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10. ESKAINTZA 

 
 Tesi hau eskaintzen diet, munduan Antsietatea eta Depresioa sufritu duten pertso-
na guztiei, eta nola ez, nire bikote maite Begoñari, bere babesik gabe guztiz ezinezko bai-
litzateke lan hau burutzea. Eta gure aita zenari, bera gabe ez bainintzateke izango naizena.
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31. ESKERRONAK  

numismatikoa-ri, bere zintzotasunak mugarik ez 
duelako, eta elkar lanean gure aldamean beti fi del 
mantendu delako. Elkarren artean beti sesioan dabil-
tzen lagun bikote maite separaezin Jaun Juan María 
Martínez Txoperena Historilari-arkeologo autodi-
dakta, bere ezaguera zabalak partekatzeko eragoz-
penik ez duelako, eta umiltasun paregabeaz baina 
jakinduria handiz lan isila egiten duelako, eta Jaun 
Rafael Zubiria Historialari-Autodidakta, bere indar 
nekaezinarekin beti eman digun babesarengatik. 

 Laugarren, Valentzia-ko Jaun Historia-
lari-arkeologo Victor Algarra eta Andere Paloma 
Berrocal-i, Eraikinen Arkitekturan egin genituen 
lehen urratsak haiei esker izan baitziren. Beraiek 
urtetan lortutako ezaguerak interes zintzoa duen 
edozeinekin partekatzeagatik inolako mugarik 
gabe. Eta oraindik harremana mantentzen dugu-
lako beraiekin, beti laguntzeko prest baitaude. 
CSIC-eko Historialari-arkeologo Jaun Luis Ca-
ballero Zoreda eta Andere María Ángeles Utrero-
ri, Eraikinen Arkeologiari buruzko Madrid-eko 
Kongresuan ikasi genuen guztiagatik, eta batez 
ere Tiermes-eko esperientzia ordain ezinagatik, 
han jarri baikintuzten lehen aldiz Horma His-
toriko baten aurrean, Unitate Estratigrafi koak 
analizatzen saiatzera, eta pazientzia handiz, ho-
rretarako beraien laguntza eskaini zigutelako.

 Bosgarren, Donostiako Arkitekturako Es-
kolako irakasle batzuei. Nire Tesi Zuzendari Arkite-
kto Jaun Dr. Manuel Iñiguez-i bere kultura amaiga-
bearekin Tesiari garantia intelektuala emateagatik. 
Doktoretza Kurtsoetako Historialari eta Arkitektu-
rako Eskolako Irakasle Andere Dr. Ana Azpiri ne-
kaezinari, Tesi bat, benetan zer zen, azaldu zigun 
lehen pertsona izan zelako. Lagun eta Arkitekto eta 

 Lehenik, Nafarroako Historia ikertu du-
ten autore guztiei, Jaun Moret, Jaun Oihenart, 
Jaun Altadill, Jaun Yanguas y Miranda, Jaun Itu-
rralde y Suit, Jaun Campión, eta batez ere, be-
rriki ideologien gainetik Egia Zientifi koa bilatu 
dutenei, Andere Huizi, Jaun Oria, Jaun Urzain-
ki eta abar, eta horregatik gogor baztertuak izan 
direnei. Jaun Urzainki-ri gainera Nafarroako 
Historiarekiko duen pasioa kontagiatzeagatik. 

 Bigarren, Arkitekto Jaun Benoit Duvivier-
i eta Historialari Andere Amaia Legaz-i, pertsona-
lki oraindik ezagutzen ez ditugun arren, Latsaga 
Gaztelu-Jauregi-ri buruz egindako Arkitekturako 
eta Historiako lan sakona burutu zutelako, gure 
lanaren oinarri izan dena, eta hori gabe gure lana 
guztiz ezinezko bailitzateke. Eta Joseba Asiron-i 
bere Tesian gure Gaztelu-Jauregiari dagokion kapi-
tulua zuzenean emateagatik, eta Eraikin Multzoan 
bertan, espreski guretzat bisita gidatua antolatzea-
gatik, eta han gertatu zen guztia pazientzia amaiga-
beaz, eta berezkoa duen adeitasunez azaltzeagatik.
 
 Hirugarren, lan honetan eragin zuzena 
izan duten diziplina ugarietako profesionalei, Ar-
kitekto, Historiari, Geologo, Arte Historialari, Nu-
mismatiko eta abar-i. Aranzadi Zientzia Elkarteko 
Geologo-arkeologo Jaun Dr. Eneko Iriarte-ri, Zo-
rroztasun Zientifi koa zer den erakutsi zigulako, eta 
ezagutu genuen lehen Arkeologoa izan zelako, eta 
bere bitartez sartu ginelako Arkeologiaren mundu-
ra. Historiagile-arkeologo Jaun Manu Zeberio-ri 
eta Andere Nerea Sarasola-ri, entusiasmoa eta pa-
sioa zer den erakutsi zigutelako, eta beren ezaguera 
zabalak gustu handiz gurekin partekatu zituztelako, 
eta beste Arkeologia bat posible dela erakutsi zigu-
telako. Mikel Legorburu Historialari-arekologo eta 
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Arkitekturako Jaun Irakasle Ibon Telleria-ri, bere 
pazientzia mugagabearekin Eraikin Historikoen 
inguruan beti laguntzeko prest izan dugulako. Ar-
kitekto-forense eta Arkitekturako Eskolako Irakas-
le Jaun Dr. José Antonio Pizarro zenari, zoritxarrez 
Tesi hau egiten ari ginela zendu zena, eta zoritxa-
rrez ere berarekin jakinduria guztia eraman zuena, 
guri aholku pagaezinak eman zizkigulako, adibi-
dez, norberaren bizitzaren gestioari buruzkoak.

 Eta nola ez, Latsaga Gaztelu-Jauregiko 
jabe Andere Marie-Helen Ithurralde-ri eta Jaun 
Daniel Arbeletxe-ri, espreski azken honi, Erai-
kina eta Historiari buruzko bere pasioz beteriko 
azalpen biziki interesgarri guztiengatik, eta ber-
tako giltza edo gakoa nahi izan genuen bisita 
guztietan adeitasunez, gure eskuetan uzteagatik.

 Eta azkenik, nire lagin taldea, momentu 
zailetan babestu nautelako nautelako. Eta Buruko 
Jaun Mediku Javier Herrantz-i, nire Andere 
Psiko-Terapeuta Carmen Ortiz-i, eta nire Ande-
re Psikiatra Marian Ezpeleta-ri. Hiruren artean 
nire Osasunaren alde jarri duten gogoarengatik.

 Eta inor falta bada zerrenda honetan, barka 
diezadala, asmo txarrik gabe izan delako, Zien-
tzia, Afera Kolektiboa dela ez baita dudarik. Mila 
Esker gurekin ongi portatu den Jende Guztiari.
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baina tamalez lozorroan zegoela, gure inguruetan 
Gaztelu horien urritasuna eta egoera tamalgarria 
zela-eta. Ordea, esnatu egin zitzaidan deskubri-
tu nuenean, benetan Nafarroako Erresuma Gaz-
teluz eta Dorrez josia zegoen erresuma izan zela.

 Horrela, Arkitekturako Karrera Amaie-
rako proiektua profi tatu nuen horietara hurbiltze-
ko. Eta horretarako Erresuma horretako Iparral-
deko frontea defendatzen zuen gaztelu itzel bat 
aukeratu nuen. Bidaxune-ko Gazteluari buruz ari 
naiz, egungo Nafarroa Beherean. Eta Gaztelu ho-
rretara egindako horietako irteera batean liburu 
txiki bat aurkitu nuen Gazteluari eta bere Jaun-
Andereei buruz Raymond Ritter-ek idatzia1. Ber-
tan, autoreak ekartzen zituen oinplano orokor bat 
eta beste plano batzuk, eta deskribatzen zituen 
bertako eraikuntza fase diferenteak. Eta eraikin 
historikoak ulertzeko grina areagotu egin zitzai-
dan. Beste irteera batean, gaztelua maite zuten 
pertsona batzuk aurkitu nituen, Bidaxune ber-
takoak, eta hauek kontaktuan jarri ninduten Gaz-
telua zaintzeko arduradunarekin zeinak adeitsuki 
eskuratu baitzidan liburu konpletuago bat Olivier 
Ribeton-ek idatzia2. Bigarren publikazio honetan, 
azterketa nahiko sakona egiten zen Gazteluaren 
arkitekturari buruz, eraikuntza faseak, eta irauten 
duten eraikuntza elementu guztiak serioski deskri-
batuz. Orduan ulertu nuen benetan eraikin histo-
riko bat zer den, eta zer nolako konplexitatea duen.

 Nafarroako Gazteluetan serioskiago in-
teresatu nintzen, eta horiekiko eta jeneralean on-
darearekiko sentsibilitatea berezia zuten pertsona 
talde batengana hurbildu nintzen. Nafarroako Gaz-
teluen Defentsarako Elkarte batek antolatutako 
Jardunaldi batzuen testuinguruan beste batzuen 

 Gai hau aukeratu nuenean guztiz kon-
tziente nintzen gaia bera polemikoa dela. Eta due-
la mendeak jazo ziren gertakizunak egun oraindik 
oihartzuna dutela egun sozietatean, gaia oraindik 
konpondu gabe baitago. Eta Nafarroari buruz ari 
naiz. Nafarroari dagokion edozer gauza gaur egun 
oraindik estatu afera da, eta ez neuk esaten duda-
lako, adibidez, Espainiako Presidenteak esaten 
duelako, behin eta berriz. Esaldi horrek adierazten 
du normalitatetik oso urrun gaudela. Eta egoera 
hau ongi ilustratzeko hona ekarriko ditut Maria 
Puy Huizi Goñi historialariaren iritzia gai honi 
buruz. Bere ideologia Espainiaren aldekoa zen, 
baina batez ere zientifi ko zintzoa zen, eta bere 
ikerketak objektibotasunez eraman zituen aurrera, 
bere buruari kontraesanak sortu arren. Nafarroa 
independienteko lanak publikatu zituenean, insti-
tuzioek miretsi egin zuten, baina Gaztela-Espai-
niaren konkistaren ikerketetara sartu zenean, bere 
konklusioak ez ziren haien gogoko izan, eta mar-
jinatu egin zuten. Eta instituzioek ez zioten babe-
sik eman bere liburuak publikatzeko. Horrela, hil 
arte, eta ordutik ez du errekonozimendurik jaso. 
Erromak ez baititu traidoreak pagatzen. Zertaz ari 
naizen jakiteko bere liburuko bi konklusio ekarriko 
dut hona. Lehenengoan zera dio, egun garai har-
tan gertatu zena justifi katzea temerarioa dela. Eta 
bigarrenean, elkarbizitza sano baten eraikuntzak 
exijitzen duela egia osoaren onartzea Nafarroako 
Erresuma zaharraren suntsiketan kolaboratu zuten 
guztien aldetik. Beraz, garbi dago tesi hau jende 
askori ez zaiola gustatuko, zientzia ere politiza-
tua dagoelako, eta halabeharrez ukitzen dituen 
gaiak oraindik ere itxi gabeko zauria direlako. 

 Hasteko esango dut, Erdi Aroko Gaztelu 
eta Dorreekiko dudan grina oso goiztiarra izan zela 
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 Lehen aldiz topatu nuen, bibliogra-
fi koki hitz eginez, Antón López de Aberás-
turi, Xabier-eko Gazteluan7 egin zuen erres-
taurazioagatik, eta bisitaldi bat burutu nuen 
Gaztelu horretara emaitza, in situ, ikustearren.

 Lehen aldiz erreparatu nion Latsaga-ko 
Gaztelu-Jauregia-ri [Ikus 10], Joseba Asiron histo-
rialariak eman zuen konferentzia batean, Aranzadi 
Zientzia Elkarteak burutzen zituen Amaiur-ko Gaz-
teluaren indusketa arkeologikoen testuinguruan, 
horietan parte hartzen bainuen (eta segitzen dut 
parte hartzen). Asiron-en bitartez jakin nuen Dorre-
Etxeek eta Armeria Buru Jauregiek Erresumako 
Defentsa Sistema sekundarioa osatzen zutela, kon-
tatzen zidanean Gipuzkoako (“Probintzia” esaten 
diote dokumentazioan) Jaun-Andereek oso beranki 
justifi katzen zutela beren kaparetasuna Valladollid-
eko Chancillería-n, esanez Nafarroako Erresumako 
nobleziakoak zirela, eta beraien Dorre-Etxeak Erre-
sumako Armeria Liburuan ageri zirela8. Bigarren 
sare honek horrela konpletatzen zuen Erret Gaz-
teluek osatzen zuten Defentsa Sistema Primarioa. 

 Indusketen hurrengo kanpaina bat izan 
zen, Gaztelu-Jauregi horrekin guztiz liluratuta gel-
ditu nintzenekoa, Aste buruetan antolatzen ziren 

artean historialari batzuk ezagutu nituen, adibi-
dez, Tomás Urzainki3 edo Joseba Asiron4. Le-
henengoak, nire harridurarako hitz egiten zidan 
Rafael Moneo-k5, Iruñeko Erret Jauregiko erres-
taurazioan ondarearekin egin zituen gehiegike-
riei buruz. Nafarroako Erret Jauregia Nafarroako 
Artxibo Nagusi bihurtuz. Bien argumentazioak 
irakurri nituen. Eta egun esan behar dut orain era-
bat kontziente naizela burutu zen tamaina gabeko 
triskantzaz, baina tesian zehar aipatuko dugu ere.

 Arkitekturako Eskolan, Doktoretzako 
kurtsoetan zehar, Gazteluei buruzko irakurke-
ta sakonagoa egiten hasi nintzen, eta Juan José 
Martinena-ren6 Doktoretza Tesiarekin hasi nint-
zen. Bertan, Nafarroa Garaiko autore honek des-
kribatzen ditu batez ere Erret Gazteluak, hau da, 
Errege-Erreginarenak edo Estatuarenak zirenak, 
Nafarroako Erresuman, gehienak. Autore hau 
Gazteluari hurbiltzen zaio ikuspegi askotatik, ebi-
dentzian jarriz eraikin hauen konplexitatea. Ze-
ren izan baitzitezkeen Defentsarako Leku, Pert-
sonen eta Ondasunen Babes leku, Komunikazio 
Puntu, Gaizkileen Presondegi, Exekuzio Leku, 
Bahituen Entrega Leku, Erret Dokumentazioaren 
Artxibo, Gorteen Bilera Leku, Gari Biltegi, e.a.

[10] Latsaga Gaztelu-Jauregiaren ikuspegia menditik (Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).
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aztertzea zen, bere Gaztelu-Jauregi homonimoan, 
12. eta 16. mendeen artean. Dakigunez, Latsaga 
Gaztelu-Jauregia Nafarroako Erresumakoa Pro-
pioa den Armeria Buru kategoriako Eraikin Mul-
tzo bat da, 12. mendeko Jatorrizko Dorrearekin 
hasi zena, izkinatan bata bestearen ondoren zera 
sortuz, Sarrerako Dorrea, Dorre Diagonala, eta 
azkenik Goaita edo Garita, horrela defi nitiboki 
Korta edo Patio kuadrangular bat osatuz (“Korta” 
terminoa erabiliko dugu “Arma Plaza” esateko, 
horrela agertzen baita erromantze nafarrean, Na-
farroako Erresumako dokumentazioan, zehazki 
Bassa Cort diote, hau da, Beheko Korta, eta inte-
resgarria iruditzen zaigu hitz hau berreskuratzea. 
Ikusiko dugu aurrerago nondik datorren Goiko 
Korta, eta Beheko Korta). Azkenik, Gazteluan 
berrikuntzak gauzatu ziren, 16-17. mendera arte.

 Jaun-Andereen Etxebizitzak eboluzio ku-
rios bat segitu zuen, kokapenez aldatu baitzuen bi-
rritan. Esan dugunez, 12-13. mendeko Jatorrizko 
Dorrean hasi zen bizitza, eta Iparraldeko harre-
siari atxikita zeuden eraikin batzuetara aldatu zen 
14-15. mendeetan, segur aski bizitza kondizioak 
hobetzeko asmoz, eta itxuraz sute baten ondoren, 
itzuli behar izan zuten Jatorrizko Dorrera, azken 
hau nabarmen modifi katuz 16-17. mendetan. Bere 
egungo egoera nahiko tamalgarria da, eta zoritxa-
rrez jatorrizko gauza gutxi geratzen da bere bar-
nean, itxuraz, egungo zoru-egiturak 19. mende-
koak baitira. Hala ere, eta zorionez, izan zenaren 
indizio asko geratzen da. Jakin behar dudana zera 
da, zer den han bilatu behar duguna. Hau da, no-
lakoa zen orokorrean etxebizitza periodo historiko 
haietan, jakin dezagun nolakoa zen Latsaga Etxe-
bizitza zehatzaa. Eta indizioak ebidentzia bihurtu.

 Ikerketa aurrera zihoala, urtero indus-
keta arkeologikoetara joaten ginen, batez ere 
Nafarroako Erresumako Gazteluetara. Amaiur 
Gaztelua, Amaiur-en, Baztan-en, egungo Nafa-
rroa Garaian. 10 Kanpaina; Irulegi Gaztelua, La-
kidain-en, Aranguren Ibarran, egungo Nafarroa 
Garaian, 1 kanpaina; Bastida Gaztelua, Bastida-
n, egungo Errioxa arabarrean, egungo Araban, 1 
kanpaina; Beloaga Gaztelua, Oiartzun-en, egungo 
Gipuzkoan katak;  Erroizpe Mendia, Gaztelu-n, 
Tolosaldea, egungo Gipuzkoan, Antzinate Be-
rantiarreko arrastoak, zistak eta bar. 2 kanpaina. 
Eta pixkana arkeologiaren mundura guztiz sartu 
ginen. Eta honek gure tesiaren norabidea aldatu 
egin zuen. Jada ez zen dudarik, arkitektura ana-
lisiari, arkeologia analisia erantsi behar zitzaiola.

jardueren artean, Amaiur-ko Gazteluko induske-
ten testuibguruan burutu genuen bisitaldi batean. 
Aranzadi Zienrzia Elkarteko Artxiboan, publikatu 
gabeko lan bat zegoen Latsaga Gaztelu-Jauregi-ari 
buruzkoa, eta Iparraldeko Arkitekto batek eta Histo-
rialari batzulk burutua, Benoit Duvivier eta Amaia 
Legaz, hurrenez hurren9. Beraz, erabaki nuen Tesi-
na Jauregi horren azterketara hurbiltzeko erabiltzea.

 Tesina burutzen ari nintzela Joseba Asi-
ron-ek bere Doktoretza Tesia bukatu zuen, Ar-
meria Buru Jauregiei buruzkoa, eta eman zidan 
bere Tesian Latsaga-ko Jauregiari, Armeria Buru 
Jauregiari dedikaturiko kapitulua. Kapitulu ho-
rretan, autoreak, Jauregiaren historia, eta baita 
ere arkitektura deskribatzen zituen. Asiron-ek 
adeitasuna izan zuen Jauregiko jabe Jaun Arbe-
letxe eta Andere Ithurralde-rekin ni kontaktuan 
jartzeko, eta hauek disposizio osoa azaldu zuten 
Jauregia ezagutzeko garaian. Urrunago joan gabe, 
ni pazientzia handiz aholkatuz, Jaun Arbeletxe-k 
2011-eko Abuztu-ko datu hartzeak iraun zuen ha-
mabostaldian, Amaiur-ko Gazteluaren indusketen 
parte hartzen nuen bitartean. Goizak Amaiur-ko 
Gazteluari dedikatzen nizkion, eta arratsaldeak 
Latsaga-koari. Bidez batez, esan dezadan bigarren 
aldiz topo egin nuela Antón López de Aberástu-
ri-rekin, oraingo honetan fi sikoki, indusketetan 
(bera, Amaiur Gaztelura bisitaldian zetorren), eta 
bere iritzi teknikoarekin aholkatu ninduen, indus-
ketan, Dorre Nagusikoak ziruditen hormen arras-
toak ateratzen ari ginenean. Ohartarazi ninduen, 
esanez Gazteluek fundazio edo zimentazio erre-
fortzu horma diferenteak zituztela, eta mota hone-
tako hormak izan zitezkeela azaltzen ari zirenak.

 Tesinaren xedea Jauregiarekiko hurbiltze 
multidiziplinar bat egitea izan zen, ahal zen ikuspegi 
globalena izateko, ondoren bertako alderdi konkre-
turen batean zentratu ahal izateko. Une hartan ter-
mino hori erabiltzen genuen, multidiziplinarra, hau 
da, diziplina asko, baina modu estankoan ikusiak, 
bakoitzak bere iritzia emanez, bestetan sartu gabe. 
Ondoren, ikusiko dugu kontzeptuak nola aldatu 
ziren. Horrela, pixkana, gero eta gehiago interesa-
tu zitzaidan etxebizitza bera, eta beraz Tesia hasi 
nuen, begirada Jauregiaren alderdi horretan jarriz. 
Horregatik nire ildoa bizimoduan sakontzea zen.

 Horrela, Tesia hasi nuenean jada zerbait 
konkretua bilatzen nuen, beraz nire ikerketak 
arruta bat zuen. Nire helburua etxebizitzaren ebo-
luzioa, eta Latsaga-ko Jaun-Andereen bizimodua 
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egotzi. Horrek, ez du esan nahi badenik, garai bat 
edo estilo bat gailentzen den eraikinik. Eta arra-
zoi praktiko batengatik eraikin historikoei estiloak 
egoztea. baina argi izan dezagun Eraikin Histo-
riko guztiek garai guztietako parteak dituztela.

Beraz, gure helburua Latsaga Gaztelu-Jauregian 
historian zehar egin ziren eraikin diferente ho-
riek aurkitu, identifi katu eta dokumentatzea da. 
Eta horretarako, ahal den zorroztasun zientifi ko 
gehien duen metodoa erabiliz. Eta egun, Metodo 
Arkeologikoa da hori hobekien betetzen duena, 
hori bai, mota eta izaera guztietako analisien bi-
tartez ere, analogikoak ere. Baina noski, azken 
fi nean arkitekturaz ari garenez, Arkitekturaren 
Analisia izango da nagusien. Eraikuntza, Espa-
zioa, Morfologia e.a. Arkitektura Analisia, Meto-
do Arkeologikoaren bitartez. Hori da gure leloa.

 Lan honetan planteatzen den ikerketarako, 
benetan talde “transdiziplinar” bat osatu beharko 
litzateke. pertsona bakar batek ezin du Eraikin His-
toriko batek duen informazio osoa aztertu. Ikusten 
dugunez, Tesinako “multidiziplinar” kontzeptua 
jada gainditu dugula. Orain, diziplina diferente-
tako kideek parte hartuko dute baina beraien arteko 
mugak lausotuz. Errealitatea bera horrela baita, na-
hasia, gurutzatua, konpartimentatu gabea, ez bai-
tu mugarik, diziplinen arteko mugak geuk jartzen 
ditugu artifi alki. Horregatik Tesiaren titulua garbia 
da, “Latsaga, Nafarroako Erresumako Gaztelu-
Jauregiaren Analisi Transdizplinarrerako Prestake-
tak”. Gauzak egoki egiteko indusketa arkeologiko 
oso bat egin beharko litzateke-eta, lur azpian eta 
lur gainean. Ikerketa benetan praktikara eramateko 
ezinbestekoa izango litzateke diziplina diferente-
tako kideek parte hartzea, aipatu dugun moduan 

 Urtetan zehar indusketa arkeologikoe-
tan Gazteluen hondakinen lur azpiko Unitate 
Estratigrafi koak induskatu ondoren, ohartu gi-
nen Eraikinetan, lur gainean ere badirela Unitate 
Estratigrafi koak, eta Eraikinen Arkeologia des-
kubritu genuen. Eta eraikinak sortzen duela ar-
keologia aztarnategi, eta are gehiago, erainian 
bera dela aztarnategia. Dena gauza oso bat zela, 
banaezina. Eta hau aurrera eramateko, Meto-
do Arkeologikoa garatu zen, eta horren ondorio 
Harris Metodoa edo Harris-en Matrizeak. Bai-
na azalduko dugu aurrerago zer den hau guztia.

 Beraz, ikusi dugu bi azterketa mota da-
goela lan honetan, Arkitekturarena eta Arkeolo-
giarena. Lehenak, beste analisi batzuen artean, 
Eraikinaren morfologiaren analisira garamatza, 
eta bigarrenak Eraikinaren estratigrafi aren ana-
lisira. Hau da, batetik arkitektura elementuak 
identifi katzera, eta bestetik elementu horiek zein 
eraikuntza estratuetan dauden ikustea, eraikina-
ren eraikuntzaren bidea zein izan zen jakin asmoz.

 Hau guztia ez dugu egiten ariketa tekniko 
huts gisa, harri batzuk zein ordenan jarri ziren ja-
kiteko, baizik eta historia eta sozietatea nolakoa 
izan zen hobeto ezagutzeko, azken fi nean, egun-
go sozietatea hobeto ulertzeko. Horregatik diogu, 
lan honen xedea eraikinaren arkitektura eta arki-
tektura hori bera eraiki zuen sozietatearen arteko 
harremanak aurkitzea dela. Nolakoa sozietatea, 
halakoa arkitektura. Gure kasuan Latsaga Gaztelu-
Jauregia analizatuko dugu, baina, berriz ere diogu, 
ez pilatuta dauden harri mordo baten gisa, baizik 
eta burua eraiki zutenen buruan jartzen saiatuz. So-
zietatea garatzen joan zen moduan arkitektura nola 
garatu zen asmatzea da gakoa. Garai bakoitzak 
egin zuen eraikin partea identifi katzea, osotasuna 
hobeki ulertu asmoz. Ez bisturi batez elkarrengan-
dik separatzeko baizik eta ongi ezagutzeko, eta 
ongi dokumentatzeko, informazio ez dadin beti-
rako gal. Dagoeneko badakigu Eraikin Historikoak 
ez direla garai zehatz batean fosilizatutako erai-
kinak, denborarekin etengabe kanbiatzen doazen 
antolamentuak baizik, ia izaki bizidunak bailiran. 
Beraz, desterra dezagun behingoz hain ohikoa den 
galdera zital hori. Esan nahi baita, nolakoa zen 
eraikin hori iraganean? Eta erantzuna beste gal-
dera bat da. Nolakoa zen noiz? Garai bakoitzean 
modu batekoa! Eta egun, garai guztien nahasketa. 
Eta bihar, gero etorriko diren esku hartze berrien 
nahasketa. Sinplifi kazio oso handi batez besterik 
ezin zaio Eraikin Historiko bati estilo bakar bat 

[20] Latsaga Gaztelu-Jauregiaren Ikuspegi Orokorra 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).
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[30] Latsaga. Eraikin Multzoaren Oinplano Orokorra (Duvivier, Legaz, 2002).



12 2. SARRERA

Guztiek ezagutuko dutela Metodo Arkeologikoa.

 Eta irakurlea zertaz hitz egiten  ari ga-
ren pixka bat orientatzeko, azalduko dugu arin-
ki bada ere, gure Eraikin Multzoa zertan den.

 Latsaga Gaztelu-Jauregia [Ikus 20] 
egungo Nafarroako Iparraldean dago, egun Na-
farroa Beherea esaten zaio lurraldean, Doniba-
ne Garazi-tik oso hurbil, zehazki, Izura-Azme 
herrian. Eta bere garaian Erresuma horretako 
Iparraldeko Defentsa Frontearen parte izan zen. 
Erret Gazteluen Lerroa babestu zuen, Bortueta-
tik Aturri-raino. Luzaide, Donibane, Rocabru-
na, Garruze, Rocafort, Renaut, Agramont, Bi-
daxune eta Gixune Gazteluek osatzen zutena.

 Gainera, Done Jakue-ko hiru bide bilt-
zen dituen bide-gurutze batean dago, Nafarro-
ra Okzitania eta Frantziatik heltzen direnak, 
Tours, Vèzelay eta Le Puy-tik. Laugarren bidea, 
Aragoi zeharkatuz, Jaka-n barrena, Okzitania-
ko Tolosa-tik datorrena, gainontzeko bideekin 

gainera, transbertsalki. Erraza da ulertzen aipatzen 
dugun transdiziplinaritate hori. Adibide bat jarriko 
dugu. Arkitekto batek badaki, edo jakin beharko 
lituzke, sukaldaritzako oinarrizko kontzeptu. Nola 
bestela diseina dezake sukalde efi ziente bat. Argi 
dago bere diziplina iragan egiten duela, transpasatu 
egiten duela. Egia bada ere, askotan beste profesio-
nal batzuek aurrea hartzen diotela, teorian minore 
direnak gai horietan. Honek ez du esan nahi, ar-
kitekto batek beste guztien diziplina guztiak men-
deratzen dituenik, behar dituenik, edo ditzakeenik 
ere. Hemen, mota diferentetako arkitektoak errei-
bindikatzen dira, eta hori bai, horietako bakoitza 
beste diziplinetara irekiak. Bide batez, esan deza-
gun, garai ez oso urrun batean, arkitektoek izan zu-
ten, eta galdu egin zuten, estratigrafi a erabiltzeko 
ohitura berreskuratzea ere erreibindikatzen da he-
men. Baina era berean, beste diziplinatakoek ere 
bere diziplinetatik haratago joan behar dute. Diszi-
plinak elkarren artean kutsatzea erreibindikatzen 
dugu hemen. Baina diziplina guztietako adituek, 
Arkitektoek, Historiagileek, Geologoek, Poliorze-
tak eta abarrek, gauza bat izango dute komunean. 

[40] Latsaga. Eraikin Multzoaren Oinplanoa (Autorearen Marrazkia, 2).
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batzen da, egungo Nafarroa Garaiko Gares-en.

 Latsaga Leinuaren egoitza izan zen, 
Nafarroako Erret boteretik hurbil garatu zena. 
Leinu horretako pertsonaia inportanteenetakoa 
Pierres edo Pes Latsaga-koa izan zen, 14. men-
dean. Bere fortunak posible egin zion bere be-
rari eta bere familiari Nafarroako rico-homme 
titulua nahi izatea, Estatuetara sartzeko eskubi-
dearekin. Nafarroako Hiru Estatuak edo Gor-
teak ondorengoak ziren: Nobleziaren Estatua 
edo Adar Militarra, Estatu Eklesiatikoa edo Pre-
latuena, eta Unibertsitate edo Hiri Onen Estatua.

 Latsaga Leinuaren Armak Nafarroako 
Erresumako Armeria Liburuan agertzen dira, ber-
tan baitaude, koroari emandako zerbitzuengatik 
libertate eta exentzioak dituzten Jauregiak. Esan 
behar da, historikoki inoiz Nafarroakoak izan ziren 
lurralde guztietakoak daudela bertan. Eta aldame-
neko erresumekin konparatuz, bereizitasun inpor-
tante bat dute Nafarroako Leinuek eta beren Arma 
edo Armarriak. Nafarroa Noblezia Titulua Etxeare-
na da, aldameneko erresumetan ez bezala.  Ez dio 
axolik pertsona Leinuarekin odolez lotua  egotea. 
Etxekoa bada, eta egokiena bada kontsideratzen 
badute nahikoa da. Beraz, Armak ez dira pertso-
nenak Oinetxearenak baino. Latsaga-ko Armei 
edo Ezkutuari buruz, zera dio Armeria Liburuak: 
urrezkoa da, eta gules (gorriak) lehoiak ditu.

 Latsaga Gaztelu-Jauregia Eraikin Multzo 
bat da [Ikus 30, 40], homogeneo samarra itxuraz, 
baina mende diferentetan eraikia noski, eta beraz 
oso konplexua. Gorputz Nagusia Dorre bat da. 
Berantago Jatorrizko Dorre hau hedatu egin zen, 
Barruti bat jasoz haren inguruan kuadrilatero for-
marekin, bi Dorre erantsiz, Sarrerakoa eta Diago-
nala, eta azkenik, Goaita edo Garita bat, bakoitza 
izkina batean. Ondorengo etapa batean, suntsike-
ta-berrantolaketa gertatu zen, Eta Gorputz Nagu-
sia edo Jatorrizko Dorrea transformatu egin zen. 
Gero, Nafarroako Erresumaren gainbeherarekin, 
dekadentzia garai bat etorri zen, eta multzoa aban-
donatu egin zen. Azkenik, azken fasean nekazarit-
za edo laborantza ustiapen gisa berrantolatu zen.

 Lan honen xedea zera da, arkitektura fi -
sikoaren bitartez, hau da, eraikia dagoenaren bi-
tartez, eraikinak sortzen dituen diziplinekin er-
lazioak ehuntzea. Horien parte baita, bai eremu 
zibiletan eta bai militarretan, bere testuinguru 
politiko, sozial eta historikoarekin erlaziona-

tuz. Modu berean, antzinako Baskonia den gure 
Eremu Zabal horretan kokatzen diren antzeko 
beste eraikinekin harremanetan jarriko dugu.

 Azken urte hauetan, ikerketa lan honi 
ekiteko, bisitaldi ugari burutu dugu inoiz Nafa-
rroako Erresumako lurralde historikoetan zehar, 
osotasuna ikusiko dugulakoan. Horrela, joan gi-
nen ondorengo aipatuko ditugun, Erret Gaztelu, 
Gaztelu Seinorial, Dorre, Dorre-Etxe edo Armeria 
Buru Jauregietara. Hemen, inportanteenak azal-
duko ditugu, zerrenda amaigabea baita. Batzue-
tan lekua besterik ez da gelditzen, beste batzuetan 
horma batzuk, beste batzuetan hondakinak, eta 
azkenik beste batzuk zutik irauten dute. Nahiz eta 
badakigun garai historikoetako demarkazioak ez 
datozen bat egungoekin, azken hauek erabiliko 
ditugu, irakurleak errazago koka ditzan non dau-
den zehazki bisitatu ditugun eraikinak. Eta orde-
na alfabetikoz egingo dugu eskualdez eskualde.

Egungo Araba

Ozio Erret Gaztelua, Ozio, Arabako Errioxa
Portilla Erret Gaztelua, Portilla, Añanako Koadri-
lla. 
Gatzaga Buradon Erret Gaztelu, Gatzaga Bura-
don, Arabako Errioxa.
Konestable Dorrea, Fontetxa, Añana Kuadrilla
Fontetxa Dorrea, Fontetxa, Añana Kuadrilla 
Gebara Gaztelua, Gebara, Agurain Kuadrilla 
Buradon Dorre eta Jauregia, Buradon, Arabako 
Errioxa

Egungo Bearnoa

Salbaterra Bearno Gaztelu Bizkontala, Sauvatè-
rra de Bearn/Salbaterra Bearno
Nabarrenkoxe Nafarroako Errege-Erreginek 
eraikitzea agindutako Hiri Gotortua, Navarrencs/
Nabarrenkoxe
Ortès-eko Zubiko Dorrea, Ortès/Ortheze
Bètlòc Gaztelu Bizkontala, Bètlòc
Montcada Gaztelua Seinoriala, Ortès/Ortheze 
Paue Erret Gaztelua, Pau/Paue

Egungo Bizakaia

Ereñozar Erret Gaztelua, Ereño, Busturialdea
Gaztelugatxe Erret Gaztelua, Bermeo, Busturial-
dea
Malmasin Erret Gaztelua, Basauri-Arrigorriaga, 
Hego-Uribe
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Compto-en Ganbera, Iruñea, Iruñerria
Erret Jauregia, Iruñea, Iruñerria
Arazuri Jauregia, Arazuri
Erize Jauregia, Erize Iza, Iruñerria
Sarasa Jauregia, Sarasa, Iruñerria
Gongora Jauregia, Aranguren, Iruñerria

Egungo Lapurdi

Senpere Gaztelu-Dorrea, Senpere, Uztaritzeko 
Kantonamendua

Egungo Nafarroa Beherea 

Donibane Garazi Erret Gaztelua, Donibane Ga-
razi, Donibane Garazi Kantonamendua
Rocafort Erret Gaztelua, Arberoa, Arbaria Ibaia 
Gramont Gaztelu Seinoriala, Gixune, Errobi-
Aturri Kantonamendua
Bidaxune Gaztelu Seinoriala, Bidaxune, Bidaxu-
neko Kantonamendua
Latsaga Gatzelu-Jauregia, Izura-Azme, Oztibarre
Laustania Dorre-Jauregia, Izpura, Donibane 
Garazi

Egungo Nafarroa Garaia 

Zabaleta Dorrea, Lesaka, Bortziriak
Jauregia Dorrea, Irurita, Baztan
Jauregizarrea Dorrea, Irurita, Baztan
Minddurenea Dorrea, Lesaka, Bortziriak
Jauregia Dorrea, Donamaria, Bidasoa Garaia-
Jauregizahar Dorre-Jauregia, Arraiotz, Baztan 
Zubiria Dorre-Jauregia, Arraiotz Baztan
Bikuña Jauregia, Arraiotz, Baztan
Amaiur Erret Gaztelua, Amaiur, Baztan
Urtsua Jauregia, Arizkun, Baztan
Irulegi Erret Gaztelua, Lakidain, Aranguren 
Ibarra
Elo Erret Gaztelua, Elo, Eloibar
Xabier Erret Gaztelua, Xabier, Zangoza
Zangoza Erret Gaztelua, Zangoza, Zangoza 
Monjardin Erret Gaztelua, Monjardin, Lizarra, 
Lizarrerria
Lizarra Erret Gaztelua, Lizarra, Lizarrerria
Olite Erret Gaztelua, Olite, Tafalla
Martzilla Erret Gaztelua, Martzilla, Aragon 
Ibarra
Santacara Erret Gaztelua, Santacara, Arga-Ara-
gon
Artaxoa Zerka, Artaxoa, Tafalla
Artaxoa Erret Gaztelua, Artaxoa, Tafalla
Tutera Erret Gaztelua, Tutera, Ebro Ibarra

Isasi Goikoa Dorrea, Galdakao, Hego-Uribe
Lekue Dorrea,  Galdakao, Hego-Uribe
Arteaga Dorrea, Gautegiz-Arteaga, Busturialdea 
Butroe Gaztelu-Dorrea, Gatika, Uribe-Kosta
Muñatoizko Gaztelu-Dorrea, Muskiz, Meatzaldea
Avellaneda Dorrea, Sopuerta, Enkarterria
Quadra Dorrea, Gueñes, Enkarterria
Loizaga Dorrea, Galdame, Enkarterria
Muntsaratz Dorrea, Abadiño, Durangaldea 
Etxaburu Dorrea, Izurtza, Duralgaldea
 
Egungo Errioxa

Autol Erret Gaztelua, Autol, Cidacos Ibarra
Arnedo Erret Gaztelua, Arnedo, Cidacos Ibarra 
Arnedillo Erret Gaztelua, Arnedillo, Cidacos 
Ibarra
Enciso Erret Gaztelua, Enciso, Arnedo Ibarran 
Ocon Erret Gaztelua, Okon, Okon Ibarra
Jubera Erret Gaztelua, Jubera, Jubera Ibarra
Clavillo Erret Gaztelua, Clavillo, Leza-Iregua 
Ibarra

Egungo Gipuzkoa

Mota Erret Gaztelua, Donostia, Donostialdea 
Hondarribia Erret Gaztelua, Hondarribia Bi-
dasoaldea
Beloaga Erret Gaztelua, Oiartzun, Oarsoaldea 
Gaztelu Zahar Erret Gaztelu; Behobia-Irun-en, 
Bidasoaldea
Ausa Erret Gaztelua, Abaltzisketa-Zaldibia, Tolo-
saldea
Mendikute Erret Gaztelua, Albiztur, Tolosaldea
Aitzorrotz Erret Gaztelua, Aretxabaleta, Deba-
goiena
Arrasate Erret Gaztelua, Arrasate, Debagoiena
Getaria Erret Gaztelua, Getaria, Urola Kosta 
Zarautz Dorrea, Getaria, Urola Kosta;
Torre Luzea, Zarautz, Urola Kosta
Iturriotz Dorrea, Oiartzun, Oarsoaldea
Pagoa Jauregia, Oiartzun, Oarsoaldea-n
Loiola Dorrea, Azpeitia, Urola Erdia
Lili Dorrea eta Jauregia, Zestoa, Urola Kosta
Legazpi Dorrea, Zumarraga, Urola Garaia
Jauregi Jauregi-Dorrea, Zerain, Oria-Goierri 
Txoritegi Mota Gaztelu-Dorrea, Zerain, Oria-
Goierri

Egungo Iruñerria 

Tiebas Erret Gaztelu-Jauregia, Tiebas, Iruñerria 
Konestable Jauregia, Iruñea, Iruñerria  
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te bat du, industriala, mekanikoa, elektrikoa eta 
abar, aurrean dituen gai zehatzei efi kaziarekin au-
rre egiteko. Guk, arkitektook gauza bera egin be-
harko genuke, hau da, bigarren deitura bat izan, 
lan munduan sortzen diren gai bakoitzerako, eta 
elkarren artean kolaboratzeko. Lan honetan ho-
rrelako bat proposatzen da. Arkitekto-Arkeolo-
goa, hau da, Eraikin Historikoak ikertzeko, Me-
todo Arkeologikoa aplikatzen duen arkitektoa.

 Beraz, Tesi honen nahia zera da, arki-
tektoak ondarearen inportantziaz kontzientzia 
har dezaten behingoz, eta anima daitezen ere, 
bere garaian galdu zuten arkeologiarekin zu-
ten harremana berreskuratzen, eta egun dagoen 
Metodo Arkeologikoa erabiltzen ikas dezaten.  

 Lanean jarri gara, gure Herrialdeko On-
darearen egoera tamalgarria ikusirik, jeneralean 
baina batez ere Eraikin Historiko Zibil eta Milita-
rrena. Gure historiaren lekuko objektibo eta zuze-
nak direnak. Penagarria da ikustea gure lurraldeko 
herri guztietan Gaztelu, Dorre edo Armeria Buru 
Jauregien egoera. Asko eta asko guztiz abando-
naturik, sozietate kultu baten lotsarako. Lanean 
jarri gara, premia larria baitago nonahi aurrietan 
eta abandonaturik dagoen ondarea estudiatzeko, 
dokumentatzeko, eta berreskuratzeko, desager-
tu baino lehen. Arkitekto-Arkeologo legioa be-
harko da, besteen artean, lan itzel honi ekiteko.

 Zintzoak izan gaitezen, onartu behar dugu 
ere gure ardura egun ondareak azaltzen duen egoera 
tamalgarrian. Konkistek ondare asko suntsitu zu-
ten. Gerra garaian, txikizio izugarriak egiten dira. 
Eta gainera, gure Herrialdean erantsi behar ditugu, 
konkistatzaileek gure ondarea ezabatzeko burutu-
tako lege dekretuak, hau da, sistematikoki ondarea 
suntsitzeko legeak (kasu honetan gazteluak, do-
rreak harresiak eta beste eraikin mota asko). Eta ez 
gerraren zaratan sortutako akzio belikoen ondorioz 
gertatutako kalteak, baizik eta hotzean, Herrialde 
oso bat, Erresuma oso bat, Sozietate oso bat eza-
batzeko agindu planifi katuak. Lehena Espainiako 
Errege Enrique IV.ak agindutakoa, 1457-an, Jaun-
Andereen Dorre-Etxeak moztu edo eraisteko agin-
dua, eta bigarrena, Kardinal Cisneros-ek, Errege 
Erregente gisa, 1516-an Gaztelu, Dorre, Fortifi ka-
zio, Harresi, Jauregi, eta Eraikin erlijioso ere, eta 
abar luze bat suntsitzeko emandako agindua. On-
doren etorri ziren mendetan, eta bereziki azken 
urtetan, eraikin horien abandonatzea, eta oraindik 
ere, jeneralean, dinamika horretan gabiltza. Eta 

Cortes Erret Gaztelua, Cortes, Ebro Ibarra
Ablitas Erret Gaztelua, Ablitas, Ebro Ibarra
Milagro Erret Gaztelua, Milagro, Ebro Ibarra
Peralta Erret Gaztelua, Peralta, Arga Ibarra
Valtierra Zerkako Dorrea edo Torraza, Valtierra, 
Ebro-Bardeak
Peñafl or Erret Gaztelua, Ebro-Bardeak 
Arguedas Erret Gaztelua, Arguedas, Ebro-Bar-
deak
Olite Erret Jauregia, Olite, Tafalla 
Zeligueta Dorre-Jauregia, Zeligueta, Ibagoiti-
Zangoza
Artieda Jauregia, Artieda, Urraulbeitia
Zangoza Gaztelu-Jauregia, Zangoza
Olkotz Dorrea, Olkotz, Izarbeibar
Aiantz Dorrea, Longida, Agoitz-Zangoza
Elo Dorrea, Elo, Zangoza 
Artzi Jauregia, Artzi, Artzibar
Munarritz Dorrea, Munarritz, Goñi
Iharnotz Dorrea, Iharnotz, Elortzibar
Elo Dorrea, Elo, Zangoza 

Egungo Uesca/Huesca

Loarre Erret Abadia-Gaztelua, Lobarre, Plana de 
Uesca/Hoya de Huesca
Abizanda Erret Gaztelua, Abizanda, Sobrarbe-
Fantova Erret Gaztelua, Fantova, Ribagorza

Egungo Zaragoza

Sos Erret Gaztelua, Sos, Cinco Villas

Egungo Zuberoa

Maule Erret Gaztelua, Maule-Lextarre, Mendial-
dea
Andurain-Maite Gaztelu-Jauregia, Maule-Lexta-
rre, Euskal Mendialdea.

ZENTZUA

 Guk beti pentsatu dugu arkitektoen “gai 
guztiez oro jakite” hori guztiz zaharkitua zegoela, 
baina gehienek ez dute horrela pentsatzen. Egun 
teknologiak hartu duen konplexitatearekin are 
gehiago. Ingeriaren eredua begien aurrean dugu, 
baina itxuraz ez gara gai ikusteko. Pertsona bati 
zer lanbide duen galdetu ezkero, eta ingeniaria 
dela erantzuten badu, hurrengo galdera zera da, 
zerena? Ingeniariek ezaguera orokor batzuk ja-
sotzen dituzte, eta pentsamolde eta lengoaia bera 
erabiltzen dute, baina gero bakoitzak espezializa-
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des Bâtiments de France (ABF), hau da, “Frantziako 
Eraikinen Arkitekto”-en bidez, Architectes Urba-
nistes de l’État (AUE), hau da, “Estatuko Arkitekto 
Hirigile edo Urbanisten” bidez, edo bestela 
ere, Lurralde Kolektibitateen Zerbitzura sartuz.

 Era berean, lehiaketa batek posible egiten 
die Ondare Arkitektoei, Architectes en Chef des 
Monuments Historiques-en (ACMH) instituzioa 
integratzea, hau da, “Monumentu Historikoen Ar-
kitekto Buruak” Elkartean. Horrela, Estatukoak 
diren eta Monumentu Historiko gisa kataloga-
tuak dauden Eraikin Historikoak errestauratze-
ko, bereziki Katedralak eta Jauregi Nazionalak.
 
 Kultura komun batek animaturik, eta 
Elkarte batean federaturik, “Ondarearen Arki-
tektoek”, ondare natural eta eraikiaren preser-
batzeko eta balioan jartzeko lan egiten dute, eta 
etorkizuneko belaunaldiei transmititzeko ere. 

 Espainian aldiz, gai hauetan inolako for-
maziorik ez duten arkitektoek mugarik gabe era-
baki dezakete eraikin historiko batean zer egin be-
har den. Modu grafi ko eta latz batean uler dadin, 
egunoroko lan gisa, etxebizitza bloke modernoak 
egitera dedikatzen den arkitekto batek, hurren-
go egunean, hurrengo proiektuan, 13. mendeko 
Dorre batetan zer egin behar den erabakitzen du, 
zer preserbatu behar den, zer suntsitu, eta nos-
ki eraikin horren egungo egoera historikoki eta 
arkeologikoki dokumentatu gabe. Eraikin ho-
rren Eraikuntza Fase historikoen frogak betirako 
galtzen direlarik. Eta hori guztia, legearen, eta 
instituzioen oniritziarekin. Horrela, arkitektoen 
jarduera guztiz desprestigiatuz. A zer tragedia!

 Pentsatzen joan beharko genuke, Eus-
kal Herrian, Frantzian dutenaren antzeko Es-
kola bat lehen bait lehen muntatzea, gure Ar-
kitektura Ondare guztia, betirako gal ez dadin.

Oharrak

1 Ritter, R. (1985) Bidache, Principauté Souverai-
ne. Le Chateau. Les Seineurs, Abéradère, Baiona. 

2 Ribeton, O. (1981-1982) L’Architecture du 
Chauteau de Bidache, Extrait du Bulletin de la 
Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. 
Nouvelle Série Nº 137 & 138, Baiona.

mingarriagoa dena, bake garaian, gure instituzio-
ak eta sozietateak zuzenean suntsitu eta erortzen 
utzi ditu, gure ondare propioa osatzen duten, eta 
mendeak zutik iraun ondoren, hainbat eta hainbat 
Gaztelu, Dorre, Fortifi kazio, Harresi, Jauregi, Ba-
serri eta abar luze bat. Eta triskantza ez da garai 
haietara mugatzen, garai guztietara baino. Adibi-
dez, jada balio historikoa duten eraikin industria-
letara heltzen da triskantza geldiezina, inolako 
gupidarik gabe Ondare Industriala etengabe erait-
siz. Nolako inpotentzia sentitzen du gai hauetan 
sentsibilitate pixka bat duen pertsonak, duela urte 
gutxi, Instituzioetako Ondareko Arduradunek pu-
blikatutako ondare industrialari buruzko liburue-
tan agertzen diren eraikinen erdia, Instituzioen 
oniritziarekin, dagoeneko guztiz suntsitu dituztela 
egiaztatzen duenean. Dena esan beharra baitago.

 Eta azkenik, gehitu, Eraikin Historiko 
baten errehabilitatzioari ekiteak, gehienetan, 
zoritxarrez ezagutza ezaz, suntsiketa handiak 
ekartzen dizkiola ere eraikinari, eta egoki doku-
mentatu gabe egiteak ekartze duela, eraikinaren 
Eraikuntza Fase historikoen frogen desagerpe-
na betirako. Gaizki egindako errestaurazio batek 
ere, maiz, suntsiketa dakar, eta aurreko kasuan 
bezala, dokumentatu aurretik egiten bada, he-
men ere Eraikuntza Fase historikoen frogen 
desagerpena. Horregatik da hain funtsezkoa ar-
kitektoak gai hauetan urgenteki formatzea.

 Frantzian adibidez, Eraikin Historiko ba-
tenan esku hartzeko, ez da nahikoa arkitektoa iza-
tea. Existitzen dira Architectes du Patrimoine10, 
hau da Ondarearen Arkitektoak. Arkitekto hauek 
ondare natural eta eraikiaren zerbitzura dauden 
espezialistak dira. Chaillot Eskolan diplomatuak, 
ondarearen arkitektoak, errestaurazioan, erreha-
bilitazioan, eta ondare lekuetan espezializatuak 
dauden arkitektoak dira, eraikin historiko gisa ba-
bestuak dauden eraikinak noski, barne daudelarik. 

 Ondare arkitekturala, paisajistikoa eta 
urbanoaren aktore giltzarriak, ondarearen arkite-
ktoak profesional sare kualifi katu bat osatzen dute, 
Herrialde osoan eta atzerrian banatuak daudenak.

 Gehienek obra zuzendaritza burutzen dute 
titulu liberal gisa, edo arkitektura sozietate gisa 
obra zuzendaritza publiko edo pribatuen zerbitzura.

 Beste Ondare Arkitekto batzuk Funtzio Pu-
blikoa integratzen dute, lehiaketa bidez, Architectes 
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3 Tomas Urzainki-k abokatu-historialariak Nafa-
rroako historiari buruz liburu asko idatzi ditu, eta 
ondarean defendatzaile sutsua da. Adibidez, La 
Navarra Marítima isatzi zuen.

4 Joseba Asiron historialaria da eta duela urte gutxi 
(2009) irakurri zuen gure tesiarekin harreman 
handia duen bere tesia Nafarroako Armeria Buru 
Jauregiei buruz. El palacio señorial gótico, en la 
Navarra señorial, palacios de cabo de armería, 
y torres de linaje. Autore honekin elkarrizketa 
pertsonalak izan ditugu gure tesiaren gorabeherei 
buruz eztabaidatzeko. 

5 Moneo, R. (2005) Archivo Real y General de 
Navarra, Ed. Caleidoscopio, Casal de Cambra, 
Portugal.

6 Martinena, J.J.-k 1994-an publikatu zuen bere te-
siari buruzko liburua, Castillos Reales de Navarra. 
Siglos XIII-XVI, Gobierno de Navarra, Iruñea.

7 Antón López de Aberásturi EHU-ko Arkitek-
turako irakasle da, eta hainbat liburu publikatu 
ditu gaztelu eta dorren inguruan, Pérez Simón-eki 
batera, 2007-an, Javier. El castillo redescubierto, 
Gobierno de Navarra, Iruñea, edo 1997-an, Loio-
la-ko Dorrearen errestaurazio burutu ondoren, La 
Casa Torre de Loyola. Historia y Noticia de las 
Obras de Restauración, Ed. Mensajero, Bilbao. 
Autore honekin elkarrizketa pertsonalak izan ditu-
gu gure tesiaren inguruko gauzak argitzeko.

8 Menéndez Pidal, F.; Martinena Ruiz, J.J. (2001) 
Libro de Armería del Reino de Navarra, Gobierno 
de Navarra, Iruñea.

9Aranzadiko Zientzia Elkarteko Fondoetan Latsa-
ga Jauregiari buruzko publikatu gabeko estudio 
bat zegoen. Azterketa arkitekto Benoit Duvivier 
eta historialari Amaia Legaz-ek burutu zuten. Bere 
titulua zera da, Latsaga. Ostabat-Asme. Une Mai-
son Morte en Navarre. Bertan, Eraikinari buruzko 
azterketa sakona egin zuten.

10 Architectes du Patrimoine (http://www.architec-
tes-du-patrimoine.org/).
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 Autore batzuk zera diote, Doktoretza  Tesi bat ona izateko, nahi eta nahi ez telefono elkarrizketa 
motz batean azaldu ahal dela. Esan nahi dute, Tesiaren Ideia azaltzeak garbia eta erraza izan behar duela. 
Hemen, paragrafo batean esango dugu. Saiatuko gara beraz, Tesi hau zer den esaldi bakar batean azaltzen. 

“Datozen belaunaldiek ezagut dezaten, egun irauten duen Arkitektura Ondarea egoki iker-
tu eta dokumentatzeko, arkitekto batek jakin behar duena da. Horretarako Arkitekoek, beste dizi-
plina guztietakoak bezalaxe, historialariek, geologoek, poliorzetek, eta abarrek, Metodo Arkeo-
logikoa ezagutu eta aplikatu behar dute. Eta Eraikin Historikoa, aztarnategi arkeologiko bakar 
bat bailitzan tratatu, hori baita benetan Eraikin Historikoa, bai lur azpian, eta bai lur gainean”. 

 Tesi hau, adibide gisa Latsaga Gaztelu-Jauregia hartuz, Etxebizitza Seinorialen, hau da, batez ere 
Dorreen inguruan burututako ikerketa baten hastapenaren ondorio da. Esan dezagun etorkizunean etor dai-
tekeen azterketa sakon baten prestaketa. Eremu Zabal bat hartzen saiatu da, Baskoniako Lurralde Historiko 
Zabala, Pirinioetan bi aldetara, eta ingurumariak ere, gainontzeko Europako testuingurua ere kontuan iza-
nik. Eraikin hauen aurrekariak ikusi ditugu Burdin Aroan, Erromatarren Garaian, Antzinate Berantiarrean, 
eta eraiki dira, Erdi Aro Goiztiarrean eta Berantiarrean, Errenaisantzan, eta Aro Modernoaren hasieran ere . 

 Eremu Zabal horretan, Dorre anitz ikusi ondoren, eta azterketaren funtsean, eraikinak estudiat-
zen ari garenez, arkitektura eta arkeologia azterketa batetaz ari gara. Eta hau modu praktikoan aplikat-
zeko, Nafarroako Erresumako Latsaga Dorre-Jauregira (13-17. mendeen artean) hurbildu gara, posible 
izan dugun diziplina guztietatik. Guk bakarrik egin dugu baina, benetako ikerketa batean, talde batek 
egin beharreko lantegia da, dudarik gabe, pertsona bakar batek, hartu ezin duena. Baina diziplina ho-
riek ez ditugu hartzen esparru estankoak balira bezala, baizik eta “transdiziplinaritatetik”, hau da, ahal 
den neurrian diziplina horien arteko mugak gaindituz, horrelakoa baita errealitatea bera. Eta bene-
tako ikerketa batek horrelakoa izan beharko lukeela pentsatzen dugulako. Azken fi nean, helburua bai-
ta Eraikin Historiko horretan, Sozietateak, garai bakoitzean eraikinari egin zion ekarpena identifi katzea. 
Eraikuntzak, Eraisteak eta Berreraikuntzak gertatzen dira etengabe. Eta ez dugu hau egiten, bisturi ba-
tez, garai bakoitzeko eraikina besteetatik separatzeko, hori ezinezkoa baita, egun eraikina bakarra bai-
ta, baizik eta Eraikin Historiko osoaren Eraikuntza Faseak ezagutzeko. Hau da, eraikinaren historia 
ezagutzeko, eta aldi berean, bertan parte hartu zuten sozietateak ulertzeko. Edo hobekaigo esanda So-
zietateak, bakarra baita hau ere, Eraikin Historikoa bezalaxe, garai bakoitzean nolakoa zen ezagutzeko. 
Ez iraganari begirada melankoliko bat eskaintzeko. Baizik eta egungo Sozietatea hobekiago ulertzeko.

 Helburu hori lortzeko metodo guztiak dira baliagarriak, Metodo Analogikoa, Metodo Sintaktikoa 
eta abar luze bat. Baina guztien gainetik Metodo Arkeologikoa dago. Eta metodo hau aplikatzeko tres-
na nagusi gisa Estratigrafi aren Analisia erabiliko dugu. Eta esan behar dugu, Metodo Arkeologikoa ez 
dela guztiz zientifi koa, baina bai ezagutzen direnen artean, objektiboena, arrazionalena eta zorrotzena.
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rikusirik ez duela izan, horrela Euskaldunek zortzi 
mende luzetan zehar izan zuten estruktura politiko-
administratibo subirano eta independientea,  kol-
pe batez desagertaraziz. Bibliografi a modernoan, 
egungo estruktura politiko-administratibotik abiat-
zen dira azterketa ia guztiak, horrela estudio ia 
guztien interpretazioen distortsioa hasieratik jada 
garantizatzen delarik. Zer esanik ez Iparraldeari 
buruz, jada lurrera jaitsiz, hori autore gehienentzat 
hurbilago dago Martitz-etik Baskongadetatik bai-
no, adibidez. Eta noski, horrelako jarrerak azterke-
ta ustez zientifi koetan ez dira onargarriak inola ere. 
Autore bakoitzak bere irakurketa propioa egingo 
du, baina egitate objektibo minimo batzuk existitu 
direla adosten ez badugu, ezinezkoa da eztabaia-
da zientifi koa. Adibidez, oso gutxitan aipatzen da, 
Gipuzkoako Leinu zaharretako armak edo arma-
rriak, Nafarroako Armeria Liburuan (zaharrean eta 
berrian ere) ageri direla. Liburu Zaharra konkistan 
galdu zen zirkunstantzia ilunetan. Liburu hartako 
informazio zaharragoa eta hain interesgarria izan-
go zena gure Historia ulertzeko, oraingoz beti-
rako galdu da, liburu ospetsu hura azaldu ezean. 

Atentzioa ematen duen beste gauza da, Dorreak 
isolatuta aztertzen direla, esan nahi baita, beste 
eraikin militarretik aparte, hau da, Gazteluetatik 
aparte, jakinda Defentsa Sistemaren parte izan 
zirela ere. Erroma erori ondoren, eta botere zen-
tralizatua desagertu ondoren bertako aristokraziek 
hartu zuten boterea eskualde bakoitzean. Baina 
Karlo Magno-k Orreagan izan zituen porrot mili-
tarren ondoren botere zentralizatu berri bat sortu 
zen gure Herrialdean, Iruñean hain zuzen, Erroma 
emulatuz, eta hiriburu honetatik abiatuz, Iruñeko 
Erresuma fundatu zen. Eta horrela estruktura es-
tatal bat sortu zen. Eta nobleek beren buruzagia 

 Dorreen inguruan asko idatzi da gure He-
rrian. Asko bezain nahas. Erdi Arotik gaur arte bi-
bliografi a oparoa da, baina egia esateko oraindik 
asko falta zaigu eraikin hauek ongi ezagutzeko. 
Gure lehen inpresioa autore diferenteek egindako 
lanen dispertsioa eta inkonexioa da. Autore ge-
hienek bere eskualdeko Dorreei begiratu die, eta 
hori normala da hein batean, baina gero ez dituzte 
beste eskualdetako Dorreekin erlazionatu, ez ba-
leude bezala. Hau, esan dugu, ez da noski autore 
guztiekin gertatzen baina oro har horrela dela ez 
da dudarik. Gainera ez dira lan hauek ezaguera 
historikoarekin akonpainatu, eta askotan legenda-
ren muga arriskutsua zeharkatu dute. Hori gutxi 
balitz, beste arlo askotan gertatzen den bezala ere, 
Herrialdea historikoki partitua izan denez, egungo 
azterketak ere partituak egiten dira, Herrialdearen 
osotasuna kontuan izan gabe. Eta noski, Herrial-
de honetan, gatazka politikoak egun oraindik se-
gitzen duenez, honek oraindik zailagoa egiten du 
ikuspegi lasai eta  patxarazko azterketa minimoki 
objektibo bat azaltzea. Mota guztietako teoriak 
daude, eta hauen atzean beti dago posizionamen-
tu politikoa. Hau ez badugu hasi bezain laster 
onartzen, gutxi ulertuko dugu gai kontrobertititu 
honen inguruan. Egitate objektibo batzuk gerta-
tu dira gure Herriaren Historian, eta normalean 
ez dira aipatzen, eragin zuzena dutelako oraindik 
ere egungo sozietatean, eta berahala politikaren 
itzala agertzen da. Eta aipatzen direnean dena na-
hasturik egiten da. Gure ustez jarrerarik zintzoena 
zera da, politika hor dagoela onartzea, eta autore-
bakoitzak ahal duen iritzi objektiboena azaltzea. 

Atentzioa gehien ematen duen lehen gauza zera 
da, Nafarroako Erresuma gutxi aipatzen dela, eta 
aipatzen denean badirudi beste lurraldeekin ze-
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Eta azkenik, autore diferenteen jarrera bereiz-
ten duen beste gauza zera da, Dorreak aztertze-
rako garaian, duten metodologiaren erabilera. 
Lehenik, autore gehienek ez dute metodologiarik 
erabiltzen. Bigarren, beste batzuk, metodologia 
propioa erabiltzen dute, beren kriterioen arabera. 
Eta azkenik, hirugarren autore mota batek meto-
dologia arrazional eta homologatua erabiltzen du, 
noski, lan zientifi ko batean ezinbestekoa dena.

 Artearen Egoerari dagokionez, oinarri 
gisa gai honi buruz egin den azken Doktoretza 
Tesia hartu dugu, González Cembellín-ek Enkar-
terriko Dorrei buruz egindakoa. Baina osatu egin 
dugu, hain zuzen ere, autore guztiek egiten duten 
akatsa konpondu asmoz. Eta zera da akatsa, gure 
Herrialdeko lurralde guztietan, eta zer esanik ez 
gure Eremu Zabalean, gertatu direnak osotasun 
batean ez aztertzea. Eta saiatu gara  Eremu Za-
baleko Dorrei buruz idatzi direnak eransten ere.

 Dorreei buruz lehen hitz egiten dutenetako 
liburua Lope Gartzia Salazar-koaren Bienandanzas 
e fortunas dugu, Erdi Aroa bertan idatzia, 15. men-
dearen bukaeran (1471-1476), informazio historiko 
ugari ekarriz baina, zoritxarrez, ia ez ditu eraikinak 
deskribatzen. Bandoen gatazkari buruz ordea asko 
dakar. Historia unibertsalari buruzko liburua bada 
ere, eta noski, hemengo historiari buruzkoa ere bada. 
Eta hortaz, aipatzen ditu Gaztela, Nafarroako Erre-
suma eta Gaskonia ere, hau da, garai hartan euskal-
dunak banatuta zeuden estruktura politiko guztiak.

 Ondoren Historiako klasiko guztiak datoz. 
Martinez Zaldibia-koa (1564), Coscojales, Vic-
toria, Ibarguen-Cachupin, Garibai (1533-1600), 
Nafarroako Erresumako lehen kronista Joseph 
Moret-ek (1615-1687). Azken honek, Gaztelu, 
Dorre edo Armeria Buru Jauregiak aipatu zituen, 
garai hartan Nafarroa murriztu berria zenetik ha-
ratago joanez, hau da, beste Herrialdetakoak ere. 
Beste autore batzuk dira, Martinez Isasti-koa 
(1625), Henao (1689-1691). Landazuri (1798) 
eta Iturritza-k (1800) ere aipatu zituzten dorreak. 
Baina zoritxarrez, berriz ere, horietako asko ai-
pamen huts eta fantasiakoak besterik ez dira.

 Europa guztian bezala, Erromantizismoak 
berriz ere deskubritu zituen Dorreak. Adibidez, El 
Semanario Pintoresco Español-ean, euskal arkitek-
tura militarrari buruzko interesa sortu zen. Descrip-
ción del Castillo de Guevara (Araba) J. de Ald…
(sic) sinatua (1839). El Castillo de Butrón (Bizkaia) 

onartu zuten, hau da Errege-Erregina. Eta pixkana 
hedatzen joan zen estatu hori bertako aristokrazien 
basailutza lortuz, hau da, botere zentrala onartzen 
zutenaren hitza lortuz. Horrela haren menpe zeu-
den, bat beraiek eta bai beren Dorreak, erresuma-
ren zerbitzura jarri ziren. Eta noski gerra kasuan 
Errege-Erreginen agindutara jartzeko obligazioa 
zuten. Erresumak noski baliabide handienak zi-
tuen, eta kastellologia handia garatu zuen. Nobleek, 
imitazioz, kastellologia txikia burutzen zuten, kasu 
batzuetan handira asko hurbildu baziren ere. Nafa-
rroako Erresumako Gaztelu ia guztiak Erret Gazte-
luak ziren, hau da, Estatuarenak. Horregatik ez da 
ulertzen Dorreak estudiatzerakoan hau guztiarekin 
ez erlazionatzea. Arrazoi bat izan daiteke, gure He-
rrialdea hain desestrukturatua egonik, bere burua 
errekonozitu ere ez duela egiten. Adibidez, Bas-
kongadeko bibliografi a gehienean ez da aipatzen 
lurralde hori Dorreen garaian, Gaztelak konkista-
tu berria zela. Eta kuriosoa da, bibliografi a zaha-
rrean, Nafarroa eta Gaskonia presenteago egotea 
berrian baino, noski, oro har, bada salbuespenik. 

 Aristokrazia honen Dorreen jatorria oso 
atzetik datorren gauza dela aipatu dugu. Gertat-
zen dena zera da, gero Bandoen Gerren kontes-
tuetan, protagonismo berezia hartu zutela, eta 
beraietaz noski, gehiago hitz egiten dela. Pro-
tagonismo hori hartzen duten testuinguru histo-
rikoa Nafarroako Gerra Zibilena da, eta ondorioz, 
Baskongadetako Bandoen Gerra. Honen ildo-
tik esan, Euskal Dorreei buruzko publikazioetan 
asko aipatzen dela Espainiako Errege Enrique 
IV.ren 1476-ko Dorreen mozketa edo eraispen 
agindua, ordea oso gutxitan, Espainiako Errejen-
te Kardinal Cisneros-en 1516-ko Gaztelu, Do-
rre eta Harresi eta abar luze baten eraispen agin-
dua, bi ekintzek harremanik ez balute bezala. 

 Jarrera historiko-politikoaren tratamen-
tuaz aparte bada beste gai bat autoreak bereizten 
dituena. Eta zera da, Dorreen Defentsa Elementuei 
ematen zaien interpretazioa. Autore batzuk eraikin 
Militarrak ikusten dituzte, beren benetako Defentsa 
Sistemekin, eta besteek ordea Dorre gehienak imi-
tazioak besterik ez direla diote, esan dezagun bes-
te modu batean, atrezzo-koak direla. Eta ikuspegi 
diferente horien ondorio gisa, autore diferenteek, 
kontraesanean jartzen diren kronologia diferenteak 
proposatzen dituzte. Baina ikus dezagun ondo-
ren, Dorreei buruzko historian zehar esan direnak.
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(1889) eta beste maila dokumentatuago batean 
Castillo de Arteaga (1890) Delmas-ek, eta Ville-
la (Mungia) eta Muñatones (1898) Lekanda-k.

 Pixka bat berantago, egungo Nafarroa 
Garaiko historialari Altadill-ek artikulu batzuk 
idatzi zituen, Castillos del reino de Navarra: 
La Torre de Gollano (egungo Nafarroa Garaia). 
El Castillo de Cizur (Nafarroa Garaia). El Cas-
tillo de Vidaisón (egungo Nafarroa Beherea), 
Ujué (egungo Nafarroa Garaia), San Juan de Pie 
de Puerto (egungo Nafarroa Beherea) (1917).

 Arkitekto Yrizar-ek Las Casas Vascas ida-
tzi zuen (1929), eta lehen kapitulua Dorreei eskai-
ni zien. Oinarri batzuk jarri zituen, haien elementu 
militarrei erreparatuz. Euskal Dorreak eraisteko 
Espainiako Errege Enrique IV-aren sententzia ai-
patu zuen, eta erantsi zuen, jeneralean eraispena 
Lehen Solairura besterik ez zela heltzen. Elementu 
Militar horiek, hau da, Merloiak, Hurdak edo Ka-
dafalkuak, eta Matxakolak edo Matakanak deusez-
tatzeko. Zera dio, normalean, Oinplanoa karratua 
eta errektangularra zutela, Hormak lodiak eta har-
landugabezkoak, eta kantoietan harlanduzko pie-
zak. Baoak estuak, urriak eta altuak. Bi Ate eduki 
zitzaketeela, eta bigarren hori Lehen Solairuan ze-
goela, eta bertara Kanpoko Eskailera batez heltzen 
zela. Autore honek, ikusten dugunez, benetako Erai-
kin Militarrak zirela pentsatzen zuen dudarik gabe.

 Arkitekto suitzar Baeschlin-ek La Ar-
quitectura del Caserío Vasco-n (1930) Yrizar-ek 
Dorre Militarrak ikusi zituen lekuetan Baserri 
Gotortuak ikusi zituen. Eta Defentsa Elementuei 
inportantzia kendu zien. Beraz, beste tenden-
tziakoa dugu autore hau. Esan nahi baita, Do-
rreak ez zituela benetako Eraikin Militartzat.

 Historialari Altadill-ek oraingo ho-
netan Castillos Medioevales de Nabarra 
(1934-36) liburua idatzi zuen, Dorreak eta 
Gazteluak deskribatuz, arkitektura eta histo-
ria nahasiz. Liburuaren lehen partean kastello-
logiari buruzko kontzeptuak defi nitu zituen.

 Dorreen klasifi kazio saio bat Ybarra 
eta Garmendia-k egin zuten, Torres de Viza-
caya-n (1946), hiru tipotan banatuz, Tipo Kla-
sikoa (La Quadra), Eboluzionatua (Santxo-
solo), eta Jauregi Atxikia duena (Oxirando).

 

Moñiz-ek (1842). El Castillo de Fontecha (Araba) 
Salomon-ek (1856), edo Recuerdos históricos. El 
Castillo de Marcilla (Nafarroa Garaian) Navarro 
Villoslada-k (1841). Autore hauek tonu grandi-
lokuentea erabiltzen zuten Dorreak imajinatzeko 
garaian, eta askotan legendan murgiltzen ziren, eta 
Dorreen ezaugarri formalei ia ez zieten jaramo-
nik egiten. Esan daiteke ez zirela lan zientifi koak.

 Viollet-Le-Duc-ek bere Dictionaire rai-
sonné-n, Maison Artikuluan, Maison de Champs 
Epigrafean (1854-1868), aipatzen ditu Bordele eta 
Baiona arteko kostako Dorreak, eta haratago Do-
nibane Lohitzuneraino ere. 13. mendean kokatzen 
ditu Guiena-ko ingelesen dominazio garaian. Dorre 
hauetan, Ate Elebatu bat deskribatzen du, eta gainean 
Matxakolak edo Matakanak, hormetan Gezi-lei-
hoak, eta Lubakia edo Fosoa ere. Arkitekto-Arkeo-
logo ospetsu Viollet-Le-Duc izan zen metodologia 
arrazional bat aplikatu zuen lehena, iraganeko es-
tiloen estudiorako, historizismo erromantikoaren 
aurrean. Hau bai esan daiteke lan zientifi koa zela.

 Philippe Lauzun-ek bere liburu Les Cha-
teux gascon de la fi n du XIII siècle-n (1849-1920) 
Gaskoniako Gaztelu eta Dorreen inguruan hitz egin 
zuen luze. Honek ere, Frantziak Ingelesen kontra 
zuen gerran gertatu zeneko garaian kokatu zituen 
Defentsa Eraikin hauek. Eta guk, egungo Euskal 
Herriko Dorreekin harreman garbia dutela esango 
genuke. Autore honek ongi deskribatzen ditu Do-
rre hauek, Viollet-Le-Duc-ek bezala, Ate Elebatua 
aipatuz. Zera dio, Gaztelu gaskoin hauek Dorre-
Sala edo Dorre-Etxe gaskoien eboluzioa direla, 
eta Ingalaterrako Peel Towers-ekin lotzen ditu ere.

 Kuriosoa da Frantziar Louis-Lande-k 
idatziriko Basques et Navarrais. Souvenirs d’un 
voyage dans le nord de l’Espagne (1879). Revue 
de deux Mondes-eko zuzendaria zen, eta buka-
tu berri zen Gerra Karlistaren ondorioak ikus-
tera etorritako idazle eta kazetaria. Bidaia ho-
rretan, bide batez, Dorreen berri eman zigun. 
Autore honek, bere lanean, aipatzen du bi alde-
tako Euskaldunak Herri bera direla, anaiak direla 
dio, eta Nafarroako Erresuma horien parte dela.

 Ondoren autore batzuk eraikin konkre-
tuen azterketari ekin zioten baina oraindik his-
toria eta legenda nahasiz baina pixkana ezauga-
rri formalak ere aipatuz. Adibidez, Lili (Zestoa) 
Manterola-k (1882) idatzia, Muñatones, Be-
cerro Bengoa-koak (1882), Torres de Luchana 
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Leinua eta Arkitektura aztertu zuten, kasu bakan 
batzuetan dorreen eraikuntza etapak ere azalduz.

 Errestaurazioa burutu ondoren, eta aurre-
tik dokumentazio eta analisi lan handiak eginik, 
La Casa Torre de Loyola. Historia y noticia de las 
obras de consolodación liburuan (1997) arkitekto 
López de Aberásturi-k, Dorre honen berri eman zi-
gun. Arkitekturalki estudio sakona egin zuen, lanen 
arduradun izan baitzen. Eta eraikuntzaren aldetik 
ezaguera handiak demostratu zituen autore honek. 
Eraikinaren eraikuntza faseak fi nkatzen saiatu zen. 
Ziurtzat dut, autore honek berak guri esana baita, 
berari eginiko elkarrizketan, Dorreen kronologia 
berriagoak defendatzen dituen autoreekin eztabai-
da intelektuala izan zuela. Haiek defendatzen bait-
zuten Loiolako Dorrea, osorik 16. mendekoa zela, 
eta berak ordea, intsititzen zigun Lurreko Solairua 
zaharragoa zela, 14. mendekoa. Beraz, ikusten 
dugu alde handia dagoela bi iritzien artean. Ez ba-
tak ez besteak ez zuten Metodo Arkeologikoa era-
bili, nahiz eta bigarrenak kata edo saio-zulo (test 
pit) arkeologiko batzuk egin. Zehazki fundazioetan 
edo zimentazioan, eta literaturaren bidez ezagut-
zen dugun aurreko Dorre baten hormaren honda-
kinak ziurtatu zituen. Bere txostenean jartzen du, 
logikoa dela pentsatzea Jatorrizko Etxe Gotortua-
ri dagozkiola fundazioetako horma zati horiek.

 Gipuzkoako Dorretxeak eta Leinuak li-
buruan (1997), Borja de Aguinagalde-k, ekarpenak 
egin zituen erabilera eta eduki sinbolikoetan. Lei-
nua, Orubea era Arkitekturaren harremana eta ebo-
luzioa azaldu zituen. Erdi Aroko Dorreak dionean 
esan nahi du altuerako etxebizitzak, sendoak eta 
dorre formakoak. Ez ondoren etorriz iren imitazio-
ak. Dorrearen estruktura sozioekonomikoak nola 
funtzionatzen deskribatu zuen ere. Funtzio De-
fentsibo eta Militarrak, Ekonomiko eta Sozialak. 
Dorreen arkitekturari ere kapitulu bat eskainizion, 
deskriptiboa bazen ere. 1422-an oraindik Zurezko 
Dorreak zeudela zion, eta hain zuzen beraien be-
rri dugula hain justu, erre egin zirelako. Harlan-
gintzan ere maila oso handira heldu zirela dio Gi-
puzkoan, trebezia kaligrafi koa ere nabarmenduz. 
Eboluzioaren aldetik, Dorrea “izaki bizidun” gisa 
tratatzen du, hau da, etengabe aldatzen doana, eta 
garai guztietako aztarnak gordetzen dituena. Do-
rrerik zaharrenetan zion, Sarrerako Atea Goiko So-
lairuan egon ohi zela, ondoren, izaera militarra gal-
du zenean behean beste bat ireki zelarik. Bestalde, 
zera zion aparte azaldu beharrekoa zela Dorreak 
hain inportantea zuen osagai hau: gaizki deitutako 

Baina ordura arte, dudarik gabe, egin zen estudio-
rik inportanteena Araba-n gertatu zen, Torres y Ca-
sas Fuertes de Álava, Portilla-rena (1978). Lehen 
aldiz aztertu ziren modu zabalean, eta dokumen-
tazio ugariz. Eraikinak ikusteaz aparte, Dorreen 
funtzioaren hipotesi bat aipatu zuen, lurraldea ges-
tionatzen zuen zentro ekonomiko gisa, eta bide-
sarearekin harremanean jarriz. Interpretazio poli-
tikoa ematerakoan, Baroja-ri jarraikiz Nafarroaren 
aldeko eta Gaztelaren aldeko Bandoen hipotesiari 
eutsi zion. Estudio sakon bat egin zuen alderdi for-
malen inguruan, hau da, Materialak, Oinplanoak, 
Elebazioak edo Altxaerak, Baoak, Erremateak, 
eta Barne Antolamentua. Elementu Militarrak 
autore honek ere nonahi ikusi zituen. Eta hiru ti-
potan banatu zituen. Defentsa Dorreak, 13. men-
deko eta 14. mendeko benetako Dorre Militarrak, 
Dorretxeak, 15. mendeko eta  16. mendeko Etxe 
Gotortutzat zituenak, eta Sinbolo Dorreak, beran-
tago Dorreen imitazioz egindakoak, haien itxurara. 
Portilla-k ere, Viollet-Le-Duc-ek bezala, metodo-
logia bat proposatu zuen, nahiz eta ez den harena 
bezain zientifi koa. Zera zen Portilla-rena, miake-
ta dokumentala eta eraikinak zuzenean aztertzea.

 Beste autore batzuk Portilla segitu zuten, 
adibidez, Etxezarreta eta Ugarte, Torres de Oñati 
(1979) estudio laburrean, eta eraikuntza alderdiak 
kontuan izan zituzten. La Casa en Navarra-n (4 
ale) (1982) Caro Baroja-k Dorreak edo Armeria 
Buru Jauregiak ere aipatu zituen, autore honek 
burutzen zituen marrazki zoragarriez ilustratuz, 
adibidez, Dorreen erremateei buruz, eta beste arki-
tektura elementuei buruzko errestituzio hipotesiak 
eginez. Bestalde, Monumentos Nacionales de Eus-
kadi-n (1985), Bizkaia-ko alean Barrio-k eraikin 
hauek kontestualizatuz, kronologia kontrastatuak 
lortu zituen. Santana-k, bere aldetik, Monumen-
tos de Vizcaya-n (1986) metodologia bera aplika-
tu zien Dorreei. Horrela euren usteko kronologia 
berriak proposatuz. Proposamen berri hauek forma 
hartu zuten, Bizkaia, Arqueología, Urbanismo y Ar-
quitectura Histórica-n, (1989-1991) Barrio-rena.

 Casas-Torre y Palacios de Gipuzkoa-n 
(1996) historialari Orella-k eta Estévez-k anali-
si sakona egin zuten Dorre-Etxeen inguruan. Gi-
puzkoako historia bere testuinguruan jarri zuten, eta 
hogeita hamar bat Dorre aztertu zituzten. eta Dorre 
guztien planoak jaso zituzten, Arkitekturako Esko-
lako ikasleen kolaborazioarekin, liburuan aipatzen 
ez bada ere, gu geu horien artean baikeunden. Eta 
horietako Dorre bakoitzaren Geografi a, Historia, 
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Hurda edo Kadafalku hori Aletegi bat besterik ez 
dela dioten autoreekin kontraesanean jarriz. On-
dorioz kronologia diferenteak proposatu zituzten, 
Latsaga-ko Jatorrizko Dorrerako 13. mendea ja-
rriz, Hurda edo Kadafalku horiek Aletegia bes-
terik ez zela dioten beste autoreek 16. mendean 
kokatzen duten bitartean. Diferentzia handiegia 
bata bestearen artean. Gainera, Gazteluaren pla-
noen jasotze zehatz eta konpletua burutu zuten.

 Gure Eremu Zabalean ere, Les fenêtres Me-
dievales: État des lieux en Aquitaine et en Langue-
doc-en (2002), Séraphin-ek zera zion Gezi-leihoei  
buruz. Etxebizitzetako beste elementuak baino ge-
hiago badirudi Leihoek funtzionalitate multiplea 
asumitu dutela, esanahi maila diferenteak izateari 
utzi gabe. Eta erantsi zuen, Leiho eta Gezi-leihoen 
arteko distintzioa, hau da, Argi-zulo eta Tiro-zulo-
en arteako diferentzia, Bao elementaletaz ari ba-
gara ere, ezartzeko sinple izatetik urrun dagoela.

 Claves para el conocimiento de la confi gu-
ración espacial de una torre banderiza: la Torre de 
Murga (siglos XIV-XV)-n (2003), García Gómez-ek 
Dorrearen Arkeologia Analisi egin zuen, eta hortik 
mota honetako eraikinen artikulazio espazialerako 
interpretazio proposamen bat ondorioztatu zuen. 
Beste gauza batzuen artean, nabarmentzen dira, 
Hurda edo Kadafalkuaren inportantzia, esan zuen 
eta jatorrian Beheko Atearen inexistentzia. Azkenik, 
autoreak horrelako Dorreak analizatzeko garaian 
segi beharko lituzketen kriterioak azaldu zituen.

 Iturriozko Torrea: Historia eta Kultur 
Ondarea-n (2003), Agirre Mauleon eta Aragon 
Ruano-k Dorre honen azterketa sakona buru-
tu zuten. Historia eta Arkitekturako datu ugari 
ekarriz. Eta gutxitan ikusten diren bizimoduari 
buruzko datu interesgarriak aipatu zituzten. Etxe 
barneko kontzeptuetan begia jarriz, adibidez kon-
fortan, hau da, tenperaturan, argian, harraske-
tan eta arasetan, eta barneko espazioa estudiatuz.
 
 Las casas-torre bajo-medievales. Análisis 
sistémico de un proceso de reestructuración es-
pacial territorial-en  (2004), Azkarate eta García 
Gómez-ek, zioten Bandoetako Dorreak euskal On-
dare Eraikiaren elementu nabarmenetakoa direla. 
Euskal Komunitate Autonomoko geografi an saka-
banaturik, aurki daitezke tipo honetako adibide 
errepresentatiboak, Berant Erdi Aroko krisialdiatik 
haratago luzatu zen periodo gatazkatsu baten ka-
rakteristikoa dena (14. eta 16. mendeen artean).

“heraldika ezkutua”, zentzu hertsiagoan Leinua-
ren Armarria baitzen, sarreran edo kantoi batean 
apaingarri egon ohi zena. Gipuzkoako kasuan 
aparteko komentarioa merezi duena, ezaugarri pro-
pioak dituelako. Itxuraz, bere iritziz, Gipuzkoan 
berandu sartu zen armarri heraldikoa, eta marka 
edo seinale aurre-heraldikoen adibideak daude.

 Iparraldeko Dorrei buruz, Les maisons for-
tes de la Basse-Navarre (Pays Basque): l’exemple 
de la vallée de la Bidouze-n (1999) Normand-ek 
haran horretako Dorretxeak aztertu zituen. Datu 
geografi ko eta historikoak ekarriz, Gehienak he-
gierdian kokatzen zirela zion, harana domina-
tuz. Baita ere arkitektura alderdiak aipatzen ditu, 
Defentsa Izaera, eta Jabeen Status eta Boterea. 
Adibidez zio Dorre-Etxeen jabe gehienak ezkuta-
riak zirela (hasieran zaldunaren laguntzailea ba-
zen ere, aurrerago horrela deitzen zieten Dorree-
tako jabeei) eta gutxitan zaldun. Eta Latsaga-koa 
zela hain zuzen horietako bat, rico-home izatera 
heldu baitzen. Azkenik, aipatu zuen, Gamue-ko 
Jauregia, Mota baten gainean kokatuta dagoela.

 Gaskoniako Salei dagokienez, Salles et 
Châteaux gascons, un modèle de maison-fortes-
en (1999) Séraphin-ek zera zion, beste eskualde 
batzuetan Jaun-Andereen etxebizitzak separatuak 
daudela Dorretik, ordea Gaskonian Egoitza eta 
Dorrea eraikin bakar batean batu zirela. Sala edo 
Dorre-sala deitzen zaiela zion. Lurreko Solairua 
Biltegia zen, Lehen Solairua Aletegi eta Babes-
leku, eta Defentsarako hornitua zegoen bakarra 
zela. Bigarren eta Hirugarren Solairuak egoitza 
ziren, eta azkenik, Merloiez errematatutako Es-
talkia zegoen. Modelo eboluzionatuagoak ere ba-
direla zion, Dorre gehiagorekin. Arkitektura Az-
terketa oso sakona egin zuen, plano ugari jasoz.

 Gure Tesiko gaia den Latsaga Gaztelu-
Jauregiari buruz publikatu gabeko lan zabala 
egin zuten arkitekto Duvivier-ek eta historialari 
Legaz-ek, Une maison forte en Navarre (2002). 
Arkitektura analisi sakona egin zuten, elemen-
tuak banan bana aztertuz. Eraikuntza aldetik ere 
azterketa serioa izan zen. Hormak harriz harri 
marraztu, eta analizatu ondoren, Eraikuntza Fase 
posibleak proposatuz. Errestituzio hipotetiko bat 
ere landu zuten. Baina estratigrafi a erabili bazu-
ten ere, ez zuten Metodo Arkeologikoa erabili. 
Bestalde, errestituzio hau babesteko Donamariako 
Dorrearen Hurda edo Kadafalkuaren adibidea era-
bili zuten, Elementu Militartzat hartuz, horrela, 



26 4. ARTEAREN EGOERA

Metodologia Arkeologikoaren bitartez Dorrearen 
analisi estratigrafi koa egin zuten, hormaz horma, 
eraiki zen lehen Dorretik egon diren Eraikuntza 
Faseak proposatuz. Horrela, 6 fase detektatu zi-
tuzten. (1) Jatorrizko Dorrearen eraikuntza, (2) 
Jatorrizko Dorrearen suntsitzea eta abandonatzea, 
(3) Dorrearen eta ermitaren berreraikuntza, (4) 
Dorrearen konponketa eta haztea, eta ermitaren 
erremodelazioa, (5) Baserria bilakatzea, (6) Dorrea 
eta ermitaren errestaurazioa. Ikertzaile hauek Gas-
teiz-eko Eraikinen Arkeologiaren Ikerketa Taldeko 
kideak dira (EHU). Autore hauek Elementu Mili-
tarrak aitortzen dituzte, izatez Jatorrizko Harrizko 
Dorrearen hipotesia egiterakoan, Eraikin Militar 
gisa imajinatzen dute (aurreko zurezko bat egon 
zela pentsatzen dute ere). Harrizko Dorrea, Horma 
lodi ia itsuz eraikitako Dorrea da. Bere Ate Eleba-
tu bakarrarekin, Zurezko Eskailerez heltzen zena, 
Gezi-leihoak fatxada guztietan, eta Erremate gisa 
zurezko Hurda edo Kadafalkua proposatzen dute.

 El palacio señorial gótico, en la Nava-
rra señorial, palacios de cabo de armería y torres 
de linaje-n (2009), Asiron-ek, Nafarroa Garaiko 
eta Nafarroa Behereko Jauregi eta Dorreak azter-
tu zituen Doktoretza Tesi batean. Arkitekturaren 
ezaguera sakona erakusten du autore honek, eta 
historiatik hurbiltzen bazaie ere eraikinei, errea-
litate fi sikoaren berri oparoa ekartzen du. Gure 
Tesiko Gaztelu-Jauregiari, adibidez, kapitulu bat 
dedikatu zion. Autore honek ere aitortu zigun, be-
rari eginiko elkarrizketan, eztabaida intelektuala 
izan zuela Dorreei Erabilera Militarra kentzea-
ren aldeko lerroa segitzen duen autore batekin. 
Eztabaida gaia jada aipatu dugun Donamariako 
Dorrea zen, Aletegi huts ala Aletegi Gotortu zen.

 Fortifi cations seigneuriales et résidences 
aristocrátiques gasconnes dans l’ancien comté 
d’Astarac entre le Xe et le XVIe siècle, Doktoret-
za Tesian (2012), Guinaudeau-k tipo diferentetako 
200 kokapen seinorial lokalizatu zituen Astarac-en, 
Gaskonia antzinako Konterri batean. Fortifi kazio 
erak dibertsoak zirela zion, Lur eta Zurezko Eraikin 
Seinorialetik, Sala motako Harrizko Erresidentzia 
Gotorturaino. Historia, Arkeologia eta Arkitektura 
azterketek posible egiten dute eraikin hauen da-
tatze batzuk ezartzea, 10. eta 14. mendeen artean.

 La maison-forte de Laustania à Ispoure-n 
(2004), Duvivier-ek Donibane Garazi aldameneko 
Dorre hau ongi aztertu zuen. Errobi ibaiaren ertzean 
13-14. mendetan eraiki zela dio, eta arkitektura az-
terketak ondorioztatu zuenez Defentsa Dispositibo 
karakteristikoak zituela zion. Fatxaden harriz ha-
rriko estudioak, Baiona-ko Museoan dagoen akua-
rela baten laguntzaz, posible egin zuen Jatorrizko 
Eraikina errestituitzea, hau da, hipotetikoki berre-
raikitzea. Dorretxe honen funtzioa Defentsazkoa 
zela planteatu zuen, eskualde honetako bertako 
noblezia txikiaren infantzoi etxeak batez ere neka-
zal ustiapenari dedikatuak zeuden bitartean. Bi Ate 
Elebatu ditu Dorre honek, fatxada diferentetan. 

 Arestian aipatu dugun Doktoretza Tesian, 
Torres de las Encartaciones-en (2004), González 
Cembellín-ek zion publikazio horiek guztiak atera 
baziren ere, multzoaren ikuspegia falta zela, eta hori 
izan zela beren helburua, Dorreak modu globalean 
analizatu eraikinen azterketa, eta miatze dokumen-
tal zuzenetik abiatuz. Enkarterriakoetan zentratu 
zirela zion, baina beste eskualdetan aplika ziteken 
modeloa ezartzen saiatu zirela, eta nahiz eta bertako 
berezitasunak zituzten, Euskal Herriko eta Kantau-
ri Itsasoko Ertza-ko beste espaziotara “esportaga-
rria” izan zitekeela. Tesi honek Dorre Militarrak 
desmitifi katu nahi zituen, eta eusten zuen, egun zu-
tik dauden Dorre gehienak berantiarrak direla, eta 
Elementu Militarrak autoreen fantasiaren  emaitza 
besterik ez direla, salbuespen gutxi batzuk kenduta.

 Gure Eremu Zabalean, beste azterketa 
sakonak egin zituen ere, adibidez, Normand-ek, 
(2006), Les maisons fortes de la Basse-Nava-
rre, Résidences Aristrocratiques, résidences de 
pouvouir entre Loire et Pyrénées, Xe et XVe siècles.

 Eta beste autore batzuk ere, Pousthomis 
eta Conan-ek, adibidez (2006), Espelette (Pays 
Basque): découverte d’une fortresse médiévale-en.

 Navarra. Castillos, Torres y Palacios-
en  (2008), Martinena-k, nahiz eta Nafarroa 
jarri tituluan, egungo Nafarroa Garaikoak az-
tertzen ditu soilik. Eraikin hauen Historia eta Ar-
kitektura deskripzioaak egin zituen. Eta batez ere 
datu historikoak ekartzen ditu, eraikinei buruz 
ere datuak aipatuz baina nahiko oinarrizkoak.

