetsua zen, azkoitiar ingeniariaren 

melodia askorekin egin zuen bezala. Mariano eta Serafin Oiartzungoak izateak lotzen 

zituen, gainera liberalak eta musika klasizista eta italiarra maite zuten familiakoak ziren 

biak. Zuaznabarren arabera -belauniko entzun behar zena, meza bezala!- ez zituen 

Wagner eta “modernoak” gustuko. 

 

Roblako trena inauguratu eta urtebetera Demandako mendia Burgosekin lotzen zuen 

beste bide bat eraikitzen hasi zen. Hemen, Atapuercako ibilbidean burdinbidea 

igarotzeko lubaki handi bat zabaldu zen, eta historia aurreko aurkikuntza garrantzitsua 

agerian utzi zuen. 

 

Ia hogeita hamar urte lehenago, Mariano eta Isidro gazte azkoitiarrek Atapuercako 

haitzuloaren ikerketarekin batera argitaratu zuten liburuan gizadiaren jatorria 

ezagutzeko dimentsio handiko aztarnategi bat zela iragarri zuten. “Oso garrantzitsua da 

hezurren haitzuloari dagokiona, giza espeziearen jatorriarekin lotura estua duelako: 

tamalez, hura tratatzeko nahikoa indar bagenu ere, ezin dugu burutu gure gogoetak 

oinarritzeko datu eta gertakari positiborik ez dugulako”. 

 

Ramon Inclan eta Pedro Sampayorekin batera aurkikuntza handi honen aurrekariak izan 

ziren. “Haitzulo handian” prospekzio lanak egin zituzten, “Hezurren leizea” 

deitutakoaren ondoren lehen ikerketa dena, Gizadiaren Ondarearen aztarnategian toki 

bereziki garrantzitsua. Jesus Carbayo, Henri Breuil eta Hugo Obermaier bezalako 

ikertzaileak erakarri zituzten 1910 eta 1913 artean. 

 

“Atapuercako Haitzuloaren deskribapena planoekin” lana Atapuercaren xehetasunak 

ematen dituen lehena da. Marianok barrunbe guztien oharrak egin zituen ibilbidearen 

planoekin batera. Isidrok haitzuloaren barruko eta kanpoko xehetasunen marrazkiak 

egin zituen. Liburua 1868an argitaratu zen, laster 150 urte, Burgoseko Probintzia 

Aldundiaren laguntzaz, eta Madrileko Liburutegi Nazionalean ale interesgarri bat dago. 

 

Mariano Zuaznabar Araba eta Gipuzkoako Meatze Ingeniari Buru izan zen eta 1916an  

hil zenean, berehala Burgoseko Udalak ingeniari jakintsuaren galera dela eta dolumina 

agertu zuen. Hileta goraipamena Toribio Alzaga Donostiako idazle euskaldunak egin 

zuen, “Revista Vascongadan” gizon ikasia eta jakituntasun handikoa zela esan zuen, eta 

mundu guztiarentzat irribarrea, esaldi maitekorra eta agur atsegina zuela.Egun, 

Zuaznabarrek Donostian kale bat du, Amaran Usandizaga Institututik eta Peñafloridatik 

gertu. Bestalde, Isidro Gil irakaslea eta bere laguna zena hurrengo urtean hil zen, duela 

100 urte. Bere familiak Burgoseko Bigarren Ikasketako Probintzia Institutuari eman 

zizkion bere ikasketak eta “argazki klitxeak dituzten hainbat kutxa”, eta egun hainbat 



ikerketen iturri izaten jarraitzen du. Burgosen kale bat du.Gure historian gogoratu behar 

ditugun bi izen direla uste dut. Gure XIX. mende liberal ahaztuena da. 

 

Ondo pasau Andramaixek!!! 
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