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Galdames Udaleko gaur egun La Acefia deritzon auzoaz zenbait
ohar esan behar dut, jatorrizko izena ez baitzen hori, XIX. mende arte
beti deitu izan baitute Achuriga. Horrela 1799. urtean eginiko errenta li
buruan, udaletxean "Libro de rectas" izenpena dagoena, garai h-artan
zeuden eraikuntza guztien berri ematen da, behin baino gehiagotan
Achuriaga deituz, eta La Acefia, berriz, izen generiko gisa auzo honetan
zegoen errota edo "acefia" izendatzeko. Aipamen berriagoak ere baditu
gu, eta horrela Libra de terrenos comunalesean 1869an gizon batek auzo
horretan eskatzen du soro bat egiteko baimena.

Hau horrela izanik zer dela eta a-I-datu zen izen, eta noiz? La Ace
fia auzo izena 1872an agertzen da lehenengoz Libro de decretos izene
koan, urte hartatik aurrera izen bakarra izanik. Tamalez udal artxibua ez
dago osorik joan den mendearen amaieran izandako izurrite batean uda
letxean zeuden agiri eta liburu gehieneak erre baitzituzten, eta ondorioz
ezin da zehaztaun osoz esan noiz izan zen aldaketa. Hala ere aipagarria
da 1869-1872 bitarte horretan meatzalgintzaren gorakada izan zela eta
Galdameseko biztanlegoak erabateko gehiketa izango zuela, 23 urtetan
biztanlegoa hirukatuz.

Zein da bi izen hauen arteko harremana? Leku honen aipamen za
harrena Lope Garcia de Salazarri zor diogu, bertan zeuden dorretxea,
ola eta "acefia" behin baino gehiagotan aipatzen baititu: "E compraron
/las asefias de Achuriaga(...)e la torre de Achuriaga, e otros eredamjen
tos." (XXI. liburua, 49. orr.). Honetaz gain lehen aipatutako errenta li
buruan ere acefia hori aipatzen du: "La mitad de una acefia que goza en
el sitio de Achuriaga". Handik aurera ez da berriro "acefia" hitza erabi
liko "molino" baizik.

Beraz guzti hori ikusita gertatutakoa errez uler daiteke, XIX. men~

dearen bukarean meategiak martxan ipintzean biztanlegoak erabateko al
daketa jasan zuen urte gutxitan hirukoiztuz. Baina handitze hori ez zen
leku guztietan berdina izan, gehien aldatu zen aldea Atxuriaga inguru
koa zen, eta auzoa %1000 edo gehiago hazi zen. Etorberri hauek ez zu
ten herriarekiko loturarik eta gehienak Euskal Herritik kanpo zetozen,
ondorioz errezago gertatu zitzaien erdarazko izen generikoa: "la Acefia",
bertako leku-izena baino: Atxuriga, erdaldunentzat ahoskatzeko askoz ere
zailagoa eta arrotzagoa baitzen azken hau.
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