 La Torre de Martiartu (Erandio, Bizkaia) 
lanean (2009), autore bizkaitar García Gómez eta 
Sánchez Pinto-k Dokumentazio Historikoaren eta 
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295. HUTSUNEAK 

Adibidez, Gaztelan, baina beste eskualde askotan 
gauza bera gertatzen da. Gaztelako lurralde zaba-
lean zehar barreiaturik dauden zubi eta errepide 
asko eta asko erromatartzat dituzte, hain zuzen ere, 
Amerikan gertatu zen bezala, aspaldi historialariek 
zubi eta errepide hauek, beren Metodologia Analo-
gikoarekin erromatartzat hartu zituztelako. Eta mi-
toa sortu zuten. Egun historialariek eta ingeniariek, 
Metodo Arkeologikoaren bidez ezeztatu egin dute 
erromatarrak direnik. Asko Erdi Arokoak dira esan 
dute, eta horietako zubi famatu batzuk, 17. men-
dekoak direla ere demostratu dute. Jende gehienak  
ordea mitoarekin segiitzen du, ez baitiuzte infor-
matzen. Baina hori baino okerragoa da, bertako 
agintariek hartu duten jarrera. Hau da, arkeolo-
goek esan dutenari kasurik ez egin, eta zubi hauek 
seinalatzen duten informazio guztia bere horretan 
utzi dute. Zein da arrazoia kasu honetan? Ekono-
mikoa. Zubi erromatarrek askoz ere turista gehiago 
erakartzen dute berriagoek baino, eta agintariak ez 
daude prest diru kopuru handi hori galtzeko, eta ez 
dute inongo lotsarik egoera hori mantentzeko, eta 
gainera arkeologoei bere lanean trabak jartzeko. 
Adibidez, legez debekatuz metal detektoreak era-
biltzea, arkeologo profesionalei ere, erromatar le-
gionarioen caligae edo sandalia famatuetatik erort-
zen zitzaikien clavi caligarii edo burdinazko tatxet 
edo iltze famatuak aurki ez ditzaten. Horrek demos-
tratzen baitu, bide hori erromatar galtzada bat dela.

 Hori gertatzen bada duela mendeak ezarri-
ta dauden estatuetan, zer ez ote da gertatuko gure 
Eremuan, gure ondarea defendatzeko estaturik 
gabe. Zeren estatua ez edukitzeak ez du esan nahi 
euskaldunak existitzen ez direnik, eta historian ze-
har existitu ez direnik. Hori egitate zientifi ko, ob-
jektibo eta demostratua da. Eta beste egitate zien-

 Lehen hutsune izugarri handia, ondoren-
goa hau da. Politika nahi ala ez, present dagoela 
gure bizitzako arlo guztietan, eta eragin erabakiga-
rria duela, gauza guztietan, eta historian eta arkeo-
logian baita ere, nahiz eta uste dugun sozietatearen 
gehiengoa konturatzen ez den. Irakurleak eragin 
hau zenbaterainokoa den ikus dezan, lehendabizi 
urruneko adibide bat jarriko diogu. Hain zuzen 
ere, zera demostratzeko, politika eta historia edo 
arkeologia, askotan, beti ez esateagatik, loturik 
daudela, eta interakzionatu egiten dutela bata bes-
tearekin. Arrazoia sinplea da. Historia oraindik ez 
dela bukatu. Herrialdeak eta estatuak aurrera doaz, 
baina bakoitza oraindik ere, norberaren historia 
eraikitzen ari da, eta errebisatzen ari da etengabe, 
bakoitza bere interesen alde jokatuz, noski. Aur-
kikuntza arkeologikoek historiografi a egin dezake 
indartu ala ahuldu, eta batzuetan guztiz kontrakoa 
esan. Beraz, arriskua hor dago. Ondoren, Tesiko 14 
Kapitulu 14. oharretan azalduko den adibidea au-
rreratuko dugu hona, irakurleak jakin dezan nola 
aspaldi egindako aurkikuntza arkeologiko batek, 
Amerikako indiarrak erreserbetan sartzeko era-
baki historiko lotsagarria justifi katzeko lagundu 
zuela. Itxuraz, Amerikako Estatu Batuetan, aspal-
di egindako estudio batek, beste oraingo india-
rrak baino lehenago zegoen etnia “ilustratuago” 
baten existentzia aipatu zuen, itxuraz egungo in-
diar “basatiek” ezabatu zutena. Eta horrela, mito 
faltsua sortu zen, egungo indiarrak erreserbe-
tan sartzea justifi katzen lagundu zuena. Eta na-
hiz eta egungo arkeologoek teoria horiek guztiz 
onartezinak eta esan, eta zientifi koki demostratu 
duten ez direla egia, mitoak oraindik hor dirau. 

 Gertuagoko beste adibide bat jarriko di-
zuegu, kasu honetan, Espainian gertatzen dena. 
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teko mugaren gainetik lasai-lasai jauzi egiten dute 
Iparraldea, egungo Lapurdi, Nafarroa Beherea, eta 
Zuberoa deskribatzeko. Hegoaldean ez du inongo 
mugaren gainetik jauzi egin behar egungo Araba, 
Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa Garaia deskribat-
zeko. Denak “vascos” ziren, 1956-an. Ez dugu uste 
Pío maitea, extremista perilos bat zenik, zientifi koa 
bai ordea. Politika ezinezkoa da gure bizitzetatik 
kentzea, izaki sozialak garen unetik baina gure 
ikerketetan egiten ditugun adierazpenak ahal den 
zientifi ko eta objektiboenak izan behar dute, eta 
saiatu behar dugu ere datu objektiboak plazaratzen.

 Bigarren hutsunea gure ondarearen doku-
mentazio eza da. Bereziki larria kontuan izanik, 
Ondare Eraikiaren egoera guztiz tamalgarria dela. 
Espektakulu penagarria da gure lurraldeko ehunka 
herrietan, gure agintari eta instituzioen pasibitate 
lotsagarriz, abandonaturik ikusten diren Gaztelu, 
Dorre eta Jauregiak. Egunoro hondatzen eta desa-
gertzen ari dira, eta betirako galduko ditugu, objek-
tuak eta haiek ekartzen duten informazio historiko 
baliotsua, ez ba ditugu, gutxienez, urgenteki doku-
mentatzen. Bai fi sikoki eraisten direlako, aban-
donatze hutsagatik, edo nahita eraisten direlako 
edozein arrazoirengatik, eraikin berriak edo erre-
pideak egiteko, eta bai errehabilitazio ez errespe-
tagarriengatik, eta baita ere errestaurazio ez erres-
petagarriengatik. Eta hau guztia ez da kasualitatea, 
arestian esaten genuenez politika sartua dago gure 
erroetaraino. Bestela ikusi zer zion autore frantses 
batek afera honi buruz. “Monumentuen suntsiketa 
negatiboa oinarri politiko, ideologiko eta erlijioso 
baten gainean sustengatu da. Honek ikusten bai-
tu monumentu hauetan Herri baten identitatearen 
elementu inportantea. Beraz, monumentu horiek 
preserbatzea suposatzen du, Herri horren izpiritua 
bizirik segitzeko arriskua, eta balio dezan Herri 
horren memoriaren mantenurako, eta hori ez dute 
beti ongi ikusten jabe berriek”, François Choay-ek 
esandakoa da, 1992-an bere liburu L’Allégorie du 
Patromoine, idatzi zuenean, Paris-en. Irakurleak 
ideia bat izan dezan zertaz ari garen, Iruñeko Erret 
Jauregiaren adibidea azalduko dugu. Nahiz eta tesi 
honen Kapitulu 3.an aipatuko dugun, paradigma-
tikoa delako. 12. mendeko Nafarroako Erret Jaure-
gia dugu, erromaniko zibileko ale bakanetakoa, Iru-
ñean, Nafarroan eta Europan ere, mendetan zehar 
minusbaloratua izan dena, eta egun arte 20. men-
deko eraikin batean maskaraturik mirakuluz iraun 
duena. Arkitekto “izar” batek, “errestauratu” egin 
zuen, berriz ere maskaratuz, mendetan zehar mas-
karatu egon den altxorra, gure iritzi objektiboz, bere 

tifi ko, objektibo eta demostratua da, euskaldunek 
iraganean estatu bat antolatu zela. Egun existitzen 
ez dena, hain zuzen ere konkistatua izan zelako. 
Hori ere egitate zientifi ko, objektibo eta demos-
tratua da. Hori onartzen ez duenarekin ez du me-
rezi mahaian hitz egitera esertzea. Honek egiten 
du gure Herriari buruz eta gure arbasoei buruzko 
ikerketak galduta ibiltzea. Lehenik, guk ikusi di-
tugun eraikin historikoei buruz egindako estudio 
ia guztietan, guztietan ez esateagatik, akats larri 
bat igartzen dugu ia beti, beti ez esateagatik. Eta 
zoritxarrez politikaren ondorio da, arestian aipa-
tu dugunez. Gure kasuan problema gure Eremua 
administratiboki zatitua dagoela da, eta ez dagoela 
lanik osotasuna kontuan hartzen duenik. Hau da, 
ez dagoela lan zientifi korik. Historia eta ikerketa 
guztiek oraingo demarkazio administratiboetatik 
abiatuz egiten dira, itsu itsu, zorrotz errespetatuz. 
Eta noski, hau ez da jarrera zientifi koa. Iragane-
ko sozietate bat ikertzeko garaian ezin dira egun-
go muga administratiboak ezarri, aurkikuntza 
arkeologikoek ezartzen dituzten mugak baizik.

 Gainera, gaur egungo estruktura adminis-
tratiboetatik abiatuta, gure Lurraldearen konparti-
mentazioa artifi ziala, gero eta zorrotzagoa da, eta 
lurraldearen eskualde osoen baztertzea ere gertat-
zen da. Eta gure Herrialdean, eta Eremu Zabalean, 
historikoki egon diren harreman kultural, sozial eta 
politikoak eta ekonomikoak, kolpe batez desegiten 
dituzte. Egungo estatuen arteko muga modu guztiz 
azientifi ko batean inposatuz, dudarik gabe poli-
tikoki, ez zientifi koki. Ebidentea denean, gure Ere-
muak egungo estatuak gainditzen zituela, eta oso 
zabal gainera. Eta okerragoa dena, ikerketa horiek 
egiteko ematen diren diru-laguntzak kriterio berbe-
ra segitzen dutela, akatsa araegotuz, eta akats hori 
duten estudio zientifi koen kopurua gero eta handia-
goa bihurtuz. Estatuen barnean ere, berriki antola-
turiko demarkazio berriek ere, bide bera daramate, 
ridikuluak izateraino. Adibidez, gure Herrialdeko 
Iparraldea ia ez da existitzen Hegoaldekoentzat, 
eta vice versa. Nafarroa Garaia eta Mendebalde-
ko hiru euskal probintzien arteko lubakia gero eta 
handiagoa da, “ustezko” lan zientifi koetan ere. 
Kriterio horiekin egindako ikerketa lanak, partzia-
lak, inkonexoak, inkoherenteak eta inkonpletuak 
izaten dira. Eta adibide bat jarriko diogu irakur-
leari, zer ari garen hobekiago uler dezan. 1953-an, 
frankismo erdi-erdian Pio Baroja-k idatzi zuen El 
País Vasco liburua. Bertan, azaltzen dira naturali-
tate osoz, egungo demarkazio administratibo poli-
tikoek hausten dituzten hiru lurraldeak. Estatuen ar-
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todologiaren atalean, eta ondoren espreski Tesiko 
Kapitulu 14.an. Orain esango dugu, gure gaiaren 
inguruan, Dorre edo Eraikin Militarren inguruan 
asko hitz egin dela, ez dela dudarik. Baina esan be-
harra dagoela ere, lan zientifi ko urri egin dela. Beti 
mito eta errealitatearen artean. Artearen Egoeran 
jada ikusi dugu, Dorreen ikerketari metodologia 
aplikatu zion lehen autorea Micaela Portilla izan 
zela, 1978-an. Eta metodologia esaten diogu, saia-
tu zelako gauzak objektiboki ikusten. Horrek ez 
du esan nahi inondik inora benetako metodologia 
bat erabili zuenik. Metodo bat bai. Guztiok dugu 
metodo bat edozer gauza egiteko. Baina meto-
dologia, beste kontzeptu bat da, eta Metodologia 
Zientifi koa haratago doan zerbait da. Orain labur 
esango dugu ideia buruan gorde dezagun besterik 
ez. Artearen historialariek Metodo Analogikoa era-
biltzen dute. Hau da eraikin historikoen estiloak 
analizatu eta batzuk besteekin konparatzen dituz-
te, hau da, analogiak begiratzen dituzte, eta para-
leloak, bilatzen dituzte esan nahi baita, beste leku 
batean ezaugarri berak dituen arkitektura elementu 
bat. Horrela, pixkana arkitekturaren historia klasi-
fi katzen joan dira. Gure iritziz formala eta azalekoa 
da. Eta errespetu handiz esan behar dugu, lan hau 
alferrikakoa ez bada ere, ez dela nahikoa, Eraikin 
Historiko bat aztertzeko,  Eraikuntza Faseak ate-
ratzeko, eta eraikina datatzeko. Hau da, eraikinaren 
benetako historia jakiteko. Egun, guztiz zientifi koa 
ez bada ere, zientziari gehien hurbiltzen zaiona 
eta objektiboena eta zorrotzenena, Metodo Ar-
keologikoa da. Eta noski, ez du ehunetik ehuneko 
arrakasta garantizatzen baina, ezagutzen ditugunen 
artean homologatuena hau da. Eta gainera unibert-
sala. Arkitektook ere gure metodoa dugu eraikin 
historiko bat aztertzeko, adibidez, Eraikuntza, 
Estruktura edo Espazioa analizatuz, eta artearen 
historialariek baino gehiago sartzen gara eraikina-
ren barnera. Baina gurea ere ez da nahikoa, herren 
gelditzen da. Arkitekturaren historia estudiatu nahi 
duen orok Metodo Arkeologikoa menderatu behar 
du. Eta lantegi horretan saiatuko gara Tesi honetan 
zehar. Hori bai, eta askotan esango dugu. Metodo-
logia ez dela helburua, baliabidea baino. Helburua 
eraikin historikoak burutu zituzten garai diferen-
tetako sozietateak ezagutzea da, eta pixka bat lu-
zatu ezkero geurea propioa hobeto ezagutzeko.

estetika partikularrez aparte, ez baitu eraikin histo-
rikoa errespetatu, eta  21. mendeko eraikin arrunt 
baten barnean integratu zuen, guztiz desitxuratuz, 
eraikin historikoa dela ere ez errekonozitzeraino. 
Arkitekto honen sentsibilitatea ondare Eraikia-
reiko zero mailaraino jaitsiz. Eraikin hau “aurkitu” 
zenean, harrigarria badirudi ere, ia osorik zegoen, 
eta argazkiak daude hori frogatzeko, 12. mendeko 
erromaniko zibileko ale bankanetakoa, Nafarroako 
Errege-Erreginen Jauregia, Herrialde batentzako 
horrek duen sinbologiarekin. Errestaurazio on bat 
egitea merezi zuen, eta bere lekuan jarri. Iruñeko 
eraikin inportanteena bilakatu zitekeen. Gaztelako 
edo Frantziako Errege-Erreginen egoitza erroma-
nikoa, 12. mendeko Nafarroako Errege-Erreginena 
bezalakoa azaldu izan balitz Madrid edo Parisen, 
lehen mailako Ondare Nazionalaren Monumentu 
Nazional bihurtuko litzateke berehala, eta instant 
batean gainera, inolako dudarik gabe. Madrid-en 
ez dute inoiz eduki, egungo Erret Jauregia 1561-an 
eraiki baitzen arabiarren Alkazar edo Gazteluaren 
gainean. Parisekoaren fundazioak edo zimenta-
zio berriz, Musée du Louvre-en azpian dago, eta 
bide batez esan dezan Iruñekoaren eskala berekoa 
zela. Hori bai, Iruñeko Erret Jauregian esku har-
tu aurretik, egoera ezin hobean zegoen eraikinean, 
ikerketa arkeologiko sakon bat egingo behar izan 
zen bere garaian, eta ez soilik eraikinari buruzko 
informazioa jasotzeko baizik eta Nafarroako Erre-
sumako historiari buruzko informazioa ateratzeko. 
Lur azpiko eta lur gaineko indusketak egiteko, eta 
hormen paramentuen Estratigrafi a Analisi bat egin 
behar zen ere, eta guztia, noski, behean azalduko 
dugun Metodologia Zientifi koarekin erregistrat-
zeko, Eraikin Historikoak izan zituen Eraikuntza 
Fase historiko guztien sekuentzia ateratzeko, eta 
zientifi koki dena datatzeko. Ez zen hori egin. Na-
farroa Estatu Afera baita. Milioika datu galdu ziren 
betirako. Eta desastre hau, 21. mendeko Europako 
Komunitatean gertatu zen, eta inork ez zuen tutik 
ere esan. Ez omen dago Europako Komisioan kul-
turako arduradunik. Eta hau inteligentzia eta kultu-
rari atentatu giganteskoa da, baina gure Lurraldean 
ehunka eraikin historiko dago patu beraren zain. 
Egun, eraikina Artxibo Moderno arrunt bat da.

 Hirugarren hutsunea gure ondarearen iker-
ketak egiteko metodologia eza da. Beraz, esan 
behar dugu Historian zehar egin diren lan gehie-
netan, denetan ez esateagatik ez dela metodolo-
giarik erabili. Lan intuitiboak izan dira, eta aginan 
borondate onekoak baina funts sendorik gabekoak. 
Metodologiari buruz luze hitz egingo dugu, me-
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Beste asko dago, kultura, merkataritza, teknologia 
eta abar. Pentsa dezagun egun oraindik harreman 
horiek mantendu baldin badira, askoz ere indar 
handiagoa izango zutela Erdi Aroan. Eta mila fro-
ga dago hori, zientifi koki demostratzen dutenak. 
Adibidez, euskal nobleziaren harremana Erresuma 
diferenteen gainetik amntendu zen, Baskongade-
takoak, Nafarroakoak eta Akitaniakoak. Horre-
gatik, Dorreak aztertzeko Eremu Zabal hau pro-
posatzen dugu, sozietate berak eraikiak direlako. 
Eta zehazki, sozietate horren eraikuntza  tradizioa 
zuten eraikitzaileek burutuak baitira. Noski aipa-
tu, erresuma berri horiek beren infl uentzia eragiten 
saiatzen baziren ere, eta batzuetan lortzen bazuten 
ere, ez zutela guztiz lortu gure Lurraldea asimilat-
zea. Helburu honetan Dorre Seinorialen aurreka-
riak ikusiko ditugu. Ondoren deskribatu, eta azke-
nik eboluzio eta klasifi kazio bat proposatuko dugu.

Testuinguru Historikoa

 Nafarroako Erresumako Latsaga-Gaztelu-
Jauregia aztertuko dugu eredu gisa, eta harrema-
netan jarriko dugu Eremu Zabal horretan dauden 
beste Dorre eta Eraikin Multzoekin. Eta eraikin 
honen analisi integrala egiten saiatuko gara, esan 
nahi baita, diziplina guztietatik begiratua egiten 
saiatuko garela, eta gainera diziplina horien artean, 
guk artifi zialki jartzen ditugun mugak gaindituz, 
hau da, lanak “transdiziplinarra” izan beharko 
luke. Horrela pentsatzen baitugu aztertu behar dela 
eraikin Historiko bat. Lana ondorioz, oso anbizio-
soa da, eta horregatik deitu diogu Prestaketak, ho-
nek jarraipen luzea izango duelakoan. Horretarako 
aztertuko dugu Erdia Aroa, eta Errenaisantza, eta 
zehazki Nafarroako Historia garai hauetan, hau 
baita, eraikin multzo hau kokatzen den testuinguru 

Eremu Geografi koa Zabaltzea 

 Historikoki Baskonia izan diren lurraldee-
tara, eta inguruetara, Pirinioez bi aldetara. Noski, 
gainontzeko Europan gertatu zena kontuan izanik. 
Esan nahi baita, Proto-euskaldunak eta euskaldu-
nen ondorengoak egon diren lurraldeetara zabal-
duko garela. Historiaren gorabeheren ondorioz 
euskaldunak estruktura politiko diferenteetan egon 
baitira, eta daude, baina horrek ez du esan nahi 
beren arteko harremana bat-batean eten denik, 
inondik inora, adibide askorekin demostratu dai-
tekeenez. Ia sobera dago esatea, Europa guztian, 
munduan ez esateagatik, gertatu den isla bat dela 
gure Lurraldea. Herriak estatu inperialisten esku 
batetik bestera ibiltzen dira. Horrela, Erdi Aroan, 
euskaldunek Iruñearen inguruan, eta bertatik abia-
tuta, botere politiko bat antolatu zuten, Iruñeko 
Erresuma sortuz, gero Nafarroako Erresuma bihur-
tu zen. Gaskonia, beste botere zentro bat izan zen 
ere antzinako Iparraldeko Baskoniaren ondorio, 
eta euskaldunek bertan iraun zuten ere, frankoekin 
borrokan etengabe. Ondoren, beste Erresuma bo-
teretsuek Gaztela, Frantzia eta Ingalaterra-k eus-
kaldunen lurralde batzuk bereganatu zituzten garai 
diferentetan, eta bertan euskaldunak beren insti-
tuzio propioak mantentzen saiatu ziren, eta kasu 
batzuetan lortu ere egin zuten. Eta horren guztiaren 
ondorio da gaur egungo gure Herrialdearen deses-
trukturazioa. Hori horrela izanik, ez du esan nahi 
euskaldunek eta beraien ondorengoek beraien ar-
tean, zuela milaka urte zituzten lotura sozio-kultu-
ralak mantendu ez zituztenik, golpe batez desager-
tu zirenik. Eta ez zen horrela izan. Adibide garbi 
gisa, pertsonen harremanetarako ezinbestekoa den 
hizkuntza azaltzen zaigu, estruktura politiko-ad-
ministratibo horien gainetik gaur arte iraun duena. 

6. HELBURUAK



34 6. HELBURUAK

“si l’architecte chargé de la restauration d’un édi-
fi ce doit connaître les formes, les styles apparte-
nant à cet édifi ce et à l’école dont il est sorti, il 
doit mieux encore, s’il est possible, connaître sa 
structure, son anatomie, son tempérament, car 
avant tout il faut qu’il le fasse vivre. If faut qu’il 
ait pénétré dans toutes les parties de cette struc-
ture, comme si liu-même l’avait dirigée. Et cette 
connaissance acquise, il dont avoir à sa disposi-
tion plusieurs moyens pour entreprendre un tra-
vail de repise. Si l’un de ces moyens vient à faillir, 
un second, un troisième, doivent être tout prêts,” 

Euskaraz,

 “eraikin baten errestaurazioaren kargu da-
goen arkitekto batek formak ongi ezagutu behar 
baditu, eraikin honen eskolakoak diren estiloak, 
eta horiek atera diren eskola, behar du hobeto 
egin, posible bada, bere estruktura ezagutu behar 
du, bere anatomia, bere tenperamentua, guztia-
ren gainetik biziarazi behar baititu. Beharrezkoa 
da estruktura horren parte guztietara sartzea, 
[obra] berak zuzendu izan balu bezala. Eta jaso-
tako ezaguera hau, bere eskura jarri behar ditu 
berreskuratze lanen baliabide mota ugariren gisa. 
Horietako batek huts egingo balu, bigarren ba-
tek, hirugarren batek, prest egon beharko lukete”.

 Analisi Linguistikoa ere egin daiteke, 
Analisi Konfi gurazionala, edo-ta Espazioaren Sin-
taxiaren Analisia. Eta ongi daude, eta egin beha-
rrekoak dira. Baina helburu hori konpletua izan 
dadin, ez dadin, maiz gertatzen den antzera, sub-
jektibitatean eror, Metodo Arkeologikoa erabili 
beharko dugu, gure lanari ahal den objektibita-
te gehien ematearren. Ez baita oraingoz, garan-
tia handiagoa ematen duen metodorik. Eta guztiz 
zientifi koa ez bada ere zorrotzena eta objektiboe-
na da. Eta gainera unibertsala. Hau da, munduko 
edozein autorek, uler dezakeena, eta ondorioz be-
rretsi edo kritikatu. Zeren ez baitugu ahantzi be-
har, eraikina aztarnategi baten parte dela, izatez, 
aztarnategi hori sortu duena dela. Horregatik ez 
dira sekula separatu behar, lur azpiko eta lur gai-
neko indusketak, gauza beraren parte baitira. Guk 
oraingoz, zuzena ez bada ere, arrazoi praktikoak 
direla medio, eta hau saio teoriko bat besterik ez 
denez, lur gaineko analisian jarriko dugu indarra. 
Horrela, analisi estratigrafi koa erabilita, eraikina-
ren eraikuntza prozesua miatu ahalko dugu. Eta 
berehala deskubrituko dugu, eraikina ez dela erai-
kin bakar bat, baizik eta garai bakoitzak, eta sozie-

zuzena. Ikusiko dugu nor bizi zen eraikinean, eta 
zer ikusia zuen Nafarroako Erresumarekin. Biz-
tanleen Bizimodua atzematen saiatuko gara, garai 
diferentetan arkitekturaren bidez. Eta analizatuko 
ditugu Garai horietako Sozietateak, jende hauen 
testuingurua. Eta noski politika ere, hutsuneen 
atalean ikusi dugunez ezinezkoa baita saihestea, 
eta lagunduko digulako ere, sozietatea hobekiago 
ezagutzen. Azken fi nean, lan honen helburua, bi-
rritan esango dugu, eraikin historiko hori ongi eza-
gutzeaz gain, berau egin zuen sozietatea nolakoa 
izan zen jakitea baita. Eta aipatu garai bakoitzak 
nola eragin zion, bai arkitektura beran, eta bat bi-
zimoduan, gure Eraikinari. Premiazkoa da, hau eta 
beste eraikin historiko guztiak sakon dokumentat-
zea, eta ez soilik errehabilitatzen eta errestaurat-
zen direnean, korrika eta presaka, orduan hil ala 
biziko gauza baita, baizik eta patxaraz, eta behar 
duen denbora erabiliz, gure historia jokoan baita-
go. Horrela gainera, ezaguera hauetatik irtendako 
errehabilitazio eta errestaurazioak derrigorrez ka-
litate handiagokoak izango dira, eta ondarearekin 
errespetutsuak, eta hori guztia, arkitekto erres-
tauratzaileei beren erabakiak hartzeko libertatea 
murriztu gabe. Eraikin Historikoaren informazio 
konpletuarekin beraiek hartuko dituzten eraba-
kiak berez izango baitira egokiagoak. Horregatik, 
Tesi honetatik animatzen ditugu arkitektoak be-
ren buruak forma ditzaten, zeregin horretarako.

Arkitektura eta Arkeologia Analisia

 Azkenik, eraikin batetaz ari garenez ahal 
dugun Arkitektura Analisi sakonena burutzen saia-
tuko gara. Arkitekturaren alderdi guztiak kontuan 
izanik, sendotasuna, erabilera eta edertasuna, hau 
da, Vitruvio erromatarrak aipatu zituen, fi rmitas, 
utilitas et venustas, eta horietatik deribatzen diren 
beste batzuk ere, noski. Lehenik jakin behar dugu 
eraikin multzo hau Nafarroako Erresumako kate-
goria berezi baten barnean dagoela, hain zuzen ere, 
Armeri Buru Jauregiena. Eraikin Multzoari Hur-
biltze diferenteak egingo ditugu. Kanpoaldetik eta 
Barnealdetik. Eta gure metodoak erabiliko ditugu 
ere analisi arkitekturala egiteko. Metodo Analo-
gikoa erabil dezakegu, elementu arkitektonikoak 
konparazioz aztertzeko. Eta Eraikuntza Analisia 
ere egin dezakegu. Eta Viollet-Le-Duc handia eka-
rriko dugu hona, zera esan baitzuen 1854-1868 ar-
tean idatzi zuen bere liburu Diccionaire Raisonné 
de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. 
Liburuki III, 13-17 orrialdetan zera esan zuen,  
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tate bakoitzak bere eraikina jaso edo berritu egin 
zuela, bere interes eta zirkunstantzia historikoen 
arabera. Eboluzio hori antzematea da gure xedea. 

Eta hau guztia gutxi balitz, eraikin mota hauei 
eransten zaie beste zailtasun bat. hain zuzen ere, 
erabilera mistokoak direla, esan nahi baita, alde 
batetik mMlitarrak direla, eta bestetik Erresiden-
tzialak. Beraz, ikusi beharko dugu ere zein ele-
mentu dagokio Defentsari eta zein Egoitzari, eta 
aldez aurretik diotsuegu, bien artean marra bat 
ezartzea oso zaila dela, arkitekturan erabilerak 
partekatu egiten baitira, garai haietan, eta egun 
ere. Hori, edozein arkitektok dakien gauza da. 
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Laburtzeagatik lehen hiruetara mugatuko gara. Eta 
lehenengotik hasiko gara. Uste dugu arkitektoek 
zer esanik badutela gai honetan noski, arkitektoak 
izan baitira, zuzenean, bere garaian Eraikin Histo-
rikoen egileak. Arkitektoak edo garai bateko obra 
maisuak. Arkitekto batek Eraikin Historikoaren 
Eraikuntzari, Erabilerari eta Edertasunari buruz es-
tudiatzen ditu, hiru kontzeptu klasikoetara joaten 
bagara, eta teorian, menderatu beharko lituzke. Egia 
da, teoriatik praktikara tarte handi bat dagoela, eta 
hori diziplina guztietan gertatzen den zerbait bada, 
gurean oraindik gehiago. Baina tira, arkitektoak 
Eraikinak Historikoak estudiatu ditugun profesio-
nalak izan gara. Horregatik gauza harrigarria iru-
ditzen zaigu, egun historialariek arkitektoak arrotz 
gisa ikustea indusketa arkeologiko batean. Egia da, 
arkitektoak azken urteotan, garai batean izan ginen 
arkeologo izatetik artista izatera iragan garela, bai-
na egun indusketa arkeologiko batera hurbiltzen 
den arkitekto bat ez da izango bere burua artistatzat 
duelako. Pentsatzen dugu beste zerbaiten bila azal-
du dela han. Eta arkitektoen ekarpenak izan behar 
du Eraikuntzan, Erabileran eta Eertasunean, eta 
noski beste gauza askoz ere, eta ikusi behar dute, 
Eraikin Historikoek zer azaltzen duen, hori estudia-
tu baitu. Beraz, indusketetan ibiltzen diren histo-
rialariak, eta beste batzuk ere, ohitzen joan beharko 
dute arkitektoak aztarnategietan azaltzen ikusteaz.

 Bigarrenak Artearen Historialariak dira. 
Hauek noski, bere ikuspegi zehatza dute ere erai-
kin historiko baten aurrean jartzen direnean. Ez 
dute arkitekturan formaziorik, esan nahi baita, ez 
dute eraikina eraikuntza mailan estudiatu, histo-
rian eta estiloan baino. Beraz, bere Analisia Ana-
logikoa eta Estilistikoa da. Hau da, formala. Ongi 
dago estilo diferenteen estudioak egitea baina zu-

 Atal honetan, metodologiari buruz hitz 
batzuk besterik ez ditugu esango, Kapitulu 14.an 
luze hitz egingo badugu ere honetaz. Orain sarre-
ratxo bat egingo dugu, irakurleak garbi izan dezan 
zertan den metodologiaren afera. Historian zehar 
egin diren ikerketetan, autore bakoitzak bere me-
todoa zuen, eta hori, metodoa zuenean. Eta nos-
ki, hori ez da posible. Oraindik egun jende asko 
dago metodologia unibertsala onartzen ez duena, 
edo hobekiago menderatzen ez duena, baina ez 
da dudarik bidea hori dela. Eraikin Historiko bat 
aztertzerakoan diziplina askok hartzen dute parte. 
Azken fi nean, Eraikin Historiko bat sozietateak 
garai diferenteetan sortu duen zerbait baita. Eta 
sozietate horretako arlo bakoitzak egin du bere 
ekarpena objektu fi siko hori burutzerakoan. De-
nek dute zer ikusia. Ez da bakar bat ere sobera. 
Diziplina bakoitzak bere ikuspegia du, eta hori 
ez da txarra, aitzitik, abesgarria da. Baina elka-
rrekin lan egiteko, ez baita dudarik elkarrekin lan 
egitera kondenatuta gaudela, guztiok ongi ulert-
zen dugun metodo bakarra erabili behar dugu-
la. Hori da modu zientifi koan lan egiteko jarrera.

 Ongi dago diziplina bakoitzak bere me-
todoa erabiltzea, baina ondoren guztiok bakarra 
erabili behar dugu. Irakurleak uler dezan, errea-
litatearen terrenora jaitsiko gara. Arkitektoek 
Eraikin Historiko bat modu zehatz batean ikus-
ten dute. Artearen Historialariek beste modu 
batean. Historialariek beste batean, eta horrela 
diziplina guztietako adituek. Hemen hiru aipa-
tu ditugu soilik baina askoz ere gehiago daude. 
Esan daiteke, sozietateko diziplina bakoitzak 
gauza bat ikusten duela eraikin historiko batean. 
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arkitekturaren hondakinak direla, gelditzen zaiz-
kigun lekuko erreal eta objektibo bakarrak, ukiga-
rriak direlako, historia bera baitira, eta gezurrak ez 
du lekurik. Eta hala eta guztiz ere, geratzen den ar-
kitektura ere ongi interpretatzen jakin behar dugu.

 Eraikin historiko bat gauza konplexue-
gia da diziplina batetik bakarrik abiatzeko. Guz-
tiak eta gehiago behar dira. Lan kolektiboa behar 
luke. Eta nola lortzen da diziplina diferenteen 
ikuspegiak batzea? Ba, “transdiziplinaritatearen” 
bitartez, guztiek Metodo Arkeologikoa aplika-
tuz, ez dago besterik. Diziplinak profesionalek 
egiten ditugu, errealitatean ez dago mugarik bata 
eta bestaren artean. Denak lotuta daude. Honek 
esan nahi du, bakoitza bere diziplinatik harata-
go joan behar dela. Horrela, arkitektoon kasuan 
arkitekto-arkeologoak formatuz. Eta beste dizipli-
nekin gauza bera. Noski, Metodoa Arkeologikoa 
bada, azkenean, denok lengoaia arkeologikoa 
menderatu beharko dugu, taldean lan egiteko, eta 
irteten den prozesu eta konklusioak ulertzeko.

 Esan dezakegu, aztertzen ditugun gauza 
guztien konklusioak Metodo Arkeologikoaren ba-
hetik iraganarazi behar ditugula. Horretarako me-
todo honen tresna inportanteenetakoa ikasi behar 
dugu, hau da, analisi estratigrafi koa. Beraz aztarna-
tegi arkeologiko bat analisi estratigrafi koaren bidez 
aztertzen da. beste modura esanez, garai bakoitzak 
jarri duen estratua, bestetatik bereziz. Eta ondoren 
estratu bakoitzaren erregistro egokia eginez. Hau 
modu zorrotz batean egiteko daude, Erregistro-
Orriak eta Harris-en Matrizea. Estratuak bereziz, 
ezarri ziren ordena aterako dugu, eta horrela, aztar-
nategiaren sekuentzia erlatiboa lortuko dugu. Gero 
estratu horietan aurkitzen ditugun objektuek eman-
go digute analitiken bidez, aztarnategiaren krono-
logia absolutua. Eta azkenik, eraikinaren Harris-en 
Matrizea eraikiko dugu, eta bertan ikusiko ditugu 
eraikin historiko horren Fase Historiko guztiak.

 Eta gogoan izan behar dugu beti, edozein 
egoeran dagoela ere, zutik edo erdi erorita, edo 
fundazioen edo zimentazioaren mailan, Eraikin 
Historikoa aztarnategia bakarra dela, bai lur az-
pian eta bai lur gainean. Noski jakinik bien artean 
diferentzia batzuk daudela. Laburtuz bi aipatuko 
ditugu. Lur azpiko indusketa suntsitzailea dela, 
hau da, aztarnategia guztiz suntsitu egingo due-
la, estratuak ezarri ziren ordenaren kontrakoan 
banan bana erauziko ditu-eta, eta aukera baka-
rra izango da lana ongi egiteko. Lur gainekoa 

hurtasun handiz egin beharreko gauza da. Estilo 
bereko elementuak denboran irauten baitute uste 
baino gehiago, eta gainera lekuen arabera dife-
rentzia handiak baitaude. Diziplina honen ekar-
penak batez ere historikoa izan behar du, hori da 
estudiatu baitutena. Arrisku handia du Metodo 
Analogiko eta Estilistikoak, Eraikin Historikoaren 
elementu bereziak aztertzen dituelako soilik. Eta 
gerta  daiteke paramentu zahar batean elementu 
berri bat ezarri izana. Beraz, paramentuari elemen-
tuan datatze eman ahal diote, akats larria burutuz. 

Hirugarrenak indusketa arkeologikoak burutzen 
dituzten historilariak dira. Gehienak beti lurrera 
begira, geruzak eta geruzak kentzen. Inguruan du-
ten arkitekturak bere helburua lortzen molestatuko 
balie bezala, eta arkirekturari arretarik jarri gabe. 
Indusketa arkeologikoetan aritzen diren historiala-
ri gehienak, objektu txikien bila ibiltzen dira lurra 
induskatuz, aldamenean duten objekturik handie-
na ahantziz. Eraikina bera, edo bere hondakinak.

 Beraz hiru espezialista hauek ados jarri be-
har dugu, estudiatzen dugun objektua bera baita. 
Bakoitzak egingo ditu nahi dituen analisiak, baina 
metodologia bera erabili behar dugu. Eta orain-
goz, guztiz objektiboa ez bada ere, metodologiarik 
zientifi koena, berriz ere diogu, Metodo Arkeolo-
gikoa dugu. Zientzialari guztien artean egindakoa 
urte askotan zehar, geologoak lurra begiratzen 
hasi zirenetik, guztien artean egin behar da, dizi-
plina guztiek hartu behar dute parte. Hemen aipa-
tu ditugunak noski, eta beste asko hala nola jada 
aipatu ditugun geologoak, eta naturistak, soziolo-
goak, numismatikoak, zeramika adituak, antropo-
logoak eta abar. Espezialista guztien begiak gutxi 
irudituko zaizkigu aztarnategi bat aztertzerakoan.

 Dokumentazio Idatzi Historikoa oso in-
portantea da, Eraikin Historiko bat analizatze-
rakoan, eta ez dugu baztertuko noski, datu ugari 
ematen baitizkigu. Baina estiloekin gertatzen zen 
modu berberean, zuhurtasun handiarekin jokatu 
behar dugu, dokumentazio hau erabiltzen dugu-
nean. Idatzi daiteke zuzen ala oker, egia ala gezu-
rra, hain zuzen ere, egun Dokumentazio Idatzian 
egiten den modu berberean. Garbi dago, etorkizu-
neko indusketa arkeologikoak aztertuko dituzten 
adituek, egungo gure sozietatea analizatzerakoan 
idatzia dagoena hertsiki interpretatzen badute, 
hanka sartze paregabeak egingo dituztela. Idazten 
den guztia ez baita egia, inondik inora ere. Beraz, 
oso inportantea da, kontuan izatea, arkitektura edo 
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ordea ez da suntsitzailea, agian leku bakar bat-
zuetan izan ezik, baina eragozpen handi bat du 
ere. Elementuak ez dituztela naturaren indarrak 
errespetatzen, “grabitatearen” indarra, adibidez. 
Eraikitzailearen borondatea gailentzen baita. Be-
raz, kontu handia izan beharko dugu “goia” eta 
“behea” zer diren esateko garaian. Baina hala eta 
guztiz ere, aztarnategia bakarra da, azken fi nean, 
eraikinak berak sortu baitu. Edo modu borobil 
batean esateko, eraikina bera baita aztarnategia.

 Eta inork ez dezala sekula ahantz, hau 
guztia egiten dugula, ez iraganari begirada erro-
mantiko bat eman nahi diogulako, horma bat-
zuk nola egin ziren jakiteko, baizik eta Eraikin 
Historiko horiek burutu zituzten sozietate dife-
renteak hobeto ulertzeko. Azken fi nean, gure so-
zietatea hobeto ulertzeko. Batzuetan iparra gal-
du egiten dugu-eta, horrenbeste metodorekin. 
Metodoa ez da helburua, baliabidea baizik.
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Informazioaren parterik handiena Nafarroako 
Erret Artxibo Nagusian dago, zehazki Compto-
en edo Kontuen sekzioan. Compto-en edo Kon-
tuen Ganbera Nafarroako Errege Karles II.ak 
1365-ean sortutako instituzioa da, hain zuzen 
ere, Erresumako gastu publikoa kontrolatze-
ko, horrela, Erresumako fi nantzen egoera modu 
esporadikoan kontrolatzen zuten, Entzule eta 
Kontuen Maisuak kontsolidatuz. Compto-en 
Ganbera-ko eraikin zaharra Erromaniko Zibila 
dugu [Ikus 10], oraindik Iruñean zutik dagoena. 

 Lehenik eta behin iturri nagusi gisa Latsa-
ga Gaztelu-Jauregiaren eraikina bera dugu, hor bai-
tago izan zenaren ebidentzia fi sikoa eta objektiboa. 
Eta beraz, informazio zuzena aterako dugu berta-
tik. Egun oraindik bertan irauten duena behatuz, 
analizatuz, neurtuz, marraztuz eta fotografi atuz. 

 Bestalde, Latsaga Gaztelu-Jauregiari da-
gokion bibliografi ari buruz esan behar dugu par-
tikularki murritza dela. Honek arraroa irudi dezake 
Gaztelu honen eta bertan bizi ziren Jaun-Andereen 
inportantzia ikusirik, baina Herrialde osoan Erai-
kin Historiko ugarik jasan duten abandonatzearen 
seinale da. Beraz, historiara iraun duen multzo fi -
sikoaren informazio gehigarria lortu nahi badugu 
iturri dokumentaletara jo beharko dugu. Tamalez 
ez da Erret Gaztelu bat, zeren kasu horretan as-
koz ere informazio gehiago izango baikenuke 
gai askori buruz, adibidez, bertan egindako obrei 
buruzkoa, eta gainera obra horiei dagozkien kon-
tuekin. Gaztelu-Jauregi Seinorial bat denez infor-
mazio hori ez dugu. Hala ere, beste informazio 
mota bat lortuko dugu, Latsaga Leinuakak une 
bakoitzean Nafarroako Erresumako administra-
zioarekin zuen harremanaren arabera. Horrela, in-
formazioa aurkituko dugu batez ere bi iturrietan. 
Erresumako Erret Artxibo Nagusian, Iruñean, hain 
zuzen ere, Latsaga Jaurgoak dependitzen zuen 
Erresumako hiriburuan, eta Archives Départamen-
tales des Pyrénés-Atlantiques-en, Paue-n, [Ikus 
30] Nafarroako Erresumako hiriburu berrian, eta 
Errege-Erreginen egoitza izan zen hirian, Espai-
niak Nafarroako Erresumari Hegoaldean gelditzen 
zitzaion lurraldea konkistatu zuenean, eta beraz, 
han bildu zuten bertan sortu zen dokumentazioa.
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[10] Compto-en Ganbera. Eraikin Zibil Gotikoa. Iruñea
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da, mandamentuak, abenentziak, gastuen partidak, 
maisuen zerrenda perizialak, pagamentu aginduak, 
eta abar. Aurkitzen dugu ere gerra dokumentazioa, 
hala nola, goarnizio armatuak, armamentua eta 
munizioa, probisioak, defentsa neurriak, bahituen 
entregatzea eta beste motatako kuestio batzuk. 

Compto-ak. Erregistroak

 550 bat erregistro daude 1523. urtera 
arte. Errezibidoreen erregistroak daude. Eta gaz-
teluen erretenetziei dagozkien urte nominak, eta 
bertan ikus daiteke Gazteluzain guztien zerren-
da.  Erregistro hauek 1328-tik 1450-arte etenga-
be daude, eta urtean behinekoak dira. Aurrera-
gokoak ez dira segidan, eta lehena 1255-ekoa da. 
Horien artean dago, adibidez, autore bizkaitar 
Yuguero Suso-k Latsaga Leinuko lehen kide Gai-
llart-i egindako aipamena, 1259-an. 15. eta 16. 
mendeetan, Konkista zela-eta, hutsune handiak 
agertzen zaizkigu zoritxarrez erregistro hauetan.

Compto-ak. Paper Solteak 

Paper Solteen lehen seriean, Yanguas eta Mir-
nada-k antolatua 1840-an, antolatutakoan ere 
gazteluei buruzko informazio interesgarria pre-
serbatu da. Azaltzen da adibidez, Jaun-Andereen 
feudo, jaurgoei dagokienez, Nafarroako Errege-

Artxibo honetako dokumentazioa berau osat-
zen duten sekzio diferentetan bantua dago.

Compto-ak. Dokumentuak

 Compto-en Sekzioko dokumentu gehienak 
zuzenean ikus daitezke, digitalizatua baitago. Edo 
bestela kontsulta, erosotasunez egin daiteke Cas-
tro eta Idoate-k prestatu zuten katalogoari esker, 
hantxe bertan apaletan baitaude. Dokumentuen 
sekzioan, 193 kaxoietan izaera anitzeko piezak 
preserbatzen dira, izendapen zedulak, eta auzape-
zen karguen hartzeen testigantzak, erretenentzien 
(gazteluzainen soldaten) pagamentuen erreziboak, 
kontserbazio obrei buruzko dokumentazioa, hau 

[20] Errege-Erreginen Compto-en Ganbera-ko dokumentu bateko detailea. 

[30] Paue-ko Gaztelua. Bearnoa.
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zen delako, batez ere Antso VII. Azkarra-ren ga-
raikoak 12. eta 13. mendekoak ere, Nafarroako 
Errege Tibalt I. eta Tibalt II.aren garaian ere.

 Erregistro honek jasotzen dituen Errtet 
Aginduak izaera oroko gerra prestakuntzei egiten die 
aipamen, atentzio berezia eskainiz hirieteko Barru-
ti Harresituei eta Gazteluei. Artxibo forografi ko bat 
dago, eta 1959-an Idoate-ek landu zuen katalogoa.

Erresuma

 Erresuman, Gorte eta Diputazioako an-
tzinako artxiboan, 1830-ean Yanguas-ek ordenatu 
zuenen serie dokumental batzuk daude. Guri 
interesatzen zaizkigun bi epigrafe nagusi dago. 
Gerra eta Fortifi kazioak. Lehena 1259. urtetik 
Konkistaren ondorengo urteetara arte. Bigarrena, 
1332. urtetik 16. mendea iragan arte.

Hainbat Fondo. Rena Paperak

 Fondo hau ikertzaileek asko erabili dute, 
Nafarroako Erresumako Konkistaren ondoren-
go dokuemntazio oso bariatu eta interesgarria 
duelako. Juan de rena Gaztelako Errege Fernado 
El Católico-aren, eta berantago Carlos V.aren kon-
fi dantzako kleriko veneziarra izan zen. Fortifi ka-
zioen kontuak daude, Defentsa aferei dedikaturiko 
gastuak, eta oro har, Erresumako Gobernamendua 
eta Administrazioari buruzkoak ere.

Aranzadi Zientzia Elkarteko Liburutegia 

Bestalde Aranzadi Zientzia Elkarteko Liburutegia 
ere asko erabili dugu, han material asko baitago gai 
honen inguruan. Bai Gaztelu, Dorre eta Jauregiei 
buruz, eta bai Indusketa Arkeologikoei buruz. Gai 
hauei buruzko liburu eta aldizkari espezializatuetan.

Erreginek hainbat nobleei hirien jurisdikzioa 
eta errenten ematea. Beste atal batean gerra, 
gaztelu eta fortifi kazioei buruzko dokumen-
tuak daude. feudoa, jaurgoa eta zerga seinorialei 
buruzko informazioa aurkitzen dugu [Ikus 10]

 Esan dugunez, informazioa aurkit-
zen dugula ere Archives Départamentales des 
Pyrénés-Atlantiques-en. Nafarroako Artxibate-
giak edo Gutun eta Kontuen Ganbera-ko fon-
doak xede honetara galgatutako sala batean 
kokatuta egon ziren, Pau-eko Gazteluan. Doku-
mentu baten detailea erakusten dugu [Ikus 20]. 
 
 Eta azkenik, logikoa bada suposatzea Ar-
txibo Nobiliario batzuek gordeko dituztela bere 
fondoetan Gazteluei buruzko dokumentazio, eta 
jakina denez, ez da batere erraza horietara heltzea.

 Egun, Nafarroako Erret Artxibo Nagusia, 
garai bateko Nafarroako Erret Jauregia izan zen 
eraikinean dago. Tesian zehar azalduko da gai hau 
baina orain esango dugu soilik, Nafarroako Erret 
Jauregi Erromanikoa azaldu zela, 20. mendeko 
eraikin batean maskaraturik, eta berritzera joan  
zirenean deskubritu zutela hortxe zegoela Jauregi 
Erromanikoa osorik. Gure iritziz eraikina guztiz 
desitxuratuz, eta zabalduz, Nafarroako Erret Artxi-
bo Nagusia, eraikin horretan kokatu dute hor koka-
tu dute, bere sinbologia guztia erabat deseginez.

 Guk gure Tesia egiteko, askotan joan gara 
Nafarroako Erret Artxibo Nagusira, batzuetan, 
beste autoreek bere aipamenetan esaten zutena 
egiaztatzera, eta bestetan material berria lortzea 
ere. Adibidez, Pes II.a Jaun Latsaga-koaren zi-
gilua lortu genuen, 1366-an lehen aldiz dokumen-
tazioan azaltzen dena, digitalizatuta baitago, eta 
Tesian zehar ikusiko duguna, imajina zoragarria.

Compto-ak. Erret Mesedeak

 Mesedeen Liburuan, Gazteluen in-
guruan, 16. mednean, Gazteluzain eta Tenen-
teen izendapenak, eta Gaztelu horietan buru-
tu ziren obra eta berrikuntzak agertzen dira.

Compto-ak. Erret Kartularioak

 Kartularioak erabiltzen dira bereziki Na-
farroako errege-Erreginei, Jaun-Andereek zor 
zien basailutza estudiatzerakoan, eta Errege-
erreginak hiri eta gazteluen bereganatzea azaklt-
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rralde diferentetako antolamenduak etengabe dau-
dela presioa eta eragina sortzen aldamenekoetan, 
eta gurean ez da diferente gertatu. Laburbilduz, 
esango dugu, buruan imajina grafi ko bat eduki de-
zagun, ikusiko dugula historian zehar zer gertatu 
den Ebro Ibarretik Garona ibarreraino, eta aldame-
nekoek zer eragin sortu dioten. Kuriositate modura 
esango dugu, Espainiarrek Pirinioetaz Hegoaldeko 
parteari El Norte esaten diotela, eta Frantziarrek Pi-
rinioetaz Iparraldeko parteari Le Grand Sud-Ouest.

 Zergatik egiten dugu hau, ba, bizitza sei-
norialei, edo zehazki dorre-etxeei buruz egin 
diren lan asko, tradizionalki, ez soilik, egungo 
Euskal Herria, baizik eta bertako parte txikien in-
guruan egin baitira azterketak, emaitza oso lokal 

Lurraldearen Zabaltzea

 Esan dugunez tesi honen lehen helburua 
aztertzen den lurraldea zabaltzea da. Etxebizitza 
seinorialen edo dorre-etxeen inguruan zer gertatu 
den jakiteko ezin da lurralde zati isolatu bat hartu. 
Gu analizatzera goazen Latsaga Gaztelu-Jauregia 
Nafarroako Erresuman kokatzen bada ere, guk 
aukeratu dugun lurraldea Baskonia historikoko lur 
eremu zabalak dira, Pirinioetaz bi aldetara, hau da, 
Euskaldunek eta beren ondorengoek habitatu du-
ten lurralde zabala, eta noski, ingurumariak, hots, 
harekin kontaktuan dauden Europako beste lurral-
deak, ez baita inon lurralde isolaturik, Ozeano Ba-
reko irla bat ez bada, eta horra ere, nolabait eragina 
heltzen zaio kanpotik. Honekin esan nahi dugu lu-

1. KAPITULUA. LURRALDEA, INGURUA ETA LEKUA

Laburpena

 Aipatu dugu tesi honen lehen helburua lurraldea zabaltzea dela, hau da, testuingurua zabaltzea, 
bizitza seinorialen edo dorre-etxeen inguruan osotasun bat izan dezagun, aipatu partizio eta hutsuneak 
gainditzen saiatuz, hobeki uler dezagun eraikin hauen inguruan zer gertatu zen. Guk proposatzen dugun 
lurraldea Pirinioetaz bi aldetako Baskonia historikoa da, eta bere ingurumariak. Ikusiko dugu Latsaga 
Gaztelu-Jauregia nola txertatzen zen hiru maila geografi ko horietan, hau da, lurralde mailan nola in-
tegratzen zen, inguruan nola kokatzen zen, eta azkenik lekuan nola ezarri zen. Ikusiko dugu jatorrizko 
biztanleek, baskoiek lurraldea estrukturatuta zutela leku estrategikoak arruta zaharren bidez lotuz. Zelten 
etorrerak eragina izango zuen, eta segur aski teknologia hobetuko zen. Erromatarrek arruta eta leku estra-
tegiko zaharrak profi tatuz baina noski nabarmen hobetuz, lurralde osoa berrantolatu zuten bere interesen 
arabera. Erroma erortzerakoan barbaroen inbasioaren ondorioz, inperioaren barnean eta kanpoan egon 
ziren Herrien arteko lehia sortu zen. Baskoiak saiatu ziren bere lurraldea berriz ere antolatzen. Ikusiko 
dugu nola sortu zen botere politikoa Iruñean, gero Nafarroako Erresuma izan zena, eta honek lurral-
dea bere interesen arabera nola antolatu zuen Erret Bideen bitartez, eta aldi berean Europatik zetorren 
Done Jakue bide sare komertzial-izpiritualak erresuma nola gurutzatzen zuen. Aldameneko erresumek 
ere antzekoa egiten saiatu ziren,º12 eta talkak sortzen ziren etengabe. Euskaldunen ondorengoen lurral-
deak ere aipatuko ditugu, Gaskonia eta Bearnoa. Eta Ikusiko dugu ere Latsaga Gaztelu-Jauregiak zein 
inguru dominatzen zuen. Eta azkenik, zein leku zehatz aukeratu zuten eraikina muntatzeko, eta zergatik.  
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teko leku aproposenetakoa zelako, profi tatu zuten 
Herri guztiek Europatik Penintsula Iberikora iraga-
teko. Eta hori izan zen Zeltek segitu zuten ibilbi-
dea, eta litekeena da, Herri gerrari horrek suposat-
zen zuten mehatxuaren kontra eraiki zirela defentsa 
eraikin horiek. Eta behartu zituzten baskoi-akita-
niarrak hobeki antola eta defenda zitezen. Gotor-
leku hauetan jada azaltzen dira fortifi kazioaren 
hiru oinarriak, hau da, lubaki edo fosoa, harresia 
eta dorrea, eta hortik aurrera elementu hauek per-
fekzionatu besterik ez ziren egingo. Litekeena da, 
buruzagi baskoi-akitaniarrek, Herri gerrari zeltekin 
talka eta borrokak izatea hasieran baina gero, segur 
aski akordiotara eta modu guztietako interkanbio-
ra iritsiko ziren, teknologikoa eta kulturala, beti 
gertatu ohi denez. Baskoi-akitaniarrak saiatuko 
ziren bere gotorlekutik bere ingurua gobernatzen.

 Burdin Aroko baskoi-akitaniarrek (Peñal-
ver, 2008: 41), bizitzeko lekuetarako asentamendu 
egoki bat aukeratzeko garaian, kondizionamendu 
sorta bat konbinatu behar zuten, zeren bizitzeaz 
gain espazio konkretuen seguritatea eta kontrola 
behar baitzuten ere, halaber komunikazio arruta na-
gusien halako domeinu bat. Horregatik, jeneralean, 
bere estruktura naturalak, neurri on batean, defent-
sa erraz bat eskaintzen zieten lekuak aukeratzen 
zituzten, logikoa denez. Eta herrixketaz ari bagara, 
maiz, lekuaren defentsa naturalei defentsa siste-
mak erantsi behar zizkieten, adibidez, harresiak eta 
lubaki edo fosoa eraikiz lekua nahikoa babestua ez 
zegoenean. Beste batzuetan, herrixkak eraikitzeko 
zona lauak aukeratzen zituztenean, leku estrategikoa 
han kokatzen zelako, adibidez, ibai baten ibiaren 
aldamenean zegoelako, defentsa antolatzeko orain-
dik esfortzu handiagoa egitera behartuak zeuden.

 Guk pentsatzen dugu, hipotesi bat beste-
rik ez bada, baskoi-akitaniarren estrategia izango 
zela mendi gailurretan muino gotortu edo herrixka 
harresitu edo oppidum sekundarioak eraikitzea, 
eta herrixka nagusia ibarrean. Horregatik, oso 
zaila izaten da ibarreko herrixka nagusien arras-
toak aurkitzea, zeren mendetan zehar horien gai-
nean eraiki baita. Horrela gertatzen da Iruñearen 
kasuan, bertan herrixka gotortu nagusia ibarrean 
egongo baitzen, eta sekundarioak inguruko men-
dietako gailurretan, adibidez, egun iraun dutenak, 
eta lokalizatu direnak, adibidez, Irulegi-koa. Gauza 
bera gertatuko zen Irunen kasuan, nagusia behean, 
noski aurkitu ez dena, eta Jaizkibel-en barreiatu-
ta sekundarioak. Estrategia, ondorengoa izango 
litzateke, peril kasuan, bai itsasotik edo bai leho-

eta inkonexoa suertatuz. Noski bada salbuespe-
nik baina oro har, gure lurraldearen dispertsioa, 
desestrukturazioa, partizioa eta konpartimen-
tazioa gertatu izan dira, modu ez-zientifi ko ba-
tean, analisi historikoak egungo perspektiba po-
litikotik eginak izan direlako, eta direlako, eta 
joera nagusia gainera, gero eta hertsiagoa izatea 
da, adibidez, egungo demarkazio administrati-
bo autonomoetatik inola ere haratago joan gabe.

 Lurralde zabal horretan antzinatik, eta 
milaka urtetan zehar hizkuntza, kultura eta zibili-
zazio bat sortu zuten euskaldunek, eta mendetan 
zehar hedapena murrizten joan bada ere, lotura 
eta harreman handia mantendu dute lurralde ho-
rretan euskaldunek eta beren ondorengoek, garai 
modernoetaraino. Beraz, lehenik analizatuko dugu 
lurralde horretan bizi izan diren biztanleek garai 
bakoitzean nola transformatu eta egituratu duten 
lurralde hori bere interesen arabera. Euskaldunak 
eta bere ondorengoak beti egon dira lurralde ho-
rretan, baina historian zehar administrazio poli-
tiko diferentetan banatuak izan dira. Adibide bat 
jartzeagatik, Erdi Aroan Euskaldunak banatuak 
zeuden erresuma diferentetan, Nafarroan noski, 
eta Gaztelan, Aragoien, Baskonian edo Gasko-
nian, Al-Andalus-en, Ingalaterran, eta Frantzian).

Baskoi-Akitaniarren Arruta Zaharrak eta Ins-
talazioak

 Hastapenean, euskaldunak zeuden lurralde 
zabal honetan, tribu diferentez osatuak, nagusienak 
aipatzeagatik baskoi-akitaniarrak. Bortuetako bi 
isuriak okupatzen zituzten, eta beren antolamen-
dua zuten. Beren arrutak zituzten, elkarren artean 
komunikatzeko, kultural eta komertzialki, eta bide 
horiek oso mantenu txikia behar zuten, ideia zaha-
rrei eutsiz, bidea egiten baitzuten harkaitza azale-
ratzen zen lekuak lotuz, eta beti leku lehorretan, 
ibilbidearen luzera sekundarioa zelarik. Eta arruta 
horien inguruan eraiki zituzten beren instalazioak, 
hau da, beren defentsa eta bizi iraupenerako beha-
rrezkoak ziren eraikin multzoak. Zoritxarrez insta-
lazio asko zurezkoak izango ziren, eta ez da haien 
arrastorik gelditu, edo behintzat aurkitu. Adibidez, 
eraikitzen zituzten muino gotortuak edo herrixka 
harresituak gailurretan edo ibarretan, eta segur 
aski ere errota eta instalazio produktiboak. Antzi-
nako ardatz nagusi bat zegoen Ebro ibai ertzeko lur 
emankorrak Garona arteko zereal lursailekin lotzen 
zituena (Sagredo, 2007: 131). Baina Lurralde hau, 
bere toki estrategikoagatik, hau da, Pirinioak iraga-
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asfaltoa bailitzan, gaur egungo autobideen oso 
antzekoak. Literatura ustez zientifi koan hainbes-
te azaldu diren, eta egun oraindik azaltzen diren 
harri lauzatuz egindako bide horietatik oso urrun. 
Mota horietakoak hiri barnetan baitzeuden soilik. 
Zagor geruza honek zaldiei azalera on bat eskaint-
zen zien ibiltzeko, ez baitzuten ferrarik, eta gurdiek 
abiadura handia hartzen zuten. Horregatik, ziutate-
tara sartzerakoan zaldiei sandalia moduko batzuk 
jartzen zizkieten, apatxak edo zaldien azkazalak 
babesteko, ez zezaten irrist egin ziutateak galtza-
darria baitzuten zoruan (Moreno, 2010). Bide ba-
tez, esan dezagun erromatarren gurdiak galiarren 
gurdietan oinarritu zirela, azken Herri honek oso 
garatua baitzuen garraio elementu hori, amorti-
guazioa eta guzti baitzuten. Eta erromatarrek via 
horien ertzetan mota guztietako instalazioak erai-
ki zituzten (turris, statio, mansio, villa, civitas…). 
Bukatzeko esango dugu galtzadetatik bi aldetara, 
hainbat metro begetazioz garbi mantentzen zutela 
zanga bateraino, seguritate arrazoiengatik, bidea, 
era guztietako eraso eta lapurretatik saihesteko.

 Horrela, erromatarrek Atlantikoko ar-
datza zaharra kontsolidatu egin zuten. Asturica-
Burdigala via-ren bitartez (Magallón, 1997:224) 
[Ikus 20]. Eta gure antzinako lurraldea hobeki 
egituratua gelditu zen. Noski, erromatarren in-
teresen arabera, dena Erromari begira, eta ber-
tako buruzagien interesen arabera ere, gertatu 

rretik heltzen zen mehatxuaren aurrean, popula-
zioa gailurretako muino gotortuetan errefuxiatzea.

Erromatarren Galtzadak eta Instalazioak

 Bigarren migrazioa erromatarrena izan 
zen gure Aroa baino  lehen, 2. mendean, eta ora-
ingo hau lehenik Hegoaldetik etorri zen, eta ondo-
ren Galiarrak dominatu ondoren Iparraldetik. Eta 
hauekin ere talka eta interkanbioa egon zen, eta 
beren antolamendua ezarri zuten baskoi-akitania-
rren lurraldean, segur aski akordioen bidez. Bas-
koiek bideak gailurretan barna trazatzen zituzten, 
erosotasuna lehenetsiz, aipatu dugu, ideia zaharrei 
eutsiz. Erromatarrek, baskoien arruta zaharren gai-
nean, beren galtzadak jarri zituzten, komunikazio 
bideak hobetuz, eta Europa mailako Komunika-
zioa Sarea muntatu zuten, egungo autobide sarea 
bailitzan [Ikus 10]. Baina erromatarrenak, baskoi-
akitaniarren arrutak baino mantenu handiago be-
har zuten, abiadura lehenesten zutelako, eta tra-
mo zuzenak egiten baitzituzten, hau da, bi puntu 
zuzen batez lotuz, tartean harkaitza egon ala ez. 
Horregatik bideek elkarren artean ez zuten hertsi-
ki kointziditzen. Erromatarrek nahiago zuten tar-
te zailago baina motz bat, erraz eta luze bat baino 
(Didierjean, 2010). Erromatarren galtzadak bere 
aurreko baskoi-akitaniarrenak baino sofi stikatua-
goak ziren. Harrizko oinarri bat zuten, eta azken 
geruza lurra eta zagor naturalekoa zen, egungo 

[10] Tabula Peutingeriana. Erromako errepide mapa. Vasconia eta Akitania agertzen dira. 
(http://www.furtivo.eu/13385/14192.html)
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Antzinate Berantiarrean gaude, eta Erromako 
agintea desagertu zenez, dena zegoen egiteko, 

eta Pirinioetako bi aldetako baskoiak berrantolat-
zen hasi ziren, eta pixkana berriz ere arrutak be-
rreskuratzen. Zoritxarrez ez da haien habitataren , 
bizilekuen eta instalazioen arrastorik aurkitu, se-
gur aski, zurez burututakoak izango zirelako. Ne-
kropoliak besterik ez dira aurkitu, eta hortik atera 
dugu haiei buruzko informazioa. Herri barbaroak 
visigotoak lehenik eta frankoak ondoren, Erroma 
ordezkatu nahian ibili ziren, Erroma azpian egon-
dako baskoi-akitaniarrak suntsitu nahian. Ez zuten 
lortu, hainbeste errepikatu zuten Domuit Vascones 
hura. Horrela, Iruñean, Erroma emulatuz, eta han 
egon zen zibilizazioa profi tatuz, botere politiko-
administratibo bat sortu zuten, Iruñeko Erresuma. 
Eta hiri hartatik abiatuz, eta lurraldeko zabal ho-
rretako buruzagi baskoiekin negoziatuz, eta Iru-
ñeko errege naturalari leialtasuna erakutsi eraziz, 
pixkana Nafarroako Erresuma ehuntzen hasi ziren. 
Beste Herriek, eta ondorioz erresumek ere gauza 
bera egiten zuten, beren mugak zabaldu nahian, 
eta askotan talkak sortzen ziren. Bai Mendebaletik, 
Hegoaldetik, Mendebaldetik eta bai Iparraldetik.

ohi denez. Buruzagi baskoi-akitaniarrak, izen 
latinoak adaptatuz, Erromatar buruzagiekin ba-
tera possessore bihurtu ziren, hau da, lurren jabe. 
Bide Sare honek erromatarren domeinua inpo-
satu zuen, bai militarki eta bai komertzialki. Le-
kuen arteko harremana areagotuz, eta azkartuz. 

 
Baskoi-Akitaniarren Galtzaden Berritzea

 Ondoren Erromaren erortzea gertatu zen, 
Herri barbaroen inbasioen ondorioz, eta inperio 
handi hori desegiten hasi zen, eta horrekin batera 
beren pistak ere degradatzen joan ziren, hain zuzen 
ere, aipatu mantenu hori behar zutelako. Hala ere, 
haien instalazioak uste zena baino gehiago iraun 
zuten, jada hori mantentzeko antolamendurik ez 
bazegoen ere. Erroma azpian egon ziren Herriak 
pixkana estruktura haiek berreraikitzen saiatu zi-
ren teknologia nahikoa ez bazuten ere. Orain, be-
rriz ere baskoi-akitaniarren garaia heldu zen, eta 
lehen possessore izandako baskoia-akitaniarrak, 
orain buruzagi baskoi bilakatu ziren, tribu hau 
gailendu zelarik, izen baskoiak berreskuratuz. 

[20] Burdigala-Asturica (Magallón Botaya, 1979: 224).
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segitzen zuen Iparralderantz. Eta Oiasso-ra joa-
teko galtzada horretako adar bat, Erdi Aroan 
erresumako kostalderako bidea bilakatu zen.

 Diogunez Iruñea, Erresumako hainbat 
lekurekin, erret bidez lotua zegoen. Horrela, 13. 
mendean jada Iruñetik Iparralderantz zihoan Erret 
Bidea zegoen, adar bat hiriburua kostaldearekin lo-
tuz. Donostiako Motako Gaztelua eta Hondarribiko 
Gazteluak portuak zaintzen zituzten. Nafarroako 
Errege Antso VI Jakitunak Fundazio Gutuna eman 
zion Donostia Hiria, eta bertako foruan, Europako 
itsas lege zaharrenetarikoak burutu zituen. Eta Oi-
artzun-go Beloaga Gazteluak, bere aldetik, aipatu 
bi portu inportante hauen arteko pasabidea kontro-
latzen zuen, eta bi gaztelu hauekin komunikazio bi-
suala mantentzen zuen. Bide hau, barnealderantz, 
Oria ibaia segituz beste gazteluen ondotik iragaten 
zen, adibidez, Mendikute-ko Gaztelura heltzen 
zen, Albizturren (Tolosa Gipuzkoatik hurbil). Eta 
horrela gazteluz gaztelu Iruñeraino. Bide hau, an-
tzina Ebro Ibarra Garona Ibarrarekin lotzen zuen 
arruta zaharra zen, Donibane Garazitik iraganez. 

 Iruñetik Hegoalderantz Olite-Tutera Erret 
Bidea abiatzen zen, eta bere inguruan sortu ziren, 
hiri harresituak, eta pasabideak kontrolatzen zituz-
ten harkaitz-gazteluak, eta jauregi handiak zituzten 

Iruñea Zentro Politikoa 

 Iruñea zentro gisa harturik, deseginik zeu-
den arruta zaharrak, eta desegiten ari ziren erro-
matarren galtzadak berrituz, erresuma egituratuko 
zuen Erret Bide Sarea berritzen hasi ziren. Sare 
honek, alde batetik izaera estrategiko-defentsi-
boa zuen, eta gazteluak eta dorreak lotzen zituen 
[Ikus 30], eta bestetik, politiko-administratiboa 
eta komertziala, jauregiak eta hiriak lotuz. Ho-
rrela, Nafarroako Erresuma antolatzen joan zen, 
Pirinioetako Zuzenbidearen bidez gobernatzen 
zen estruktura politiko-administratiboa. Eta ber-
tako errege-erreginek bide horiek erabiltzen zi-
tuzten beren gestioetarako eta atseden aldietarako. 
Eta erresuman zehar ibiltzen ziren, garai hartan, 
errege-erreginek Herrialdeko biztanleek hau da, 
hirietako jendeak, nobleziak eta kleroak, ezagut 
zitzaten presentzia fi sikoa beharrezkoa baitzuten.

Nafarren Erret Bideak

 Beraz, ikusi dugu erresumako barne es-
truktura hiriburutik hasi zela. Horrela antzinako 
Asturica-Burdigala galtzada, Erdi Aroan Erret 
Bide bilakatu zen, Okzitania eta Frantziara era-
maten zuena, ondorengo ibilbidea segituz, Iru-
ñea, Donibane Garazi, Salbaterra Bearno, eta 

[30] Nafarroako Erresumako Gazteluen Mapa (Iñaki Sagredo, 2008).
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Done Jakue Bidea 
Europako Komunikazio Sarea 

 Ondoren, erret bide sare honi Europatik 
zetorren bide komertzial-izpirituala gainjarri zit-
zaion, nahiz eta badirudien oso antzinatik erromes 
bide paganoa zegoela. Badirudi lehen erromes kris-
tauak 10. mendearen inguru artean erromatar gal-
tzadatik iraun zuten hainbat segmentu erabili ahal 
izan zituztela. Horrela, bideak sortu ziren, maiz 
paraleloki, eta beste batzuetan antzinako galtzade-
tan bertan, artean posible zen parteetan (Buffi ères, 
Desbordes, 2006:130). Done Jakue bideaz ari gara 
[Ikus 40)]. 12. mendean, Nafarroako Errege Ant-
so III Nagusiak (1004-1035) Done Jakue bidea 
barnealdera eraman zuen musulmanen beldurrez, 
lehen kostaldetik baitzihoan. Tours eta Vèzelay-
etik zetozen bideak Salbaterra Bearno-n elkart-
zen ziren, eta handik Izura-Azme-ra zihoazen, eta 
beste hirugarren bat elkartzen zitzaien han, hain 
justu, Le Puy-koa. Beraz, Izura-Azme-n, hau da, 
Latsaga Gaztelu-Jauregia dagoen herrian, hiru bide 
elkartzen ziren, lekuaren inportantzia nabarmen 
indartuz. Bortuak Orregatik iragaten ziren, handik 
Iruñera jaisten zen, eta hiri honetatik Mendebalde-
rantz, Gares-en, Europatik zetorren laugarren bidea 
elkartzen zen, Tolosa Okzitania-tik zetorrena, Bor-
tuak Canfranc-etik gurutzatuz, Jaka eta Zangoza 

herri seinorialak. Azken hauetan atsedena hartzen 
zuten errege-erreginen familiak eta ahaideek bere 
bidaietan, eta leku horiek udako egoitza bilakat-
zen zituzten ere. Erret Komitiba hauek joaten zi-
ren Tutera-tik, Ebro-ren ertzeko erret egoitzatik, 
Iruñera, hiriburura, eta gaua Oliten eta Tafallan 
iragaten zuten. Olite erret egoitza iraunkorra izan 
zen 13. mendetik. Arruta horretan, hiriburutik 
hurbil, pasabidea Tiebas Gazteluak kontrolatzen 
zuen, hau ere erret egoitza izan zelarik. Bere ga-
raian bide hau galtzada erromatarra izan zen, eta 
litekeena da, noski, aurretik bide baskoi-akitaniar.

 Ekialderantz, Elortzibarren barna zihoan 
Zangozako Erret Bidea, Aragoi ibaiaren ertzean, 
eta hau, Hegoaldeko bidea bezala, Erret Komi-
tiben iragan lekua izan zen Erdi Aroan. Eta esan 
dugunez Done Jakue Bidea gainjarri zitzaion, be-
raz erromesen derrigorrezko pasabide ere izan zen. 
Atseden eremu hau, eskualdeko defentsa zentroa 
izan zen, Elo Gazteluaren inguruan antolatzen zen.

 Eta azkenik, Mendebalderantz zihoan Li-
zarra, Logroño, Naiara-ko Erret Bidea. Erret Ko-
mitibak atseden hartzen zuten ere errege-erreginen 
Lizarrako Jauregian, Ega ibaiaren ertzean 12. 
mendetik . Pixka bat Iparralderago beste erret bide 
bat, Agurain, Gasteiz eta Miranda Ebro-ra zihoan.

[40] Done Jakue Bidea Nafarroako Erresuma zeharkatzen (Antonio Ubieto Arteta-ren arabera).
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izan zen, eta bere lege edo Foruen bidez gober-
natu zen, Nafarroaren antzera, Pirinioetako Zu-
zenbidearen arabera. Gaztelauek Hegoaldeko Na-
farroa konkistatu zutenean Iparraldeko Nafarroa 
Bearnoa-rekin konfederatu zen, unitate politiko 
bat osatuz. Nafarroako Errege-Erregina Joan La-
brit-ekoak eta Katalin Foix-ekoak Paue-ko Gaz-
teluan [Ikus 60] antolatu zuten beraien egoitza 
16. mendean. Bi lurralde batuon subiranotasuna 
1620-an bukatu zen Frantziako Batasun Ediktua-
rekin, nahiz eta bere legeen bitartez gobernatzen 
segitu zuten. Frantziako iraultzak ezabatu zituen 
defi nitiboki foruak. Esan beharrik ez dago bi lu-
rralde hauek izan zuten harreman estua mendetan, 
beraz, gure garaiari eusterakoan funtsezkoa da hau 
kontuan izatea, sozietateko arlo guztietan edukiko 
zuen-eta eragina, baita ere arkitekturan noski.

Latsaga Gaztelu-Jauregiaren Ingurua eta Le-
kuaren Aukeratzea

 Beraz, ikusten dugunez, izaki humanoen 
presentzia oso antzinakoa da inguru hauetan, eta 
beharren arabera, garai bakoitzeko sozietate bakoi-
tzak bizi irauteko eta aurreratzeko behar zituen 
instalazioak muntatu zituen. Adibidez, oso atze-
ra joanez, Latsagatik hurbil dugu instalazio serio 
zaharrena, Burdin Aroko (Gure Aroa baino lehen 
Milenioa) Gaztelu Zahar [Ikus 70] herrixka harre-
situa edo muino gotortua, oppidum deitzen diren 
horietakoa, beste batzuen artean tamainarenga-
tik nabarmentzen dena (Peñalver, 2008: 52). Se-
gur aski zeltek osatzen zuten mehatxuaren kontra 
eraikitakoa. Gotorleku hauetan jada azaltzen dira 

iraganez Gares-erantz. Aragoi-ko bidea esaten zaio. 

Gaskonia

 Ez ditugu ahaztu behar Iparraldeko lur 
zabalak, Baskoi-Akitanirren ondorengoen lu-
rraldeak. Lurraldearen izenak berak garbi azalt-
zen du bertako biztanleen jatorria. Probabalitate 
handiz adieraz daiteke Pirinioetako bi aldetako 
Baskoiak eta Akitaniarrak batu egin zirela, zeren 
581-ean aldi berean eraso baitzituen Leovigild 
visigotoak Ebro-tik eta Chilperic frankoak Ga-
rona-tik. 626-an Duke Aigino-k Akitania estatu 
independiente bihurtu zuen. Akitania autore bat-
zuen iritziz, antzinako bederatzi tribuen lurraldea 
zen, Ausci-en lurraldea zen. 710-an Eudon Han-
diak Akitania eta Baskonia-ko Dukerriak hereda-
tu zituen, Loira-tik Ebro-ra, eta Rodano-tik Bi-
zkaiko Golkora (Orella, 2001: 108). Erdi Aroan, 
1154-an Ingelesen eskura iragan zen, eta beran-
tago, 1453-an frantsesak egin ziren jaun eta jabe.

 Lurralde honetako eskualde batzue-
tan, adibidez, Gers-en, nobleen egoitzak eraikin 
bakar batean batuak daude, Dorre sinple batetik 
garatzen joan ziren. Gaztelu gaskoiak, Salak edo 
Sala-Dorreak deitzen dira [Ikus 50] (Séraphin, 
1999: 14, 15). Nafarroako Armeria buru Jaure-
gi eta dorreekin antzekotasun handia dute. Iker-
keta berezia mereziko luke fenomeno honek.

Bearnoa

 Baskoniaren eremu zabal horretan beste 
lurralde subiranoa sortu zen, Paue hiriburu zue-
larik. 840-an sortu zen Bearno-ko Bizkonterria 
(Gastellu, 2008: 3). Mendetan lurralde subiranoa 

[50] Sainte-Mère Gaztelu Gaskoia.
(http://www.gersicottigersicotta.fr/
archives/2012/11/05/25486716.html)

[60] Paue Gaztelua. Bearnoko hiriburuan (Autorearen 
argazkia 2008).
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baina azkenean akordioak egingo zituzten, eta 
neurri handi batean euren ohiturekin nahaske-
ta egingo zuten, eta aurrerakuntzak profi tatu eta 
bereganatu, eta Possessore bihurtuko ziren, hau 
da lurren jabe, izen latinoak hartzera heltzeraino.

 Autore batzuen ustetan (Buffi ères, Des-
bordes, 2006:134), beren milen kalkuluen arabera, 
Izura-Azme Erdi Aroko hiria, posible da, itinera-
rio erromatar horretako Carasa Statio-aren, hau 
da, errepide horren “zerbitzugunea”-ren, honda-
kinen gainean eraikia egotea. Beste batzuek Ga-
rruze herria izan daitekeela diote. Via-ren estazio 
sekuentzia ondorengoa da, Aquae Tarbellicae 
(Akize/Dax), Carasa, Imus Pyrenaeus, Summus 
Pyrenaeus, Iturissa (berriki prospekzio arkeolo-
giko batez ia konfi rmatua, Auritz-en) eta Pampe-
lone [Ikus 80]. Azken ikerketen arabera badirudi, 
erromatar eraikinen iraunkortasuna pentsatzen 
zena baino luzeagoa izan zela, hau da, Erromako 
erortzearen ondoren mende batzuk iraun zuela. 
Antzinate Berantiar honetan berriz ere azalduko 
dira Buruzagi baskoiak, beren jatorrizko izenak 
berriz azaltzen baitira, baina oraingoz oso gutxi 
dakigu bere habitat edo biztokiari buruz, gehient-
sua zurez egindakoa izango baitzen. Erdi Aroan 
Done Jakue arruta komertziala berpiztu zenean, 
Statio-a hiri bilakatuko zen. Eta garai horretan 
gobernatzen zutenak jada Nafarroako Buruza-
giak edo Agintariak ziren, Iruñetik, Erromako le-
galitatearen bitartez sortutako administrazioaren 
bitartez. Izatez, Nafarroako Erresuma Iruñetik 
abiatu zen, Iruñea hiri zaharretik, Erromako in-

fortifi kazioaren hiru oinarriak, hau da, lubaki edo 
fosoak, harresia eta dorrea, hortik aurrera perfe-
kzionatu besterik egingo ez direnak. Litekeena da 
buruzagi baskoi-akitaniarrek, Herri gerrari zelte-
kin borrokak izatea hasieran baina gero akordioe-
tara eta interkanbiora iritsiko ziren segur aski, eta 
bere gotorlekutik gobernatuko zuten inguru hau.

 Bestalde, Gaztelu Zahar gailurrak, bi-
dearen pasabidea dominatzen du; Gaztelu Zahar 
lekuak eman ditu erromatar txanpon sorta inpor-
tantea -bere azterketa abian da- eta Al-Andalus-
eko Omeya Emir Hishman-en (788-796) dirham 
bat, Andalusia-n egina: txanpon honek lekukoa 
ematen du, leku hau 8. mendearen bukaeran era-
biltzen zela (Buffi ères1; Desbordes, 2006: 130).

 Arrutak zaharrak ere hor ziren, eta dau-
de. baskoi-akitaniarrenak, aipatu dugu, mantenu 
gutxien behar zutenak ziren, ideia zaharrari eut-
siz, harkaitza azaleratzen zen lekuak lotzen bai-
tzituzten, ibilbidearen luzera gauza sekundarioa 
zelarik. Erromatarrak ordea, beren ingeniari-le-
gionarioekin ibilbideak optimizatu egin zituzten, 
bi puntu lotzeko lerro zuzena erabiliz ahal zuten 
neurrian, abiadura eta denbora lehenetsiz. Horrek 
noski mantenua ahultzen zuen. Ez dakigu, baina 
Latsaga inguruan seguruenik dorreren bat eraikiko 
zuten, Izura-tik iragaten zen Itinerario Antonino-
ko Via XXXIV kontrolatzeko. Nahiz eta oraingoz 
ez dugu ezer ere aurkitu. Jada esan dugu, garai 
hartan, segur aski, Buruzagi baskoi-akitaniarrak 
hasieran borroka izango zuten erromatarrekin, 

[70] Gaztelu Zahar Herrixka Harresitua (A) (GoogleMaps).
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Nafarroako Mendebaldeko lurraldeak eta bere por-
tuak konkistatu zituenean, Baionako portua erabi-
li zuten, eta bertako burgesekin etengabe tratuak 
egiten zituzten, hiria une horretan Ingelesen esku 
bazen ere. Aturri ibaia, Nafarroako Iparraldean 
dagoen Bidaxune Gazteluraino nabigagarria da, 
Biduze ibai adarraren bitartez heltzen da. Eta han 
bertan, gaztelupean dago azken ibai portua [Ikus 
90]. Izatez gailentasun handien lortu zuen Pie-
rres II Jaun Latsaga-koa, kostako hiri horretako 
merkatari Nikolau Latsaga-koaren semea izan zen.

 Bai, hala da, aipatu dugu antzinako ga-
raietatik lekua estrategikoa dela, baskoiek arruta 
zahar bat baitzuten Ebro Ibarra Akitaniako zereal 
lur sailekin lotzeko. Erromatarrak lurralde hone-
tara iritsi zirenean, bide zahar horiek egokitu zi-
tuzten beraien interes komertzial-militarrei me-
sede egiteko, eta Atlantikoko Bidea kontsolidatu 
zuten, Asturica-tik Burdigala-rainokoa. Erroma-
tarren gainbehera etorri zenean, bide horiek ezin 
izan ziren behar bezala mantendu, eta erdi aban-
donaturik geratu ziren. Antzinate Berantiarrean 
poliki poliki eta Erdi Aroan batez ere, berriz ere 
jarri zen martxan arruta komertzial oso inportan-
tea, Atlantikoa egituratzen zuena, gero kutsu er-
lijiosoa ere hartu zuen bidea. Done Jakue Bideaz 
ari gara noski. Arestian hitz egin dugu bide sare 
honi buruz, baina hemen erantsiko dugu zer dion 
inguru honi buruz Liber Sancti Jacobi edo “Erro-
mesen Gida” bezala ezagutzen denak. 1139-an 
idatzi zen, eta Aimeryc Picaud-i egozten zaio, eta 

perioak egin bezala bezala, Erroma hiri zaharre-
tik. Baina Pirinioetako Zuzenbidea berreskuratuz.

 Eta orain ikusiko dugu, Eremu Zabal ho-
netan kokaturik dagoen Latsaga, gure Gaztelu-
Jauregia nola txertatzen zen inguru zabal honetan. 
Izura-Azme-n dagoenez, arestian ikusi ditugun ko-
munikazio sare diferenteekin erlazionatua zegoen. 
Alde batetik Bortuak gurutzatzen zituen Erret Bidean 
zegoen, hain zuzen ere Nafarroako hiriburu Iruñea, 
Donibane Garazirekin lotzen zuen bidean, eta nos-
ki, zona horretan zeuden gaztelu guztiekin lotzen 
zuena, hau da, Iparraldeko Defentsa-Frontearekin.

 Arrutak ondorengo Erret Gaztelu hauek 
segitzen zituen. Arlekia, Luzaide, Donibane, Roca-
bruna, Latsaga, Garruze, Renaut, Rocafort, Agra-
mont, Bidaxune, eta Gixune Aturri ibairaino. Hau 
da dudarik gabe Latsaga-ko Jaun-Andereek hiri-
burura joateko erabili zuten bidea, erresuman burutu 
zituzten funtzio diferenteak egiteko. Adibidez, 15. 
mendean, Iruñera, Errege-Erregina Katalin Foix-
ekoa eta Joan Labrit-ekoaren koroatzera joateko. 

 Eta bestalde Europatik zetorren Done 
Jakue Bidea dugu, erresuma gurutzatzen zuena, 
hain justu Izura-Azme-tik iraganez, hau da, gure 
eraikin multzoa dagoen lekutik. Gainera jada ai-
patu dugu hemen zirkunstantzia berezia gertatzen 
zela, Okzitania eta Frantziatik zetozen hiru bide 
elkartzen zela. Zehazki, heltzen ziren, Tours-etik 
(hau da, Paris-etik), Vèzelay eta Le Puy-tik. Gai-
nera Latsaga ibilbidearen parte handi bat Baionako 
itsas portutik ibai bidez komunikaturik zegoen. 
Hala da, Nafarroako Errege-Erreginek, Gaztelak 

[80] Burdigala-Asturica, Izura-Azme-n (L. de 
Buffi ères, 2006: 19).

[90] Bidaxuneko Gaztelupean Biduze ibaiko azken 
portua (Autorearen argazkia 2006 Abuztua).
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nara dedikatzen ziren  infantzoien, hau da, ber-
tako noblezia txikiaren etxeak nagusi baziren 
ere, Laustania-ren kasuan harriz harri burututako 
estudio zehatz bat egin ondoren, funtzio milita-
rra planteatzen da (Duvivier, 2004: 84, 85, 86). 
Defentsa merloiez hornituriko dorre-etxea zen. 

 Beraz, Latsaga Gaztelu-Jauregiaren 
testuingurua hori da. Nafarroako Erresuma, 
Bortuetatik haratagoko Merintate edo Baile-

zera jakinarazten du: “Herrialde honetan bidesari-
zale txarrak daude, hau da, Garazi-ko bortuetatik, 
Izura (Ostabat) deituriko herritik, Donibane (Saint 
Jean) eta Eiherelarre-ra (Saint Michel); benetan 
deabruetara bidaltzekoak dira” (Buffi ères, Desbor-
des, 2006: 131) baina autore hauek aipatzen duen 
iturria ondorengoa da (Vieillard, 1997: 21-23).

 Instalazioei dagokienez, oraingoz ez da-
kiguna zera da, erromatarren garaian ba ote zen 
halako kontrol posturik Latsaga-ko edo inguruko 
lekuren batean. Antzinate Berantiarrari buruz, ora-
indik datu gutxiago dakigu. Erdi Arora iritsi behar 
dugu ingurua pixka bat ezagutzeko, eta badakigu 
testuingurua Nafarroako Erresuma zela. Latsaga 
Gaztelu-Jauregitik hogei bat kilometro Hegoalde-
rantz Donibane Garazi [Ikus 100] kokatzen dela, 
bortuetatik haratago Merintate edo Bailegoaren hi-
riburua, harresi inportantez inguraturiko hiria, eta 
han eraiki zutela Defentsarako gaztelurik nagusiena.

 Donibane Garazi-tik hurbil ere, Hegoal-
derantz dorre-etxe inportantea bat dago, hain 
zuzen ere Izpura herrian. 13-14 mendetan erai-
kia, Errobi ibaiaren ertzean, Laustania Jauregia 
[Ikus 110] dugu. Eskualdean nekazal ustiape-

[100] Donibane Garazi txori begi bistan (Duplantier, 2008: 93).

[110] Laustania Jauregia Izpura-n (Euskomedia, 2004).
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gainera, mota honetako eraikin bat egiteko apro-
posa. Eta azkenik, eraikuntzaren aldetik, eraikina 
dagoen lekuan bertan. harkaitz azaleratzeak dau-
de, eta garbi dago hori profi tatzen zutela eraiki-
nei, batez ere militarrei, oinarri sendoa emateko.

 Esan dugu ura dagoela, modu iraunko-
rrean gainera, inguruko mendietatik latsek eka-
rritakoa. Segur aski ere iturbururen bat ere egon 
daiteke bertan. Beraz, litekeena da, oraindik age-
ri ez bada ere, Gaztelu-Jauregiko Behe Korta 
edo Arma Patioan iturri edo putzuren bat egotea. 
Baina hori indusketa arkeologikoek egiaztatu be-
harko dute. Ur honen presentziak ere gazteluaren 
inguruko urez betetako lubaki edo fosoak betetzea 
posible egiten du, baina utz dezagun hor oraingoz.

 Esan dugu kareharri azaleratzeak egokia 
egiten duela horrelako harrizko eraikin bat anto-
latzea, harrobia bertan antolatzen baitzuten. Baina 
harririk ez bazen ere inguruan, urrunetik ekartze-
ko baliabideak bazituzten, baina noski garestiagoa 
irteten zitzaien. Ez dakigu Erdi Aroko horrelako 
harrobi txiki batean Vitruvio-ren gomendioak 
betetzen ote zituzten, hau da, harria erauzi, eta 
bost urtez han bertan uztekoa, eguratsak auke-
ra zitzan piezarik preziatuenak, baina egia dena 
zera da, eraikinak 700 urte daramatzala zutik.

 Eta azkenik, aipatu dugu lekuan ber-
tan, harkaitz azaleratzeek ezin hobea egiten du-
tela kokapena, harrizko dorre pisutsu bat ga-
rantiaz bermatzeko, ez dadin asentamendurik 
izan. Horregatik pentsatzen dugu, barrutiaren 
forma kuadrilateral irregularra, praktika ho-
rri zor zaiola, hau da, harresiak eraiki zituztela 
harkaitz azaleratze puntuak lotuz. Zeren ez bai-
tugu dudarik, zuten teknologiarekin, karratu per-
fektua egiteko ez zutela inolako problemarik.

 Nafarroako Armeria Buru Jauregiei 
buruzko tesi batean (Asiron, 2009), Latsaga-ko Jau-
regiari dagokion kapituluan, aipatzen da eraikinak 
gailur eta mendi handiagoz ingurutako zirko zabal 
bat okupatzen duela, terrenoaren terrazatze arin ba-
ten gainean, eta bertatik haranaren eta bidearen bi-
sibiliate ona dagoela. Eta horrek, tesi honen autorea 
pentsatzera eramaten duela, eraikinaren lekua auke-
ratzean, ez zela horrenbeste bilatu inakzesibilita-
tea, ezta ere defentsarako kondizio onak, baizik eta 
lurraldearen, nekazaritza eta abeltzaintza aktibitate 
ekonomikoen, eta pertsona eta merkantzien kon-
trol erreal eta eraginkorra eragiteko posibilitatea.

goa, Donibane Garazi lurraldeko hiri nagu-
sienetik hurbil, eta Frantzia eta Okzitaniatik 
zetorren Done Jakue Bideko hiru adarren kon-
fl uentzia. Eta hor erabaki zuen Latsaga leinuak 
egun zutik dagoen harrizko dorrea eraikitzea.

 Garbi geratu da lekua estrategiakoa 
dela antzinatik. Eta orain, bi kontzeptuen trant-
sizio gisa, inguruko kokapena, eta leku zehat-
za [Ikus 120], biak erlazionatzen dituzten au-
tore batzuen komentarioak erantsiko ditugu.
 Lekuaren izenak beti ematen baldin ba-
dizkigu bertako ezaugarriak, kasu honetan gure 
lekuaren izena oso esanahitsua da. Latsaga, 
“lats” edo “erreka” ugari dagoen lekua da. Ares-
tian aipatu dugu, lekua estrategikoa dela antzi-
nako garaietatik arruta zaharren ertzean zego-
elako. Gotorleku baterako kondizio ezinbestekoa 
du ere. Lekuan ura dago. Materialen hornitzeari 
dagokionez, inguruan kareharria dago, azalean 

[120] Latsaga Gaztelu-Jauregiaren Lekuaren Planoa 
(B. Duvivier, 2002).
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honi erantzuna emateko. Eransten dute eraikinera 
sarbidea cul-de-sac moduko bide baten bidez egi-
ten dela, bide horrek hilerria zerbitzatzen baitzuen, 
eta Sarrerako Dorrera eramaten duela, Iparraldean. 
Esaten dute ere, Mendebaldean badela oso antzi-
nako bide baten arrastoa, segur aski Ipharlatze-ko 
lepora zuzenduko zena. Alde honetara ezarri ziren 
Dorre Diagonala eta Goaita edo Garita Poligonala.

 Bestalde, urari buruz zera komentatzen 
dute Lapurdiko autoreek, eraikinaren Ekialdeko 
partea Bertugaine-ko hegaletatik datorren “lats” 
edo “erreka” txiki batez inguratua dagoela, eta 
partikularki egokitze berezi bat izan zuela iturri 
batetik. Ikus daitezke iturri hau, eta Latsaga Gaz-
teluaren artean dagoen ibilbidean, itxiera hormen 
itxura diferentea duten arrastoak, ura eraikine-
ra ekartzea posible egiten zuen dispositibo baten 
parte izan zitezkeenak. Jada aipatu dugun kuestio 
bat aipatzen dute, gogoratu behar dela, Latsaga-
k euskaraz, “latsen lekua” (erreken lekua) esan 
nahi duela, eta horregatik uste dutela, eraikinaren 
kokatzea ez dagoela etimologia honetatik at. Hala 
ere, ez dute aurkitu inolako indikaziorik posi-
ble egingo zukeenik harresiaren barnean zisterna 
bat lokalizatzea, iturritik zetorren ura bildu ahal 
zukeena. Puntu honetan, komentatu behar dut, 
beste posibilitatea bat izango litzatekeela barru-
tiaren barnean egun ezkutatua dagoen beste iturri 
bat egotea, hipotesi mailan besterik ez bada ere.

 Beraz, laburbilduz, lekua aukeratu zute-
nean, Latsaga-ko Eraikin Multzoa altxa zutenen 
buruan jartzen saiatuko bagina, leku hori auke-
ratu zuten ur hornikuntza garantizatzen zuelako. 
Eta Jatorrizko Dorrea haitz gainean ezartzeko 
aukera zutelako. Berantago, Iparraldean Sarrera 
Dorrea ezarri zuten, segur aski ere haitz gainean, 
herrirako bidearekin lotuz, eta barrutia hertsi zu-
ten. Buruan koadrilateroa bazuten ere, beti haitz 
oinarri on baten bila zebiltzan harresientzat, eta 
honek egin zuen forma irregularra ateratzea. Men-
debaleko aldea defendatzeko, hau da, bidea zaha-
rra eta mendiak, alde horretan Dorre Diagonala 
eta Goaita edo Garita Poligonala ezarri zituzten.

ORAINARI ERREFERENTZIA

 Erromako Galtzadak egungo Autobideen 
antza izugarria dute. Tabula Peutingeriana-n iku-
si dugunez Erromako Inperioko Errepide edo 
Autobide sarea osatzen zuten. Egungo “Miche-
lin Mapa” bailitzan. Guk, erromatarren galtzaden 

 Bestalde, beste autore batzuk beste analisi 
mota egiten dute Erdi Aro Berantiarreko dorreen 
inguruan (Azkarate, García Gómez, 2004: 9, 12). 
Autore hauek adierazten dute, hormak altxatzeko 
erabilitako material beretatik, eraikina ezartzeko 
aukeratutako lekuraino, eraikina osoa kondiziona-
tuta egoten zela bere inguruneak eskaintzen zituen 
posibilitateekin. Zera ikustarazten dute, historio-
grafi a mediebalistak dorrea elementu eszenogra-
fi ko gisa tratatu duela, bere esanahia Ahaide Na-
gusien erresidentzia gotortura murriztuz. Elementu 
infraestruktural gisa ordea, transzendentzia handia 
du. Horrela, dorrea, errota, patronatu eliza, ola, zu-
bia, eta abarrek, lurraldearekin eta komunikazio bi-
deekin, osatu zuten Erdi Aro berantiarrean, dorrea 
bezainbateko errealitate konpaktua. Eta ondoren 
espazioak azken mendean izan duen kontsidera-
zioaren analisia egiten dute. Zera diote, 20. men-
dearen erdialdera arte, espazioa kontsideratua izan 
dela “objektu” gisa. Ordutik egunera arte, lurraldea, 
eta arruta komertzialak ere “euskarri” gisa kont-
sideratuak izan direla. Eta eransten dute, beraien 
iritziz lurraldea erlazio espazialen “behikulu” dela.

 Eraikina altxatzen den leku zehatzari 
buruz arestian hitz egin genuenean, komentatu ge-
nuen oinplanoaren irregularitateak erantzuten ziola 
eraikitzaileek horma pisutsu haiek bermatzeko bi-
latzen zuten oinarri sendoari, hau da, ahal zutenean 
haitzaren azaleratzeei segitzen zietela, bai dorreak 
eta bai harresiak eraikitzeko garaian. Gai hauetan 
aditua den, eta gazteluei buruzko hainbat liburu 
publikatu dituen López de Aberásturi-ri2 egin ge-
nion elkarrizketan teoria hauek egiaztatu genituen.
 
 Eta azkenik, ikus dezagun zer dioten 
Latsaga Gaztelu-Jauregiari buruz lan sakonena 
egin duen autoreek (Duvivier, Legaz 2002). Latsa-
ga ezarria dagoela diote inguratzen duten bi gailur 
zuhaizdunen azpian, Gaineko Borda (399 m) eta 
Bertugaine (400 m), eta Izura-ko hilerriaren hur-
biltasunean. Terrenoan txertatzeari dagokionez ko-
mentatzen dute, multzoaren tamaina handiari zor, 
eta terreno naturalaren malda arinari, beharrezkoa 
izan dela goiko partea, Mendebaldean, zorura ego-
kitzea. Lurrari moldatzeko behar hau profi tatua izan 
ahal zela lubakiak edo fosoak burutzeko, oraindik 
ikusgai hiru aldetan. Pentsatzen dute jatorrizko 
eraikinak, hau da, eraikinak nagusiak, ez zuela fo-
sorik. Kasu honek baztertu egiten du harresia egin 
ondoren zulatu zenik, dorrearen zimentazioa oin-
usteko arriskuan geldituko baitzen. Dena den, uste 
dute zundaketak ezinbestekoak izango direla gai 
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zizelkatzen zuten4. Mota askotako soluzioak burut-
zen zituzten, adibidez, bi aldetara altuera handiko 
paretakoak, trintxerak, labar edo mozketa bertika-
lak, edo mailakatzeak. Obra guzti hauek burutzen 
zituztenean harrian zizelkatzen zuten idazki bat, 
eta bertan jartzen zuten nork egin zuen obra, edo 
nork fi nantziatu zuen. Via hauek zeharkatzen zituz-
ten haitzetan ateak zizelkatzen zituzten ere, egungo 
tuneletan egiten den antzera. Gaur egun, askotan, 
ate hauek soilik preserbatu dira. Eta azkenik, kuro-
sitate modura erantsiko dugu, erromatar galtzadak 
identifi katzeko erabiltzen den datu bat aipatuko 
dugu. Egun, oraindik, erromatarren galtzaden in-
guruan putzu handi batzuk azaltzen dira, hain zu-
zen ere bere garaian harria erauzteko egin zituz-
ten zuloak dira. Hau da, garai hartako harrobiak 
egun putzu bilakatu dira, euri uraz bete baitira.

 Errepidea berari dagokionez lehenik azal-
duko dugu eraikuntza aldetik nola osatzen ziren. 
Errepidea geruza diferentez osatu zegoen [Ikus 
130]. Oinarrian harri handiak, gainean harri txi-
kiagoak, ondoren lurra, eta azkenik, ibilgailuek 
zapaltzen zuten geruza zagorrez egina (egungo 
asfaltoaren antzera), noizean behin mantendu be-
har zena (egun bezala). Zazpi-zortzi metroko za-
balera zuten, berriki egungo Nafarroa Garaiko 
Auritz-eko ustezko Iturissa-n azaldu dena beza-
lakoak, bi gurdi abiadura handian gurutza zite-
zen. Gurdien ardatzaren luzera, hau da, gurpilen 
artekoa, 1, 40 metrokoa zen. Errepideen ertzetan 
zintarriak zeuden, ertza indartuz, eta horien tartean 
betelana jartzen zen. Errepide alboetan arekak edo 
kunetak zituzten, gaur egun bezalaxe [Ikus 140]. 
Galtzada guztiak pixka bat kurbatuak zeuden, hau 
da, konbexuak ziren, ura alboetara desbideratze-
ko. Esan dugu jada pertsonen garraioa bazegoela 
ere, eta honek abiadura handia behar zuen, gauez 
ere bidaiatu ahal izaten zuten. Honek suposatzen 
du errepideak oso leunak eta irmoak zirela, bide-
zulorik gabekoak. Erromatarrek galtzadak pres-
tatzen zituzten, ez zaldien apatxak edo azkazalak. 
Frankoen garaian ordea errepideak kalitate askoz 
ere txarragokoak ziren, galtzada erromatarrak de-
kadentzian erori baitziren mantenu faltagatik, ez 
baitzegoen atzean gastu guzti horiei aurre egite-
ko administrazio antolatu eta indartsu bat. Beraz, 
badirudi frankoen garaian inbentatu behar izan 
zituztela ferrak, zaldiak ibiltzen ziren terrenoak 
kalitate txarrekoak baitziren. Gure Aroaren ondo-
ren Europan erregistro arkeologiko batean aurki-
tutako iltzeekin ezarritako lehen burdinazko ferra 
Gure Aroa baino lehenagoko 5. mendearen ingu-

aditu baten deskripzioak (Moreno Gallo3, 2010) 
eta (Moreno Gallo, 2013) erabiliko ditugu egun-
go autobideekin konparatzeko. Eta ikusiko da 
benetan antza harrigarria dela, eta duela bi mila 
urteko errepideez ari gara. Autore honek dio, 
errepide erromatarrak gauza batzuetan egungoak 
gainditu ere egiten dituztela. Baina ikus dezagun.

 Trazatuari dagokionez, mapan ikusten 
da, ziutate inportante guztiak loturik zeudela, eta 
ikonkoen bidez mapa horretan, ziutate bakoitzaren 
inportantzia markatzen zela, eta horien artean era 
guztietako instalazioak zeudela, statioa-k, man-
sioa-k, villa-k eta abar. Zaldiak aldatzeko, atsedena 
izateko, eta gaua pasatzeko, probisioz hornitzeko 
eta abar. Egun bezala, gasolindegiak edo ezantza-
zerbitzuguneak, atseden-zerbitzuguneak, errestau-
ranteak, hotelak e.a. Galtzadetatik adar bat atera- 
tzen zen zuzenean leku hauetara. Hain zuzen ere, 
egun gertatzen den bezala ere. Egun, autobideen 
inguruan jarduerak sortzen badira, garai hartan 
ere. Trazatu zehatzak diseinatzeko garaian, jada 
esan dugu, bi puntu ibilbide motzenaren bitartez 
lotuz, ez zuela axola horretarako egin behar ziren 
lanak. Beraz, egungo logika berberari jarraikiz. 
Egun noski, lanak egiteko baliabide eta makinaria 
askoz ere indartsuago dugu, baina funtsean modu 
oso antzekoan egiten zuten lan erromatarrek. Eta 
abiadura erosotasunaren gainetik zegoen, hau da, 
lehentasuna zuen. Egun gertatzen den modu ber-
berean. Errepideek malda minimoa zuten, egungo 
ingeniariak saiatzen diren bezala. Lurraldea laua 
zenean geruza asko eransten zituzten, eta asko-
tan lubetez edo terraplenez akonpainatzen ziren. 
Egun ere erabiltzen den teknika da autobide asko-
tan. Erreten drenaia garantizatzeko 50 cm-ko hodi 
karratuak egiten zituzten galtzaden azpitik. Hau 
ere, edozeinek ikus dezake egungo autobideetan 
zehar ibiltzen garenean. Ura nola bideratzen den 
errepidean ez dezan kalterik egin. Galtzadaren 
bi alboetan zangak zeuden, egungo autobideetan 
bezala, eta bertara sartzea eta erasoak eta lapurre-
takak ekiditeko. Zerrenda guzti hori begetaziorik 
gabe mantentzen zuten, hain zuzen ere, bidaiariei 
bisibilitatea garantizatzeko, arriskua izango balitz 
segituan ikus zezaten. Egun ere, autobideetara ezin 
da sartu, sarrera itxita dago metalezko hesi batez, 
seguritate arrazoiengatik. Egun, normala denez, 
hobekien preserbatu diren galtzada zatiak, haitza-
ren gainean egin zirenak dira. Haitzean mozketak 
egiten zituzten, errepide edo via, han zehar iragan 
zedin. Esan dugu jada leku motzenetik egiten zu-
tela trazatua, haitzarekin topatzen baziren, haitza 
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mugarria batzuk jartzen zituzten, hain zuzen ere, 
miliarioak. Egungo seinaleak bezalakoak. Berriki 
aurkitu ditu Aranzadi Zientzia Elkarteak horrelako 
ale oso interesgarri batzuk egungo Nafarroako Pi-
rinioetan. Bertan, inskripzioak azaltzen ziren, zein 
enperadorek egin zuen galtzada hori azpimarratuz. 
 Ibilgailuei dagokionez mota askotakoak 
zeuden, egun gertatzen den modu berberean, eta 
denak galtzada beretik zihoazen. Normalean gur-
diz bidaiatzen zen, baina era askotakoak zeuden. 
Pisudunetatik hasiko gara, eta esan dezakegu 
egungo kamioiak [Ikus 150] zirela hauek, eta nos-
ki edozein terreno ez da gai hainbat pisu jasateko, 
beraz zoruak ongi egina izan behar zuen. Gehien 
pisatzen zuten kargak likidoak zeramatzaten upe-
lak ziren, esan daiteke egungo zisterna “kamioen” 
baliokideak zirela. Baina era guztietako kargak 
garraiatzen zituzten, adibidez, tonak pisatzen zi-
tuzten kolonak edo sarkofagoak. Biga oso ohikoa 
zen zirkuan baina baita ere bidatzeko erabiltzen 
zen. Esan daiteke egungo “autoa” izango litzate-
keela, baina jendeak zutik bidaiatzen zuen. Batez 
ere instituzio publikoek erabiltzen zuten, azkar bi-
daiatzeko. Beraz, bazituzten biga-k (biga, bi zal-
dikoa) eta quadriga-k (quadriga, lau uztarri, lau 
zaldikoa). Gurdien zerbitzu inperial ofi ziala cur-
sus velox-a zen. Erromatarrek ez zuten normalean 
zaldien gainean bidaiatzen baina mezulariak bai 
zaldiz bidaltzen zuten, galtzada, zaldien apatxei 
modu ezin hobean egokitzen baitzitzaien zama-
lka ibiltzeko. Honen baliokidea egungo “motorra” 
izan daiteke. Dokumentazioan azaltzen denez, 560 
km egin zitzaketen bi t’erdi egunetan. Gurdiek 
suspentsio sistema oso ona zuten, larruzko zingi-
la edo zintxa batzuen bidez, bibrazioak ez zitezen 
kabinara transmititu. Pintura pompeianetan ikus 
daitezke detaile guzti hauek. Frantzian, adibidez, 

ruan izan zen, konpletua, iltzeekin, hain zuzen ere, 
Errege franko Childeric I.aren hilobian izan zen, 
Tournai-en, egungo Belgika-n.  9. mendera arte ez 
dago dokumentaziorik ferrak aipatzen dituenik. 
Jatorria garbi ez badago ere autore gehienek be-
girada Erromako Inperioko Ekialdeko herri bar-
baroei zuzentzen diete. Herri arabiarren artean ere 
tradizioa oso zaharra omen da. Hau guztia horrela 
dela jakinik, eta arkeologiko guztiz demostratua 
badago ere, oraindik irauten du lauzetako galtza-
den mitoak. Erroma ziutateko Via Apia famatuko 
lauzetan, eta beste ziutate batzuetako lauzetan oi-
narriturik zabaldu zen galtzaden mito faltsu hori. 
Hirietako kaleak egia da horrela eraikitzen zutela, 
zoladura harrizkoa zutela, eta poliki zirkulatzeko 
ziren, beste gauza batzuen artean lauzak erraz gar-
bitzen zirelako eta soinurik ateratzen ez zelako. 
Oinezkoentzat ere pasabideak zeuden, hain zuzen 
ere egungo zebra pasabideen antzekoak. Eta zal-
diei ziutatetan ibiltzeko sandalia moduko batzuk 
janzten zizkieten ez zitzaten apatxak edo azkaza-
lak hondatu ezta ere irristatu, eta zaldi-sandaliak, 
hiposoleae, edo soleae ferreae, deitzen ziren. Ora-
ingo honetan ere herri zeltengana jo behar dugu 
zeren itxuraz hiposandalia hauek ezagutzen omen 
zituzten. Berantago, erromatarrek herri hauek 
menderatzekoan garatu egin zituzten. Ziutatetako 
kaleak beraz lauzetakoak ziren baina ziutatetatik 
irteten ziren errepideak edo galtzadak abiadura 
handiz ibiltzeko ziren, eta arestian aipatu ditugun 
ezaugarri horiek zituzten, erremate gisa, zagorrez 
estalitako geruza, egungo asfaltoarena egiten zue-
na. Hala ere, oraindik ere, harrigarria badirudi ere, 
egun, unibertsitateetan, oraindik, galtzadak lauzez 
egindakoak izan zirela irakasten da. Eta ez dira 
“benetako” via erromatarren argazkiak erakus-
ten. Errepidean zehar miliak markatzeko harrizko 

[130] Galtzada erromatar baten sekzioa. Burgos eta 
Palentzia. Egungo Espainia. (Isaac Moreno Gallo, 
2001: 89)

[140] Errepide moderno baten sekzioa. http://
www.ikonet.com/es/diccionariovisual/transporte-y-
vehiculos/transporte-terrestre/sistema-de-carreteras/
seccion-transversal-de-una-carretera.php
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bi aldetako lur emankorrak zituzten soroak lotuz. 

 Burdin Aroan azaldu ziren bertako biz-
tanleen lehen muino gotortuak edo herrixka ha-
rresituak. Hipotesi bat besterik ez bada ere ba-
dirudi Iparraldetik heldutako Zelten migrazioak 
sorturiko inseguritatearen ondorioz. Hasierako 
talkaren ondoren, segur aski, proto-euskaldunek 
ikasiko zuten Herri gerrari honetatik. Eta lehen 
defentsa eraikin hauetan jada azaldu ziren oina-
rrizko hiru elementuak. Lubaki edo fosoa, harre-
sia eta dorrea. Eta noski ez ziren eraikin guztiak 
berdinak. Lekuak eskaintzen zuen defentsa natu-
ralaren arabera esfortzu txikiagoa ala handiagoa 
egin beharra zuten erakina eraginkorra izan ze-
din. Horrela, batzuk besteak baino garatuagoak 
ziren, eta pixkana eboluzionatzen joan ziren. Eta 
proto-euskaldunak saiatu ziren bere leku estrate-
giko horietatik ahal zuten lurraldea gobernatzen.

 Horrelakoa zen egoera Erromaren arma-
da izugarria heldu zenean, lehenik Hegoaldetik eta 
gero Iparraldetik. Erromatarrek bi aukera ematen 
zieten konkistatzen zituzten Herriei lehen talken 
ondoren. Kolaborazioa ala anikilazioa, eta nos-
ki Herriek beren indarraren arabera egiten zuten 
erabaki hau. Galiarrak, itxuraz nahiko aurreratuak 
zeuden, eta aurre egin zieten. Emaitza anikilazioa 
izan zen. Proto-euskaldunekin itxuraz lehen talken 
ondoren akordiora heldu ziren. Gure lurraldea ia 
Europa osoa bezala erromatarrek beren interesen 
arabera berrantolatu zuten, arruta eta instalazio 
zaharrak berrituz, eta Asturica-tik Burdigala-ra zi-
hoan ardatza indartu zuten. Aurreko bideak baino 
mantenu handiagoa behar zuten galtzada eta insta-
lazio konplexuagoekin. Hasieran kontrol turris edo 
dorreak limes edo mugetan, eta gero, esan daiteke 
Europako lehen Autobide Sarea antolatu zutela, bi 
helburu nagusiekin. Beraien armada erraz mugi 
zedin, eta inperioan zehar sortzen ziren produktuak 
erraz bana zitezen alde batetik bestera, merkata-
ritza sustatuz, eta noski batez ere Erromarantz.

 Erroma erori zenean barbaroen inbasio-
en ondorioz, Erroma azpian egondako Herrien 
eta barbaroen arteko liskarrak sortu ziren, nork 
ordezkatuko zuen Erromako boterea. Antzinate 
Berantiarrean dena zen egiteko, eta euskaldunak 
pixkana berrantolatzen hasi ziren, eta existitzen 
baina mantenu ezagatik hondatzen ari ziren es-
trukturak bere posibilitateen neurrian berritu zi-
tuzten. Gutxi iritsi zaigu garai hartatik, segur aski 
gehiena zurezkoa egingo zuten-eta. Azkenean, 

zaldi pertxeroi erromatarrak azaltzen dira erliebe 
batean. Sistema hau autore batzuen ustez (Moulin, 
1989, t 25: 55-79) bere ondorengoa baino askoz 
ere aurreratuagoa zen, esan nahi dugu 17. men-
dean inbentatu zen balezta klasikoez osatzen zena 
baino. Esan beharra dago, erromatarrek beren 
gurdiak zeltei kopiatu zizkietela, beraiek onartua 
da dokumentazioan, aipatu dugun suspentsioa eta 
guzti baitzuten, gurpilek eta xasisak sortzen du-
ten mugimendua, kabinatik separatuz. Gurdien 
akzesorioei dagokionez, zaldien uhaleria, eta le-
pokoak oso onak eta modernoak ziren. Frantzian 
eta Ingalaterran 1970-ean lepoko erromatarrak aur-
kitu ziren, eta ez ziren 19. mendeko garraio siste-
ma baino kaskarragoak. Gurdi hauek 300 km egin 
zitzaketen egunean. Lo ere egin zezaketen bertan. 

Konklusioa

 Hastapenean Pirinioetaz bi aldetako lu-
rralde zabal hori, bertako jatorrizko biztanleek, hau 
da, tribu diferenteez osatutako proto-euskaldunek, 
estrukturatu zuten bere leku estrategikoak arruta 
zaharren bitartez lotuz. Leku estrategiko horietan 
esan dugu bere bizi iraupenerako beharrezkoak zi-
ren instalazioak antolatuz. Arruta zahar horietako 
bideak oso oinarrizkoak ziren, baina era berean 
oso iraunkorrak gauza sinple guztiak diren antze-
ra, harkaitza eta leku lehorretatik trazatzen bai-
tzituzten. Arruta nagusia Ebro Ibarra eta Garona 
Ibarra lotzen zituena zen Pirinioak zeharkatuz, eta 

[150] Gaur egun kamioi moderno bat galtzada 
erromatar baten zehar, 2.000 urte berantago. Burgos. 
Egungo Espainia. Kamioaren aurrean, galtzadan, 
atzeman daiteke indusketa arkeologikoa egin dela, eta 
egiaztatzen da galtzada erromatarra dela (Isaac Moreno 
Gallo, 2001: 42).
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la eta defentsarena zen. Inguru mailan eskualdeko 
nekazal ustiapen guztien kontrola eramango zuen. 
Eta azkenik, lekua aukeratu zuten, ura eta harria 
azalean nahikoa zegoelako segurtatua. Ura kontsu-
mitzeko, eta lubakiak edo fosoak betetzeko, eta ha-
rria, eraikitzeko eta eraikina modu sendoan berma-
tzeko, fundazio edo zimentazio ezin hobea edukiz.

 Beraz, ikus daiteke, garai diferen-
tetako egoera politiko administratibo di-
ferenteen gainetik, euskaldunek halako ja-
rraitasun historiko bat mantendu dutela.

Oharrak

1Louis de Buffi ères Eusko Ikaskuntza-ko kide korres-
pondientea da.
2 Antón López de Aberásturi, Donostiako Arkitekturako 
Goi Eskola Tekniko-ko (DAGET) profesorea da, eta 
dorre eta gazteluei buruzko hainbat liburuen egileari 
egin nion elkarrizketa 2012-an.
3 Isaac Moreno Gallo Ingeniaritza erromatarrean aditua 
da. Espainiako Ministerio de Fomento-koa. Zaragoza.
4 Auritzeko Galtzadei buruzko Jaurdunaldietan Luzaide 
inguruko mendietara joan ginen, Aranzadiko kide Juan 
Mari Martinez Txoperena-k aurkitutako galtzada erro-
matarren aztarnak ikustera, eta oraindik haitzean landu-
ta dauden mozketa horiek. Moreno-k aipatu zuen segur 
aski Karlo Magno-k 6. mendean Pirinioan zehar egin 
zituen espedizioetan oraindik erromatarren galtzaden 
tramoak ikusiko zituela.
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hipotesi bat besterik ez bada, migrazio zeltikoak 
izan zirela. Beraz, hauek izango lirateke fortifi ka-
zioen lehen aurrekariak gure Eremua Zabalean. 
Beste gauza da, seinorialak ala zein tipokoak ziren, 
baina hori pixkana kontatzen joango gara. Azken 
Brontzean, eta ondoren Lehen Burdin Aro osoan 
asentamendu hauek eboluzionatzen segitu zuten. 

 Bestalde, Bigarren Burdin Aroan Ebro 
Ibarrean, itxuraz, zeltiberizazio bat gertatu zen, eta 
honek lurraldearen okupazioan eta antolamenduan 
aldaketa nabarmenak ekarri zituen, eraiki ziren 
barrutien barneko bide-kaleen, eta eraikin beren 
planifi kazioan, hau da, hirigintzaren kontsolida-
zioa gertatu zen (Llanos, 1992-93: 155-166). Eta 
merkataritza jarduerak handitu egin ziren. Garai 
honetakoak ezagutzen ditugu La Hoya (Guardia), 
Araban, bezalako herrixkak, oppida edo Muino 
Gotortu hauek, Lastra (Karanka), Araban, El Cas-
tillar (Mendabia) eta La Custodia (Viana), biak 

Euskaldunen edo Protoeuskaldunen 
Muino Gotortuak

 Tesi honen lehen helburuarekin segituz, 
orain Eremu Zabal horretako instalazioen aurre-
kariak ikusten saiatuko gara. Aurreko kapituluan 
egin genuen bezala oraingo honetan ere jatorri-
zko biztanleekin, hau da Pirinioetaz, bi aldetan 
bizi ziren tribu diferentez osaturiko euskaldun 
edo protoeuskaldunekin (Erromatarrek baskoi-
akitaniarrak deitu zieten, tribu nagusiei). Gure 
Aroa baino lehenagoko azken milenioan, Brontze 
Aroko Erdi-Azken periodoan, gure lurraldearen 
parte handi bat jada mota egonkorreko asenta-
menduz edo fi nkamenduz okupatua zegoen (Pe-
ñalver, 2008: 42-48, 154-159), hain zuzen Muino 
edo Herrixka edo Gotortu zabalak altxatzen hasi 
ziren unea, ordura arte ezagutzen ez zena. Autore 
honek ez du aipatzen, espreski, horretara eraman 
zuten arrazoiak zeintzuk izan ziren, baina badirudi 

2. KAPITULUA. ETXEBIZITZA SEINORIALEN ETA DORRE-ETXEEN      
         AURREKARIAK

Laburpena

 Etxebizitza seinorialaren aurrekarien bila Brontze eta Burdin Arora joan gara, orduan agertzen 
baitira lehen gotorlekuak. Ikusiko ditugu garai honetako euskaldun edo protoeuskaldunen Muino edo 
Herrixka Gotortuak. Segur aski Iparraldetik zetozen Herriek sortutako perilen aurrean eraikitakoak. Le-
kuak eskaintzen zuen babesa profi tatuz, eta hala ez zen neurrian defentsa artifi zialak erantsiz. Ondo-
ren erromatarren Kontrol Dorreak azaldu ziren gure Eremu Zabalean, konkistatzen zihoazen heinean, 
batez eta limes edo mugetan eraikitzen zituzten. Dorre hauen antza Erdi Aroko Dorreekin harrigarria 
da. Ikusiko ditugu ere erromatarrek konkista bukatu, eta bakea ezarri zutenean eraikitako landa us-
tiapenerako Etxebizitza Seinorialak edo Villa-k. Erroma erori ondoren eraikin hauek mendetan zu-
tik edo erdi hondatuta iraun zuten Antzinate Berantiarrera arte. Oraindik ilunegi dagoen garai hone-
tan, Herri diferenteak Erromaren heredentzia hartzen saiatu ziren baina ez zuten baliabiderik. Orduan 
Europa osoan, eta gure Eremu Zabalean ere Mota Gazteluak azaldu ziren, hau da, funtsean lurrezko 
tontor artifi zial baten gainean eraikitako zurezko dorre bat, zzurezko barrutiarekin. Hauek izan zi-
ren Erdi Aroko Dorreen oinarri, zurezko dorreak harrizko dorreez ordezkatu zirenean. Batzuk harri-
zko dorre gisa geratuz, eta beste batzuk pixkana eboluzionatuz, benetako Erdi Aroko Gaztelu bihurtuz.
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 Ezagutzen diren oinarrizko defentsa siste-
mei dagokienez klasifi kazio bat egin zen (Llanos, 
1974: 101-146), eta lau taldetan banatu zituen: sin-
pleak, kontzentrikoak, alternanteak edo sarrera falt-
sukoak, eta azkenik, konposatuak. Sinpleak horma 
bakarrekoak dira, hau da, Herrixka edo Barrutia 
inguratzen duen horma bakarreko motakoak. De-
fentsa kontzentrikoak ordea, lerro batzuez osatzen 
ziren, beraien artean kontakturik gabe, eta tartean 
espazio libreak utziz, beren diametroak progresi-
boki murrizten zituztela. Bere aldetik, defentsa 
alternanteak edo sarrera faltsukoak, gainjartzen di-
ren terrazetan oinarritzen ziren, zigi-zaga moduko 
abiatze eta amaierekin, eta sarrera bakarra zuten, 
gainontzekoak cul-de-sac zirelarik. Eta azkenik, 
mota konposatuko defentsak zeuden, arestian aipa-
tu ditugun tipo diferenteekin konbinazioak eginez. 
Beraz, ikusten dugu, Herrixka Gotortu hauek halako 
konplexitatea zutela, eta egoera eta leku diferente 
bakoitzerako soluzio diferenteak ematen zizkietela.

 Harresi hauek, guztiak, izan zitezkeen es-
truktura mistokoak, hau da bi eratakoak (Peñalver, 
2008: 49). Bata, aurreko eta atzeko aldean harriz 
eraikiak, eta lur eta harriz beteak, batzuetan enbor 
egitura bat dutela barnean, hori guztia trabatzeko. 
Eta bestea estruktura bakarreko harresia, hau da, le-
horrean ezarri ziren harlandugabe tabularren bitar-
tez burututakoak (Lastra-ko oppidum-a, adibidez), 
edo ongi kareztatutako eta harri betegarriz ezarri-
tako harlandusken bitartez (La Hoya, adibidez). 
Lehenengo kasuan harresiak lodiera nabarmenak 
hartzen zituzten, harlanduen tamaina aldatuz, ilara 
berean ere. Bigarrenean, blokeak handiak izaten zi-
ren, horiek bi horma paralelo osatzeko, eta ondoren 
tartea harri txikiz betetzeko, eta bi aldeak, zeharka 
ezarritako harrien bitartez lotuz. Batzuetan, Lastra-
ko oppidum-ean gertatzen den bezala, harresien 
lodierak 5 metro hartzen zituen, eta altuerak 4 me-
tro. Hala ere, lodiera arruntenak 1 m eta 1,5 metro 
artean zeuden. Beraz, ikusten dugu eraikin nabar-
men batzuen aurrean gaudela, ez edonolakoak.

 Tolosa inguruko Albiztur-eko Intxur-eko 
Herrixkaren harresiak [Ikus 20], adibidez, 1.500 m 
baino gehiagoko garapena hartzen dute, eta aldez 
aurretik, harri lau eta harri betegarri txikiz presta-
tutako oinarri baten gainean jarrita daude, beheko 
harriak oinbetetzeko asmoz, normalean tamaina 
handikoak direnak. Beste batzuetan ordea, segur 
aski ahal zutenean, tradizio zaharrari jarraikiz, te-
rrenoko harkaitzean fi nkatzen ziren, modu horre-
tan, defentsa estrukturari sendotasun handiagoa 

egungo Nafarroa Garaian, Berreaga (Mungia, 
Gamiz, Fika, Zamudio) Bizkaian, eta Basagain 
(Anoeta), Intxur [Ikus 10](Albiztur, Tolosa) eta 
Munoaundi (Azkoitia, Azpeitia), denak Gipuzkoan. 

 Pirinioz Iparraldeko adibide bat jartzeko, 
tribu akitaniar ausci-en lurraldearen bihotzean 
dago Roquelaure-La Sioutat oppidum-a, egun Gers 
Departamenduan (Mistrot, Sireix, 2012: 99), hiru 
aldetatik sakanez babestua dago, eta lurrezko ha-
rresi bat du Ekialdean. Asentamendua bihurtu zen 
Gure Aroa baino 600 lehenago. Eroritako lurrezko 
hormek, poste zuloek, zapaldutako lurrezko zo-
ruek, eta terrakotazko sutondoek adierazten dute 
etxebizitza errektangularren existentzia. Segur 
aski, goi-ordekaren Hegoaldeko malda osoa oku-
patuz. Egunoroko bizitzako jardueren froga ugari 
deskubritu dira, hazi karbonizatuak, animalien he-
zurrak, zeramika, Marseila-ko ardo anfora baten 
fragmentuak, eta Greziako luxuzko baxera. Gu-
txienez gobernatzen zuen eliteko batzuek lekuan 
bizi ziren, balio handiko bitxiek erakusten dutenez.

 Muino edo Herrixka hauetan, erliebe na-
turalengatik erraz defenda zitezkeen kokapenen 
hautatzeak ez ziren beti nahikoa izaten bere biz-
tanleen babes egokia lortzeko. Esan nahi baita, 
mota askotako Herrixka edo Barrutiak zeudela, 
eta noski funtzio diferentetakoak. Beraz, kasu 
askotan leku irisgarrien defentsa osatu beha-
rra zegoen, adibidez, lubakiak eta harresiak era-
biliz, hau da, lekuak eskaintzen zuen defentsa 
artifi zialki indartuz. Horretarako, kasu bakoit-
zean diseinu egokienei jarraikiz, bai taldearen 
beharren, eta bai bere posibilitateen arabera. 

[10] Intxur, Gipuzkoako Burdin Aroko herrixkako 
etxebizitza baten berreraikuntza hipotetikoa (Peñalver, 
2008: 38).
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 Egungo Bizkaian lubakia duten Herrixkak 
ondorengo hauek dira. Tromoitio (Garai) eta Berre-
aga (Mungia, Gamiz, Fika, Zamudio). Lehenengo 
lubakia haitzean induskatua izan zen, “V” formako 
sekzio azalduz, eta lodiera minimoa 4,20 m zuela-
rik. Aurrerago ikusiko dugu erromatarrek ere luba-
kiak “V” forman induskatzen zituztela, Erdi Aroan 
ez bezala, “U” forman egiten baitzuten (Mantecón, 
Marcos, 2008: 117). Egungo Gipuzkoako lurraldea-
ren barnean harrigarri azaltzen dira Intxur-eko (Al-
biztur) bi lubaki handiak, multzoan 650 m-ko gara-
pena hartzen dutelarik. Horietako batek osatzen du 
barrutiaren azken defentsa lerroa, Mendebaldeko 
isurian, eta bere oinarrian 1,25 m-ko zabalera du, 
eta ahoan 3 m-koa, eta barneko zonako altuera 4 
m-koa da, eta 2,80 m-koa kanpokoa. Beraz, berriz 
ere aipatzen dugu, ez zirela nolanahiko barrutiak. 
Herrixkako aurrez aurreko aldean, tontorraren in-
guruan, defentsa lerro batzuk eraiki zituzten, eta 
kanpokoenen ezaugarri oso antzekoak dituzte, 
mendiko beste ertzean kokatzen direnekin konpa-
ratuz. Beraz, hemen ikusten da, topografi a berezi-
ra ere nola moldatzen ziren (Peñalver, 2008: 52).

 Pirinioetaz Iparraldeko partean, adibidez, 
egungo Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako 
Herrixken artean nabarmentzen dira elementu 
hauen dimentsioagatik, jada aipatu dugun Gazte-
luzahar (Latsaga Gaztelu-Jauregia dagoen Lar-
zabale, Landibarre, Izura-Azme-ko inguruetan), 
eta Montarei (Etxebarre), 4 eta 5 m-ko sakonera-
rekin, eta Gaztelharriko Botxia (Lakarri, Arhane, 
Sarrikota Gaina) 5 eta 6 m-ko altuerekin. Bataz-
besteko zabalera lubaki hauetako goiko partean 1 
m eta 1,2 m artean dago, eta gainera zona hone-
tan ezagutzen dugu 16 Herrixka, 1 eta 5 m zaba-
lerako lubakiak dituztenak, 11 herrixka 5 eta 10 
m zabalerekin, eta 7 herrixka 10 eta 20 m-koekin.

 Harresien eta lubakien bidez egindako 
defentsa sistema diferenteek, bere garapenaren, 
barrutietara sartzeko Ateak zituzten, gehiago edo 
gutxiago eboluzionatuak. Badakigu Ateak forti-
fi kazioaren punturik ahulenetakoa direla, halako 
lan eta indar handiz trinkotutako harresia eten egi-
ten baitute, beraz, oso inportantea da ongi diseinat-
zea, eta behar bada beste elementu batzuen bidez 
indartzea seguritatea. Herrixketako sarrera hauek 
oso leku diferentetan kokatzen ziren. Barrutia 
fi nkatzen zen topografi aren arabera, eta bere koka-
pena ere eraikitzaileen defentsa estrategien arabe-
rakoa zen. Badirudi gehienetan Ate Bakarra hauta-
tu zutela, hori baita seguruena, baina dimentsioak 

emango zioten harkaitz azaleratzeak profi tatuz. 
Beraz, hemen egiaztatzen dugu, nola harresiak 
harkaitz azaleratzean bermatzeko teknika oso an-
tzinetik datorrela, Latsaga Gaztelu-Jauregikoek 
Erdi Aroan egiten zuen moduan, aipatu genuen, 
horrela eraikinaren oinplanoa kondizionatuz. In-
txur-eko harresia, elkarren artean 2,5 m separatuta 
dauden bi horma paralelok osatzen dute (Peñalver, 
Uribarri: 2002: 51). Harresiaren barnealdea 0,50 
m-taraino beteta dago buztin eta 5 cm inguruko ha-
rri txiki angeludunez, halako “zementu” moduko 
bat osatuz. Goiko parteko betelana tamaina handia-
gokoa da, eta harri soltez osatua dago, agian aza-
leko zonatik iragazitakoak. Egun preserbatzen den 
altuera, zona batzuetan, 0,90 m-tara heltzera irits 
daiteke. Betelan motan ere tradizio luzea ikusten 
dugu, Erdi Aroan erabiltzen zen Erromako emplec-
tum-aren bertsio autoktonoa azaltzen baita hemen.

 Babes sistema hauei paraleloki, luba-
kiak ere Herrixken defentsa batzuen parte ziren, 
jeneralean harresiaren estrukturak osatuz (Pe-

ñalver 2008: 52). Atlantikoko isuriaren barnean, 
elementu hauek presente dauden kasuak ugariak 
dira, eta horietako batzuk espektakularitate han-
dia hartzen dute, nahiz eta egun dagoen landaret-
za ugariak, eta lur metaketak pixka bat lehuntzen 
dituen. Ikusi genuen ere, mendeak berantago nola 
Latsaga Gaztelu-Jauregian, bere garaian, lubakiak 
egon ziren harresiaren inguruan, bertako lekuko 
bat ere aipatzen dute, egun guztia oso desitxura-
tua badago ere, harresietatik eroritako harriek za-
bortegia osatzen baitute (Duvivier, Legaz, 2002).

[20] Burdin Aroko Intxur-eko harresia, Albiztur 
(Gipuzkoa). http://www.aranzadi.eus/arqueologia/la-
edad-del-hierro-en-gipuzkoa 
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de Motes, 1958), Alto de la Cruz (Cortes) He-
rrixkaren barnean lortutako aurkikuntzetan oina-
rrituz. Nolabaiteko estruktura organizatiboren bati 
zango zen, Herrixka hobetzera destinaturiko lan 
bat zuzentzeko, indibiduoen interes partikularre-
tatik haratago. Auzoen trazatuaren diseinuak, hala 
nola harresiaren eraikuntzak, suposatzen zuten es-
fortzu humano handia taldea babesteko, eta aldi 
berean ordenazio minimo bat behar zuten, eta hor-
tik dator autoritate baten existentziaren suposatzea. 
Gauza da non edo zein zen autoritate horren egoi-
tza. Ez da erraza jakitea. Antzeko konklusioa on-
dorioztatu daiteke La Hoya-ko (Guardia) konplexu 
urbanoari begiratuz, edo barruti ugarien defentsa 
sistemei, adibidez, Lastra-ko (Karanka) oppidum-
ak, Intxur (Albiztur) edo Marueleza (Nabarnitz).

 Klase sozialen existentzia posibleari 
buruz, Cortes-eko Herrixkako ikertzaileak, egun-
go Nafarroa Garaiko aztarnategi honi erreferentzia 
eginez, ez du uste froga nahikoak dituenik klase di-
ferentziazioa zegoela pentsatzeko. Etxeen ezauga-
rriak, batzuk besteak baino espazio handiagokoak, 
baina jeneralean oso antzekoak ziren,eta honek 
bere kideen artean kondizio berak zituzten nekaza-
ri komunitatea adieraziko luke, eta ez litzateke na-
hikoa izango, etxebizitzen barneko tresna gehiago 
edo gutxiago aurkitzea, klase diferenteen presen-
tzia ezartzeko, gutxienenez Herrixkaren lehen fa-
sean. Hala ere, etxebizitza bakoitzean metatutako 
zereal kantitate inportanteen presentziak, biltegi 
kolektiboak izan zitezkeen estrukturen absentzia-
ri baturik, egingo du Catalunya-ko autoreak ikus 
ditzan, momentu honetan, propietate indibidual 
baten existentzia bermatuko luketen indizioak.

 Bestalde, antolamendu sozial bat, eta He-
rrixken barnean taldeen diferentziazioa ere adie-
razten duen beste elementu bat zera da, gerrari eli-
te baten existentzia, probablea baino gehiago dena, 
kasu batzuetan. Badirudi guztiak adierazten duela, 
gutxienez Burdin Aroaren erdialdean eta bukaeran, 
errelebantzia handia lortu zuen zalditeria eliteak 
izan zirela. Aztarna ugari ematen dizkigute zent-
zu honetan, hondakin arkeologiko ugariren exis-
tentziak, hau da zaldizkoen errepresentazioak, bai 
txanpon eta bai esteletan, edo-ta fi buletan [Ikus 
40], eta beste adornamendu elementu batzuk ere, 
horietan presente baitaude zaldien eta izaki huma-
noen irudiak, hala nola zaldiketarekin zuzenean er-
lazionatzen diren piezak (uhalak, ezproiak…). Au-
tore batzuen iritziz txanponak Helenistikoak dira.

eta tipologia oso bariatua zituzten, eta batzuetan 
Sarrera Sekundarioak zeuden, agian Erdi Aroko 
Poternen aurrekari gisa. Mediterraneoko isuriaren 
barnean, La Hoya-ko Herrixkak (Guardia) [Ikus 
30] modu garbian azaltzen du sarreretako bat Hego 
zonan, eta bertan preserbatu dira triangelu formako 
barruti baten hondakinak, segur aski Atearen on-
doan altxatutako Dorre batena izandakoa. Beraz, 
hemen azaltzen da atearen ahultasuna indartzeko 
elementu berezia, Dorrea. Horrela, altuera extra-
ren bitartez lortzen zuten etsaiarekiko abantaila.
 Munoaundi-ko Muinoan (Azkoitia, Azpei-
tia), 2012-an burututako indusketetan, harresiaren 
eta barrutiaren sarbidearena egiten zuen Atearen 
zonan, Kontrol Dorrearen horma aurkitu zuten, 

horrela elementu hau konfi rmatuz. Hemen, sinple-
ki gogoratu Latsaga Gaztelu-Jauregiko sarbidea 
ere antzeko moduan erresolbatzen dela, pixka bat 
eboluzionatuagoa dagoen tipologia baten bitartez 
noski, hots, Sarrera-Dorre batez, hau da, Sarrera 
Dorrea beraren azpitik pasa eraziz, eta dorrea, de-
fentsa elementuz hornituz. Dorre hauen jatorria au-
tore batzuek Islam-ean kokatzen dute, baina ikusi 
dugu Burdin Aroko berreraikuntza hipotetiko bat-
zuetan proposatzen dituztela, zurezkoak, adibidez.

 Ondoren, Herrixka Gotortu hauen erai-
kitzaileen estruktura sozialari buruz, ditugun datu 
gutxiak aztertzen saiatuko gara. Funtsezkoa baita 
egiten zituzten eraikinak ulertzeko, eta vice versa. 
Herrixka Gotortuetan preserbatu diren hondakin 
determinatu batzuengatik ondorioztatzen denez, 
badirudi sozietatea nolabaiteko estruktura politiko 
baten bidez ordenatua zela (Peñalver, 2008: 154). 
Autoritate baten existentzia, indibidual ala kolekti-
boa, jada adierazi zuten autore batzuek (Maluquer 

[30] La Hoya Burdin Aroko Herrixka, Guardia 
(Araba). Txori-begi bista. http://www.nekatur.net/da-
tos/lugar_interes/39/foto_listado/390_la_hoya_02_700.
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Honek adierazten baitu antolamendu militar bat 
dagoela, zeinu enblematiko baten azpian taldeka-
tuta, unitate honen talde-balioa eta berau hartzen 
duen komunitatearen inportantzia potentziatuz. 

Erromako Dorreak eta Villa-k

 Hau da gure Eremu Zabaleko egoera, 
erromatarrak bere antolamendu ikaragarriarekin 
iritsi zirenean, eta logikoki bere eragina utzi zu-
ten. Aurreko kapituluan ikusi dugu erromatarrak 
nola funtzionatzen zuten, eta nola estrukturatu 
zuten lurraldea bere interesen arabera. Orain or-
dea eraiki zituzten instalazioei buruz arituko gara, 
zehazki Etxebizitza Seinorialak eta Dorre-Etxeen 
aurrekariak bilatu nahian. Bi aurrekari ikusiko 
dugu eta azalduko dugu, nola bi egoera diferen-
teei erantzuten dieten. Erromatarren armadak, 
aurreratzen zuen heinean Dorreak eraikitzen zi-
tuen, limes-etan, hau da, mugetan. Lurralde osoa 
konkistatzen zutenean, eta ondoren pax edo bake 
erromatarra ondoren ezartzen zutenean, erroma-
tar armada okupatzen zen lurraldearen segurita-
teaz, eta nekazal ustiapenak antolatzeko villa-k 
eraiki zituzten, hau da, landako Etxebizitza Sei-
norialak, possessore-a zelarik bertako burua. 

 Lehenik Turris edo Dorreekin hasiko gara, 
kronologiagatik eta, tipologikoki antzekotasun 
handia azaltzen dutelako ondoren etorri ziren Erdi 
Aroko Dorre-Etxeekin. Erromatar armadak mota 
guztietako fortifi kazio ugari eraiki zuen inperio za-
balean, bereziki muga zonetan, Limes Germanicus 
eta Hadrianoren Harresian, Britanian. Erromatar 
Turris [Ikus 50] bat (dorre txikiek ere beste izen 
batzuk jaso zituzten, hala nola vigilarium edo spe-

 Elementu hauen existentziatik, konklu-
sio sorta lortu zuten, ondoren modu laburrean 
jasoko duguna (Llanos, 2002d: 108-130). Nabar-
mentzen du autoreak, komunitate hauetan zaldiak 
hartzen duen inportantzia, eta batez ere estratu 
sozial determinatu batean. Eta segur aski aipa-
tu  ditugun objektuetan errepresentatzen diren 
zaldizko hauek kategoria hobeagoko pertsonaia 
heroizatutzat izango zituzten. Zentzu honetan, 
badirudi, “zalditxo fi bula” berek, indibiduo ze-
hatz batzuk beren jantzietan eramatean, status 
zehatz bat markatuko zuketeela, akzio edo aktua-
zio errelebante zehatz batekin erlazionatuz. Ho-
rrela kasu hauetan, fi bula hauek ostentazio edo 
merituen errekonozimentu balioa izango zuketen. 
 
 

Talde hau numerikoki baloratzeko garaian, ai-
patu arkeologoak, La Hoya-ko Herrixkakoa den 
Piñuelas-eko nekropolian oinarriturik, zera idatzi 
zuen; “kontuan badugu zaldizkoen elementuak 
azaltzen diren gerrarien hilobiak –zaldi ahokoen 
kasuan adibidez- portzentualki murritzak dira bes-
te batzuekin konparatuta. Infanterikoak izango 
zirenak segur aski, beraz, ondorioztatzen dugu, 
zinez, indar hauek minoria izango zirela, bai-
na balorazio sozial handikoak. Hau da, elite bat. 
Hau errefortzatu egiten da signa equitum-aren 
presentziarekin (brontzeko pieza, izaera sinbo-
likoarekin, eta edertasun handiko zaldiekin). 

[40] Zalditxoaren Fibula. (La Hoya). https://
www.geocaching.com/seek/cache_details.
aspx?wp=GC1XW8Z&title=poblado-de-la-
hoya&guid=3973a1a6-07ed-4d82-9801-ab76212c8f61

[50] Erromatar Behatze Dorre baten sekzioa. http://
www.taunus-wetterau-limes.de/grafi k/wachquer.jpg
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 Bere aldetik, Erromatar Inperioko limes-ei 
buruz esan, egungo Nafarroa Garaiko autore batek 
Arkitektura Eskolan, berriki irakurri duen Dokto-
retza Tesi batean (Puldain, 2013: 53, 54, 78, 108-
112) autore alemaniarrak ziona berresten duela. 

 Zera dio, Limes Raetikoan, lehen mo-
mentu batean (Gure Aroko 160 urtean) bai Oho-
lesia edo Palisada, eta bai Dorreak zurez egin 
zirela, eta argitzen zihoazen basoko leku horre-
tan bertan zegoen zura erabiliz, hain zuzen ere 
(selektiboki haritza eta izeia beste espezie bat-
zuen artean). Limes Germaniko Garaian ordea, 
Dorreak hastapenetik harrizkoak izan ziren (ez 
horrela bere aurretiko limes-ean, hots, Neckar 
Odenwalden-en, han zurezkoak izan baitziren).

 Gaur egun ez da posible segur jakitea zein 
eraikuntza tipologia zuten Zurezko Dorreek, ma-
terial hau galkorra baita. Egungo errestaurazioek 
joera dute pixka bat “nordikoak” kopiatzera, hau 
da, izkina gainjarriak bata bestearen gainean, arinki 
arbastatu edo desbastatutako enborrak ezartzeko. 
Scandinavia edo Ipar Amerikako txabolen antzera. 
Baina duda serioak daude erabili zuten benetako 
tipoa hau izan ote zen, aipatu dugunez, zurezko 
oso hondakin gutxik erresistitu baitu denbora, eta 
konklusio orokor gutxi atera daiteke. Bi eraikunt-
za mota posible sumatzen da. Alde batetik, aipatu 
enbor pareta, eta bestetik, estruktura klasikoagoa 
(edo Hegoaldekoa). Esan nahi baita, zurezko zuta-
be potente bat izkina bakoitzean (25 x 25 cm-ko se-
kziokoak), eta zutabe, habe eta solibaz eginiko ohiko 
estruktura ezaguna. Deskubrimenduak lerro horre-
tan doaz, gutxienez, egiaztatuz, izkinako lau zuta-
been hondakinak gero eta maizago agertzen direla.

 Bariazio gutxi dago oinplanoaren tamaina-
ri buruz 6 eta 7 m arteko albokoa zen, hain zuzen 
ere, zurezko solibaz egindako zoru-egitura kon-
bentzional baten distantzia maximoa markatzen 
dute. Orain arte aurkitu diren Zurezko Dorre guz-
tien oinarriek dimentsio hauek berresten dituzte, 
beti karratuak. Badakigu habeen dimentsioen prin-
tzipio hau mendeak berantago mantendu egin zela 
Erdi Aroan, dorreen oinplanoen dimentsioak era-
bakitzeko garaian, nahiz eta batzuetan errektangu-
larrak ziren, tarte hori norabide batean mantenduz.

 Bestalde, Dorreen altuerari dagokionez, 
ez erreferentzia ezta frogarik ez dago. Hala ere, 
dorreen arteko interbisibilitaearen mekanismoa 
oraindik egiazta daitekeenez, proba bat burutu zen 

cula) fortifi kazio txiki isolatu bat zen, Behatze Sorre 
gisa edo Seinale Estazio gisa funtzionatzen zuena, 
edo bi gauzak aldi berean. Hastapenean, Dorre ho-
riek zurezkoak ziren, eta berantago harrizkoak egin 
ziren (2. mendetik aurrera). Dorre horien tamaina, 
normalean, ondorengoak izaten ziren, 4,8 m-tik 
6-m-rako alboa, eta jeneralean lubaki bat eta oho-
lesi edo palisada batez inguraturik zeuden. Ehunka 
dorreen hondakin arkeologikoak preserbatzen dira 
(900 bat Alemaniako Hegoaldean), baina ez da 
inon jasotzen, egun arte, bat ere osorik iritsi denik.

 Hauetako Dorre erromatar baten deskri-
pzioa ikusiko dugu, gai honetan aditu handiene-
takoa den alemaniar batek adierazia (Baatz, 1974: 
37-39). “Kristo baino lehenago 2. mendearen 
erdialdetik, Limes-eko Zurezko Dorreak Harri-
zko Dorreekin ordezkatu zituzten, iraunkorra-
goak baitziren. Hauek antzeko estruktura zuten. 
Lurreko Solairu baten gainean, ia beti sarbiderik 
gabekoa, Solairu Zentral bat altxatzen zen (etxe-
bizitza gisa erabilia). Horren gainean Goiko So-
lairua kokatzen zen, guardia zerbitzuetarako”1.

 Lurreko Solairuak ez zuen kanpoko sarbi-
de zuzenik, eta jakitegi eta horniduren biltegi gisa 
erabiltzen zen, eta bertara soilik hel zitekeen bere 
gainean kokatzen zen Lehen Solairutik, barne es-
kailera baten bitartez. Honek problema bat azal 
erazten du, eta zera da, zein baliabideez sartzen 
zituzten kargak Dorrera, batzuetan benetan astu-
nak baitziren. Joango gara pixkana proposamenak 
egiten, Erdi Aroko Dorreetan gauza bera gertatzen 
baita, eta oraindik eztabaidak sortzen baitira espa-
zio hauen erabilerari buruz, hain zuzen ere erago-
zpen hau dela-eta2. Baina segituko dugu Dorrea-
ren konposizioarekin. Gero Lehen Solairua dator, 
kanpotik Dorrerako dagoen sarrera zuen bakarra. 
Sarrera hau zorutik elebatua dago, eta barnetik 
kontrolatzen zen zurezko eskailera edo eskala bat 
erabiliz bilakatzen zen irisgarri. Beraz, Lehen So-
lairuko mailatik egiten zen sarrera (Lurreko So-
lairua guztiz itsua zelarik). Hau, seguritate neurri 
gisa interpretatzen da, hain zuzen ere, trumilka 
egindako erasoak ekiditeko, eta arkeologikoki 
konfi rmatua dago Limes Germanicus-eko Neckar-
Oden lerroan zehar kokatzen diren dorre batzue-
tan. Eta azkenik, Bigarren Solairua dago, “gela 
militarra”, eta armak, eta hornidura militarrak 
biltzen ziren bertan, eta zerbitzua egiten ari ziren 
soldaduak zeuden ere bertan. Hurrengo ataletan 
ikusiko dugu, erromatar Dorreen eta Erdi Aroko 
Dorreen estruktura antza oso nabarmenekoa dela.
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solairuko eraikina zela, bestela Lurreko Solairua 
modu desproportzionatuan altua izango litzateke.

 Dena den, onartzen du egungo Nafarroa 
Garaiko ikertzaileak Odenwaldlimes-en buru-
tu proba enpirikoaren emaitzen onarpenak (6 m 
goiko zoru-egituraren altuera) pasabidea eman 
diola, erreprodukzio gehienetan presente dagoen 
hiru solairutako prototipoaren onartze jenerali-
zatuari, esan nahi baita, Lurrekoa gehi bi). Lu-
rreko Solairua biltegirako, Lehen Solairua bizit-
zeko, eta Bigarren Solairua behatzeko. Azken 
honek hegala zuen perimetro osoan balkoi gisa.

 Dorretarako Sarbideari dagokionez, di-
bergentzia bat gertatzen da ere limes-aren bi par-
tetan. Limes Raetikoan Atea zoru mailan kokatzen 
zen, Limes Germaniko Garaian ordea, beharrezkoa 
zen eskala bat Lehen Solairuan kokatzen zen Ate-
ra heltzeko. Defentsa neurri honen arrazoia segur 
aski zera da, sektore honetako dorreak oholesi 
edo palisada baino pixka bat lehenago burutu zi-
rela, eta denbora zehatz batean isolatuak egon 
behar izan zutela, beste inolako defentsa babe-
sik gabe. Aipatu dugu jada Erdi Aroan oso era-
bilia izan zela ere baliabide hau. Gure iritzia da, 
argumentazio hau eraman zitekeela Erdi Aroko 
Dorreetara, esan nahi baita, eduki zezaketela 
Atea Lurreko Solairuan barruti oso segurua izan 

goragune txiki batek separatzen zituen eta alda-
menean zeuden bi dorreetan, Odenwaldlimes-en 
(Puldain, 2013: 109). Erdi Aroan, esan beharrik 
ez dago, dorreen arteko bisibilitate hau manten-
du zen, seinaleak bidaltzen baitziren batetik bes-
tera. Ke bidez egunez, eta su bidez gauez. Baina 
itzul gaitezen esperimentura. Dorreak pixkana 
pixkana altxatuz joan behar izan ziren, aldi be-
rean, euren arteko interbisioa berretsi zen arte. 
Modu honetan, egiaztatu zen, hau gertatzen zela, 
biek altuera berara heldu zirenean, lurretik 7,6 m-
tara, interbisibilitaea sortzen zela, hau da, behat-
zailearen begiak hor egonda nahikoa zela. Beraz, 
horrek kokatuko luke azken zoru-egitura 6 bat 
m-ko altuerara. Neurketa famatu hau, Oberger-
manische-Raetische Limes-eko ikerketara transla-
datu da, eta gaur egun datu fi nkotzat hartzen da. 

 Hala ere, benetan ez da inolako ziurta-
sunik erromatarren Dorreen altuerari buruz, eta 
ezdakigu ere 2 edo 3 solairu zituzten. Izatez, Erro-
mako Trajanoren Kolonaren oinarrian [Ikus 60], 
Limes-eko erreprodukzioan (horma eta dorreak), 
badirudi gehiago 2 solairuko eraikina dela (Lu-
rrekoa eta Goikoa) (Puldain, 2013: 109). Gure 
ikuspegi apaletik ordea, ikuspuntu hau gutxie-
nez eztabaidagarria iruditzen zaigu, zeren lehen 
begiradan bi solairu dagoela badirudi ere, pro-
portzioei begiratzen badiegu, gehiago dirudi 3 

[60] Trajano-ren Kolonan Behatze Dorre baten errepresentazioa. (Erroma). https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_
military_frontiers_and_fortifi cations#/media/File:004_Conrad_Cichorius,_Die_Reliefs_der_Traianss%C3%A4ule,_
Tafel_IV_(Ausschnitt_02).jpg
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etxeen oholesi edo palisada, lubaki edo foso eta ba-
rrutiei buruz, eta segur aski harreman handia edu-
kiko du erromatarrek zuten egiteko moduarekin.

 Germaniko Garaia Erdian ordea, Dorreak 
Harrizkoak ziren lehen unetik, eta kasurik gehiene-
tan lubaki perimetral bat aurkitu da ere, kasu hone-
tan forma zirkularrekoa (burutu diren askotan ku-
rioski erreproduzitzen ez den gauza da hau). Ateak 
Lehen Solairuan egoteak agian izan daiteke posi-
ble egiten duena lubakiak ez zitezen hain sistema-
tikoak izan, Raetikoaren kasuan gertatzen zen beza-
la. Puldain-ek segitzen du esanez Limes Raetikoan 
dorreak altxa zirela (K.o. 207-an), 45 urte lehenago 
eraiki ziren zurezkoen ordezkatze operazio siste-
matiko bat segituz, eta segur, dorreak halako hon-
datze edo narriatze egoera batean egongo zirelako.

 Zurezko elementuak harrizkoez or-
dezkatze horrek, sinbolismoz kargaturiko ope-
razioa baino gehiago, badirudi praktizitate 
demostrazioa izan zela, mantenu kostuak na-
barmen murrizten baitziren, nahiz eta ebidentea 
den, egiten dela, inperioaren kanpoko mugaren 
fi nkatze “defi nitiboaren” prozesua argi uzteko.

 Iparraldeko eta Mendebaldeko Erdian 
(Germaniko Garaiko partean) harrizko dorreak oi-
nplanoan, Zurezko Dorreen oinplanoaren tamaina 
antzeko samarra zuten, zoru-egitura paretatik pa-
retara osatzen zuten, soliben efi zientzian (luzera 
tipo maximoa) oinarritua. Dorreak segur aski hiru 
solairu zituzten, eta antzeko eskema azaltzen zu-
ten: Lurreko Solairua, oso sendoa, lodiera handia-
goko hormekin, eta irekidurarik gabe, eta kanpoko 
Sarbiderik gabe, eta biltegi gisa funtzionatzen zu-
ten. Dorrerako Sarbidea Lehen Solairuan zegoen, 
seguritate neurri gisa (ate funtzional “domestiko” 
bat zen, inolako sinbolismo minimorik denotatuko 
zuen inolako proportziorik gabe, noski Ate militar 
bat baitzen), eta Zurezko Eskala batez heltzen zen, 
erretiratu eta Dorrearen barnean erraz gordetzen 
zena. Eta Hirugarren Solairuak hegalean zegoen 
Zurezko Balkoi Perimetral bat zuen bigilantzia 
lanetarako (soliben zoru-egitura unidirekzionalak 
posible egiten du hegala norabide batean, perpen-
dikularrean ordea, beharrezkoa da soluzio kon-
plexuago bat)(Puldain, 2013: 111). Guk ordea iku-
si ditugu erradial tipoko soluzioak problema hau 
erresolbatzeko, hau da, hormatik haratago irtengo 
ziren solibak, puntu zentral batetik abiatzen ziren 
lau alboak hartzeko. Aalen-go Limesmuseum-eko 
modelo batek erakusten duenez. Eta hemen guk 

zuten Dorreak, ez horrela isolatuak zeudenak.

 Estalkiaren estruktura ere zurezkoa izango 
litzateke, eta nahiz eta estalduraren hondakinak ba-
dauden harri lauzekin egindakoak (bertako harriak 
lauza forma hartzen duen eskualdetan, adibidez, 
Pfünz zonan), badirudi dorre gehienetan teilatua 
zurezko oholtxoez egina zela, eta kasuren batzue-
tan lastozkoa (trinkotua, lotua, eta orraztua). Ez 
da teila zeramikoen hondakinik forteetan baino, 
eta ere minimoak ziren. Dorre guztietako estalki 
guztiak teilez estaltzeak exijituko zukeen zituz-
ten baliabideen erabiltze oso desproportzionatua. 

 Azken fi nean, Behatze Dorreak ziren, eta 
hori zen beren funtzio nagusia (gehi behatzaileen 
dotazioa barne hartzea). Horregatik ez dago be-
raien arteko distantziaren erregela orokorrik. Leku 
zehatz bakoitzeko topografi a eta beraien arteko 
bisibilitatea izango ziren dorreen posizioa marka-
tuko zuten faktoreak. Behatze gailu edo dispo-
sitibo nagusia lehen aipatu den Goiko Solairuko 
balkoiak osatzen zuen. Leihoak zeudela supo-
satzen da, edo itxi gabeko parte osoak azken so-
lairuko zur estrukturan, hain zuzen, bigilatu ahal 
izateko fi sikoki kanpora irteteko beharrik gabe.

 Asko eman du hitz egiteko Limes Raetiko-
ko zurezko dorre gehienek zuten lubakiak, gehie-
netan forma karratu edo errektangularrekoa, eta ta-
maina nabarmen batekin. 3 m-rainoko zabalera, eta 
1,5 m-rainoko sakonerakoa. Kuestioa da, lubaki ho-
nek betetzen ote zituen funtzio konstruktiboak ala 
defentsiboak, edo agian biak izango lirateke. Alde 
batetik Zurezko Dorrearen perimetroa drainatzen 
zuen, hezetasuna murriztuz, eta bestetik ere, bere 
tamainak ardura defentsibo garbia adierazten du. 
Hemen agertzen zaigu lehen aldiz multifuntzionali-
tatearen3 gaia, hau da, elementu arkitekturalek, nor-
malki eta egoki, funtzio bat baino gehiago betetzen 
dutela. Historian zehar hala izan da, berantago iku-
siko dugu ere, nola hala segitu zuen Erdi Aroan, eta 
egun ere preziatzen den arkitekturak hala egiten du. 

 Dorre batzuetan, lubakia kanpotik konple-
tatzen zuen oholesi edo palisadaren hondakinak 
aurkitu dira ere, eta honek iradokitzera eraman 
du, hasiera batean, oholesi edo palisada lineal eta 
sistematikoa ez zela lehen planaren parte. Raetiko 
erdian Zurezko Dorreen Ateak lurreko mailan zeu-
den, eta hau soilik defenda daiteke lubaki perime-
tral potente bat baldin badugu. Guk uste Erdi Aroan 
oraindik asko dagoela ikertzeko, adibidez, dorre-
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botatzen dugu hipotesia, ez ote dira Erromatar be-
hatze dorreen hegalean dauden zurezko balkoiak 
Erdi Aroko dorreen hurda edo kadafalku edo ka-
daltsoen aurrekari. Utz dezagun hor oraingoz. 
Segitzen du egungo Nafarroa Garaiko autoreak 
esanez halaber, tamaina txikiko leihoak zeudela, 
arku moduko leihoburuz, bat dorrearen alde bakoi-
tzean, barnetik egin beharreko bigilantzia gisa.

 Hormek beren lodiera murrizten zuten, 
solairu bakoitzean igotzen zen heinean, harlandu-
gabeko hormetako edo zur-egiturako arkitektura 
tradizionalari dagokion moduan. Teilatuak zu-
rezko estruktura zuen, eta zurezko adar edo oho-
lez konpletaten zen. Erdi Aroan teknika berberari 
eutsi zioten, izatez Latsaga Gaztelu-Jauregia ho-
rrelaxe eraiki zen. Hormetako barnealdean erlaitz 
bat du, bertan zoru-egitura ongi  berma dadin.

 Ekialdeko erdian, parte Raetikoan, aurretik 
egindako Zurezko Dorreak ordezkatu zituzten ha-
rrizko dorreek ez zuten innobazio handirik ekarri, 
Odergermanische Limes-en 45 urte lehenago eraiki 
ziren harrizkoekiko. Hauek kanpoko lubakia ez edu-
kitzeak agian esan nahiko luke, lehenengo dorreen 
lubakiei funtzio defentsiboa egozten zaiela, gero 
oholesi edo palisada orokorrak asumituko zuena.

 Limes Raetiko-ko Zurezko Dorretan luba-
kien presentzia, eta Odergermanische Limes-eko 
harrizko dorre gehienetan, halaber forte txikietan, 
ez zen sistematikoa. Badirudi beharrezkoak zire-
nean soilik burutzen zirela. Ekonomiak agitzen zuen 
ere, eta topografi a malkartsua edo lagungarria ze-
nean beharrezkoak izateari uzten zioten. Orain arte 
ikusi dugunez hori da militarrek orokorrean segit-
zen zuten kriterioa, Burdin Arotik ikusi dugu arki-
tektura terrenoari moldatzea ahal den profi tamedu 
gehien ateratzeko. Eta gauzak sinpleen eta mer-
keen egiteko. Egun gertatzen den modu berberean.

 Azkenik, esango dugu dorre hauek bisi-
bleak zirela, eremu urrun batetik, beren kolore 
argiengatik. Hillscheid-etik hurbil dagoen Behat-
ze Dorrea [Ikus 70], egun Limes Germanicus-
ean zehar, prezisio handienez berreraikitako do-
rre gisa azaltzen zaigu. 1994-an konpletatu zen, 
eta bere barnea museo gisa diseinatu zen. Forte 
auxiliarrak eta dorreak zuriz pintatzen ziren, eta 
junturak gorriz. Honek London-go Dorre fa-
matua oroitarazten digu, Erdi Aroan luzitua eta 
zuriz pintatua baitzen, trinkotasun, inpermeabi-
lizazio eta estetika arrazoiengatik. Honek Do-

rre Zuria ezizena eman zion. Gauza bera Latsa-
ga Gaztelu-Jauregian, egun oraindik luzitu 

zatiak iraun baitute, bai barnean eta bai kanpoan.
 
 Erromatarren Dorreen eta inguruko defent-
sa elementuen ezaugarriak xehetasun handiz azal-
du ditugu, berantago, Erdi Aroan, erromatarren ga-
raian gertatu ziren gauza asko errepikatu zirelako. 
Erromatarren defentsa teknikak bere modura erre-
pikatu ziren Erdi Aroan. Adibidez, Lubakiak, Oho-
lesiak, Harresiak, Ate Elebatuak, oso modu ant-
zekoan. Adibidez, limes-etan gertatu zen antzera, 
zurezko dorreak harrizko dorrez ordezkatzea, ger-
tatu zen ere Erdi Aroan. Zehazki, Antzinate Beran-
tiarreko zurezko Mota Gazteluak, pixkana harriz 
kontsolidatzen joan ziren, horrela, lehen benetako 
Gazteluak eraikiz, eta Europako kastellologiari ha-
siera emanez. Baina aurrerago ikusiko dugu hau.  

 Orain, erromatarrek burututako beste erai-
kin mota batera iragango gara. Erdi Aroko etxebi-
zitza seinorialetan, formalki, eragin txikiagoa utzi 
zutela badirudi ere hor egon ziren mendetan zehar. 

[70] Egoki errestauratutako Behatze Dorrea, 
zuriz luzitua. Iturria eta imajina: Archäologische 
Denkmalpfl ege Koblenz.
http://www.soldatini.miniatures.de/antico-torre-
guardia-romano-3-26.html
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tatik babestua, sarreran bestibulu bat du upel edo 
kanoi gangarekin, itxaron gela modura. Ondoren 
fi ltro bat dator, atezainaren etxebizitzak fl ankatzen 
duen sarrera batek osatua, eta itxaron lokutorio 
bat. Hurrengo gela atrium-a da, bere impluvium-
arekin. Hortik pasako litzateke impluvium handira, 
eta honek patio errektangularrarena egingo zuen, 
kolonez inguratutakoa. Korta edo Patioa gurutza-
tu ondoren bestibulu bat dago, eta horren bitartez 
triclinium-era heltzen da, eta honek jangelarena 

Eta horregatik sartzen ditugu ere Erdi Aroko Jaun-
Andereen etxebizitzen aurrekari gisa. Abiapuntu 
gisa, autore klasiko4 batengana jotzea erabaki ge-
nuen, bere obra irakurriz, itxuraz, aspaldi idatzia 
denez, zientifi koki gainditua badago ere, elementu 
intuitibo oso interesgarriak eskaintzen dituelako. 
Autore honek Erromatar villa bat [Ikus 80] deskri-
batzen du, eta eraikinari dagokionez ondorengoa 
esaten du (Viollet-Le-Duc, 1945: 218-221). Men-
dien magalean eraikia Ipar-Mendebaldeko haize-

[80] Villa erromatar baten oinplanoa (Viollet-Le-Duc).
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rejos Villa [Ikus 90], San Martin de Losa-n 
(Burgos), eta Iparraldean La Tasque Villa, Cadeil-
han-Saint-Clar-en (Gers). Lehenengoa zona Au-
trigoniarrean, eta bigarrena zona Akitaniarrean.

 Adibide gisa, lehenengoaren deskripzioa 
erabiliko dugu. Berari buruz zera diote, tontor mo-
duko lursail baten gainean eraiki zela. Ekialderantz 
inklinazio txiki batez, beraz Ipar-Mendebaletik ba-
bestua, hain zuzen ere Viollet-Le-Duc-en deskri-
pzioa hasten zen modu berean (Torres, Gutiérrez, 
Incera, 1997: 140-147). Eraikina Korta edo Patio 
zentral baten inguruan antolatzen zen, simetria ar-
datz baten arabera. Korta edo Patio zentralera ire-
kitzen ziren bi korridore, Mendebalde eta Ekialde 
sektorerantz distribuidore gisa funtzionatzen zu-
tenak. Iparraldera gela termalak kokatzen ziren. 
Mendebaleko Hegalak hartzen zuen parte erresi-
dentziala edo Pars Urbana. Korta edo Patioaren 
Ekialdean kokatzen zen Pars Rustica, nekazal 
ustiapenari lotua zegoena. Eremu erresidentzia-

egiten du. Jangelaren bi alboetara, aldagela eta 
despatxu bat dago. Azken hauei atxikita, liburute-
gi pribatua bat. Korta edo Patioaren albo batera, 
parte motzean, logelak egongo lirateke, eta bestera 
baxera gordetzeko gela. Bainugelak Sarrera Na-
gusiaren alde batera kokatzen dira, frigidarium-a 
ur hotzaren ontziarekin, eta estufarena egiten du-
ten bi gela, eta beste bat ur epelerako. Aldame-
nean Latrinak edo Komunak. Sarrera Nagusiaren 
beste aldean sukaldea dago, gangaduna forma 
oktogonalekoa tximinia zentralarekin, eta bertatik 
aterako lirateke ke eta lurrinak Hemen aipatuko 
dugu Iruñeko Katedraleko Klaustroko Errefekto-
rioaren aldamenean dagoen sukaldea ere ganga 
edo kupula oktogonalekoa dela, tximinia zentrala-
rekin. Eta ez dugu uste kasualitatea denik. Villa-
ko sukaldeari atxikita esklabuen logelak zeuden.

 Gure Eremu Zabalean, Pirinioetan bi 
aldetara inportanteenetakoak hartzeagatik ai-
patuko ditugu bi villa. Hegoaldean Los Casa-

[90] Los Casarejos Villa Erromatarraren oinplanoa. (Torres, M.; Gutiérrez, Mª A.; Incera, P. )
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arte ezagutzen diren asentamendu gehiengoa, 
ia osoa, populazio kontzentratuko nukleoei da-
gokie. Hala ere, oso segur aski, Barruti Gotortu 
hauek koexistitu egin zuten beste mota sakaba-
natuko habitat batekin, etxalde edo baserri mo-
dura, espazio diferenteak okupatuko lituzketenak, 
jende hauen beharren arabera (Peñalver, 2008).

 Erromatarren eraikin hauek zein infl uentzia 
izan ote zuten ondoren jakiteko aipatuko ditugu bi 
autoreen komentarioak. Lehenak dio ez duela duda-
rik Antzinate Berantiarrean erromatarren Dorreak 
eta villa-k, oraindik zutik egungo zirela, edo hon-
dakin handiak egongo zirela zeudela ikusgai5. Eta 
bigarrenak dio Karlo Magno-k Orreaga gurutzatu 
zuenean, 8. mendean, segur zegoela, erromatarren 
galtzaden parte batzuk ikusiko zituela oraindik6. 

 Erromaren ondoren gertatu zena jakite-
ko ere klasikoengana joango gara7. Itxuraz, Karlo 
Magno-ren erresumaldira itxaron beharko dugu, 
eraikitzaileak aurreko mendetan murgildu ziren ig-
norantziatik ateratzeko egindako saio batzuk aur-
kitzeko (Viollet-Le-Duc, 1996: 3). Printze honek 
Ekialdearekin mantendutako erlazioak, Lonbar-
dia-rekin kontaktuak, itxuraz han errefuxiatu bai-

lak hiru giro ditu. Gela bat izango zena, cubicu-
lum edo logela, eta beste cubiculum bat ere, eta 
azkenik, etxebizitzako inportanteena izango litza-
tekeen gela, errepresentazio funtzioarekin oecus 
edo errezepzio saloia. Edo agian oecus-triclinium 
bat, hau da, jangela-saloia. Ipar-Mendebaldean 
balneum-a kokatzen zen (villa erromatarretan bai-
nugelak balneum edo pluralean balnea deitzen 
ziren, eta publikoak bazirenean therma edo ther-
mae). Multzo honek lau gela zituen. Frigidarium 
edo ur hotzeko ontzia funtzioa zuten bi gela, eta 
beste bat apodyterium-a edo aldagelak, eta hypo-
caustum edo berokuntza sistemak hornitutako zo-
rua. Hirugarrena caldarium edo ur epeleko ontzia. 
Azkenik berokuntzarena egiten zuten gela zegoen, 
labez horniturik. Multzo honekin harremana zu-
ten beste bi gela gehiago zeuden. Bata badirudi 
sukaldeari dagokiola. Besteak badirudi harrema-
na edukiko lukeela sukalderako erragairako bil-
tegiarekin. Etxebizitzaren Ekialdeko Hegalean 
estrukturek izaera diferentea zuten. Pars Rusti-
ca osatzen zuten, eta bi barne handi dira. Ikusten 
dugunez Erromatar villa oso eraikin garatua zen.

 Bestalde, deskubritu genuen autore 
Frantsesek eraikin mota honi galo-erromatar villa 
deitzen diotela, itxuraz horietan etxalde galiarrek 
izan zezaketen infl uentziagatik. Eta hor ikusten 
dugu, ez dela antzeko baloraziorik egiten antzi-
nako baskoi-akitaniarren lurraldean, guk behintzat 
ez dugu aurkitu. Erromatar kulturaren eta galiar in-
digenaren arteko nahastea oso aztertua izan da, eta 
beste kultura batzuentzako eredu gisa balioko du 
(Woolf, 2000). Itxuraz, Julius Caesar-ek galiarren 
eraikin hauei aedifi cia deitu zien, eta zera erant-
si zuen, ez zutela harrizko zimentaziorik, eta zu-
rez eginak zirela. Horregatik geratu da hain traza 
gutxi. Hemen gogoratuko du zer esan zuen Julius 
Caesar berak Akitaniari buruz, autore Frantsesen 
bitartez (Mistrot, Sireix, 2012: 9). Akitania he-
datzen da Garonatik Pirinioetara (Julius Caesar, 
Galietako Gerrak, Liburu I-1). Eta Estrabon-ek, 
zera esan zuen. Akitaniarrak galiar arrazatik be-
rezi dira beren gorputzen konstituzioan eta beren 
hizkuntzan, hau da, iberiarren antza handiagoa 
dute (…) (Pirinioez Hegoaldeko protoeuskaldu-
nez ari zen segur aski). Akitaniarrak hogei tribu 
baino gehiago dira baina txikiak eta erreputazio-
rik gabekoak (Estrabon, Geografi a, Liburu IV-2).   

 Antzeko zerbait gerta zitekeen Basko-
nian eta Akitanian. Gure  Eremu Zabalean, bai 
isuri Atlantiarrean eta bai Mediterraneoan, egun 

[100] Cluny Erromanikoa.
http://es.slideshare.net/Legendarius/arte-
medieval-28224051
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akitaniarrean. Desokupatu ondoren han eliza bat, 
baptisterio bat, eta monasterio bat fundatu ziren.

Antzinate Berantiarra eta azken periodoko 
lehen Mota Gazteluak

 Erromaren erortzearen ondoren datorren 
garai honi buruz orain arte gutxi jakin dugu. Hala 
ere, aurkikuntza batzuk argi pixka bat ari dira 
ematen garai honen inguruan. Iruñea eta Buzaga-
ko (Elortz Ibaia) nekropolietan hobitik ateratako 
materialak islatzen dute Ipar-Piriniar testuinguru 
kulturalekoak direla (García Camino, 1998: 4-5), 
eta 6. eta 7. mendeen arteko periodokoak direla 
(Azkarate, 1993). Nekropoli hauek, Arabako Al-
daieta bezalakoak bereizten dira, hilobietan eredu 
erritual hispanovisigotikotik urrun dauden arma 
eta hilobi-hondasun kopuru nabarmena aurkitzen 
delako. Aipatu aztarnategietatik datozen halako 
testigantza material hain nabarmenak, habitat-ean 
islatu beharko lirateke, baina ez da horren inguruan 
daturik ezagutzen. Iruñeko Aintzinate Berantiarre-
ko asentamentuaren izaera urbanoa alde batera 
utzita. Buzaga-n [Ikus 110] detektatu ziren hilo-
bi-hondasun aberatsekin hilobiratutako difuntuak 
agian lekua askoz ere modestuagoetan, eta nekro-
polia baino espektakularitate txikiagoako lekuetan 
bizi ziren. Gutxienez horrela gertatzen da garai be-
reko establezimendu franko inportanteetan non ez 
baitzen aurkitzen korrelaziorik, hilerrietan aurkitu-
tako deposituen eta herrixketan aurkitzen zirenen 
artean. Eredu hauek onartuko bagenitu, Buzaga-ko 
herrixka izango litzateke Brebières-ko Merovin-
gioenaren antzekoa (Demolon, 1972), hain zuzen 

tziren antzinako artearen azken tradizioak, ba-
liabideak, posible egin zion hango eraikitzaileak 
bere ingurura, eta bere domeinuko eskualdetara 
erakartzea. Eta esan behar da, eraikitzaile horiek 
arreta eta pertseberantzia handiz erabiltzea jakin 
zuela. Horrela, eraikuntzaren artea barbarietik 
atera zen. 11. mendean, ordena erlijiosoen aktibi-
tateari esker. Cluny-ko Ordena [Ikus 100] zela-
rik nabarmenena, inportanteena, eta ilustratuena, 
eta eraikitzaileen Eskola izan zuen lehenengoa 
izan zen. Eta Eskola horretako lehen printzipioek 
produzituko zituzten 12. mendean, azken tradizio 
erromatarretik jada libre zeuden monumentuak.

 Gure lurraldean, badakigu X mendean 
Akitaniako Duke Gilen I Errukitsuak (893-918) 
eman ziola fraide Bernon-i propietate bat monas-
terio bat eraikitzeko. Hurrengo urtean Cluny-ko 
Abadia fundatu zen. Lehen fraideak Borgoina-
rrak ziren, eta Odion nabarmendu zen, eta be-
rarekin egin zuen harremana Nafarroako Erre-
ge Antso III Gartzes Nagusiak (1004-1035)8. 

 Dena den, erromatar villei buruz berri-
ki egindako ikerketek, tradizionalki kontside-
ratzen zena baino iraupen handiagoa izan zu-
tenaren konstantzia adierazten dute. Erabili eta 
berrerabili zirelarik momentu oso aurreratueta-
ra arte, hala nola 6. eta 7. mendera arte (Ripoll, 
Arce, 2001: 26-34). Horrela, baditugu villa bat-
zuk leku produktibo bihurtu zirenak, beste bat-
zuk eliza, beste batzuk monasterio, beste batzuk 
nekropoli e.a. Gure lurraldeari dagokionez ba-
ditugu kasu batzuk, adibidez, Plasac Villa, zona 

[110] Buzaga Nekropoliko Gerriko Brotxea. (Azkarate, 2007: 197)
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oholesi edo palisadez babestuak zeudela (Cairns, 
2011: 42,43). Eta barnean kokatzen ziren eraikinak 
ere zurezkoak ziren [Ikus 120]. Egun soilik ton-
torrak eta lubetak preserbatzen dira, eta denborak 
erosionaturik, eta landarediaz estaliak egoten dira.

 Hala ere, zera dio autore britaniarrak, de-
fentsa hauek, itxuraz primitiboak zirenak, Gazte-
lu baten betebehar guztiak konplitzen zituztela. 
Bere barnean hartzen zituzten, komunitate oso 
eta autonomo batek egunoroko bizitza perilik 
eduki gabe bizi zezan behar ziren eraikin guztiak 
zituen barnean. Esan nahi baita, bazeudela, be-
hatzaile edo bigilatzaile, artisau, ukuilu morroi, 
sukaldari, eta mota guztietako zerbitzariak, eta 
beren familientzako lokamenduak. Bazeuden ere 
biltegiak, elikagai eta erremintentzako, ukuilu eta 
zalditegiak abere baliotsuentzat (bereziki bataila 
zaldi preziatuentzat), lantegiak, sukaldeak, gelak 
Jaun-Anderea eta beren familiarentzat, eta beren 
apopilo edo arrotzentzat, eta kapera bat ere. Eta 
eraikin mordo honetatik gailenduz altxatzen zen 
Errezepzio Sala. Erdi Aroko baroientzat, aurretik 
izan ziren barbaroentzat bezala, sala hau zen bere 
boterearen zentro eta sinbolo. Han deliberatzen zi-
ren Gazteluko eta distrituko afera inportante guz-
tiak (han kokatzen zen adibidez, Tokiko Auzite-
gia), han biltzen zen Gazteluko jendea, adibidez, 
bazkaltzeko. Bazkarietan zehar, Jaun-Anderea eta 
bere arrotzak oholtzan esertzen ziren, Salako ertz 

ere, karakterizatzen zena harkaitzean induskatu-
tako txabola hondo kopuru handi batez. Eta for-
ma arbitrario batez dimentsio handiagoko eraikin 
batzuk inguratzen zituztelarik. Azken hauek, beren 
ezaugarri morfologikoen arabera, eta bere barnean 
errekuperatu diren objektuen arabera, benetako 
Chef de Village-en, hau da, “Hiriko Buruzagi”-en 
bizilekuak izan zitezkeen, bere aberastasuna, eta 
bere boterearengatik bereizten ziren pertsonaienak, 
alegia. Beraz, hemen izan dezakegu etxebizitza 
seinorialen aurrekari bat. Gainontzeko eraikinak 
azalera erabilgarria 17 m2 baino gutxiagokoak, 
aurrekoen menpe zeuden esklabu edo familia edo 
jopu edo zerbitzaritzat har zitezkeen. Edonola 
ere, ez da unanimitaterik, Europa germaniarrean 
hain maiz azaltzen diren eraikin rudimentario 
hauen funtzioak ezartzerakoan, beraien barnean 
su edo sutondoen absentziak pentsarazten baitigu 
agian establezimendu tenporalak izan zitezkeela, 
biltegiak edo ehuntzeko, iruntzeko, zeramikako 
piezak fabrikatzeko, edo-ta hezurra ere lantze-
ko lantegiak (Chapelot, Fossier, 1980: 116…).

 Hurrengo aurrekaria Mota Gaztelua dugu, 
10. mendearen inguruan. Adibidez, Britaniako 
lehen gaztelu normandiarrei buruz diote, lurrez 
egindako eraikinak zirela, lubeta edo terraplenez 
babestutako barrutiak, eta askotan aldamenean 
tontor koniko bat zuten, eta zurezko harresiz, edo 
zurezko euskarriz edo estaldurez errefortzatutako 

[120] Mota eta Korta-ko Gaztelu baten berreraikuntza hipotetikoa.
https://g4middleages.wikispaces.com/Castles



792. KAPITULUA. ETXEBIZITZA SEINORIALEN ETA DORRE-ETXEEN AURREKARIAK

tan garai karolingioan. Azaltzen diren kreazioak, 
11. mendean eta 13. mendearen erdialdean buru-
tu izan ziren. Fenomeno honen agortze bat atze-
maten da iturri idatzietan, eta motarekin erlazio 
izan dezaketen aipamenen murrizketa ikusten da.

 Moten inplantazioa zuzenean dago er-
lazionatua Kontearen boterearekin, eta tokiko 
aristokraziarekin, ez zituzten beti osatu domei-
nu zentroak (boterea) eta zentro erresidentzialak. 
Mota isolatuek igortzen dute Kontearen edo Jaun-
Andereen lurraldearen kontrol eta bigilantziaren 
noziora, halaber komunikazio bideetara, eta Korta 
(patio edo herrixka) dituzten Motak preokupazio 
beretara igorri dezakete, baina hauek beren alda-
menean taldekatzen dituzte, lekuaren plurifuntzio-
nalitatea inplikatzen dute eraikinak (erresidentzial, 
domanial edo boterezkoak, politiko, militar, arti-
sautzakoak, eta batzuetan erlijiosoak ere). Alda-
meneko Korten dimentsio handiak planteatzen 
dute lekuaren eboluzioaren, eta hedatzearen kues-
tioa. Honek inplikatzen du populazio subordina-
tu baten integrazioa barruti kolektibo batean, eta 
honek Castelnau baten defi niziora igortzen gaitu.

 Tesi berean9 oraindik gehiago hurbiltzen 
gaitu geografi koki Latsaga-ra, eta esaten du 11. eta 
12. mendeek Mota gaineko fortalezia kopuruaren 
biderkaketa ikusi zuten modu berean, 13. mendeak 
markatu zuela lurrezko obra hauen gainbehera 
Frantziako lurraldearen multzoan [Ikus 130] (Bre-
tainia, Proventza, Albi-ko Bizkonterria, eta Langue-
doc Garaia, Gers). Hala ere, eraikitze kasuak eza-
gunak dira periodo honetan, Jean Laborie-k, 1990 
eta 1995 artean burutu zen indusketa arkeologiko 
programatu bati esker, demostratzen du 1225-1230 

batean kokatzen zen plataforma batean, eta berta-
tik ikus zezaketen eta ikusiak izan zitezkeen. Bes-
teak ordea bazkaria fi nitzen zenean, eta Sala beste 
erabilera batera dedikatu behar zenean, erraz erre-
tira zitezkeen asto-mahai luzeetan esertzen ziren. 

 Eraikin hauek taldekatzen ziren Barruti 
Gotortu edo Fortifi katuaren barnean, lubeta edo 
terrapkenez, eta oholesi edo palisadaz inguraturik. 
Defentsa hauek, etxaldea Gaztelu bihurtzen zuten. 
Kasu askotan, barruti osoa kokatzen zen terreno 
goragune baten gainean lubaki batez inguraturik, 
eta zubi altxagarri batez bidez gurutzatzen zen.

 Bukatzeko, gaztelu hauek sinpleki aurreko 
asentamendu tipo baten bertsio errefortzatua beste-
rik ez ziren, eta egun Eraztun Moduko Fortalezia 
gisa ezagutzen denak dira. Gaztelu batek mota bat 
zuenean, kasu askotan gertatzen zen gauza, dife-
rentzia ebidentea zen. Mota tontor koniko bat zen, 
Barruti Gotortuaren (guk Korta edo Herrixka esan-
go dioguna) aldamenean kokatua (eta batzuetan 
ere bere barnean), eta fortaleziarena edo babesle-
kuarena egiten zuen. Jeneralean, goiko partean ez 
zen espazio gehiegirik, soilik ertzean oholsei edo 
palisada bat altxatzeko nahikoa, eta Zurezko Do-
rre bat eraikitzeko zentroan. Hau nahikoa zen etsai 
batek barrutia okupatuko balu, Jaun-Anderea eta 
beste batzuk han errefuxia zitezen, errefortzuak 
jaso arte, edo etsaiarekin akordio batera heltzen zi-
ren arte, edo gauez ihes egiten saiatzen ziren arte.

 Eta jada Baskoniako Eremuan, Ipar-Ekial-
dean Astarac-eko fortifi kazio seinorialei buruz 
hitz egiten digu, bere Doktoretza Tesian autore 
batek, Gers, Gaskoniako eskualdeko Mota Gaz-
teluei buruz (Guinaudeau, 2012: 325, 326). Zera 
dio, Moten aztarnategietan burututako estudioak 
errebelatzen duela, fenomeno honi lotzen zaizkion 
forma eta funtzioen dibertsitatea. Astarac-ek eza-
gutu ahal izan zituen lehen instalazioak, 10. men-
dearen bukaeratik aurrera, bere esku dauden froga 
batzuen arabera, eta Mont-d’Astarac-eko konte-
aztarnategia barne dago. Aitzitik, segurtatua dago 
zona honetan lehen Moten inplantazioa gertatu 
zela. 11. mendearen lehen erdialdetik, esku hart-
zen duelarik, ez soilik konte-botereak baizik eta 
iturri idatzietan, garai honetan dokumentatutako 
leinu aristokratiko inportanteenak (Galbisan eta 
Passac). Leinu hauei lotutako Moten instalazioa 
gauzatzen da zentro domanial (estatuaren boterea 
duena) baten aldamenean. Erdi Arotik hereda-
tu dena, eta hiri gisa azaltzen dena iturri idatzie-

[130] Saint-Sylvain Motaren berreraikuntza. Loira. 
http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/anjou.
html?mediapopup=17055747
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bi ibaien konfl uentzia defendatzeko, Corrent de 
Forges (gaskoiez, corrent = lats edo erreka) eta 
corrent d’Escource, Aurelhan urmaeletik hurbil.
 Mota Gaztelua, Erdi Aroko Gazteluak 
iragartzen dituen fortifi kazio mediebal bat da, eta 
osatzen zen jada esan dugunez, izaki humanoak 
eraikitako lurrezko tontor batez, eta konplexita-
te handiago edo txikiagoa zuen defentsa sistema 
batez (lubakia, dikea, eta oholesi edo palisada). 
Bere eraikuntza tokiko materialetan eta kualifi ka-
zio berezirik gabeko esku lan ugarian oinarritzen 
zen, harrizko fortaleziak ez bezala. Habitat tipo 
hau bigarren milenioan garatu zen, Sistema Feu-
dalaren agerpenarekin. Aristokraziaren lurraldea 
eta jendearekiko boterea errepresentatzen zuen.

 Born eskualdean, lubaki zirkular batez 
inguraturiko obra hauek, buztinean burutu ziren, 
15-etik 30-m-rainoko diametroan, eta 4-tik 6 m-ra-
inoko altueran. Bere gailurrak antzina zurezko do-
rrea zuen, Jaun-Anderea eta bere familiaren etxebi-
zitza zen. Fortalezia primitibo bat osatzen zuen, eta 
babesteko ohol-hesi edo palisada batez inguraturik 
zegoen. Barrutiaren barnean jendearen etxebizitzak 
zeuden “herri txiki” bat osatuz, eta sistema honek 
batzuetan etorkizuneko herrien nukleoa osatu zuen.

 Tuc de Houns bi motez osatzen da. Lehe-
nak Dorre Seinoriala hartzen zuen, eta bigarrenak 
Korta edo Patioa. Azken hau altuera txikiagokoa 
zen, baina handiagoa zen, eta peril kasuan nekaza-
riak har zitzakeen barnean. Erdi Aroan batzuetan 
Dorre-Etxea Motaren aldamenean eraikitzen zuten.

 Zurezko Mota Gazteluaren ondoren, leku 
berean Harrizko Dorrea jartzearen beste kasu bat 
egungo Nafarroa Beherean bertan dugu, Latsagatik 
oraindik hurbilago, pixka bat Iparralderantz Donapa-

inguruan eraiki zutela Castrum Lebretum [Ikus 

140], Korta (Herrixka) duen Mota bati dagokiona, 
hain zuzen ere, Labrit herrian kokatua (Landak).

 Bestalde, eskualde diferentetan burututako 
estudioek (Sirot, 2007) posible egiten dute erakus-
tea, hainbat Mota Gaztelu Etxe-Gotortu edo Dorre-
Etxe bihurtu zirela, adibidez, gure Eremu Zabalaren 
ingurumarietan Poussery-ko Gaztelua, Montaron-
en, Borgoinan, edo gure Eremu Zabalean, Tuc de 
Houns [Ikus 150], Saint-Paul-en-Born, Landetan 
ere. Tuc de Houns (gaskoiez, tuc = tontor, gas-
koiez) 11. mendeko Mota Gaztelu baten aztarna 
da. Arrastoak aurkitu diren zazpi Mota Gaztelue-
tako bat da, Born eskualdean. 11. eta 12. mendetan 
hurbil zegoen Saint-Paul herri zaharretik, orduan 
Ségosa deitzen zen herritik. Houns oso litekeena 
da da Pierre de Homs-etik etortzea zeinak Etxe 
Gotortu edo Dorre-Etxe bat eraiki zuen 1255ean 
Ingalaterrako Errege Henry III-aren kontzesioz, 

[140] Labrit-eko Mota (Castrum Lebretum).
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/40/hart/fi ches/
labrit_chateaudalbret.htm

[150] Tuc de Houns, Saint-Paul-en-Born.
http://www.mimizan-tourisme.com/IMG/jpg/st_paul_2.
jpg

[160] Gamue Gaztelua, Mota Gaztelua. Aiziritze-
Gamue-Zohasti. Egungo Nafarroa Beherea. https://
fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%AFcirits-Camou-
Suhast#/media/File:Ch%C3%A2teau_de_Camou.JPG.
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rroako Erresumako dokumentazioan azaltzen dira, 
Erret Gazteluak baitziren, hau da, estatuarenak.

 Bi kasuetan lortutako datazioek, eta be-
reziki Galardi-koak, behartzen gaituzte estruktura 
tumular espezifi ko hauen jatorri posiblea arinki 
erreplanteatzera, eta dudarik gabe, gero eta gehiago 
hurbiltzen gaituzte, Europako kontinentean agert-
zen diren, eta zabalki dokumentatuta dauden mode-
lo batzuetara. Egongo ginateke, etorkizuneko kons-
tataziorik ezean, Bigilantzia Sistema rustiko baten 
ebidentziaren aurrean, lurrezko tumulu handien 
bitartez egina, eta horien gainean ezarriko lirateke 
zurezko estrukturak dorreta edo antzeko modura. 
Hauen jatorria badirudi momentu goiztiar batean 
kokatzen dela, 12. edo 13. mendeen inguruan. Es-
truktura hauek, espezifi koki ezagunagoak Mota 
gisa, gure Eremuan, edo gutxienez Gipuzkoako 
Goierri-n, Ertain Erdi Aroa ongi aurreratu arte (14-
15. mendeak) iraungo dute. Europako kasuan ez 
bezala, han normalean inportantzia handiagoko es-
trukturetara deribatu baitzuten (dorre, gaztelu, e.a.). 

Guk ordea pentsatzen dugu, baieztatzen dugu,   
egungo Euskal Herrian badela ere kontsolida-
tu zen Motarik, eta adibide gisa jarriko dugu 
arestian aipatu dugun egungo Nafarroa Behere-
ko Gamue Jauregia, Erdi Aroan Harrizko Do-
rre bilakatua. Egun Harrizko Jauregia dena.

 Gure Eremu Zabalaren ertzean ere He-
go-Mendebaldean zehar, Kantabrian, zehazki 
Suances-en, Trespalacios Mota dago [Ikus 180]. 
Fortifi kazio atipikoa dela Penintsula Iberikoan 
dio autore espainiar batek, non gutxitan izan bai-
ta analisi arkeologikoaren xede (Mantecón, Mar-
cos, 2008: 111-130). Baina ikusi dugu egungo 
Gipuzkoan azaltzen ari direla. Eta gehiago azal-
duko dira. Hau gertatzen da, egungo demarkazio 
administrazioetatik hertsiki abiatzen garenean. 
Zera dio, estruktura arkeologikoak, oinplano 
zirkular kontzentrikoa du, lur artifi zialezko ton-
tor batez osatzen da, lurrezko harresiz egindako bi 
lerroz, eta horri dagozkion lubakiz inguratzen da. 
Lurrezko goragunearen gainean altxako lirateke 
segur aski zurezko estrukturak, hau da, Defentsa 
Dorre zentral bat, eta oholesiak harresien gainean. 
Lubakiak urez betetzeko sistema konplexu batek, 
eta inguru lohitsu batek garantizatzen zuen babe-
sa. Gazteluaren existentzia bera lotu beharko lit-
zateke, Mendebaletik doan eta antzinako trazak 
dituen bide baten kontrol postu batekin, Mota 
Gaztelua kokatzen den fi nkaren aldamenean.

leu inguruan, hain zuzen ere, Gamue Jauregia 
[Ikus 160](Aiziritze-Gamue-Zohasti)10. 11. men-
deko Mota Feudal baten gainean egun 16. mendeko 
Jauregia dugu. Gamue-ko Jaun-Andereen egoitza 
izan zen 1060-tik 1635-ra Nafarroako Erresuman. 

 Gure Eremu Zabaleko Hego-Mendebal-
dean ere, zehazki Gipuzkoan, Txoritegi-ko estruk-
tura tumularrean [Ikus 170] burutu den interbentzio 
arkeologikoak, ondoren Galardi-n oraintsu burutu 
denak konfi rmatzen duena, utzi digu elementu be-
rri bat identifi katzen, euskal Erdi Aroko panorama-
ren barnean (Moraza, Moro, Mujika, 2003: 269). 

Hain zuzen ere, estruktura tumularrak edo Motak, 
garai hartako Defentsa Sistemaren parte osatuz, 
bai Gipuzkoako hiriena, bai bandoen dorreena, edo 
agian biena. Eta beraz, has gaitezke arrunki jene-
rikoan sartu izan diren destinu/kronologia diferen-
teak delimitatzen eta bereizten, batzuetan era naha-
sian erabili baita tumulu terminologia arkeologian.
 Txoritegi eta Galardi-ko estruktura me-
diebalak modu oso sinplean gauzatuak zeuden, lur 
tumulu baten bidez, eta bere gainean Zurezko Do-
rre bat talai modura, segur aski peril baten hurbil-
tasunaz abisatzera destinatua, eta ez indar militar 
iraunkor baten establezimendu puntu gisa. Hori di-
rudi ondorioztatzen dela aurkitu diren hondakin ar-
keologiko pobreen analisiaren bitartez, ez baita lu-
rraldeko beste defentsa estrukturetan azaltzen ohi 
diren material motarik azaltzen. Bai azaltzen dira 
materialak ordea, adibidez, Gipuzkoako ondoren-
go fortalezia hauetan, Mendikute (Albiztur), Ausa 
Gaztelu (Zaldibia), Jentilbaratza (Ataun), eta Ai-
zorrotz (Eskoriatza), Bizkaiko Aitxiki (Abadiño) 
edo egungo Nafarroa Garaiko Sarabe-n (Urdiain). 
Azkeneko Gaztelu hauek, Motak ez bezala Nafa-

[170] Txoritegi-ko Mota. Gipuzkoa. Zerain. 
(Autorearen argazkia 2014 Apirila).
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beste Mota askotan dokumentatzen den moduan.

 Bestalde, Gaskonian Gazteluek halaber 
paper nabarmen bat jokatu zuten landa popula-
zioaren kontzentrazioan, autore asturiar baten iri-
tziz, agregazio modelo bakarra ez baziren izan ere 
(Quirós, 2010: 306). Izatez, incastillamento-a11 
sortu zen soilik 12. mendea abiatu zenetik aurre-
ra, tokiko aristokrazioaren bultzadarekin, elizak 
ordea izan ziren 11. mende osoan zehar, herrixka 
eklesiastiko ugarien genesia artikulatu zutenak.

 Halaber, Anjou-n, Elisabeth Zadora-
Río autore frantziarrak azpimarratu du, Gaz-
teluen papera sekundarioa izan zela landa 
populazioaren kontzentrazio prozesuan, adibi-
dez, parrokiak bezalako beste agregazio so-
zial eta espazialeko elementuekin konparatuz.

 Baina segitzen du Asturias-eko auto-
reak, eta esaten du, izatez, berriki burutu diren 
estudioek kontsideratzen dutela, Herrixka Go-
tortuen sorrera soilik izan zela Jaun-Andereek 
milagarren urtean erabili zuten estrategiatako 
bat, eta ez zela ere erabiliena izan. Egiazki izan 
zuen pisu substantziala Mediterraneo-ko sekto-
rean, baina Europako eremu anitzetan “herrixkat-
ze” prozesuak ez zuen incastillamento-a ekarri. 

 Egia da, Jaun-Andereek Gaztelu anitz 
eraiki zutela Europa osoan 10-13. mendetan ze-
har, eta horrela, eraikin hauek bihurtu direla Erdi 
Aroko benetako ikono. Hala ere, adierazi beharra 
dago Gazteluek esanahi eta funtzio oso diferen-
teak izan zituztela, eta horregatik zaila dela ge-
neralizazioak ezartzea. Incastillamento prozesua 
karakterizatzen duten herrixka gotortuen alda-
menean, beste fortifi kazio tipo bat dago, eta zera 
dira, errefuxiatzeko gazteluak, hau da, modu ten-
poralean eta kasu ez ohikoetan, nekazari komu-
nitate batzuk hartzera destinatuak zeudenak. Ez 
dira oso maiz gertatzen eremu feudalean baina 
nekazari komunitatea indartsu eta halako koheren-
tziaz horniturikoen existentzia demostratzen dute. 
Kasu bat da Castelas de Cucuron Fortifi kazioa 
(Proventza) eraikinik gabeko Barruti batez osa-
tua dena, eta bere barnean, haitzean induskaturiko 
dozena bat baino gehiago silo identifi katu dira.

 Hala ere, fortifi kazio mediebal gehienak, 
izaera seinoriala zuten, eta posizio zentral batean 
zeuden, zentro administratibo eta militarrak ziren, 
ongi bisibleak nekazarien populazioari dagokio-

 Eta segitzen dute esanez, Trespalacios 
estruktura tumuliformea eskualdeko fortifi kazio-
rik bereziena da, paraleloak dituena Europako 
Iparraldeko eta Erdialdeko Mota Gazteluetan. 
Eta eransten dute, halaber, bere inguruan doazen 
korronte hidrikoen profi tamendu probableak, de-
fentsa baliabide gisa, bere berezitasuna areagotzen 
du, defentsa sistema hau arrotza baita Penintsula 
Iberikoan. Eta segitzen dute akats bera burutzen. 
Hemen oroitu behar dugu Latsaga-n (bere izenak 
adierazten duen bezala), lekua “lats” edo “errekez” 
beteta dagoela esan nahi duela, eta izatez ezagu-
na baita, lekuko bisual baten arabera Erdi Aroko 
lubakiak urez betetzeko profi tatu zirela. Horrelako 
preseexistentzia bat egon zitekeen Mota tipokoa 
baina hipotesia besterik ez da. Baina segi deza-
gun Kantabriako autoreekin, esaten baitute bere 
singularitate historiko-arkeologikoa, bere gazte-
lu tipologian datzala, eskualdeko gaztelu eta for-
talezia mediebalekin konparatzen badugu. Mota 
terminoa eman bazaie ere  Kantabriako hainbat 
fortaleziei (adibidez, Torrejón de las Henestrosas, 
Valdeolea-n, edo Cacerón-ekoa San Olalla-n, Mo-
lledo-n), baina horiek ez direla benetan Lurrezko 
Gazteluak, kasu guztietan lurraldearen gorabehe-
rak profi tatzen  baitituzte bere kokapenerako (mui-
noak, gainak), hustulana garatuz, beren Defentsa 
Sistema eraikitzeko. Urrun joan gabe, gauza bera 
esan zitekeen Donostiako Mota-ko Gazteluaz.

 Eta bukatzeko esango dugu, interben-
tzioaren hastapenetik, arkeologoen taldeak maneia-
tu zuela bigarren hipotesi bat, eta horretan interpre-
tatzen zen Trespalacios Fortalezia herrixka baten 
babesari lotua zegoela. Erdi Aroko populazioaren 
kokapen nukleoen eremuak ez zaizkie hertsiki ego-
kitzen kriterio estrategikoei, baizik eta lursailaren 
nekazaritza ustiapenari. Tesi honen arabera, Hino-
jedo Mota Gazteluak funtzionatu ahal izan zuen he-
rrixka baten eta bere nekazaritza lursailen Defentsa 
Sistema gisa. Europako Iparraldeko eta Erdialdeko 

[180] Trespalacios Mota. Suances. Kantabria.
http://historiadecantabria.blogspot.com.es/2014/08/la-
mota-de-trespalacios.html
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bihurtu zenak, Moten bidez konkistatu zuen lurral-
de hori. Zurezko Dorrearen piezak itsasontzietan 
desmuntaturik eraman zituzten, eta lehorreratu 
bezain laster Lurrezko Mota bat pilatu, eta ton-
torrean muntatu zuten Zurezko Dorrea. Horrela, 
lurraldeko lehen Gotorlekua eraikiz. Ondoren au-
rrerantz abiatu ziren, Mota berriak eraikiz, eta lu-
rraldearen jabe eginez. Arestian ikusi dugu nola 
Hegoalderantz hedatu ziren ere. Moten eraikuntza, 
Gazteluaren inguruan jaurgo territorialen afi rma-
zioarekin hertsiki lotua dago, eta nahiz eta landa 
populazioa ez zuten bere inguruan kontzentratu, 
ez ziren izan horregatik, nekazarien koadramen-
du sozial eta politikoan efi kazia txikiagoko tresna. 

 Mota hauetako asko nekazariek buru-
tu zituzten “korbea” seinorialen bitartez (kor-
bea, noble edo jaun-andere feudalaren lurretan 
dohainik lan egiteko obligazioa zen). Jeneralki, 
kono trukatu formakoak ziren, eta goiko partean 
plataforma bat azaltzen zuten, eta bertan Zu-
rezko Dorrea kokatzen zen. Bere altuera 15-20 
m ingurukoa zen, horrela bere eraikuntzarako 
50 lagunek 40 egun behar zituzten. Hori izan 
zen Ingalaterrako konkistaren estrategia efi kaza.

 Esan dugu Mota hauen inplantazioak ez 
zuela jeneralean populazioaren desplazamentua 
ekarri, baina bai suposatu zuen ordena seinoriala-
ren afi rmazioa, eta hierarkia sozial hertsi baten so-
rrera, talde ertainak baztertzen baitzituzten, eta sal-
ba ezin zitezkeen muga sozialak ezartzen zituzten.

 Eta bukatzeko, Asturias-eko autoreak dio, 
beste botere zentro tipo bat zela Colletière He-
rrixka Gotortua (Paladru Urmaela-n, Charavines, 
Frantzia). 1003an fundatutako aztarnategia da, eta 
1035 inguruan uholde baten ondorioz abandonatua 
izan zen, aintzira baten ertzean eraiki baitzen [Ikus 
200]. Aztarnategia preserbatu den kondizioak guz-
tiz ezohikoak dira, eta horregatik funtsezko errefe-
rente bihurtu da jaurgo territorialen kontsolidazio 
fenomeno erabakigarrian. Asentamendua osatzen 
zen 47 x 24 m-ko barruti batez, zurezko oholesi 
edo palisada, eta lubaki edo foso batez delimitatu-
rik, eta bere barnean hiru eraikin aurkitu dira. Na-
gusia, zentroan kokatua dagoena, dimentsio nabar-
mena duen Aula Aristokratiko errektangularra da. 
Beste bi eraikinak, txikiagoak, ukuilu, produktuen 
eta nekazaritza tresnen biltegi gisa identifi katuak 
izan dira. Horien kanpoan beste jarduera artisanal 
eta metalurgikoak burutu ziren. Urak estalitako 
deposito estratigrafi koen preserbazioak posible 

nez. Populazio hau, aldi berean, herrixka taldeka-
tuen edo asentamendu sakabanatuetan artikulatua 
zegoen. Nafarroako Erresuman, Erdi Aro Berantia-
rrean, Gazteluak, salbuespen batzuk izan ezik, Erret 
Ondarearenak ziren, une bakoitzak exigitzen zituen 
defentsa beharrengatik Errege-Erreginek eraiki zi-
tuztelako, eskuratu zituztelako, erosketaz, permu-
taz edo donazioz, aurreko jabeengandik. Jada 15. 
mendean sartu zenean gertatu zen prozesu neofeu-
dal bat, jaurgo ugarien sotzearekin, eta horrela Hiri 
eta Gaztelu asko Koroak galdu egin zituen (Mar-
tinena, 1994 :119). Seinorialek ere baziren, gutxi 
batzuk, adibidez, hain zuzen ere, gu estudiatzen ari 
garen Latsaga Gaztelu-Jauregia. Normalean Jaun-
Andereenak bigarren mailako fortifi kazioak ziren. 

 Laburbilduz esango dugu, Europako Er-
dialdean, milagarren urtearen ondoren, sektore as-
kotan eraiki ziren fortifi kazio hauetako adibide oso 
nabarmena direla aipatu ditugun Mota Gazteluak, 
esan dugunez, lurrez eta zurez egindako benetako 
tontor artifi zialak. Bere hedapena oso nabaria izan 
zen Europa Atlantikoan, Normandia [Ikus 190] 
bezalako lekuetan, edo Flandrian, eta maiz 12. 
mendean harriz egindako eraikin berri batzuez or-
dezkatuak izan ziren gehienak, nahiz eta batzuetan 
iraun zuten, edo-ta kopurua handitu ere egin zuten 
Erdi Aro Berantiarrean zehar. Iparralderantz he-
datu ziren, izatez Ingalaterra, jatorriz normandiar 
zena eta Ingalaterrako William I Konkistatzailea 

[190] Bayeux-eko Tapiza. Mota baten eraikuntza 
azaltzen duena. Normandian.
http://www.mondes-normands.caen.fr/france/
histoires/4/zoom/pic4-3a.htm
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na sozial berriaren estruktura ebidentea osatuz.
 
Eta bukatzeko erantsiko dugu Etxebizitza Seino-
rial hauek egungo egoera arte nola iritsi diren Erdi 
Arotik. Palatium hitza dokumentazioan sarri ate-
ratzen da, eta esanahi -fi siko, sozial, jurisdikzional, 
politiko- diferente batzuetan banatzen da, eta pieza 
nabarmen gisa azaldu zen Goiz Erdi Aroko sozie-
tatean (García Cortázar, Peña Bocos, 1989: 281-
295). Bere presentziak egungo bokabularioan ere, 
beste hitz batzuk inbaditzen ditu, edo hauek bera 
inbaditzen dute, hala nola, “dorre”, “gaztelu”, “etxe 
handi”, “etxe gotor”, eta honek ematen dio hitzari 
halako anbiguetatea, kontribuitu dezakeena hitz 
horren inguruan ditugun espektatibak aberasteko. 
Horrela, 1970-ko hamarkadan egungo Gipuzkoako 
Herrialdeari dagokion inkesta batek erakusten du, 
interesatzen zaizkigun datu batzuen harrapatzea, 
eta Erdi Aroko errealitateen iraupena. Hain zuzen 
ere, egungo Gipuzkoako Baserrien inbentarioak 
(Linazasoro, 1974) guztien izenak jasotzen ditu, 
eta hiri bakoitzeko jurisdikzioko landa auzo di-
ferentetan, oso arrunta, ia jenerala, suertatzen da 
ondorengo egoera hau: a) auzo bakoitzean baserri 
kopuru bariablea azaltzen da, lautik berrogeirakoa, 
eta beren izena adierazten da; b) auzo bakoitzean, 
soilik agertzen da baserri bat, hierarkia, fi siko edo 
soziala duena, edo biak elkarrekin dituena: haundi, 
nagusi, dorre, gaztelu, jauregi [Ikus 210]. Zera dio, 

egin du, bai materia organikoa, eta bai asenta-
mendu honen kultura materialaren parte handi bat 
preserba zitezen modu ezohikoan. Aztarnategia 

gerrari-nekazari edo kolono-armatuen erresiden-
tzia gisa interpretatu da, eta tarteko morfologia 
osatzen dute, 1030 urtetik aitzina Mota Gazteluak 
eraiki aurretik. Azken hauen inguruan kontsolida-
tuko da estruktura seinoriala. Izatez, aztarnategi 
hau sortzen den Isère Departamenduan, hauetako 
ehun baino gehiago Mota identifi katu dira, orde-

[200] Colletière Herrixka Gotortua. Paladru 
Urmaela-n. Charavines, Frantzia. (M. Colardelle eta E. 
Verdel-en arabera).
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/charavines/
en/cphabit.htm

[210] Jauregi Dorre-Etxea. Zerain. Gipuzkoa. (Autorearen argazkia 2014 Apirila). 
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 Aipatu dugu kapituluan, Burdin Aroko 
harresiak nola osatzen ziren. Askotan harlan-
dugabeko friso edo zokalo handi bat zuten, eta 
horren gainean zurezko hesoholez errematatu-
ta zegoen. Teknika berberak erabiltzen dira gaur 
egun ere antzeko funtzioetarako edo beste fun-
tzio batzuetarako. Guk adibide kurios bat aurkitu 
dugu Donostian bertan, hain zuzen ere Igeldoko 
Camping-aren Parking-a ixten duen hesiari [Ikus 
220] buruz ari gara. Ikusi ahal dugunez, harlan-
duzko oinarri bat du, eta gainean hesoholez buru-
tutako itxitura, Burdin Aroko harresia bailitzan.
Erromatarren Villa-k egungo edozein aberats ba-
ten villekin antza izugarria dute. Harrigarria bada 
ere, izena bere ere mantendu da. Baina hemen 
eraikina baino bizimodua [Ikus 230] islatuko 
dugu, benetan oso antzekoa zela egiaztatuz (Whe-
eler, 1964: 137)12. Eta konparatuko dugu edozein 
gaur egungo villa moderno bateko gimnasioa 
partikularrean aurkitu dezakegun imajina [Ikus 
240], erromatarren villetan agertzen zenarekin.

 
Ondoren ikusiko dugu Benediktar Ordenaren be-
rreskurapen errekurrentea historian zehar. Kapitu-

datu hauen arabera, tentatzailea suertatzen da ira-
dokitzea, bere modalitate diferentetan, gerrakoetan 
ala bakekoetan, leinu talde edo enbor famili taldea 

gehiago errekonozitzen dutenean. Gipuzkoako 
auzoetako baserrien izenak badirudi iradokitzen 
duela, horietako bakoitzean, auzo bakoitzean, 
egoera ohikoena palatium? bat besterik ez egotea. 

ORAINARI ERREFERENTZIA

[220] Igeldo-ko camping-aren parking-aren itxitura 
(autorearen argazkia 2015 Azaroa).

[230] Neskak bikiniarekin ariketak egiten. Villa 
Romana del Casale. Sizilia. Italia. (Wheeler-en 
arabera). https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/4/46/Villa_del_Casale_-_mosaique_
femme_sport.jpeg

[240] Edozein gaur egungo villa moderno bateko 
gimnasio partikularreko imajina. https://s-media-
cache-ak0.pinimg.com/736x/ef/cc/fc/efccfc0d474ecc
f3a44eee2dac472206.jpg
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Mende batzuen ondoren ordea, ordena berriz ere 
ustela zegoen. Orduan Cister Ordena sortu zen, 
hain zuzen ere, Eliza berriz ere usteldu zelako, eta 
San Benediktoren arauak ezarri zituen berriz ere.

 Ordutik ona, gure iritzi apalean, esan be-
harrik ez dago, Eliza nola usteldu den. Eta hau 
horrela zela ikusirik San Benediktoren arauak 
berreskuratzeko azken saioa Joseph Aloisius Ra-
tzinger, Benedictus P.P. XVI, hau da, Benedikto 
XVI.ak, [Ikus 240] egin zuen 21. mendean, ze-
hazki 2005-ean. Goiz da jakiteko arrakastarik 
izan omen zuen. Beraz, beste behin ikusten dugu 
mundua gobernatzen duen ziklo kontzeptua.

lu honetan ikusi dugu Viollet-Le-Duc-en eskutik 
Karlo Magno saiatu zela eraikitzaileak aurreko 
ignorantziatik ateratzen, eta Lonbardia-rekin kon-
taktua izan zuela, han gorde baitzen Erromako 
ezaguera, eta bere ingurura ekarri zituen hango 
obra-maisuak. Gure Eremun Zabalean, badakigu 
10. mendean Akitaniako Duke Gilen I Errukitsuak 
(893-918) eman ziola fraide Bernon-i propietate 
bat monasterio bat eraikitzeko. Hurrengo urtean 
Cluny-ko Abadia fundatu zen. Lehen fraideak 
Borgoinarrak ziren, eta Odion nabarmendu zen, 
eta berarekin egin zuen harremana Nafarroako 
Errege Antso III Gartzes Nagusiak (1004-1035). 
Horrela, 11. mendean eraikuntzaren artea barbarie-
tik atera zen, ordena erlijiosoen aktibitateari esker. 
Cluny-ko Ordena zelarik, nabarmenena, inportan-
teena, ilustratuena eta Eraikitzaileen Eskola izan 
zuen lehena, esan daiteke lehen Arkitektura Eskola 
izan zela. Eta Eskola horretako lehen printzipioek 
produzituko zituzten 12. mendean, azken tradizio 
erromatarretik jada libre zeuden monumentuak.

 Gauza da Cluny Ordenak Eliza ustela 
ikusi zuela, eta San Benediktoren arauak ezarri 
zituen, hau da, pobrezia eta norberak bere burua 
bere lanaren bidez mantendu behar zuela ziotenak. 

[250] Joseph Aloisius Ratzinger, Benedikto XVI. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Benedict_XVI
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detan zehar iraun zutela zutik edo erdi erorita.
 
 Eta erantsi ditugu ere erromatarrak kon-
kista ondoren bakea lortu zutenean, eta armadak 
inperio osoan seguritatea garantizatzen zuenean, 
landan eraiki zituzten etxebizitza seinorialak edo 
villa-k. Berez, lurren jabe ziren possessore-en 
egoitza ziren. Bi partez osatuak. Pars Urbana eta 
Pars Rustica. Lehenengoa Jaun-Andereen erresi-
dentzia, programa oso konplexu batekin. Eta bi-
garren nekazal ustiapenerako instalazioak. Korta 
edo Patio zentral baten inguruan antolatuak. Ikusi 
dugun kasu konkretuan Mendebaldeko Hegalak 
hartzen zuen parte erresidentzia, eta Ekialde-
koak ustiapena. Lehenengo partean cubiculum 
edo Logelak, oecus edo Errezepzio Saloia, edo 
oecus-triclinium edo Jangela-Saloia. Ipar-Mende-
baldean balnea edo bainuak, bere frigidarium edo 
Ur Hotzeko Ontziarekin, apodyterium edo Aldage-
lekin. Eta hypocaustum edo Berokuntza Sistema. 
Eta noski caldarium edo Ur Beroko Ontzia, bere 
aldamenean labez hornituriko Berokuntza Gela. 
Ondoan ere Sukaldea eta aldamenean Erregai-
rako Gela. Eta bigarren partean bi espazio han-
di nekazaritza eta abeltzaintzarako bi espazio 
handi. Esan behar dugu ere, eraikin hauek zutik 
edo erdi erorita iraun zutela mendetan zehar, eta 
egun arte pentsatzen zena baino permanentzia 
gehiago izan zutela. Gero eraikin diferentetan 
transformatzen joan zirelarik, batzuk produkzio 
gune, beste batzuk eliza, beste batzuk monaste-
rio, eta nekropoli ere, e.a. Beraz nolabaiteko ja-
rraipena izan dutela. Ez dakigu noski zer eragin 
izan zuten Erdi Aroko etxebizitza seinorialean.

 Baina Erroma erori zenean aurreko kapi-
tuluan aipatu genuen ere, inperioaren barne eta 
inperioaren kanpo zeuden Herriek Erroma or-
dezkatu nahi izan zuten. Baina jada ez zuten haien 
baliabiderik. Antzinate Berantiarrean egoera be-
rrantolatzen saiatu ziren inperio barnean egon zi-
ren, eta segur aski possessore izan ziren tokiko Tri-
buen Buruzagiak, eta inperio kanpoan egon ziren 
barbaroen Tribuen Buruzagiak. Bakoitza bere lu-
rraldea gobernatu nahian. Horrela 9. edo 10. men-
dean azaldu itxuraz azaldu omen ziren Frantzia 
eta Alemania artean lehen Mota Gazteluak. Eta 
zabaldu ziren Iparralderantz, Ingalaterrarantz, eta 
Hegoalderantz, gure Eremu Zabalerantz. Lehenik 
gure lurraldeko Iparraldera, eta berriki deskubrit-
zen ari garenez Hegoaldera ere. Esan dugu Mota 
Gaztelu bat, Lurrezko Tontor artifi zial batean 
eraikitako Zurezko Dorrea dela, bere defentsekin, 

Konklusioak

 Etxebizitza Seinorialen aurrekariak iku-
si ondoren ohartu gara oso garai goiztiar batean 
jarri zirela Fortifi kazioen oinarriak. Jada euskal-
dunen edo protoeuskaldunen Brontze eta Burdin 
Aroko Muino edo Herrixka Gotortuetan, oppidum-
etan azaldu ziren Lubakia, Harresia eta Dorrea. 
Hiru defentsa elementu hauek errepikatu egingo 
dira historian zehar, garai bakoitzak interpretazio 
propioa egingo duelarik, eta elementuok eboluzio-
natzen joango direlarik. Litekeena da harresia iza-
tea elementurik zaharrena, nonbaiten babesteko 
barrutia. Lubakiak eragotzi nahi zuen Harresira 
erraz hurbiltzea etsaia. Gero noski Barruti horrek 
Sarrera bat izan behar zuen, eta honek Harresia 
eteten zuenez, Barruti osoa ahultzen zuen. Horre-
gatik, puntu ahul hau indartzeko Dorrea sortu zen 
Ate ondoan, puntu ahul horretan erasotzailearen 
aurrean, altueraren abantaila profi tatzeko. Antzi-
nako fortifi kazioen harresietako hormak nahiko 
konplexuak dira, Harrizko bi Paramentuz osatu-
rikoak, kanpokoa eta barnekoa, eta barnean tra-
batutako Betelana. Zurezko Oholesiak ere erabil-
tzen zituzten Harresiak indartzeko. Eta noski hau 
dena eraikitzeko antolamendu sozio-politiko bat 
beharrezkoa zen. Eta defentsara dedikatzen zen 
sozietatearen parteak klase diferente bat osatzen 
zuen, batez ere zadizkoak, Militarrak. Orain arte 
dakigunez badirudi Herrixka hauetan ez dagoela 
garbi buruzagien egoitza diferentea zenik. Ikusi 
dugu Herrixka hauek, beste batzuen artean tribu 
akitaniar Ausci-en Gotorleku batean aurkitutako 
Greziako ardoko anfora eta txanponengatik ez zeu-
dela isolaturik. Ardoa Marsella-ko Kolonia Gre-
kotik zetorren, eta txanponen traza ere Helenis-
tikoa da, normalean zaldizko bat azaltzen delarik.

 Gauzak horrela erromatarren armada 
antolatua zabaldu zen Europan zehar, eta nos-
ki gure Eremu Zabalera iritsi zen. Kontrol Do-
rreak eraiki zituzten limes edo mugetan, eta Do-
rre hauen antza Erdi Arokoekin harrigarria da. 
Aipatu dugu hasieran zurezkoak egin zituztela, 
baina muga mantendu hala harrizkoengatik or-
dezkatu zitzutela. Erdi Arokoen eskema berberari 
jarraikitzen diote. Lurreko Solairua kanpoko Sar-
biderik gabekoa, biltegia. Lehen Solairua Zurezko 
Eskala baten bitartez heldu beharreko Seguritate 
Atea, bizilekua. Eta Bigarren Solairua Guardiako 
Guarnizioa, defentsarako lekua. Horien ingu-
ruan antolatzen ziren Lubaki eta Oholesiei buruz 
luze hitz egin dugu. Esan dugu Dorre hauek men-
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Toubert izan zen incastillamento-aren kontzeptua de-
fi nitu zuena. Zera iradoki zuen, gazteluaren eraikuntza 
izan zela posible egin ziena Jaun-Andereei modu arra-
zionalean IX-X mendetan gertatu zen hazkunde ekono-
miko eta demografi koa kontrolatzea. Toubert-en iritziz, 
monasterioek eraiki zituzten gaztelu hauek espazio des-
habitatu berrietan, bere barnean nekazariak kontzentra-
tuz, horrela bukaera emanez Goi Erdi Aroko propioa 
zen poblatze sakabanatuari. Habitat berriak taldekatuak 
eta gotortuak halaber harriz eginak izan ziren, aurreko 
mendetako zurezko arkitekturaren aurrean. Berrantola-
mendu autoritarioari paraleloan, Jaun-Andereek labo-
rantza espazioen eta lurraldearen ustiaketa estrategien 
errestrukturazioa burutu zuten.
12 (Wheeler, 1964: 137) Hamar nesken gelako mo-
saikoaren detailea, Villa Inperialean, Piazza Armerina-
ren ondoan, K.o. III mendearen bukaeran. Sizilia 
(Italia).

eta askotan aldamenean beste barruti bat duela, 
baxuagoa baina zabalagoa, guk Korta edo He-
rrixka deitu dioguna. Pixkana Zurezko Dorre ho-
riek Harrizko bilakatu zituzten, eta horrela sortu 
ziren Erdi Aroko Dorreak eta benetako Gazteluak.  
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zituen eredu diferenteak, eta ondoren ikusiko dugu 
nola ikerketa kanpo diferente batzuk irekitzen diren.

 Horrela, hurbildu gara segur aski bere ga-
raian Nafarroako eraikin seinorial ororen eredu 

Eredu batzuk

 Momentu honetan jada, planteatuko dugu 
zeintzuk izan zitezkeen, Latsaga Gaztelu-Jaure-
giak, zuzenki, bere buruari begiratzeko, erabili ahal 
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Laburpena

 Lehenik ikusiko ditugu Jauregi eta Dorre eredu batzuk. Zer ikusia edo eragina izan zezakete-
nak tipologia diferentetan. Hasiko gara 12. mendeko Iruñe-ko Errege-Erreginen egoitzarekin. Iku-
siko ditugu ere beste Erret Jauregiak, adibidez, Oliteko Jauregi Zaharra, eta Lizarrako Erret Jauregia 
edo palatium maior dokumentazioan. Ondoren Gaztelu gaskoiak aipatuko ditugu. Tipologia hau Pi-
rinioetaz Iparraldeko Baskonian gertatzen da, batez ere Gers eskualdean, eta antzekotasun handia du 
Nafarroako Erresumako Armeria Buru Jauregiekin. Izan daiteke Dorre Soil bat edo Multzo bat gara-
tu, hemen gertatzen zen antzera. Galartza Dorrea ere aipatuko dugu itxuraz, Latsaga-rekin duen ant-
zarengatik. Eta azkenik, Usategi-Dorrea ikusiko dugu, Nafarroako Erresumako eskualde batzue-
tan ale ugari preserbatzen diren horiek, eta nobleziaren artean tradizio oso zaharrekoak direnak. 
Ondoren, Dorre-Etxeen antolamendura iragango gara. Eta solairuz solairu joango gara zer erabilera izan 
zuten  jakiteko hipotesiak proposatzen, eta zer problema azaltzen diren ikusteko, batez ere mantentzen di-
tuzten leihoen bidez. Dorretako Barneak hutsak agertzen zaizkigu gehienetan, edo guztiz transformaturik. 
Dorreen adibideak jarriko ditugu, eta barne disposizioak azaldu, Sarbideak, Baoak, Gelak, Eskailerak e.a.

[10] Iruñeko Erret Jauregia. Erromaniko Zibila. Des-
maskaratua. 
http://www.unav.es/catedrapatrimonio/paginasinternas/
conferencias/casashistoricas/mtnezaguirre/default.

[20] Iruñeko Erret Jauregia. Egun, Nafarroako Artxibo 
Nagusi bihurtua. Berriz ere maskaratua.
http://poetas39.rssing.com/chan-6484462/all_p1.html
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Patio zentral baten inguruan badirudi aletegia, 
zalditegia, eta jakitegia zeudela (Jusué, 2003: 17).

 Eta serie hau bukatzeko, hitz batzuk 
esango ditugu Lizarrako Erret Jauregiari [Ikus 
40] buruz. Eraikin hau Duke Granada Ega-
koen Jauregia bezala ezagutzen da ere. Laka-
rrak zionez, 13. mendeko (1294) erret dokumen-
tazioaren arabera, Jauregi hau palatium maior 
bat zen, hiriko beste erret jauregien diferentea. 
Itxuraz, Erret Jauregi hau ez baitzen alokatzen 
besteak bezala. Antzekotasunak eta diferen-
tziak ditu Lizarrakoak Iruñekoarekin konparatuz. 

 Ipar-Ekialdeko izkinan kokatzen den Do-
rrea, oso interesgarria suertatzen da. Ez zaio gai-
lentzen altueran San Martin Plazarantz ixten duen 
horma handiari. Lurreko Solairuko Bao batek 
gogorarazten dizkigu kanpotik Iruñeko Nabarre-
riako Jauregiko Leihoak. Lehen Solairuan arku 

zorrotzeko Ate Txiki bat irekitzen da ibairantz. 
Hain justu Iruñeko Jauregian bezala, eta Ate ho-
nen azpian errekonozitu daitezke, Zurezko Euska-
rriak hartzeko ezarritako Habe-zuloak. Ipar eta Eki 
aldeetan ezin hobeki bereizten dira Atzeraguneak 
Harlanduetan, eta Dorre inguratzen zuen Zurezko 
Galeria bat, segur aski, Hurda edo Kadafalkua 
(Kadaltsoa) eutsiko zuten zurezko besoen erlait-
za. Gainera Dorreko Mendebaleko horman, eta 
Jauregiko Nabeari dagokion Iparraldekoan bistan 
irauten dute zurezko estruktura zabal bati zegoz-
kion habe-zuloak. Dorrearen inguruko Galeriak 
eta zurezko terrazak gogoratzen dizkigu Iruñe-
koaren ibai aldeko Nabearen kanpoko soluzioak.

 

izango zenera, Latsaga-koa barne, eta hain zuzen 
zera da, Iruñean 12. mendean altxa zen eraikina. 
Iruñeko Erret Jauregiaz [Ikus 10] ari gara, hau da, 
Errege-Erreginen egoitza, mendetan zehar ezkuta-
tua eta guztiz transformatua egon dena, historian 
zehar, Konkisten ondorioz, etengabe bere mailaren 
inportantzia jaitsiz joan dena, eta berriki desmas-
karatua izan dena (eta gure eta beste autore batzuen 
iritziz berriz ere maskaratua izan dena, argazkia 
ikusi besterik ez duzue). Egun, azken erabilera gisa, 
Nafarroako Artxibo Nagusia [Ikus 20] erabilera 
eman diote. Polemika handia egon da interbentzio 
hau dela-eta1. Antso VI Jakituna-ren (1154-1194) 
erresumaldipean eraiki zen (Martínez de Aguirre, 
2004: 19). Eraikin Multzoa bost eremutan antolat-
zen zen. Izkinako Dorrea, “L” bat osatzen zuten bi 
nabe (ibaiko nabea Iparraldera, eta jardineko na-
bea Mendebaldera), biek osatzen zuten Korta edp 
Patioa, eta Zisterna Dorretxoa. Egun, desitxuratua 
berriz ere (Urzainki, 2003: 338, 354, 355, 356).

 Eta nola ez, Olite-ko Erret Jauregia Za-
harra ere [Ikus 30], eta batez ere, kontuan iza-
nik Latsaga-ko Jaun-Andereek Jauregi eta Erai-
kin Multzo horren garapenean parte hartu zuten 
Errege-Erreginekin zuten harreman pertsonal es-
tua. Erdi Aroko periodoko barne distribuziokoa 
denik ezerk iraun ez badu ere, testuek eta az-
tarnek jatorrizko distribuzioaren ideia bat edu-
kitzea uzten digute. Karratu formako Korta edo 

[30] Olite-ko Erret Jauregi Zaharra. Litekeena dena 
Erromaniko Zibila izatea.
https://twitter.com/paradores/sta-
tus/688002767118561280

[40] Lizarra-ko Erret Jauregia. Erromaniko Zibila.
http://www.unav.es/catedrapatrimonio/paginasinternas/
conferencias/casashistoricas/mtnezaguirre/default.html
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bat da, batez ere gure Eremeu Zabaleko Gers-
eko eskualdean dagoena, eta Dorre-Sala edo 
Dorre-Etxearen eboluzioa errepresentatzen du. 
Eta dudarik gabe Armeria Buru Jauregien ebo-
luzioaren antza handia dute ere, gauza bera bai-
tira. Autore batzuk Dorre-Salei buruz egindako 
estudio batean, Gaztelu gaskoiak Ingelesen au-
rrean egindako defentsa lerro bat ikusi zuten (Lau-
zun2, 1897). Beste batzurentzat ordea Kontrol 

eta Bigilantzia Postuak dira (Gardelles, 1979).
Tipologia hau segituz erreparatu beharko genie-
ke egungo Euskal Herriko beste Dorre-Etxe bat-
zuei, Latsagako lan sakonena egin duen arkitekto 
Benoit Duvivier berak iradokitzen duen bezala 
(Duvivier, Legaz, 2002). Adibidez, Latsagako 
Jatorrizko Dorrea, Aretxabaletako Galartza Do-
rre-Etxearekin [Ikus 60] tipologikoki ahaidet-
zen duenean. Honek eraman gintuen Gipuzkoako 
Dorre-Etxeei buruz publikatutako liburu bat erre-
pasatzera (Orella, Estévez, 1996: 89). Liburu ho-
netan eraikinaren Eraikuntza Fase guztiak ana-
lizatzen dituzte, eta eboluzioa eta transformazio 
hipotetiko bat [Ikus 70] errepresentatzen dute, 
eta zurezko Hurda edo Kadafalku baten existen-

Bestalde, eraikinak multzoan ikusirik oi-
nplanoa, gelen antolamendua, elebazioak 
edo altxaerak, estalkien sistemak, eta orna-
mentuen ugaritasunak bereizten dute Lizarrako Jau-
regi ederra, Nafarroako Erresumako hiriburukoatik.

 Hala ere, horren aurrean, zurezko es-
trukturak ezartzeko prestakuntzak, bai batean 
eta bai besteetan erakusten digu, hain galko-

rrak ziren zurezko soluzio hauek, pentsatzen 
duguna baino askoez ere ohikoagoak zire-
la (Martínez de Aguirre, 2004: 103, 104, 109).
Beste eredu batzuk ere badira, adibidez, Gaztelu 
gaskoiak. Itxuraz, Dorre-Sala edo Dorre-Etxea, 
Akitania osora zabaldu zen Auvèrnha eta Lemo-
sin-etik egungo Euskal Herrira. Badirudi, hasie-
ran aipatu genuen irradiazio fokua errepikatzen 
dela. Gaztelu gaskoia [Ikus 50] tipologia zehatz 

[50] Sainte-Mère Gaztelu gaskoia. Gers.
http://chateau.over-blog.net/page/2

[60] Galartza Dorre-Etxea. Aretxabaleta. Egungo 
Gipuzkoa. 
https://sites.google.com/site/aretxabaletaanteiglesias/

[70] Galartza Dorre-Etxearen eboluzio eta transfor-
mazio hipotetikoa (Orella; Estévez, 1996: 92, 94)
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ren egungo Gipuzkoako Dorre-Etxeen jasotzeak, 
Arkitekturako estudienteek burutu genituela, gu 
barne. Eta hemendik errekonozimendu bat bi-
daltzen diegu lan hura burutu zuten beste eskola 
kide guztiei. Duvivier-ek aipatzen du ere, harri-
zko hormaren altuera mugatzea, Gipuzkoan eta 
Nafarroan iraun zuen antzinako Foruetan azaltzen 
zela. Autore lapurtarrak egungo Nafarroa Garaiko 
Donamaria aipatzen du ere antzekotasunagatik. 
 Eta bada, aipatzekoa den azken eredu 
bat, Latsaga-ko Jatorrizko Dorrearekin harremana 
izan lezakeena, eta horren alerik hoberenak egun 
Goñi Ibarrean eta Etxauri-n kontserbatu direnak. 
Usategi-Dorreak [Ikus 80] deiturikoak dira. Eta 
ezaugarri bereziak dituzte, Jaun-Andereen es-
kubide zaharrekin erlazioa dutenak. Horiek bairen 
oso antzinatik Usategia edukitzeko eskubidea zu-
ten bakarrak. Badirudi usategi horien aurrekariak 
badirela erromatarren estruktura kolonbarioetan.  

 Egiatan, badirudi Usategiak Baskonia-
Akitaniara, gure Eremu Zabalera, erromatar le-
gioen bitartez heldu zirela. Erromak erregulatua, 
eta oso garatua zuen usoen hazkuntza. Itxuraz, 
gure zonan erromatar zuzenbideak gehiago iraun 
zuen, eta horren ondorioz bada usategiaren kul-
tura. Goñi, Etxauri eta beste ibarretako Usategien 
antzeko egitura dutenak badira ere Dordonha-n, 
Bordele-tik Ekialdera. Eta berriz ere azaltzen zai-
gu Nafarroak lurralde hauekin zuen harremana.

 

tzia proposatzen dute, Duvivier-ek Latsaga-n egi-
ten duen bezala. Bidebatez, esan dezagun, liburu 
honetan jartzen ez badute ere, bertan azaltzen di-

[80] Munarritz Usategi-Dorrea. Munarritz. Egungo 
Nafarroa Garaia. (Autorearen argazkia 2009 Iraila)

[90] Usategi-Dorrea. Taxoare. Araguren Ibarra. Egungo Nafarroa Garaia. (Caro Baroja, 1982: 18)
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1982: 18). Dorre hori, egun pinoian errematatzen 
da, baina berak aurretik Dorre Militar gisa errema-
tatua imajinatzen du, eta marrazkian markatzen du.
Catalunya-ko autore batek, bere aldetik, han aur-
kitutako arrasto arkeologiko batzuei buruz on-
dorioztatzen du, ez direla kolunbarioak, ezta ere 
erromatar arrastoak baizik eta Erdi Arokoak, 
11. eta 16. mendeen bitartekoak, eta gainera se-
gur aski batu zutela dio dorre defentsiboen fun-
tzioa, usategi erabilerarekin, aldi berean eta 
ondoren (Rafel Fontanals, 1980: 117-126).

Erdi Aroko Dorre-Etxeen Antolamendua

 Ondoren garatzera goazen epigrafe ho-
nek, Nafarroako Erdi Aroko Dorretako etxebi-
zitzen antolamendua gaingiroki ikertu nahi du. 
Baskonia eta Europako testuingurua begiratuko 
dugu, orain arte beste gainontzeko kuestioetan 
egin dugun bezala. Arabako Dorreei buruzko li-
buruarekin hasiko gara, dorre zaleen artean bi-
blia bezala ezagutzen dena (Portilla, 1978).
Zera dio autore arabarrrak, Dorreen distribuzioa 
zaila dela asmatzen, gehienak edo hutsik edo guz-
tiz transformaturik baitaude, baina datu positi-
bo bat dugula, beren Baoen izaera diferentea, eta 
kokapena solairu diferentetan. Esan dezakegu Do-
rretako Jaun-Andereen bizitza exijentzia txikikoa 
zela. Dorreek ez baitzuten Gela handirik ezta ere 
Leihategi zabalik. Gelek argia, Gezi-leihoen bidez 
jasotzen zuten, eta Leiho bikiren batzuen bidez.

 Dorrearen antolamendua [Ikus 100] fun-
tzio defentsiboaren azpian zegoen. Horrela, Lurre-
ko Solairuan zeuden, Sukaldeak, Zalditegiak, eta 
jeneralean leihorik ez zuten beste Gela Sekunda-
rioak, eta argia Gezi-leiho eta Sarrerako Atearen 

Erdi Aroko Jaun-Andereen bizitzari buruz hitz 
egitean argi pixka azaltzen zaigu liburuxka ba-
tean (Rego, Renaud, Stefanon, 1997: 16). Zera 

diote, Jaun-Andereen etxebizitzatik kanpo baina 
Barruti Harresituaren barne zegoela Usategia, eta 
bere tamaina oso inportantea zela. Usategi inpor-
tante batek esan nahi zuen lurralde ugaritasuna, 
suposatzen zelako usoek janaria bertan aurkitzen 
zutela, eta ongarriz hornitzen zituztela goldatu 
zitezkeen lurrak. Izatez, usategiak Jaun-Ande-
reen domeinuaren aberastasuna erakusten zuten.
 Beste autore batek, bere ezaugarri duen 
abileziaz, Usategi-Dorre bat marrazten du Taxoare-
n [Ikus 90], Aranguren Ibarrean (Caro Baroja, 

[100] Kordoiaren Dorrearen Sekzioa. Gazteiz. Araba. 
(Portilla, 1978: 188)

[110] Iturriotz Dorrea. Oiartzun. Gipuzkoa. Errestaura-
tu aurretik.
http://www.mundicamino.com/FichaMunicipio.cfm?id
=555&xname=Oyarzun&que=Monumentos

[120] Iturriotz Dorrea. Oiartzun. Gipuzkoa. Errestaura-
tu ondoren. (Autorearen argazkia 2012 Otsaila).
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separatzeko, zurezko oholen edo trenkada arinen 
bidez, baina espazio nahiko irekia izango zen, in-
timitate kontzeptuak egungoak bezain markatuak 
izan gabe. Aurrerago hitz egingo dugu kontzeptu 
guzti hauei buruz. Estalkiari dagokionez gogoeta 
interesgarri bat ekartzen dute. Oraindik irauten du-
ten Gargolek, estalkiak barnerantz isurtzen zituela 
urak erakusten dutela, eta hortik ondorioztatzen 
da oso litekeena dela, estalkia laua izana. Iritzi 
diferenteak daude autoreen artean Dorreak nola 
estaltzen ziren esateko garaian, eta batez ere zona 
atlantikoan, irudi bailezake klima euritsuak behar-
tuko zuela teilatu inklinatu bat erabiltzera. Baina 
hementxe dugu horrela ez zenaren indizio garbia.

 Gure Eremun Zabalean pixka bat Men-
debalderantz mugituz, Kantabria-ko etxea eta he-
rrixkari buruzko Doktoretza Tesi batean dorreei 
buruz hitz egiten da (Ruiz de la Riva, 1991: 223). 
Zera dio, Lurreko Solairuak upategi eta okel ga-
zitegi erabilera zuela. Solairu Nagusia badirudi 
errezibitze eta banketetarako izan zela. Hurrengo 
bi solairuak Jaun-Andereen familiaren eta bere 
zerbitzarien erresidentziara dedikatuko zirela, eta 

bidez jasotzen zuten. Goiko bi solairuetako Baoek 
uzten digute adierazten, horietan kokatuta zeudela 
Jaun-Andereen etxebizitza-gelak. Bere hormetan, 
arkuak dituzten Leihategiak irekitzen dira, intra-
dosean aulkiak dituztela, horrela bizitza zibilerako 
zuten erabilera erakutsiz. Solairu hauetan Gezi-
leihoak badaude ere, eraikinaren helburu militarra 
gogoraraziz. Goiko Solairuak ordea, Gezi-leiho ko-
roa, Matxakol edo Matakan, eta Merloiekin, batez 
ere izaera defentsiboa zuten elementuak. Gelen ar-
teko separazioa trenkada edo manparen bidez izan-
go litzateke. Eta azkenik, Arabako Dorreen Eskai-
lerak, jeneralean zurezkoak, zutikoetan bermatzen 
ziren, eta barne horma bati atxikitzen, normalean 
Iparraldekoari (Portilla, 1978: 190, 191). Baina au-
tore  honek  ez du orientazioaren zegatia azaltzen.

 Gipuzkoako Dorreei buruz zera deskri-
batuko dugu, adibidez Oiartzun-go 14. mendeko 
Iturriotz Dorrearen [Ikus 110, 120] barne espa-
zioa (Agirre, Ruano, 2003: 115). Erreferentzia 
gehiegi ez dela gelditzen diote, ohikoa zenez zu-
rezko estruktura 17. mendean desagertu baitzen. 

Hala eta guztiz ere, altuerako antolamendua garbia 
da. Lurreko Solairuan kontzentratzen dira ukuilu 
funtzioa, eta nekazal eta abeltzaintzako funtzioak, 
eta Goiko Solairuak bizitokirako ziren. Lurreko 
Solairuaren aireztapenak solairuen arteko altuera-
ren bidez lortzen zen, 6 m-koa, eta hiru Sarrera eta 
lau Gezi-leihoen bidez. Hemen berriz ere, azaltzen 
zaigu multifuntzionalitatea, hau da, Gezi-leihoek 
defentsa funtzioaz gain aireztapena posible egiten 
zutela. Ukuilu gisa erabiltzen zenez argitasunak 
ez zuen lehentasunik, horregatik ez dago Baorik. 
Hemen aipatu behar dugu badirudi, autore hauek 
ahantzi egiten dutela Baorik ez egotearen lehen 
arrazoia seguritatea zela. Solairu Nagusia edo 
Noblea, Lehen Solairua da, eta Harrizko Patin ba-
ten bidez heltzen da, eta ez dakigu egunen batean 
barnetik heltzeko Zurezko Eskaileraren bat ote 
zen, baina oso litekeena da gure iritziz. Sala ho-
netako elementu nagusia Tximinia da (Latsaga-n 
garai hartan egin zuten Tximiniaren antzera), es-
trategikoki Ipar horman kokatua, eta bere aurrean 
Gela handi bat egongo zen, eserlekuen bidez an-
tolatua [Ikus 130]. Mendebaldeko fatxadatik ez 
zen ikuspegirik, eta ur zikinak hara isurtzen ziren. 
Solairu honetan solairuarteko altuera 4 m-koa zen. 
Bigarren Solairuak ere etxebizitza erabilera zuen, 
eta horren lekuko dira Tximinia eta Eserlekudun-
leihoa, eta Harraska-Arasa multzoa. Segur aski, 
bi solairu hauetan bazen elementu fi sikorik Gelak 

[130] Iturriotz Dorrea. Oiartzun. Gipuzkoa. Eserleku-
dun Leihoa (Autorearen argazkia 2014 Abuztua). 
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maten gaitu, hutsune hauen misio bakarra Salari 
argi naturala ematea zela. Hemen obserbazio txiki 
bat bat egin behar dugu. Bada, Gezi-leihoen oso 
antzeko den irekidura bat, eta zera da Argi-zuloa, 
dimentsio pixka bat zabalagoak dituena, eta argia 
eta aireztapena emateko balio duena. Normalean 
Gezi-leihoa esaten zaiona estuagoa eta luzeagoa 
da, eta funtzio militar garbiagoa du, baina hau ere 
ez dago hain garbi, aurrerago ikusiko dugunez.

 Eta segitzen du esanez, Lurreko Solairua-
ren eta gainontzeko eraikinaren arteko komunika-
zioa, barnetik egiten zela, Lehen Solairutik jais-
ten zen Eskailera baten bitartez. Hemen azaltzen 
zaigu lehen aldiz Erromatarren dorreen kanpoko 
zurezko eskaileraren parekoa. Bere egitura eus-
teko Habe-zuloen absentziak ebidentzian jartzen 
du ez zela tamaina handikoa, konparatuz Bigarren 
Solairuko (berez Lehen Solairua esan nahi du) tra-
moekin, eta goiko gainontzeko Gelekin. Isolamen-
du honek, bai kanpoaldean eta bai barnealdean, 
uzten digu, leku hau biltegi, upategi, edo arsenal 
gisa kontsideratzen, laburbilduz, denbora gehie-
nean zehar bisita urriak zituen espazio bat zen.

 Eta hau esan ondoren, Micaela Portilla ai-
patzen du hura kontrajartzeko. Guk geuk arestian 
aipatu dugun bezala, autore arabarrak Lurreko So-
lairuan kokatzen zituen Sukaldeak, Zalditegiak, 
eta beste Gela Sekundario batzuk. Avello-ren ara-

Tranpa-ateen bidez komunikatzen zirela eskailera 
bakoitzaren bukaeran. Dorre guztietan Eskailera 
Nagusia Sarrerako Atetik hurbil abiatzen da go-
rantz, jeneralean zurezkoa da, eta bat edo bi tra-
motan igotzen da hormara atxikita. Gure iritziz 
hau kontraesanean jartzen da estrategia militarra-
rekin, eta pentsatzen dugu egokiagoa dela beste 
autore batzuk dioten gisan, eskailera solairuaren 
beste muturrean jartzea, pasabidea zailtzeko as-
moz. Dorrearen solairu bakoitza Sala [Ikus 140] 
bat izango zen, eta bertan ez zen banaketarik egon-
go, Jaun-Andereen ohantzea ixteko ezartzen ziren 
tapiz eta gortinak izan ezik, garai hartan ohitura 
zenez. Sala honetako bertako beste leku batean 
Tximinia -Laratza- egongo zen, eta eserlekuak. 
Erdi Aroan erabiltzen zirenak, eta gaur arte Kan-
tabrian, Mendi aldeko sukaldetan iraun dutenak.

 Mendebalderantz pixka bat gehiago bi-
daiatuz, beste Doktoretza Tesi batean Asturias-eko 
Jaun-Andereen Dorreei buruzko antolamenduari 
buruz hitz egiten da (Avello, 1991: 94-98). Lu-
rreko Solairua, arkitektura-multzoan, indibidua-
lizatuena dela dio, eta zailena analisia burutzeko. 
Arkitekturalki, espazio hau guztiz karakterizatue-
na da besteen aurrean. Ikusten da, Dorre gehie-
netan, Bao absentzia esanahitsua, Gezi-leihoak 
besterik ez, eta horiek jeneralean lurretik altuera 
handi batera daude. Egitate honek suposatzera era-

[140] Dorre baten barnea Kantabrian. (Ruiz de la Riba, 1991: 238). Leonardo Rucabado-ren arabera.
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minatzea arriskutsua izango litzatekeela zeren 
ez ebidentzia dokumentalek, ezta ere arkitek-
tura ezaugarriek ez baitigute horiek defi nitzen 
laguntzen. Soilik, adieraz daiteke konpartimen-
tu hau, guztiz diferentziatzen diren bi zonen ar-
tean dagoela, bere erabilerei dagokienez, erre-
sidentziala edo materialen biltegi edo jakitegia.

 Bi solairu hauek izaera guztiz defentsi-
boa erakusten dute, ez soilik antolamentua eta 
bere Baoen formagatik, baizik eta jada aipatu den 
bere hormen lodieragatik. Lehen Solairuak itxu-
ra erresidentzialagoa badu ere, Lurreko Solai-
ruak aitzitik konfort eza total bat ebidentziatzen 
du, eta ingurune kondizio nolabait desatseginak 
ditu. Errezepzio erabilera izango zukeen, eta gai-
nontzeko Gelen erabilera domestikotik indepen-
deizatua zegokeen espazio espezifi ko baten ab-
sentziak, zera planteatzera eramaten du. Lehen 
Solairu honetan, garatuko zirela erlazio feudo-
basailatikoarenak propioak izango ziren eszenak. 
Gure Eremu Zabalaren Ipar-Ekialderantz mugituz, 
Ortes-era egin genuen bisitaldi batean, Bearnoan 
(historiko Nafarroari lotuta egon zen lurraldean) 

bera hau ez da posible, Behe Erdi Aroko Dorretan, 
kanpoaldetik ez baitzuten komunikaziorik zaldi-
tegi erabilera izateko, ezta ere sukalde erabilera, 
ke irteerarik ez baitzuten. Hau guztia eztabaida-
garria da, kontuan izanik, Erdi Aroan, erromata-
rren garaian bezala militarrak baitziren Dorretako 
biztanleak, eta aipatu genuen erromatarrek ba-
liabide asko zutela eragozpen horiek gainditze-
ko, adibidez, polea sistemak e.a. Eta bide batez, 
esan dezagun bataila zaldiak oso preziatuak zire-
la edozein tokian, hau da, etsaien esku erortzeko 
arriskua zuen leku batean uzteko. Egunen batean 
zientifi koki, indusketa arkeologiko baten bitartez, 
demostratu beharko da, egun oraindik Lurreko 
Solairuan Sarbiderik ez duen Dorre batean, inoiz 
zaldiak edo upelak egon direnaren frogaren bat.

 Segitzen du Asturiarrak Bigarren Solai-
ruarekin, eta zera dio, Errezepzio Sala zela, par 
excellence, eta kanpotik heltzen zela bertara edo 
kanpora zihoan pertsona ororen lekua zela. Ber-
tan dago beraz Jatorrizko Ate bakarra. Hego edo 
Ekialderantz orientatua. Ez du autore honek ere 
orientazioaren zergatia azaltzen. Solairu honek ba-

natze lanak egiten omen zituen, solairu diferenteak 
komunikatzen zituelako. Hemendik abiatzen ziren 
Eskailera aszendente eta deszendenteak, hori bai, 
puntu diferenteetatik. Gainontzeko Baoak izaera 
militarrekoak ziren, beraz modu diferentean ireki-
tako beste edozein irekidura, ondoren egindakoa da. 

 Autorea zuhur ageri da gai honetan, eta 
eransten du erabilera kopuru handiago bat deter-

[150] Peñerudes Dorrea. Asturias.
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_
Pe%C3%B1erudes#/media/File:Torre%C3%B3n_de_
Pe%C3%B1erudes_0204.jpg

[160] Montcada Dorrea. Ortes/Ortheze. Bearnoa. 
(Autorearen argazkia 2015 Martxoa).
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doren Jauna eta bere Emaztearen Logela Handia, 
ohorezko damen gela, eta zerbitzarien gela. Tximi-
nia zuen gela bat erabiltzen zen garbitzeko gela, 
gela bero, eta eritegi gisa, eta bertan haurrak bero 
mantentzen ziren. Sukaldea bi mailetan, separatua 
baina Dorreari lotua zegoen eraikin batean ze-
goen; azpian, Zerritegia eta Oilategia, eta gainean 
Sukaldea. Goiko mailan Jaun-Andereen seme-ala-
ben Logela, eta Bigilatzaileen Gela zeuden… eta 
Kapera, eskultura eta pinturez dekoratua. Mailak 
Eskailera eta Korridoreen bidez lotzen ziren”.

Eta azkenik, Hego-Mendebalderantz jaitsiz, berriz 
ere, hango Dorre baten [Ikus 180] antolamentua 
ikusiko dugu (Lampérez, 1922; 17). Barneko an-
tolamentuari dagokionez zera dio, Lurreko So-
lairuak balio zuela Guardia Gorputz, Sukalde 
eta Zalditegi gisa. Solairu Nagusiak Saloi baka-
rra zuen bizitza komunerako. Bigarren Solairuan 
Jaun-Andereen Logelak zeuden, eta Hirugarren 
Solairuan zerbitzari eta arma jendeenak. Solairu 

Montcada Gazteluan [Ikus 160] arestian aipatu du-
gun liburuxka bat lortu genuen, Frantziako gazte-
luei buruz (Rego, Renaud, Stefanon, 1997: 6). Zera 
diote, 12. mendetik aurrera hasi zela berri gehiago 
egoten, inbentario, eskritura notarial, eta kroniken 
bidez, eta hain zuzen azken horietako batek, Frissart-
ek idatzitakoak hitz egiten du Ortes/Ortheze Gaz-
teluko bizitzari buruz, Gaston Phoebus-en garaian.
Txosten honetan ari garenari buruz, hau da, Do-
rreen Aatolamenduari buruz, esaten dute Flandiar 
parrokia bateko apaiz batek eman zuela dorre bate-
ko [Ikus 170] antolamenduari buruzko deskripzio 
bakanetakoa, bere garaikide batek idatzitakoa gaine-
ra, eta bere interesarengatik bere osotasunean trans-
kribatuko dugu ingelesezko bertsiotik geuk itzuliz:

 “Lurreko Solairuan biltegiak zeuden, eta 
bertan upelak, pitxarrak eta beste lanabes domes-
tikoak zituzten; Goiko Solairuan Apartamentuak 
eta Sala Nagusia zeuden; jakitegi arduradunaren 
eta kopazalearen ofi zio gisa erabilitako Gelak; On-

[170] Arnoul Guines-koaren Dorrearen Sekzioaren 
interpretazioa. Flandria (Rego, Renaud, Stefanon, 
1997: 6)

[180] Merinoaren Dorrea edo Torrona. Santillana del 
Mar. Kantabria.
https://www.fl ickr.com/photos/vribeiro/5646839902



100 3. KAPITULUA. ERDI AROKO ETXEBIZITZA SEINORIALAK

xede horietarako edozein armadak dituen bezala. 
Jada aipatu genuen Kapitulu 2.an (Oharretan: 2.), 
erromatarrek problema bera zutela, eta gaian aditu 
batek aipatzen zigula erromatarrek polea sistema 
konplexuak erabiltzen zituztela, eta ez zuela baz-
tertzen Erdi Aroko Dorretan edozer gauza sartzeko 
gai zirenik. Beraz, oraingoz, gai sakonago ikertu 

artean gure azalpena hipotesi mailan geratuko da. 

 García Gómez-ek analizatzen duen bi-
garren gaia Eskailera da, eta ondorioztatzen du 
bi diferente zeudela. Bata, Komuna deitzen due-
na, eta Lehen Solairutik abiatuko zena (jada esan 
dugu Lehen Solairura soilik zuzenean kanpotik 
heltzen zela) eta iritsiko zena, Bigarren Solai-
rutik iraganez, Hirugarren Solairuko Hurda edo 
Kadafalkuraino (Kadaltsoraino). Eta bestea, Jaun-
Andereena deitzen duena, eta Jaun-Andereen 
etxebizitza antolatzen den bi mailak, hau da, Le-
hen eta Bigarren Solairua, komunikatzen zituena.

 Honetatik, autore bizkaitar honek ondo-
rioztatzen du, bereizketa bat dagoela eskailera Ko-
munak errepresentatzen duen gauza Publikoaren 
eta Jaun-Andereen eskailerak errepresentatzen 
duen gauza Pribatuaren artean. Hau kontraesa-
nean jartzen da beste autore batzuk esaten dute-
narekin, adibidez, hurrengo epigrafean aipatuko 
dugun Witold Rybczynski-k dionarekin, zera 
esaten baitu, Erdi Aroan etxea espazio publiko 

guztiak Zurezko Eskailera baten bidez komunikat-
zen ziren, eta erraz desegiten ziren defentsa deses-
peratuaren kasuan. Azken Solairua soilik Tranpa-
ate baten bidez komunikatzen zen, horretara 
obligatzen baitzuen zerbitzariekiko mesfi dantzak.

 Eta azkenik, antolamentuaren kolofoi gisa, 
erantsiko dut gaiari buruz EHU-ko Eraikinen Ar-
keologiako Taldeak esaten duena. Aparte komen-
tatzen dut zeren erabiltzen duen Analisi Metodoa 
besteek erabiltzen dutenaren diferente baita, eta 
beraiek esplikatzen dute. Zera diote, orain dela gu-
txira arte ez zegoela erreminta teorikorik ez meto-
dologikorik posible egingo zuenik eraikin bat osat-
zen duen eraikuntza sekuentzia, hau da, artikulazio 
diakronikoa ulertzen. Horregatik, logikoa zen, 
eraikinen analisiak Kriterio Analogiko eta Des-
kriptiboetan oinarritzea. Gaur egun badira erre-
mintak sekuentzia hori deskodetu dezaketenak, ak-
tuazio sinkroniko diferenteak segregatuz. Hemen 
hasi gara jada Metodo Arkeologikoaren oinarriak 
aipatzen, Tesiaren bukaeran garatuko ditugunak. 

 Arabako Murga Dorrea [Ikus 190] meto-
do honekin analizatu da (García Gómez4, 2003: 
135), eta hona ekarriko dugu barne antolamendua-
ri dagokionez ondorioztatzen duena. Dorre hone-
tan aditzera eman da Lurreko Solairura ez dagoela 
Sarbiderik zuzenean kanpotik, egun dauden guz-
tiak geroagokoak baitira. Beraz, espazio honetara 
heltzeko modu bakarra Lehen Solairutik jaisten 
egindako zurezko Eskailera da. Orduan leku hori 
Zalditegi edo Ukuilu gisa erabiltzea baztertu be-
har dela dirudi, eta Jakitegi edo Upeltegi gisa duen 
erabilera ere berriz ere pentsatu beharko litzate-
ke. Kargen garraiatze eta biltzeko eragozpen hau 
defentsa abantaila bihurtuko litzateke, zeren setio 
kasuan, kanpoko zurezko patina desmuntatu ondo-
ren, Lehen Solairuan dagoen Sarrera bakarrera hel-
tzea konplikatua izango bailitzateke etsaiarentzat.

 Gure iritziz hau kontraesanean jartzen 
da ordea, ez soilik Metodo Analogiko eta Des-
kriptiboetan oinarritzen diren autoreen iritziare-
kin, baizik eta jada aipatu dugun Flandriar apaiz 
Lambert d’Ardres-en deskripzio garaikidea-
rekin. Erdi Aroko dorre bat deskribatzerakoan 
zera esan baitzuen, Lurreko Solairuak upelak, 
pitxarrak, eta beste lanabes domestiko zituela.
Esplikazio bat izan zitekeen, gaur egun ez dakigula 
probisioak dorretara nola garraiatzen zituzten, eta 
ez dezagun ahantzi Dorre Militarrak zirela, eta beraz 
metodo espezialak eduki ahal zituztela gaur egun 

[190] Murga Dorrea. Aiara Herria. Araba (García Gó-
mez4, 2003: 135)
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zituzten, eta bideek bilatu zuten Ebro Ibarraren 
eta Gaztelako Lautadaren lotzea itsasoarekin, ba-
tez ere artilea eta burdinaren merkataritzarekin. 

 Bide honek ekiditen zuen Nafarroako Erre-
suman zehar iragatea, 1200 urtetik aurrera, egungo 
Arabak eta Gipuzkoak jada azkenean Gaztelarantz 
oszilatu zutenean, Gaztelako Alfonso VIII.aren 
erregealdian. Guk hemen erantsi behar dugu autore 
arabarrak “oszilatu” aditza arin erabiltzen badu ere, 
egun komunitate zientifi ko osoak onartzen due-
la Gaztelak lurralde horiek, eta aurretik Bizkaiko 
parte bat eta Errioxa konkista bidez lortu zituela.

 Erdi Aro Berantiarreko merkataritza 
bideei buruz zera zion. 12. mendetik merka-
taritza zabaldu zuen “seguritateak”, Gaztela-
ri bide berriak ireki zizkion itsasora, eta aldi 
berean populazioaren hazkundea gertatu zen. 

 Bestalde, ordura arte lurraren balioan oi-
narritutako estruktura seinorialak, kultura urbano-
rantz benetako trantsizioan zeuden, eta hiri horietan 
lana, merkataritza eta ekonomia monetarioa neka-
zal bizitzaren gainean inposatzen zihoan. Jarduera 
sekundario eta tertziarioek nagusitzen ari ziren pro-
dukzioaren sektore primarioaren gainean, eta hiri 
harresidun berriek, errege-erreginek hiri-gutun, 
foru eta frankiziez pribilegiatuz, eskaintzen zizkie-
ten gero seguritate handiagoak artisau eta merkata-
riei, eta horizonte berriak irekitzen zioten jarduera 
ekonomikoari, eta merkataritza segurtatzen zuten.

 Egoera honetan noblezia, bandotan, al-
derdikerietan eta leinuetan bildurik, bide hauek 
dominatzen saiatu zen, eta borrokatu zuen lu-
rraldeetan balioa eta instituzio berrietan eragina 
edukitzen, eta merkataritzatik etekinak ateratzen, 
bidesariak eta zubisariak kobratuz, bizitza mai-
la berriak eskatzen zituen ondasunen garraioan.

 Asmo horietan, aurreko mendetan lu-
rraldeak eta jendeak defendatzeko balio izan 
zuten Jaun-Andereen dorreak, nagusiki bideen 
domeinura zuzendu ziren. Horietan, odol lotu-
rez edo alderdikeriez kide ziren familia eta lei-
nuek Fortalezia eta Dorre-Etxeak eraiki zituzten 
ongi markaturiko lerroetan (Portilla, 1978: 19, 
22, 24). Hemen jartzen du autore arabarrak lo-
tura orainarekin, egun ekonomiak ondoren iku-
siko dugunez modu berean funtzionatzen baitu.
 Azkarate eta García Gómez-ek teoria hau 
garatzen dute, eta detaile handiz azaltzen digute. 

bat zela. Kontua da, Eskailera bakoitza noiz egin 
zen, benetan adinkideak diren ala ez jakitea. Au-
tore bizkaitarraren estudioaren arabera horrela da.

 Azkenik, Hurda edo Kadafalkua anali-
zatzen du, hots, Azken Solairuko perimetro osoa 
ibiltzen zuen, eta hegalean zegoen Zurezko Es-
truktura. Eta zera dio, gaur egun ez bada geratu 
elementu horren inolako arrastorik ere, berak-
pentsatzen duela, egon, egon zela, bai 16. mende-
ko aipamen dokumentalengatik, espreski esaten 
baitute (Espainoletik itzuliz) “aipatu dorrea zei-
nak antzinako garaietan oholezko errematea eta 
bertatik kanporako korridoreak zituen” eta bai 
indizio formal garbiengatik. Eta eransten du, bere 
iritziz ezin zela kontzebitu ere egin Dorrea, Hur-
da edo Kadafalkurik gabe, bere izateko arrazoia 
baitzen. Dorrea eraikitzearen arrazoia inguruaren 
gaineko Kontrol Elementu nagusia izatea baitzen.

ORAINARI ERREFERENTZIA

 Erdi Aro Berantiarreko Dorre-Etxeei 
buruzko artikulu batek aukera ematen digu egun 
gertatzen diren antolamentuekin erlazionatzera. 
Joera handia izan da Dorrea elementu isolatu gisa 
aztertzekoa. Eta noski ez zen horrela izan. Dorrea 
sistema sozio-ekonomiko baten barnean integrat-
zen zen, beste elementu batzuekin batera, beraz, 
Dorrea isolatua aztertuko bagenu, herren irtengo 
litzaizkiguke ondorioak. Dorrea, jatorri militarra 
izateaz gain, sistema produktibo konplexu baten 
zentroa zen. Nekazaritza, abeltzaintza, elikagai 
industria (errota edo eihera), burdinaren indus-
tria (burdinola), patronatu eliza (zereal biltegia), 
eta zubia (bidesaria) uztartzen zituena. Horre-
la, lurraldea eta komunikazioa bideetan txertatua 
zegoen. Historiografi a mediebalistak Dorrea ia 
beti elementu eszenografi ko gisa tratatu du, bere 
esanahi osoa Ahaide Nagusiaren egoitza gotortu-
ra murriztuz (Azkarate, García Gómez, 2004: 9). 

 Autore hauek diote Dorrea elementu infra-
estrukturala dela, elementu giltzarria espazio pro-
duktiboaren egituratzaile. Baina zera diote, bere 
garaian, Micaela Portilla-k bere liburuaren sarre-
ran aipatu zuela lehen aldiz, eta sintesi ezin hobea 
dugula. Berriz ere ikusten dugu autore arabarrak 
oinarri sendoak jarri zituela Dorreen azterketan. 

 
Ikus dezagun zer zion. 16. mendearen azkenal-
ditik, gertakizun batzuk norabide berriak ireki 
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legiatu bihurtu zuen. Horrela, ekonomian eragiten 
zuten alderdietan, erritmo eta fl uxuak markatzea 
posible egiten zitzaion, hala nola elikagai huma-
norako ogia egitera zuzendutako zereal kantitatea, 
hurrengo uztetarako hazi gisa erreserbatu beharre-
koa, edo sinpleki domeinu fi skalaren indartzea pa-
gamendua espeziean egiten zen testuinguru batean. 
Hain zuzen ere, egun egiten duten modu berberean.

 Burdinolari buruz zera diote, Ahaide Na-
gusiek ez zutela lurralde oso bat kontrolatzen 
baizik eta ingurune geografi koan sakabanaturik 
zeuden puntu neuralgiko batzuk. Nodo giltzarri 
hauetan, beti garaiko posibilitate teknologikoaren 
arabera, bertan biltzen ziren baliabideen ustiape-
nean espezializatu zen eraikin tipo bat agertu zen. 
Infraestruktura hauek diafragma modura jarduten 
zuten, ziklo produktibo bakoitzeko input (pro-
dukzioa) eta output-ak (kontsumoa) erregulatuz. 
Argi ta garbi ikusten dugu guk hemen egungo 
ekonomiaren funtzionamentura asko hurbiltzen 
gaituzten kontzeptuak daudela. Bestalde, burdi-
nolek, errotek bezala, uren errepresatua behar zu-
ten heinean, eskura zegoen energia hidraulikoaren 
gestore gisa balio zuen, beraz baliabide bera par-
tekatzean bata bestearen dependiente dira. Honek 
esan nahi du zereal eta burdinaren produkzioan 
tirabirak egon zitezkeela. Konpetentzia baitziren, 
eta bat igotzen bazen, bestea jaitsi egingo zela.

 Autore hauen iritziz ziklo diferente hauen 
konexio estua izan zitekeen faktoretako bat, go-
mendagarria egin zuena egungo Euskal Herriko 
isuri atlantikoan burdin jarduerarako espeziali-
zazioa, ordea isuri mediterraneoan zereal pro-
dukzioa kontzentratzea izan zen. Gure konpa-
razioarekin segituz, eta gaur egunera hurbilduz, 
ikus dezakegu eskema hau oraindik mantentzen 
dela 500 urte berantago egungo Euskal Herrian. 
Funtsean oraindik irauten baitu industriak isu-
ri atlantikoan eta zerealak isuri mediterraneoan. 

 Dokumentazioan (Ibañez, Torrecilla, Za-
bala, 1992: 143) kontsulta ditzakegu garai hartako 
lekukotasunak gai hauei buruz garaiko Jaun baten 
hitzetan, eta zera dio laburtuz, burdinola batengatik 
Gorbea-ko basoak suntsitzen ari zirela eta hau men-
di horietako bazka, ogia eta fruituen hazia suntsit-
zen ari zela, eta honen ondorioz lurraldea despopu-
latzen ari zela, nekazaritzarako eta hazkuntzarako 
ganadua ere ezin zutelako hornitu, eta beretzat 
profi tagarriagoa zela  populazio hori sostengatzea 
haren basailuak zirelako, eta bere etxearentzat pro-

Eta esaten digute, adibidez, eraikin diferenteek 
osatzen zutela Ahaide Nagusiek kontrolatzen zu-
ten produkzio sistema. Ahaide Nagusien boterea-
ren oinarri materialak aztertu dituzten historiala-
riek bando-leinuen errenta iturrien ezaguerarako 
giltzarriak ekarri dituzte, aberastasun fl uxuen 
eta ustiapen motaren arabera (basoa, zereal lur-
sailak, sarobeak, e.a.). Eraikinei buruz hitz egin 
dutenean zera esan dute, Dorrea pasibo gisa har-
tu dute, ordea errota, patronatu eliza aktibo gisa 
baina aberastasuna sortzean eramaile huts gisa.

 Beraiek proposatzen duten ikuspe-
gi sistemikoan, Dorrea sozietate militariza-
tu baten ondorio bada ere, inportanteena er-
lazioak direla diote, eta ez objektuak berak.

 Espazioari buruz ere zera diote, 20. men-
dearen erdialdera arte espazioa objektu gisa 
hartu dela. Ordutik hona espazioa euskarri gisa 
hartu dela. Eta oraindik ez dagoela ongi azter-
tua lurraldea erlazio espazialen eramaile gisa 
(Azkarate, García Gómez, 2004: 10, 11, 12).

 Beraiek aipatu duten eraikin multzoak 
unitarioki funtzionatzen zuela ongi adierazten 
duen adibide bat ekartzen dutela diote, zehaz-
ki, 1378-ko testamentu batean, dena bloke gisa 
donatzen baita, Dorrea, Lursail batzuk, Patrona-
tu Elizak eta hainbat Errota. Beraz, ondoren ba-
nan bana joango gara eraikin bakoitza aztertzen. 

 Errotari buruz zera diote, ibai arro zehatz 
baten gaineko domeinuaren kontrola suposatzen 
zuela. Errotaren presak ibaiaren emaria erretenit-
zen zuen, beraz beheko uretan kokaturiko errotek 
ezin zuten hori profi tatu. Ahaide Nagusiaren lurral-
dearen kontrola zen hau. Eta historialariek diote 
energia hidraulikoaren monopolioan ezarri zirela 
monopolio feudalaren oinarriak. Eta hemen bete-
betean sartuko gara orainaren ekonomiaren fun-
tzionamenduan. Adibidez, Espainiako Elektrizitate 
konpainia oso ezagun bat, erabiltzaile orok bada-
kigu estatuak toleratutako monopolioa dela. Datu 
grafi ko bat jarri asmoz esango dugu, presidenteak, 
2015-eko lehen seihilabetekoan, 44.000 euro irabazi 
zituela egunean, erretribuzio totala 7,93 milioi euro 
izan ziren, 4,65 milioi esku-dirutan, eta 3,24 milioi 
akziotan. Hau ez bada egungo Ahaide Nagusia, zer 
demontre da? Beraz, ehotze prozesua administrat-
zeko posibilitateak, propietatean zuen ustiapen ba-
ten bitartez, Jauna haren usufruktuaren onuradun 
izateaz gain, zereal produkzioaren gestore pribi-
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aleetan jasotzen zen, eta honek Jaun-Andereei 
zereal stock inportantea bilduta edukitzea posible 
egiten zien. Horrekin nahi zutena egin zezakeen, 
garestitze garaietan etekin propioan errazionatuz, 
zetozen urtetan ereitetan berrerabili, salmenta 
aukeratu, edo-ta metatu espekulatzeko. Batzue-
tan zerga metodo honek, Jaun-Andereek jasotzen 
zuten urteko diru-sarreren 50 % gainditzen zuen. 
Horrela, berriz ere zerealaren ziklo produkti-

boaren kontrola zuten, eta gainera nolabaiteko 
kontrol ideologikoa, gehienetan elizako erretorea 
Ahaide Nagusiek aukeratzen baitzuten. Elizen al-
damenean ongi zaindutako biltegia egoten zen. 
Siloak, ogitegia edo garaiak izaten ziren, zorutik 
altxatuta, hezetasuna eta karraskariak ekiditeko. 

 Zubi, portal, eta pasabideari buruz zera dio-
te, hemen Dorrea bide-infraestrukturaren kontrol 
efektibo bezala agertzen zaigula (Dacosta, 2003: 
305). Horretarako aldamenean zubia edo portala 
zuen, beraz guztiak loturik zeuden Dorrearen iza-
na berarekin. Puntu gotortu bat jartzen zen ibi edo 
mendatetan, natura berarengatik derrigorrez berta-
tik iragan behar baitzen. Dena den zubia zen zirku-
lazioaren puntu fokala merkataritza fl uxua kontro-
latzeko, “zubisariaren” bitartez. Infraestrukturen 
mantenuak justifi katzen zituen zerga guzti hauek, 
egun bezala. Erresumak eta udalek jasaten zuten 
gastua baina Jaun-Andereek udalen gainean zuten 
eragina erabiliz etekin pertsonalerako erabiltzen 
zuten. Konparaziora bagatoz, egungo autobideetan 
bidesaria [Ikus 200] pagatu beharra dago. Egun au-
tobide asko pribatuak dira eta egungo Jaun-Andere 

fi tagarriagoa zela bere lurraldea populatua izatea, 
bere basailuek alkabala (salmenten bolumena gra-
batzen zuen zerga) eta beste eskubide eta zergak 
pagatzen baitzizkioten (egun jarrera hau heredatu 
dute Jaun-Andereetatik Entrepresarietara, hau da, 
negozioa beti bere etekin pertsonalerako izatea). 
Eta ondorioz burdinola ixtea erabaki zuen, 15. 
mendean (Azkarate, García Gómez, 2004: 13, 14).

 14. mendeko lehen urtetatik zetorren bir-
moldaketa berantiar honetan, Espainiako Erre-
ge Alfonso XI.ak espreski debekatu zuen bur-
dinolen eraikitzea, eta horrela, egungo Araban, 
lehen burdinolak kokatu ziren lurraldeak haun 
zuzen ere, sektore honen nagusitasuna galdu zuen 
(García de Cortázar, Montero, 1999: 271-273).

 Burdinola egur kontsumitzaile handia 
zen, ontziolen industriaren gainetik (konpetizioa 
sortzen zen beste sektoreekin). Bizkaiko Bur-
dinolen Foruak, 1440-an ustiapen sistema hau 
babesten zuen, materialaren garraioa, elaboratu 
aurretik eta ondoren, lagunduz, mendien erretzea 
zigortuz, eta olagizonei baso komunalak erabiltzen 
utziz (García Cortázar, Montero, 1999: 276-277). 

 
Patronatu Elizari buruz diote, errota edo mekanis-
morik gabe, Ahaide Nagusien beste fabrika gisa 

identifi katzeko, bandokidearen produkzio modua 
oinarritzen zen arkitektura-infraestrukturaren bes-
te elementu karakteristiko bat izan zela. Gaztelako 
Alfonso X. Jakituna-ren Zazpi Partidetan jasotzen 
zenez, eraikina altxatzeagatik eta mantentzeagatik 
Jaun-Andereek, elizaren “hamarrenen” (zergaren) 
parte batekin gelditzeko eskubidea zuten, zerga 
guztiaren erdia, eta hiru laurdenen artean zegoen 
proportzioan. Errotaren errenta bezala, hau ere, 

[200] Bilbao-Behobia-Baiona. AP-8 autobidearen 
ondoren bidesari kontrol estazioa. Irun. Gipuzkoa. 21. 
mendea.

[210] Igartza. Zubi baten ondoren bidesariaren kontrola 
Dorre batean. Beasain. Gipuzkoa. 16. mendea.
http://www.txemivirtual.com/2011/06/conjunto-histori-
co-de-igartza.html
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ge-Erreginen Egoitza (Martinena, 1994: 549-588).

Konklusioak

 Hasieran ikusi ditugun Erret Jauregien 
ereduak dudarik gabe eragina utzi behar izan zu-
ten beste Jauregietan, Errege-Erreginak erreferen-
tzia izaten baitziren beti beraien erresumetan. Bes-
te ereduek Dorreetan utziko zuten modu berean. 
Dorreen inguruan zurezko etxeak biltzen ziren. Bi-
zkaian adibidez Butroe-ko Dorrearen aldamenean 
Jauregiak zeuden (1407), eta beste hainbatetan 
ere. Eraikin hauek Dorreek zituzten erresidentzia 
leku txikia osatzeko balio zuten, eta ekitaldi so-
lemnetarako balio zuten. Peril kasuan Dorrean 
babesten ziren guztiak. Beste zurezko eraikinak 
zerbitzuarentzat ziren (Glez. Cembellín, 2004b: 
281). Azkenean, Armeria Buru Jauregia hori da, 
eraikin multzo bat, Dorrea eta inguruan Jauregiak 
eta Etxeak. Eta Gaztelu gaskoia ere gauza bera. 
Batzuk besteak baino garapen handiagoa izan 
dute, eta horrela tipologia diferenteak sortu dira.

 Horrela Erdi Aroko Dorre baten antola-
mentua gutxi gora behera ezagutzen dugu, nahiz 
eta, noski, autore guztiak ez dira gauza orotan 
ados jartzen. Asko dago oraindik ikertzeko. Baoek 
asko laguntzen dute, Gelen erabilera proposatzeko 
garaian. Baziren Argi-zuloak, dorreen barnea ai-
reztatzeko eta argiztatzeko, Gezi-leihoak Defentsa-
rako (esan dugu ere aireztatzeko eta argiztatzeko), 
eta Leiho Bikiak edo Geminatuak bizitokietako la-
netarako. Modu azkar eta sinple batean azaltzeko 
esango dugu Sarbiderik ez zuen Lurreko Solairuak, 
biltegiarena egiten zuela, upelak e.a. Zurezko es-
kailera baten bitartez, Ate Elebatu batera, kanpotik 
zuzenean sartzen zela Lehen Sorairura, eta esan de-
zakegu azken hau erresidentziala zela, Jaun-Ande-
reen bizitokia, partizio fi nkorik gabe. Eta Bigarren 
Solairuan zerbitzariak eta arma jendea zegoela, 
beraz Defentsa erabilera zuen solairua zela, ele-
mentu militarrez errematatua, adibidez, Merloiez, 
hau da, huts eta betez osaturiko harrizko karel ba-
tez. Barneko komunikazioa Zurezko Eskailera bi-
tartez egiten zen. Lurreko Solairura heltzeko modu 
bakarra, Lehen Solairutik jaistea zen. Eta Goiko 
Solairuetara ere Zurezko Eskailera bidez egiten 
zen. Goiko Solairuak Hurda edo Kadafalku bat 
izan zezaken, hau da, fatxadatik hegalean zegoen 
zurezko estruktura militar bat etsaiari erasotzeko. 
Beranduago matxakolak edo Matakanak sortu zi-
ren, hau da, Dorrearen gailurrean hegalean ere 
zegoen harrizko estruktura bat, funtzio berarekin.  

edo entrepresariek gestionatzen dituzte, prezioak 
kontrolatuz, eta estatuak toleratu egiten du. Adibi-
dez, egungo Gipuzkoako autobideak gestionatzen 
duen egungo Gipuzkoako Errepide Konpainia 
ezagun batek aurten (2015) prezioak 3,5 % igoko 
ditu. Bide batez esan dezagun korrupzio susmo-
pean dagoen konpainia dela, Gipuzkoako Batzar 
Nagusietan Espainiako Eskuin adarra ordezkatzen 
duen Partidu Politikoaren bozeramaile berberaren 
hitzetan. Erdi Arora itzuliz hiri harresituen Ateetan 
ere antzeko zerbait gertatzen zen, “atesaria”. Be-
rez erret prerrogatiba zen baina praktikan bertako 
Handikien eskuetan uzten zuten, hau da, estatuak 
toleratu egiten zuen. Praktika guzti hauei buxa-
dura edo obturazio bidezko kontrola esaten zaie.
Infraestruktura hauen Erdi Aroko adibide bat ja-
rriko dugu, hain zuzen ere Igartza [Ikus 210] Erai-
kin Multzoa, Dorrea, Errota eta Zubia, arestian ai-
patu ditugun funtzioekin, unitarioki funtzionatzen 
zuena. Dorreari buruz, adibidez, erantsi dezakegu 
14. mendean jada bazela Dorre Militarra Igartza-
n, eta Bandoen arteko borrokan parte hartu zuela. 
Eta erasoak sufritu zituela. Eta hori gutxi ez ba-
litz, 1456-an Gaztelako Errege Enrique IV.ak Do-
rreak eraistea agindu zuela. Igartza-ko Jaun Mar-
tin Perez Altzaga-koak, noski, ez zuen gogo onez 
onartu, eta Gaztelako Koroarekin harremanak eten 
egin zituen, bere burua Nafarroako Erregeen ba-
besean jarriz, eta hainbat urtez Gaztelaren kon-
tra ibili zen. 1475-an atzera bidea egin zuen, eta 
Gaztelako Erregearekin bakeak egin zituen. On-
doren Dorre-Etxe zaharra Jauregi bihurtu zuten, 
eta Eraikin Multzoa berriz ere martxan jarri zuten. 
Gailurretan kokatzen ziren 13. mendeko Defent-
sa Fortaleziek inportantzia galdu zuten, eta ordu-
tik aurrera ibarren hondoan kokatu ziren Dorreak, 
ibaien ertzetan. Lehenek erret boterea, bigarrenek 
bertako noblezia errepresentatuz. Azkenean esku 
beretan zeuden, ohikoa baitzen Dorreetako Jau-
nak Gazteluetako gazteluzain izan zitezen. Esan 
daiteke Gazteluek Erresumako Defentsa Sistema 
Primarioa osatzen zutela, eta Dorreek Erresumako 
Defentsa Sistema Sekundarioa. Gaztelua ez zen ere 
soilik funtzio militarra zuen eraikina, funtzio asko 
baitzituen. Adibidez, Pertsona eta Ondasunen babes 
leku, Komunikazio puntu, Gaizkileen Presondegi, 
Exekuzio Leku, Bahituen Entregagai, Erret Doku-
mentazioaren Artxibo, Gorteen Bilkura leku, Erre-
zeptaren gariaren biltegi, eta beste hainbat funtzio, 
adibidez, Txanpon-etxe, Gobernadoreen Egoitza, 
Eskribauen Egoitza, Petxa (zerga) Bilketaren Tau-
laren Leku, Justa edo Tornamentu Leku, Grama-
tika Eskola, eta noski, esan beharrik ez dago, Erre-
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Gardelles, J. (1979) Diccionaire des Châteaux de 
France, Guyenne, Gascogne, Béran, Pays Basque, 
Berger Levrault.

Duvivier, B.; Legaz, A. (2002) Latsaga. Une mai-
son forte en Navarre, publikatu gabeko artikulua, 
orrialdeak jarri gabekoa.

Orella Unzue, J.L.; Estévez, X. (1996) Casas-
Torre y Palacios de Gipuzkoa, Colegio de Apare-
jadores, Donostia, 89 orr.

Rego, A.; Renaud, M.; Stefanon, L. (1997) Brève 
Histoire des Châteaux-Forts en France. A Brief 
History of Fortifi ed castles in France, Ed. Fragile, 
Monsempron-Libos, 16 orr. (bertsio ingelesean)

Caro Baroja, J. (1982) La Casa en Navarra, Ed. 
Caja de Ahorros de Navarra, Iruñea, 18 orr.

Rafel Fontanals, N. (1980) Contribució al estudi 
de diverses restes arquitectoniques publicades 
com a columbaris romans, Fonaments. Prehistòria 
i Mon Antic als Paisos Catalans.

Portilla, M. (1978) Torres y Casas Fuertes en Ála-
va, Ed. Obra Social de Caja de Ahorros Municipal 
de Vitoria-Gasteiz

Ibidem, 190, 191 orr.

Agirre Mauleon, J.; Aragón Ruano, A. (2003) 
Iturriozko Torrea, Historia eta Kultura Ondarea, 
Ed. Oiartzun Kultura Batzordea, 115 orr. 

Ruiz de la Riva, E. (1991) Casa y Aldea en Can-
tabria, Ed. Universidad de Cantabria, Santander, 
223 orr.

Avello Álvarez, J.L. (1991) Las Torres Señoriales 
de la Baja Edad Media asturiana, Ed. Universi-
dad de León, 94-98 orr.

Rego, A.; Renaud, M.; Stefnon, L. (1997) Brève 
Histoire des Châteaux-Forts en France. A Brief 
History of Fortifi ed castles in France, Ed. Fragile, 
Monsempron-Libos, 6 orr. (bertsio ingelesean).

Lampérez y Romea, V. (1922) Arquitectura Civil 
Española de los s. I al XVIII, Ed. Saturnino Calle-
ja, Madrid, 17 orr.

Oharrak

1 Iñiguez eta Ustarroz arkitektoek adierazten zuten ar-
tikulu batean (1994ko Martxoaren 10ean) beharrezkoa 
zela “eraikinaren berreskuratzea beti bere separatu 
gabe, bere eragin eremua izan den harresietako erronda 
pasabidetik, Errotxapearen eta baratze-mailen bastioa, 
Jauregiaren  jardin-baratze izan zirenak, eta erantsiz 
aurreko Aldapa-ko Plaza, San Fermin Elizarekin –jato-
rriz San Pedro-koa-, Jauregiaren arma plaza izan zena, 
hain lotua monumentuaren historiari. Guzti horrek 
proiektuaren parte izan beharko zukeen”. Bi arkitekto 
hauek idatzi aurreproiektuak, Nafarroako Gobernuak 
enkargaturik Nafarroako Artxibo Nagusia hartzeko, 
1987an entregatu zuten. Bertan, integroki mantentzeko 
erabakiaren aldea zaldu ziren, Nafarroako Historia Mu-
seo gisa. Zoritxarrez proiektu defi nitiboa Rafael Moneo 
arkitektoari eman zitzaion, eta honek azken fi nean, 
eraikinaren parterik handiena eraits izuen, Iñiguez eta 
Ustarroz-ek proposatu zutenaren guztiz kontrakoa egin 
zuen (Urzainki, 2003: 338, 354, 355, 356).
2 Philippe Lauzun, Société Historique de Gascogne, 
Société Française d’Archéologie, eta abarreko kide 
izan zen.
3 Nuria Rafel Fontanals Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-ko arkeologoa eta zuzendaria da.
4 Ismael García Gómez EHU-ko Eraikinen Arkeolo-
giako Taldeko kide da.
5 http://www.gipuzkoakomuseoak.net/museos/museo.
php?id=eu&Nmuseo=1257160456
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batzuk, hala nola gauza intimoa, gauza pribatua, 
domestizitatea, komoditatea, eta gauza atsegina, 
argia e.a. historian zehar, gure  Eremu Zabalean 
ere noski gertatu zirenak, eta horrek ekarri zuen 
hasierako Dorre Militarrak, pixkana Jauregi bi-
hurtzea. Sakonduko ditugu gauza hauek berantago. 
Baina ikus dezagun zer dioten klasifi kazio hauek.

Portilla-ren Klasifi kazioa 
(egungoAraban batez ere)

 Autore Arabar honek egin zuen Dorreen 
lehen klasifi kazio serioa (Portilla, 1978: 227-234) 
Arabako Dorreen inguruan. Jada Artearen Egoeran 
aipatu dugunez lehen aldiz ere erabili zuen me-
todologia. Metodologia propioa zuen, hau da, ez 
besteek onartutakoa baina hala ere urrats handia 
izan zen. Dorreak aztertu zituen, analogien eta 
tipologien bitartez, eta sistematikoki, dokumen-
tazio miatuz eta eraikinak zuzenean analizatuz, 

 Ondoren aztertuko ditugun klasifi kazio-
ak tipologikoak dira. Eta nolabait autore hauek 
azaltzen dituzte eboluzioaren arrazoiak, modu 
orokorrean. Sozietatea aldatzen joan zela, bizitze-
ko leku gehiago behar zela, Jauregietan zona pu-
blikoagoak eta erreserbatuagoak behar zirela e.a. 
baina benetako aldaketa kontzeptuala autore esko-
ziar baten ekartzen digu (Rybczynski, 2009: 38), 
hain zuzen Erdi Aroko etxetik, Errenaisantzako 
etxerako bidean gertatzen den aldaketa. Autore 
honen arabera Erdi Aroan etxea esentzialki leku 
Publikoa zen, ez Pribatua. Etxeko funtzio diferen-
teak -janaria prestatu, jan, lo, gonbidatuak errezi-
bitu, e.a. eremu berean egiten ziren. Nahikoa zen 
lekuz aldatzea zeuden altzari gutxi horiek, sort-
zen ziren beharren arabera. Jendea Erdi Aroan ez 
zela etxetan bizi dio, bertan kanpatu egiten zuela 
gehiago. Errenaisantza garaian hau aldatu egi-
ten da, eta intimitatearen kontzeptua azaltzen da. 
Autore honen liburuan ukitzen dira kontzeptu 
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Laburpena

 Lehenik aipatuko dugu Dorreen eboluzioan aldaketa kontzeptual bat eman zela, Dorreak Jauregi 
bilakatu zirela. Gero autore diferenteek egindako Dorre eta Jauregi tipologien klasifi kazio diferenteak 
azalduko ditugu. Lehena Micaela Portila arabarrak egindakoa, 1978-an, funts handikoa, eta lan sakona. 
Ondoren Santana eta Cembellín bizkaitarrena, sakona ere, 2004-ean, eta badirudi desmitifi kazio ideia 
duela, Bizkaiko Dorre-Etxeak ia gehiengoa berantiarrak direla eusten duen teoriarekin, hots, Erdi Arokoen 
imitazioa direla. Baina azkenean, ia bat datorrena autore arabarrak egindakoarekin, dorreen funtzioekin, 
datazioekin guztiz ados ez ba daude ere. Eta azkenik, kontrako ideiak azaltzen dituzten autoreak aipatuko 
ditugu ere, hala nola López de Aberásturi eta Benoit Duvivier. Eta azkenik ohar bat, irakurleak ikusiko 
duenez dorreen Datazio ematerakoan data bakarra erabiltzen da, eta eraikin historiko bat zer den dakien 
edozeinek badaki, guztiek eraikuntza fase diferenteak dituztela. Posible da, batzuetan garai bat gailentzea, 
baina normalean oso konplexuak izaten dira. Guk autoreek ematen dituzten datak errespetatuko ditugu.
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Hurdak edo Katafalkuak, 13. mendearen biga-
rren erdialdetik aurrera Matxakol edo Mataka-
nez ordezkatu zituzten, eta Dorre hauen defent-
san giltzarriak izan ziren. Defentsa Dorre hauek 
Merloietan edo edo Gezi-leiho ilaretan errema-
tatzen ziren, eta berantiarrak Goaita edo Garitoi 
edo Matxakol edo Matakanetan. Defentsa Do-
rre prototipoa Mendotza Dorrea [Ikus 10] dugu.

Dorre-Etxeak

 Antzinako beren Dorreetan bizi ziren 
Jaun-Andereak berritu edo berreraiki egin zituzte-
la beren dorreak 15. mendearen bukaeran edo 16. 
mendearen hasieran. Eboluzio-ekonomiko sozia-
lak exijitzen zuen bizitza zabalago bat, eta espazio 
gehiago, Jaun-Andereen etxetan. Horregatik, Do-
rre hauek ezer baino gehiago lurrari lotuta segit-
zen zuen bigarren noblezia baten Etxe Gotortuak 
dira, eta batez ere nekazaritzatik eta abeltzaintzatik 
bizi ziren, edo burdin-olen ustipenatik (foruak be-
hartu egiten zituen nobleak lurretik bizi zitezen).

 Dorreak oinplano karratukoak ziren, 
edo arinki errektangularrak, hamarretik hama-
bosterainoko metroko albokoak. Eraikin hauen 
hormak Defentsa Dorreenak baino lodiera txi-
kiagokoak ziren. Bere neurria metrora hurbil-
tzen zen. Zurezko hegalkiak zituzten, Defent-
sa Dorreen Hurda edo Kadafalkuen antzekoak. 
Bi solairu edukitzen zituzten, Lurrekoaz gain.

 Baoak zabalak ziren, eta jeneralean bi 
ate zituzten, bata lehen solairura igota, eta berta-
ra zubi edo patin batez bitartez heltzen zen, eta 
beste behekoa. Ez du ordea autore honek azalt-
zen honen zergatia, kontraesana baita. Zertarako 

dokumentazio grafi koa sortuz, argazki eta marra-
zkien bidez, materialak, oinplanoak, baoak, erre-
mateak, eta barne antolamentua detaile handiz 
aztertuz. Beraz, ondorengo tipoak berezi zituen. 

Defentsa-Dorreak 

 Bere arabera, nahiz eta jada bere jabe Jaun-
Andereen etxebizitza permanente gisa eraikiak 
izan ziren, horietan defentsa xedea zen nabarmen. 
Preserbatutakoak, 13. mendea, 14. mende osoa, eta 
15. mendean zehar ere eraiki ziren. Guztiek dute 
komunean, Defentsa Elementuen gailentzea Bi-
zitza Zibilekoen gainetik, eta eraikinaren izaera 
soila defentsa funtzio horretara moldatua zegoen.

 Tipo honetako dorreak, jeneralean, bere 
oinplanoa errektangular edo ia karratua zuten, bere 
alboek neurtzen zutelarik normalean hamar eta ha-
mabi arteko metro edo pixka bat gehiago, eta beren 
altuera 20 metro inguru dauden neurrietan zebilen, 
normalean metro eta laurdeneko horma lodiekin. 
Sarrera Nagusia elebatua zen, eta bertara, kanpoko 
Eskailera edo Patin baten bitartez heltzen zen.

 Baoak eskasak ziren, bere defentsa izae-
rarekin ados, ia ez ziren kanpora irekitzen. Soilik 
jasotzen zuten argia Gezi-leihoetatik, eta arku se-
mi-zirkular edo puntu erdiko edo arku zorrotzak 
zituzten Leihategi txikietatik, bitez sinpleak, edo 
bikiak edo geminatuak, Dorre berantiarretan, eta 
barnerantz bao hauek hutsune errektangular za-
balegoez irekitzen ziren laprandura baten bidez, 
batzuetan alboetan harrizko aulkiak zituztelarik. 
Baorik zabalenak Lehen, Bigarren eta Hirugarren 
Solairuetan kokatzen ziren, Jaun-Andereen bi-
zitzara destinatutakoak ziren. Lurreko eta Azken 
Solairuak sinpleki defentsiboak ziren. Zurezko 

[10] Mendotza Dorrea. Mendotza. Araba. 13. mendea. 
(Autorearen argazkia 2012 Otsaila)

[20] Zuhatza Dorrea. Zuhatza. Araba. 15 mendea.
http://lugaresquever.com/torre-negorta
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 Eraikin hauek izaera sinbolikokoak 
egin zituzten, horietan preserba zitezen Erdi 
Aroko Dorre eta Etxe Gotortuenak propioak zi-
ren elementu batzuk, benetako Defentsa behar 
bati baino gehiago, antzinako Oinetxe Gotor-
tuen oroitzapenaren mantentzeari erantzunez.

 Dorre guzti hauek Jauregi atxikiak zi-
tuzten, eta horietan zeuden batzuetan Dorreeta-
ra eramaten zuten Ate bakarrak. Beste batzuetan 
Sarrera Nagusiak Dorrean bertan zeuden. Sinbo-
lo Dorre hauetan guztietan, baoak karratuak edo 
errektangularrak ziren, batzuetan, burdin sarez 
hornituak, eta ongi landutako harlanduz ingu-
ratzen ziren, antzinako Defentsa Dorreen Lei-
ho txikiak ez bezala. Sinbolo Dorreen prototi-
poa Ortiz de Molinillo Dorrea [Ikus 30] dugu.

Dorre izena duten Jauregiak 

 Jauregi arabar askotan, oraindik Erdi 
Aroko Dorreen hainbat Defentsa Elementu 
irauten duten modu berean, batzuek elemen-
tu horietaz gain, “Dorre” izena mantentzen dute.

 16. mendeko eta 17. mendeko genea-
logia eta dokumentuek Dorre deitzen dituzte 
oraindik, nahiz eta gutxitan preserbatzen di-
tuzten Erdi Aroko Dorreetatik, bere ondoren-
goak badira ere, bere izena baino ezer gehiago.

 Talde honetako eraikinik esanahitsuene-
tako bat “Jauregia Dorrea” edo “Bergantza Do-

behar da babes Ate Elebatu bat etsaiak beheko 
atetik sartzea posible badu. Baina segitzen du 
esanez, Defentsa Irekidurak, batez ere Gezi-lei-
hoak ziren, ia beti Atearen bi alboetara kokatuak, 
edo bideetara, zubietara edo beste sarbideetara 
zuzenduak. Etxebizitza gotortu hauetako Gezi-
leihoak, jeneralean, Defentsa Dorretakoak bai-
no errustikoagoak ziren, eta altuera txikiagokoak 
ere. Argia jasotzeko bao ia karratu edo errektan-
gularreko Leihategi zabaletan aberats dira. Dorre-
Etxe prototipoa Zuhatza Dorrea [Ikus 20] dugu.

Sinbolo Dorreak dira

 16. mendean zehar, eta oraindik ere 
17. mendean, Dorreak eraikitzen segitzen zu-
ten Araban. Ez zuten Defentsa Elementurik, eta 
beren baoak ugaritu egin zituzten, -orain, ate, 
leiho eta balkoi linteldunak zituzten ere-, eta 
elementu molduratuetan errematatzen ohi zituz-
ten, eta horien gainean bermatzen zen teilatua.

[30] Ortiz de Molinillo Dorrea. Artziniega. Araba. 16. 
mendea.
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/imgServer.do?id=195083

[40] Jauregia Dorrea edo Bergantza Dorrea. Amurrio. 
Araba. 17. mendea.
http://castillear.blogspot.com.es/2015_08_01_archive.
html
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 Glez. Cembellín-ek hau idatzi ondoren 
bere lankide Santana-k zera idatzi zuena aurre-
koaren lanari buruz urtebete berantago. Publikatu 
gabeko dokumentazio historikoaren bilaketa za-
bala egin zuela Glez. Cembellín-ek, ehun eraikin 
baino gehiagoren xehetasunez egindako analisi 
arkitekturala, formalismo kritiko berriaren oi-
narri metodologikoetatik burutua. Honek posi-
ble egin dio Euskal Herrian preserbatzen diren 
Dorre-Etxeen historia berridaztea, eta milenio er-
dian zehar kontu handiz egituratzen joan zen, eta 
bortizki ideologizatuko eraikuntza kultural bat 
desmuntatzea. Eta ikerketaren helburuak lortze-
ko erabili dituen tresna kritikoen instrumentala, 
hemendik aurrera erabili ahalko da analisiari fi -
dagarritasunez ekiteko, eta batez ere beste tipolo-
gia arkitektural garaikideen datatze zehatzerako.

 Eta bukatzen du esanez, inoiz Dorre-Etxe 
hauetara estimuagatik mugituta hurbildu den pu-
blikoari, eta baita ere ikerketa akademiko sekto-
re batzuei zeinek Eraikinen Arkeologia bezalako 
diziplina berrietatik eraikin hauetara hurbiltzen 
diren, datatze tresna eskas, eta analisi funtzio-
nal ez zuzenetatik, eta beraz, interpretazio histo-
rikoko diskurtso zaharrak birlantzera mugatzen 
direnak; guztiei, denbora bat eramango die lan 
honen aurkikuntza ugari eta ekarpen berriak di-
geritzea, lan hau destinaturik baitago Dorre-Etxe 
eta bere munduaren erreferentzi obra nagusi bi-
lakatzera (Santana, 2005: 501, 502). Gure iritziz 
adierazpen hauek ez dira oso zientifi koak. Zien-
tzian ausarta izan beharra dago, ez da dudarik, 
baina hori ez da nahikoa, era berean zuhurra izan 
behar baita. Gainera hitz harrigarri hauek bere 
lankidearen hitzekin kontraesanean jartzen dira. 

 Bi autore hauek xede dute, beraien iritziz 
Dorre-Etxeei buruz autore gehienek duten ideia des-
mitifi katzea, esanez, benetan, horietako gehienak 
ez direla Erdi Aroko Dorreak, baizik eta Errenai-
santzako Jauregiak. Hori bai, Dorreen elementu 
formal asko dituzten Jauregiak. Zera defendatzen 
dute, Erdi Aroko Dorre-Etxe gehienak, hau da, 14. 
mendeko Ahaide Nagusien arteko liskar bortitz 
haiek protagonizatu zituztenak, sinpleki ez direla 
egun existitzen, ez zirela moztuak izan, baizik eta 
eraitsiak izan zirela. Eta horien ordez, leinuek berri 
batzuk eraiki zituztela, nolabait zaharrak imitatuz. 
Eta Euskal Herri osora nahi dute hedatu ideia hau. 

 

rrea” [Ikus 40] deitzen dena da. Harlandugabeko 
hormaz egindako eraikin ona dugu, eta izkinetan, 
solairuen arteko separazioa, inposta lau baten bidez 
egiten du, eta linteletan, kareletan eta baoen ingu-
ruan harlanduak ditu. Hiru solairu ditu, Lurrekoaz 
gain, eta horietan azaltzen dira ia karratuak diren 
Leihoak, bi Balkoi fatxadan, Ateko arku nagusia-
ren gainean, eta ezkerreko ezkerreko fatxadan.

Santana eta González Cembellín-en Klasifi ka-
zioa (egungo Bizkaian batez ere, baina egungo 
Araba, Gipuzkoa eta Nafarroa Garaian ere)

 Lehen autorea aspalditik ezagutzen ge-
nuen, 1988-an joan baikinen, bere garaian Base-
rriei buruz zegoen ideia guztiz erreboluzionatu 
zuen konferentzia batetara1. Berantago, beste au-
tore arkitekto batzuen kolaborazioarekin, baserriei 
buruzko liburu sakon bat publikatu zuen2. Biga-
rrenak urte asko daramatza Dorreak aztertzen, eta 
duela gutxi irakurri zuen bere Doktoretza Tesia 
Enkarterrietako Dorreei buruz (González Cembe-
llín, 2004). Metodologiari buruz Glez. Cembellín 
berak dio landa-lanari lehentasuna eman ziotela, 
eta berrogeita zazpi eraikin bisitatu zituztela bi-
rritan, guztien datuak hartuz, argazkiak hartuz eta 
planoak jasoz. Ikusi zituzten ere, desagertuak dau-
den laurogei dorreen orubeak. Eta gainera ikusi 
zituzten ere ehun eta laurogeita hamalau eraikin 
edo leku, une zehatz batean Dorre kalifi kazio jaso 
izan zutenak, bai garai modernoko dokumentazio-
an edo-ta ikertzaile moderno batek aipatu zitue-
lako. Guztira, hirurehun eta hogeita bi elementu.

 Zoritxarrez dio, lan fase honetan ezin 
izan zutela Eraikinen Arkeologia baliabide me-
todologiko gisa eraikin hauek aztertzeko. Eta 
horren arrazoia izan zela, batez ere, lan hau jada 
idatzia zegoenean 1996-an, Eraikinen Arkeologia 
bere lehen urratsak ematen ari zelako gure artean. 
Bestalde, metodologia horren aplikazioak beha-
rrezkoa du pertsona talde eta euskarri tekniko bat, 
zailki bere gain hartu dezakeena, erraz, ikertzaile 
batek modu pertsonalean. Dena den, analisi tek-
nika honen erabilera ari da, interesgarriak baino 
zerbait gehiago diren emaitzak ematen azken ur-
teotan. Dudarik gabe estudio honetan planteatu 
diren proposamen batzuk, ñabartu, ez bada zu-
zentzera behartuko dutenak. Modu paraleloan 
artxibo lana egin zen partikularki atsegina izan 
dena, bere emaitzak aurretik egindako ikerketek 
iragartzen zutena baino askoz ere aberatsagoak 
izan baitziren (González Cembellín, 2004b: 25). 
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ondorioz gertatu ziren partizio diferentetan, agin-
du zehatzak eman ziren batez ere Eraikin Milita-
rrak (Dorreak, Gazteluak, Harresia eta Eraikin 
Erlijioso eta Zibilak ere) suntsitzeko. Eta horre-
la, Dorreei buruzko testu askotan kontsideratzen 
da Espainiako Enrique IV-aren mozte edo eraiste 
agindua (1457) Erdi Aroko Dorreen bilakaeran 
gertakizun giltzarri gisa. Eta ordea, lehen agindu 
horrek ez zuen eraginik izan oraindik independien-
te izaten segitzen zuen Nafarroako Erresumako 
lurraldeetan. Eta alderantziz, hurrengo konkista 
fasean oraindik Nafarroako lurraldeak izaten se-
gitzen zuten lurraldeetan eman ziren eraiste agin-
duekin, Errege Katolikoa hil zenean, errejente zen 
Kardenal Cisneros-ek gupidarik eta prezedenterik 
gabeko eraiste agindua  eman zuen (1516). Be-
raz, gure Eremu Zabalean gertatu diren txikizio-
ak modu globalean aztertzen ez baditugu, ezer 
gutxi ikasiko dugu Dorreei buruzko bilakaeraz.

 Zentzu honetan esploratu beharko ge-
nituzke beste ikerketa ildo batzuk, adminis-
trazio konkretu baten pean egoteagatik soilik, 
egitate historikoen bilakaera onartzetik area-
go joango liratekeenak. Eta besterik gabe, kol-
pe batez, ahantziz gure Eremu Zabaleko jendeek 
elkarren artean mantendu zituzten harremanak 
ahantziz. Eta hori egin beharko genuke lurralde 
parte bakoitza administratzen zuen estatua zein 
zen hain kontuan izan gabe. Estatu diferentetan 
banatu zuten Eremu horrek bere kultura eta tra-
dizioei eutsi zien, adibidez, hizkuntzari dagokio-
nez, eta arkitekturari berari ere. Mendeak iragan 
dira gertakizun haiek pasa zirenetik, eta oraindik 
gaur egun eusten die harreman eta tradizioei e.a.

 Adibidez, partizio diferentetako noblezia-
ren arteko harremanak frogatuta daude. Horre-
la, Erdi Aroan zehar euskal Leinuen Sistemak, 
elkarren artean konexioa zuten, eta Bando Sare 
lodi eta heterogeneo batera jo zuen, garai hartako 
(eta egungo) zatiketa administratiboen gainetik 
(Caro Baroja, 1956). Hau erraz ikus daiteke ere 
Lope García de Salazar-en3 Bandoen literatura 
klasikoan non adar nafar, akitaniar eta baskonga-
doen arteko harremana deskribatzen den gauza 
ebidente eta guztiek ezaguna bezala (Lib. XXI).
Edonola ere, eraikin berriak altxatuz edo antzinako 
Erdi Aroko dorreak berrituz, egia da, jeneralean 
eta lurralde guztietan, trantsizio bat gertatzen dela, 
izaera erresidentzialagoa duen arkitektura tipo be-
rrietarantz. Latsaga-n ere gertatzen da eboluzio bat 
eraikin zibilago baterantz, eta Erdi Aroko Dorre 

Eta hemen, sartuko ginateke hurrengo etapa histo-
rikora, eta Santana eta Glez. Cembellín-en arabera 
garai honek hasiera batean ez zuen Dorre tipologia 
baztertu baizik eta koexistitu zutela diote, altueran 
egindako jauregiak eta etzanda egindakoak. Hor-
tik, omen dator nahasketa. Erdi Aroko Dorretzat 
hartzea benetan Errenaisantzako Jauregiak zirenak.

 Eta zera diote, etapa berri honetan trans-
formazio bat gertatzen dela, pixkana pixkana iraga-
neko atributu arkitekturalak abandonatzen direla, 
eraikuntza kontzeptu berriak eransteko. Horrela, 
Hormen estutze bat gertatzen da, elebazio edo al-
txaeren altuera mozten da, Defentsa Elementuak 
ezabatzen dira, eta fatxadak lehuntzen dira, lehena-
goko hegalkinak ezabatuz. Eta konposizio irizpide 
berriak azaldu zirela hala nola fatxaden hierarkiza-
zioa, argitasunaren bilatzea Bao zabalagoak irekiz, 
eta kopuru handiagoan, Eskailera Nagusiaren mo-
numentalizazioa, Sabai nobleen tratamendua, eta 
Korta edo Patio, Logia eta Korridoreen eranstea. 

 Eta puntu honetan esan behar dugu, Latsa-
ga gure Gaztelu-Jauregia analizatzeko garaian, 
aurkituko dugula problema bat, jada Hutsunetan 
(gaps) aipatu duguna, eta errepikatzen dena ikerke-
ta honetan hasieratik, eta da, euskaldunen edo pro-
toeuskaldunen Eremu Zabalarekiko ikuspegi global 
baten gabezia. Lurralde diferenteek izan dituzten 
zirkunstantzia historiko diferenteek egin dute au-
toreek fokalizatu ditzaten beren begiradak leku 
konkretuetan, ikuspegi globalaren kaltetan. Horre-
la, maiz gertatzen da Erdi Aroko Dorreen azterke-
ta eskualdeka burutzea, adibidez, komentatzen ari 
garen Glez. Cembellín-ena, nahiz eta teorian boka-
zio jeneralizatzailea duen, Enkarterrietan zentratua 
dago. Eta gauza bera gertatzen da beste lurraldee-
tan egindakoarekin, adibidez, arestian aipatu du-
gun Portilla berak egin zuena, ia Arabara muga-
tuz, eta beste batzuk Gipuzkoan egiten dutena e.a.

 Gure kasuan zailtasuna bikoitza da, erai-
kina egungo Nafarroan baitago, dorreei buruz 
idazten duten autore askok ahantzia duten lu-
rraldea, eta gainera berantago Frantziako admi-
nistraziopean geratu zen partea, egungo Nafa-
rroa Beherean, horri erantsi behar zaion urruntze 
handiagoarekin, edozein buru zientifi koren 
harridurarako bada ere. Hau da errealitatea.

 Hau esaten dugu zeren konfl ikto belikoez 
aparte, horietan beti ematen baita eraikin milita-
rren suntsiketa, gure Eremu Zabalean, konkisten 
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Frantziatik, eta gero loratu zela Espainian plate-
resco deitu estiloan (Chueca Goitia, 2000: 84-90).

 Lehenik ikus dezagun zer dion Glez. Cem-
bellín-ek4 Dorreei buruz. Zutik dagoen gehiengoa 
14. mendeko bukaera edo 16. mendekoa dela dio. 
Orduan galdetzen dio bere buruari ea 14. mendeko 
edo 15. mendeko lehen erdialdekoak aipatu ditugun 
15-16. mendekoen berdinak al ziren. Erantzuna, 
badirudiela guztiz ezezkoa dela dio. Itxura ematen 
du lehen Fortaleziek modelo bat markatu zutela, 
Errenaisantza hasiera bertara arte luzatuko zena.

 Bestalde, zera dio ere, Erdi Aroko Dorre 
talde oso bat guztiz desagertu dela, hain zuzen 
ere zurezkoak zirenak, dokumentu idatzien bi-
dez soilik haietara hurbildu ahal gatzaizkienak.

 Autore honek, Lehen Dorreen eredu 
gisa, Muñatoiz Dorrea hartzen du, 14. mendekoa 
(Gero Sala duen Dorrea bilakatu zela dio). Eta bi 
tipo bereizten ditu, Zurezko Dorreak edo Kada-
falkuak deituak ere, eta Harrizko Lehen Dorreak.

zaharrak transformazio prozesu bat sufritzen du. 
Errenaisantza Jauregi baterantz (Duvivier, Le-
gaz, 2002). Eta transformazio hau segitzea izan-
go da ere Tesi honen zeregin bat. Eta ezagutzen 
dugunarengatik, Santana eta Glez. Cembellín-ek 
aipatzen dituzten kanbioak konstatatzen ditugu.

 Gauza diferentea da jakitea non inspira-
tu ziren Latsaga-ko jabeak bere Dorrearen arki-
tekturan, aldaketak sartzeko garaian. Eta arestian 
planteatu problema berera itzultzen gara. Herrial-
dearen ikuspegi globalaren eza. Santana eta Glez. 
Cembellín-ek infl uentzia Italian kokatzen dute, 
konkretuki Toscana-n, bertan eraiki baitziren lehen 
Errenaisantza jauregiak, eta eredu gisa jartzen dute 
Palazzo Medici [Ikus 50] Michelozzo-rena (1444). 
Baina infl uentzia hau iritsiko da autore hauen ara-
bera, itxuraz via Espainia, hau da, Espainiar Erre-
naisantzaren bitartez. Hemen arrazoizko duda bat 
planteatzen zaigu, eta da, Nafarroara Italiar infl uen-
tziak, via Espainia ala via Frantzia iristen ote ziren, 
edo bietatik, edo zuzenean Italia-tik, batez ere kon-
tuan izanik, Henrike III Nafarroakoa eta IV Fran-
tziakoa ezkondu zela Mari Medici-koarekin. Supo-
satzen da Paue-ko Gorteak [Ikus 60] infl uentziaren 
bati zango zuela erresuman. Bestalde, Fernando 
Chueca Goitia arkiteko-historialariak espainia-
rrak dio, Espainiara iritsi zen Errenaisantza estiloa 
ez zela fl orentinoa izan, baizik eta Lonbardia-tik 
iragandako Errenaisantza bat, eta parte batean ere 

[50]  Medici Jauregia Michelozzo-rena. Firenze. Tosca-
na. 15 mendea. 
https://www.thinglink.com/sce-
ne/657643145432924162

[60] Paue-ko Gazteluko Jauregia. Paue. Bearnoa. 16. 
mendea.
http://coultrad.eklablog.com/chateau-de-pau-la-cour-
interieure-a59196095



1134. KAPITULUA. DORREEN EBOLUZIOA ETA KLASIFIKAZIOA

zen diren jauregiak. Adibidez, 1300 inguruan, 
Muxika-ko Jauregia, Kadafalkuaren aldamenean 
dagoela diote (Lope Gartzi Salazar-koa, 91).

 Beste kasu berezi bat 1270-an egin zen 
Someano leinuaren Bastida, lehen aipatu dugu-
na. Dokumentazioak dio lehenik Jauregia erre 
zutela eta gero Kadafalkua. Egun iraun duen 
gauza bakarra Mota bat dugu, hau da, lurrez 
egindako tontor artifi zial bat, Kadafalkua goian 
eraikiz, eta bere inguruan oholesia muntatuz.

Harrizko Lehen Dorreak

 14. mendearen lehen herenean erai-
ki ziren harrizko Dorreak, Aranguren, La Jara, 
La Sierra, Loizaga, Atxega… Egungo Bizkaia 
nuklearrean  13. mendean eraiki omen zen 
Olariaga (Zamudio) Harrizko Dorrea, 1320-
an aipatzen da Legizamon-go Dorre zaharra 
(Etxebarri), eta 1332-an Ibargoen (Durango).  

 Badirudi, pixkana, antzinako zurezko 
Dorreak harrizko Dorrez ordezkatzen  dituztela. 
Autoreak dio, harrizko Dorreen lodieraren arra-
zoiak izan daitezkeela, artilleriari eusteko eginak 
izatea, edo eraikuntzazkoak, hau da, Dorrea sen-
doagoa egiteko. Eta azkenik, dio ezin dela ahan-
tzi harriak prestigioa ematen zuela, iraunkorragoa 
zelako, eta leinu nagusiek halakoak zituztelako.

 Orain arte, eraikinak desagertu direnez, 
guk erantsiko genuke guztiz bilatu ez direnez, 
segur oraindik arrastoren bat badela nonbait, bai-
na bitartean dokumentazio funtsezkoa zen erai-
kin horiek nolakoak ziren imajinatzeko. Bada 

Dorreak

Zurezko Dorreak edo Kadafalkuak

 Lehen Dorreak eraiki zirenerako, harriaren 
erabilera jada bazen, nahiz eta segur aski elemen-
tu nabarmen eta bereziki elizetara mugatzen zen. 
Beraz, zurezko eta harrizko dorreak elkarrekin 
bizi ziren hasieratik. Zura erabiltzea ez zen primi-
tibismo seinale baizik eta aukera naturala (Santa-
na, 1996a: 47-54), zura ugari eta merke baitzen, 
eta askotan dohain, eraikuntza azkarra ahalbi-
detzen zuena, eta konplikazio tekniko handirik 
gabe. Azken hau pentsatzen dugu esango nahiko 
duela harrizko bat egiteko tekniken konparatuz 
diola. Pixka bat aurrerago testu berean baitio zu-
rezko Dorreak nolabaiteko konplexitate teknikoko 
arotzeria lanak izango zirela. Dena den, segur 
aski, Europan tradizio handia zuen tipologiari ja-
rraikiko zioten (Caro Baroja, 1982: I.-90-94).

 Egungo Bizkaian, badirudi, Erdi Aro Be-
rantiarreko zurezko Dorreei Kadafalku esaten 
zitzaiela. Horrela, Kadafalkuak suntsitzen zire-
nean, erre egin zituztela zioten. Dorreak zirenean 
ordea erre eta eraitsi. Dokumentazioan, Enkar-
terrietan badugu 1270-an, hau da, 13. mendean, 
suntsitu zuten Kadafalku baten berri, Someano 
Leinuaren, Bastida, eta El Cerco, Galdames-en.

 Ale garatuenak oholesiz inguratuak 
egongo ziren, eta aldamenean beste eraikin auxi-
liarrak edukiko zituzten, nekazaritza eta abelt-
zaintza erabileretara zuzenduak, eta beste batzuk 
Dorreen kapazitate erresidentziala zabaltzeko, 
adibidez noizean behin dokumentazioan aipat-

[70] Muñatoiz Dorrea. Muzkiz. Bizkaia. 14. mendea.
http://www.visitenkarterri.com/visitar/pueblos/muskiz.
html

[80] Muñatoiz Dorrea. Muskiz. Bizkaia. 14. mendea. 
1446-ko berreraikuntza hipotetikoa, 15. mendea. (Glez. 
Cembellín, 2004b: 219)
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erretira zitekeen Zurezko Eskailera batez heltzen 
zen. Eraiki zuten hurrengo Dorrean harrizko Pati-
nik iraun ez zuenenez badirudi lehen aukera zela 
egokia, eta zurezkoa zenez erraz desagertu zela. 
Jatorrizko leihoetatik Gezi-leiho batzuk iraun dute. 

 Egun ez da barneko estrukturaren arrasto-
rik baina zoru-egitura soliben gainean iltzatutako 
eta zeioz (zura lantzeko aitzur txikiz) landutako 
oholezkoa izango zen. Lehen Solairuko solibak 
horma burututako Habe-zuloetan landatuko zi-
ren, eta Habe Nagusi batean bermatuko. Eta era 
berean, Habe Nagusi hori Zutabe Zentral batean 
bermatuko zen, eta ertzetan, habearen tartea mu-
rriztu asmoz, Zurezko Beso batzuk edukiko zi-
tuen, izatez, oraindik irauten du horman hauetako 
bat hartzeko zuloa. Merloien terrazari dagokionez 
Habe-zuloen ordez, hormaren atzeragune batez or-
dezkatuko zen, bertan solibak ongi berma zitezen, 
eta azpian Habe Nagusia egongo zen, hemen ere 
preserbatzen dira ertzetako zurezko besoen kaxak.

 Maila diferenteen arteko Komunikazio 
Sistema Zurezko Eskaileren bidez egingo zen.  Ez 
da barne trenkada edo partizioen existentziaren 

ordea nolabait preserbatu den ale bat, eta hain 
zuzen zera da, San Martin Muñatoiz-koa [Ikus 
70], Muskiz-en, 1339-an eraikia, 1439-1446-an 
berritua, baina ez zuten eraitsi. Zabaldu egin zu-
ten, eta horrela oraindik egun ikus ditzakegu bar-
neko hormak, eta horien artean Dorre zaharraren 
parte bat. Honek posible egiten du Dorre zaha-
rraren datu batzuk lortzea. Zoritxarrez autoreak 
ez du 1339-koaren berreraikuntza hipotetikoa 
egiten, eta bai 1446-koa [Ikus 80] eta 1503-koa.

 Muñatoiz-ko oinplanoa ia karratua da (11, 
73 x 10). Elebazioa edo altxaera 20 m-takoa da, 
bi solairu eta beste hirugarren edo karel bat en 
abiatzea, segur aski Merloiez osatutakoa.  Lurre-
ko Solairuaren altuera 6,5 m-koa da, eta Lehen 
Solairukoa exageratua 13 m. Oraindik ez dakite 
zeri zor zaion, baina badirudi Merloiak ahal zen 
altuen ezartzeko nahi bati erantzuten diola. Dena 
den ez dago ongi estudiatua gai hau. Hormak lo-
diak ditu, 1,10 m, apareilua harlanduskazkoa, eta 
garai hartan artilleriarik ez zenez autore hauek uste 
dute eraikuntza arrazoiei zor zaiola lodiera, Dorrea 
oso altua baitzen, beraz sendoa behar zuen. Baoen 
inguruko harriak harlanduak ziren, Kantoi-harriak 
edo eskantzua ziren bezala. Lurreko Solairurak ez 
du Sarbiderik, beraz Lehen Solairuan dagoen Ate 
Elebatutik sartzen zen, zuzenean kanpotik. Ez daki-
gu harrizko Patin baten bidez ala peril kasuan erraz 

[90] Martiartu Dorrea. Kanpoa. Erandio. Bizkaia 16. 
mendea.
 http://www.euskal-herria.org/node/24441

[100] Martiartu Dorrea. Barnea. Erandio. Bizkaia 14 
mendea. 
http://enhancedwiki.altervista.org/
es.php?title=Archivo:Torre_Martiartu_interior.jpg
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to, 2009: 97). Suposatzen da Zurezko Dorre hori 
erre egin zutela baina ez dago garbi. Gauza da, ho-
rren ondoren lehen Harrizko Dorrea eraiki zutela, 
eta autore hauek bai, Metodolo Arkeologikoa erabi-
liz, hau da Estratigrafi arekin, lortu dute, Dorre hau 
nahiko deskribatzen, izatez, errestituzio moduko 
bat egitera heltzen dira ere. Dorre haren oinplanoa 
karratua da (11 x 11 m), eta hormak 1,00 m-koak 
dira. Eta Dorre hark edukiko zituen elementuak 
deskribatzen dituzte, batzuk oraindik irauten dute-
nak, adibidez Ate Elebatua. Horrela, behetik gora 
deskribatzen dute. Dorrearen harlanduskazko Fa-
brika, Zurezko Patina, Ate Elebatua, Gezi-leihoak, 
Kadafalkua gailurrean eta errematatzeko lau isuri-
tako Teilatua, segur aski zurezko oholez estalitakoa. 

 Beraz, Erdi Aroko Dorre zaharrak badire-
la ikusi dugu, nahiz eta arrastoak izan. Orain ikus 
ditzagun Santana eta Glez. Cembellín-ek proposat-
zen dituzten Errenaisantza Jauregi tipoak5. Auto-
re hauek lehen bereizketa bat egiten dute Jauregi 
Aglomeratuak eta Galeriak dituzten Jauregien 
artean. Lehenengoen artean, hitz egiten dute Erdi 
Aroko Dorretik deribatutako Jauregiei eta Jauregi 
Konpaktu etzanei buruz. Eta Bigarrenen artean, 

arrastorik, espazio unitarioak izango ziren segur 
aski. Aipatu genuen tipologia hau Pirinioez bi al-
detako Baskonia zabal guztian gertatzen dela.

 Muñatoiz-ko Dorreak Lubaki lehorra izan 
zuen inguruan, eta aurrean Oholesia edo Palisa-
da. Berantago zanga hau fundazio edo zimenta-
zio gisa profi tatu zuten eta harrizko hormez egin-
dako barrutia burutu zuten Dorrearen inguruan.

 Dorreen inguruan zurezko etxeak zeuden, 
eta batzuetan Jauregi esaten zaie. Egungo Enkarte-
rrietan erreferentziarik ez badago ere, egungo Bi-
zkaian Dorre askotan azaltzen dira Jauregi hauek, 
dudarik gabe, Dorreak eskaintzen zuen bizitokia 
eskasa zenez, pixka bat osatzeko, eta ekitaldi so-
lemneetan erabiltzen ziren, hala nola aliantza, 
kontratu edo testamentu sinatzetan, edo-ta famili 
bileretan ere. Beste etxeak zerbitzarienak ziren. 

Bada beste kasu bat ere, Martiartu Dorrea [Ikus 
90], Erandio-n. Segur aski 14. mendeko azken 
herenean eraikia, 1472 errea, eta 16. mendearen 
hasieran berritua. Baina honetan ere aurretik exis-
titzen ziren aurriak profi tatu ziren [Ikus 100], eta 
Muñatoiz-koaren kasuan bezala zabalduak izan 
ziren. Horrela, Dorre honetan Dorre zaharra be-
rriak inguratzen du, eta honek posible egingo du 
hein batean zaharra nolakoa zen jakitea [Ikus 110]. 

 Badakigu Bandoen arteko gerrak 13. men-
dea baino lehenagokoak direla, adibide bat jartze-
agatik, ezagutzen ditugu Martiartu Leinuak prota-
gonizatutako arma ekintzak Harrizko Dorrea eraiki 
aurretik, beraz pentsatu beharko dugu, aurretik Zu-
rezkoa Dorrea zutela (García Gómez, Sánchez Pin-

[110] Martiartu Dorrea. Erandio. Bizkaia 14. mendea. 
Berreraikuntza hipotetikoa (García Gómez, Sánchez 
Pinto, 2009:99). 

[120] Salazar-Pinedo Dorrea. Gurendes. Araba. 16. 
mendea.
http://www.xn--castillosdeespaa-lub.es/es/content/
gurendes-torre-de
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dagozkionak. Ugari badira ere Bao hauek ez dira 
ordenatuta azaltzen, modu aleatorioan irekitzen 
dira, barnetik kanpora, Bigarren Solairuan Gezi-
leiho batzuen bitartez argiztatzen den ganbara da.

 Talde hau errepresentatzen duten aleak 
hauek dira, Larrako, Bilbao-n, egungo Bizkaian, 
Susunaga, Barakaldo-n, egungo Bizkaian, To-
rrekua, Oñati-n, egungo Gipuzkoan, Balda, 
Azkoitia-n, egungo Gipuzkoan, edo Salazar-Pi-
nedo [Ikus 120)], Gurendes-en, egungo Araban).

Goiko Sala duen Dorre Jauregia

 Aurrekoaren aldaera bat da. Izango litza-
teke Dorre Jauregi bat zeinari erantsi baitioten Bi-
garren Solairu erresidentzial bat, Sala Handi bat, 
kanpora irekitzen dena Leiho kopuru handi batez, 
eta Leiho hauek maiz ordenatuta azaltzen dira.

 Bigarren Solairua modu diferentetan 
apareilatu daiteke, oinarrizko tipoa aldatu gabe, 
harrian, adreiluan edo zuran. Adibideak dira, 
Urrutia, Sopuerta-n, egungo Bizkaian, harlandu-
gabean, Loiola [Ikus 130], Azpeitia-n, Gipuzkoan, 
goiko bi Salak adreiluan, eta gauza bera Gorraitz 
Dorrea, Gorraitz-en, egungo Nafarroa Garaian.

 Itxuraz, beste Dorre faltsu batzuk, au-
tore bizkaitar hauen arabera dira, Jauregizar, 
Arraiotz-en, Nafarroa Garaian, eta Jauregia, Do-
namaria-n, Nafarroa Garaian, biak bi Zurezko 
Solairuekin, eta Patina arkaizismo formala dute.

Kanpo Galeriak dituzten Jauregiak eta Barne Patio-
ak dituzten Jauregiak (González, Santana, 1998).
Jauregi Aglomeratuak

Erdi Aroko Dorretik deribatutako Jauregiak

 Tipologia arkaizanteena dira, eta Erdi 
Aroko benetako dorreen antza dute. Hala ere, uko 
egin diote bertikalitateari, hermetismoari, eta Lehen 
Solairuko sarbideari. Honek bere barne antolamen-
dua aldaraziko dute ez baitu zeri kusirik Erdi Aroko 
Dorreekin. Hiru tipo dago autore bizkaitarren ara-
bera, Dorre Jauregi Sinplea, Goiko Sal aduen Do-
rrea Jauregia, eta Goiko Dorrexka duen Jauregia.

Dorre Jauregi Sinplea 

 Oinplano karratukoa eta bolumen leun-
ki motza da. Teilatua lau isurietara. Bere hormek 
apareilu oso aldakorrekoak, gutxitan heltzen dira 
metrora -benetako Dorreek erraz pasatzen dute. 
Hiru altuera azaltzen ditu. Lurrekoan, nekazarit-
za eta abeltzaintzako erabileretara dedikatua, eta 
eraikinera sartzeko sarrera bakarra dago, eta arku 
bat izaten da, jeneralean lateralizatua. Lehen So-
lairuan gela erresidentzial guztiak kokatzen dira, 
Sukaldea, Logelak, parterik babestuenean, eta 
Egongela, aurreko partean, publikoenean. Barneko 
partizioak ohol edo koltza luzituko Trenkadak dira. 
Leiho ugariz argiztatzen dira, eta Balkoiez ere, fa-
txada nagusikoak, nabarmentzen direla, egongelari 

[130] Loiola Dorrea. Azpeitia. Gipuzkoa 16 m. 
Sanhttp://www.gipuzkoaberdea.com/es/crea_tu_plan/
ver_plan_detallado/180

[140] Isturitzaga Dorrea. Andoain. Gipuzkoa 16. m.
http://bertxinelkartea.blogspot.com.es/2012_06_01_ar-
chive.html
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zako erabilera duen horretan, Sarbide bat irekitzen 
da arkuan, lateralizatua fatxada nagusian. Noiz-
behinka barneko karga horma bat eduki dezake.

 Lehen Solairua erresidentziala da. Ber-
tan irekitzen da Sarrera Nagusia, Patin baten bi-
dez. Solairu honetako argiztapena konpletatzen 
du, fatxada nagusian edo horma publikoenetan 
kokatzen den Leiho Galeria batek. Baoak behar 

konkretuen arabera irekitzen dira, ez orden ezta 
simetriarik gabe. Barnean Sukaldea eta Logelak 
okupatzen dute zona erreserbatuena, eta Egonge-
lak publikoena. Trenkadak oholezkoak eta koltza 
luzituzkoak dira, zurezko bilbadura egitura batean.

 Tipologia eskasa dugu hau, eta bere 
errepresentante garbienak hauek dira, Arangu-
ren [Ikus 150], Orozko-n, egungo Bizkaian, 
Muxika Dorrea, Muxika-n, egungo Bizkaian, 
Ureta, El Valle-n , Aiara Herrian, egungo Ara-
ban, Usondo, Bergara-n, egungo Gipuzkoan, 
eta Luardo, Mutriku-n, egungo Gipuzkoan.

Jauregi Konpaktu Mediterraneoa

 Aurreko ereduaren bolumen eta antola-
mendua mantentzen ditu baina Baoak modu dife-
rentean ordenatzen ditu. Lurreko Solairuan, ukuilu 
eta upategirako balio duena, arku moduko Sarrera 
Zentralizatu batez irekitzen da, Bere aldetik, mai-
la erresidentzialak antolatzen du bere fatxada Lei-
ho Biki edo Geminatu pareen bidez, simetria ar-
datz baten alboetara, modu orekatuan ordenatuak. 
Gainera maiz Sarrera independientea du, alboko 
fatxada batean, eta Patin baten bidez heltzen da.

 

Goiko Dorrexka duen Jauregia

Tipo honetako azkena, eta eredu honen obra pa-
radigmatikoa da Isturitzaga Jauregia dugu (Ikus 
140), harlandugabezko hiru solairutako kubo han-
di bat da, dorrexka zentral batean errematatua, 
usategi gisa erabili omen zena (Hemen gogoratu 
behar dugu jada aipatu duguna, usategiak Jaun-
Andereen domeinua errepresentatzen duela). Lu-
rreko Solairuan, Ukuilu eta Upategirako erreserba-
tutako espazioez gain, nabarmentzen da nobetate 
inportante bezala ezkaratza, eta bertatik eskailera 
kaustral bat abiatzen da. Solairu Noblean kanpotik 
egongela nabarmentzen da, leihategi karratuz abal 
batzuekin, fatxada nagusiko tratamendua bereziz, 
sekundarioekiko, bertan agertzen baitira sukaldea 
eta logelak. Goiko Solairua aletegia izan omen da.

Jauregi Konpaktu Etzanak

 Eraikin hauek, Dorrearen imajina al-
tuarekin, modu ausartagoan hausten dute, bo-
lumen etzan handi baten forma hartzen bai-
tute. Bertikalitatea galtzen da, ordea Patina 
errekuperatzen da. Bi oinarrizko tipologia ezartzen 
dira autore bizkaitarren arabera. Jauregi Konpak-
tu sinplea, eta Jauregi Konpaktu Mediterraneoa.

Jauregi Konpaktu Sinplea

 Oinplano kuadrangularreko eraikina da, 
zabalera gailentzen da, eta bolumen motza du. 
Garapen bertikal eskaseko hiru altuera azaltzen 
ditu. Lurreko Solairuan, nekazal eta abeltzaint-

[150] Aranguren Dorrea. Orozko. Bizkaia. 16.mendea.
http://goienetxe.galeon.com/afi ciones2049884.html

[160] Ubilla Jauregi-Dorrea. Markina-Xemein. Bi-
zkaia. 16. mendea. Egun aurritan.
http://www.euskomedia.org/aunamendi/92501
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Kanpo Galeriak dituzten Jauregiak
 
 Egungo Euskal Herriko Jaun-Andereen 
mantsioen bolumen konpaktuaren husteak eka-
rri zuen konfrontamendu frontal bat bertako tra-
dizio arkitekturalarekiko. Fatxadako galeriek 
ez zuten prestigiozko aurrekaririk. Soilik sar-
tuko dira italiar arkitektura berriaren bitartez.

 Korridoreak dituen Jauregien adibi-
de nabarmenean ezin da kopia bati buruz hitz 
egin, baizik eta kanpotik etorritako maisu kua-
lifi katuen interbentzio zuzenaz. Zera da erakus-
ten dugun adibidea, Floreaga Etxea [Ikus 170], 
Azkoitia-n, egungo Gipuzkoan, 16.  mendekoa.

 Oinplano errektangularrekoa, eta lau 
altueratako eraikina da. Lurreko Solairuak, ha-
rrian eraikia, Zokalo Handiarena egiten du, eta 
bertan bermatzen dira hiru Solairu, adreilu-la-
nezkoak. Hiru Habetartetan ordenatzen da, lu-
zeak, eta estuak. Lehenak hartzen du Eskailera 
Kaxa, eta arku beheratuak dituzten hiru Korrido-
re erregistro gainjarri. Habetarte Zentralak hart-
zen ditu Gela nobleenak, hau da, Ezkaratza, 
Egongela, Logela nagusiak Tximeneta frantse-
sarekin, Sukaldea, e.a. Eta azkenik, atzealdean, 
Zerbitzu areak biltzen dira, hau da, Ukuilua, Upa-
tegia, Logela Txikiak, Latrinak, Aletegia, e.a. 

Barne Patioa duten Jauregiak

 Egungo euskal arkitektura erresidentzia-
lean 16. mendean sartuko dira. Santana eta Glez. 
Cembellín-en arabera ez da beti “erromatar mo-

Aurrekoak baino eskasagoak dira. Ale nabar-
menenak hauek dira, Ubilla [Ikus 160], Mar-

kina-Xemein-en, egungo Bizkaian, eta batez 
ere Narros, Zarautz-en, egungo Gipuzkoan.

Galeriak dituzten Jauregiak

[170] Floreaga Jauregia. Azkoitia. Gipuzkoa. 16. 
mendea.
http://azai.hostzi.com/2010/2010-10-31.htm

[180] San Kritobal Jauregia. Lizarra. Egungo Nafarroa 
Garaia. 16. mendea.
http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/
estella-diego-de/7253

[190] Igartza Jauregia. Beasain. Gipuzkoa. 16. mendea. 
http://www.elcaminoolvidado.com/palacio-de-igartza-
joya-de-beasain/
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gatik, halako borondate militar bat egozten die, 
eta bizkaitarrek uste dute ez zutela sekula ho-
rrelakorik izan. ez zirela inola ere militarrak.

 Sinbolo Dorreak, Glez. Cembellín-en us-
tez garai modernoko eraikinak dira, eta beraien 
azterketak, bere lanetik kanpo geratzen dira.

 Klasifi kazio hau ikusi ondoren, ikusiko 
dugu nola baden Bizkaiko autoreen iritziaren kon-
trakoa duen beste autorerik. Dorreen tipoa eta kro-
nologia erabakitzeko garaian suertatzen da hau. 
Adibide bat jarriko dugu. Loiola Dorrea [Ikus 
200]. Santanak idatzi zuen Glez. Cembellín-ekin 
batera, Loiola Dorreari buruz esanez, tradizio-
nalki suposatu dela beheko partea, hau da, harriz 
egindakoa, Espainiako Enrique IV-aren Dorre 
Mozketaren ondoren iraun zuen partea zela, eta 
adreiluzko bi solairuak direla, 1457-1460-an An-
daluzia-ra deserritu zuten Joan Perez Loiola-koak 
alarife (edo obra maisu) mudéjar-ekin izan zuen 
kontratuaren emaitza. Autore hauen arabera, hau 
esplikazio fantasioso eta anakronikoa dugu, erai-
kin osoa 16. mendekoa baita, eta eraikuntza bult-
zada bakar bati dagokiola. Zera diote, bere tipolo-
giarengatik, harrizko zona Dorre Jauregi bat dela, 
eta Lurreko Solairuak ez zuela inoiz izan Biltegi 
funtzioa baino. Eta bere tipologia, Bao eta batez 
ere, adreiluzko izkinako Kuboetarako prestatutako 
harrizkoBaseagatik –perinola eta eraztunekin-, 
jada 16. mendearen hasierako obra dela. Goiko 
parteari dagokionez, adreiluz egindakoa, kuboen 

dura” egindako Errenaisantza konposizioaren sei-
nale. Zeren autore hauen iritziz, egungo Nafarroa 
Garaiko lehen Jauregietako bat, San Kristobal Jau-
regia [Ikus 180] Lizarra-n, hobekiago egokitzen 
baita Toledo-ko etxe mudejar-en tradizio gotikoan7.

 Modu berean, Igartza Jauregia [Ikus 190] 
Beasain-en, egungo Gipuzkoan, bere Patioarekin, 
badirudi hobekiago erlazionatzen dela arkitek-
tura gotiko berantiar borgoniarrarekin. Garapen 
bertikal mugatua duen eraikina da, oinplano ia 
karratukoa, eta bi altuerakoa. Lurreko Solairua 
harrian apareilatzen da, Goikoa ordea, hegal arin 
batez fatxadaren planoan aurreratzen den zu-
rezko bilbaduraz eraikitzen da, San Andres gu-
rutze moduko mihiztadurez. Bilbadura mota hau, 
Santana eta Glez. Cembellín-ren arabera egun-
go Euskal Herrian soluzio exotikoa da, eta Flan-
drian edo Frantziako Iparraldean kokatzen dute. 
Guk ordea, soluzio hau adibidez, Bastida-n ikusi 
dugu, egungo Nafarroa Beherean, eta beste basti-
da okzitaniar batzuetan, hain urrunera joan gabe.

 Hala ere, klasifi kazio hau egin ondoren, 
autore bizkaitarrak (González Cembellín, 2004b: 
41)8 berak onartzen du, egungo Enkarterriako 
Dorreei buruzko bere liburuan, Portilla-ren klasi-
fi kazioa eta berak bere liburuan proposatzen due-
na bat datozela hein batean, nahiz eta ez dituzten 
partekatzen eraikinen funtzioak, eta elementu 
partikular batzuek, eta iruditzen zaio autore ara-
barrak datatze zaharregiak planteatzen dituela.

 Portilla-k hiru tipo proposatu zituen bere 
ikerketan, formal eta kronologikoki, eta Glez. 
Cembellín-ek bere tipoekin konparatzen ditu.  

 Defentsa Dorreak, karakteristikoe-
nak, eta arabarraren ustez 13. mende osoan, 14. 
osoan, eta 15-aren barne ere eraikiak dira. Eta 
Glz. Cembellínek ordea dio horiek dagozkiela 
beraiek Sala duten Dorre eta Sala ez duten Do-
rre deitu dietenei, eta eransten du Bizkaian hauek 
kasu ezohikoak izan ezik, 15. mendeko bukae-
rakoak eta 16. mendekoak direla. Baina ez ditu 
kasu ezohikoak zeitzuk eta zenbat diren esaten.

 Dorre-Etxeak, izaera erresidentziala-
goa zutenak, baina oraindik fortifi katuak, 14. 
mendearen bukaeran, eta 16. mendearen hasie-
ran eraikiak direla dio. Glez. Cembellín-ek dio 
bere Dorre Jauregiak eta Jauregi Etzanak, jada 
16. mendekoak direla. Portilla-k, izena beraren-

[200] Loiola Dorrea. Azpeitia (Gipuzkoa XIV López 
de Aberásturi-ren arabera, XVI m. Santana-ren arabera)
http://bli.etorkultura.com/index.php?fi c=1&itm=1
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bati dagozkion arrastoak aurkitu zirela, Dorrearen 
fatxada nagusiari paralelo doana, eta bere barne-
ko aldetik 45 bat cm. Hormaren lodiera eta antzi-
natasuna dela-eta, logikoa da pentsatzea, arras-
to hauek antzinako Etxe-Gotortuari dagozkiola.

 Arabarrak eransten du ere, Jatorrizko Gaz-
telu-Dorreak erakusten duela bere hasierako erabi-
leraren jatorria batez ere gerraria zela, beraz Micaela 
Portilla-ren egungo Euskal Herriko Dorre-Etxeen 
klasifi kazio tipologikoari eutsiz, Dorre hau sar dai-
tekeela eskubide osoz lehen taldean, hau da, Dorre 
Gerrarien taldean, hots, Defentsa Dorreen taldean.

 Bukatzen du esanez, hain zuzen ere, bere 
kanpoko dimentsioengatik (16 m-ko alboko karra-
tua dugu), eta bai bere hormen lodieragatik (1,90 
eta 2,00 m artean), adieraz dezakegula egungo Eus-
kal Herriko dorre handienetakoa dugula. Ez Araba 
eta ez Giupuzkoako bestek ez dutela gainditzen, 
eta bere jatorrizko altuera jakiterik ez bada ere, 
egungo Kornisa baino altuagoa izana posible dela.

 Bere posizioa indartzeko, aipatutako ar-
kitekto arabarrak, guri pertsonalki komentatu zi-
gun, bere garaian, hau da, errestaurazio obretan 
zehar, eraikinaren behe parteko kare-mortairua-
ren datatzeak burutu zituztela, eta gai honen in-
guruan egin zituen adierazpenak berretsi zirela.

 Laburbilduz López de Aberásturik man-
tentzen du Loiola-ko egungo Dorrearen Lu-
rreko Solairua eta Lehen Solairua, Jatorrizkoa 
deitzen dena, 14. mendekoak direla, eta Dorre 
Militar bati dagozkiola, Santanak eusten due-
narekin guztiz kontraesanean, azken honek 

bitartez aurrekoarekin duen lotura perfektuak garbi 
uzten duela aldi berean kontzebitua izan zela. Ber-
tan, ikus daitezke motibo dekoratiboak, hala nola 
panel erronbalak eta ilara harpadunak, zona bereko 
garai bereko eraikinek dituzten identikoak. Mu-
sikari Gortesau Joan Antxieta-koaren etxekoak be-
zalakoak, Azpeitia-n bertan, 1507-an bukatua. Edo 
Floreaga Jauregia, Azkoitia-n ere, 1514-an eraikia.

 López de Aberásturi-k9 ordea, oso gauza 
diferentea defendatzen du. Zera dio, Loiola Do-
rrearen errestaurazioari ekin ondoren, idatzi zuen 
liburuan (López de Aberásturi, 1997: 21), egun 
Jatorrizko Dorre gisa ezagutzen duguna, egun zu-
tik dagoena, benetan, Loiola Jaurerrian eraiki zen 
bigarren eraikina dela, eta eraiki zela zehaztu ga-
beko data batean, 1387 baino berantago eta 1405 
baino lehenago. Hau da 14. mendean, Santana-ren 
iritziaren kontra, oraintxe bertan ikusi dugunez  16. 
mendean datatzen baitu azken honek. Eransten du 
arabarrak datu hori Beltran Jainez Loiola-koaren 
testamentutik ondorioztatzen dela, paragrafo ba-
tean hala dio-eta: “Mi voluntad es que vos la dicha 
Dña. Ochanda Martínez aydes en vos propiamente 
la mitad de la Casa Fuerte de Loyola que vos e yo 
nuevamente hemos edifi cado, en uno con la casa 
lugareña, que es en dicho lugar e solar de Loyola 
e las ruedas que están pegadas al dicho solar”. 

 Eta segitzen du esanez, gainera, soilik 
erreferentzia literarioak zituen aurreko eraikin ba-
ten existentzia baieztatu zela errestaurazio obretan 
zehar, arrastoak aurkitu zirenez burututako indus-
ketetan. Hain zuzen ere, Dorre-Etxearen fundazio-
en edo zimentazioaren kontsolidazioa burutu zute-
nean, 0,70 eta 1,40 metrotako lodiera duen horma 

[210] Latsaga Gaztelu-Jauregia. Izura. Egungo 
Nafarroa Beherea. 13. mendea. Duvivier-en arabera. 
(Autorearen argazkia 2011 Abuztua).

[220] Jauregia Dorrea. Donamaria. Egungo Nafarroa 
Garaia. 14-15. mendea autore batzuen iritziz, eta 16. 
mendea, Santana-ren arabera.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jauregia_Do-
namaria.JPG
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esaten baitu eraikin osoa 16. mendeko jauregia 
dela, eta eraikuntza bultzada barean egina dela.

 Gauza da autore arabarrak nahiz eta Do-
rrearen lur azpiko kata arkeologiko batzuk egin 
zituen bere garaian, ez duela lur gaineko arkeo-
logiarik egiten, hau da, ez duela Metodo Arkeo-
logikoa aplikatzen, hau da, ez duela estratigrafi a 
aztertzen. Beraz, beste autoreekin aipatu dugun be-
zala bere konklusioak ere motz geratzen zaizkigu.

 Modu berean, kontraesana sortzen zai-
gu gure kasuan ere, Latsaga Gaztelu-Jauregiari 
[Ikus 210] buruz azterketa egin duen arkitekto 
Benoit Duvivier-ekin. Autore honek 13. men-
dean datatzen du Latsaga-ko Jatorrizko Dorrea, 
eta konparatzen du Jauregia Dorrearekin [Ikus 
220], Donamaria-n, egungo Nafarroa Garaian, eta 
esaten du Latsaga-k eduki ahal izan zituela egun 
oraindik Donamaria-ko Dorre-Etxeak preserbatzen 
duen Hurda edo Kadafalku Militar bat. Santana-k 
ordea defendatzen du Donamaria-ko dorrea, bes-
te batzuekin batera, ondorengoa dela, eta hau ere, 
16. mendean datatzen du, eta gainera eransten du 
inoiz ez zela besterik izan aletegi bat baino. Eta 
hain zuzen ere, Loiola-koarekin erlazionatzen du, 
biak Sala duten Dorreen klasifi kazioan sartuz.

Guk  ez dugu  Jauregia Dorrean Metodo Arkeolo-
gikoa aplikatu, eta ez dugu estratigrafi a aztertu, eta 
beraz, ezin dugu zientifi koki iritzi bat eman. Baina 
zinez badakiguna zera da, gu lapurrak izango bagi-
na, Malerrekako Eskualde osoan inora lapurtzera 
joango bagina hautatuko genukeen azken Alete-
gia, Donamaria Dorrekoa izango zela. Aletegi bat 
balitz ere, Jaun-Anereen, Aletegi Gotortua izango 
litzateke. Errota edo Eihera Gotortuak dauden be-
zalaxe. Ikusiko dugu bat Tesian zehar aurrerago. 

ORAINARI ERREFERENTZIAK

 Gaur egun, ez badirudi ere Dorreen mo-
duko eraikinak egiten jarraitzen dugu. Adibidez, 
antzinako Dorre Urbanoen antzekoak, hau da, 
hiriaren trama barnean geratzen zirenak. Egun, 
adibidez, poliziak egiten ditu eraikin mota hauek, 
eta antzinako Dorre-Etxeak bezala erabilera mistoa 
dute. Alde batetik Zerbitzu erabilera, eta bestetik 
Defentsa erabilera. Arkitektura ezaugarriak, bene-
tan oso antzekoak dituzte, hain zuzen ere bere era-
bileratik datozkielako. Kanpotik barnerantz abia-
tuz, aurkitu ditzakegu, adibidez, lehen elementu 
gisa, Barruti bat eraikinaren inguruan, antzinakoen 

antzekoa, hau da Hesia. Antzina, adibidez, Harriz 
edo Zurez egina zena, hau da, Harrizko Horma 
edo Zurezko Oholesia zena. Egun, normalean, be-
toiezkoa edo hormigoizkoa, izaten da, edo Burdi-

nazkoa, hau da, Betoiezko Horma edo Burdinezko 
Burdinesia izango litzateke, diseinuaren arabera. 
Horrek Arma Plaza edo Behe Korta bat posible 
egiten du, eta horren tamaina, kasernaren tamaina-
ren araberakoa izaten da noski. Hesi horrek puntu 
ahul bat du, beti izan den bezala, Atea, hain zuzen 
ere Barruti horren etenaldia delako. Horregatik Se-
guritate Ateak dira, eta bereziki indartuak daude. 
Gainera eraikinetik ongi fl ankeatuta egoten dira. 

 Hau hobekiago uler dezagun, adibide erreal 
bat ikusiko dugu, hain zuzen ere, Donostiako An-
tigua Auzoko Ertzaintzaren Kaserna, esan dugunez 
trama urbanoan integratua, Zumalakarregi Hiribi-

[230] Antiguako Ertzaintzaren Kaserna. Mendebaldeko 
fatxada. Barrutia. Donostia (Argazkia Google Earth-
etik jasoa). 
https://www.google.es/maps/@43.3139498,-
2.0051305,3a,75y,111.15h,101.71t/data=!3m6!1e1!3
m4!1sI83ZqF4VCwm4YuOIXIXkxA!2e0!7i13312!
8i6656

[240] Antiguako Ertzaintzaren Kaserna. Donostia. Gi-
puzkoa. Sarrera Nagusia, bi Gorputzez fl ankatuta. He-
goaldeko fatxada (Argazkia Google Earth-etik jasoa).
https://www.google.es/maps/@43.3136363,-
2.0045583,3a,75y,341.02h,91.24t/data=!3m6!1e1!3m4
!1sTyQ6QJmjHzg1TKbD5IZPRA!2e0!7i13312!8i6656
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Atearen Multzoa [Ikus 240] dugu, Hegoalde-
ko fatxadan, eta noski, historian zehar egin dena 
ikusi dugunez, hau da, Atea Barrutiaren etenal-
dia denez puntu ahul bat da, eta neurri bereziak 
hartu behar dira intrusoa ez dadin barnera sartu. 
Atea bere Seguritate Sistema bereziekin indar-
tua dago. Egun barnetik irekitzen da automa-
tikoki, inor arriskuan jarri gabe. Ongi begiratzen 
badiogu argazkiari, konturatuko gara, atea ongi 
fl ankatua dagoela, eraikinaren atzeragune baten 
bitartez. Horrela, intrusoak aurrera egingo balu, 
bi alboetatik defendatuko lirateke. Sistema ho-
nek Erdi Aroko sarreretako Dorre bikien siste-
ma erreproduzitzen du, Atea bien artean zelarik.

 Orain Iparraldeko fatxada [Ikus 250] 
ikusiko dugu. Hertsia, hermetikoa agertzen da, 
eta elementu militar gisa, Erdi Aroko Dorreak 
bezalakoa, puntu estrategiko batean hegalean da-
goen defentsarako Matxakol edo Matakan sinple 
bat du. Izkinan, Gezi-leiho erraldoi bat azaltzen 
zaigu, eraikina goitik behera hartzen duena, bar-
nekoari kanpokoarekiko abantaila emanez. Bar-
nekoak ikus dezake kanpokoa baina kanpokoak 
ezin du barnekoa ikusi. Zerbitzuko irekidurak ere 
azaltzen dira, hauek zabalagoak dira, argia eta ai-
reztapena uzteko, Erdi Aroko Argi-zuloak bezala.
 
 Eraikinaren antolamenduak ere antzeko-
tasunak ditu Erdi Aroko Dorre-Etxeekin, bariazio 
batzuk badira ere. Behetik gora joango gara solai-
ru bakoitzaren erabilera deskribatuz. Erdi Aroko 
Lurreko Solairua, Biltegi erabilera, orain Sotoko 
Solairura pasatzen da, eta han dago Biltegia eta 
han gordetzen dira Ibilgailuak. Suposatzen dugu, 
atxilotuen Ziegak han egongo direla ere. Lurreko 
Solairuan Harrera dago. Lehen Solairuan zerbit-
zuak. Eta Bigarren eta Hirugarren Solairuan Goar-
nizioa. Eta azkenik Estalkia laua da, eta inguru 
guztian karel bat du, Erdi Aroko Merloien ordez 
baina funtzio berarekin. Leku hori ezin hobea baita 
defentsarako. Defendatzaileak erasotzailea kontra-
ataka dezake, eta era berean karela erabiltzen du 
beren burua babesteko. Estalkian ere ezarri dute 
telekomunikazio antena sofi stikatu bat, kanpoare-
kin kontaktuan izateko, eta behar den kasuan erre-
fortzuak eskatzeko. Erdi Aroan su eta ke seinaleak 
bidaltzen ziren. Sua gauez, kea egunez, kode ba-
ten bidez kanpokoak jakin zezaten zer behar zu-
ten edo zer ari zen gertatzen. Fokuak daude erai-
kin guztiko leku estrategikoetan barnekoek gauez 
kanpoan zer geratzen den ikusteko. Pentsatzen 
dugu, Erdi Aroan Argi-zuziak ere egongo zire-

dearen ertz batean zehazki. Dorre-Etxe tipologiari 
dagokio dudarik gabe. Armada baten setioari aurre 
egiteko gai ez bada ere, herri erreboltak edo eraso 
txikiak jasateko bai. Goarnizio txiki bat dago ber-
tan. Baina deskriba ditzagun elementu militarrak eta 
zerbitzuzkoak. Kanpotik barnerantz abiatuz lehen 
ikusten dugun elementua, noski, defentsarako da. 

 Barrutia edo Harresia [Ikus 230]. Kasu 
honetan horrela osatzen da, friso edo zokalo gisa  
betoi armatuzko oinarri bat du, 0,50 metrokoa, eta 
horren gainean 2,00 metroko estruktura metaliko 

bat du, eta hau era berean osatzen da hainbat me-
trotara poste metaliko batzuk landatuz Betoiezko-
Oinarrian, eta ondoren, postetik postera kable me-
taliko batzuk doaz beraien artean 0,20 metroko 
tartea utziz, pertsonen sartzea galarazten duten 
modu berean, kanpoan gertatzen denaren bisibi-
litatea posible eginez. Barruti edo Harresi honek 
bi fatxada ahulenen, hau da, Hegoaldekoaren eta 
Mendebaldekoaren inguruan Korta edo Patio se-
guru bat sortzen du. Antzinako Arma Plazen gisa, 
Behe Korta ere esaten dioguna, Nafarroako gaz-
teluetan, nafar erromantzean Bassa Cort deitzen 
zioten hori. Mendebaldeko fatxadan Hurdak edo 
Kadafalkuak azaltzen zaizkigu hiru solairuetan.
 Hurrengo elementua Harresi horretako 

[250] Antiguako Ertzaintzaren Kaserna. Donostia. 
Gipuzkoa. Gezi-Leiho erraldoia. Iparraldeko fatxada 
(Argazkia Google Earth-etik jasoa).
https://www.google.es/maps/@43.3142788,-
2.0045047,3a,75y,212.03h,89.66t/data=!3m7!1e1!3
m5!1soOeEXEhxRg3CYrvrkB2cmw!2e0!6s%2F%2
Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DoOeEXEh
xRg3CYrvrkB2cmw%26output%3Dthumbnail%26
cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%2
6w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D44.580059%2
6pitch%3D0!7i13312!8i6656
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rrak 1978-an egin zuen lana indarrean dagoela, 
nahiz eta noski, gauza asko egiaztatu beharko di-
ren. Santana eta González Cembellín bizkaitarrek 
2004 egindako klasifi kazioa arabarraren funtsezko 
ideien konplementua besterik ez da, ez du aurre-
koa ukatzen, gai batzuekin ados ez badago ere. 
Hau dena ikusita, guk esango genuke, irakurleak 
erraz uler dezan, egun zutik dauden dorreen ar-
tean funtsean hiru tipologia dagoela. Lehenak, 
Erdi Aroko antzinako Dorre Militarrak dira 13-14. 
mendekoak, oso hermetikoak. Bigarrenak Dorre-
Etxeak, 14-15. mendekoak, Dorre Gotortuak ora-
indik baina egoitzari protagonismo gehiago ema-
ten dietenak. Eta hirugarrenak, Erdi Aroko dorreen 
imitazioak, 16. mendekoak. 17. mendeko eraikinak 
Jauregi hutsak dira. Baina hau dena, egiaztatzen 
eta ordenatzen, eta datatze fi dagarriagoak lortzeko 
modu bakarra Metodologia Zientifi koa edo gutxie-
nez, ahal den objektibo eta zorrotzena erabiltzea 
da. Eta hau, egun, Metodo Arkeologikoa da. Adibi-
dez, García Gómez-ek Martiartu Dorrean egiten 
saiatu dena. Bai lur azpian eta bai lur gainean, 
eraikin historikoa aztarnategi bakarra delako, 
eta guztia indusketa bera delako. Eta estratigra-
fi aren bitartez, eraikinaren kronologia erlatiboa 
eraikitzen joan, hau da, eraikina zein eraikuntza 
fasetan egin den aztertu, eta azkenik kronotipo-
logien bidez, eta laborategiko lanaren bidez kro-
nologia absolutuak proposatzen joan, eta horrela 
eraikinaren sekuentzia osatuz. Lan hau, protokolo 
bati jarraikiz burutuz egiten da, normalean Harris 
Metodoaren bidez, hau da, Harris-en Matrizea-
ren bidez, beste edozein ikertzailek ikus eta uler 
dezan zein izan diren erabaki bakoitza hartzeko 
erabili diren tresnak eta argumentuak, eta beraz, 
ados ez badago, bere kontrako iritzia eman dezake.

la baina ez dugu aipamenik aurkitu. Eta azkenik 
Kamerak daude angelu estrategiko guztietan ere, 
horrela, posible da, pertsona edo zelatari edo bi-
gilante bakar batek puntu ahul guztiak kontrola 
ditzan. Erdi Aroan erronda egin beharra zegoen.

 Eta azkenik, aipatuko dugu, eraikin hone-
tan ere, arkitekturan orokorrean bezalaxe, eta tesi 
honetan hainbestetan aipatuko dugun “multifun-
tzionalitea” azaltzen zaigula. Hau da, eraikinek 
funtzio bat baino gehiago betetzen dituztela. Eta 
era berean elementu bakoitzak, ahal den neurrian, 
funtzio bat baino gehiago izaten dituela, edo ho-
rretan saiatzen garela arkitektook. Honi ekonomia 
proiektuala deitzen zaio. Historia guztian zehar 
praktikatu den ideia bat da, eta noski egun inda-
rrean dagoena. Gure adibidean funtzioak ondoren-
goak izango lirateke. Eraikinaren itxura argi eta 
garbi erakusten duena, Defentsa funtzioa lehenik. 
Ongi begiratu ezkero ikusten ere Zerbitzu funtzioa 
duela ere. Beraz, erabilera mistoa du. Gero beste 
funtzio batzuk atzeman daitezke ere. Errepresenta-
tibitatearena, eraikin honek gutxik baino hobekia-
go egiten duena. Aldameneko eraikin guztietatik 
begirada batean bereizten duena. Autoritatea erre-
presentatzen du, Erdi Aroko Dorre-Etxeek egiten 
zuten modu berean. Kalean zebilen eta dabilen edo-
nork badaki agintea non zegoen, eta non dagoen.

Konklusioak

 Ikusi dugu Dorreen eboluzioan garai al-
daketa bat gertatu zela. Zehazki, Erdi Arotik Erre-
naisantzara, mentalitate aldaketa ere noski. Arki-
tekturari dagokionez Erdi Aroko Etxe Publikoa, 
denak elkarrekin eta intimitaterik gabe bizi ziren 
eraikinetatik, intimitate gehiagoko zonak zituzten 
Errenaisantzako etxeetara iragan zen pixkana, 
hau da, Etxe Pribatu batera. Eta horrela antzinako 
eraikin militarrak eraikin egoitzak izatera iragan 
ziren, Dorreak Jauregi bilakatu ziren. Eta polior-
zetikak, hau da, fortaleziak eraikitzen jarduten 
duen diziplinak beste ibilbide bat hartu zuen, tek-
nika, estrategia eta eraikin militar berriak diseina-
tuz. Dorreen eboluzio horretan autore diferenteek 
klasifi kazioak egiten saiatu dira, tipologiak bilatu 
nahian. Gure Eremu Zabalean, gure limitazioak 
onartuz, ez baitugu aurkitu Eremu Zabaleko infor-
mazio nahikorik oraindik, egungo Euskal Herrira 
mugatuko gara. Klasifi kazio hauen akats nagusia 
metodologia da. Metodologia bat izaten saiatzen 
badira ere, beraiena propioa da, ez da objektiboa. 
Hala ere, pentsatzen dugu Micaela Portilla araba-



124 4. KAPITULUA.  DORREEN EBOLUZIOA ETA KLASIFIKAZIOA

González Cembellín, J.M. (2004b) Torres de las 
Encartaciones, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbao.

Santana, A. (2005) Gónzalez Cembellín, J.M. To-
rres de las Encartaciones-en berri laburra. Rev. 
Int. Est. Vascos. 50, 2, 501, 502 orr.

Caro Baroja, J. (1956) Los linajes y bandos, Bi-
zkaiko Foru Aldundia, Bilbao

Duvivier, B,; Legaz, A. (2002) Latsaga. Une mai-
son forte en Navarre, publikatu gabeko lana, orrial-
deak jarri gabekoa

Chueca Goitia, F. (2000) Del Gótico al Barroco, 
Revista Cuenta y Razón, Nº 115, 84-90 orr.

Santana A. (1996a) Ars lignea. Zurezko Elizak Eus-
kal Herrian. Zuraren artea. Zuraje-arotzia Euskal 
Herrian, S.E. Electa, Arabako Foru Aldundia, Bi-
zkaiko Foru Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundia, 
Madrid, 47-54 orr.

Caro Baroja (1982) La Casa en Navarra, I liburu-
kia, Ed. Nafarroako Aurrezki Kutxa, Iruñea, 90-94 
orr. 

García Gómez, I; Sánchez Pinto, I. (2009) La torre 
de Martiartu (Erandio, Bizkaia), Grupo de Inves-
tigación en Arqueología de la Arquitectura (UPV/
EHU), Gazteiz, 97 orr.

González Cembellín, J.M.; Santana, A. (1998) 
Clasifi cación Tipológica del os Primeros Palacios 
del País Vasco, Ondare.

González Cembellín, J.M. (2004b) Torres de las 
Encartaciones, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbao, 
41 orr.

López de Aberásturi, A. (1997) La Casa Torre de 
Loyola. Historia y Noticia de las Obras de Consoli-
dación, Ed. Mensajero, Bilbao, 21 orr.

Oharrak

1 Santana, A. (1998). Euskal Herriko Baserriak: 
mantenimendu eta eskuhartze irizpideak, Gi-
puzkoako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen 
Elkargo Ofi zialean Konferentzia, Donostia.

2  Santana, A.; Larrañaga, J.A.; Loinaz, J.L.; Zule-
ta, A. (2002) La arquitectura del caserío de Euskal 
Herria. Historia y Tipología, Ed. Eusko Jaurlaritza, 
Bilbao. 

3 Lope Gartzia Salazar-koa (16. m) Bienandanzas e 
Fortunas (Lib. XXI)
4 González Cembellín, J.M. (2004) Torres de las 
Encartaciones, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbao, 
271 orr.
5 González Cembellín, J.M.; Santana A. (1998) 
Clasifi cación Tipológica de los Primeros Palacios 
del País Vasco, Ondare
6 González Cembellín, J.M. (2004) Torres de las 
Encartaciones, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbao, 
41 orr.
7 Paulino Montero, E. (2010) Palacios y casas prin-
cipales mudéjares nobiliarias de los antiguos reinos 
de Castilla, León y Toledo. Recorrido historiográfi -
co. Universidad Complutense de Madrid. Dep. Hª 
Arte I (Medieval), Madrid.
8 González Cembellín, J.M. (2004) Torres de las 
Encartaciones, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbao, 
41 orr.
9 Antón López de Aberásturi EHU-ko Arkitektu-
rako Goi Eskola Teknikoko doktore arkitekto eta 
irakaslea da.

ERREFERENTZIAK

Rybczynski, W. (2009) La casa historia de una 
idea, Ed. Nerea, Donostia, 38 orr.

Rybczynski, W. (2001) Home. A Short History of 
an idea, Pocket Books, 38 orr.

Portilla, M. (1978) Torres y Casas Fuertes en Ála-
va, Ed. Udal Aurrezki Kutxaren Obra Soziala, Gas-
teiz, 227-234 orr.

González Cembellín, J.M. (2004a) La arquitectura 
militar privada Bajomedieval en las Encartaciones 
(Bizkaia). Las Torres, Doktoretza Tesia, Deustuko 
Historia (Filosofi a eta Letrak) Saila.



125

2. HELBURUA: 
Sozietatea Aztertu



126



12710. KAPITULUA. TESTUINGURU HISTORIKOA ETA ERAIKINAREN EBOLUZIOA

zoa. Beraz, orain datorren epigrafe honetan saia-
tuko gara laburki kontatzen zer ari zen gertatzen 
Nafarroako Erresuma osoan, Latsaga Gaztelu-
Jauregiaren eraikuntza eta modifi kazioen zehar. 
Datu inportanteak dira, gertakizun historikoak 
zuzenean eragiten baitute horrelako ezaugarriak 
dituenen eraikin batean, batez ere bere bertsio 
militarrean, baina baita ere erresidentzialean.

 11. mendean ez da Latsaga-n inolako 
Dorreren existentziaren konstantzia dokumen-
talik, hala ere posible da dorre arkaiko bat egon 
izana, segur aski zurezkoa, lekua mendetako 
pasabidea izan den arrutan kokatu baita, arruta 
Baskoi-Akitaniar zahar batean,  segur, eta doku-
mentalki frogaturik via erromatar baten ertzean. 
11. mendean Iruñe-ko Errege Antso III Nagusia-
k (1004-1035), Semen Dinastiakoak, monarkia 
kontsolidatu zuen, eta Pirinioetaz bi isurietako 
Baskoniako lurraldeak berrantolatu zituen, erre-

 Beraz, ondoren, Nafarroako Histo-
ria, eta bertako eta garai bakoitzeko Sozietate 
bakoitzak, eta Latsaga Gaztelu-Jauregiko Jaun-
Andere bakoitzak egin zuen eraikinaren par-
teei buruzko hipotesiak proposatuko ditugu.

 Garai bakoitzeko Sozietate bakoitzak 
esaten dugunean, esan nahi dugu, Latsaga Gaz-
telu-Jauregiaren Eraikin Multzoko parte bakoi-
tza egin zuen sozietate bakoitza, denboran zehar, 
Erdi Arotik Errenaisantzara arte. Guztiok dakigun 
bezala eraikin historiko bat elementu konplexu 
bat baita, ia izaki bizidun bat, mendetan zehar 
etengabe aldatzen joan dena. Sozietatea, be-
rez bakarra bada ere, etengabe aldatzen doalako.

 Oraingo honetan, pixkana, Nafarroako 
Erresumaren historiaren laburpen bat egingo 
dugu, testuinguru zehatz horretan, burutu bait-
zen Latsaga Gaztelu-Jauregiko Eraikin Mult-

5. KAPITULUA. TESTUINGURU HISTORIKOA ETA 
ERAIKINAREN EBOLUZIOA

Laburpena

 Hemen saiatuko gara ikusten zer gertatzen zen Nafarroako Erresuman historian zehar, eta horren 
ondorioz, zer gertatzen zen Latsaga Eraikin Multzoan. Horrela, ikusiko dugu garai bakoitzak bere zirkunstan-
tzia propioak dituela, eta horrek eragin zuzena arkitekturan. Horregatik suertatzen da eraikin historiko bat 
hain gauza konplexua, garaia eta jende diferenteak parte hartzen duelako etengabe bere eboluzioan, bakoit-
zak une bakoitzean komeni zaiena eginez. Ikusiko ditugu errege-erreginak eta erresumako pertsonaiak, eta 
saiatuko gara kokatzen momentu bakoitzean zein Jaun-Andere zegoen Latsaga Gaztelu-Jauregia gobernat-
zen. Horrela, identifi katzen saiatuko gara eraikinaren parte bakoitza garai eta Jaun-Andere bakoitzarekin. 
Noski eskura dugun informazioa ez da hain zehatza, hutsune handiak ditu, beraz, hau zirriborro bat besterik 
ez da, baina pixkana autore guztien artean joango gara izan zuen errealitatera hurbiltzen. Gu baliatuko gara 
historiako liburuez, eta Nafarroako Erret Artxibo Nagusiaz (NEAN), Iruñean, batez ere Compto-en Ganbe-
raz, eta Pirinio Atlantiarreko Artxibo Departamentalean (PAAD), Paue-n dagoen dokumentazioaz. Dakigu-
nez, Nafarroa bitan banatu zuten, eta horren ondorioz, bi dokumentazio iturri dugu. Eta bestalde eraikinari 
berari begiratuko diogu, informazio bila, zorionez, parte handi bat oraindik zutik baitago. Eta hau saia-
tuko gara egiten Arkitekturalaren Analisi direneteetaik begiratuz, baina Metodo Arkeologikoaren bitartez.
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farroa Behereko lurraldea. Iruñe-ko Erregearen ba-
sailu zen Akitaniako Duke Antso Gilen hil zenean, 
oinordekotza Eudes Poitiers-ekoak hartu zuen. Hau 
hil zenean barne borrokak sortu ziren, eta bukatu 
ziren 1063-an, Akitaniako Duke berri Gilen III.
ak boterea hartu zuenean. Horrela galdu zuen Iru-
ñeko Erresumak Baskoniako lurraldea [Ikus 20]. 

sumaren hedapen zabalena lortuz [Ikus 10]. 

 Tenentzia moduko lurraldearen banaketa 
ere kontsolidatu zen, Erret Gazteluen inguruan. 
Latsaga-ko eremuari heltzen gatzaizkiolarik, erre-
ge honek fundatu zuen Lapurdiko Bizkonterria, 
Baiona hiriburu zuela, eta barne zuela egungo Na-

[10] Nafarroa, Antso III Nagusia-ren garaian (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_Iberian_
Peninsula_1030-es.svg). Iturria: liberated to the public domain by the University of Texas at Austin.

[20] Nafarroa Antso III.a Nagusia hiltzean (http://arbolsocialdemocrata.blogspot.com.es/2010/07/historia-de-
vasconia-i-la-formacion-del.html)
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baina hauek ez zuten monarkaren borondate testa-
mentarioa errespetatu, eta azkenik erresuma bere 
seme-alaben artean banatu zen, eta horrela, Gaztela 
eta Aragoi sortu ziren. Iruñe-ko Erregea Atapuerca-
ko Batailan hil zuten1, Iruñe-ko Erresumaren de-
fentsan, Gaztelak inbaditu baitzuen eskualde hori.

 Iruñe-ko Antso Gartzez IV Peinalen-goa-
ren (1054-1076) asasinatzeak, segur aski induzitua, 
posible egin zion Gaztelako Alfonso VI-ri Iruñe-ko 
Erresuma okupatzea, Oka Mendietatitik, Oria eta 
Arga ibaietaraino. Beraz, ikusten dugu goiz hasi 
zela Gaztela Nafarroako lurraldeak murrizten.

 Iruñe-ko Erresumako Antso Ramirez-
ek (1076-1094) Nafarrek proklamaturik, Erre-
sumako Ekialdeko partea gobernatu zuen, eta 
Erresuma titulua eman zion Aragoi-ri [Ikus 30].

 12. mendean, segitzen dugu Latsaga-ren 
berri dokumentalik izan gabe baina litekeena da 
posizioa, Dorre batez gotortua izatea, segur aski 
zurezkoa, zeren hurrengo Errege-Erreginekin, hala 
nola jada Nafarroako Errege Antso VI Jakituna-re-
kin (1150-1194), Semen Dinastiakoa, Okzitaniako 
Tolosa-ko Konte Reimon VI-aren alaba Konstant-
zarekin ezkondua, Erresumaren parte hau fi nkat-
zen hasi zen [Ikus 40]. Egun Latsaga Gaztelu-Jau-
regian posible da garai honetako lekuko fi siko bat 
izatea, oraingoz hipotesia besterik ez bada. Jatorri-
zko Dorrearen Ekialdeko horman, autore lapurta-
rrek diote beheko parte honetan basamentu bat da-
goela, ilara altuera eskasarekin (10tik 20ra max.), 
eta paramentu bat arinki aterata, pitin bat hegalean. 
Konstantea ez den berun lerroan egoteak, hau da, 
bertikalean egote faltsu honek, ezer baino gehiago 
badirudi eraikuntza akats bat dela dio autore lapur-
tar batek. Era berean konstatatzen da, kalitate kas-
karreko mortairuaren junturak, partzialki desagertu 
egin direla (Duvivier, Legaz, 2002). Autore bizkai-
tar bat ordea haratago doa, eraikinaren Analisi 
Estratigrafi koa burutu ondoren, eta zera dio, Do-
rrearen lehen aktibitatea topatzen dugula Ekialde-
ko fatxadaren beheko aldean. Hor ikusi dezakegu, 
nola hormaren apareilua bestelakoa den, batez ere 
nabaritzen da harresira ematen duen ertzean, bertan 
ongi begiratuz, izkina egiten duten harri landuak 
(autoreak hor unitate estratigrafi ko bat bereizten 
du) ez daudela goikoak bezain landuak (beste uni-
tate estratigrafi ko bat). Horma aldi berean egin izan 
balitz, kontu handia izango zuten beheko partean 
izkina egiterakoan, hori baita punturik ahulena, 
beraz zaila da ulertzea, bertan jarritako harlanduak 

Esan dugunez lurraldea tenentzietan banatu zuen, 
eta horietan kokatzen zituzten Errege-Erreginek 
ricohome-ak edo goi nobleziako kide nabarmenak, 
Erret Gazteluen ardurapean. Demarkazio Militarra 
da, eta Administratiboa ere. Erresumako Foruaren 
arabera, oso ohitura errotua jasotzen omen due-
na, Errege-Erreginek hitzarmen bat zuten beren 
Baroiekin zeinaren bitartez diruan ala espeziean 
konpentsatzen baitzituzten bere duintasun nobilia-
rioa kontserba zezaten, eta jende armatu kopurua 
nahikoa izan zezaten lurraldea defendatzeko. Eta  
Erret Ondasun hauen patrimonializazioa saihes-
teko, Errege-Erreginek beren basailu ziren Jaun-
Andereei hori konfi datzen zieten garai baterako, 
baina beti ere mugatua, eta denbora hori iragan on-
doren, beste tenentzia baten ardura hartzen zuten.

 Iruñeko Antso III.a Nagusia hil ondoren, 
oinordekoa bere premu Gartzea Antsez III Naiara-
koa (1035-1054) izan zen, eta gainontzeko anai-
arrebek obligazio zuten basailutza eskaintzekoa, 

[30] Nafarroa Antso Ramirez-ekin (https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Reino_de_Navarra_-_La_
union_con_Arag%C3%B3n.svg). Iturria: (2006) 
Atlas de Navarra - Geografía e Historia, Gobierno de 
Navarra y EGN Comunicación ISBN 84-934512-1-5.
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indusketa arkeologikoak (lur-azpikoak) egitea be-
heko hormaren inguruan (Yuguero, 2015: 53). Guk 
gure aldetik, beste proposamen bat botako dugu, 
hipotesi hutsa ez bada ere. Agian, ari garen horma 
zati hori aurretik eraikitako Zurezko Dorre baten 
Oinarria edo Zokaloa izan zitekeen, eta horrega-
tik azaltzen du, ondoren egin zen fabrika baino 
itxura kaskarragoa. Bestalde, obra hori eraikitzea 

izkina guztian ageri diren harlandu traketsenak 
eta txikienak izatea. Horma hau aurretik zegoela 
adierazten duen beste elementu bat, litzateke goiko 
apareilua, beheko horma honi egokitzen zaiola, 
zenbait tokietan beheko hormaren altuera aldatuz, 
goiko horma egokitzen doa, bere apareiluaren ila-
rak modifi katuz, azkenean uniformetasun bat lort-
zen duenean, eta ilara konstanteak mantenduko 
ditu fatxada guztian zehar. Bestalde, detaile inpor-
tantea iruditzen zaio autore bizkaitarrari aipatzea, 
nola Hegoaldeko fatxadarekin batzen den puntuan 
beheko horma honen lodiera ikus daitekeen, eta 
are gehiago, izkina egiterakoan zentimetro batzuk 
kanporantz ateratzen den. Eta barnetik begiratuta 
nabaritzen da bi hormen, goikoa eta behekoaren 
arteko aldaketa. Hortaz, kontsideratuta behekoa 
horma bat dela, aurretik existitzen zena, argi gerat-
zen da goikoa, honen gainean bermatzen dela, eta 
beheko horma moztua izan zela goiko horma eraiki 
ahal izateko. Beraz, egun ikusten dugun Dorre Na-
gusiaren fabrika gehiena garai batean egina izanik, 
kontuan izan beharra daukagu, litekeena dela le-
henago tokian bertan beste eraikin lehenagoko bat 
egotea. Hortaz, interesgarria litzateke etorkizunean 

[40] Nafarroako Erresuma, Antso Jakituna-rekin (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reino_de_Navarra_
Sancho_VI_el_Sabio.svg)

[50] 1 Fasea 12. mendea: Dorrearen Harrizko Oinarri 
edo Zokaloa, agian Gaillart-en aitak ala aurrekoak 
egina. (Marrazkia, Yuguero Suso)
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rean Donostia eta Gasteiz fundatu zituen. Gaztela-
k ordea, Errioxako eta Bizkaiko parte bat okupatu 
zuen. Hurrengo Erregeak, Antso VII.a Azkarra-k 
(1194-1234), Semen Dinastiakoak, Jakituna-ren 
semeak, azken honek Donibane Garazi eta Roca-
bruna-ko Plazak, (Gazteluak) Ingalaterrako Erre-
ge Rikard I.a Lehoi Bihotza-ri atzeman ondoren 
Erresumako parte hau fi nkatu egin zuen. Rikard-ek 
bere emazte eta Antso VI.a Jakituna-ren alaba Na-
farroako Bererengariaren dotea omen zela aitzakit-
zat harturik okupatu baitzituen [Ikus 60]. Horrela, 
egun Nafarroa Beherea esaten dena kontsolidatuz 
joan zen. Mendebaletik ordea Gaztelak, Alfonso 
VIII.ak, Navas-etakoak (1155-1214), egungo Ara-
ba, Durangaldea, eta Gipuzkoa konkistatu zituen.

 

nork agindu zuen jakiteko garaian posibilitate bat 
agertzen zaigu. Autore bizkaitarrak Iruñeko Comp-
to-en Ganberan lehen Gaillart Latsaga-koa2 delako 
bat aurkitu du, dokumentu zaharrenetan, 1259-an 
zehazki, pagatzen baitiote pertsonaia horri 20 li-
bera, lurraldearen administrazioan funtzionario 
izateagatik (Yuguero, 2015: 16, 17). Guk eransten 
dugu pertsona hori izan zitekeela Zurezko Do-
rrearen obra [Ikus 50] agindu zuena 12. mendean 
posible zelako bizirik egotea. Ala agian bere aita 
ala aurreko Jauna izan zen. Baina hurbil gabiltza.  

      
Ondoren, Foru orokorra idatzi zen, agian Europako 
Zuzenbide Konsuetudinarioaren lehen bilketa izan 
daiteke (hau da, ohituran oinarrituakoa, zehazki Pi-
rinioetako Zuzenbidearena). Errege honek aldi be-

[60] Nafarroako Erresuma, Antso VII.a Azkarra-rekin (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reino_de_
Navarra_Sancho_VII_el_Fuerte.svg )
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bigarren Jaun Latsaga-koa, hau da, Pierres edo Pes 
I. Latsaga-koa (1270) azal dadin lehen aldiz doku-
mentazioan, hain zuzen ere Gurutzadara Errege 
horri, eta Frantziako Errege Louis IX. Saint Louis 
akonpainatzeagatik. Nafar Errege honek lurralde 
zatiketa modernoago bat ezarri zuen, Merintatea, 
eta horietan zatituta gelditu zen erresuma, eta horie-
tako bati dagokio egungo Nafarroa Beherea, sasoi 
hartan, bortuetatik haratago zegoena Merintate edo 
Bailegoa zen, hiriburua Bortuetatik Hegoaldera 
baitzen. Merintatea zatiketa modernoagoa, zabala-
goa eta defi nitiboagoa zen. Orain, Defentsa Esta-
tikoa Gazteluzainen kargu utzi zuten, Gazteluetan, 
eta Defentsa Operatiboa Merioen kargu zegoen, eta 
gerra kasuan osteen buru eta agintari ziren. Zergen 
bilketa Errezibidorearen kargu zegoen, bat Merin-
tate bakoitzeko. Beraz, egun zutik den Harrizko 
Eraikina [Ikus 70] Gaillart Latsaga-koa edo Pierres 
edo Pes I. Latsaga-koari egotz diezaiokegu. Agian 
Pierres I Latsaga-koak Jatorrizko Dorrearen lehen 
Barrutiaren Harresia txikia [Ikus 80] altxa zuen 
ere, izatez oraindik horren arrastoak daude. Noski 
ez zuen egun zutik dagoen Dorre osoa eraiki bai-
zik eta gaurko Dorrearen Harlanduskazko Fabrika 
Nagusia (Yuguero, 2015: 55) eta oinplanoa, egun 
fatxadak eta altuerak guztiz modifi katua baitaude.

 14. mendean uste dugu Barrutiaren anplia-
zioa altxa zela Latsagan, hau da, lau harresi eraiki 
zituzten inguru guztian, harresi zaharretatik abia-
tuz eta luzatuz. hain zuzen ere, Jaurgo eta feuda-
lizazio prozesu bat gertatzen ari zen une historiko 
batean. Latsaga Dorrearen handitzea, Barruti be-
rriaz ari gara, litekena da, Nikolau Latsaga-koak 
agindu izana, egungoaren perimetroa bera duen 
oinarrizko Barruti bat [Ikus 90] hertsiz. Pertso-

Beraz, 13. mendean koka zitekeen egun zutik di-
rauen Latsaga Leinuaren Dorrearen eraikitzea. Ti-
balt I.a Trobalaria-ren (1201-1253) erresumaldian, 
Champagne Dinastiakoa, Konte IV.a Champagne-
koa, hau da, Antso VII.a Azkararra-ren ilobaren 
erresumaldian idatzi zen Foru Zaharra deitzen 
dena, Nafarroako Sistema Konstituzionala jasot-
zen duena. Tibalt I.a Trobalaria Champagne-koa 
izanik frankoengandik autokrazioarako joera eka-
rri zuen, esan nahi baita, instituzioei kasurik egin 
gabe gobernatzea. Baina Nafarroan Errege-Erregi-
nei foruei zin egitea eskatzen zitzaien. Bere osaba 
Antso VII. Azkarra hil eta hilabetetara azaldu zen, 
1234-an Tibalt IV.a Champagne-koa Iruñean, eta 
Nafarroako Errege izendatu zuten, hau da, Nafa-
rroako Tibalt I.a Trobalaria. Champagne-eko baten 
jarrera azaldu zuen hasieran, feudo eta basailutzan 
oinarritutako kontratuetara ohitua baitzen, baina 
bertako infantzoi eta jende libreak kontra azaldu 
ziren. Ondorioz, Errege berriak zintzoki aitortu 
zuen Nafarroako ohitura eta usantzak ez zituela 
ezagutzen, eta ez ezagutze hori ez betetze bihur 
ez zedin, Nafarroako Foru Orokorra eta “Foru 
Zaharra” delakoarekin osatu zen, eta bertan bere 
konstituzio alderdia jaso zen. Hori da beraz, Erre-
ge honek Nafarroako historiari egin zion ekarpena, 
Pirinioetako Zuzenbidea lehen aldiz idatzi izana3.

 Gure gaiari dagokigunean, badirudi Fo-
ruak Jaun-Andereen Dorretan harriz eraikitako 
partearen altuera mugatu egiten zuela, Latsaga Lei-
nuaren Jatorrizko Dorrearekin gertatu zen bezala, 
segur aski,  azken solairuak zurekoak izan baitzi-
tuen, Hurda edo Kadafalku modura. Hala ere, Tibal 
II. Gaztea-ri (1253-1270) itxaron beharko diogu, 
Champagne Dinastiakoa ere, Gaillart-en ondoren, 

[70] 2 Fasea 13. mendearen hasiera: Jatorrizko Harrizko 
Dorrea, litekeena da Gaillart Latsaga-koak eraikitzea 
agindu izana. Aldamenean Zurezko Hurda edo 
Kadafalku hipotetiko bat (Marrazkia, Begoña Yuguero 
Suso)

[80] 3 Fasea 13 mendearen. bukaera: Dorrearen 
inguruko lehen harrizko Barrutia, agian Pes I Latsaga-
koak egina. (Marrazkia, Begoña Yuguero Suso)
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edo Pes II Barrutiaren erremateak eraikitzea agin-
du izana. Sarrerako Dorrea, Dorre Diagonala, eta 
azken izkinako Goiata, Lubakiak, Horma arteko 
Latrina edo Latrina Intramurala e.a [Ikus 100] 
eraikitzea agindu izana, horrela, Jatorrizko Dorrea-
ren Eraikin Multzoa benetako Gaztelu bilakatuz. 
Eta militarki, eta sinbolikoki ere asko indartuz. 

 Erresumaldi honetan, tenporalki, egungo 
Araba,  Gipuzkoa eta Errioxako parte bat berres-
kuratu zuen Nafarroako Erresumak (1367-1369) 
Libourne-ko Hitzarmenaren ondorioz. Bizkaia 
ere itzultzea zin egin zuten baina ez zuten hitza 
bete. Urte batzuk ondoren ordea, Gaztelari erant-
siko zizkion berriz ere, 1379-an, Gaztelako En-
rique II Trastamara-koak (1333-1379). 1379-an 
Pierres II Latsaga-koa Nafarroako Errege Karles 
II Évreux-koa Gaiztoa-ren Ganbarazain izenda-
tua izan zen. 1376-1380-an Jaun Pierres II Alba-
nia-ra doa, Nafarroako Erregeren infante Luis, 
Konte Beaumont-ekoaren agindupean, “Nafarren 
Konpainiarekin”. Lehen ere aipatu dugu litekee-
na dela, zaldun guztiak Latsaga-ko Behe Kortan 
edo Arma Patioan bildu, eta estreinatu berriko 
Sarrera Dorretik abiatu izana hara partitzeko.

 Badirudi, 1387-an, Lizarra-n, Errege be-
rri Karles III. Noblea-k (1361-1425), Evreux Di-
nastiakoak, segitu zuela Jaun-Andereekiko po-
litika horrekin, eta Ganbarazain Handi izendatu 
zuen Pierres II. Latsaga-koa. Errege hau bestalde 
izurriaren efektuak gainditzen saiatu zen, ekono-
mia suspertuz. Juduei eta Musulmanei Foruak 

naia hau Baionako burges bat zen, eta Nafarroako 
Errege-Erreginei diru kopuru handiak mailegatu 
zizkien beren enpresa diplomatiko eta militarreta-
rako. Suposa dezakegu horien ordez Latsako Jaun 
egin zutela. Hasierako Harresi honen paramentu 
batzuk identifi katu ditu autore bizkaitarrak, erre-
ktanguluaren hirua aldetan modu garbian, (Yu-
guero Suso, 90), baina beraien arteko errematea 
etena dago, beraz ez dakigu hasiera batean nola 
hersten zen Barrutia, hots, zer izkina mota zituen, 
egun fabrika modifi katuta baitago izkinetan. Eta 
Barrutira sartzeko garai hartako Atea, non eta zer 
motakoa zen ere ez dakigu, ez delako oraingoz 
arrastorik gelditu. Agian indusketa arkeologiko ba-
tek argituko luke puntu hau. Posible da Kanpoko 
Eskailera Dorre Hexagonala berak egitea ere. Eta 
agian, Lurreko Solairuan, lehen Ate Txiki bat ere.

 Hurrengo Jauna, Pierres edo Pes II Latsaga-
koa izan zen, fortuna handia bildu zuena, Nicolau, 
Baionako merkatariaren eta Vieillotte-en semea 
zen. Nafarroa erreinatzen zuten Karles II Évreux-
koa Gaiztoa-k (1349-1397) eta Joana Valois-koak, 
feudalizazio prozesu bati ekin zioten, beren enpre-
sa militarretan,n halako Juan-Andere batzuen 
laguntza militarra jasotzen zutenaren ordainez. 
Gainera Errege-Erreginen familiarekin ahaidetu 
zen ezkontzaren bidez. Bestalde, Errege-Erregin 
hauek Compto-en Ganberaren  ordenamendu de-
fi nitiboa burutu zuten (hain zuzen ere, Latsaga-ri 
buruzko informazio dokumental inportantea lort-
zen dugun Erdi Aroko instituzioa izan zen hau, eta 
egun oraindik dirau). Adibidez, Pes II-ri buruzko 
informazio ugari dago. Litekeena da, Pierres 

[90] 4 Fasea 14. mendearen hasiera: Barruti 
berria lau harresi painuekin, eta agian kanpoko 
Eskailera Helikoidala, Nikolau Latsaga-koa mandatua 
(Marrazkia, Yuguero Suso)

[100] 5 Fasea 14. mendearen bukaera: Barruti horren 
izkinetako erremateak, Sarrerako Dorrea, Dorre 
Diagonala, eta Goaita, segur aski Pes II Latsaga-koak 
eraikitzea mandatua (Marrazkia, Yuguero Suso)
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aholkurik gabe. Hau bere aitak profi tatu zuen Na-
farroako Errege izaten segitzeko, eta bere semea 
gobernadore gisa mantentzeko, zuzenbidearen 
kontra. Egitate honek egin zuen bando bakoitza le-
rra zedin erregegai batekin. Beaumont Bandokoak, 
Beaumont eta Lukuze Leinuak buruzagi modura 
(Latsaga Leinua azken hauetakoa zen),  Viana-ko 
Printzearekin zeuden, eta Agramont Bandokoak, 
Agramont, Peralta edo Nafarroa Leinuak, Eleo-
nor-en alde azaldu ziren, Aragoiko Juan II.aren 
babesarekin baina azken honek Eleonor manipu-
latzeko asmoa zuen erregetza lortzeko4. Bi Ban-
do nafarrek nafar erregeak nahi zituzten, ez Juan 
II.a bezalako atzerritarrak, Aragoikoa baitzen. Eta 
horregatik historiara, Usurpatzaile gisa iragan da.

 Zirkunstantzia oso susmagarri batzue-
tan, koroarako oinordekoen heriotza episodio 
batzuen ondoren, azkenean Katalin Foix-ekoa 
iragan zen erreinatzera. Azken honen, eta Joan 
Labrit-ekoaren (1483-1517) ezkontzak, urte bat-
zuk berantago, posible egin zuen egoera biderat-
zea, gainera Gaztelako Fernando Katolikoa-ren 
intriga etengabeen gainetik, ez baitzuen azken 
honek inoiz bere Aita Juan II.ak Nafarroarekiko 
zituen asmo injustifi katuei uko egin [Ikus 130].

 16. mendean Joan Labrit-ekoa eta Ka-
talin Foix-ekoa Nafarroako Errege-Erregina ko-
roatuak izan ziren Iruñean. Eta Erresumaren 
kontrola hartu zutenean, beren lehen ardura Erre-

eman zizkien. Eta azkenik, Gorteen iniziatiba 
gisa Iruñeari Batasunaren Pribilegioa eman zion, 
eta horren bitartez, hiriburuko burgu diferenteak 
bateratu ziren, bi mendetako gatazken ondoren.

 15. mendean Latsaga Leinuaren erai-
kinean berrikuntza batzuk gertatu ziren kon-
fortaren alde. Adibidez, Iparraldeko Harresiari 
atxiki zizkieten Zurezko Bilbadurazko Eraikin 
batzuk [Ikus 110]. Hegoaldera begira eta eguz-
kira, argiztapena eta aireztapena bilatu nahian. 
Era beran Iparraldeko fatxadan Leiho Seinoria-
lak ireki zituzten, Jaun-Andereen bizitoki bihurtu 
zenaren seinale. Eta posible da, Sarrera Dorrean 
ere Leiho Trilobulatuak ireki izana. Eta agian, 
Jatorrizko Dorrean egun desagertu diren Goiko 
Solairuetan antzeko Leihoak ireki izana ere.

 Litekeena da, hau guztia mandatu izana 
Pierres II Latsaga-koaren oinordekoek, adibidez, 
Bertrand Latsaga-koak. Maria Mikel Etxaoz-
ekoarekin ezkondua. Bertrand, Donibane Garaziko 
Gazteluaren Gazteluzain zen. 1397-an, Donapa-
leu-n, Zaldun izendatu zuten. 1397-an Nafarroako 
Errege-Erreginen Ganbarazain gisa aipatzen dute, 
dokumentazioan, oraindik ere Karles III Noblea 
Errege zelarik, Gaztelako Errege Enrique II-aren 
alaba Leonor Trastamara-koa-rekin ezkondua. 
1402-an leialtasun zina egin zion Nafarroako Erre-
ge-Erreginei nobleziaren gorputza eta Estatuekin. 
Bere aurreko Pierres II.a bezala, Bertrand-ek paper 
inportantea jokatu zuen, bere leinua loturik zegoen 
Beaumont Bandoaren eta Agramont Bandoaren 
arteko borroketan. Baina Bertrand Latsaga-koa, 
azkenean, Agramont Bandoko partisano banda 
batek asasinatu zuen (1432-an jada bere emaz-
tea,  alargun gisa azaltzen baita dokumentazioan).

 Hau da Nafarroako Gerra Zibilen aurre-
tik bizi zen giroa [Ikus 120]. Gerraren hasiera, 
1451-ean gertatu zen, Aragoiko Errege Juan II 
Handia-ren (1398-1479) asmoa Nafarroan erre-
ge gisa gobernatzea baitzen, bere seme Viana-ko 
Printze Karles, eta Ama, Nafarroako Erreginaren 
testamentuaren arabera Errege legitimoa zena al-
boratuz. Aragoiko Juan II.ak Nafarroako Errege 
kontsorte kalitatea lortu zuen, Karles III.aren alaba 
Nafarroako Andere Blanka edo Zuria-ren ezkont-
zaren bitartez, baina kondizio hau galdu egingo 
zen Erreginaren semea adin nagusira heltzerakoan. 
Erregina, hau gertatu baino lehen hil zen, eta tes-
tamentuan bere semeari gomendio batzuk egin 
zizkion, ez zezan errege titulua onar bere aitaren 

[110] 6 Fasea 15. mendea: Iparraldeko Harresiari 
atxikitutako eraikinak bizitokirako, eta kanpoaldeko 
fatxadak Leiho Seinorial berriak, litekeena da, Bertrand 
Latsaga-koak agindu izana (Marrazkia, Yuguero Suso)
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funtzioak delimitatu. Hori guztia Erresumako hiru 
Estatuetan eztabaidatuz, esan nahi baita, Noblezia-
ren Estatua edo Adar Militarra, Prelatu edo Eklesia-
tikoen Estatua, eta Hiri Onen edo Unibertsitateen 
Estatua. Instituzio bakoitzeko ordezkari batek parte 
hartuko zuen komisio bat sortu zen, hau da, Gorteak, 
Kontseilua eta Compto-en Ganbera, gaur egungo 
Estatu Kontseilu benetako aurrekaria izan zena.

 Nafarroa Garaiko autore Huizi-ri esker 
badakigu, Nafarroako Gorteetan kezka handia ze-
goela; duintasun handia, batzuetan min eta harri-
dura sortzen zuena, Gaztelarrek Nafarroako sub-

sumaren berreraikuntza izan zen. Joan Labrit-ekoa 
eta Katalin Foix-ekoaren koroatze zeremonia ho-
netara joan ziren, besteren artean, Jaun-Andere 
Latsaga-koak5. Ikusten denez, Nafarroa bitan za-
titu zutenean, hau da, egungo Nafarroa Garaia 
eta Nafarroa Beherea, Latsaga-ko ondorengoak 
badirudi dinastia legitimoaren aldekoak zirela.

 Joan Labrit-ekoak eta Katalin Foix-ekoak 
interes berezia jarri zuten Erret Ondarea berresku-
ratzen, eta Estatuaren Erreforman. Hau da, Foruak 
argitu, eta ordenatzeari ekin zioten, Auzitegiak be-
rrantolatu, eta Estatuko Instituzio diferenteetako 

[120] Nafarroa Gerra Zibiletan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Navarra_-_Guerra_Civil_(1451-1461).
svg) Iturria: Atlas de Navarra, Geógrafi a e Historia, pág. 98, edita: 2006 Departamento de Educación del Gobierno 
de Navarra y EGN Comunicación, ISBN 84-934512-1-5
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Huici-ri esker berriz ere, badakigu Agramont eta 
Beaumont Bandoen arteko gerra 1512-an buka-
tu zela, eta Erresuma berreskuratzeko batu zirela, 
eta lehen urte hauetan Agramont Bandokoak er-
besteratuak edo isilpean zeudela. Konkista ondo-
rengo Gorteetako hasieran Gaztelako Erregeor-
deak bota zuen proposamenean, mehatxuak bota 
zituen Gaztelako Errege Katolikoa-ren zerbitzura 
sartzen ez zirenen kontra, “beraien pertsonengan 
eta beraien ondasunetan, lesa maiestate bezalako 
errudun gisa”, ezin zutenak besterik egin. Orella 
irakasleak dio, 1512-ko dokumentu batean jartzen 
duela Nafarroako Mariskala, Konte Satisteban eta 
Joan Beaumont-ekoa, Iparraldetik “de la parte 
de Francia” Nafarroara ekar zitzaten, ez zezaten 
Enpresa Santuaren kontrako zismatikoak zerbitza-
tu eta lagundu. Huici-k bilatu zuen, Nafarroa Gaz-
telarako Inkorporazio Ofi zialaren Aktan ordezkari 
nafarren bat, gutxienez Beaumont Bandokoa, eta 
ez zuen bat ere aurkitu. Gaztelako Errege Fernan-
do Katolikoa-ren eskutitzetan ere bilatu zuen, bai-

ditu errebeldeak babesten zituztelako. Nafarroako 
Erret Artxibo Nagusian, batez ere Gerra Sekzio-
an, nahiko dokumentu geratzen dira, 1494, 1495, 
1496, 1505 eta 1509-koak. Beaumont Bandokoei 
aipamenak daude, eta horien beldur dira, bakea 
hausten duenari bezala. Labrit Leinuaren babesa 
nabarmentzen da, eta hurbil zegoen gerrari ikara.

 Baina Gaztelako Errege Fernando Kato-
likoa-k kolpe batez hautsi zuen Labrit eta Katalin-
en erreforma hau. 1512-ko Udaberrian armada 
handi bat prestatu zuen Nafarroako Erresuma oku-
patzeko, Frantziako Erresuma erasotzera zihoa-
naren aitzakiarekin. Horrela, Duke Alba-koaren 
agindupean, Nafarroa osoa okupatu zuen, egungo 
Beherekoa barne. 1513-an Jaun Jaime Latsaga-
koa azaltzen da dokumentazioan, Bortuetatik ha-
ratago, Gaztela-ko Errege Katolikoa-ri men, eta 
Joan Labrit-ekoaren zerbitzuari uko egiten dioten 
jaunen artean. 1516-ko beste dokumentu batean, 
hau bera berretsiko du6. Nafarroa Garaiko autore 

[130] Nafarroako Erregina-Errege Joana Foix-ekoa eta Joan Labrit-ekoarekin (https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Conquista_de_Navarra.svg)
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zuten denbora labur batez. 1516-an bertan errege 
Joan Labrite-koa hil egin zen, eta urtebete beranta-
go Nafarroako Erregina Katalin  Foix-ekoa. Erre-
gina hiltzerakoan beraien seme Henrike-k erre-
getza hartu zuen, Henrike II.a bezala. Ofentsibak 
prestatu zituen, eta 1512-an beraien lurraldeak ia 
guztiz berreskuratu zituzten. Ofentsiba honetan 
Beaumont Bandoko Jaun Latsaga-koa, berriz ere 
Nafarroako Erregina-Erregeren alde agertu zen, 
Nafarroako beste leinu nobleen artean, hala nola 
Lukuze, Beltzuntze, Gamue, Armendaritz, Eli-
zetxe, Aranburu, Lantabat, Domezain, Ralha…7. 
Beraz, Beaumont Bandokoak, eta Agramont Ban-
dokoak elkarrekin batu ziren, Nafarroa berres-
kuratzeko asmoarekin baina Noian-go Batailak, 
1521-ean, egungo Nafarroa Garaia berriz ere Gaz-
telarren eskuetara iragan zedin egin zuen. Hala ere, 
data horretan bertan, Gaztelako armadak egungo 
Nafarroa Beherea abandonatu beharra izan zuen, 
eta Nafarren esku geratu zen. Eta honek posible 
egin zuen Erregina-Errege legitimoak antola zit-
zaten lurralde honetan Nafarroako instituzioak. 
Horrela, Estatu Nagusiak 1523-an errestauratu 
ziren, Kantzileria 1524-an, eta pixka bat beranta-
go Txanponaren Etxea [Ikus 140]. Donapaleu-n.

 Horrela, 1523-an, Nafarroako Errege-
Erregin berri Henrike II Zangotzarra-ren (1516-
1555) eta Margarita Valois-ekoaren, Labrit di-
nastiakoaren Leialtasun Zina eskaini zietenean, 
Nafarroako Estatuek, Paris-en bildurik, noblezia-
ren artean zegoen Jean (Jaime?) Latsaga-koa agert-

na han ere ez zen bat ere agertzen. Horrelako bi 
gai nagusietan Beaumont Bandokoak ez azaltzeak 
esan nahi du, argi eta garbi, ez zutela asko kon-
tatu konkistan. Fernando-k buletan eta armadan 
konfi datzen zuen soilik. Orduan zertarako erabili 
zuen Luis Beaumont-ekoa. Ez da dudarik, nafa-
rrak zatitzeko eta gerra eragiteko. Nahiz eta tra-
dizionalki historiografi ak Beaumont Bandokoak 
gaztelarren aldeko gisa azaldu dituen gehienetan.

 Nafarroa berreskuratzeko saioak porrot 
egin zuen, eta Gaztelako Atienza-ko Gaztelura 
eraman zituzten buruzagi nafarrak preso, horien 
artean Nafarroako Armadako buru Mariskal Petri 
II.a. Dokumentuak detaile handiz deskribatzen du 
presondegia. Preso guztiak isolaturik zeudela, zie-
gak argi-zulo txiki bat besterik ez zuela, eta zera 
dio ere hanketan sei libera pisatzen zuten girgilu 
edo kateak zituztela presoek. Ezin zuten bisitarik 
jaso, ez eskutitzik, ez enbaxadarik, eta ez bakarrik 
Fortalezian, baizik eta Atienza-ko hirian ere, soilik 
hel zitezkeen hiri honetara Jaun Antonio Peralta-
koa eta Mariskalaren zerbitzariak. Hirian aldarri 
edo pregoiak jarri ziren, hiri horretan nafarren 
bat sartuko balitz (bi zerbitzari hauek izan ezik), 
lehen aldiz ehun zartada emango zizkiotela, biga-
rrenean oin bat moztuko zitzaiola, eta hirugarre-
nean hil egingo zutela (Huici Goñi, 1993: 69-74).

 Labrit-Foix dinastiako Erregina-Errege 
legitimoak saio batzuk burutu zituzten beren lu-
rraldeak errekonkistatzeko, eta hirugarrenean lortu 

[140] Donapaleu-ko 1586. urteko txanpona, Henrike 
II.aren ezkutuarekin (http://www.monedasantiguas.org/
foro/viewtopic.php?f=17&t=117).

[150] 7 Fasea 15-16 mendea: Jatorrizko Dorrea berritu 
zuten, Ate Nagusia ireki zuten, arku beheratu batez, eta 
akolada moduko moldura batez inguraturik, eta erro 
gotiko berantiarreko Leiho Gurutzedunak ireki, Jaime 
Latsaga-koa ala Bernard II.a Latsaga-koaren aginduz, 
segur aski (Marrazkia, Yuguero Suso).
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18. mendean, 1789-ra arte, Frantziako Irault-
zarekin kontsumatu baitzen Nafarroako Erre-
sumako Foruen abolizio totala. Urte horretan 
bertan, Jean Valentin Latsaga-koa aipatzen dute 
azken aldiz dokumentazioan, Latsaga Leinuko 
azken kide gisa. Ordutik, jada ez dakigu ezer 
ere Latsaga Leinuari buruz dokumentazioan. 

 19. mendean, honen ondoren, 1874 
Latsaga-ko Gaztelu-Jauregia espropiatuz salgai 
zegoen. Eta urtebete berantago Bertrand Hariz-
toi, Jatsu-koak erosi zuen. Ondoren Primorena-k 
erosi zuen, Izura-Azme-koak, eta azkenik Ithu-

zen zen. Nafarroako Errege-Erregina hauen Gortea 
kultura foku distiratsu bat bilakatu zen, arrazoi erli-
jiosoengatik jazarpena sufritzen ari ziren Europako 
intelektual nabarmenak babestuz. Estatua estabi-
lizatu zenean Iparraldean Jean edo Jaime honek 
agian Latsaga-ko Jatorrizko Dorrean berrikuntzak 
egin zituen, adibidez, Sarrera Nagusiko arku be-
heratuzko Atea eta akolada moduko molduraz in-
guraturik dagoena, eta Gurutze moduko eta erroko 
gotiko Leiho Berantiar Handiak. Eta litekeena da, 
Kanpoko Eskailera Helikoidalaren Sarreran, jus-
tu abiatzean dagoen elementu bat, badirudi Erre-
naisantza estiloan burutua dela-eta [Ikus 150]. 
                
 Egungo Nafarroa Garaia espainiarren 
esku geratu zen, baina Iparraldean segitu zuen 
Erresuma independiente gisa. Horrela, Joana III 
(1555-1572), Labrit Dinastiakoak Erreforma Kal-
binista onartu zuen, eta Espainiako Monarkia eta 
inkisizioaren, eta katoliko frantziarren hira eta 
haserreen itu, xede edo jomuga bihurtu zen. Tes-
tuinguru honetan Erreginak mandatu zion Joan-
nes Leizarraga-ri 1571-ean Testamentu Berriaren 
itzulpena edo “translazionea” Euskarara. Erregina 
pozoiturik hil zen, San Bartolome Gauaren, hau 
da, protestanteen masakrearen aurreko egunean.

 Nafarroako Henrike III Handia (1572-
1610), Borboi Dinastiakoa, Higanoten burua, 
Frantziako Errege gisa aitortu zuten, 1598-an, 
Henry IV izenarekin. Frantziako Estatua baketu, eta 
errestauratu zuen. Nantes-eko Ediktua proklamatu 
zuen, libertate erlijiosoa ezarriz. Errege honek, es-
kutitz bat idatzi zion Bernard II Latsagakoa-ri, Jean 
Latsaga-koaren semeari, adiskidetzat kalifi ka-
tuz. Eta ez zen sartu Erregina eta bere erlijioaren 
kontra erreboltan parte hartu zutenen liderren ar-
tean. Oztibarre-ko Baile kargua mantendu zuen,
gobernatzen zuelarik Nafarroako Luis II eta Fran-
tziako XIII Justua-k (1520-1620), Borboi Dinas-
tiakoak. Badirudi Bernard II Latsaga-ko hau izan 
zela Gaztelu-Jauregiko azken biztanlea. Ordutik 
aurrera dekadentzian erori zen Eraikin Multzoa. 

 17. mendean, 1620-an, “Batasunaren 
Ediktua” promulgatu zuen Errege honek, Fran-
tziak Nafarroa independientea anexionatzen 
duena, bere Foruak, Frankeziak, Libertateak 
eta Eskubideak kontserbatu zituelarik. Hemen-
dik aurrera Nafarroako Erresumaren dekaden-
tzia hasi zen, eta segur aski Eraikin Multzoa 
hondatzen hasi zen, abandonatu arte [Ikus 160].
 

[160] 8 Fasea: Eraikin Multzoa abandonatu egin zen 
baina dokumentazioan oraindik Jean Valentin Latsaga-
koa azaltzen zaigu. Ez dakigu bere destinuari buruz 
ezer ere (Marrazkia, Yuguero Suso).

[170] 9 Fasea: Litekeena da 19. mendean, Bertrand 
Hariztoi-k, Eraikin Multzoa, ustiapen bilakatu izana 
(Marrazkia, Yuguero Suso).
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tako sarraskietan Apatxe Tribuko azken buruzagia. 
 Amerikako Estatu Batuen benetako he-
lburua, ezaguna da, petrolioa kontrolatzea zen. 
Ez guk esaten dugulako, baizik eta beraiek esan 
zutelako ere, adibidez, inbasioaren ondoren den-
bora bat iraganda, Ameriketa Estatu Batuetako 
Defentsa Ministerioko Idazkariorde, eta Mun-
duko Banku-ko 10. presidente Paul Wolfowitz-ek9 
zera esan zuen Singapur-en, 2003-ko Maiatzan. 
Ikus dezagun modu sinplea batean. Ipar Korea 
eta Irak-en arteko diferentzia inportanteena zera 
da, Irak-en ez genuela alternatibarik. Herrial-
dea petrolio itsaso baten gainean igerian dago.

 Berantago, Alan Greenspan10, Amerikako 
Estatu Batuetako Banku Zentralaren (Erreserba 
Federala) presidente ohiak, segurtatu zuen bere 
memorien liburuan, Irak inbaditzeko benetako 
arrazoia petrolioa hartzea zela, eta ez suntsipen 
masiboko armei buruz publikoki adierazitako 
arrazoiak, ezta Irak-eko Herria Saddam-en dikta-
duratik liberatzea, edo-ta demokrazia bat ezartzea.

 Saddam Hussein-ek, soka bere lepoaren in-
guruan jarri baino lehen, exekutatzera zihoazenean, 
Allah Akbar (Jainkoa Handia da) oihukatu zuen.

 Bestalde, Gurutzadetatik mende batzuk 
berantago, arestiko testuan Nafarroako Gerrari 
(horrela deitzen baitzioten gaztelarrek konkista-
ri) buruzko pasarte batzuk aukeratu ditugu, gaz-
telarren moduak xehetasun handiz deskribatuz. 
Hiru dokumentu garaikide dago ekintza berari 
buruz ari direnak, hau da, zortzi zaldun nafarren 
presoaldia Atienza-ko Gazteluan. Nafarroa Labrit 
eta Foix-entzat berreskuratzeko 1516-an porrot 
egin zuen saioa. Lehenak fortalezian egin ziren 
konponketak kontatzen ditu, eta “preso hartu zituz-
tenean hartu zitzaiena” (1516-ko Maiatzaren 2-a). 

 Data berekoak dira 27 orri, “lizen-
tziatu Francisco de Galindo-k, Erret Zedu-
la bat betez, egin zien interrogatorioa, Gaz-
telako Erresumako Gobernadoreek sinatua, 
Nafarroako Mariskalari eta beste zaldunei…”.
Ondorengo hauek dira, Atienza-ra gaztelarrek 
preso eraman zituzten zaldun nafarren izenak:
On Frantzes Ezpeleta-koa, On Joan Olloki-koa, 
On Joan Ramirez, Leinu burua, On Petri Antsez, 
Kapitain erronkariarra, On Petri Henrikez, Maris-
kalaren Lehengusu, On Balentin Jatsu-koa. On An-
tonio Peralta-koa, Markes Faltzes-ekoaren semea, 
eta On Petri Nafarroakoa, Nafarroako Mariskala.

rralde Anderea da egungo jabea. 19. mendean, 
Eraikin multzoa nekazaritza eta abeltzaintza us-
tiapen bilakatu zen [Ikus170], desagertuta zeu-
den barneko zurezko estrukturak, berriz ere erai-
kiz, eta Dorre eta pieza guztiak Estalkiz hornituz.

ORAINARI ERREFERENTZIA

 Arestian aipatu dugu nola Tibalt II Gaztea-
ri (1253-1270) itxaron beharko diogula, Champag-
ne Dinastiakoa ere, Gaillart-en ondoren, bigarren 
Jaun Latsaga-koa, Pierres edo Pes I Latsaga-koa 
(1270) azal dadin lehen aldiz dokumentazioan, 
hain zuzen ere Gurutzadara Errege hori, eta Fran-
tziako Errege Louis IX Saint Louis akonpainatzea-
gatik. Kristauak, bereziki frantziarrak, garai hartan 
beraienak zirela zioten leku santuak berreskuratze-
ko kanpaina militarrak antolatzen zituzten Ekialde 
Hurbilera, haien hitzetan Lurralde Santura, eta Hiri 
Santu Jerusalem-era bereziki, hiri horrek zuen sin-
bologiagatik. Deus vult edo latin arruntean Deus 
lo vult (Jainkoak nahi du) oihukatzen omen zuten. 
Baina beste arrazoi batzuk ere baziren, adibidez, 
noblezia feudalaren interes espansionista, eta Asia-
rekin zegoen merkataritzaren kontrola. 21. men-
dean, zehazki 2015-an, esaten dugun honek ezer 
gogorarazten al digu? Guri Siria etorri zaigu burura.

 Frantzia-ren Gurutzadek segitzen dute 
egun. Hitz hauek idazten ditugu Paris-eko 2015-
ko Azaroaren 13-an Allah Akbar (Jainkoa Han-
dia da) oihupean burututako atentatuak gertatu 
eta astebete berantago. Egun “terrorismoaren” 
aitzakian, frantziarrek eta britainiarrek sor-
tu zuten Siria-ko Estatura, hegazkin militarrak 
bidali dituzte hiriak bonbardeatzera. Ekialde 
Hurbilean duela mendeak interes geopolitiko-
estrategiko-ekonomikoak ez balituzte bezala.

 Bestalde, duela hamarkada bat, Mendebal-
deko Demokrazien buru eta eredu den Amerikako 
Estatu Batuetako presidente George W. Bush-ek 
2003-an, oraingo honetan, arma masiboak zitue-
la aitzakipean, bere armada Irak inbaditzera bi-
dali zuenean God bless America oihupean egin 
zuen (Jainkoak bedeinka dezala Amerika), Na-
farroako eta Frantziako erregeek beren armadei 
Gurutzadara joan aurretik segur aski oihukatu zie-
ten esaldi berbera, baina jada aipatu ditugu beren 
benetako interesak zeintzuk ziren. Operazioaren 
izena kodean Jeronimo zen, hain zuzen ere 19. 
mendean Europatik Ameriketara joandako inge-
lesek, bertako indiar amerikarren kontra burutu-
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tidu edo Bando guztiek parte hartzen zuen Eus-
ko Legebiltzar berri batek euskal presoen saka-
banatzea eta urrutiratzea bukatzea eskatu zuen.

 Eta modu berean, 2014-ko Ekainaren 
5-an Eusko Legebiltzarrak, berriz ere, eskatu 
zuen euskal presoen dispertsioaren eta preso eta 
beren senideen “eskubide urraketarekin” amaitu 
zedin “betebehar humanitarioa” delako. Gastei-
zeko Ganberak kontsideratzen du testu honetan, 
dispertsioa “ez datorrela bat” atxilotu eta preso 
hartuen tratamendurako nazioarteko gomendioen 
printzipioekin. Hitz hauek idazten ditugun 2017-
an, egoerak bere horretan segitzen du. Garbi dago, 
Historia errepikatzen dela, ez dela esaera huts bat.

Konklusioak

 Ikusi dugu, ezin zuen beste modu batera 
izan, Gaztelu-Jauregiaren eboluzioa, historiaren 
eboluzioaren parekoa izan dela. Hau da, gerta-
kizun historikoei loturik dagoela. Esan genuen, 
hau eraikin historiko guztietan gertatzen den 
gauza bat dela, izatez hori du ezaugarri nagusie-
takoa. Baina gainera mota honetako eraikinak, 
esan nahi baita, Erabilera Erresidentziala, eta 
Erabilera Militarra dutenak are gehiago. Bertan 
bizi direnak pertsonaia inportanteak direlako, 
eta historiaren protagonista zuzenak direlako.

 Ikusi dugu ere, 11. mendean, ez dela 
oraindik inolako Dorreren existentziaren kons-
tantzia dokumentalik, baina jada aipatu dugu le-
kua antzinatik estrategikoa zela, beraz, ez dago 
baztertzerik Dorre Arkaiko edo Postu bat ze-
goenik, segur aski zurezkoa. Litekeena da ere, 
aldamenean beste eraikin batzuk egotea. Leinu 
zahar inportante batek eraikia, Europako zu-
rezko eraikinen tradizioari jarraikiz. Iruñe-ko 
Antso III.a Nagusia-k (1004-1035), Iruñe-ko 
Monarkia kontsolidatuz, Errege honek Lapur-
diko Bizkonterria fundatu zuen, Baiona hiriburu 
zuela, egungo Nafarroa Beherea barne zelarik.

 Hurrengo mendean, 12. mendean, orain-
dik, eraikinen berririk gabe gaude, baina litekeena 
da, orain arrazoi handiagoarekin, Dorre Gotor-
turen bat izatea jada (hau ere zurezkoa), Nafa-
rroako hurrengo Erregeak Antso VI.a Jakituna-k 
(1150-1194), Okzitaniako Tolosako Konte Reimon 
VI.aren alaba Konstantzarekin ezkondua, Erresu-
mako parte hori kontsolidatzen hasi baitzen. Baina 
posible da, egun, garai hartako lekuko bat egotea, 

Hau da, hain zuzen ere interrogatu zituzten ordena.
Fortalezian egin ziren “konponketak”, eta pro-
ba guztien gaineko seguritatearen zerbitzura egin 
ziren, “ongi gordeta egon daitezen”… eta se-
gitzen du, “eman dezazuen beharrezkoak izan 
liratekeen zur, burdin eta beste materialak…”.
Dokumentu honek Erdi Aroko Gaztelu haietako 
presondegiak, xehetasun guztiz deskribatzen ditu. 
Eta zera dio, guztiak, hiru atez separaturik dau-
de, argi-zulotxo batek ematen duen argiaz bes-
terik ez, eta 6 libera pisatzen duten girgilu edo 
kateak herrestan eramanez. Ezin zuten bisita-
rik jaso, ez eskutitzik, ez enbaxadarik, ez baka-
rrik fortalezian, baizik eta Atienza-ko hirian ere, 
soilik hel zitezkeen hiri honetara On Antonio 
Peralta-koa eta Mariskalaren zerbitzariak. Hirian 
aldarri edo pregoiak jarri ziren hirian nafarren 
bat sartuko balitz (bi zerbitzari hauek izan ezik). 
Lehen aldiz ehun zartada emango zizkiotela, bi-
garrenean oin bat moztuko zitzaiola. Eta hiruga-
rrenean hil egingo zutela (Huici, 1993: 71, 72).

 Gaurkotasun handikoa, eta harrigarria 
da benetan, antzekotasuna, Espainiako Erresu-
mako agintarien jarrera egungo euskal presoe-
kiko. 1516-an gertatu zen urrutiratzeak, 25 urtez 
eta egun oraindik 2017-an aplikatzen dutenaren 
ezaugarri bertsuak baititu. Eta preso haien kon-
dizioak egungo presoenekin. Adibidez, epaitu 
gabeko presoak urteak isolaturik egotea, sotoan 
kokaturiko ziega batean, argi-zulotxo baten argia-
rekin, eta 22 ordu ziegan egon, eta 2 ordu, 10 me-
trotako altuerako betoizko edo hormigoizko 10 x 
10 m-ko Korta edo Patio batera ateratzeko, hankak 
luzatzera irteteko. Bisitak ere oso murritzak.  

 Oso esanguratsua da, 2009-ko Azaroaren 
26-an Eusko Legebiltzarra, euskal presoen sakaba-
natzea eta urrutiratzearekin ados agertu zela. Esan 
beharra dago, Eusko Legebiltzar hori osatu zela au-
rretik sozietateko parte handi bat ilegalizatu ondo-
ren, bere garaian Agramont Bandokoak bezala, eta 
ondorioz, legebiltzar horretan parte hartu ez zuena. 
Honek biziki gogoratzen digu Huici-k esan zuena, 
bilatu zuela Nafarroa Gaztelarako Inkorporazio 
Ofi zialaren Aktan ordezkari nafarren bat, gutxienez 
Beaumont Bandokoa, eta ez zuela bat ere aurkitu. 
Agramont Bandokoak erbesteratuak zeuden. Eta 
Beaumont Bandokoak ez ziren agertzen.  2009-
an ordea, 1516-ko Beaumont Bandokoen jarrera 
dutenak oraingo honetan present zeuden, isilik.

 Ordea, 2013-ko Otsailaren 14-an, Par-
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Dorrea, egun dagoen moduan eraiki, baizik eta 
gaurko Dorrearen gotiko-akitaniar deitzen zaion 
harlanduskazko Jatorrizko Fabrika Nagusia erai-
ki zuten, egungo oinplano berarekin bai, baina 
altuera diferente batekin. Egungo altuerak guz-
tiz modifi katuak baitaude, Dorrea motzagoa da. 
Jatorrizko Harrizko Dorre hori oso hermetikoa 
izango zen, ia irekidurarik gabekoa, Lurreko So-
lairuak ez zuen Sarbiderik edukiko, eta Sarrera 
bakarra Zurezko Eskailera baten bidez zuzenean 
Lehen Solairutik izango zen, eta arrisku kasuan 
eskailera hori berehala erretiratuko zen. Irekidura 
bakarrak Defentsarako Gezi-leiho estu eta luzeak 
izango zituen, estrategikoki ezarriak, eraikinaren 
fl anko guztiak estaltzeko. Dorrean Gailurrean li-
tekeena da Harrizko Merloiak izatea, hau da, 
harrizko beteguneak eta hutsuneak alternatuz de-
fendatzailea kanpoko erasoen kontra babes zedin. 

 14. mendearen hasieran, uste dugu Barru-
tiaren anpliazioa altxa zela. Orduan azaldu zen 
Nikolau Latsaga-koa. Pertsonaia hau Baionako 
burges bat zen, Vieillotte-ekin ezkondua, eta Na-
farroako Errege-Erreginei diru kopuru handiak 
mailegatu zizkien beren enpresa diplomatiko eta 
militarretarako. Suposa dezakegu horien ordez 
Latsaga-ko Jaun egin zutela. Nikolau eta Vieillot-
te-en planak, segur aski, Dorrea handitzea izango 
ziren, eraikina beraiek zuten botereari egokitzeko. 
Litekeena da, Harresi zaharretik abiatuz eta luza-
tuz, lau Harresi berri eraiki izana Dorrearen ingu-
ru guztian, altueran haziz. Honek berriz ere Erro-
ma datorkigu burura, limes Raetikoan Dorreek 
Atea Lurreko Solairuan baitzuten, limes Germa-
niko-ko Dorreetan ez bezala. Arrazoia, hain zuzen 
ere, hau izan daiteke, Barruti seguru batek Dorre-
ko Ate Elebatua ez baitu derrigorrezkoa egiten. 
Ez da horrela Dorre isolatuetan, funtsezkoa baita 
defentsarako. Beraz, posible da, Latsaga Dorrean 
beheko Ate bat ireki izana. Obra guztia hauek 
posible da Nikolau Latsaga-koak agindu izana.

 Hurrengo Jauna, Pierres edo Pes II.a 
Latsaga-koa izan zen, eta jada 14. mendearen 
bukaeran egongo ginateke. Fortuna handia bildu 
zuena, Nikolau, Baionako merkatariaren eta Viei-
llotte-en semea baitzen. Erreinatzen zuten Karles 
II Évreux-koa Gaiztoa-k (1349-1397), eta Joana 
Valois-koak, eta feudalizazio prozesu bati ekin zio-
ten, beren entrepresa militarren halako Juan-An-
dere batzuen laguntza militarra jasotzen zutenaren 
ordainez. Gainera Errege-Erreginen familiarekin 
ahaidetu zen ezkontzaren bidez. 1379-an Pierres 

hipotesi besterik ez bada ere, eta badirudi egun-
go Dorrearen Mendebaldeko oinarrian dagoen 
hormatxoa izan daitekeela. Ikusi dugu autore di-
ferenteek hipotesi diferenteak eman dituztela, guk 
geurea propioa emango dugu, hain zuzen ere, au-
rreko Zurezko Dorrearen Harrizko Oinarria edo 
Zokaloa izan daitekeela. Aipatu dugu dokumen-
tazioan, 1259-an, Gaillart Latsaga-ko bat azal-
tzen dela Compto-en Ganberan. Beraz, posible 
da, zurezko eraikin hau jaun honek agindu izana, 
ala aurrekoak. Jaun hau Erresumari lotua agert-
zen da, bere zerbitzuagatik egiten zaion pagamen-
du batengatik, beraz ez da edonor, “mesnader” 
hitza azaltzen da, hots, gizon armatuak dituena. 
Beraz, lehen Jaun Latsaga-koa dugu, eta badiru-
di hasieratik prestigioa duela leinu honek. Dorre 
honen arkitektura ezaugarriei buruz gutxi dakigu, 
baina etorriko dira gure atzetik ikertzaile berriak.

 Historiak bere bidea segitzen du, eta Na-
farroako Erresumak, alde batetik lurralde bat-
zuk kontsolidatzen ditu, eta bestetik galtzen ditu. 
Borroka etengabea da erresumen artean historia 
osan zehar, eta bestela ikus dezagun nola dabil-
tzan Ukraina eta Errusia gaur egun, 2015ean.

 13. mendean, esan dugu koka zitekeela 
egun zutik dirauen Latsaga Leinuaren Dorrea. Ja-
torrizko Harrizko Dorrea. Tibalt I.a Trobalaria-ren 
(1201-1253) erresumaldian gaude, baina Tibalt 
II.a Gaztea-ri (1253-1270) itxaron beharko diogu, 
bigarren Jaun Latsaga-koa ager dadin, dokumen-
tazioan, 1270-ean, Pierres edo Pes I.a Latsaga-
koa, eta azaltzen da hain zuzen ere Gurutzadara 
Errege horri, eta Frantziako Errege Louis IX Saint 
Louis akonpainatzeagatik. Beraz, prestigioak go-
rantz egin duela dirudi, eta honek eragin zuzena 
behar zuen Leinu honen egoitzan. Eta aurretik, 
Harrizko Dorrerik ez ba zen, Harrizko Dorreen 
kontsolidazioa suposatzen du honek. Erromako 
garaian limes germanikoan gertatu zen modu be-
rean, eta Antzinate Berantiarrean, eta Erdi Aro 
Goiztiarrean, Zurezko Mota Gazteluekin gertatu 
zen modu berberean, Zurezko Dorreak Harrizko 
Dorrez ordezkatu baitziren. Ikusten dugu historia 
etengabe errepikatu egiten dela. Beraz, egun zu-
tik den Harrizko Dorrea, Gaillart, ala Pierres edo 
Pes I Latsagako-ari egotz diezaiokegu. Agian 13. 
mendearen hasieran Dorrea altxa zuen Gaillart-
ek, eta 13. mendearen bukaeran lehen Harri-
zko Barruti txiki bat altxa zuen Dorrearen ingu-
ruan Pierres edo Pes I.ak, izatez oraindik horien 
arrastoak baitaude. Noski, ez zuten egun dagoen 
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tu, Nafarroan oso egoera nahasia bizi izan zela. 
 Zirkunstantzia susmagarrietan, koroarako 
oinordekoen heriotza episodio batzuen ondoren, 
azkenean Katalin Foix-ekoa iragan zen Nafa-
rroako Erresuma erreinatzera. Azken honen eta 
Joan Labrit-ekoaren (1483-1517) ezkontzak, urte 
batzuk berantago, posible egin zuen egoera bide-
ratzea, Gaztelako Fernando Katolikoa-ren intrigen 
gainetik, ez baitzuen honek inoiz bere Aitak Nafa-
rroarekiko zituen asmo injustifi katuei uko egin.

 16. mendean badirudi, jaun-Andereen Bi-
zitokia Jatorrizko Dorre Nagusira itzuli zela, itxu-
raz, Iparraldeko Harresiaren kontra eraiki zituzten 
etxebizitzetan, sute bat gertatu omen zelako. Garai 
hau bai izan zela nahasia eta zorigaiztokoa Nafa-
rroarentzat. Gogora dezagun zer gertatu zen. Doku-
mentazioarengatik badakigu katalin Foix-ekoa eta 
Joan Labrit-ekoa koroatuak izan ahal zirenean 
Iruñean, eta bolada ezegonkor baten ondoren, 
Erresumaren kontrola hartu zutenean, bere lehen 
ardura Erresumaren berreraikuntza izan zela. Ka-
talin Foix-ekoa eta Joan Labrit-ekoaren koroatze 
zeremonia honetara joan ziren, besteren artean, 
Jaun-Andere Latsaga-koak. Katalin Foix-ekoak eta 
Joan Labrit-ekoak interes berezia jarri zuen Erret 
Ondarea berreskuratzen, eta Estatuaren Errefor-
man. Nafarroa ia estatu moderno bat bilakatuz.

 Baina Gaztelako Errege Fernando Ka-
tolikoa-k edo gure iritziz, Faltsarioa-k, 1512-ko 
Udaberrian, kolpe batez hautsi zuen hau guz-
tia, Nafarroa osoa inbadituz eta konkistatuz, 
Duke Alba-koaren agindupean. 1513-an Jaime 
Jaun Latsaga-koa azaldu zen Bortuetatik hara-
tago, Gaztelako Errege Katolikoa-ri men, eta 
Joan Labrit-ekoaren zerbitzuari uko egiten zio-
ten jaunen artean. Noski, mehatxupean izan zen. 

 Nafarroa berreskuratzeko saioak porrot 
egin zuen, eta Atienza-ko Gaztelura eraman zituz-
ten buruzagiak preso, horien artean Nafarroako 
Mariskal Petri II.a, Nafarroako Armadako burua. 
Hala ere Foix-Labrit dinastiakoek saio batzuk 
burutu zituzten beren lurraldeak berreskuratze-
ko, eta hirugarrenean lortu zuten denbora batez. 
Baina Joan 1516-an hil zen, eta Katalin 1517-an. 
Bere seme Nafarroako Henrike II-k ere ia lortu 
zuen. Ofentsiba honetan Beaumont Bandoko Jaun 
Latsaga-koa, berriz ere Nafarroako erregeen alde 
agertu zen, beste leinu batzuekin batera. Beaumont 
eta Agramont Bandokoek elkarrekin borrokatu zu-
ten. Baina 1521-ean Noian-go Batailak, egungo 

II. Latsaga-koa Errege Karles II. Gaiztoa-ren 
Ganbarazain izendatua izan zen. 1376-1380-an 
Pierres II.a Albania-ra doa. 1387-an, Lizarra-n, 
Errege berri Karles III. Noblea-k (1361-1425), 
Evreux Dinastiakoak, segitu zuen Jaun-Anderee-
kiko politika horrekin, eta Ganbarazain Handi 
izendatu zuen Pierres II. Latsaga-koa. Honek noski 
eragina izan behar zuen derrigorrez bere egoitzan.

 Litekeena da 14. mendearen bukaeran, Pie-
rres edo Pes II.ak Barrutiaren erremateak eraikitzea 
agindu izana. Sarrerako Dorrea, Dorre Diagonala, 
eta azken izkinako Goiata edo Garita, Lubakiak, 
Horma arteko Latrina edo Latrina Intramurala, 
e.a. eraikitzea agindu izana, horrela, Jatorrizko 
Dorrearen Eraikin Multzoa benetako Gaztelu bi-
lakatuz. Eta militarki eta sinbolikoki asko indartuz.

 15. mendean Latsaga Leinuaren eraiki-
nean berrikuntza batzuk gertatu ziren, konfortaren 
alde. Litekeena da, hau guztia mandatu izana Pie-
rres II. Latsaga-koaren oinordekoek, adibidez, Ber-
trand Latsaga-koak. Maria Mikel Etxaoz-ekoare-
kin ezkondua, eta Bertrand, Donibane Garaziko 
Gazteluaren Gazteluzain zenak. 1397-an, Donapa-
leu-n, Zaldun izendatu zuten. 1397-an Nafarroako 
Errege-Erreginen Ganbarazain gisa aipatzen da. 
Beraz, berriz ere Nafarroako Erresumako pertso-
naia inportantea dugu hau, eta honek segur aski, 
Gaztelu zaharraren Bizitokia berritzea erabaki 
zuen, garaiko bizitza kondizio hobeagotara egokit-
zeko, ez bait zuen hark jada funtzio militarra nagu-
si, funtzio erresidentzialak gero eta protagonismoa 
handiagoa baitzuen. Adibidez, uste dugu pertso-
naia honek, Iparraldeko Harresiari atxiki zizkiela 
Zurezko Bilbadurazko Eraikin batzuk. Hegoaldera 
begira, eta eguzkia, argiztapena eta aireztapena bi-
latu nahian. Era beran Iparraldeko fatxadan Leiho 
Seinorialak ireki zituzten, Jaun-Andereen bizitoki 
bihurtu zenaren seinale. Horrela, Jatorrizko Do-
rretik gehiena hara mugituz. Eta posible da, Sarre-
ra Dorrean ere Leiho Trilobulatuak ireki izana. Eta 
agian, Jatorrizko Dorrean, egun desagertu diren 
Goiko Solairuetan antzeko Leihoak ireki izana ere.

 Gerra Zibilaren hasiera, 1451-ean ger-
tatu zen, Aragoiko Errege Juan II Handia-ren 
(1398-1479) asmoa Nafarroan errege gisa go-
bernatzeko asmoa zuelako, bere seme Viana-ko 
Printze Karles, eta Amaren testamentuaren ara-
bera Errege legitimoa zena alboratuz. Ez dugu 
hemen berriz ere, Juan II Usurpatzailea-ren tri-
kimailu guztiak errepikatuko, baina bai gogora-
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zela Gaztelu-Jauregiko azken biztanlea. Ordutik 
aurrera dekadentzian erori zen Eraikin Multzoa. 

 17. mendean, 1620-an, Batasunaren 
Ediktua promulgatu zuen, Frantziak Nafarroa 
independientea anexionatzen zuena, baina bere 
Foruak, Frankeziak, Libertateak eta Eskubideak 
kontserbatu zituelarik. Hemendik aurrera Nafa-
rroaren dekadentzia hasi zen, eta segur aski Erai-
kin Multzoa hondatzen hasi zen, abandonatu arte. 

 18. mendean, horrela segitu zuen, 1789-
ra arte, Frantziako Iraultzarekin kontsumatu 
baitzen Foruen abolizio totala. Urte horretan 
bertan, Jean Valentin Latsaga-koa aipatzen dute, 
azken aldiz, dokumentazioan, Latsaga Leinuko 
azken kide gisa. Ordutik, jada ez dakigu ezer 
ere Latsaga Leinuari buruz dokumentazioan. 

 19. mendean, honen ondoren, 1874-an, 
Latsaga-ko Gaztelu-Jauregia desjabetuz salgai 
zegoen. Eta urtebete berantago Bertrand Ha-
riztoi, Jatsu-koak erosi zuen. Ondoren, Primo-
rena-k erosi zuen, Izura-Azme-koak, eta azkenik 
Ithurralde Anderea da egungo jabea. Eraikin 
Multzoa nekazaritza eta abeltzaintza ustiapen 
bilakatu zen, eta desagertuta zeuden barneko zu-
rezko estrukturak berriz ere eraiki ziren, eta Do-
rre eta pieza guztiak Estalkiz hornitu zituzten.

Oharrak

1 Tomas Urzainki-k bere liburu Navarra Estado Eu-
ropeo-n zera dio Nafarroako Errege-Erreginen hilke-
ta bortitzei buruz. Proportzio kezkagarria suertatzen 
dela, Nafarroak izan zituen hogeita hamalau Errege-
Erreginen artean, hamar erailak izan zirela, beste bat-
zuk ere istripuz hil zirela (Gartzia Ramirez, Karles II 
eta Henrike II). Errege-Erregina horien eliminazioak 
beti kointziditzen du, Gaztela-Leon, Espainia edo Fran-
tziaren berehalako konkista saio batekin. Magnizidioen 
katea Antso III. Nagusia-rekin hasi zen, itxuraz Leon-
en pozoitua (1004-1035), ondoren Gartzia Naiara-koa, 
Atapuerca-n asasinatua (1035-1054), gero Antso Peina-
len-goa, Faltzes-en asasinatua (1054-1076), berantago, 
Antso Ramirez, Ueska-n hila, Fraga-n (1076-1094), 
Pierres I.a asasinatua (1094-1104), Alfontso I. Batai-
latzailea, Fraga-n mortalki zauritua (1104-1134), Via-
na-ko Printzea pozoitua, Frantzes Febo pozoitua hilda 
(1479-1483), Joana III. Labrit-ekoa, Paris-en pozoitua 
(1555-1572), Hernike III.a, Paris-en eraila (1572-1610).

2 Comptoen Ganberako 1259-ko dokumentuetan Gayllar 
de Lasaga eta Gaillart de Laxague jartzen du literalki.

Nafarroa Garaia gaztelarren esku utzi zuen, bai-
na egungo Nafarroa Beherea abandonatu behar 
izan zuten. Erresumak indepenediente izaten segi-
tu zuen Iparaldean, eta 1523-an Estatu Nagusiak 
errestauratu ziren, 1524-an Kantzileria, eta pixka 
bat berantago Txanponaren Etxea Donapaleu-n.

 Horrela, 1523-an, Nafarroako Erre-
ge-Erregina berri Henrike II Zangotzarra-ren 
(1516-1555) eta Margarita Valois-ekoaren, La-
brit dinastiakoaren Leialtasun Zina eskaini zie-
tenean, Nafarroako Estatuek, Paris-en bildurik, 
nobleziaren artean Jean (Jaime?) Latsaga-koa 
zegoen. Errege-Erregina hauen Gortea kultura 
foku distiratsu batean bilakatu zen, arrazoi erli-
jiosoengatik jazarpena sufritzen ari ziren Euro-
pako intelektual nabarmenak babestu zituelako. 
Litekeena da, Estatua estabilizatu zenean Iparral-
dean, Jean edo Jaime honek agian profi tatu izana 
Latsaga-ko Jatorrizko Dorrean berrikuntzak egi-
teko, bake giroa ezarri zenean. Jada, Jatorrizko 
Dorrea Jauregi bihurtuz. Trantsizio garaia dator, 
eta antzinako Dorre Militar asko Jauregi bihurtzen 
hasi ziren, Errenaisantza pixkana bazetorren. Ho-
rrela, eraikin zaharra guztiz aldatu zen. Adibidez, 
Dorre zaharraren Sarrera guztiz monumentaliza-
tu zuen, arku beheratuzko Atea irekiz, eta berau, 
akolada moduko molduraz inguraturik, agian, 
Tinpanoan egun desagertuak diren Latsaga Lei-
nuaren armak ezarriz. Bestalde, beste fatxadetan, 
Gurutze moduko, eta oraindik erro gotikoko esti-
lo berantiarreko Leiho Zabalak ireki zituen, bar-
nea guztiz aireztatuz eta argiztatuz. Eta litekeena 
da, Kanpoko Eskailera Helikoidalaren abiatzean 
dagoen elementu bat jada Errenaisantza esti-
loan burutua izana. Barnea ere guztiz modifi katu 
zen behar berriek eskatzen zutenaren arabera.

 Nafarroako Henrike III. Handia (1572-
1610), Borboi Dinastiakoa, Higanoten burua, 
Frantziako Errege gisa aitortu zuten 1598-an, 
Henry IV izenarekin. Frantziako Estatua bake-
tu, eta errestauratu zuen. Eta Nantes-eko Edik-
tua proklamatu zuen, libertate erlijiosoa ezarriz. 
Errege honek, eskutitz bat idatzi zion Bernard 
II. Latsagakoa-ri, Jean Latsaga-koaren semea-
ri, pertsona adiskidetzat kalifi katuz. Eta ez zen 
sartu Erregina eta bere erlijioaren kontrako 
erreboltan parte hartu zutenen liderren ar-
tean. Oztibarre-ko Baile kargua mantendu zuen.
Gobernatzen zuelarik Nafarroako Luis II eta Fran-
tziako XIII Justua-k (1520-1620), Borboi Dinas-
tiakoak. Badirudi Bernard Latsaga-ko hau izan 
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Esarte, P. (2001): Navarra, 1512-1530: Conquis-
ta, ocupación y sometimiento militar, civil y ecle-
siástico. Pamiela Argitaletxea, Iruñea, 546, 730 
orr,

García Arancón, M.R. (2000): Archivo General 
de Navarra. Sección de Comptos. Registro nº 1. 
(1259 y 1266), Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1-266 
orr.

3 Foruak, online ikastaroa, 2. Gaia. Nafarroako 
Foru Orokorra, Eranskin 2. Pirinioetako Zu-
zenbidearen Instituzio Propioak, 2. orr. Edu-
kien Zuzendaria José Luis Orella (Deustuko Uni-
bertsitateko Katedraduna). Irakaslea Bixente 
Serrano Izko, historialaria. Nabarralde-k antolatua.

4 Agramonteses y Beamonteses. Auñamendi Eusko 
Entziklopedia, Bernado Estornés Lasa, 2015/09/29-
an jasota, www.euskomedia.org/aunamendi/6738

5 Pirinio Atlantiarretako Atxibo Departamentalak, 
P.A.A.D. signatura E 546, Amaia Legaz-en arabera.

6 Nafarroako Erret Artxibo Nagusian, 
N.E.A.N. Compto-ak, Orri Solteak, Paper-
Sorta 23, zbk. 26, Amaia Legaz-en arabera.

7 Esarte, P. (2001) Navarra, 1512-1530: Conquis-
ta, ocupación y sometimiento militar, civil y ecle-
siástico. Pamiela Argitaletxea, Iruñea, 546, 730 orr,

8 García Arancón, M.R. (2000) Archivo General de 
Navarra. Sección de Comptos. Registro nº 1. (1259 
y 1266), Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1-266 orr.

9 Wolfowitz, Amerikako Estatu Batuetako De-
fentsa Ministerioko Idazkariorde, eta Munduko 
Banku-ko 10. presidentea izan zen.  DefenseLink 
News Transcript: Deputy Secretary Wolfowitz 
Q&A following IISS Asia Security Conference.

10 Alan Greenspan, Amerikako Estatu Batuetako Banku 
Zentraleko (Erreserba Federaleko) presidente ohia 
zen.  Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal: 
‹La guerra de Irak fue por el petróleo› | elmundo.es
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Guk lehenik eraikinari begiratuko dio-
gu, eta gero saiatuko gara dokumentazioak 
esaten duenarekin egokitzen. Horrela ikus-
ten joango gara biztanle bakoitzak zer egin 
zuen eraikinean, eta ahal badugu zergatik.

Jaun Gaillart-en aurrekoa

 Aurreko kapituluetan aipatuz dugunez, 
arkitektura elementu zaharrena, 12. mendekoa, 
izan daitekeela, eta litekeena dela egun Harrizko 
Dorreko Ekialdeko fatxadako beheko partean irau-
ten duen hormatxoa, aurreko Dorre baten arrastoa 
izatea [Ikus 10]. Ez dago garbi zer den baina au-
rreko kapituluan aipatu dugu autore diferenteek 
hipotesi batzuk bota dituztela. Gurea, noski egiaz-
tatu behar den hipotesi horrek, dio posible dela 
Zurezko Dorre baten Harrizko Oinarria izatea. 

 

 Gogoratu behar dugu, Latsaga Gaztelu-
Jauregiari buruz ia ez dela bibliografi arik. harri-
garria bada ere, Nafarroako Erresuman halako 
inportantzia izna zuen Jauregia izanik. Beraz, 
eskura ditugun iturriak bi dira. Jada aipatu di-
tugu Iturrietan. Artxibo historikoetako doku-
mentazioa, hau da, “Nafarroako Erret Artxibo 
Nagusia”, eta Archives Départamentales des 
Pyrénés-Atlantiques, eta noski, jada esan dugu 
ere, oraindik zutik dirauen eraikina, hori baita da-
tuak hartzeko iturri fi dagarriena eta objektiboa.

 Jatorrian, Azme hiria Izuratik independien-
tea zen. Bere eliza parrokiala zuen, eta Donibane, 
eta bere biztanleak, eta bere marko tradizionala, 
Oztibarre-ren zuen. Eta Akize-ko Apezpikuaren, 
eta gauza funtsezkoetan Donibane Garazi-ko Gaz-
teluaren menpe zeuden, Nafarroako Erresuman.

 

6. KAPITULUA. GAZTELU-JAUREGIKO 
BIZTANLEAK ETA PERTSONAIA HISTORIKOAK

Laburpena

 Kapitulu honetan, historian zehar Gaztelu-Jauregian bizi izan ziren biztanleei buruz hitz egingo 
dugu. Edo Gaztelu-Jauregietan esan beharko genuke, zeren ez baita hasieratik eraikin bera izan, aldatuz 
joan baita. Eraikitzen, Eraisten, Berreraikitzen eta Eboluzionatzen. Hasieran, adibidez, Dorre bat beste-
rik, ez zen. Azkenean, Gaztelu bihurtu zuen. Eta bi horien artean beste trantsizioko eraikinak egon ziren. 
Normala denez, eraikin hauetako Biztanleak eta Bizimodua diferentea zen. Orain saiatuko gara pertsonaia 
bakoitza bere eraikinean kokatzen, eta bere bizitzari buruzko datu batzuk ekartzen. Gure buruak garai 
eta egoera horietan jartzen laguntzeko. Informazio gutxi badago ere gaiari buruz, saiatuko gara ez soilik 
Jaun-Andereei buruz hitz egiten baizik eta eraikinetako biztanle guztiei buruz, gutxienez hipotesiak ematen.
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raiko buruzagi baskoiek hasi zirela beraien defent-
sarako zurezko Dorre hauek eraikitzen (Altadill, 
2005: 25). Beste autore batzuk diote 8. mendeko 
buruzagi baskoien Dorretatik datozela (Argamasi-
lla de la Cerda, 1899-1906; 6), baina hau guztia 
ere, oraingoz, frogak ezean, espekulazioak beste-
rik ez dira. Ez da dudarik oso zaharrak direla. Eta 
Zura material galkorra denez Dorre hauen itxura 
ez dugu ezagutzen baina irakurleak ideia bat izan 
dezan Frantziako Mota Gaztelu bateko, konkre-
tuki, Saint-Sylvain Zurezko Dorrearen berre-
raikuntza [Ikus 20] ekarri dugu hona. Zoritxarrez 
biztanleei buruz ez dugu inolako informaziorik.

Jaun Gaillart

 Hurrengo Dorrea, egun zutik dirauen Ha-
rrizko Fabrika da [Ikus 30] eta 13. mendearen ha-
sieran eraikia dela uste dugu, beste autoreek esaten 
dutenaren iritzia kontuan hartuz. Jada aipatu ditugu 
arkitektura ezaugarriak. Jatorrizko Dorrea deitzen 
diogu. Bi bertsio azaltzen ditugu irudietan, eta bi-
garrenari Zurezko Hurda edo Kadafalkua erantsi 
diogu. Hermetikoa izango zen, defentsarako Gezi-
leihoak salbu, Lurreko Solairua Sarbiderik gabe, 
Sarrera Bakarra Lehen Solairuan kokatuko zen, Ate 
Elebatu txiki bat izango zen, eta bertara, Zurezko 
Eskailera batez helduko zen. Dorrearen gailurra, 
Defentsarako Merloiez errematatua egongo zen. 

 Dorre honetako biztanle bat behintzat uste 
dugu ezagutzen dugula. Hain zuzen ere Compto-en 
Ganberako paper zaharrenetan, 1259.an, azaltzen 
den Gaillart Jaun Latsaga-koa (Dokumentazio-
an, literalki, “Gayllar de Lasaga” eta “Gaillart de 
Laxague” idazten dute). Suposa dezakegu Dorreko 
lehen Jauna zela, beraz ezagutzen dugun lehena. 

Egilearen izena ez dakigu oraindik, baina agian 
1259. urtean, Compto-en Ganberako dokumenta-
zioan agertzen den Gaillart Latsaga-koaren (Gar-
cía Arancón, 2000: 1-266), Yuguero Suso autore 
bizkaitarrak,  Nafarroako Erret Artxibo Nagusiko 
Compto-etan aurkitu zuen Latsaga Leinuko lehen 
Jauna (Yuguero Suso, 2015: 25)1, hura 12. men-
dean biziko baitzen. Latsaga-ren inguruko infor-
mazioan ez da Zurezko Dorrerik aipatzen baina bai 
beste dorre batzuen dokumentazioan2. Dorre hauek 
oso antzinakoak dira, Armeria Buru Jauregien an-
tzinatasunari buruz hitz egiterakoan autore batzuk 
esaten dute, erromatarren Dorreak imitatuz ga-

[10] 12. mendea. Zurezko Dorrearen Oinarria 
(Marrazkia, Yuguero Suso).

[20] Saint-Sylvain d’Anjou-ko Mota Gazteluko zurezko 
dorrea. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint-
Sylvain_dAnjou.JPG

[30] 13. mendearen hasiera. Jatorrizko 
Harrizko Dorrea. Bigarrena Zurezko Hurda edo 
Kadafalkuarekin.  Litekeena da Jaun Gaillart-ek 
eraikitzea agindu izana (Marrazkia, Yuguero Suso) 
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Harresi honek bere Erronda Bidea zuen, izatez, 
Dorrera iristerakoan bi Ate dago alde bakoitzean, 
bertara ateratzeko. Ate bat izango zuen noski Ha-
rresi honek baina oraingoz ez dago jakiterik non. 
Horrela, Arma Plaza txiki hau da Behe Korta 
hau sortu zuten Dorrearen segurtasuna, eta beraz, 
alde militarra indartuz. Baina Ekialdeko fatxadan 
ere, bi Eserlekudunen edo Leiho Bikien aztarnek 
iraun dute, barnetik erraz identifi ka daitezkee-
nak, beraz hemen jada badago antzinako Dorrean 
berrikuntza batzuk egiteko nahia, erabilera erre-
sidentzialaren alde. Nahiz eta ondoren itsutuak 

Beste datu batzuk ematen ditu dokumentazioak 
pertsona honi buruz, gutxi badira ere, esanahit-
suak. Badirudi Erresumako funtzionarioa zela, eta 
lurraldearen administrazioan lan egiten zuela, eta 
horren ordainean pagatu zizkioten 20 libera. Gai-
nera zerrenda horretan “mesnader” gisa azaltzen 
da, hau da, jende armatua duen Jauna. Hona arte 
datuak, hemendik aurrera espekulazioak. Dorrean 
bizi ziren biztanleei buruz, pentsatzen jende gehia-
go biziko zela, ez noski egungo Familia Nuklea-
rra baizik eta Leinua. Hau da, Jaun honek Anderea 
izango zuela, eta seme-alabak, eta beste ahaideak, 
eta denak elkarrekin biziko zirela. Bestalde, zer-
bitzariak ere baina ez dakigu kopurua, dakigun 
gauza bakarra da, Leinuaren beharrak betetzeko 
adina izango zirela. Eta azkenik, Goarnizioa, hau 
da, jende armatua, Militar Taldea. Lurreko Solai-
ruan Biltegia, Lehen Solairuan Jaun-Andereen 
eta ahaideen Egoitza, eta Goiko Solairuan Zer-
bitzariak eta Militarrak. Aurretik aipatu dugu ere, 
Dorrearen inguruan beste Zurezko Etxeak egongo 
zirela, adibidez Jauregia, eta Zerbitzuetarako behar 
zirenak. Komunitate txiki bat bizi zen Dorrearen 
inguruan, Nekazariak eta beste ofi ziotakoak ere se-
gur aski. Dorrea Gotorlekua zen, azken erreduktua.

Jaun Pierres edo Pes I.a

 Dorreari itsatsita Ekialdean, Harresi Painu 
txiki bat abiatzen da Iparralderantz, eta gauza bera 
gertatzen da Hegoaldeko partean, Dorretik abiatu-
ta Mendebalderantz. Uste dugu Harrizko lehen Ba-
rruti bati dagozkiola. Hau da, Dorrearen inguruan 
Barruti edo Harresitxo [Ikus 40] bat eraiki zutela 
segur aski, 13. mendearen bukaeran. Litekeena da, 
aurretik Oholesi bat eduki izana. Harrizko lehen 

[40] 13. mendearen bukaera. Dorrearen inguruko lehen 
Harrizko Harresia. Jaun Pierres edo Pes I.a 
(Marrazkia, Yuguero Suso)

[50] Nafarroako Errege Tibalt II, Konte V.a 
Champagne-ekoa.
https://nafarroakoharriak.fi les.wordpress.com/2014/04
/485415_533508286688213_1073280618_n.jpg

[60] Frantziako Errege Louis IX-aren, Saint-Louis-ren 
zigilua.
http://www.corpusetampois.com/che-17-fl eureau-b30.
html
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 Oraingo honetan antzinako Dorrea eta 
bere Barruti Txikia eskalaz guztiz aldatzea eraba-
ki zuteb, Harrizko Harresi Handi batez [Ikus 70], 
kuadrilatero irregular handi bat antolatuz, horrela, 
fortifi kazioaren tamaina guztiz aldatuz, eta bene-
tako Gaztelu baten oinarria jarriz. Uste dugu, 14. 
mendearen hasieran, gertatu zela hau. Ez dakigu 
Harresi horrek nola errematatu zituen izkinak, ora-
ingo erremateak ondoren egindakoak baitira. Kua-
drilateroaren alboetako erdiko painuak besterik ez 
dute iraun. Ate bat izango zuen, Barruti Txikiare-
kin gertatzen zen antzera, baina oraingoz ez dakigu 
non kokatzen zen. Dorre zaharrean ere esku hartu 
zuen jaun honek, eta litekeena da, lehenik Harre-
si Handi horrek seguritatea ematen zionez, Ate 
Txiki bat ireki izana Lurreko Solairuan. Gainera, 
egun Barlasaia ala Atalasea besterik gelditzen ez 
den bi Ate-Leiho, mozturik baitaude, Ekialdeko fa-
txadako Hirugarren Solairuan. Eta Erronda Bidera 
irteteko Iparraldeko leihoa modifi katu zuen, za-
balduz. Beraz, Gaztelua indartzen zihoan heinean 
Dorrea erosoagoa bilakatzen ari zen bizitzeko. 

 Obra hau oso anbiziosoa izan zen, eta 
jada esan dugu pentsatzen dugula, Jaun Niko-
lau Latsaga-koak eraikitzea agindu zuela. 
Baionako burges hau, 1355-tik aurrera, Nafa-
rroako Errege Karles II-aren Erret Salbaguarda 

izan ziren, ez badakigu ere zein arrazoiri zor. Su-
posatzekoa da, peril garai bati erantzuten diotela. 

 Obra guzti hauen egilea badirudi Jaun 
Pierres edo Pes I. Latsaga-koa izan zela. Jaun 
hau 1270-an aipatzen da dokumentazioan, hain 
zuzen ere, Nafarroako Errege Tibalt II.a [Ikus 
50], eta Frantziako Errege Louis IX, Saint-Lo-
uis [Ikus 60], Gurutzadara akonpainatzeagatik 
(Duvivier, Legaz, 2000). Datu honetatik ondo-
riozta daiteke, Jaun Latsaga-koa ez zela edonor. 
Eta beraz, bere egoitzaren prestigioa handitzen 
saiatu zela, bizitza kondizioak hobetuz, segur. 
1299-an berriz ere aipatzen dute, Hazparne-ko 
hamarrenaren (zergaren) enpeinuaren lekuko 
gisa, Jaun Raymond-Arnaud Saut-ekoaren par-
tetik, Baionako kanonigo Pierre Libarren-goari3. 

 Jean Baptiste-Orpustan-ek publikatu-
riko zerrenda fi skalek adierazten dute, Azpe edo 
Azme-ko Latsa aipatzen dutela etxe edo “peoi 
edo bilau” gisa, hau da, infantzoi txikiek erosi-
takoa, 1350-an. Bere estatutua orduan progresibo-
ki aldatzen da (Duvivier, Legaz: 2000). Aipamen 
hau ez dugu ongi ulertzen orain arte esandakoak 
esan ondoren. Adibidez, ez dirudi logikoa, 1270-
an Jaun Pes I. Latsaga-koa infantzoi txikia balitz 
Iruñeko Compto-en Ganberako dokumentuetan 
aipatzea, zergatik, eta Nafarroako eta Frantziako 
Erregeak berberak Gurutzadetara akonpainat-
zegatik. Kontraesan bat dago, argi eta garbi.

 

Jaun Nikolau

[70] 14. mendearen hasiera. Barruti Berria. Litekeena 
da Jaun Nikolau-ek eraikitzea agindu izana 
(Marrazkia ,Yuguero Suso)

[80] Nafarroako Errege Karles II-aren zigilua. 
http://www.sasua.net/estella/articulo.
asp?f=escudonavarra
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Jaun Pierres edo Pes II.a

 14. mendearen bukaeran uste dugu dato-
rrela Gazteluaren kontsolidazioa [Ikus 100], for-
malki esan nahi dugu, zeren juridikoki birritan 
esan baitugu jada, Eraikin Multzoa Nafarroako 
Erresumako Armeria Buru Jauregia dela. Harre-
sia altueran igo egin zuten nabarmen, Merloiez 
erremataturik, eta Erronda Bidea indartu. Beraz, 
aurreko Ateak Erronda Bidera heltzeko modifi ka-
tu behar izan zituzten. Defentsak dudarik gabe 
indartu egiten dira dorreen bidez. Jatorrizko Do-
rrearen Iparraldera, Sarrera Dorrea eraiki zuten, 
eta Gazteluaren inguruan, urez bete omen zuten 
lubakia burutu zuten. Beraz, Sarrerara heltzeko 
Zubi Altxagarriaren bitartez egin behar zen, Luba-
kia gainditzeko. Eta Arku Zorrotz handi bat ireki 
zuten Dorrean Ate gisa, gurdientzako zabalerare-
kin, bere burdinezko Arrasteluarekin. Segur aski, 

batez pribilegiaturik, egon zen Leinu honen for-
tunaren jatorrian4. Nikolau-ek etengabe fi nantzia-
tu zituen Nafarroako Errege-Erreginen itsas bi-
daiak Normandia-ra. Era berean, Gortea arrainez 
hornitzen zuen. Errege-Erreginen Uxier da ere, 
eta titulu honek Gortean noblezia bat eman zion, 
posible egin ziona bere seme-alabak kolokatzea. 

 Hurrengo urteetan, Jaun Nikolau Latsaga-
koari aipamen ugari egiten zaizkio erregularki, 
Baionako burges eta merkatari, eta Nafarroako 
Errege-Erreginen edo hartzekodun edo akreedore5.

 Pertsonaia hau, 1362-an, aipatu zuten, hain 
zuzen ere, Ekainaren 22-an Tiebas-en, Nafarroako 
Errege Karles II.ak [Ikus 80] agindu baitzion 
Mendietako Errezibidore eta Erresumako burdi-
nola guztietako burdinaren salerosketarako Jaun 
Komisario Gartzia Mikel Elkarte-koari, Baionako 
merkatari Jaun Nikolau Latsaga-koari pagatu zie-
zaizkion Florentzia-ko 216 urrezko fl orin, edo kar-
linetan baliokidea zena, aurrekoak berari hiri horre-
tako portuan, azken aldiz lehorreratu zen egunean, 
mailegatu zion kopurua hain zuzen6 [Ikus 90].

 1386-ko dokumentu batek erakusten digu 
Nikolau Latsaga-koa hila zela bera alargunaren 
afera batengatik. 1386-ko Irailaren 29-an, Olite-
n, Nafarroako Errege Karles II-ak agindu zion 
Bortuetatik-Haratago Jaun Errezibidore Domen-
jon Altzueta-koari, pagatu ziezaizkiola Baionako 
burges Nikolau Latsaga-koaren alargunari, 34 li-
bera, berak mailegatua eskatu baitzion Karles in-
fanteari hilabete horretan “Frisiako XII serlinenga-
tik, Baionan zegoelarik7 (Duvivier, Legaz, 2000). 

[90] Errege Karles II.aren agindua, Nikolau Latsaga-koari 216 fl orin pagatzeko (Compto-en Ganberako Erret 
Artxibo Nagusiak guri mailegatutako argazkia).

[100] 14. mendearen bukaera. Barruti berriaren 
erremateak. Litekeena da, Jaun Pes II.ak eraikitzea 
agu¡indu izana (Marrazkia, Yuguero Suso).
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Obra handi honen arduraduna, Jaun Pes II. Latsa-
ga-koa izan zela uste dugu, orain ikusiko dugu-
nez Leinu honetako pertsonaiarik inportanteena. 
1366-tik aurrera Latsaga Leinua maiz azalduko 
da Nafarroako Erret administrazioaren Kontuen 
Sekzioko dokumentuetan, Pes pertsonaia aipatuz, 
Baionako buges Nikolau Latsaga-koaren, eta An-
dere Aude Vieillotte-ekoaren seme. Zaldun gisa 
aipatua da, beraz ikusten dugu Leinua nola ari den 
etengabe gorantz Erresumako Instituzioetan. Zera 
diote, bere zerbitzura jende armatu kopuru handia 
duela, eta erret fabore ugariz benefi ziatzen dela, 
maiz Errege-Erreginek urrun burututako misio 
diplomatiko edo gerrarien errekonpentsa modura 
(Normandia, Gaztela, Bearnoa, Albania, Portu-
gal, Frantzia …)8. Bere ezkutuak [Ikus 110] iru-
dikatzen du gerrari bat, kasko batez, eta lantza eta 
lehoia duen ezkutu batez9. Zigilua agertzen den 
testuan zera jartzen du, Jaun Zaldun Pes Latsa-
ga-koak, aitortzen duela diruzain Gartzia Lopez 
Lizadoain-ekoarengandik, 162 fl orin jaso zituela, 
Donapaleu-n egon zen 27 egunetan suertatu ziren 
gastuengatik, Karles III.a eta bere Andera izeba 
Kontesa Foix-ekoa, eta Andere Isabel II.aren ala-
ba zen Ines Nafarroa-koaren, eta Jaun Mateo Kon-
te Foix-aren artean egon ziren auziak zirela-eta. 

Dorre hau ere Merloietan errematatuko zen, eta 
Ate gainean Matxakol edo Matakan Sinple izango 
zituen, orain Leiho desitxuratu bat dagoen lekuan. 
Lurreko Solairuan, Gezi-leiho bat du, Atea Defen-
datzeko. Dorre hau atzeko partean irekia zen, hau 
da, barneko partean, hain zuzen ere, etsaiek Do-
rrea hartuko balute, barnekoen aurrean defentsa-
rik gabe gera zitezen. Egun, Dorreak atzealdeko 
horma, aldameneko hormekin trabatu gabe dagoen 
horma estu bat du, fatxada gisa. Ipar-Mendeba-
leko izkinan Dorre Diagonal bat eraiki zuten, bi 
fl ankoak ongi estaltzeko. Honek ere, segur aski, 
Merloiak izango zituen, eta Gezi-leihoak ditu ora-
indik, defentsarako, fl ankoak estaliz. Dorre honek 
ere ez du atzeko fatxadarik, Lurreko Solairuan 
izan ezik, aurrekoaren arrazoi berberagatik. Egun 
horrela segitzen du, soilik hiru hormekin. Azken 
errematea, Hego-Mendebaleko izkina da, eta hau 
defendatzeko, eta batez ere kontrolatzeko, Goiata 
edo Garita Poligonal bat eraiki zuten. Kontrolat-
zeko batez ere diogu, zeren setio kasuan, airean 
irteten ziren lehen elementuak hauek izaten bai-
tziren. Egun oraindik, Goaitaren gorputzaren parte 
bat eta oinarri osoak irauten dute zutik. Baita ere 
irauten dute barne aldean, bi hormak lotzen diren 
lekuan, ezarri ziren tronpak, Goaitaren oinarri gisa. 

 

[110] Jaun Pes II. Latsaga-koaren zigilua. (Compto-en Ganberako Nafarroako Erret Atxibo Nagusiak guri 
mailegatutako argazkia).
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Jaun Pes II.a 1372-an ezkondu zen Joana Beau-
mont-ekoarekin, Nafarroako Errege Filipe III.aren 
[Ikus 120] hirugarren seme, Infante Luis I. Evreux-
koaren [Ikus 130] alaba naturalarekin, eta Nafa-
rroako armadaren lehenetariko arduradun, Erresu-
mako Lotinante Karles Beaumont-ekoaren [Ikus 
140] ahizparekin10. Jaun Latsaga-koa ezkontza 
honengatik eta bere pertsonalitatearengatik, Karles 
III.aren Gorte gizon bat zen, Iruñean eta bere do-
meinutan bizi zena11. Miranda hiriko errenta eta di-
ru-sarreren pribilegioa errezibitu zuen12. 1373-an, 
Jaun Pierres edo Pes II Latsaga-koa, Nafarroako 
Errege-Erreginen Ganbarazain edo Cambarlenc 
(nafar erromantzez) edo Chambellan (frantsesez), 
(Seneskal edo Gobernadore) zen, eta hauek pent-
sionatzen zuten13. Garbi ikusten dugu Jaun Latsa-
ga-koa Erret Leinuaren oso hurbil kokatu zela, be-
raz, ez direla harritzekoak bere, orain bai, benetako 
Gaztelu-Jauregian egin zituen obrak burutu izana.

 Albaniako Gerrak zirela-eta, Jaun Pes 
II.ak oinordekotzat utzi zuen Leinuko Arnaut 
Santz, Santa Maria-koa14 (Asiron, 2009). Gogora-
tu behar dugu, Latsagak berez jatorria, Heleta-ko 
Santa Maria Leinuan duela, horrela jartzen baitu 
Nafarroako Armeria Liburuan, Lassaga tambien 
trae de Santa Maria, hau da, “Latsaga-k ere Santa 
Maria-tik ekartzen du”. Arma edo Armarriari buruz 
ari da (Menéndez Pidal, Martinena, 2001:228).

Nafarroako Infante Luis segituz, ezertarako zuzen-
du zuen “Nafarren Konpainia” Albania-n, 1376. 
eta 1380. urteen artean. Eta litekeena da, zaldun 
guztiak Latsaga Gaztelu-Jauregiko Behe Kortan 
edo Patioan bildu izana, hara ireteteko. Nafarro-
ra itzultzerakoan, etxeen jabe zen Iruñean, eta 
Miranda-ko Erret Gazteluko Gazteluzain, Nafa-
rroako Hegoaldean, eta Leinuaren Gazteluaren 
eta Latsaga-ko domeinuen jabe Oztibarre-n, eta 
beti aferetan Baionarrekin. Garai honetatik aurrera 
Latsaga Leinua eta Izura-Azme sistematikoki lo-
tuak izango dira dokumentazioan. 1380-ko Abuz-
tuaren 8 Izura-n, Izura-ko Erretorea eta jaun Pes 
II. Latsaga-koaren prokuradore Gartzia Etxebiri-
koak, aitortu zuen jaso zuela Bortuetatik-Hatarago 
Errezibidore jaun Pes Labis-ekoarengandik, karli-
na beltzezko 100 libera, Jaun Latsaga-koak Erre-
ge-Erreginengandik jasotzen zuen pentsiorako15.

 Bere senarra Pes II.a maiz kanpoan zenean, 
Joana Latsaga-koak, badirudi nahiago zuela Miran-
da-ko bere domeinua, eta Miranda-ko bere domei-
nuko aferak zaintzen zituen16. Hemen, argi iksuten 

 

 

[120] Nafarroako Errege Filipe III.aren zigilua.
http://www.euskomedia.org/aunamendi/56033

[130] Nafarroako Luis I-a Evreux-koaren zigilua.
http://cronicasirreales.blogspot.com.es/2014_09_01_
archive.html

[140] Erresumako Lotinante Karles Beaumont-ekoaren 
zigilua.
http://www.lebrelblanco.com/20.htm
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 1387-an ere beste pieza batean, aipatzen 
da Jaun Latsaga-koa izendatzen dela Labetze, Al-
tzümarta, Irisarri, eta Gentein Herrialdeen jabe 
gisa. 1388-an, Nafarroako Errege-Erreginengandik 
errezibitu zuen “Oztibarre lurraldeko eta Herrialde 
horretako bailegotik zetozen errenten eskubideak”.

 Urte honetan dokumentazio handia 
dago Jaun Pes II.aren aktibitate diplomatikoa 
deskribatzen duena. Eta horien artean inpor-
tanteenak izango dira, Konte Foix-ekoarekin 
izango duen bilera, Aragoiko Erregearekin, eta 
Tutera-ra eta baita ere Paris-era Nafarroako Erre-
ge-Erreginen izenean burututako zenbait bidaia20.

 1391-an, dokumentu batek, Nafarroako 
Errege-Erreginek Jaun  Pes II. Latsaga-koa apezpiku 
izendatu zuela diola, eta beste zaldun batzuekin ba-
tera, Joana Infantaren tutore izendatu zutela ere21.

 Adierazi ere, beste dokumentu batek dio-
la, 1392-an, ekaitz bortitz batek kalte inportan-
teak eragin zituela Izuran eta Azme herrietan22.

 Badirudi Latsaga Leinuaren Gaztelua Jaun 
Pes II.aren egoitza nagusia izan zela, eta maiz han 
egoten zela, eta bere mantenuan lan egiten zuela. 
Horrela, 1393-ko Ekainaren 8-an, Latsaga-ko Do-
nibane-ko Erretoreak, Jaun Pes II. Latsaga-koaren 
prokuradoreak, aitortu zuela Izura-ko zurgin 
Txauet-i 32 libera zor zizkiola, denbora bat atze-
ra Zaldun horrek burutu zituen lan batzuengatik23.

 1392 edo 1393-ko Otsailaren 12-an Jaun 
Pes II.ak bere testamentua ezarri zuen, 1393-ko 
Maiatzean gaixorik jarri baitzen, eta orduan “kodi-
zilo” (aurreko testamentu bati erreferentzia eginez, 
azken borondateak adierazteko instrumentu bat) bat 
idatzi arazi zuen. 1393 Maiatzaren 29-an hil zen24.

 Uztailaren 22-ko aktu batean Jaun Pedro 
Torrellas-ek aitortzen du errezibitu duela Jaun San-
cho de Cafran-engandik, Jaun Pes II.aren izenean, 
Aragoiko 50 fl orin, Zaldun horren erremedioak 
erosteko, eta Zaragoza-tik Latsaga-ra egin zuen des-
pentsetarako, Zaldunaren gaixotasuna zela-eta25.

 Latsaga-ko Donibane-ko Erretoreak, adie-
razi zuen errezibitu zituela Jaun Pes II. Latsaga-
koaren testamentuaren cabezalero (testamen-
tuaren exekuzio egokia zaintzeko erret agente 
arduradunak) Jaun Urtungo Sorhaburu-koa eta 
Jaun Mikel Mares-koaren partetik , Aragoiko 30 

dugu, emakumezkoek Nafarroako Erresuman Etxea-
ren errespontsabilitatea hartzen zutela gizonezkoak 
bezalaxe, aldameneko erresumetan ez bezala.

 
Adierazi, 1383-ko Apirilaren 20-an, Valladolid-

en, Zaldun Jaun Pierres II. Latsaga-koak, aitort-
zen duela errezibitu dituela Infante Karles-en 
Diru Ganbara-ko Jaun Kleriko Jehan Le Roux-
engandik, 64 t’erdi fl orin, eta 6 marabedi, bere 
despentsetarako, bi “entzule”-en geletarako, hiru 
zerbitzarientzat, eta sei zaldientzat, hogeita zaz-
pi egunetan zehar, Otsailaren 3-tik aurrera, San-
tiago de Compostela-ra erromesaldian joateko17.

 Jaun Pes II.ak Portugal-eko Gerran 
parte hartu zuen, 1383-an. Nafarroako Erre-
ge Karles III.a izango zenak Gaztelako Erregea 
laguntzea erabaki zuenean. jaun Pes II.ak Coim-
bra eta Lisboa-ko Gerretan parte hartu zuen18.

 1387-ko Urtarrilan, Lizarra-n, Errege berri 
Karles III.ak [Ikus 150] Jaun Pierres II. Latsaga-
koa Ganbarazain Handi edo Grant Cambarlenc 
(nafar erromantzez)  edo Grand Chambellan 
(frantsesez) izendatu zuen, bere karguari dagoz-
kion ohore guztiak, pribilegio, frankizia, libertate, 
usadio, diru-sari, diru-sarrera eta errentekin, eta 
bere status-a hobekiago manten zezan, eman zion 
Lerin-go Hiria, bere erret errenta guztiekin. Legaz-
ek ez du erreferentzia ematen baina Asiron-ek bai19.

.

[150] Nafarroako Karles III.aren zigilua.
http://salondeltrono.blogspot.com.es/2014/12/carlos-
iii-el-noble-y-la-orden-del.html
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1393-ko Irailaren 1-ean, Iruñean, Jaun Martin Pe-
ritz Soltxaga-koa eta jaun Pere Joanes Arraztia-
koa, Gorte Nagusiko auzapez eta Pes II. Latsa-
ga-koaren testamentuari dagokionez, kereila, 
debate eta prozesu guztien komisarioek, agintzen 
diete aipatu testamentuko cabezalero Jaun Urtun-
go Sorharburu-koari, Jaun Antso Latsaga-koari eta 
Jaun Mikel Mares-koari, adostu dezaten kapilau 
Jaun Petri Santz Latsaga-koarekin, zeinari Pes II. 
Latsaga-koak eman baitzion prebenda bat Latsaga-
ko Donibane elizan, Aragoiko 60 fl orin, egunoro 
kanta dezan meza bat Latsaga-ko elizan urte be-
tez, eta kapilaua konprometitzen da lekukoak 
aurkeztera lekukotasuna eman dezaten, ongi esan 
edo esan arazi dituela mezak eliza honetan. Eta 
itzultzera cabezalero-ei aipatu 60 fl orinak, here-
dentziak eta errentak liberatu ahal direnean aipatu 
prebendatik33. Dena den, hurrengo kapituluan ge-
hiago zehaztuko dugu Jaun Pes II.aren testamen-
tua, zer bizimodu zeramate ongi adierazten baitu.

 Jaun Pes II. eta Printzesa Joana-k ez zu-
ten alaba bat besterik izan, Maria, 1392-an, ingu-
ruko Jaun Uharte-koarekin ezkondua. Bikoteak ez 
zuen sekula semerik izan. Pes II.aren oinordeko 
nagusia beraz, iloba bat izan zen, Bertrand San-
ta Grazia Jutsue-koa, baina Latsaga lehengusu 
eta iloba ugari aipatzen dira testamentuan, Jaun 
Pes II.aren eskuzabaltasunaren onuradun gisa.

 1396-an, Klemente VII. Aita Santuak, 
Jaun Pes II.arekin zuen zorra aipatzen da, segur 
aski, Avignon-en egon zen garaikoa, bertan Jaun 
Pes II.ak jende armatua jar baitzuen (Yanguas 
y Miranda, 2000: 478, 479, Asiron-en arabera).

 Jaun Pes II. Latsaga Leinuaren kide bikai-
nena izateak ez du esan nahi inolaz ere garaiko 
dokumentazioan halako pisu espezifi koa zuen 
pertsona bakarra izan zenik.  Bere emazte Ande-
re Joana Beaumont-ekoa, modu independientean 
agertzen zen Compto-etan, batzuetan erretribuzio-
ak kobratuz, eta bestetan oparien objektu gisa. 
Badirudi borondate koziente bat dagoela dama 
hau modu indibidualizatuan tratatzeko, eta Errege-
Erreginek berarengandik sentitzen zuten hurbil-
tasuna azaltzeko, ez baitzen alferrik Nafarroako 
Errege Karles II.aren anai txikiaren alaba, hots, 
bere iloba, eta Karles III.aren lehengusua. Bere 
izen propioan errezibitzen ditu modu jarraian gu-
txienez 1383-tik, pentsio modura luzatuko diren 
erretribuzioak, alargun gelditu eta urte askota-
ra, gutxienez 1399-ra arte34. Batzuetan Erregeren 

fl orin, Zaldun horren ehorzketa eta hileta-ospaki-
zunetarako26. Hileta zeremonia, Latsaga-ko Eli-
zan gertatu zen, 1393-ko Azaroaren 13-an27. Egun 
kapera dagoen lekuan, uste dugu, zegoela eliza. 
Egunen batean indusketa arkeologikoak buru-
tu beharko lirateke hau egiaztatu ala ukatzeko.

 1394-ko Martxoaren 9-an, Latsaga-n, 
Latsagako Donibane elizako Erretore eta Jaun Pes 
II. Latsaga-koaren prokuradore “Gassie” edo Gar-
tzia Etxeberri-koak aitortu zuen zor zizkiola Hargin 
edo Igeltsari Gilen Arnautxea-koari, 6 fl orin eta li-
bera bat, Latsaga-ko elizako Kapera burutu igeltse-
ritza lanengatik, non sartuta baitzegoen Zaldun 
horren gorpuzkia28. Modu berean, Zurgin eta Pin-
tore batzuei pagatu zieten bere esku-hartzeengatik 
Kapera horretan hiletei begira. Tamalez, ez ziren 
zehaztu lan horien, ez izaera eta ez kokapena29.

 Beste autore batek pixka bat gehiago ze-
hazten du pasadizo hau, eta zera dio, Jaun Pes 
II.aren hileta urte horretako Azaroaren 13-an egin 
zela, Jauregiaren kaperan. Bere hil-kutxa, oihal 
eta larruekin estali zen, eta ezkutua pintatu zio-
tela kolore gorriz, (bermelloiez), posibleena da 
leinuaren ezkutua pintatu izana. Gainera harrizko 
eskultura bat eraiki zioten Gilen Arnautxea-k es-
kultoreak burutua, 6 fl orin eta libera bat pagatuz30 

 Nafarroako Artxiboek preserbatzen dituzte 
testamentua eta “kodiziloa”, halaber defuntuaren 
ondasunen inbentarioa, 1393-ko Ekainaren 15-
ean idatzitakoa, 1393. urtean zehar testamentu ho-
nen exekuzioaren trazako idatzi guztien ondoren.

 1393-ko Ekainaren 23-an dataturiko 
dokumentu batek, Izura-n, ideia bat ematen digu 
Latsaga-ko Gazteluan gorderiko ganaduaren in-
portantziaz. Jaun Pes II. Latsaga-koaren suhia 
eta “entzule” Augerot Uharte-koak aitortzen du 
errezibitu duela cabezalero Jaun Mikel Mares-
koa, Jaun Urtungo Sorhaburu-koa eta Jaun Ant-
siz Latsaga-koaren partetik, aipatu Pes II.aren 
azken testamentua eta “kodiziloa”, 65 ardi, 36 
ahari, 35 ahuntz trasayuada, 6 antxume, 35 ze-
rri, donazio testamental bidez aipatu Jaun Pes II. 
Latsaga-koak,  Jaun Augerot eta bere emazteak31. 
Ondasunen inbentarioak, 62 zerri eransten ditu. 

 Beste testu batek adierazten du Jaun 
Pes II. Latsaga-koak 90 ahariko taldea zuela32.
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taturik zeuden, eta dudarik gabe argiztapen eta 
aireztapen kondizio askoz ere hobeagoak zituen 
bizitoki honek, Jatorrizko Dorre Nagusi zaharrak 
baino. Honek esan nahi du konfortaren alde egin 
zutela hautua. Harresiaren beheko partean, Men-
debalerantz, oso ongi preserbaturik dagoen Latri-
na bat dago oraindik, horma barnean burutua edo 
“intramurala”. Arotzeria besterik ez zaio falta.

 Obra guzti hau, gure iritziz, jaun Ber-
trand-en ardura izan zen. 1393-tik aurrera Jaun 
Latsaga-ko berri bat azaltzen baita Compto-etako 
Sekzioko dokumentuetan. Jada aipatu dugun Jaun 
Bertrand Santa Grazia-koa zela, Erresumako “en-
tzule”38, eta Pes II.aren ezkutari39. Bere emazte 
Andere Maria Mikel Etxaoz-koa zen40. Jaun Be-
trand Donibane Garaziko Gazteluzaina zen ere41. 

 14. mendearen bukaera arte, Jaun be-
rri Bertrand-ek preserbatu zituen, funtsean, 
nekazal eta abeltzain ustiapeneko ondasun 
higigarriak eta propietateak, baina hurren-
go belaunaldian Nafarroako Errege-Erregi-
nek desheredentzian erori ziren, eta Latsaga-
ko  domeinuak Erret ondasunei batu zizkieten.

 1397-ko Urtarrilan, Jaun Bertrand Latsa-
ga-koa Zaldun izendatu zuen Nafarroako Erre-
ge Karles III.ak42. Ondoren, 1397-ko Maiatzaren 
26-an, Donapaleun, Nafarroako Errege-Erreginen 
Ganbarazain  edo Cambarlenc gisa aipatzen zu-
ten43. 1402-an zin egin zien Nafarroako Errege-
Erreginei, noblezia eta Estatuen gorputzarekin44. 
Beraz, ikusten dugu Bertrand-ek bere osaba 

opariak errezibitzen zituen, adibidez,  Karles II.ak 
1386-an, bere iloba Andere Joana Latsaga-koari 
eman zizkion painu ingelesezko zortzi ukondo35. 
Bestalde, Jaun Pierres II. Latsaga-koaren heriot-
zatik aurrera, Joana Beaumont-ekoak Jauregiaren 
titularitatea andere berri bati utzi behar izan zion, 
hai zuzen ere, Andere Maria Mikel Etxaoz-koari. 
Ordutik aurrera dokumentazion Dama Latsaga-koa 
titulu dotorearekin izendatzen zuten dokumenta-
zioan36. Eloisa Ramírez Vaquero autoreak dionez, 
Joana Beaumont-ekoa bigarren aldiz ezkondu zen 
zazpi urte berantago, 1400. urtean, Jaun Gurrea-
koarekin37. Eraikinari dagokionez, oraingoz fro-
garik ez ba dugu ere, ia segur gaude, Andere ho-
nek bizitokiko berrikuntzetan parte hartu zuela, 
litekeena baita berak antolatzea Gaztelu-Jauregiko 
bizimodua, eta horretara egoki behar baitzen arki-
tektura. Etxearen antolamendu gauza inportantea 
zen, ez dugu inola ere miniusbaloratatzen, arki-
tektoek askotan egiten duten moduan. Eta egingo 
zuen, egun gertatzen den modu berberean. Nik, ar-
kitekto gisa egindako esperientzian, ziurta dezaket, 
bikoteen etxebizitzen antolamentuan, arkitektoare-
kin interlokuzioa mantentzen duena emakumea 
dela, beti, bikoteko bakoitzak duen ogibideak ez 
duela inola ere, errealitate hau kondizionatzen.   

Jaun Bertrand

 14. mendearen bukaeran edo 15. men-
dearen hasieran, segur aski, bizitokiaren leku al-
datzea gertatu zen [Ikus 160]. Jatorrizko Dorre 
Nagusitik, Iparraldeko Harresiko Hormaren kon-
tra eraikitako Etxebizitza batzuetara iragan zen. 
Iparraldeko Harresian ere, kanpoaldera baina oso 
kokapen altuan, Leiho batzuk ireki zituzten. Lei-
ho Seinorialak dira eta ez dute dudarik uzten, leku 
berri hori Jaun-Andereen egoitza izan zela. Zori-
txarrez ez da eraikin horren arrastorik gelditzen, 
egun zutik dirauen bolumen antzeko eraikina, itxu-
raz, 19. mendekoa baita. Hala ere, oraindik irauten 
dute Harresiko barnealdeko horman, etxebizitza 
zahar horiei zegozkien zurezko estruktura euste-
ko erabili zituzten elementuen aztarnak, hau da, 
Mentsulak eta Habe-zuloak. Eraikin hau Zurezko 
Bilbaduraz egin zenaren froga da, duela urte bat-
zuk burutu ziren saio-zulo edo kata arkeologiko 
batzuetan,  Behe Kortan edo Patioan Fundazio 
edo Zimentazio arin batzuk azaldu izana. Horrek 
ekarriko luke horien gainean eraikin arin bat edu-
kitzea. Kanpoko Leihoez aparte barnealderantz, 
hau da, Hegoalderantz nahi adina leiho irekitzeko 
aukera zuten. Beraz, bizitokiak eguzkirantz orien-

[160] 15. mendearen hasiera. Iparraldeko etxebizitzak. 
Bertrand (Marrazkia Yuguero Suso).
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Andere Latsaga-koen presentzian burutu zen46.

 Ordea, Nafarroako Erret Artxibo Nagu-
sian aurkitutako dokumentu batek aipatzen du, 
Jaime? Jaun Latsaga-koa, Errege Katoliko Es-
painiarraren menpe geratu zirenen Bortuetatik-
Haratago Jaunen artean, eta Joan Labrit-ekoaren 
eta Joana Foix-ekoaren zerbitzua abandonatu zu-
tenen artean. Aktu hau, Izura-n sinatu zen 1513-
ko Ekainaren 5-ean, eta 1516-an konfi rmatua47. 

 Baina, 1523-an, Nafarroako Errege Hen-
rike II.ari burutu zitzaion fi deltasun zin egitean, 
Nafarroako Estatuak Parisen bildurik, nobleziaren 
artean Jean (Jaime?) azaldu zen, Jaun Latsaga-koa. 

 Ikusi dugu aurreko kapituluan, Iparral-
deko Nafarroako Jaun-Andereek zein kondizio-
tan azaldu zioten leialtasuna Espainiako Errege 
El Católicoa-ri, hau da, mehatxu pean. Beraz, 
ez da harritzekoa, espainiarrek egungo Nafarroa 
Beherea abandonatu zuten unean, hango Jaun-
Andereek berriz ere errege legitimoak babestea.

 Beraz, “Nafarroako Gerra”, garaikideek 
deitzen zioten bezala, bukatu zen, eta Iparraldean 
Erresumak bere ibilbideari jarraiki zion, berranto-
latu zen, eta beste mende bat testatu independiente 
gisa iraun zuen, bakean. Gero Bearnoarekin kon-
federatu zen, Errege-Erreginen egoitza Paue-ko 
Gaztelura mugituz. Eta Europa mailan prestigio 
handia lortu zuen erresuma antolatuz, jazarpena 
sufritzen zuten Europako jakintsuak babestea-

JaunPes II.aren urratsak segitu zituela, Erre-
sumarekin zituen harremanei dagokionez. Eta 
segitu zuen bere egoitzaren prestigioa handitu 
nahian, eta garaiko erosotasunei moldatu nahian.

 Bere aurreko Jaun Pes II.a bezala, pa-
per inportantea jokatu zuen, bere Leinuari lo-
tua zegoen Beaumont Bandokoen eta Agra-
mont Bandokoen arteko negozioetan. Baina 
azkenik, Jaun Bertrand Latsaga-koa Agramont 
Bandoko partisano banda batel erahil zuen.

 1431-ko Irailaren 21-ean dokumenta-
zioko aktu batek aipatzen du Jaun Gartzia delako 
bat Jaun Latsaga-ko gisa45. Baina zoritxarrez, ez 
dakigu ezer ere gehiago pertsonaia honi buruz.

 1432-ko Irailaren 28-ko dokumentazioko 
beste aktu batek aipatzen du, Andere Maria Etxaoz-
koa, Jaun Bertrand Latsaga-koaren alargun gisa.

Jaime/Joan

 14-16. mendean badirudi, Iparraldeko Ha-
rresiaren kontra eraikitako Bizitoki berriko sute 
batek behartu zituela Jaun-Andereak Jatorrizko 
Dorre Nagusira itzultzen (Duvivier, Legaz, 2000). 
Beraz, Dorre zahar hau guztiz modifi katu zuten 
[Ikus 170]. Iparraldeko fatxadan, fatxada nagu-
sian Ate berri bat ireki zuten. Arku Beheratu ba-
ten bidez, eta inguruan Akolada moduko Moldura 
batez koadratua, Kolonatxo estu batzuen bidez, 
lurreraino heltzen zena. Erdi Arotik Errenaisant-
zarako trantsizioa zen. Mendebaldeko fatxadan, 
erro gotikoko bi Leiho Gurutzedun irekiz, Lurreko 
Solairuan, eta Goiko Solairuan horietako Bakun 
bat irekiz. Kanpoko Eskailera Helikoidaleko Atea 
ere berritu zuten, eta dekorazio berri bat eman 
zioten. Esan dugu, Itxuraz Errenaisantzarantz zi-
hoazen (Duvivier, Legaz, 2000). Barneko zoru-
egiturak guztiz aldatu zituzten, programa berriari 
moldatzeko. Barneko Geletan Tximiniak burutu 
zituzten ere. Beraz, esan daiteke beldurrik gabe, 
Dorre zaharra defi nitiboki Jauregi bihurtu zutela. 

 Nafarroako Erresuma bitan zatitu zutenean, 
hau da egungo Nafarroa Garaia eta egungo Nafa-
rroa Beherea, badirudi Jaun Latsaga-koa dinastia 
legitimoaren alde gelditu zela. Nafarroako Erregi-
na-Erregine Katalin Foix-ekoareneta Joan Labrit-
ekoaren koroatze zeremoniaren prozesu berbala, 
Iruñean gertatu zen, normalean, Iruñeko Katedra-
lean burutzen zen, eta dirudienez, 1494-ean, Jaun-

[170] 15-16. mendeko. Jatorrizko Dorre Nagusia 
berritu zuten. Litekeena da, Jaun Jaime/Joan Latsaga-
koak erakitzeko agindu izana 
(Marrazkia, Yuguero Suso).
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gisa aitortu zuten, Henry IV izenarekin. Fran-
tziako estatua baketu, eta errestauratu zuen. Erre-
ge honek Jaun Bernard II Latsaga-koari, Ozti-
barre-ko Baile kargua mantendu zion (1609).

 Hurrengo Erregea, Nafarroako Luis II.a 
eta Frantziako XIII.a Justua-k (1520-1620) Ba-
tasunaren Ediktua promulgatu zuen 1620-an, Na-
farroa eta Frantzia batuz, hori bai, bere Foruak, 
Frankeziak, Libertateak eta Eskubideak preser-
batu zituelarik. Pentsatzen dugu, jada hasi zela 
Erresuma eta Eraikin Multzoaren dekadentzia. 
17. mendean zehar ez da Leinuari buruz hitz egi-
ten dokumentazioan. 1720-ko Martxoaren 22-an 
soilik, aurkitzen dira arrasto batzuk, garai ho-
rretan Jaun Dominika Latsaga-koa, Salaberri-
ko Katalin Irunberri-koarekin ezkondu baitzen.

Jaun Joan Balentin

 Beraz, uste dugu, 17-18. mendean, 
Gaztelua-Jauregia abandonatu egin zela [Ikus 
180]. Eta eguratsak eta denborak pixkana hon-
damendira eraman zuen. Lehenik estalkiak 
eroriko ziren mantenu faltagatik, eta halabe-
harrez,  Eraikin Multzoaren barneko Zurezko 
Estrukturak pixkana, usteltzen joango ziren.

 Eta 1743-an, aipatu zuten Jaun Joan Ba-
lentin Santa Maria Latsaga-koa Nafarroako Erresu-
mako Estatuetan onartu zutela. Latsaga Leinuak 18. 
mendera arte iraun bazuen ere, ez da haien aipame-
nik, eta badirudi jada Gaztelu-Jauregia ez dela haien 
egoitza, aspaldian abandonatua zela ere dirudi. Be-
raz, hor utziko ditugu, Jaun Bernard II. Latsagakoa 
azken biztanle gisa, eta Jaun Joan Balentin Latsa-
ga-koa Leinuaren azken kide gisa. 1789-an, Fran-
tziako Iraultzarekin kontsumatu zen, Nafarroako 
erresumaren Foruen edo Legeen abolizio totala.

Schilt, Eihartze, Hariztoi, Primorena eta Ithu-
rralde

 Orain ikusiko dugu zein zen Gazteluaren 
egoera 19. mendean. Azme-ko eliza mende hone-
tan eraitsi zen. Izura eta Azme 1854-ean batu zi-
ren. Izur. 1874-an ondasun batzuen salmenta bat 
gertatu zen, nahitaezko desjabetze baten bidez, 
Etxebarri-Aphat, Donibane Garazi-n kokatua, 
Agerreborda, eta Latsaga Izura-Azme-koa, eta 

gatik. Garai hartako Shakespeare bezalako ida-
zle ospetsuek goraipatu zuten Nafarroa. Navarre 
shall be the wonder of the world, hau da, “Nafa-
rroa munduko harridura izango da” (Shakespeare, 
1590: Act i Scene I). Beraz, logikoa iruditzen zai-
gu Jaime/Joanek arestian aipatu digun obra guzti 
horiek aurrera eramatea, hau da, Dorre zaharra 
Jauregi bihurtzea. Egoera politiko-sozial-kultu-
ralak posible egiten baitzuen beste bizimodu bat. 

 Nafarroaren eta Eraikin Multzoaren gainbe-
hera ulertzeko pixka bat luzatuko gara hemen, nahiz 
eta garai emankor bat izan zen, motz izan zelako. 
Horrela, Nafarroako Erregina Andere Joana III. 
(1555-1572) Labrit dinastiakoak Erreforma kalbi-
nista onartu zuen, eta espainiarren etsai bihurtu zen. 
1571-ean Erreginak Joanes Leizarraga-ri mandatu 
zion “Testamentu Berria”-ren itzulpena euskarara, 
beraz, batek daki horrela segitu ezkero hizkuntza 
horrek izango zukeen bilakaera. Baina Erregina 
pozoiturik hil zen San Bartolome Gauaren, hau 
da, protestanteen masakrearen aurreko egunean.

 1583-ko Uztailaren 28-an dataturiko ar-
txibo notarialen aktu batean Jaun Jakes Nege-
loa azaltzen da Jaun Latsaga-ko gisa, Katalin 
Latsaga-koaren senarra, eta Latsaga-ko larrea 
deitzen den lursail pieza bat saldu zuen, alde ba-
tetik Latsaga-ko eiheran edo errotaren, Arre-
gain-go lurren, eta beste aldetik Biduze ibaiko 
uren, eta Santa Grazi-ko lurren aurrez aurre48.

 Ondoren Nafarroako Errege Henrike 
III. Handia (1572-1610) etorri zen, Borboi Di-
nastiakoa, Higanoten burua, Frantziako Errege 

[180] 17-18. mendeetan, Eraikin Multzoa abandonatua. 
Jaun Balentin Latsaga leinuo azken kidea 
(Marrazkia, Yuguero Suso).
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ditu zela, Prentsa itxi handi bat baitu etxeak.

 Latsaga-ko domeinuaren erosle berri Jaun 
Bertrand Hariztoi dugu, Jatsu-n bizi dena, 1875-ko 
Otsailaren 12-an burutu adjudikazio bidez. Ondo-
ren Latsaga-ko domeinua Izura-ko Jaun Primore-
na-k erosi zuen. Eta azkenik Andere Ithurralde da 
egungo jabea. Andere Ithurralde-ren senar Jaun Da-
niel Arbeletxe nahiko genuke aipatu, adeitasun eta 
pazientzia handiz erakutsi baitigu behin eta berriz 
Gaztelu-Jauregia, gure Doktoretza Tesiko lanaren-
tzat oso baliagarria izan den informazioa eskainiz. 

Beste Pertsonaia batzuk

 Ikusi ditugun pertsonaia nagusi hauen 
artean Latsaga izena zeramaten beste batzuk 
ere azaltzen dira dokumentazioan, adibidez, 
Erret Kontseilaria-k, Compto-etako “entzule”-
ak, ezkutariak, zaldunak, kantariak… aldizka 
azaltzen dira dokumentazioan, oraindik ez bada 
ere posible beraien senide loturak, eta harrema-
nak determinatzea Jaun-Andere Latsaga-koekin.

 Horrela, 14. mendean zehar mesnader-ak 
(hau da, Erresumako Altxorrak pagatutako ezkutari 
edo zaldunak, arma zerbitzu batengatik) izan ziren 
Latsaga izen hau zeramatenak, Jaun Bernard 1329-
1330-ean, eta Jaun Gartxot 1371 eta 1385-ean. 

 1376-an aipatzen dute Jaun Bernart Latsa-
ko delako bat, Rocabruna Gazteluko Gazteluzain49.

 1381-an Itxusko Latsaga-koa ezkuta-
ri da50. Jaun Bertand-en urruneko ahaidea da, 
heredentzia eskubiderik gabekoa51. 1388-an, 
Erregeak ematen zizkion ezkutari Jaun Itxusko 
Latsaga-koari, Lartzabale-ko Sala-ko Jaunari, 
Oztibarre-ko Leretarai-ko ohiko errenta guztiak52.

 1384-an Jaun Nikolau Latsagako delako 
bat Arma Uxier (Arma Sarjentu, asanblada legis-
latiboan ordena mantentzen zuen ofi ziala) dugu53, 
eta 1387-an Errege Karles III.arengandik hurbil 
dago53. Pes II Latsaga-koaren beste iloba bat da.

 Azkenik esan daiteke Latsaga-koen lehen-
gusuak segitzen zutela izaten Baiona-ko burgesak. 
Zera diote, 1394-an, Jaun Bertrand (edo Bertranon) 
Latsaga-koak mailegatu zizkiola 46 urrezko libe-
ra eta 340 noble, Nafarroako Lotinante Karles I. 
Beaumont-ekoari, eta Jaun Per Arnaut Garro-koari, 
Ingalaterra-ra egin bidaia diplomatikoagatik54.

notaria izandako Joseph Schilt-enak izango dira, 
hain zuzen ere, Donibane Garazi-ko notaria izan 
zenaren Florent Schilt-en oinordekoa. Salmenta 
honek Latsaga-ko Gazteluaren eta bere domei-
nuaren deskripzioa posible egin zuen. Horrela dio 
dokumentuak. Latsaga deituriko Gaztelu zahar 
bat harlanduz, karez eta honarrez eraikia, Izura-
Azme herrian kokatua, bere fatxada Iparralde-
rantz duena. Alde honetan, Lurrezko Solairuan, 
Auto-Ate batez argiztatua dago, Lehen Solairuan 
Leiho batez, eta Bigarren Solairuan beste Leiho 
batez, eta Hegoaldean bi Leihoen bidez solairuko. 

 Segitzen du deskripzioak, etxe bat dago 
atxikia gaztelu horri, harria, kare eta honda-
rrrez eraikia, teila kurbodun estalkiz, eta bar-
nean Sukalde bat eta Gela bat ditu, Hegoal-
dera Leiho bat duelarik, eta bi Mendebaldera.

 Konpontzen ari diren aitzinako hormen 
barnean beste etxe bat dago, eta bertan Ukui-
lua dago, Upategia, Aletegia, eta Zerritegia, 
hau guztia, Gaztelu zaharraren harresiari atxi-
kia. Mendebaldean gurdientzako Ate bat dago, 
eta bost Ate, eta bost Leiho, konsfi skatua se-
gitzen duen Korta edo Patio txiki batera ema-
nez. Eta bere inguruan dago eraikia etxe hori.

 Bai Gazteluaren eraikina, eta bai gai-
nontzeko etxeak harri, kare eta hondarrez erai-
kiak daude, eta teila kurbo eta lauez estaliak.

 Gazteluaren alde guztien aurrean, Gaztelu 
hartako antzinako Lubakiek okupatzen zuen lursai-
lak daude, 17 area eta 50 zentiareako azalerarekin.

 Eraikin eta Lursail guzti hauek nekaza-
ri Jaun Xan Eihartz-ek gozatu eta ustiatzen ditu, 
Izura-Azme herrian bizi dena, kolono partzial gisa 
lan egiten duena, hitzezko errentamendu bat betez.

 Aktu honek zehazten du ere, Latsaga-ko 
domeinuak ez duela mahastirik, baina badirela 
Latsaga-ko propietatean, Upelak, Dolare mugikor 
txiki bat, eta ardoa egiteko zuzenduriko beste Tres-
na batzuk. Tresna hauek izatez Izura-ko Agerrebor-
da propietateari zerbitzatzen diote, mahasti ugari 
baititu, Latsaga-n bilduak besterik ez daude-eta.

 Beraz, determinatua dago Tresna hauek 
Agerreborda propietatearekin batera salduko 
zirela, eta baita ere arrazoi handiagoz, Latsa-
ga-ko eraikina eroslearen propietatean gel-
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[190] Latsaga Leinuaren Genealogia (Yuguero Suso-ren arabera).
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egun bezala, monarken entrepresa diploma-
tiko eta militarrentzako funtsezkoa zen gauza.

 Eta azkenik, beste batzuk Militarrak ziren, 
Errege-Erreginei Jende Armatuak uzteko, Erresu-
maren Inbasio edo Gerra edo kasuan, eta noski, 
logikoa denez, horren truke Pribilegioak lortzen 
zituzten, bizitza jokatzen baitzuten. Egun bezala.

Konklusioak

 Gaztelu-Jauregia kokatua dagoen lekua 
oso antzinatik lekua estrategikoa da, beraz, ez da 
harritzekoa historian zehar izan duen papera. Ga-
rai guztietan segitu baitu estrategikoa izaten, egun 
inportantzia galdu badu ere, agian egunen batean 
berreskuratuko du. Garbi ikusi dugu Eraikin His-
torikoaren eboluzioa Leinuaren eboluzioaren ara-
berakoa dela. Gu saiatu gara historian, Gazteluko 
Biztanleek, Erresumako Pertsonaia Historikoekin 
zuten erlazioa, eta Eraikin Historikoaren aldaketak 
uztartzen. Noski, hau guztia oraingoz hipotesi mai-
lakoa da, indusketa arkeologiko bat egin arte, bai 
lur azpikoa eta bai lur gainekoa. Ez dezagun ahantz, 
Eraikin Osoa dela aztarnategi arkeologikoa. Ikusi 
dugu Leinua aspalditik dagoela lotua Nafarroako 
Erresumarekin. Dokumentazioan, 1258-an azalt-
zen den lehen pertsonaia Gaillart delako bat da, 
eta badirudi, Erresumako funtzionarioa zela. Be-
raz Latsaga-ko ustezko Lehen Jaun honi egotzi 
diogu egun oraindik zutik irauten duen Dorrearen 
Fabrika Nagusia. Harrizko Dorre Militar arkaiko 
eta hermetikoa izango zen Jaun horren egoitza. 
Nahiz eta aipatu dugun, hipotesi gisa, aurreko 
Zurezko Dorre baten aztarnak izan daitezkeela, 
egungo Dorrearen beheko partean dagoen Harri-
zko Hormatxo bat, eta litekeena da, dokumentazio-
an azaltzen ez den Gaillart-en aurrekoak eraikia. 

 Hurrengo berriek Leinua Nafarroako 
Errege-Erreginen aldamenean jartzen gaituzte. 
Jaun Pierres edo Pes I. Latsaga-koari buruz ari 
gara, hain zuzen ere, Jaun hau dokumentazioan 
aipatzen dute, 1270-ean, Nafarroako Errege Ti-
balt II.a, eta Frantziako Errege Louis IX, Sain-
Louis, Gurutzadetara akonpainatzeagatik. Eta 
aipatu dugu arestian, datu honetatik ondoriozta 
daitekeela Jaun Latsaga-koa ez zela edonor. Nor 
joaten zen tamaina horretako entrepresetara, ba, 
dudarik gabe jende inportantea, Erresuma erre-
presentatzen zuena. Beraz, ikusten dugu leinua go-
rantz doala, eta noski honek berrikuntza dakarrela 
Leinuaren duen egoitzan. Guk pentsatzen dugu, 

 1396-an azaltzen da dokumentazioan Jaun 
Gilen Latsaga-ko delako bat, ezkutari55, Bertrand 
Latsaga-koaren iloba56. Ikusten dugu argi eta gar-
bi klientelismoa ez dela gaur egungo gauza berria.
Hau guztia, modu grafi ko batean, erraza-
go ulertzeko, Latsaga Leinuaren Zuhaitz Ge-
nealogikoa [Ikus 190] erakutsiko dugu (Yu-
guero Suso, 2015: 39). Bertan azaltzen dira 
Latsaga-ko Leinuko kide bakoitza bere garaian 
kokatuta, eta aldamenean, harremana izan zuten 
Nafarroako Erresumako pertsonaia inportanteak.

ORAINARI ERREFERENTZIA

 Ikusi dugun bezala, garbi dago, Erdi Aroko 
Jaun-Andereak egungo Politiko, Entrepresari eta 
Bankariak eta Militarren Buruzagiak bezalakoak 
zirela. Beti boterearen inguruan zebiltzan, eta bat-
zuk administrazioko karguak zituzten, hain zuzen 
ere, egungoak bezalaxe (Gaur egun, adibidez, Es-
painian Partidu Politikoetako eskualdetako buruza-
giei zuzenean “Baroi” deitzen diete, Erdi Arokoei 
erreferentzi zuzena eginez). Erdi Arokoak bezala 
egun ere eraikin berezietan bizi dira, adibidez, be-
ren “villa” ia Gotortuetan, Seguritate Neurriekin 
(eta inportanteenak Jende Armatuz babesturiko 
ia benetako Gaztelu modernoetan). Herriak kasta 
deitzen dien horiek dira, eta garai bateko Bandoak 
egungo Partidu Politikoak dira. Eta Errege-Erre-
ginak, hau da, noble guztien buruak egun Europa 
bertako Herrialde askotan existitzen dira ere ora-
indik. Nahiz eta erregimen horiek, demokrazia for-
mala duten. Gorteetan ere eserlekua zuten nobleek, 
egungo Diputatuen gisa. Eta zer esanik ez “klien-
telismoari” dagokionez, antza izugarria dute, egu-
noro ikus-entzuten dugu komunikabide guztietan.

 Egun bezala, Erdi Aroko noble batzuk 
politikara dedikatzen ziren. Beste batzuk entre-
presara, hau da, Industriara, adibidez, Burdinolen 
jabeak izaten ziren. Beraz, egungo entrepresa-
riekin konparatzea ez da gauza arraroa. Ez dugu 
ahantzi behar Erdi Aroa, aro teknologiko bat izan 
zela, autore batzuentzat Lehen Iraultza Industria-
la. Betaurrekoak, Ikatz Meategiak, Ferrak Serie 
Produkzioan egiten hasi ziren lehen aldiz, Erlo-
ju Mekanikoa inbentatu zuten, Xurgatze-Ponpa, 
Ehungailu Horizontala, Moria, Haize-Errota, 
eta Marea-Errota ere (Rybczynski, 2009; 34).  

 Beste batzuk Bankariak ziren, eta 
Errege-Erreginei dirua mailegatzen zieten, 
hau da, hartzekodunak edo akreedoreak ziren, 
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 Orduan txanda Pes II.aren ilobari heldu 
zitzaion, Jaun Betrand Santa Grazia-kori. 1393-
an Jaun Latsaga-ko gisa azaltzen da dokumen-
tazioan, Erresumako “entzule”. Jaun Bertrand 
ere Donibane Garazi-ko Gazteluko Gazteluzain 
zen. 1397-ko Urtarrilan, Jaun Bertrand Latsa-
ga-koa zaldun izendatu zuen Nafarroako Errege 
Karles III.ak. Ondoren, 1397-ko Maiatzaren 26-
an, Donapaleun, Nafarroako Errege-Erreginen 
Ganbarazain gisa aipatzen dute. Eta 1402-an 
zin egiten zion Nafarroako Errege-Erreginei, no-
blezia eta Estatuen gorputzarekin, estatuaren 
parte izaten segituz. Beraz, ikusten dugu Jaun 
honek bere osaba Pes II.aren urratsak segitu zi-
tuela, eta Leinuaren prestigioa eta botereari eut-
si ziola. Uste dugu, Dorre zaharra utzi, eta egun 
desagertuak diren Zurezko Etxebizitza berriak 
eraiki zituela Iparraldeko Harresiaren kontra. 
Segur aski, bizitza kondizioak nabarmen hobetuz. 
Aipatu dugunez, eguzki, argiztapen, eta airezta-
pen askoz ere handiagoarekin, eta garai horretan 
Leinuko kideek behar zuten luxu guztia garanti-
zatuz, eta konfortaren kontzeptua pixkana sartuz.

 Dokumentazioak dio, 1494-an hurrengo 
Jaun Latsaga-koa, Katalin Foix-ekoaren eta Joan 
Labrit-ekoaren koroatze zeremonian presente egon 
zela, Iruñean. Pentsatzen dugu Jaime/Joan izan 
zitekeela. Baina 1512-an, Gaztelak Nafarroako 
Erresuma osoa inbaditu zuen. Eta Erresuma be-
rreskuratze-galtze saio batzuen ondoren, egun 
Nafarroa Behera esaten dena Gaztelarrek abando-
natu egin zuten, eta egungo Nafarroa Garaia kon-
kistatu zuten. Zatiketa suertatu zenean badirudi 
Jaun Latsaga-koa dinastia legitimoaren alde azal-
du zela. Iparraldean Erresuma berrantolatu egin 
zen, eta aurrera segitu zuen, Estatu independiente 
gisa. Garai honetan Jaime/Joan azaltzen da doku-
mentazioan Jaun Latsaga-ko gisa. Dokumentu ba-
tek ordea dio Jaime/Joan Latsaga-koa,  Errege El 
Católico espainiarraren menpe jarri ziren Jaunen 
artean aipatzen duela, Katalin Foix-ekoaren 
eta Joan Labrit-ekoaren zerbitzua abandonatuz, 
Izura-n, 1513-an sinatua, eta 1516-an konfi rma-
tua. Badakigu, derrigorrez eta mehatxupean egin 
zutela, eta horregatik, 1523-an Nafarroako Esta-
tuek, Paris-en bildurik, Nafarroako Errege Hen-
rike II.ari fi deltasun zin egitea burutu zutenean, 
nobleziaren baitan agertzen da Jaun Jaime/Joan 
Latsaga-koa. Egoera politikoa guztiz aldatu zen, 
Erresuma bakean, kontsolidatu baitzen Bortueta-
tik-Haratago partean. Honek Eraikinean isla izan 

Jaun honek Lehen Harrizko Barruti bat eraiki zue-
la, defentsa eta prestigioa aldi berean handituz.

 Gero Baionatik etorri zen aldaketa. Na-
farroako Erresumak Gaztelak Mendebaleko kosta 
eta Ingalaterrak Iparraldeko kosta kendu ziote-
nean, Baionako burgesekin egiten zituen tratuak 
Nafarroako itsas portu natural hori erabiltzeko. 
Horrela azaldu zen Baionako burges Nikolau, 
Nafarroako Errege-Erreginekin lotua. Jaun ho-
nek Errege-Erreginen entrepresak fi natziatzen 
zituenez, Errege-Erreginen faborea irabazi ten 
zuen. Andere Aude Vieillotte-kin ezkondu zen, eta 
Latsaga-ko Jaun-Andere bihurtu ziren. Merkata-
ri Nikolau, 1355-tik aurrera, Nafarroako Errege 
Karles II.aren Erret Salbaguarda batez pribilegia-
turik izan zen, eta hor egon zen Leinu honen for-
tunaren jatorria. Pertsonaia hau zuzenean Errege-
Erreginen hartzekodun edo akreedore gisa azaldu 
zen. Horrela, status igoera honek lehen aldaketa 
handia eragin zion, oraindik Barruti Txiki bat 
zuen Dorre zaharrari. Nikolau-ek bere egoitzan 
dirua inbertitu zuen, eta etorkizuneko handitzea-
ren oinarriak jarri zituen gure ustez. Aurrekoak 
bezala, honek ere Defentsa eta Prestigioa handi-
tu zituen, Jatorrizko Dorrea Harresi handi batez 
inguratuz, eraikinaren eskala betirako aldatuz.

 Historiak segitzen du, eta Nikolau eta Viei-
llotte-n seme Jaun Pierres edo Pes II. Latsaga-koa 
jada Zaldun gisa azaltzen da dokumentazioan. Be-
raz, dirua gurasoen fortunatik heredatzeaz aparte, 
nobleziaren artean gorantz egin zuen. Eta gainera 
Errege-Erreginen entrepresa Militarretan zuze-
nean parte hartu zuen. Berak jende armatu ugari 
zituen bere zerbitzura. Bere zigiluak erakusten di-
gunez, bere burua Gerrari gisa ikusten zuen. Hori 
gutxi balitz, Nafarroako Errege Filipe III.aren 
hirugarren seme infantearen alaba Joana-rekin 
ezkondu zen. Horregatik, eta bere nortasunaren-
gatik Pes II.a Karles III.aren Gorte gizon bilakatu 
zen. 1373-an Nafarroako Errege Karles II.ak Jaun 
Pes II.a Ganbarazain izendatu zuen, hots, Erre-
sumako oso kargu inportantea, Errege-Erreginak 
leku guztietara akonpainatzen zuen noblea baitzen. 
1387-an Errege berriak, Karles III.ak, Lizarra-n, 
Ganbarazain Handi izendatu zuen Jaun Pes II.a. 
Jaun honek defi nitiboki Nikolau-ek jarri zituen oi-
narriak profi tatuz, bere egoitza, benetako Gaztelu 
bilakatu zuen, Printze baten Egoitza nahi zuen, 
hala ikusten baitzuen bere burua. Harresia altue-
ran handitu, eta izkinetan Dorreak eraiki zituen, 
honek Defentsa eta Prestigioa nabarmen handituz.
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regia ez zela haien Egoitza, aspaldian abandona-
tua zela ere dirudi. Beraz, hor utziko ditugu, Jaun 
Bernard II. azken biztanle gisa, eta Jaun Joan 
Balentin Latsaga-ko Leinuaren azken kide gisa. 
1789-an, Frantziako Iraultzarekin kontsumatu zen 
Nafarroako Foruen edo Leggen abolizio totala.

 Beste pertsonaia sekundarioei buruz, 
hau da, Latsaga Leinuko ahaideei buruz esan, 
Erresumako kargu diferenteak eduki zituztela bi-
tartean. “Klientelismo” politikoa, benetan,  oso 
gauza zaharra dela demostratuz, han eta hemen.

Oharrak

1 (Nafarroako Erret Artxibo Nagusia, N.E.A.N. Comp-
to-ak, Erregistro zbk. 1 (1259 eta 1266), Yuguero-ren 
arabera).
2 Adibidez Untzueta-ko Dorrea, Eibar-en Gipuzkoan, 
Ganboa Bandokoek 1420-an erretakoari buruz doku-
mentazioak dio,”ca era de madera” (Etxea zurezkoa 
zen). (Bienandanzas, 174, González Cembellín-en 
arabera).
3 (Pirinio Atlantiarretako Artxibo Departamentala, 
P.A.A.D.A., G 77, Legaz-en arabera).
4 (N.E.A.N. Comptoak, kax. 38 zbk. 21 orr. 11, Legaz-
en arabera).
5 (N.E.A.N. Comptoak, kax. 21 zbk. 37 I, kax. 21 zbk. 
37 II, kax. 21, zbk. 90 XXXIX, Legaz-en arabera).
6 (N.E.A.N. Comptoak, kax. 15, zbk. 47 XV, guk kont-
sultatuta).
7 (N.E.A.N. Comptoak, kax. 53 zbk. 13 I, Legaz-en 
arabera).
8 (N.E.A.N. Comptoak, kax. 20 zbk. 112 I, kax. 32 zbk. 
15 V, kax. 57 zbk. 85 VIII, Legaz-en arabera).
9 (N.E.A.N. Comptoak, kax 67. zbk. 35 X, artxiboak 
guri mailegatutako argazkia).
10 (N.E.A.N. Comptoak, kax. 69 zbk. 46 III, Legaz-en 
arabera).
11 (N.E.A.N. Comptoak, kax. 27, zbk. 18 I, Legaz-en 
arabera).
12 (N.E.A.N. Comptoak kax. 27 zbk. 55 X, Legaz-en 
arabera).
13 (N.EA.N. Comptoak, kax. 28 zbk. 10, kax. 42 zbk. 
31 I, Legaz-en arabera).
14 (N.E.A.N. Comptoak, IX, 306, Asiron-en arabera).
15 (N.E.A.N. Comptoak, kax. 41 zbk. 11 XL, Legaz-en 
arabera).
16 (N.E.A.N. Comptoak, kax. 64 zbk. 11 IX, Legaz-en 
arabera).
17 (N.E.A.N. Comptoak, kax. Zbk. V, Legaz-en arabe-
ra).
18 (N.E.A.N. Comptoak, zbk. 232 eta 991, XV, Asiron-
en arabera).
19 (N.E.A.N. Comptoak, zbk. 627, XVI, Asiron-en 
arabera).

behar zuen. Eta hala izan zen, sute batek lagundu-
ta. Esan nahi baita. Jaun Bertrand-ek eraikitako 
Etxebizitzetan, itxuraz, sute bat gertatu zela, eta 
honek derrigortu zituela biztanleak Jatorrizko Do-
rre Zaharrera itzultzea. Hau profi tatuz, Jaun Jai-
me/Joan-ek Eraikin zahar hau guztiz berritu zuen, 
arestian esan dugunez, Dorre zaharra Jauregi bi-
lakatuz. Hemen esan behar dugu garai diferenteen 
trantsizioan gaudela, eta Erdi Aroa pixkana atzean 
utzi, eta Errenaisantzara sartzen ari zirela, nos-
ki, aurrerago zehaztasun handiagoz komentatuko 
ditugun arkitektura kontzeptu berriekin. Garai 
emankor baina motz bati hasiera emanez. Adibidez, 
Joana III., Labrit Dinastiakoak, 1571-ean, Joanes 
Leizarraga-ri mandatu zion “Testamentu Berria-
ren” itzulpena edo “translazionea” euskarara.

 1583-an, Jaun Jakes Negeloa azaltzen 
da dokumentazioan, Jaun Latsaga-ko gisa, Ka-
talin Latsaga-koarekin ezkondua baina ez daki-
gu honek eraginik izan ote zuenik Eraikinean.

 1609-an, Nafarroako  Errege Henrike 
III.a eta Frantziako Henry IV.ak, Handia-k Jaun 
Bernard II. Latsaga-koari, Oztibarre-ko Baile kar-
gua mantendu zion dokumentazioaren arabera.

 Hurrengo Erregea Nafarroako Luis II.a eta 
Frantziako XIII.a Justua-k Batasunaren Ediktua 
promulgatu zuen 1620-an, Nafarroa eta Frantziako 
Erresumak batuz, hori bai, Nafarroak bere Foruak, 
Frankeziak, Libertateak eta Eskubideak preserba-
tu zituelarik. Hala ere, pentsatzen dugu jada hasi 
zela Erresuma eta Eraikin Multzoaren dekadentzia. 

 17. mendean zehar ez da Leinuari buruz 
hitz egiten dokumentazioan. 1720-ko Martxoaren 
22-an soilik, aurkitzen dira arrasto batzuk, garai 
horretan jaun Dominika Latsaga-koa Salaberri-
ko Katalin Irunberri-koarekin ezkondu baitzen.

 Beraz, 17-18. mendeetan, Gaztelu-Jaure-
gia abandonatu egin zen. Eta eguratsak eta den-
borak pixkana hondamendira eraman zuen. Le-
henik Estalkiak eroriko ziren mantenu faltagatik, 
eta halabeharrez Eraikin Multzoaren barne zu-
rezko estrukturak pixkana usteltzen joango ziren.

 Eta 1743-an, aipatu zuten Jaun Joan Ba-
lentin Santa Maria Latsaga-koa Nafarroako Esta-
tuetan onartu zutela. Latsaga Leinuak 18. mende-
ra arte iraun bazuen ere, ez da haien aipamenik 
dokumentazioan, eta badirudi jada Gaztelu-Jau-
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49 (N.E.A.N. Comptoak, kax. 30 zbk. 35 XXVIII, 
Legaz-en arabera).
50(N.E.A.N. Comptoak, kax. 43 zbk. 56 I, Legaz-en 
arabera).
51 (N.E.A.N. Comptos, kax. 69 zbk. 33 VIII eta V, kax. 
69 zbk. 23 I eta II, Legaz-en arabera).
52 (N.E.A.N. Comptoak, kax. 57 zbk. 35, kax. 83 zbk. 5 
XXX, Legaz-en arabera).
53 (N.E.A.N. Comptoak, kax. 48 zbk. 56 XIII, Legaz-en 
arabera).
54 (N.E.A.N. Comptoak, kax. 54 zbk. 30 XV, kax. 54 
zbk. 24 VIII, Legaz-en arabera).
54 (N.E.A.N. Comptoak, kax. 64 zbk. 17 XXXVII eta 
XXXVIII, Legaz-en arabera).
55 (N.E.A.N. Comptoak, kax. 72 zbk. 35 II eta VII, 
Legaz-en arabera).
56 (N.E.A.N. Comptoak, kax. 111 zbk. 10 XIV, Legaz-
en arabera).
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10] tratatzen baititu, eta mota diferentetako oin-
plano edo elebazioak erakusten baititu (Viollet-
Le-Duc, 1814-1879, II: 19-28). Ikusi dugu aurre-

Sala Nagusia eta Mahaia

 Autore ingeles batek Gaztelu bateko bizit-
zaren deskripzioa Great Hall-arekin hasten du, hau 
da, Sala Nagusia-rekin (Gravett, 2002: 38). Zera 
dio, Gazteluko Gela Nagusia zela, Jateko, Lo egi-
teko, eta Gazteluko Negozioak eramateko erabil-
tzen zela. Nafarroari begiratzen badiogu, ikusiko 
dugu nafar autoreek esaten dutena, hau da, Sala 
Nagusiak, gehien bat Egongela, Jangela eta Lo-
gela gisa balio zuela (Martinena, 1994: 278). Hori 
esaterakoan, gure ustez autore honek inplizitoki 
jada arestian aipatu genuen intimitate eza adieraz-
ten du. Eransten du, beste xede batzuetarako ere 
erabiltzen zela, hala nola Errezepzioak eta Erre-
presentazio aktuak egiteko. Beraz, autore ingelsak 
esan zuenaren berbera esan du azken fi nean. Bere 
aldetik, azken autore goi nafar honek konparazio 
bat egiten du Frantziarekin, eta Viollet-Le-Duc ai-
patzen du, autore ospetsu honeke ere, Salak [Ikus 

7. KAPITULUA. GAZTELU-JAUREGIKO BIZIMODUA

Laburpena

 Kapitulu honetan, saiatuko gara garai haietako bizimodua nolabait islatzen. Arkitektura ez baita 
harriz egindako monumentu huts bat baizik eta, beste gauza eta askoren artean, pertsonek duten bizi-
modua posible egiten duen edukitzailea da. Eta pertsona hauen bizimodua aldatzen doan heinean, al-
datzen dena. Nafarroako Erdi Aroko Jaun-Andere haien bizimodua, hau da, egunoroko bizitza pixka bat 
nolakoa zen ikusteko erreferentzia gisa autore ingeles batekin hasiko gara. Horrela konparatuko dugu 
Nafarroako Erresumako bizitza Europako beste erresumetakoekin. Ikusiko ditugu ere, garai hartako obje-
ktu pertsonalak, eta hori egiteko Jaun Pes II. Latsaga-koaren testamentua erabiliko dugu1. Ikusiko dugu 
ere, Rybczynski-k konfortaren eboluzioaren inguruan garatzen dituen kontzeptuak. Eta azkenik, bertako 
adibide bat jarriko dugu, konfortaren eboluzioa modu praktiko batean ikus dezagun. Oiartzun-go Itu-
rriotz Dorrea da, eta bertan, Jaun-Andereen bizimodua hobetzeko gertatu ziren aldaketak ikusiko ditugu. 
Ikusiko dugu ere, 16. mendean zein elementu berriztatzaile jarri zituzten egunoroko bizitza hobetzeko.

[10] Sala Nagusia (Viollet-Le-Duc-en arabera). 
(Viollet-Le-Duc, 1814-1879, II: 19-28).
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liak zeuden. Paretak pintura eta paretako tapizez 
estaliak zeuden (Jusué Simonena, 2008: 37, 44). 

 Guk, Espainiako Segovia-ko Cuéllar Gaz-
telu-ra, 2011-ean burutu genuen bisitaldian ikasi 
genuen, tapizak ez zirela elementu dekoratibo huts. 

ko kapituluetan, Sala oso atzetik datorren gauza 
dela, aurrekari diren mota gazteluek ere bazutela, 
eta lehenago ere, eta erromatarren aula-raino irit-
siko ginatekeela, eta segur aski ez aurrerago ere. 
 
 Martinena-k dio, Viollet-Le-Duc-ek ma-
rrazten zituen eraikinak luxutsuegiak zirela Na-
farroarako Gaztelu eta Jauregi gehientsuetarako 
baina bazirela horrelakoak inportante batzuetan 
hala nola Tutera, Lizarra, Donibane, Elo edo Tie-
bas, eta noski Iruñe-ko Gazteluetan, egun guztiak 
aurrietan, edo ia deagertuak. Guk, hori demos-
tratzeko, eransten ditugu hemen Olite Gazteluko 
Sala Nagusiak, oraindik existitzen direnak, Erre-
gearen Sala [Ikus 20] eta Erreginaren Sala [Ikus 
30]. Arkitektura Elementu hauek noski, dekorazio 
aparatu oso inportante batez horniturik zeuden. 
Argazkietan egun dauden bezala ikusten ditugu, 
hutsik, hotz sentsazioa handi ematen dute. Ez zi-
ren horrelakoak bere garaian. Errege-Erreginen 
Jauregia, bere okupatzaileen duintasunari, garai 
bateko itxurari, eta ezaugarri batzuk zituen eremu 
bati egokitu behar zitzaion, beste gauza batzuen 
artean bizitza gortesauaren esplendoreagatik. Ga-
rai hark hornitu zitzakeen erosotasun guztiei, eta 
Olite-n Evreux dinastiaren magnifi zentzia erantsi 
behar zitzaion. Adibidez, Karles III.a (1361-1425) 
erlojuak bezalako objektu preziatuen bildumazalea 
izan zen. Bere gelan balio handiko bat zegoen, eta 
1401-ean berdin bat egitea agindu zuen bere emaz-
tearentzat. Tximinia Handiek epeltzen zuten, egun 
gela hotz eta galeria desatsegin gisa sentitzen di-
tugunak, baina horien zoruak estera trinkoz esta-

[20] Olite Gaztelu-Jauregiaren Erregearen Sala.
http://vuelosbaratosbaratos.com/el-palacio-real-de-
olite-maravilla-medieval-de-espana/

[30] Olite Gaztelu-Jauregiaren Erreginaren Sala.
http://guias-viajar.com/espana/navarra-fotos-castillo-
palacio-real-olite/

[40] Cuéllar Gazteluko paretako-tapiza. Segovia. 
Espainia. http://www.turismoporespana.com.ar/casti-
llo-de-cuellar/
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hormara atxiki ziren Etxebizitzetara mugitu zute-
nean, segur aski, zuen kargua kontuan izanik luxu 
gehiago izango zuten, baina zoritxarrez Iparralde-
ko Harresiko Leiho Seinorialak besterik ez dira 
gelditzen. Jaime/Joan-en garaian3, Jatorrizko Do-
rrera itzuli, eta berritu zutenean, hor oraindik ba-
dugu aztarna nahikoa arestian ikusi ditugun salen 
antzeko bat imajinatzeko, egu Ukuilu bat bada ere 
[Ikus 50]. Lurreko Solairuan kokatzen zen. Ipa-
rraldeko fatxadan, Ate Errepresentatibo Dotorea 
zuen, Arku Beheratu bidez irekia, eta Akolada mo-
duko Moldura batez inguraturik, Ate Monumentala 
dudarik gabe. Mendebaleko fatxadan erro gotiko 
bi Leiho berantiar zoragarri eta Handi, Gurutze-
dunak [Ikus 60], hau da, Mainel eta Langetare-
kin, eta Hegoaldeko fatxadan Tximini handi bat.

 Gazteluko bizimoduarekin segituz, autore 
ingelesak dio eguna goizean hasten zela, mezaren 
ondoko gosariarekin, eta zera hartzen zen, ale edo 
biera edo garagardo ingelesa, edo urez jaitsitako 
ardoan bustitako ogia. Formalitatea eta manera 
onak espero ziren otordu nagusia, goizeko hama-
rretan edo hamaiketan zen. Gauez hainbat afari ze-
goen, eta maiz betekada eta mozkorrean bukatzen 
ziren. Zerbitzariak konketa, ur pitxer eta ahozapi 
edo serbiletekin ura gonbidatu inportanteen eskue-
tara botatzen zuen, otorduen aurretik eta ondoren.
Beste jende batzuk, eskuak, ateen ondoan zeuden 
ur ontzietan garbitzen zituzten. Ez dugu ahaztu be-
har eskuak garbitzeko ohitura Erdi Arotik datorki-
gula egun arte. Autore eskoziar batek gogorarazten 
baitigu. Erdi Aroko mahaian modalak konplika-
tuak ziren. Etiketa serio hartzen zen gauza bat zen, 

Funtzio errepresentatiboa, prestigiozkoa eta deko-
ratiboaz aparte, funtzio tekniko bat betetzen zutela. 
Isolamenduarena egiten zuten, hau da, soluzio te-
kniko bat zen. Paretako-tapizak ez zeuden paretan 
zintzilik egun askotan ikusten ditugun bezala pare-
tara itsatsita, baizik eta tarte bat uzten zuten, hamar 
bat zentimetrotakoa [Ikus 40]. Honek aire kama-
ra bat sortzen zuen, harriaren hoztasuna ez zedin 
gelara transmititu. Eta horrela okupatzaileen sent-
sazio termikoa asko epeltzen zen. Ikusiko dugu tesi 
honen zehar arkitekturan maiz ematen den elemen-
tuen “multifuntzionalitateari” zor zaiola, hau da, 
elementu batek, ahal den neurrian funtzio bat bai-
no gehiago betetzea, ekonomia proiektualagatik. 

 Elementu guzti hauek Errege-Erreginak 
beste Jauregietara mugitzen zirenean, beraiekin 
eramaten zituzten, altzariak ere. Horregatik, hi-
zkuntza latinoetan, altzariaren “hitzak” berak, 
mugikortasunarekin zer ikusia du. Adibidez, es-
painieraz mueble, okzitanieraz mòble eta frantse-
sez meuble. Gure kasuan, zoritxarrez, ez da 
altzaririk preserbatu, baina bai ondasun eta obje-
ktu pertsonalen inbentario nahiko erakargarri bat. 

 Latsaga Gaztelu-Jauregiko Sala Nagusia-
ri dagokionez, nahiz eta barneak erabat modi-
fi katuta dauden, saiatuko gara dauden arrastoekin 
zerbait imajinatzen. Jatorrizko Dorrearen Sala, 
adibidez, Jaun Pes I.aren garaian oso xumea izan-
go zen2, eta pentsatzen dugu Lehen Solairuan ze-
goela. Kanpotik zuzenean sartzen zen Atea, eta 
beste Bao Txiki batzuk besterik ez zituen izango. 
Bertrand-ek ordea, Egoitza Iparraldeko Harresiko 

[50] Latsaga-ko Sala Nagusia. Barnetik. Lurreko 
Solairuan. Ate Monumentala irekita. Leihoak ez dira 
atzematen itsututa daudeko. Jaime/Joan-en garaia.
(Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua)

[60] Latsaga-ko Sala Nagusia. Kanpotik. Lurreko 
Solairua. Ate Monumentala, eta Leiho Gurutzeduna. 
Jaime/Joan-en garaia.
(Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua)
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ren, sakrifi ziorako prest. Bestela, janaria gatza-
tu egiten zuten, preserbatu asmoz. Saltsa goxoak 

eta egun dugun lehentasuna gonbidatuei plater bat 
errepika dezaten eskaintzekoa, Erdi Aroan hasi zen 
ere. Eskuak garbitzea otorduen aurretik, bitartean, 
eta ondoren, beharrezkoa zen Erdi Aroan, zopa-
rako koilarak erabiltzen bazituzten ere, ez baitzen 
sarderik, eta jendeak neurri handi batean behatzen 
jaten baitzuen, horrek ez zuen deskortesia esan 
nahi (Rybczynski, 2009: 34). Berantago entreteni-
mendurako astazaldiak erretiratzen ziren, eta eben-
tualki, lo egiteko lastaira edo jergoiak jartzen ziren.
 
 Mahaiari dagokionez, ingelesak esaten 
digu plater barietatea zerbitzatzen zela. Idia eta 
arkumea ziren nagusiak baina jaten zen ere orei-
na, ehiza arrakastatsu baten ondoren. Guk Amaiur-
ko Nafarroako Gazteluan burutu dugun indusketa 
arkeologikoetan, ehundaka arkume hezur atera 
genituen. Garai hartan, errefrigeraziorik ez zenez 
abereak sukaldetik [Ikus 70] hurbil gordetzen zi-

[70] Erdi Aroko Sukaldea eta Ur Hodiak (Macaulay-ren arabera). (Martinena, 1994: 296)

[80] Dadotan jokatzen. San Zoilo Eliza Erromanikoko 
kapitel batean. Cáseda. Egungo Nafarroa Garaia. 
http://juegosdetablerosromanosymedievales.blogspot.
com.es/2011/07/dados-en-navarra-y-nuevos-alquer-
ques-en.html
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kontsumitzen ditugunak, baina Gazteluetako ur-
tegiek ere arrain freskoz hornitzen zuten. Feste-
tan edo Erret Otorduetan, produktu exotikoagoak 
zerbitzatzen ziren hala nola pauma edo kurri-
loa. Plater ikusgarriena chef-aren sutilezia zen, 
eta zera zen, masa, mazapan eta gaztelu, itsa-
sontzi, eta ehiza eszenez pintatutako gelatinare-
kin osatutako nahasketa bat (Gravett, 2002: 42).

 Badakigu, Nafarroan, Gaztelu batzuetan, 
horien artean nagusi edo erresidentzialetan, ha-
lako tamainako Baratzak bazituztela. Artxiboko 
kontuek hitz egiten dute Baratz txiki edo hortet-ei 
buruz zeinek balio zuten Gazteluzainaren entrete-
nimendu eta horniketarako, eta bestetan Errege-
Erregina edo beren zerbitzarien mahaia hornitzeko.
Adibidez, 1345-ean, Tiebas-eko Baratzari4 aipa-
men egiten zaio, baina ezin da horien ezaugarriei 
buruz gehiago zehaztu. 1352-an Lizarra-ko Gaz-
telu Nagusiko Baratz edo hortet bat aipatzen da5 
(Martinena, 1994: 260). Eta bazeuden ere tipo 
klaustraleko galeriak jardintxo zentralarekin, egun 

erabilgarriak ziren okela helduegiaren gustua 
disimulatzeko neguan. Maiz hegazti basatiak ja-
ten ziren menuan, eta jokoa gauza herrikoia zen.

 Jokoari dagokionez, Nafarroan adibi-
dez, egun oraindik ikus daiteke bi pertsona da-
dotan jokatzen, San Zoilo Eliza Erromanikoko 
kapitel bateko dekorazioan, Cáseda-n [Ikus 80]. 
Eta izatez, dadoak aurkitu dituzte indusketa ar-
keologikoetan, adibidez, Bizkaiako Ereñozar-
eko Gaztelu nafarrean. Edo berriki, 2012-an, 
guk geuk, Aranzadi Zientzia Elkartearekin, parte 
hartu dugun indusketetan, Beloaga-ko Gaztelu 
nafarrean ere, Oiartzun-en, Gipuzkoan. Azken 
dado hauek, zehazki hezurrez egindakoak ziren
 
Autore ingelesak dio okela [Ikus 90] jaten zela 
Gazteluko Baratzeko [Ikus 100] tipula, baratxu-
ria eta belarrekin, eta barazki arruntenak ilar le-
horrak eta babak zirela. Arraina asteazkena, osti-
rala eta larunbatean zerbitzatzen zen, Garizuman 
zehar. Ohikoak ziren sardintzarrak, egun oraindik 

[90] Sukaldea. Okela erretzeko Gakoak 
(Gravett, 2002: 40)

[100] Gazteluko Baratzea
(Gravett, 2002: 44)

[110] Erdi Aroko Sukaldea. Animaliak erretzen 14. 
mendean (Gravett, 2002: 40)

[120] Erdi Aroko Banketea (Gravett, 2002: 43)
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tako ardoz egindako edari bat (Gravett, 2002: 43).

 Ardo mota honi buruz autore nafar Serra-
no Larrayoz-ek zera dio, ohikoa zela lehen zerbit-
zua has zedin garnatxa-ardo edo ardo gozo barie-
tate baten bidez egindako Aperitifa batekin. Ardo 
hauen ordez batzuetan “hipokras” [Ikus 140] es-
kaintzen zen ere, ardo zuri edo beltza, hainbat es-
pezien bidez nahasia, hala nola kanela, jengibrea, 
piperbeltza eta azukrea (Serrano Larrayoz, 2002: 
380). Itxuraz horrela ondoriozta daiteke 1406-ko 
Santu guztien egunean, ardo beltz kuartoi bat gas-
tatu zenean Erregina Eleanor-en hipokras-erako7.

Objektu pertsonalak

 Ingelesak Lord edo Jaunari buruz hitz egi-
ten digu, eta esaten digu, Gaztelu txikiak zaintzen 
zituztenak ez zirela oso zorrotzak janzkerarekin. 
Gaztelu Nagusien kargu zeudenak ordea, bere 
jantzien aberastasunekin inpresionatzeko grina 
zuten, bereziki okasio formaletan, hala nola Fes-
tak edo Erret Bisitaldi batean. Toga formal handi 
batez jantzitako Jaun bat erakusten digu, houppe-
lande deitzen diona. Bolizko edo marfi lezko kofre 
frantses bati buruz ere ari zaigu, Vergy-ko Gazte-
luzain Anderearen Erromantzeko eszenak zize-
lkatuta dituena, 14. mendeko bigarren laurdenean 
egina. Jaun-Andere bakoitzak bere ganibet pro-
pioa zuen, larruzko zorro batean gordetzen zute-
larik. Lauko sorta bateko bi ganibet erakusten du, 

oraindik ikus daitekeenak bezalakoak, adibidez, 
egun berreraikia dagoen, Olite Gaztelu-Jauregian. 

 Serrano Larrayoz-ek Nafarroako menuari 
buruz esaten digu, frantses errezetario burges ba-
tean agertzen denaren oso antzekoa izango zela. 
Hau da, lehen zerbitzu gisa Aperitifa, horrela osa-
tua, ardo gozoa, ogi gorritua, eta era guztietako 
fruta fresko eta egosiz. Ondoren Potajeak deit-
zen zirenak. Bigarren zerbitzuan egongo lirateke 
gauza Erreak [Ikus 110], Erdi Aroko menuaren 
ardatz nagusia. Penitentzia aldian okela itsasoko 
eta ur gezako arrainarekin ordezkatzen zen. Zera 
dio, itsas arrainak, krustazeo eta mariskoak barne, 
Nafarroako Gorteak Kantauriko portuetan lort-
zen zituela, adibidez Donostian, Getarian, Hon-
darribian edo Baionan. Aurreko kapituluan ikusi 
dugu, Gaztelarrek eta Ingelesek Nafarroari kosta 
kendu ziotenean, Nafarroako Errege-Erreginek 
harreman handia zutela Baionako burgesekin, 
urrunera joan gabe gure Gaztelu-Jauregiko Jaun 
Nikolas Latsaga-koak, berez Baiona-ko merka-
tariak, 14. mendean erresuma arrainez hornitzen 
zuela. Bankete [Ikus 120] inportanteen hirugarren 
zerbitzu bat zegoenean barne zituen ehiza larriko 
platerak. Ondoren etorriko ziren krepak eta pas-
telak, edo gariz, arrautzez eta piperbeltzez egin-
dako erroskilak, 1433-an Blanka edo Zuria Erre-
ginaren Hostalerako San Blas Festan bedeinkatuak 
bezalakoak6 (Serrano Larrayoz, 2008: 394).

 Autore ingeles Gravett-ek komentatzen 
digu edariei buruz, Erdi Aroko pitxer berezi bat 
erakutsiz, segur aski hippocras [Ikus 130] edu-
kiko zuela, hau da, eztia eta belarrekin nahastu-

[130] Jaun talde bat hipokras ardoa edaten.
http://regusto.es/2011/04/03/cenas-medievales-con-
hipocras/

[140] Hipokras ardoa prestatzen. http://blogs.
elpais.com/oppenblog/2010/12/vino-caliente-y-
r%C3%ADase-la-gente.html 
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bere heriotzaren hamasei urte berantago. 1393-ko 
Ekainaren 23-an Ogerot Uharte-koak, Pes II.aren 
alabarekin ezkondutako ezkutariak, eta beraz zen-
duaren suhiak aitortu zuen errezibitu zituela testa-
mentuaren cabezalero edo cabezalers -en partetik 
65 ardi, 36 arkume, 35 ahuntz, 6 antxume eta 35 
zerri, eta hori garai hartan fortuna izugarria izango 
zen10. Legaz-ek ere antzeko zerbait aipatzen zuen.

 Baina testamentu horretan Asiron-en esa-
netan beste hainbat ondasun daude inebentariatuta, 
eta haien artean zenbait jantzi eta arropa, hainbat 
“hopalanda” [Ikus 150], hau da, gizonezkoen ha-
lako jantzia, mahuka luzeekin eta gerrira estutua 
zegoena, Pierres-en bitxiak gordetzen zituzten bi 
kofre handi eta beste hiru txikiagoak, eta halaber 
liburutegi txiki bat baina oso esanguratsu bat11. Eta 
honi buruz ere hitz egiten du klasiko batek (Yan-
guas y Miranda, 2000: 478, 479). Horrela aipat-
zen da Lancelot-en Erromantzea-ren ale bat, eta 
gai bereko beste ale bat, zahar gisa deskribatzen 
dutena, eta titulua Lancelot eta Bors duena, mahai 
borobileko bere kidea. Beste liburu batek Ysopet 
titulua zeraman, eta ikertu ahal izan duenez bene-
tan Esopo-ri egotzitako fabula moralizanteen bil-
duma zen, Erdi Aroko elite kultuen artean zirkulat-
zen zutenak, eta Pes II.ak horietako ale bat zuen, 
noski 1482-an, obra honen edizio handiak egin 
baino lehenagokoa. Aipatzen dute ere Alixandre-

Duke Burgundia-koa Joan Beldurrik Gabekoa-
ren arma heraldikoekin (Gravett, 2002: 48, 49).

 Nafarroan Jaun-Andereen artean zeuden 
objektu pertsonalei buruz zer zegoen jakiteko, 
zorionez iraun duen Jaun Pes II. Latsaga-koaren 
Testamentura joko dugu, benetan izan dezagun 
bere maila sozialaren edo status-aren ideia garbia. 

 Jaun Pes II.ak berehala donatzen diz-
kio bere Leinuari errenta batzuk bizitzarako, 
Latsaga-ko bere domeinuko lursail eta erro-
ta guztien errenten erdia, eta eskaintzen die 
urrezko 1000 fl orin baino gehiago. Bere inben-
tarioaren irakurketan, ez da ezohikoa ikustea 
Jaun Latsaga-koaren etxean, Printze baten bizit-
zan behar zen guztia, behar zena baino gehiago, 
hori izan baitzen, edo hori izan nahi baitzuen.

 Latsaga-n, Jaun-Andereen Egoitzan, gau-
za funtsezkoa dago. Hau da, bitxiak, liburu prezia-
tuak, oihalak, zeremonia jantziak, tresnak, deneta-
riko ganadua, baina gainera “hakanea”  noble bat 
(hakeney ingelesetik. Behor txiki bat da baina bere 
trinkotasunagatik zaldi handiaren zerbitzu bera 
egiteko gai dena), eta “trostari edo trotoi gris” han-
di bat, eta zaldi eder gutxi batzuk. Altzariz ongi 
hornituriko gela asko aipatzen dira, ezer ere falta 
ez zen sukalde bat, eta Gazteluan bizi ziren gu-
txienez hamabi zerbitzari (Duvivier, Legaz, 2000).

 Beste autore batzuk gauza interesgarri 
gehiago eransten dute Jaun Pes II.aren testamen-
tuari buruz. Asiron-ek dio bere ondasunei dago-
kienez, adibidez, badirudiela objekturen batzuk 
bizirik zegoela eman zituela jada, segur aski bere 
bizitzaren azken urteetan. Altzairuzko “kate-ma-
lla” baten kasua da, eta “bazinete” (burdinazko 
kaskoa) bere cormaill-arekin, bere otsein edo 
maiordomo Jaun Gilemot Salha-koa eta Jaun Gi-
len Arnalt Sueskun-ekoari emanak, zalduna jada 
bere heriotza bazetorrela zekienean8. Karles III.
ak ere kolaboratu nahi izan zuen bere zaldunaren 
memoria onean, eta ezkutari Jaun Blasko Arma-
le errekonpentsatu zuen, bere Jaun Pes II. Latsa-
ga-koa bizi zeneko emandako zerbitzuengatik9.

 Ez da dudarik Jaun Pes II.ak arma gizon, 
diplomatiko eta Errege-Erreginen oso hurbileko 
gortesau gisa bere karrera luze eta emankorrean, 
fortuna nabarmen bat bildu zuela, eta bere testamen-
tuari erreferentziak dokumentazioan, arrazoi dife-
renteengatik gutxienez, 1409-ra arte segitzen dute, 

[150] Hopalanda. Giac Maisuak eginiko eskuizkribu 
iluminatua (1390-1400). Nafarroakoa Errege Karles 
II.aren eta Ingalaterrako Errege Richard II.aren arteko 
aliantza, 1378. urtean. Ikus daiteke nola bi erregeek 
eta ezkerreko jaunek “hopalanda” janzten duten. 
http://www.hrionline.ac.uk/onlinefroissart/apparatus.
jsp?type=minicom&node=Bes-1
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bizitzaren kontakizuna baino, zeinaren bertsiorik 
antzinakoena gure Aroko 3. mendekoa baita, eta 
autore anonimo baten obra dena. Yanguas y Mi-
randa-k beste  bi liburu aipatzen ditu, bat itxuraz 
Ratabont titulatua, eta bestea Santa Isabel-en bizit-
zari buruzkoa, segur aski, Hungaria-ko Santa Isa-
belez ari dena, zeinaren bizitza hedadura handiko 
hainbat obra hagiografi koetan (Santuen bizitzak) 
zirkulatzen zuena, eta Urrezko Legenda-n (Legen-
da Aurea) jasoa zegoena, hau da, dominiko Jacopo 
della Voragine-k, 13. mendearen erdialdean burutu 
zuen santuen bizitzen bilduman (Asiron, 2009)10.

 Eta azkenik, aipatuko dugu pertsonaia 
honen mailaz ongi jabetzeko, 1396-an hainba-
tetan aipatzen dela Aita Santuak Jaun Pes II. 
Latsaga-koarekin egin zuen zorra, azken hau 
Avignon-en egon zenean. Yanguas-ek segurtatu 
zuen Aita Santu Klemente VII.ak [Ikus 160] Jaun 
Pes II.ari zor zion diru bat zela, aspaldi jende ar-
matuarekin zerbitzatu zuelako (Yanguas y Mi-
randa, 2000: 478, 479 orr., Asiron-en arabera)11.
 
 Kuriosoa da, ez da kasualitatea izango, 
autore ingelesak aipatu zuen bolizko edo marfi -
lezko kofrean garatzen zen trama bera Nafarroako 
Margarita Angulema-koak [Ikus 170] erabiltzea, 
bere liburu “Heptameron”-eko kontu labur batean 
(Margarita Angulema-koa, 1542: LXX kontua).

 Autore ingelesak aipatzen dituen ga-
nibetei buruz, guk geuk, Aranzadi Zientzia 
Elkartearekin, Amaiur Gaztelu Indusketa Ar-
keologikoaren V. Kanpainan aurkitu genituen 
antzeko ezaugarriak zituzten hainbat ganibet. 

 

ren Erromantzea, ez zena Alexander Handiaren 

[160] Aita Santu Klemente VII. (Sebastiano del Piom-
bo 1531).
https://es.wikipedia.org/wiki/Clemente_VII_(papa)#/
media/File:Clement_VII._Sebastiano_del_
Piombo._c.1531..jpg

[170] Nafarroako Margarita Angulema-koa (Jean Clo-
uet-ek 1530-aren inguruan). http://www.cortedecastilla.
com/t1222-maria-hervas-es-margarita-de-angulema

[180] Latsaga-ko Intramuros Latrinaren Hodi Karratua. 
Eserlekuan zurezko ohola falta zaio 
(Autorearen Argazkia, 2011ko Urtarrila)
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du. Zera dio, judizio hauek zuzenak direla baina 
ez direla gaizki interpretatu behar. Erdi Aroko jen-
deak ez zuen konfortaren eza osoa. Bere etxeak ez 
ziren errustikoak ezta landugabeak ere, eta ez dugu 
pentsatu behar bertan bizi zirenek inolako plazerik 
gabe egiten zutenik. Baina zegoen korforta ez zen 
inoiz esplizitua izaten. Gure arbasoek ez zutena zera 
zen, konfortaren kontzientzia, ideia objektibo gisa.

 Segitzen du kanadarrak esanez Erdi Aroko 
jendearen autokontzientzia eskasa zenez, beren 
etxetako barneak biluzik zeudela, eta horren bar-
ne  zeuden noble eta errege-erreginen salak. Beren 
etxeen janztea, beren buruen janztearekin etorri 
zen. Gai hau gure iritziz diskutigarria da, zenba-
teraino zeuden biluzik eraikinak barnetik. Auto-
re batzuek diote hormak biluzik zeudela, hau da, 
luziturik gabe, eta hala ere esaten dute tapizekin 
konpentsatzen zituztela zoru eta paretak. Latsaga-
n adibidez autore lapurtarrek diote luzituen az-
tarnak aurkitu direla bai kanpoko hormetan, eta 
bai barneko paretetan (Duvivier, Legaz, 2002).

 Erdi Aroaren bukaeran ordea, eta 18. 
mendera arte, etxeko bizitza kondizioak poliki 
aldatu egin ziren, eta hobekuntzak gertatu ziren. 
Harriak Zura ordezkatu zuen. Beira merketu egin 
zen, eta leihoetan erabiltzen hasi zen, Paper Koi-
peztatuaren ordez. Tximinia popularizatu egin 
zen (Rybczynski, 2009: 47) (berez, 11. mendean 
inbentatua). Hori da, hain zuzen ere, gure kasuan 
Dorretik Jauregira eman zen trantsizioa. Erdi Aro-
tik Errenaisantzara, eta gero aurrerago eman zen 
bilakaera arkitekturan12. Autore batzuei hainbat 
buruhauste sortzen diena Dorre-Etxeeen klasifi ka-
zioa egiteko garaian. Jada ikusi dugunez, Latsaga 
Gaztelu-Jauregian ere horrelako bilakaera gertatu 
zen. Gure asmoa da, gelditzen diren aztarna gutxie-
kin ahal den gehien defi nitzea aldaketa hori. Dorre 
Militar zaharra nola pixkana Jauregi bihurtu zen.  

 Hala ere intimitate pertsonalak oraindik 
inportantzia txikia izaten segitu zuen. Adibidez, 
Salomon de Brosse, Henrike Nafarroako III.aren 
eta Frantziako IV.aren (1553-1610) arkitektoa, 
soilik bi geletan bizi zen, bere emaztea, zazpi se-
me-alaba, eta ezagutzen ez den zerbitzari kopuru 
batekin. Jendez eta altzariz beterik. Alfabetiza-
zioaren Aroa13 zen, eta jendeak idazteko mahaiak 
behar zituen –secrétaire eta eskritorioak- , hala-
ber apalategiak. Lau postetako oheak populariza-
tu egin ziren –de Brosse-ek bat zuen- beroa eta 
intimitatea edukitzeko (Rybczynski, 2009: 50).

Berriz ere joko dugu autore kanadarrarengana 
monasterioei buruzko informazioa osatzen baitu. 
Adibidez, dio monasterioetan bainatzea ongi ikusia 
zegoela. Eta koroa edo “tontsuraren” helburua ez 
zela sinbolikoa, fraideei ilea mozten zitzaiela zo-
rriak konbatitzeko. Erregelak zehazki detailatzen 
zituen lan ordutegiak, halaber eraikinaren oinpla-
noa, zeina normalizatua baitzegoen, egungo hotel 
komertzialetan bezala. Eraikin multzo bakoitzak 
barne zuen bere lavatorium-a, edo Bainu Sala, zu-
rezko bainu-ontziekin, eta Ura Berotzeko sistema 
batekin. “Errefektorio” edo jangelaren aldamenean, 
ur hotz korronteko konketa txikiak zeuden, jator-
duen aurretik, eta ondoren, eskuak garbitzeko. Hain 
zuzen ere, arestian Gazteluetan ikusi dugun antze-
ra. Latrina edo reredorter-a, hau da, komuna zuen 
eraikinaren hegala, logela edo dorter-aren aldame-
nean zegoen. Instalazio hauetako Ur Zikinak Hodi 
Estali batzuetatik irteten ziren, eta izatez lur azpiko 
Estolderia ziren (Rybczynski, 2009: 40). Aztertzen 
ari garen Latsaga Gaztelu-Jauregian hiruzpalau la-
trina zegoen, batek, hain zuzen ere intramuros da-
goenak, hau da, harresian barne dagoenak Sekzio 
Karratuko Hodia du, Hustubide gisa, Ur Zikinak 
zuzenean Harresitik kanpora bidaltzeko [Ikus 180].

 Ingalaterrako ia etxe burges guztiek Hus-
tubide Sistema bat zuten, eta lur azpiko Putzu Belt-
zak (Estolderiarik gabe bada ere). Adibide asko dago 
15. mendeko etxeena (ez soilik Jauregi eta Gazte-
luetan) Goiko Solairuan Komun edo Garderobe dei-
turikoak zituztenak, sotora zeramaten tutueriekin.

 Ménagerie de Paris titulatutako 15. men-
deko manual batean erratza pasa, eta etxea gar-
bitzea aholkatzen da. Salako solairua lastoz es-
taltzen zen neguan, eta belar eta lorez udan, hain 
zuzen ere, zorua beroa, eta garbitasun itxura eta 
usaina mantentzeko. Ia Bainu-Ontzi guztiak, 
gainontzeko Altzariak bezala portatilak ziren.

 Aipatu dugu jada bazkal aurretik eskuak 
garbitzea egun arte iraun duen Erdi Aroko beste 
kortesia formula bat dela. Eta zoparentzako koila-
rak zeuden ere, ez zen sardexkarik, eta jendeak neu-
rri handi batean eskuekin jaten zuen. Janaria erre-
tilu handietan zerbitzatzen zen, parte txikiagotan 
moztu, eta janaria ogi xerra handietan jartzen zen, 
azken hauek plater jangarriarena egiten zutelarik.

 Siegfried Giedion-en arabera gaurko ikus-
pegitik Erdi Aroan ez zen konfortik. Hala ere, Wi-
told Rybczynski-k baieztapen hori argitu egiten 
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Etxearen kontzepzioan gertatu zen aldaketa horrek 
logikoki bere eragina izan zuen etxeko biztanleen 
artean, edo altzarietan. Horrela, autore kanadarrak 
esaten du Erdi Aroan, zerbitzariak bere Jaun-Ande-
reen gela berean lo egiten zutela. Eta esku-zartaka 
edo txirrinaz deitzen zituztela. Honi buruz zerbait 
ikusi genuen Dorreen antolamentua ikusi genue-
nean. Han ordea, esaten zen Hirugarren Solairuan 
zerbitzari eta arma jendeak bizi zirela. Azken pisu 
horretara Tranpa-Ate baten bidez komunikatzen 
zen, horretara obligatzen baitzuen zerbitzariekiko 
mesfi dantzak (Lampérez y Romea, 1922: 17), auto-
re kanadarrak esan zuenarekin kontraesan garbian.

 Dorretakan gertatu zen bizitza kondizioen 
berrikuntzak aztertzeko adibide on bat,  Gipuzkoako 
Oiartzun-go Iturriotz Dorre eta Jauregia dugu.

 Erdi Aroko bizimodua aztertzeko oina-
rri erabiltzen ari garen Rybczynski-ren liburuan, 
bizitza kondizioen eboluzioa markatzen duten 
kontzeptuak aipatzen ditu, hau da, gauza inti-
moa, gauza pribatua, domestizitatea, komodi-
tatea, gauza atsegina, argia eta abar. Orain, saia-
tuko gara hain zuzen ere, adibide konkretu batean 
hori ikusten, hain zuzen ere, bertako Dorre-Etxe 
batean. Hots, antzinako Dorre Militarrak nola 
pixkana Jauregi bihurtzen joan ziren, eta bizi-
modua nola aldatzen joan zen. Hainbestetan ai-
patu dugun etxe Publiko hartatik etxe Pribatura.

 Horretarako Oiartzun-go Iturriotz Dorrea 
[Ikus 200] aztertuko dugu. Hara egin genuen bi-
sitaldian, jada Duvivier-ek aipatzen zuen Latsaga-
rekin zuen antza bertan ikusi genuen. Lapurdiko 
autoreak Dorre honetako Kornisa aipatu zuen 

 Hemen, Nafarroan izan zitezkeen infl uen-
tzien gaira itzuliko gara, Pau-eko Gazteluan egin 
genuen bezala. Gauza da, Salomon de Brosse-k 
proiektatu eta eraiki zuela Luxembourg Jauregia 
[Ikus 190], Henrike III. Nafarroakoa eta IV. Fran-

tziakoaren emazte Mari de Medici-rentzat, Fir.
enze-ko Palazzo Pitti-n inspiratua, eta arkitektoak 
kuxindurarekiko (kuxien forma hartzen duten har-
landuz burututako apareilua) agertzen duen gus-
tuak adieratzen du, Errenaisantza italiarraren eza-
guera on bat. Klasizismoaren bidea irekitzen hasi 
zen, berantago François Mansard-ek segitu zuena. 
Lehen aipatu dugu autore batzuek infl uentzia hori 
Nafarroara Espainiatik etorri zirela ikusten zute-
la, eta hemen froga bat dugu Frantziatik zetorrela. 

 Rybczynski-k Herbeheretan kokatzen du 
du Erdi Aroko “Etxe Handi” (big house) Publiko-
tik “familia” giroko etxera, hots, lasaiago eta Priba-
tuagora gertatu zen aldaketa. Itxuraz, aldaketa hau 
bultza zuen funtsezko faktore derrigorrezko esko-
larizazioa izan zen. Haurrak gehiago egoten ziren 
etxeetan, eta honek egin zuen unitate sozial berri 
bat sor zedin: familia. Eta intimitatea eta domes-
tizitatearen ondoren, konfortaren ideia etorri zen.
 
 Kontzepzioa aldaketa hau, artean ere 
islatzen da, konkretuki pinturan. Zera dio au-
tore honek, Erdi Aroan emakumezkoak beti 
komunitatean lanean azaltzen zirela, inoiz ez 
bakarrik. Errenaisantzan ordea madona, san-
tu edo pertsonaia publiko gisa azaltzen zirela. 

 

[190] Luxembourg Jauregia. Nafarroako Henrike III.
aren eta Frantziako IV-aren arkitekto Salomon de 
Brosse-ek proiektatu eta eraikitakoa. 
http://www.urbipedia.org/index.
php?title=Archivo:Luxembourg_Palace.JPG

[200] Iturriotz Dorrea. Oiartzun. Gipuzkoa 
(Autorearen Argazkia, 2010 Martxoa)
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Metodo Arkeologikoaren bitartez egindako Erai-
kinaren Analisi Estratigrafi koa egin beharko lit-
zateke, nahiz eta aipamen orokor batzuk ematen 
dituzten, lur azpiko fundazioetatik edo zimentazio-
tik hasita lur gaineko paramentuetaraino, ez baita 
nahikoa kronologia absolutuak ematea baizik eta 
kronologia erlatiboen sekuentzia burutu behar da, 
Dorre edo Jauregiaren Eraikuntza Faseak ongi eza-
gut eta egoki ditzagun. Horrela, hobekiago jakingo 
baitugu zein parte den garai diferente bakoitzekoa. 
Horrela laginak hartzeko garaian jakingo genuke 
eraikinaren zein Fasetik ari garen hartzen. Azken 
fi nean, zein Eraikinetatik ari garen hartzen, ze-
ren normalean, Eraikin Historiko guztietan, birri-
tan esan dugu, eraikin bat baino gehiago baitago.

 Zoritxarrez Iturriotz Dorrean berriki 
Errestaurazio bat egin zuten. Zoritxarrez diogu, 
ez Errestaurazioa instrisekoki gauza txarra de-
lako, baizik eta hori burutu aurretik, Eraikinaren 
Dokumentazio estratigrafi ko konpletu bat ez bada 
egiten, betirako galtzen baitira eraikinaren histo-
riari buruzko datu ugari (milaka datu). Eraikunt-
za Faseak eta Kronologia Erlatibo eta Absolutuak 
zehazteko ezinbestekoak direnak. Adibidez, hor-
matako luzitu berriak ezabatzen du Paramentuak 
analizatzeko posibilitatea, luzituak estaltzen baitu 
Unitate Estratigrafi ko diferenteak bereizteko posi-
bilitatea, hain zuzen ere Iturriotz Dorre-ko Erres-
taurazioan gertatu den bezala. Horregatik hain 
inportantea da Arkitekto-Errestauratzaileak kon-
tzientzia daitezen, Eraikin Historikoetan edozein 
esku-hartze baino lehen, ahalik eta dokumentazio 
konpletuena egitea funtsezkoa dela, noski, analisi 
arkeologikoa barne, bai lur azpian eta bai lur gai-
nean ere, hormen analisi estratigrafi koa eginez, eta 
guzti hau, metodologia homologatu baten bidez.

 Dena den, kapitulu honetako gaitik desbi-
deratzen ari gara. Iturriotz aukeratu dugu, Bizit-
za Kondizioei buruzko berrikuntzei autore hauek 
ezohikoa den azterketa sakon bat egin zutelako. 
Eta Latsaga-n suposatzekoa da antzeko fase bat 
egon zela ere, adibidez, Jaun-Andereak Iparralde-
ko Harresiaren kontra eraiki ziren Etxebizitzetatik 
Jatorrizko Dorrera itzuli zirenean. Iturriotz-en, 
argi eta garbi ikusten da Rybczynski-k aipatzen 
zuen trantsizioa. Erosotasuna edo Konforta da, 
Iturriotz Dorrearen kontzeptu arkitektonikorik na-
barmenena. Gaur egun, hain oinarrizkoak diren 
etxe barruko Tenperatura, Elikagaien Prestatzea 
eta Metatzea, eta Ur Zikinen hustuketa bezalako 
kontzeptuak, bere hastapenetik izan zituen kon-

Latsaga-koaren erlazionatuz. Hau gai konplexu bat 
da, aurretik kronologiak ongi zehaztu beharko lira-
tekeelako. Ezin baitira kronologia diferentea duten 
gauzak adinkideak balira bezala konparatu. Ares-
tian esan dugu autore diferenteek kronologia dife-
renteak ematen dizkietela eraikin hauei. Baina ez 
da hau, orain azaltzera goazena, baizik eta eraiki-
nean egin ziren bizimodua aldatzeko berrikuntzak.
 
 Dorrearen Eraikinaren eraikuntza da-
tari buruz, beti bezala, eztabaidak sortzen 
dira. Autore batek 14. eta 15. mendeko Dorre
Gotikoa deitzen dio (Lekuona, 1974: 445-449). 
Beste autore batek dio Dorrea Espainiako Errege 
Enrique IV.ak, 1457-an, agindutako Dorre Mozke-
ta sufritu zuela, eta izaera defentsiboa zuela dio 
(Aldabaldetreku, 1979: 225-226). Dorreei buruzko 
azkenetariko publikazio batean gauza bera diote, 
Dorreen Mozketa sufritu zuela Iturriotz Dorreak 
(Orella, Estévez, 1996: 293). Beste batzuk, aldi 
berean, beste autore batzuen klasifi kazioa aipatuz, 
guk Kapitulu 4-an jada azaldu genuena, (González 
Cembellín, Santana, 1998: 189-196) eusten dute 
16. mendearen hasieran eraikitako Jauregia dela, 
hau da, Erdi Aroko Dorretik deribatutako Jauregia,  
beren klasifi kazioaren arabera, eta Jauregi konpak-
tu Sinplerantzerako  bidean doana (Agirre Mau-
leon, Aragón Ruano, 2003: 134). Azken autore 
hauek eraikinaren kronologia emateko, datatze ab-
solutuaren metodoak erabiltzen dituzte, C-14-aren 
bitartez, normalean dendokronologiaren (zuraren 
eraztunen adinaren) metodoarekin konbinatzen 
direnak, baina kasu honetan azken hau egitea ezi-
nezkoa izan zaie, egun dagoen Zurezko Estruktura 
ez baita Jatorrizko Eraikina burutu zenekoa. Fun-
dazioetan edo Zimentazioan zegoen kare-mortai-
ruatik, ikatz lagin batzuk erauzi ahal izan ziren, eta  
Herbeheretako Groningen-go Rijksuniversiteit-era 
bidali ziren. Laginen emaitzak hauek izan ziren:

Iturriotz 1 440+-25 BP
Iturriotz 2 500+-50 BP
Iturriotz 3 280+-20 BP
Iturriotz 4 320+-20 BP

 BP-k Before Present esan nahi du, hau 
da oraina baino lehen, zenbakiak azaltzen dituen 
urteak, “+” eta “-” zeinuek esan nahi dute errore 
tasa probablea. Jada esan dugu lan honen autoreek 
Dorrearen Eraikitzea 15.-16. mendean kokatu zu-
tela baina emaitzetan alde handiak azaldu ziren, 
eta azkenik, ondorio gisa 1480. urtea jarri zuten. 
Gure iritziz, hau guztia fi dagarriagoa izan zedin, 
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horretara irekitzen zirela, eta kanpoaldeko estal-
dura horren ondorioz, barnean argitasuna askoz 
ere txikiagoa zela. Hala ere, Galeria honek Lehen 
Solairuaren erabilgarria zen espazioa, 60 m2 han-
ditzen zuen. Espazio honetan, euritik babestua 
egotean, jarduera asko egingo ziren urtean zehar, 
argi naturala ahal zen gehiena profi tauz, eta bide-
batez, etxebizitzaren konforta nabarmen aberastuz.

 Tximiniei buruz zera diote, eraikinaren 
barneko espazioa Goiko bi Solairuak ibiltzen zi-
tuen Tximinia Handi baten inguruan antolatua ze-
goela, eta solairu bakoitzean tximeneta bana azal-
tzen zuela (Agirre Mauleon, Aragón Ruano, 2003: 
273). Bere kokapena estrategikoki pentsatua ze-
goen, Iparraldeko horman integraturik baitago, hau 
da, neguko eguraldia gehien jasaten duen horman.

 Tximiniaren bitartez, neguko hilabeteetan, 
Goiko Solairuetako tenperatura egokia garantizat-
zen zen, Lurreko Solairuan kokatua zegoen ukui-
luko abereek botatzen zuten beroaz handitzen zena.

tuan eraikin hau diseinatu zutenek. Hori guztia, 
jakina, Nagusiek bizilagun gehienen aldean go-
zatzen zituzten erosotasunen lekuko da. Iturriotz 
Dorrearen erosotasunaren lekuko inportanteak 
topatu ditugu eraikinean, eta ikuspegi honeta-
tik, Dorre honek Gipuzkoako Sukalde, Arasa eta 
Harraska-Konketa multzorik zaharrenetakoa du. 

 Argia eta tenperaturari buruz diote, arkite-
ktura elementuei eskainitako atalean, ohartu ahal 
izan direnez, eraikinaren Baoak Hegoaldera eta 
Mendebaldera begira ireki zirela, argia eta eguzkia-
ren beroa ahalik eta gehien profi tatzearren. Fatxada 
horietan ireki ziren Baorik handienak, Leiho Ese-
relekudunak edo Bikiak, eta harantz orientatu ziren 
ere Sarbide nagusiak. Hiru Leiho Eserlekudun ho-
riek kanpoko argiaz gozatzeko nahiaren isla dira.

 Hasiera batean, argiztapena txikiagoa 
izango zela diote, Lehen Solairua Galeria batek 
inguratzen baitzituen bere fatxadetako hiru, ho-
nek esan nahi du solairu horietako Baoak Galeria 

[210] Iturriotz Dorre-ko Tximinia. Behean, Lehen 
Solairuko Tximenetan hegalean dagoen Mentsula 
hirukoitz mailakatua. Goian Bigarren Solairuko Txime-
neta. Oiartzun. Gipuzkoa 
(Marrazkiak, Maider Telletxea Artzamendi).

[220] Iturritoz Dorre-ko Tximinia. Behean, Lehen So-
lairuko zoruko Harlauzak. Goian, Bigarren Solairuako 
Tximeneta. Oiartzun. Gipuzkoa 
(Marrazkiak, Maider Telletxea Artzamendi).
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lera Harrizko zazpi Lauza [Ikus 220] handiz osa-
tua zegoen14.  Ez dakigu jatorrian hareharrizko 
harlanduzko lauzak adreiluz estaliak egon ote zi-
ren, Eraikinaren barneko berrikuntza diferenteek, 
Tximeneta-Tximinia osatzen zuten harrizko ele-
mentuetan, eragin inportanteak ekarri baitzituzten. 

 Lehen Solairuko Tximenetak azaltzen 
zituen hareharriz landutako bi Janba, Tximenta-
Tximiniaren Ahoa lateralki Uztarri edo Marko 
batek inguratuz. Janba hauek garatzen ziren lau-
zetako zoruaren kanpoko limiteraino, eta altue-

 Dorrean gertatzen zen funtsezko bes-
te funtzio bat elikagaiak prestatzea zen, horrela 
Goiko Solairuetan kokatzen ziren tximenetak, ga-
rai hartarako erosotasun handia, bere auzokideek 
16. mende osoaren zehar, eraiki zituzten Lurreko 
Solairu Tximenetatik bereizten zuena. Hain zuzen 
ere, baserri hauetan sua zoruan pizten baitzen, ho-
rren gainean laratza zuela (Santana, 2001: 159). 

 Tximiniaren kokapena eraikinaren Lehen 
Solairuan jartzeak sute arrisku handia ekartzen 
zuen, eta horregatik beharrezkoa izan zen Txime-
neta, Errekuntza-Kamara eta Tximiniaren diseinu 
konpletua eta garatua egitea, barneko zurezko es-
truktura sutik isolatua gera zedin. Modu honetan, 
Tximenetak altueran lerrokatuta zeuden kanoia 
eta tiroa partekatuz, Iparraldeko harlandugabe-
ko Hormaren Fabrikan landatuz edo sartuz, eta 
Eraikinaren barneko zurezko egiturarekin inolako 
erlaziorik ez zutela. Lehen Solairuko Tximene-
taren zorua Mentsula hirukoitz mailakatu [Ikus 
210] baten gainean ezarrita zegoen, eta bere aza-

[230] Iturriotz Dorre-ko Bigarren Solairuko Tximene-
tako Janba (Marrazkiak, Maider Telletxea Artzamendi).

[240] Iturriotz Dorre-ko Harraska eta Arasak 
(Marrazkiak, Maider Telletxea Artzamendi).

[250] Iturriotz Dorre-ko Harraska eta Arasak 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2014 Abuztua).
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uzten baitu. Lehen Solairuko harraska 20. mende-
ko berrikuntza baten azpian deskubritu zen, zeinak 
ezabatu baitzuen modu zakarrean pilaren kanpoko 
ertza. Bi multzo hauek Mendebaleko horman 
kokatzen dira, eta inguru horretan jendea gutxiago 
ibiltzen zenez, bertara isurtzen zituzten ur zikinak.

 Lehen Solairuko Hegoaldeko Horman 
ere kokatzen da bi Arasek osatzen duten multzoa 
bat, eta honi dagokionez, beharrezkoa da azpima-
rratzea Arasa guztietan erabili diren, dimentsioak, 
diseinua, lantzea eta materia prima. Guztiek azalt-
zen dute beheragune bat zurezko arotzeriazko Uz-
tarri edo Marko bat errezibitzeko, horri dagokion 
atearekin, eta erdiko zirrikitu batekin, hain zuzen 
ere, barneko Apal bat sartzeko zuzendua, horrela 
espazioa bi altueratan banatuz. Arasa hauen bar-
nean ontziak gordeko ziren, garai hartako erabi-
lienak zeramika eta zurezkoak izaten ziren, meta-
lezkoak ere bazeuden ere. Dudarik gabe espazio 
itxi hauetan, bere partetako hirutan harriz isolatu-
rik, tenperatura konstanteagoa preserbatuko zen.

 Eraikinak azaltzen duen konfort aurre-
rakuntzak direla-eta, arraroa da Latrina baten arras-
torik ez aurkitzea. Horri dagokionez, bere kokapen 
ideala Iparraldeko Lehen Solairuko Fatxada izango 
zen, Harraskek isurtzen zuten zona berarantz. Hain 
zuzen ere, fatxada honetako Ipar-Ekialdeko ert-
zean kokatzen zen 20. mendearen erdialdeko ma-
terialekin burututako Latrina, eta fatxadako berun 
lerroarekiko hegalean zegoena. Bertara heltzeko 
jatorrizko horman berriki irekitako irekidura batez 
egiten zen, eta bertan dokumentatzen da hareharri-
zko harlanduzko irekidura bat, arku moduan irekia 
alboko fatxada honetako Bao bakarra zen. Koka-
penari, irekiduraren dimentsioei eta dobelen aztar-
nei begiratuz, ez litzateke baztertu behar, hegalean 
zegoen Latrina baterako sarbidearen irekidura zela 
esatea. Beste autore batek ere deskribatzen ditu ga-
rai haratko latrinak (Barrio Loza, J.A., 2002: 15)16.

 Barneko espazioari buruz zera diote, ezin 
direla erreferentzia ugari ekarri, nola antolat-
zen zen jakiteko, eta hori, hain zuzen, gertatzen 
da, jatorrizko eraikinetik soilik iraun dutelako 
harrizko karga horma perimetralak, eta bere ja-
torrizko zurezko estruktura, habitat domestikoa 
ulertzeko alderdi interesgarriak islatuko zituena, 
17. mendearen bukaerarako desagertua baitzen.

 

ran Suburu edo Kanpaiko landatze hutsunetarai-
no. Tamalez, ondoren burutu ziren berrikuntzek 
Lehen Solairukoaren Janbak suntsitu zituzten, 
nahiz eta oraindik harlanduen abiatzeak ikus dai-
tezkeen. Bigarren Solairuan, bai preserbatu da 
Janbetako bat [Ikus 230], kalitate handiko lant-
zearekin, eta bere izkinak alakatuta edo txan-
franduta ditu, hareharrizko harlanduzko bost pie-
zetan burutua 0,50 m irteten da karga-hormatik 
(Agirre Mauleon, Aragón Ruano, 2003: 274).   

 Lehen Solairuko Tximenetaren keak Su-
buru edo Kanpai handi batek biltzen zituen, eta 
hutsuneetan landatzen zen frontalean, litekeena da, 
Erlaitz edo Elementu Dekoratibo landu bat egon 
izana kanpaiaren kanpoko aldean. Goiko Solai-
ruko Kanpaia txikiagoa zen, Tximiniaren Kanoia 
partekatzen zuen, eta litekeena da ere, kanpai bat 
eduki izana, eta horren goiko parteak zuzenean 
konektatuko zuen teilatuko lata edo oholekin. Txi-
minia eta Kanpaiaren diseinuak tiroa laguntzen 
zuen, progresiboki estutu egiten baitira altueran 
garatzen den heinean. Bigarren Solairu honetako 
Tximeneta sekundarioa zen baina solairu hau 
etxebizitzara zuzendua zela ere adierazten du. Ha-
reharria da bere Janbetarako erabilitako materia 
prima, suari kareharria baino askoz ere erresis-
tenteagoa dena, eta gainera, lantzeko errazagoa.

 Harraska eta Arasa edo Apalei buruz zera 
diote, azterketen zehar deskubritu zirela Arasa eta 
Konketa edo Harrasken [Ikus 240, 250] hiru talde, 
horma perimetralen barnean. Guztiak hareharrizko 
harlandu piezen bidez eginak dira, eta Eraikinaren 
Fabrikari landatuta daude, modu honetan, Hormen 
lodiera profi tatuz, biztanleen egunoroko bizitzara 
zuzendutako espazio txiki hauek inkorporatzen dira.

 Bere funtzio zehatzek erlazioa dute jan-
tzi batzuen garbiketarekin, eta neurri txikiagoan 
garbiketa pertsonalarekin, eta elikagaien prestat-
zearekin. Azpimarratu beharra dago, egun ditugun 
higiene eta gastronomiaren kontzeptuak ez dutela 
zer ikusirik 16. mendearen hasieran zeuden araue-
kin. Beste autore batek deskribatzen ditu ohitura 
hauek (Braudel, 1974: 243)15. Bi konketak ponte 
edo pila txiki batez osatzen dira, barneko azalera 
maldan duena isuritako likidoa kanpora botatzeko, 
eta biak konplementatzen dira, hain zuzen ere, on-
tziak ezartzen diren bi Arasekin. Goiko Solairuan 
kokatzen den multzoaren diseinua sofi stikatuagoa 
da, pilaren aldamenean uraren ontzia jartzeko aul-
kia baitago, eta honek maniobrabilitate handiagoa 
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kontzeptu ez hain markatukoak (Agirre Mauleon, 
Aragón Ruano, 2003: 109, 111, 113. 115, 117).

 Gure Gaztelu-Jauregiari dagokionez, Itu-
rriotz Dorrean korfort berrikuntza hauek gertat-
zen diren garai berean, gertatzen dira ere, horre-
la, Dorre zaharra pixkana Jauregi bihurtuz. Lehen 
berrikuntzak gertatu ziren Jatorrizko Dorrea utzi 
eta Iparraldeko Harresiaren hormaren kontra erai-
kitako Etxebizitza batzuetara aldatzen direnean. 
Han azalduko dira elementu guzti hauek. Leiho 
nobleak, Arasak eta Konketa-Harraskak, eta Itu-
rriotz Dorrean itxuraz desagertu den latrina ere, 
zehazki intramuros latrina bat, hau da, hormaren 
lodieran sartutakoa. Eraikin honen Lurreko So-
lairuan Sukaldean Konketa-Harraska dugu. Eta 
Sarrerako Dorrean ere irauten dute Eserlekudun 
Leihoak, Konketa-Harraska, eta Latrina posible 
bat. Eraikin multzoaren beste lekuetan ere Latri-
na gehiago edo Matxakolak edo Matakanak izan 
daitezkeenen aztarnak daude. 15-16. mendean 
Iparraldeko etxebizitzetan, itxuraz, gertatu zen 
sute baten ondorioz, Jatorrizko Dorrera itzuli zi-
renean, hainbat berrikuntza egin zuten, argi eta 
garbi konfortaren alde. Ate Monumentala eta Lei-
ho Gurutzedunez aparte, Tximeneta-Tximiniak 
azaltzen dira, Lurreko eta Lehen Solairuan. Bai-
na hori guztia sakonago ikusiko dugu aurrerago, 
Eraikin multzoaren azterketa egingo dugunean.

ORAINARI ERREFERENTZIA

 Erdi Aroari buruz dagoen mitorik zabal-
duenetako bat higiene ezarena da. Hainbeste fi lme 
ikusi dugu hori erakusten dutenak gure imajinarioa 
guztiz okerra dela. Demostratua dago hori ez zela 
horrela izan, eta Izurri Beltzaren hedatzea ez zela 
higiene faltagatik, baizik eta ez zituztelako ezague-
ra zientifi ko nahikoak, nola transmititzen zen jaki-
teko. Erdi Aroa ikertzen ari diren askok zera diote, 
ez zela garai beltz bat izan, ezta gutxiagorik ere ez. 
Populazioaren benetako higiene eza 18.-18. men-
dean gertatu zen Iraultza Industrialean gertatu zen. 

 Adibidez, egun arte iraun duen otorduen 
aurretik eskuak garbitzeko ohitura Erdi Arotik 
datorkigu. Horrek ere, esplikazio bat zuen. Jen-
deak zopak hartzeko koilara erabiltzen zuen, eta 
okela mozteko ganibeta, baina jan, eskuekin ja-
ten zuen, ez baitzen sardexkarik. Otorduen on-
doren ere eskuak garbitzeko ohitura zegoen. 
Horretarako konketak eta ur ontziak erabiltzen 
zituzten, egun egiten dugu modu berberean.

Erreferentziarik zehatzenetakoa altueraren banake-
tak markatzen duena da, horrela, Goiko Solairuak 
etxebizitza domestikora zuzentzen ziren, eta Lu-
rreko Solairua Ukuilu eta nekazal eta abeltzaint-
za erabileretara. Lurreko Solairu honen airezta-
pena lortzen zen, bere altuera handiari esker, sei 
metrokoa baitzen, eta kanpotik zituen hiru Sarbi-
deen irekidurei, eta lau Gezi-leihoei esker. Ukui-
lu erabilera zuela-eta argiztapena ez zen lehenta-
sunezkoa, horregatik ez dago inolako Bao motarik. 
Hemen autore hauek ez dute ezer ere komentatzen 
Gezi-leihoen eta Argi-zuloen arteko diferentziaz.

 Solairu Nagusia edo Noblea Lehen So-
lairuan kokatzen zen, eta bertara kanpoko Patin 
baten bitartez heltzen zen, eta eransten dute, ez 
dakitela barnetik zurez burututako beste sarbide-
rik egon zenik. Autore hauek ez dute Goian eta 
Behean Sarbideak egotearen kontraesanari buruz 
ezer ere aipatzen. Espazioaren elementu antolat-
zaile nagusia Tximeneta dela diote, eta Iparralde-
ko horman kokatzen dela estrategikoki, eta horren 
aurrean Gela handi bat egongo zela, euksarazko 
bertsioan “eserleku zizailuekin”, eta erdarazkoan 
aulki luzeekin antolatua. “Zizailua” mahai bat 
jaisten zaion eserlkua da. Hemen, testu guztian 
bezala, itzulpenak hanka sartze hanidak egiten 
ditu, itxuraz, itzultzaileak ez baititu arkitektura 
kontzeptuak garbi. Eta erdaraz “hogar” dion le-
kuan, euskaraz “tximeneta” jarri ordez “bizitza” 
jartzen du! Ezer ere ulertu ez duenaren seinale.

 Baina segi dezagun antolamenduarekin. 
Solairu honetako bizitza, Hegoaldeko argirantz 
eta sarbiderantz burutzen zen, nahiz eta Mende-
baldeko fatxadatik ere hiru fatxada inguratzen zi-
tuen eta hegalean zegoen Galeriara heltzen zen. 
Aitzitik, Iparraldea ignoratu beharreko zona zen, 
bertara ez zegoen inolako bisiorik, eta Konketa-
harraska eta Latrinatik isurtzen ziren hondaki-
nak. Solairu honen altuera lau metrotakoa zen.

 Bigarren Solairua ere bizitza domes-
tikora zuzendua zen, horren lekuko dira Txi-
meneta, eserlekudun leihoa, eta Konketa-
Arasa multzoa. Baserriak ez bezala Iturriotz 
Dorreko teilatupea ez zen uzta, bazka eta lan tres-
nen biltegi, baizik eta bigarren solairu noble bat.

 Litekeena da goiko bi solairuetan exis-
titu izana gelak banatzeko elementu fi sikoak, 
zurezko oholez edo trenkada arinez, nahiko dia-
fanoa, eta egun indarrean dauden gure intimitate 
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noble eta errege_erreginen artean. Egun sukal-
daritza berriaren zaporeak dastatu nahi dituenak 
ere egungo noblezia edo goi klaseko kidea izan 
behar du derrigorrez, prezioek agintzen baitute.

 Entretenimenduari buruz ere antzeko ohi-
turak zituzten, edo hobekiago esanda, gaur arte 
iraun dute, haiek entretenitzeko modua. Esan nahi 
baita, musika, hori bai, “beti zuzenean”, ez baitzen 
grabatzeko teknologiarik, baina zuzenean egin-
dako kontzertuak arrakasta handia izaten segit-
zen dute egun. Bestalde, Erdi  Aroan kontu kon-
tariak, jokoak hala nola dadoak edo-ta adibidez, 
itsumandoka jolasa, jada bazeuden, txikitan guz-
tiok aritutakoa. Konparazio grafi ko gisa, Beloaga 
Gazteluan indusketa arkeologikoan guk Aranzadi 
Zientzia Elartearekin aurkitutako dadoak [Ikus 
260] ikusiko ditugu, eta gaur egungoak [Ikus 270].

Konklusioak

 Erdi Aroko Gaztelu eta Dorreetako bizi-
modua aztertzerakoan Konparazio bat egin dugu 
Nafarroa eta Ingalaterraren artean. Frantzia izan 
zitekeen ere. Autore ingelesek eta nafarrek be-
ren Gaztelu eta Dorreei buruz esan dutena ikusi 
dugu. Bizimoduaren alderdi diferenteei buruz 
ari gara. Sala Nagusiarekin hasi gara, eraikin 
hauetako Gela bereziena delako. Autore ingele-
sek beraienak deskribatzen dituzte, Gaztelu han-
diak lehenik, eta autore nafarrek, hemen ere ho-
rrelakoak bazirela baieztatzen dute, hain zuzen 
ere nagusienak, eta errege-erreginek erabiltzen 
zituztenak. Tximinia handiak erabiltzen zituzten 
gelak epeltzeko, eta pertsonen beroa paretek ez 

 Etxeari dagokionez, jendeak garbita-
sunari arreta jartzen ziotenaren frogak doku-
mentalak baditugu. Adibidez, Ménagére de Pa-
ris, 14. mendeko manual batek (Rybczynski, 
2009:41)17 etxekoandreari zera gomendatzen zion, 
bere etxeko sarrera, hau da, ezkaratza eta jendea 
etxera barnera hitz egitera sartzen joaten ziren 
sarrerak, goizean lehen orduan erraztatu behar 
zirela, eta garbia segitu behar zuela, eta tabure-
te, aulki eta kuxiei hautsa kendu behar zitzaiela.

 Egun ditugun altzariak, Erdi Arotik da-
tozkigu, beraz aldaketa gutxi egon da ere alderdi 
honetan. Hori bai, diseinua etengabe aldatzen doa 
historian zehar. Erdi Aroan altzariak eramanga-
rriak ziren, eta asko gainera desmuntatu egiten zi-
ren. Honen arrazoia aipatu dugu jada, nobleak asko 
bidaiatzen zutela zen, egoitza batetik bestera, eta 
altzariak beraiekin eramaten zituztela. Izatez gure 
aldameneko hizkuntza erromantzetan hitzak mu-
gikortasunarekin du harremana. Espainieraz mue-
ble, gaskoiez mòble, eta frantsesez meuble. Gaur 
egun altzari desmuntagarriak oso modan daude, 
hain zuzen ere etxeetako espazio ezarenagatik.

 Ikusi dugu ere menuari dagokionez, egun-
go errestaurante batean zerbitzatzen direnen antze-
koak direla. Sarrera, lehen platera, bigarren platera 
eta deserta. Eta osagaiak eta janaria prestatzeko 
modua berbera da. Errestaurazio tradizionalean 
bederen, sukaldaritza berriaren esperimentuak 
alde batera utziz, baina horiek ere, aspaldiko gau-
zak berreskuratzen dituzte. Erdi Aroan sukalda-
ritza asko garatu zen, batez ere, normala denez 

[260] Hezurrezko dadoak. Beloaga Gaztelua. 12. men-
dea. Oiartzun. Gipuzkoa (Beloaga Bizirik,2012 Ekaina)

[270] Gaur egungo dadoak. http://www.revista.vesti-
bular.uerj.br/questao/questao-objetiva.php?seq_ques-
tao=64
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eta ondoren bizitza laikora iragaten joaten zen.

 Aipatu dugu Erdi Aroaren bukaeran al-
daketa bat ematen hasi zela, eta pixkana 18. 
mendera arte bizitza kondizioak hobetzen joan 
zirela, eta Erdi Aroko “Etxe Handia” atzean 
utzi eta pixkana konfort eta pribazitate kontzep-
tuak sartzen hasi zirela. Testuan aipatu ditugun 
hainbat elementuen bidez. Eta horrela gertatu 
zen poliki Dorreetatik Jauregietarantz jazo zen 
trantsizioa. Eraikin Publikoetatik Eraikin Priba-
tuetarako bidea. Zurezko etxeak Harriko etxeen 
ordez eraiki ziren, leihoetako Paper Koipezta-
tuak Beirak ordezkatu zituzten, nabarmen mer-
ketu zelako, eta Tximinia popularizatu egin zen.

 Beraz, Europako gainonzteko erresumekin 
konparatuz, alderdi guztietan ikusi dugu, Nafa-
rroa Europako erresuma homologatua izan zela.

Oharrak

1 (N.E.A.N. Comptoak, XX, 356, Asiron-en arabera).
2 (N.E.A.N. Comptoak, XX, 714, Asiron-en arabera).
3(N.E.A.N. Comptoak, XXIV, 591, 711, 712, 713, 722, 
Asironen arabera)
4 (N.E.A.N. Comptoak. Erregistroak 6, orr. 13; Erregis-
troak 54, orr. 94, Martinena-ren arabera)
5 (N.E.A.N. Comptoak. Erregistroak 71, orr. 263v, 
Martinenaren arabera)
6 (N.E.A.N. Comptoak. Erreg. Zbk. 448, orr. 7r, Serra-
no Larrayoz-en arabera), (N.A.N. Comptoak. Doku-
mentuak, kax. 127, zbk. 4, orr. 10v, Serrano Larrayoz-
en arabera).
7 (N.E.A.N. Comptoak. Erregistroak, zbk. 292, orr. 
331v, Serrano Larrayoz-en arabera).
8 (N.E.A.N. Comptoak, XXIV, 591, 711, 712, 713, 722, 
Asiron-en arabera).
9 (N.E.A.N. Comptoak, XX, 714, Asiron-en arabera).
10 (N.E.A.N. Comptoak, XX, 447, 662, Asiron-en 
arabera).
11 (N.E.A.N. Comptoak, XXIV, 591, 711, 712, 713, 
722, Asironen arabera).
12 Agustin Azkarate eta Ismael García Gómez Euskal 
Herriko Unibertsitateko (EHU) Arkitekturaren Arkeo-
logiako Ikerketa Taldeko kide dira.
13 2012-ko Maiatza-Ekainean Atarrabian, gertatu zen 
Kongresu Internazionala Nafarroako Historiari buruz: 
La Conquista de Navarra y la Reforma Europea.
14 Lehen Solairuan kokatua, eta hau bezala, hegalean 
eraikitako Sukalde bat dokumentatzen da ere Zerain-
go Jauregi baserrian, aurretik Zerain Leinuaren Dorrea 
aurkitzen den orubean. Bere euskarria hegalean dagoen 
mentsula hirukoitz mailakatuak, hareharrizko harlan-
duek, eta kronologiak kokatzen gaituzte Iturriotz Do-
rrekotik oso hurbil dagoen erreferente baten aurrean.

zezaten xurga. pareta-tapizak erabiltzen zituzten 
isolamendu soluzio tekniko gisa. Ikusi dugu Sala 
Nagusi hauek gela polibalenteak zirela errezibitu, 
jan eta lo bertan egiten baitzen. Altzariak desmun-
tagarriak ziren erabilera bakoitzari leku egiteko. 

 Mahaiari dagokionez ere antzeko menuak 
zeuden Ingalaterran eta Nafarroan. Oso deiga-
rria da. autore ingelesak eta nafarrak ardo mota 
berbera aipatzea, hain zuzen ere hippocras edo hi-
pokras ardo gozoa. Eta gauza bera gertatzen da 
jakiekin. Nafarroako menua errezetario frantses 
batean agertzen zenaren osoa antzekoa zela dio-
te. Lehen zerbitzuan, aperitifa, ardo gozoa, ogi 
gorritua, eta fruta fresko eta egosiak. Ondoren 
eltzekoak. Bigarren zerbitzuan gauza erreak Erdi 
Aroko ardatz nagusia. Penitentzia aldian okelaren 
ordez itsaso edo ur gezako arrainak, krustazeo eta 
mariskoak barne. Ondoren krepak eta pastelak, 
arrautzez eta piperbeltzez egindako erroskilak.

 Objektu pertsonalekin ere berdin, adibidez, 
janzkiei buruz ari direnean arropa berberak era-
biltzen zituzten, ingelesek houppelande-a aipatzen 
du, eta nafarrek “hopalanda”. Zaldiek buruz inge-
lesek hakeney zaldiak, eta nafarrek “hakaneak”.

 Entretenimenduei buruz autore ingelesek 
diote Gazteluetan ez zela dena lana eta gerra, Na-
farroan bezala. Baziren ere denbora pasak, batzuk 
perilosak, hala nola zaldunen tournaments edo 
nafarroan “tornamenduak” edo justa-k. Jokoei 
buruz ikusi dugu dadoak ohikoak zirela, bai In-
galaterran, eta bai Nafarroan. Adikzioa eta guzti 
zegoela esaten baitute, eta Nafarroan, guk geuk 
atera baititugu Nafar Gazteluetako indusketetan. 

Ingalaterrako Gazteluetan ere liburu hagiogra-
fi koak (santuan bizitzari buruzkoak) irakurtzen zi-
ren, adibidez, Jaun Pes II. Latsaga-koak zuen Le-
genda Aurea edo “Urrezko Legenda”, Jacopo della 
Voragine-k idatzitakoa. Literatura sekularrean ere 
Latsaga-ko Ysopet, Esopo-ren fabulen bertsio 
frantsesak han ere irakurtzen ziren, izatez autore in-
geles batzuk diote, bertsio ingelesean zuzenean oi-
narrituak direla, hain zuzen ere, Aesop’s Fables-en. 
Beraz, literatura ere partekatzen zela ikusten dugu. 

 Errefi namendu guzti hauek monasterioe-
tatik omen datoz. Eliza zen aitzindari. Ez dugu 
ahantzi behar Eliza gauza Publikoa zela, Esta-
tua bera. Higienea, jakiak, janzkera, altzariak, 
liburuak eta abar, guztiak jatorri erlijiosoa zuen, 
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Gravett, C. (2002) Castle, Dorling Kindersley 
Limited Editions, London,  43 orr.

Serrano Larrayoz, F. (2008) La consideración y 
el ejercicio del cocinero cortesano en Navarra 
durante la Baja Edad Media, Nafarroako Uniber-
tistate Publikoa, En la España Medieval, liburuki 
31, 380 orr.

Gravett, C. (2002) Castle, Dorling Kindersley 
Limited Editions, London, 48, 49 orr.

Duvivier, B.; Legaz, A. (2002) Latsaga. Ostabat-
Asme. Une maison-forte en Navarre. La sei-
geurie de Laxaga (Ostabat): un example dans 
l’évoluition de la noblesse navarraise, publikatu 
gabeko estudioa, orrialdeak jarri gabe.

Yanguas y Miranda, J. (2000) Diccionario de 
Antigüedades del Reino de Navarra, II Liburukia, 
Pamplona, 478, 479 orr., Asiron-en arabera.

Asiron, J. (2009) El Palacio Señorial Gótico, en 
la Navarra Señorial, Palacios Cabo de Armería, 
y Torres de Linaje, publikatu gabeko Doktoretza 
Tesia.

Yanguas y Miranda, J. (2000) Diccionario de 
Antigüedades del Reino de Navarra, II Liburukia, 
Pamplona, 478, 479 orr., Asiron-en arabera.

Margarita Angulema-koa (1542) Heptameron, 
LXX kontua.

Rybczynski, W. (2009) La casa. Historia de una 
idea, Nerea Ed., Donostia, 46 orr.

Ibidem, 30 orr.

Huizinga, J. (1930) El Otoño en la Edad Media, 
Ed. Revista de Occidente, Madrid.

Rybczynski, W. (2009) La casa. Historia de una 
idea, Nerea Ed., Donostia, 37 orr.

Ibidem, 39 orr.

Azkarate, A.; García Gómez, I. (2004) Las casas-
torre bajomedievales. Análisis sistémico de un 
proceso de reestructuración espacial/territorial, 
Arqueología de la Arquitectura, 3, 28,29 orr.

Diferentzia nagusia izango litzateke Jauregi-n hegala 
eraikinaren kanporantz dela, eta Iturriotz-en barne-
rantz, lehenengoan suaren aurrean babes handiagoa 
segurtatzen da, eta bigarrenean etxebizitzaren barnera 
bero ekarpen handiagoa (Santana, 2001: 293). Guk 
ordea, Santana berari entzun diogu baserriei buruzko 
hitzaldi batean, Jauregi-gatik zera esaten, Gipuzkoako 
baserri tipikoa dela, dorrearen arrastorik geldituko ez 
balitz bezala. Guk adierazpen hau, gutxienez dudan 
jartzen dugu.
15 (Braudel, 1974: 243). “…bat-batean bisitari gisa 
sartuko bagina antzinako barneetara, berehala deseroso 
sentituko genituzke gure buruak. Bertan dagoen gauza 
azaleko oro, oso ederra izanik ere –eta askotan mires-
garria izanik ere. Ez zen nahikoa izango guretzat…” 
16 (Barrio Loza, 2002: 15). Dorre-Etxeetan azaltzen du 
beste elementu batzuen existentzia “funtzio prosaikoa-
go bat betetzen duten Matxakolak edo Matakanak, hau 
da, Latrinak…”
17 Ménagére de Paris, Rybczynski-k aipatzen du. 
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1858. KAPITULUA. ANTOLAMENDU SOZIALA. ERDI AROTIK ERRENAISANTZARA.

 Edozeinek, Latsaga Gaztelu-Jauregia 
bezalako Arkitektura Multzo bat bisitatzen due-
nean, sentitzen du berau eraiki duen sozietatea-
ren arima galdua. Eta sentitzen du ere, ez da-
kiela zeintzuk ziren antolatu eta funtzionatzeko 
erabiltzen zituzten kodeak. 17. mendean aban-
donatu ziren instalazio batzuk dira, eta oraindik 
zutik diraute, soilik sendoen eraiki ziren parteak, 
esan genezake, izan zenaren eskeletoak. Horre-
gatik, oso inportantea da jakitea zer ari garen bi-
latzen, nolakoa zen han gertatzen zen bizitza.

 Kanadiar-Amerikar autoreak, birritan esan 
dugu, Erdi Aroaren eta Errenaisantzaren artean 
gertatutakoa adierazten digu. Erdi Aroan etxea 
Eraikin Publikoa zela dio, bizitza bera gauza pu-
blikoa zelako (Rybczynski, 2009: 46), bertako 
biztanle orok ia desberdintasunik gabe erabiltzen 
zutela, alegia. Eta pixkana Pribazitate kontzep-
tua sartzen joan zirela, eta espazio erreserbatuak 

Antolamendu Soziala

 Hasteko Erdi Aroko sozietatearen funtzio-
namenduari buruz hitz batzuk esango ditugu. Eta 
horretarako garai hartako sozietatea analizatu duten 
autoreak erabiliko ditugu, eta hori egin ondoren ar-
kitekturaren ikuspegi kontzeptual bat proposatzen 
dutenei. Ez da nahikoa ondorioak ateratzea zuze-
nean aztarna materialak begiratuta, hori derrigorrez 
egin beharrekoa bada ere, baizik eta arrasto material 
horiek eraiki zituztenen bizitza ikusmoldetik inter-
pretatu behar dira ere. Honekin esan nahi dugu, ar-
kitekturari buruzko interpretazio akasdunetan eror 
gaitezkeela, ez baldin badakigu zer pentsatzen zu-
ten, eta nola jarduten zuten hain zuzen ere, arkitek-
tura hori eraiki zutenek. Esaten dugunaren adibide 
garbia da, etxeari buruzko, Eskozian jaio, Inga-
laterran hezi, Kanada-n bizi, eta Estatu Batuetan 
bizi den Witold Rybczynski-ren1 liburu zoragarria.

8. KAPITULUA. ANTOLAMENDU SOZIALA. 
ERDI AROTIK ERRENAISANTZARA.

Laburpena

 Eraikin multzo hau zein testuinguruan egin zen hobekiago ulertzeko, garai hartako, edo haietako, 
antolamendu soziala azalduko dugu hemen. Nafarroa zein sozietate mota zen, eta nola zegoen antolatuta 
sozialki, eta nola garatu zen Erdi Arotik Errenaisantzara. Ikusi ditugu lehenik ohiturak eta arau sozialak 
nola joan ziren garatzen. Gero arkitekturaren garaia etorriko da, eta batez ere kontzeptuak ikusiko ditugu, 
nola iragan zen etxe Publiko izatetik Pribatu izatera. Monasterioen funtzio soziala ere ikusiko dugu, eta 
Lurraldearen Antolamenduan zuten inportantzia. Uraren Sarea eta Hornitzea ere ikusiko dugu, horrek 
markatzen baitu sozietate baten maila. Arkitekturaren eboluzioaren Analisi Formala ere egingo dugu. 
Paue-ko Nafarroako Erresumako Gorteari leku berezia emango diogu, sozietate baten maila intelektual 
gorenaren adierazle delako. Eta testuinguru horretan sortu ziren Eskola eta Unibertsitateei buruz arituko 
gara, nondik gatozen jakindezagun. Heriotza zigorrari buruz hitz batzuk esango ditugu, sozietatearen isla 
delako. Eta garai hartako gizonezko eta emakumezkoen eskubideak ekarriko ditugu hona ere, Europa mai-
lan Nafarroako emakumeen egoera pribilegiatua zela demostratzeko. Eta azkenik, arkitektuaren alderdi 
soziala aztertuko dugu. Obra Maisua eta Klientearen arteko erlazioa, kontratuak, trazak eta abar ikusiz. 
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ga-n bilatzen dugun sozietatea, beste gauza bat 
da noraino helduko garen. Guk beti esaten dugu, 
Katedral gotikoak burutu zituen sozietatea atzera-
tua zela pentsatzea aberrazio bat besterik ez dela.

 Egia bada ere, populazioaren parte handie-
na pobrea zela. Zera dio autore holandar batek, mi-
serable haientzat ez zela etxe edo familia bezalako 
kontzepturik. Baina hori ez da Erdi Arokoa soilik, 
egoerak horrela segitu zuen 20. mendeko hasiera 
arte (Huizinga, 1930). Adibidez, burura etortzen 
zaigu guri, Ingalaterrako Iraultza industrialean 
gertatu zena. Langileak oso baldintza higieniko eta 
ekonomiko txarretan bizi ziren non etxe berean bi 
familia bizi baitziren baina elkarrekin kointziditu 
gabe, bi txanda diferentetan bizi baitziren, bat-
zuek eguneko txandan egiten lan egiten baitzuten, 
eta besteak gauekoan, eta oheen tamainek ematen 
zuten leku txikia hobekiago profi tatzeko pertsona 
batzuk norabide batean etzaten ziren, eta besteak 
kontrakoan. Eta ez zen inprobisazio bat, langileen 
etxeak diseinatzen zituen arkitektoen planoetan 
horrela adierazten zuten. Ohe beroa esaten zaio 
horri, batzuek ohetik irteten zirenean besteak ohe-
ra sartzen zirelako. Baina segi dezagun. Egun, 
21. mendean Europako Komunitateko parte den 
Espaiako Estatuan, asko eta asko pobreak dira, 
eta ez soilik lanik ez dutenak, lana dutenak ere. 

Hiri librea izan zen, Erdi Aroan gertatu ziren ino-
bazio guztien artean inportante eta originaletakoa. 
Burgesek sortu zuten zibilizazio urbano berri bat. 
Izatez, hau da Nafarroako Erresumaren jatorria, 
Iruñeko Erresuman oinarritua, izenak berak dion 
moduan era berean Iruñeko hirian oinarritua, beste 
erresumak ez bezala, klan etnikoetan oinarritzen 
baitziren beste batzuk, barbaroenak hain zuzen ere.

 14. mendean etxe burgesak erresidentzia 
eta lana konbinatzen zuen. Oinplano estu eta luzea 
zuten, eta biltegi gisa erabiltzen zuten sotoaren gai-
nean bi solairu zegoen. Solairu Nagusia denda edo 
lan lekua zen, Goiko Solairua ganbara handi bat. 
Jendeak janaria prestatu, jan, errezibitu eta lo egi-
ten zuen espazio berean. Eredu honetakoak izango 
ziren bai Izura eta bai Donibane Garazi, Latsaga-
tik oso hurbil zeuden Erdi Aorko Hiriak. Etxeek al-
tzari gutxi zituzten. Aulkiek gauzak gordetzeko ba-
lio zuten, eta ez esertzeko. Estutasun ekonomikoak 
zituztenak batzuetan kutxa bat erabiltzen zuten ohe 
moduko gisa; horren barnean gauez koltxoiarena 
egingo zuen arropa sartzen zuten. Aulkiak, tabure-
teak, eta mahai toleskorrak ohikoak ziren. Oheak 

sortuz joan zirela, intimitate handiagokoak. Gure 
gaiarekin lotuz, beraz, ikusiko dugu orduan ez 
zela soilik gertatu Dorretik Jauregirako eboluzioa, 
baizik eta izaera irekiagoa edo Publikoagoa zuten 
eraikinetatik, izaera intimoago edo Pribatuagoa 
zuten eremuak zituzten beste eraikin batzueta-
ra. Latsaga-n ere hori gertatu zen, baina oso zai-
la da aztertzea, barneak oso modifi katuak baitau-
de, baina hori da arkitekto-arkeologoaren lana. 

 Ikus dezagun zer dion autore honek etxe 
bateko edozein egun bati buruz Erdi Aroaren on-
doren arte ere. Etxeak jendez beterik zeudela, 
egun baino jende askoz ere gehiago, eta intimita-
tea ezagutzen ez zen zerbait zela. Gainera, Gelek 
ez zutela funtzio espezializaturik. Eguerdian atri-
la ateratzen zen, eta etxeko biztanleak bazkaltzera 
esertzen ziren. Arratsaldean mahaia desmuntatzen 
zen, eta aulki luzea diban bilakatzen zen. Gauen, 
egunez Egongela bezala funtzionatzen zuena 
logela bihurtzen zela (Rybczynski, 2009: 30).

 Iragan garaiak baloratzeko garaian, sortzen 
diren beste problematako batzuk, geu bizi garen 
garaiko aurreiritziak dira. Autore kanadiar-ame-
rikarrak esfortzu bat egiten du horiek gainditzeko, 
eta kontatzen digu Erdi Aroa nola ikusi zuten, gure 
aurretik izan ziren garaiek. Horrela, Errenaisantzak 
kontsideratzen zuela, Erdi Aroko sozietatea esko-
lastikoa (zurrunaren zentzuan pentsatzen dugu) 
eta estatikoa zela; Erreformak kontsideratzen zuen 
hierarkikoa, eta korruptoa; eta Ilustrazioak kont-
sideratu zuen irrazionala eta superstiziosoa izan 
zela. Autore honen arabera, ideia hau guztiz okerra 
bada, zeren Erdi Aroan industriari dagokionez pro-
duzitu baitzituzten, lehen ere aipatu ditugun, be-
taurrekoak, ikatz meategiak, ferren serie moduko 
produkzioa eta abar. 10. eta 13. mendeean artean, 
eztanda teknologiko bat gertatu zen, erloju meka-
nikoa, adibidez, izatez, arestian esan dugu, Nafa-
rroako Karles III. erlojuen bildumazale porrokatua 
zela, xurgatze ponpa, mendebaldeko ehungailua, 
noria, haize-errota, eta itsasaldi-errota ere. Neka-
zaritzari dagokionez, belarri goldea (altxatutako 
lurra irauli eta zabaldu egiten duena), lur landuen 
errotazioak produkzioa 400 % handitu zuen, eta 
nekazaritza errendimenduak ez ziren 500 urte be-
rantago arte gainditu. Zulo Beltz teknologiko bat 
baino Erdi Aroak markatu zuen Europako benetako 
industrializazioaren hasiera. Garai honen eragina, 
gutxienez 18. mendera arte sentitu zen, egunoroko 
bizitzaren alderdi guztietan, etxearekiko jarrerak 
barne (Rybczynski, 2009: 34). Hau da, guk Latsa-
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Autore nafar batek ere datu hau ematen digu Oli-
te-ko Gortea deskribatzerakoan, hau da, Errege-
Erreginak pinturak eta tapizak beren bidaietan 
kargari eransten zietela, edo zihoazen leku horre-
tara bidaltzeko agintzen zutela (Jusué, 2008: 43).

 Aipatu dugu Tesi honetan, Komunikatzeko 
Bideei buruz hitz egin dugunean, Errege-Erreginek 
Erret Bideak erabiltzen zituztela bere komitibak 
leku batetik bestera ibiltzeko. Iruñetik abiatuz, 
Iparralderantz, Hegoalderantz, Ekialderantz eta 
Mendebalderantz. Eta nola atseden hartzen zuten, 
erresuman zehar barreiaturik zeuden Erret Jauregi 
diferentetan. Erdi Aroan, Errege-Erreginek autori-
tatea mantentzeko presentzia fi sikoa behar zuten, 
beren erresumaren lurraldeko leku diferentetan era-
gina izateko. Horregatik mugitzen ziren etengabe. 

 Kanadarrak aipatzen du, ordena monas-
tikoak garai hartako konpainia multinazionalak 
zirela. Ez ziren soilik innobazio zientifi koaren 
eta teknologikoaren iturri, Erdi Aroko bizitzako 
beste alderdietan ere eragina zutela. Adibidez, al-
tzari laikoen diseinuari eragin zioten, horietako 
gehienak giro erlijiosoetan eratu baitziren: jan-
tziak gordetzeko kutxa, errefektorioko mahaia, 
atrila, eta sitiala. Gogoratzen diren lehen kaxoiak 
elizako dokumentuak artxibatzeko erabili ziren 
(Rybczynski, 2009: 38). Honek atentzioa ema-
ten digu, egun, garai hartan ez bezala, erlijioa 
eta estatua “separatuagoak” daudelako (orain-
dik ez guztiz), Europako leku askotan behintzat. 

 Berriki, 2012-an Atarrabian, Nafarroako 
Historiari buruzko Kongresu Internazional3 batean 
hizlari batek kontzeptu hau ongi azaldu zigun bere 
ponentzian. Euskal autore honen arabera egun erli-
jioari buruz dugun “sui generis” ikuspegiak eragoz-
ten digu ikustea benetan monasterioak zer ziren. 
Zera dio, bere funtzionalitate nagusia beste alderdi 
batzuekin lotua zegoela, eta ez erlijioarekin. 903. 
urtetik aurrera monasterioak Nafarroako Errege-
Erreginak ondasun diferenteekin hornitzen hasi 
ziren. Eta monasterio hauek administratzen zuten 
lurraldeko aktibitate guztiaren profi tamendua. Ha-
marrenak (zergak) jasotzen zituzten, beraz zentro 
fi skal eta fi nantzialak ziren. Ogasuna edo Finantza 
Bulegoa ziren, eta Bankuak ziren ere, eta horietara 
jotzen zuten monarkek beren gerra kanpainetarako 
fondoak bilatzera. Monasterioetako Eskritorioetan 
egiten ziren liburuak, eta kopiatzen ziren. Beraz, 
Kultura eta Zientzia leku ziren. Eta gazteak forma-
tzen ziren lekua ziren, hau da, Unibertsitatea ziren. 

ere toleskorrak ziren. Baina Erdi Aroaren bukaeran 
pertsonaia inportanteak ohe handi iraunkorretan lo 
egiten zuten. Normalean, izkina batean kokatuta.

 Leku bat zegoen jendea gutxi esertzen 
zena, eta hain zuzen ere hori kadira edo silla zen. 
Faraoien Garaiko egiptoarrek kadirak erabili zi-
tuzten, eta antzinako grekoek perfekziora eraman 
zituzten, elegantzia eta erosotasunari dagokionez, 
Gure Aroa baino 5. mendea baino lehen. Erroma-
tarrek Europara sartu zuten, baina bere inperioaren 
gainbeheraren ondoren kadira ahantzi egin zen. 
Zaila suertatzen zaigu jakitea zehazki noiz azal-
du zen berri zere, baina 15. mendean jada berriz 
ere erabiltzen zen. Erdi Aroan zehar kadirak –eta 
are kaxa forma zuten besaulkiek- ez zuten hel-
buru gisa konfortagarriak izatea. Autoritate sinbo-
lo ziren. Inportantziarik gabeko jendea aulkietan 
(bankuetan) esertzen zen (Rybczynski, 2009:37).

 Bizkar zuzena zuten kadirek, esertzen ze-
naren burua afera elebatuagotan mantentzen zuten 
(eta esna mantentzen zuten eserita zegoena), eta 
aulki gogorrek (Oxford-eko Kolegio unibertsita-
rioetan oraindik daudenak) Errefektorioko ma-
hai ondorengo egonaldi luzeak uxatzen zituzten. 

 Etxeetan familia zuzenaz gain bazeu-
den enplegatuak, zerbitzariak, aprendizak, la-
gunak eta babestuak. Gela batean ohe asko, eta 
maiz pertsona askok egiten zuten lo ohe berean. 
Horrek esplikatzen du Erdi Aroko oheen tamai-
na: normala baitzen hiru metroko albokoa izatea 
(Rybczynski, 2009:39). Datu hori guk ez dugu 
Nafarroan egiaztatu. Familiari dagokionez, egun 
ezagutzen dugun familia nuklearra askoz ere ber-
tago sortutako gauza bat da, Holandan kokatzen 
du autore honek., hain zuzen ere, haurrak, derri-
gorrez, Eskolara bidaltzen hasi zireneko garaian.

 Jendea ez zen etxeetan bizi baizik eta ber-
tan kanpatu egiten zutela dio, euskal autore batzuek 
kontzeptu hau gogorarazten digute Euskal Herriko 
Dorre-Etxeei buruz idatziriko beren artikulu ba-
tean (Azkarate, García Gómez, 2004: 28, 29)2, eta 
gogorarazten digute ere Erdi Aroan etxea funtsean 
leku Publiko bat zela, ez Pribatua. Nobleek egoi-
tza asko zituzten, eta asko bidaiatzen zuten. Mu-
gitzerakoan, beren paretako-tapizak biribilkatzen 
zituzten, aulki-kutxak bete, oheak desmuntatu, 
eta dena eramaten zuten beraiekin (Rybczynski, 
2009: 38) Hori da lehen aipatu dugun altzarien 
mobilitatearen jatorria (Giedion, 1969: 270-272). 



188 8. KAPITULUA . ANTOLAMENDU SOZIALA. ERDI AROTIK ERRENAISANTZARA.

dugu, Etxe Pribatu bilakatu zen. Ikusiko dugu 
zer dion autore kanadarrak (Rybczynski, 2009: 
47, 48, 49, 50), beste autore batzuk aipatuz ere, 
eboluzio honi buruz. Guk aldaketa horren zant-
zuak bilatzen saiatu beharko genuke Latsaga-
ko Gaztelu-Jauregiaren eraikinaren eboluzioan.
Zera dio, etxeak altzariez janztea azaldu zen jen-
deen buruak janzten hasi zirenean (Lukacs, 1970: 
622). Erdi Aroa bukatu zenean eta 18. mendera 
arte, bizitza kondizioak pixkana aldatzen joan zi-
ren (Braudel, 1984). Etxeak lehenagokoak baino 
handiagoak, eta hobekiago eraikiak ziren, adibi-
dez, harriak zura ordezkatu zuen, baina erosotasun 
fi sikoen inexistentziak segitu zuen. Hobekuntza 
txiki batzuk egon ziren, beira lehen garestia zena, 
merketu zen, eta leihoetan erabiltzen hasi zen, pa-
per koipeztatuaren ordez, nahiz eta leiho praktika-
garriak arraroak izaten jarraitu zuten (Babelon, 
1965: 82). Hemen autorea hirietako jendeen etxeez 
ari da, batez ere. Badakigu Erdi Aroan, nobleen 
Gaztelu eta Jauregietako Leihoetan Beira erabiltzen 
zela. Erlaitz eta tutudun Tximinia, popularizatzen 
joan zen, eta habitatzen ziren ia Gela guztiek zu-
ten bat, nahiz eta 11. mendean inbentatua izan zen. 
Pentsatzen dugu, 11. mendean hartan, Gaztelu eta 
Jaun-Andereen etxeetan soilik egongo zela. Baina, 
adibidez, egun Latsaga-ko Gaztelu-Jauregian aur-
kitu diren Tximinien aztarnak, badirudi 16. mende-
koak direla. Argiztapenari buruz, txarra izaten ja-
rraitu zuen. 19. mendearen hasieran gasa heldu zen 
arte, gauez argiztapen efi ziente bat izateko aukera-
rik ez zen. Kandelak eta oliozko lanparak garestiak 
ziren, eta ez ziren asko erabiltzen. Iluntzerakoan 
jendea ohera sartzen zen (Braudel, 1984: 310, 311). 

 Bainatzeko ohiturari buruz, atzerakada bat 
gertatu zen Erdi Aroko arauaei dagokienez. Erdi 
Aroan zehar bainu publikoak eraiki ziren (ospitaleak 
bezala kultura islamikotik kopiatu zirenak, itzult-
zen ziren gurutzatuei esker) Europako ia hiri handi 
guztietan. 16. mendean, Burdeletan degeneratu zi-
renean ordea, legetik at atera zituzten, eta ez ziren 
18. mendera arte berragertu (Wright, 1910: 42-44). 

 Guk dakigunez, Nafarroako Erresumako 
hirietan ere bazen halakorik. Horrela dio Nafarroa 
Garaiko autore batek, uraren hornitzeari buruz 
egin duen bere Doktoretza Tesian oinarritutako 
liburuan. Obra honetan urak hirigintzarekin eta 
teknologiarekin duen harremana aztertzen da, 
adibidez, Lizarra, Zangoza, Gares, Iruñea, Oli-
te edo Donibaneko Garazi bezalako hirietan Erdi 
Aro berantiarrean. Garai hartan ura profi tatzen zen, 

Egungo Instituzio Publikoen gauzarik antzekoena 
ziren. Monasterioek Nafarroako Erresuma osoa 
antolatzen zuten sarea osatzen zuten, organiza-
zio zibil bat ziren (Gartzia Manzanal, 2012: 52).

 Batzuetan gure sozietate propioa gehiegi 
arautua dagoeneran kexu gara, baina Erdi Aroko 
bizitza guztiz gobernatua zen ordena eta errituala-
ren bidez, guri onartezina irudiko zitzaigun pun-
turaino. Jendea kanpai soinuaren arabera bizi zen. 
Eguna zortzi alditan banatua zen, eta maitinen edo 
nonen kanpai jotzeak ez zuen soilik monasterio-
en otoitz unea esanahi, baizik eta hiriko lana eta 
merkataritza gobernatzen zuen ere (Rybczynski, 
2009: 43), (Cosman, 1999: 83, 105-108) aipatuz.

 Autore kanadarrak, dio autore holanda-
rrak aditzera ematen duela Erdi Aroan bi zibiliza-
zio geruza gainjarriz osatua zela: bata primitiboa 
eta aurrekristaua, eta bestea berriagoa, gortes-
aua eta erlijiosoa (Huizinga, 1930: 109, 110). Bi 
geruza hauek askotan gatazkan sartzen ziren, eta 
guri emozio inkoherenteak iruditzen zaizkigunak, 
errealitate krudela, zalduntasunak eta erlijioak exi-
jitzen zituen harmonia ideala errekontziliatzeko 
saioak besterik ez ziren, beti konplitzen ez zirenak. 
Eta adibide bat jartzen du. Imajina dezagun Erdi 
Aroko jakintsu bat. Berez jada sancta sanctorum 
eta bestiario baten arteko nahasketa arraro bat zen 
katedral batean debozio isileko goiz baten ondo-
ren, joan zitekeen exekuzio publiko bat ikustera, 
eta bertan aplikatzen ziren krudelkeria handie-
neko zigorrak, oso etiketa zorrotz baten arabera. 

 Jende gehiena bezalakoa bazen, ez zen 
dibertsiorako unea izango, malkoak isurtzekoa 
baino, kondenatuak (desmenbramenduaren au-
rretik) jendetzari homilia esaten zionean (Ryb-
czynski, 2009: 44, 45). Bizitzak aldi berean odol 
eta larrosa usaina zuen (Huizinga, 1930: 27).

 Gure uste apalean, hori garai guztietan 
gertatzen den gauza bat da. Erromatarren ga-
raian, Erdi Aroan Errenaisantzan, eta egun ere. 
Izaki humanoaren naturari zor zaio. Bikoitza 
baita, animalia huts eta basatia alde batetik, eta 
izaki arrazionala eta errefi natua bestetik. Orai-
nari Erreferentziari dagokion epigrafean adibi-
de batzuk jarriko ditugu gai honen inguruan.

 Arestian aipatu dugun bezala, sozietatea 
Errenaisantzara sartu zen heinean ordea, gauza 
aldatzen joan zen pixkana. Etxe Publikoa, esan 
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herriko ordenantzen errespetu guztiz zorrotza-
gatik. Etxebizitzetarako, ureztapenerako, eta irin 
errotentzako hornikuntzak lehentasuna zuen beste 
destinuekiko. Jarduera kutsatzaileak ia beti ibaien 
irteeretan kokatzen ziren, extramuros zeuden ere-
muetara baztertuz. Urak eta bere erabilera ere mai-
la soziala determinatzen zuen. Ur kantitate, kali-
tate eta akzesibilitate hobekiagoa konplitzen ziren  
Gaztelu, Monasterio eta Etxe Pribilegiatuetan, 
lehenik modu pribatuan, eta ondoren publikoan. 
Kainu edo hustubide propioa izatea, dudarik gabe, 
distintzio sozial eta ekonomikoaren seinale zen.

 Erdi Aro garaian baliabide naturalen us-
tiapen sistematikoa hasi zen, ordura arte basa-
eremukoak izan zirenak. Adibidez, ibaietako ura, 
basoetako egurra, lur azpiko burdina. Hemen esan 
behar dugu, adibidez, burdinaren erauzketa oso an-
tzinako praktika dela, eta Antzinate Berantiarrean 
ere egiten zela, Erromako garaian dudarik gabe, 
eta Burdin Aroan ere, eta beti sistematikoki, berriki 
aurkitu diren azken garai honetako (Gure Aroa bai-
no V. mendea baino lehen)(Etxezarraga, 2004: 87) 
haize-olak demostratzen dutenez (Franco, Alberdi, 
Etxezarraga, 2016). Alegría Suescun-en liburuko 
bigarren kapituluan adierazten dira, Nafarroan ger-
tatu ziren ureztatze, ibai arrantza, errota eta bes-
te baliabide hidraulikoen ustiapen eta propietate 
moduak, Penintsula Iberikoan eta Europako beste 
lekuetan ezagutzen direnekin bat datozelarik, eta 
orokorrean eredu erromatar berantiarrak eta arabia-
rren garapena osatzen zutenak, eta horietako bat-
zuk gaur arte iritsi direlarik. Marko orokor honetan, 
Nafarroan ekarpen propio batzuk gertatu ziren, 14. 
mendean, Erresuma, arkaismo teknologikoko fase 
batean erori zenean, eta kanpoko teknikoak dei-
tu beharra izan zela dio (Alegría Suescun, 2005).

 Ur beroko bainu artifi zialari dagokionez, 
Iruñea erromatarrean, baziren hainbat terma (bai-
nu publiko). Horietako biren aztarnak aurkitu dira 
Kuria eta Dormitaleria kaleetan, eta berriki, multzo 
inportante bat Gaztelu Plaza-ren zorupean. Azken 
Zentro Termal honetan nabarmentzen dira zisterna, 
palestra edo bestibulua, mosaiko ederrez dekora-
turiko piszina diferenteak, eta “hipokaustoa” edo 
pibote zirkularrez eutsitako galeria baten bitartez 
berotutako sala. Itxuraz, terma hauen hustubidea 
Santa Domingo-ko sakana zen (Arga ibaira isu-
riz). Garai diferenteetako zentro hauen presen-
tziak, Gure Aroko 2. mendetik 4.  mendera arte, 
demostratzen du Pompeius-en hiriaren garapen 
urbano gradu handia. Erdi Aroko garaietan, Ka-

etxeetako hornikuntza gisa, ureztatzeko, indar era-
gile gisa, hondakinei eta erabilera industrialei (tin-
datze, larruaren zurratze) hustubidea emateko, eta 
30 ustiaketa mota baino gehiagotarako: presak, ura 
desbideratzeko hormatxoak, bokaleak, ubideak, 

noriak, irin errotak, pilategiak, olio errotak, tinda-
tegiak, zurrategiak, bainuak, zisternak, putzuak, 
iturriak, kanalizazioak, garbitegiak, hustubideak, 
arrantzategiak, urmaelak, pontoiak, alak, almadiak 
eta ibai defentsa soluzio diferenteak. Hauetako 
erabilera batzuk Erdi Aroko zentro urbanoenak 
esklusiboak ziren. Autore honek 427 baliabide hi-
drauliko diferenteen berri eman du, Erresumako 
lurraldeak identifi katurik, beste batzuen artean 52 
irin errota, 40 putzu, 30 iturri [Ikus 10], 13 bainu 
etxe, 6 tindategi eta 1 olio errota bat aipatu ditu.
 
 Herri garapen urbanoa neurri handi batean 
uraren hurbiltasunari zor zitzaion, eta bere ustiape-
naren gradu teknologikoak bereizten zituen hiriak 
eta landa lurrak. Zentzu honetan, Tutera zen Erre-
sumako polo industriala, profi tamendu hidrauliko 
kopuru handi eta bariatuarekin, nahiz eta Done 
Jakue Bideko herriek errota proportzio handiagoa 
zuten etxeko, dudarik gabe, erromes, bidaiari eta 
merkatarien demanda gehituari harrera emateko. 

 Autore honen ikerketak jasotzen du be-
netako ibai-auzoen existentzia, herri askotan, eta 
ondorioztatzen du Erdi Arokoen ezaugarria zela 
ez soilik uraren presentzia handiagatik, baizik eta  
ur garbi eta ur zikinen erabilera kateei dagokienez 

[10] Taxoare-ko Erdi Aroko iturria. Egungo Nafarroa 
Garaia (http://www.misescapadaspornavarra.com/401-
tajonar-taxoare-monte-grande-alto-la-ermita-crma-
canada-milagro-aezkoa-sierra-tajonar-zulokoa.php)
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tipologikoa halabeharrez Dorre exentua edo etxe 
urbanoa litzateke. Azken hau, bedi Mehelin artean 
edo etxe bloke isolatu. Eboluziaoa bertako bi erre-
ferentzia eredu hauetatik abiatuz defi nitua etorri 
zen. Iraganeko arkitektura atributuei uko egitea, eta 
kontzeptu eta elementu edifi katorio berrien inkor-
porazioa, eta ez nahi eta nahi ez, italianizanteak di-
renak. Hormen mehetzeak, Elebazio edo Altxaeren 
altuera mozteak, Defentsa Elementuen ezabatzea, 
Fatxaden Leuntzeak parte ziren, mantsio akomo-
datu berrien planeamenduko heredentzia medieba-
laren pisua desegiten zutenak. Konplementarioki, 
eskuhartze berritzaile posibleen errepertorioak, 
arreta pribilegiatua eman zion konposizio krite-
rioei, hala nola Fatxaden Hierarkizazioa, Argiaren 
bilaketa, Irekidura handiagoak eta kopurua han-
diagoan irekiz, Eskailera Nagusiaren Monumenta-
lizazioa, Sabai Nobleen tratamendu plastikoa, eta 
etxebizitza blokeari Espazio Irekiaren inkorpora-
zioa, potentzia bisual handiko soluzioen bitartez, 
baina bertako klima dela-eta funtzionalitate es-
kasekoak zirenak, hala nola, Kortak edo Patioak, 
Loggia, eta Korridoreak. Euskal Herrian, Italiar 
erako Errenaisantza Jauregien garaipena mugatu 
eta berantiarraren zain, aurreko kriterioak adieraz-
ten diren intentsitate handiagoa eta txikiagoaren 
bitartez posible izan zen, 16. mendeko lehen mant-
sio aristokratikoen belaunaldiaren klasifi kazio ti-
pologiko basiko bat egitea. Trinkotasuna, Bolumen 
Etzana edo Bertikala, barneko Korta edo  Patio edo 
Kanpoko Korridoreen presentzia izan ziren, hobe-
kien karakterizaturik dauden familia eta subtipoen 
katalogoa defi nitzeko (González Cembellín, San-
tana Ezquerra, 1998: 177-188). Ikusi dugunez, 
autore hauek deskripzio formala egitera mugatzen 
dira, ondorio kontzeptualik atera gabe. Baina garbi 
ikusten da, horien azpian, Rybczynski-k aipatzen 
dituen aldaketa kontzeptual horiek daudela, ares-
tian aipatu ditugun pribazitatea eta abar, alegia.

 Bestalde Nafarroan Erdi Arotik Errenai-
santzara iragate horretan, gainera, beste koiuntura 
oso berezia gertatu zen. Espainiarrek Nafarroako 
Erresuma konkistatu zuten 1512-an. Nafarrek Erre-
suma berreskuratzeko saio asko egin zituzten, eta 
une batzuetan lortu ere, baina azkenean 1522-an es-
painiarrek lurraldearen parte handi bat konkistatzea 
lortu zuten, hain zuzen ere hiriburua barne zuena. 
Baina nafarrek Iparraldeko lurralde zati bati eutsi 
zioten, hain zuzen ere, egun Nafarroa Beherea deit-
zen zaion eskualdea. Modu urgente eta probisional 
gisa, Donapaleu-n kokatu zuten Erresumako hiri-
burua. Eta han ezarri ziren Nafarroako Errege-Erre-

parroso eta Santo Domingo-ko alderdietan (Mai-
nueta), ibaiaren bihurguneak profi tatzen ziren ur 
hotzetako bainurako. Ezagutzen dira ere gutxienez 
hiru Bainu-Etxe Publiko. Zaharrenak Mainueta-
ko Bainuak, jada 1177. urteko dokumentazioan 
agertzen direnak. Iruñeko apezpikuaren propietate 
ziren. Orduan bainuak Mulateria kalean kokatzen 
ziren, Bainuen Rua gisa ezagutua ere. Mainue-
ta toponimoa euskal izen Bainueta-tik etorriko 
litzateke, hau da, bainu lekua eta bainurako ego-
ki den lekua (Alegría Suescun, 2011: 24). Beraz, 
ikusten dugu Rybczynski-ren teoriak konplitzen 
direla Nafarroan eta Iruñean ere, Europako beste 
Herrialde eta hiriekin batera. Baina segi dezagun.

 Komun partikularrak existitzen ez zire-
nez, higiene pertsonala gutxitzen joan zen. Gai-
nera, ur horniketa problema bat bihurtzen ari zen, 
Paris eta London tamainaz eta dentsitatez hazten 
joan ziren heinean, Erdi Aroko putzuak kutsatzen 
joan ziren, eta jendeak, gero eta gehiago jo behar 
zuen kaleetako iturri publikoetara. Parisen, 1643-
an horietako 23 iturri zeuden (Babelon, 1965: 
96). Uraren kontsumoa, beti higienearen indize 
ona dena, jaitsi egin zen. Ura etxeetara eramate-
ko behar zen esfortzua, bereziki pisu altuetara, eta 
asko mugatu zuen bere kontsumoa, eta bainatzeko 
ohitura, Erdi Aroan ohikoa zena, modaz pasa zen.

 Alokairuzko etxebizitzen existentziak 
azpimarratzen du jada Erdi Aroan gertatu zen al-
daketa bat. Jende asko ez zen jada bizi eta ez 
zuen lan egiten eraikin berean. Nahiz eta denda-
ri, merkatari, eta artesauak “dendaren gainean” 
bizitzen segi, gero eta herritar kopuru handiagoa 
zegoen, eraikitzaileak, abokatuak, notarioak, fun-
tzionaroiak, eta horientzat etxea egoitza zen es-
klusiboki. Separazio honen emaitza zera izan zen, 
kanpoko munduari zegokionez, etxea leku Priba-
tu bilakatzen ari zela. Etxearen pribatizazioarekin 
batera sortu zen gero eta intimitate zentzu han-
diagoa, eta etxea familiaren bizitzarekin esklusi-
boki identifi katzekoa (Rybczynski, 2009: 47-50).

 Beste euskal autore batzuen arabera ere, 
ikusten da Dorretik Jauregirako formen eboluzio 
hori, nahiz eta espreski, pribazitatea, erosotasuna 
eta intimitatea bezalako kontzepturik aipatzen ez 
duten. Zera diote, ez dela unitate tipologiko edo 
estilistikorik, Euskal Herrian 16. mendearen hasie-
ran, aristokraziak eraikitako jauregien artean, hala 
ere garbi atzematen da heredatutako Erdi Aroko 
ereduen urruntzeko borondate orokorra. Abiapuntu 
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ginak naturalak. Ondoren, egoera pixka bat lasaitu 
zenean, Egoitza Paue-ra mugitu zuten, Nafarroak 
bere Foruak edo Legeak eta Instituzio Propioak 
mantendu zituen, eta Bearnoa-rekin konfederatu 
zen, Errege-Erreginak lurralde horretako Konte-
Kontesa edo Jaun-Andereak baitziren. Horrela, 
hiriburua Paue-ra mugitu zen, Gortea han ezarriz. 
Eta erresuma Europako erreferentzia bihurtu zen.

 Latsaga Leinuak orain begiak Iruñetik Pau-
era iragan zituen, eta noski han gertatu zenak eragi-
na izango zuen gure Gaztelu-Jauregian. Eta segur 
aski, gure Eraikin Multzoko garai honetako  arkite-
ktura infl ruentziak han aurkitu beharko genituzke. 
Ondoren ikusiko dugu zer eragin sozial izango 
zuen aldaketa guzti honek Nafarroako Erresuman. 

Paue-ko Gortea

 Gai honi buruz Nafarroa Garaiko, zehazki 
lizarratar autore batek, bere Doktoretza Tesia egin 
zuen, Nafarroako Erregina Margarita-ren (1492-
1549)[Ikus 20] pentsamendu fi losofi koari buruzko 
lanean. Tesiaren laburpenean zera dio, Meaux-ko 
apezpiku Guillaume Briçonnet-en infl uentzia az-
pimarratu behar dela. Honek humanista ebange-
liko talde bat biltzea lortu zuen, eta beraien artean 
hermeneuta ospetsu Lefévre d’Étaples zegoen, 
eta “Meaux-ko Zenakulua” sortu zuten, Paris-eko 
iparraldean, Frantziako Errege François I.aren ba-
besarekin 1520 aldera. Sasoi hartan Margarita An-
gulema-koa zenak bere babes inkondizionala eman 
zien, eta benetan talde honen ideiak izan ziren 
Margarita-k Paue eta Nerac-era [Ikus 30] eraman 
zituenak, Nafarroako Errege Henrike II. Labrit-
ekoarekin ezkondu zenean 1527-an. Bere Gortean 
pixka bat berantago eratu zuen Akademia famatua 
egin zuten ideia hauetako asko, ondorioztatu dai-
tezke Meaux-eko apezpikuarekin izan zuen Korres-
pondentziatik. (Oria Osés4, 2016, artikulu 1337). 
Filosofi a ebangelikoan bere iniziazioaren lau urtez 
ari gara (1521-1524), Margaritak iragan behar izan 
zituenak Briçonnet-en zuzendaritzapean. Erre-
konbertsio moduko bati buruz hitz egin daiteke, 
Clement Marot-ek aztertu zuena, hermetismo neo-
platonikoz kargaturiko esoterismo erlijioso baten 
nahasketa, Margarita-k iragan zuena bere bizitza 
berria hasi zuenean 30 urteko adinarekin. Korres-
pondentziaren tonuak iradokitzen du halako liai-
son sentimental bat, hau da, harreman sentimental 
bat, edo iniziazio bat. Margarita-k urteak berantago 
deskribatu zuen bere poema mistiko Les Prisons-
en, bertan deskribatzen baitu bere transformazioa, 

Pseudondionisio Areopagita-ren obretan azaltzen 
diren moduan. Bertan, argi defi nitzen dira maisua 
eta neofi toak erregulatu behar dituzten paperak pro-
zesua gauzatzeko. Briçonnet-en eskutan jartze hau, 
Margarita-ren bizitzan poema moduan deskribatua 
geratu zen, bere bizitzan zehar Nafarroan. Kritiko 
batzuentzat bere obran gorena Les Prisons da, na-

[20] Nafarroako Erregina Margarita Angulema-koa 
(Jean Clouet-ek pintatua, 1530). Egun Walker Art 
Gallery-n (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M
arguerite_d%27Angoul%C3%AAme_by_Jean_Clouet.
jpg)

[30] Nerac-eko Gaztelua. Une batean Nafarroako 
Margarita-ren Egoitza (http://www.henriiv.culture.fr/
medias/communs/images/grand_format/0/99_4.jpg).
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markatu zituzten, antzinako kulturaren itzulearak, 
komunki Errenaisantza esaten dugunak, suposatu 
zezan apreziazio aldaketa bat humanistikoen ba-
lore fi losofi ko-moraletan, intolerantzian oinarritu-
riko erreforma sozio-politiko bat baino, eta beren 
urratsak segitu zituzten ondorengo Erregina Joana 
III. Labrit-ekoak [Ikus 40] eta ondorengo Erre-
ge Henrike III. Borboi-koak (Oria Osés, 1981).

 Eta hala izan zen, Joana III.ak Errefor-
ma Kalbinista onartu zuen, eta Espainiako mo-
narkia eta inkisizioaren eta katoliko frantsesen 
hiren eta haserreen jomuga bihurtu zen. Eta hu-
rrengo Nafarroako Errege Henrike III.a, Fran-
tziako IV.a egin zena higanoten, hau da, doktri-
na kalbinistako protestanteen buru bihurtu zen.

 Bestalde, autore honek berak begi-
ra zer dion Erasmus eta Errenaisantzako Nafa-
rroari buruzko estudio batean. Ohar gaitezen 
garai hartan Nafarroako Erresumak hartu zuen 
maila kulturalaz, Europako aitzindari bihurtuz.

 Beti latinez idatzi zuen Rotterdam-eko 
jakintsua, Desiderius Erasmus Rotterdamus sina-
tuz (1466-1536) Europako Errenaisantzaren zuta-

hiz eta ez duen izan hainbeste popularitaterik, Hep-
tameron kontakizunen bildumak bezala, biak bere 
heriotza baina pixka bat lehenago idatziak, 1549-
an. Esan da, poema mistikoan, pentsalari gisa, bere 
sentimendu guztiak errebelatu zituela. Kontakizu-
netan ordea, deskubritu dezakegu pertsonaien ana-
lisia egiten duela emakume gisa, emakumezkoak 
gizonezkoei kontrajarriz, eta adierazi daiteke “le-
hen emakume modernoa dela” (Oria Osés, 1981).

 Akademia ospetsu honetako eskolak, 
Paue-ko estilo italiarreko Sala Handi berritue-
tan ematen ziren (Oria Osés, 1989: 59-78). Guk 
pentsatzen dugu, posible dela, Latsaga  Jauregiko 
Errenaisantzako estiloko elementuen infl uentzia, 
Paue-ko Jauregi honetan bilatu beharko ditugula.

 Gure iritziz, egitate guzti hauek garbi 
adierazten dute Nafarroak hartu zuen mailaren 
dimentsioa, Estatu Buru gisa emakume idazle 
modernoa zuen. Egun oraindik munduko esta-
tu gutxitan gertatzen den gauza. Eta Nafarroa zer 
izan zitekeen egun, aldameneko Erresumek eza-
batu izan ez bazuten galdetzen diogu gure burua-
ri. Baina hori politika fi kzioa da, eta ez dagozkio 
izaera horretako gaiak hemen burutzen ari garen 
ikerketari. Baina segituko dugu Margarita-rekin.

 Les Prisons obran lehenesten dela pentsa-
mendua afekzioaren aurrean, puntuz puntu anali-
zatuz, bere arima izango zen “Poeta Maitemindu” 
baten alegoriaren bitartez, plazerrezko gauzez pre-
so egoteagatik zituen sentimenduak, purifi kazio 
prozesu bat iragaten zuen bitartean, eta bere Ko-
rrespondentzia izango da Margarita-rengan gertatu 
zen barne aldaketaren esplikaziorik hoberena. Bai-
na Nafarroako Erreginak beste obra batzuk idatzi 
zituen, aipatu beharrekoak bere idatzien hedadura 
eta 16. mendean pentsamendu humanistikoaren 
bere inportantzia ulertzen lagunduko digulako. Fa-
matua da bere tratatu Le Miroir de l’âme pécheres-
se, hots, “Arima bekatariaren miraila edo ispilua”, 
bere lehen ediziotik, 1530-ean, jada18 bertsio iku-
si baititu. Bisioaren enigmaren bitartez, eta mirail 
batean bezala deskubritu baitzuen min itzela Print-
zesa gaztake Charlotte-n heriotzaren ondoren, hori 
bai, bertan Luther, Erasmus eta Sorbona-ren artean 
zituen bere kontrobertsiak islatuz. Autore Batzuek 
ikusi izan nahi dute obra hau luterano gisa, fedea-
ren mirailari egindako erreferentziengatik, eta bere 
anaia Frantzaiko François I.ak esku hartu behar 
izan zuen Sorbona-k ez zezan kondenatu. Bi hitze-
tan, Margarita eta bere senar Henrike II.ak urratsak 

[40] Joana III Labrit-ekoa (http://images.bnf.fr).
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tzako, eta batu zitezkeen “beren arbasoek edoski 
edo edan zuten esnea” ahanzten ez zutenekin.

 Ez dute aipatzen ere EHU-koek mende bat 
berantago, 1716-an, Gaztelako Kontseiluko Fiskal 
José Rodrigo Villalpando-k, “Instrukzio sekre-
tuak” igorri zituela “korrejidoreei”, hizkuntza gaz-
telaua Catalunya-ra sartzeko, ondorengoa aginduz, 
erabili behar zirela, “instrukzio eta probidentzia 
oso epelak eta disimulatuak, efektua lortuz baina 
jarri zen kontua ez zedin igarri”. Eta adibide gisa, 
hain zuzen ere, Nafarroan zeramaten politika jarri 
zuen. “Nafarroan, parte gehienean Euskara (Bas-
quence) hitz egiten baita. Eta Ministro gaztelauak 
gobernatuko dute” (Urzainki, 2004:182, 183).

 Egungo unibertsitate hauek, beraien 
web gune ofi zialetan, horrela adierazten dute. 
EHU-k (Euskal Herriko Unibertsitatea) zera dio 
aurrekariei buruz. “Gauzatu da, azkenik, go-
rabehera askoren ondoren, euskal unibertsita-
tea lortzeko aspalditik zetorren asmoa. Herria 
modernizatzeko, nahi eta nahiezkoa den goi-
mailako irakaskuntza sistema bat lortzea, Uni-
bertsitatea, alegia, aspaldiko nahia da benetan. 

 Eta ondoren, lehen  unibertsitate gisa, 
Gaztelako Koroan sortutakoa aipatzen du. Histo-
ria pixka bat eginez, esan dezaketela, diote uni-
bertsitateko irakaskuntzak baduela Euskal Herrian 
urrutiko aurrekina, Oñatiko Unibertsitatean. Ro-
drigo Mercado de Zuazola-k sortu zuena,1540-
an. Unibertsitate hark Hernanin eman zituen le-
hen urratsak, 1542-an Teologia, Legeak, Arauak, 
Arteak, eta Medikuntza irakasteko Fakulta-
teak ireki zituzten. 1910-ean, gorabehera asko-
ren ondoren, ateak itxi behar izan zituen betiko. 

 Eta beste aurrekari batzuk aipatzen dituz-
te ere. Bergarako Erret Seminarioa, goi mailako 
irakaskuntzaren arloan aipamen berezia merezi 
duela diote. Real Sociedad Vascongada de Amigos 
del País-ek (“Euskalerriaren Adiskideen Elkartea-
k”) sortutako zentro berrizale hau Ilustrazioarekin 
etorritako joerei atxiki zen. Elkarteak Europako 
zientifi ko ospetsuenak, eta puntako materialak  
Euskal Herrira ekarri zituzten. Bidenabar, bertako 
ikaslerik azkarrenak atzerrira ikastera joan ziren.

 Zentro honen loraldia, 1779-ren eta 1793-
ren bitartean izan zen. Bere asmo nagusia Euskal 
Herrian ikastegi aurrerakoi bat sortzea zelarik. 
Alabaina, 19. mendearen hasierako gorabehe-

betako bat izan zen: humanista, fi losofo, fi lologo, 
eta teologo holandarra Europako historiako garai 
giltzarri bateko ia laburpena osoa da. Bidaiari ne-
kaezina Frantzia, Ingalaterra eta Italian zehar ira-
gan zen, eta era berean, sasoian hartan gazte zen 
Printzesa Margarita Valois-koaren patroziniopean 
Eskola Neoplatonikoei hurbilketa egiten saiatu 
zen, lehendabizi Meaux-en, Paris-eko Iparraldean 
(1520-24), eta berantago Nafarroako Gorte hu-
manistikoetan, jada han ezarri zenean Erregina 
titular gisa (1527-47)(Oria Osés, 2012: 98-100).

 Gure aldetik erantsi behar dugu, harriga-
rria iruditzen zaigula egungo gure lurralde murrit-
zeko Unibertsitateek (EHU eta NUP), Akademia 
eta Eskola hauek bere aurrekari gisa ez hartzea. 
Hau da, Nafarroako Koroako Eskolak Europan 
gertatzen ari zen une kultural erabakigarrian akti-
boki parte hartu zutela, eta ondoren Europako 
etorkizuna markatu zuen arazoetan murgildurik 
egon zirenak ez aipatzea. Erasmus-ekin, Euro-
pako jakintsu handienetako batekin harreman zu-
zena izan zuten. Gertakizun haien ondorioak egun 
oraindik Europa bitan zatitzen dute, Iparraldea eta 
Hegoaldea. Guk behintzat ez dugu inolako erre-
ferentziarik entzun edo irakurri. Duela urte gutxi 
burutu zen 75. urteurrena 1936-ko Gerran sor-
tu zen Unibertsitatea oroitzeko, hau da, “Euzko 
Irakastola Nagusia”, EHU-ko arduradunen hitze-
tan, lehen Euskal Unibertsitate Publikoa izan zen.

 Eta ez dute aipatzen ere Nafarroako Erre-
suman, 1289-an sortu zen Lizarrako Studium Ge-
nerale, de facto unibertsitatea zena, Bologna-koa, 
1088-an eta Paris-ekoa, 1215-ean, Oxford-ekoa, 
1231-ean, Salamanca-ko 1255-ean, hau da, Euro-
pako Unibertsitate zaharrenen garaikoa. Aita San-
tuak Unibertsitate deitu zien, korporazio edo bil-
tze zentzuan, aurretik, Studium Generale zirenei. 
Pixka bat beherago adieraziko dugu zertan zetzan.

Ez dute aipatzen ere Nafarroako Erresumako 
Hegoaldean, hau da, Gaztelak konkistatu zuen 
lurraldean, espreski debekatu egin zutela Uni-
bertsitatea. Horrela dio Nafarroa Garaiko autore 
batek. Gazte nafarren hezkuntza interes politiko-
militar espainiarren menpean zegoela demos-
tratzen duen adibide bat da, Iruñeko Ziutadelako 
Arduradun Gaspar Ruiz de Cortázar-ek, 1608-an, 
Gaztelako Kontseiluari idatzi zion gutuna, hain 
zuzen ere, Iruñean Unibertsitate bat eragozte-
ko, bere iritziaren arabera estudianteak nobeta-
teen lagun baitziren, eta errazak probokante-en-
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tri Ingenieritzako Goi Mailako Eskola Teknikoa.

 Garai haien ildotik, Valladolid-eko Uni-
bertsitateko barrutia sortzeko, egun Euskal Autono-
mi Erkidegoak biltzen dituen hiru lurraldeak elkartu 
ziren. Merkataritza Eskolari jarraipena eman nahi-
rik, eta  1955. urtean Ekonomia eta Merkataritza 
Zientzien Fakultatea eraiki zen. Honek berriro ere 
aspaldiko aldarrikapen haiek gogorazi zituen. Hots, 
Euskal Lurraldean Unibertsitatea sortzea, alegia.

 NUP-k (Nafarroako Unibertsitate Pu-
blikoa) bere aldetik, bere web gune ofi zialean, 
historiari dagokion atalean, tratatzen du gai hau 
ere, Nafarroako 20. mendean sortutako gauza 
bat bailitzan. 1987-an, Nafarroako Parlamentuak 
Nafarroako Unibertsitate Publikoa sortzea onet-
si zuen, eta bere gain hartu zuen haren fi nantzia-
zioaren konpromisoa. Helburua zen, alde batetik, 
garai hartan zegoen titulazio eskaintza handitzea, 
eta bestetik, ordura arte koordinazio nahikorik 
gabe Ikastegi Publikoetan eskaintzen ziren Uni-
bertsitateko ikasketak biltzea. Harrigarria badiru-
di ere, ez du beste aipamenik egiten. Hau noski 
politikaren erabilera okerraren ondorio garbia da.

 Paradoxikoki, gure Eremu Zabalean, 
Egungo UPPA-koek, Universtité de Pau et des Pays 
de l’Adour-ekoek, bere web gune ofi zialean5, Na-
farroako Erregina Margarita-ren Akademiaren oi-
nordekotzat dute beren burua. Horrela diote beren 
Historia atalean, UPPA, 16. mendera atzera joate-
tik datorren tradizio unibertsitario baten oinorde-
koa da, 1549-an Arteen Kolegioaren, eta 1564-an 
Europan fundatu zen hirugarren Akademia pro-
testantearen sortzearekin, eta 1583-an Unibertsi-
tate egin zena. 1620-an Bearnoa Frantziaren parte 
izatera iragan zenean ezabatua izan zen. Mende 
bat berantago, 1722-an Universitas Bearniae be-
rri bat fundatu zen, eta horrela osatua zegoen, bi 
Fakultate, Artetakoa eta Zuzenbidekoa, eta horri 
erantsi zitzaion, 1780-an Teologiako Fakultate bat. 
Instituzio hau 1792-an Iraultzarekin desagertu zen.

 Baina ikus dezagun orain autore espai-
niar batek zer dion gai honi buruz (Bartolomé6, 
1985: 14, 15, 18, 19, 20, 23, 27, 30). Zera dio, 
Nafarroari dagokionez, Goñi Gaztambide7-k 
ongi ematen duela berri. Autore honek gogorat-
zen du, nola beste gauza batzuen artean, 1310-
eko Iraila-ko 29-ko, eta Urri-ko 14-ko Laudo
Arbitral bikoitzaren bitartez, hamabi kalonje nafar 
agindu zitzutela,  Paris-eko eta Gaskoniako Tolo-

ra politikoek asmo horiek guztiak eten zituzten.

 Segitzen dute esanez, Bizkaian, Merkatarit-
za Kontsulatuaren babespean, 1511. urtean, sortu-
tako Eskola Nautikoak 1784. urtean onespen ofi ziala 
jaso zuela. Eta 1800. urtean Merkataritza Eskola-
ren proiektua martxan jarri zela, 1818-an gauzatuz.

 Eta ondoren, porrot egin zuten saio batzuk 
aipatzen ditu. Adibidez, Nafarroako Aldundiak 
Euskal Herriko Unibertsitatea eratzeko proiektua 
aurkeztu zuen beste gainontzeko Aldundiei uni-
bertsitate ofi ziala sortzeko eskaera eginez. Asmoak 
asmo gelditu ziren. Bi urtetan zehar Aldundiek 
harremanetan egon ondoren hasierako proiektu 
hark porrot egin zuen. Lurralde bakoitzak bere 
aldetik jo zuen, ahalegin guztiak porrot eginez. 

 Izan ere, proiektu elkartu hauek ez zuten 
arrakastarik izan, ez banakoek ere. Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren Oñatiko Unibertsitate zaha-
rreko katedrak berriro irekitzeko asmoak ez 
baitzuen irtenbiderik izan. Bidenabar, Ara-
ban Gasteizko Literatur Unibertsitatea sortzeko 
proiektua bertan behera utzi zen (1869-73), eta 
Bizkaiko Batzar Nagusietan Unibertsitate Ka-
tolikoaren proiektuak ere ez zuen aurrera egin.

 Izan ere, Bizkaiko Aldundia bere indarga-
betzearekin batera, proiektua bera desagertu egin 
zen; alabaina, aurrera egin zuen La Enseñanza 
Católica elkarte anonimoak. Hamahiru bizkaita-
rrek, horien artean bultzatzaile nagusietarikoa aita 
Manuel Isasi zelarik. 1883-an, Bilbon Goi Mai-
lako Ikastegi bat sortzeko oinarri gisa ikastegi hau 
eraiki zuten. Irakaskuntza 1886-an hasi zen, eta 
denboraren poderioz ikastegia egun “Deustuko 
Unibertsitatea” izenaz ezagutzen dena da. Garai 
hartan, 1897-ko Apirilaren 2-ko Erret Dekretua-
ren eskutik Industri Ingenieritza Eskola egin zen.

 Eusko Jaularitzako lehendakari Jose 
Antonio Agirrek Ospitale Zibila izandako erai-
kinean 1936-ko Abenduaren 1-ean, Euskal Uni-
bertsitateari hasiera eman zion. Gerra Zibilak 
ez zuen proiektua gauzatzeko betarik eman, eta 
Bilbo 1937-an erortzearekin batera iraungi zen.

 Opus Dei-k Nafarroako Unibertsitatea-
ri 1952-an hasiera eman zion. Eta 1961-etik au-
rrera, unibertsitatea beste herrialdetara zabaltzen 
hasi zen. Adibidez, Donostian zenbait zentro erai-
kiz. Egun horietatik bakarra dago zabalik. Indus-
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zistertarrak (1)”(Goñi Gaztambide, 1975: 179).

 

Aipatu dugu, Latsaga Leinuak harreman han-
dia izan zutela bi errege hauekin. Jaun Pierres I. 
Latsaga-koa, 1270-an aipatzen da dokumentazio-
an, Nafarroako Errege Tibalt II.a eta Frantziako 
Errege Louis IX.a, Saint-Louis, Gurutzadetara 
akonpainatu zituelako, beraz, harreman estua zuen 
haiekin. Eta Jaun Pierres II. Latsaga-koa 1373-an 
Karles II.ak erresumako Ganbarazain izendatu 
zuen, hau da, Seneskal edo Gobernadore. Beraz, 
honek ere harreman estua zuen errege honekin, 
eta arestian aipatu dugun maila intelektual han-
diko garai berezi hartako giro hori bizi izan zuten.

 Eta Gaztambidek,  23. orrialdean adie-
razten du, Stemma-tan, enblema, zirkulu edo in-
skripzio gisa, Bologna-ko antzinako Unibertsi-
tateko sabai eta eskaileratan barreiatuak daudela, 
1564. urtera arte, egun Hiriko Liburutegia baita, 
eta bertan agertzen dira profesore, jurista poli-
tiko eta abarren izenak, eta horien artean izen 
kataluniar, gaztelau eta nafarrak, 30-eko kopuru 
bateraino guztiak hartu gabe (Beneyto Pérez, 
1929: 182). Hemen erantsi nahi dugu, Jaun Joan 
Jatsu-koa, San Frantzes Xabier-koaren aitak Bo-
logna-ko Unibertsitate honetan estudiatu zuela.

 27. orrialdean zera dio, Nafarrek ere 
1301-an, bere Kolegioa [Ikus 50] zutela Paris-en, 
Andere Erregina Joana I. Nafarroakoak eta Fran-

sa-ko Unibertsitatetara bidali behar zituztela, eta 
bertan, sei urte egon beharko zutela itzuli gabe, eta 
gainera, eransten du inguruko beste erresumetatik 
gutxiago bidaltzen zituztela (Goñi Gaztambide, 
1975: 143-303). Hau da, nafarrak joaten zirela hara. 

 Segitzen du, 18. orrialdean esanez, Na-
farroaren kasuan, San Bernart-eko zisterta-
rrek, Fitero-ko (1140), La Oliva-ko (1150?), eta 
Irantzu-ko (1176) zentroak fundatu zituztela, eta 
1289-an Lizarrakoa Estudio Orokor8 kategoria-
ra igo zutela (Goñi Gaztambide, 1975: 155-157).

 Eta eransten du, 19. orrialdean, bene-
diktar nafarrek Iratxe-n izan zutela beren estu-
dio zentro inportateena, Gramatika, Logika, eta 
Filosofi a bezalako diziplinekin, eta Unibertsita-
te minore bat ere. Dominikarrek fundatu zuten, 
Iruñean, Lizarran, Tuteran eta Zangozan, barne-
ko eta kanpoko ikasleekin, Teologia eta Arte Li-
beralen estudiatzeko, eta gero Paris-era bidaliak 
zirela. Frantziskotarrak ordea, zentroak ere Iru-
ñean, Lizarran, Tuteran, Oliten eta Tafallan zituz-
telarik, beren estudianteak graduatzera Oxford eta 
Paris-era bidaltzen zituztela, kostuei dagozkien 
pagamenduekin (Goñi Gaztambide, 1975: 23).

 Aurrerago, lan honen 20. orrialdean, Na-
farroako Erresumak, bere anexio defi nitibora 
arte, Tutera, Lizarra, Tafalla, Zangoza eta Iruñea 
bezalako erro kultural sakoneko hiriekin, Done 
Jakue-ko bide guztien bidegurutze, eta Frantziaren 
hurbiltasunagatik, maila intelektual estimagarria 
landu eta lortu zuela dio. Tibalt II.ak, estudioak 
sustatzeko saio batean, eskatu eta lortu zuela Aita 
Santu Alexander IV.arengandik ezartzera heldu 
ez zen unibertsitate bat (Goñi Gaztambide, 1955: 
47-53), eta ehun urte berantago Karles II.arekin 
beste saio bat eginzen, Santa Maria Uxue-koan:

 “Unibertsitarioekiko babes politika bat 
hasi zen, bere semearekin amaitu zena –Karles 
III. Noblea-ri (1361-1425) buruz ari da. 1351-
1423. urteen artean koroak bere babesa eman zien 
berrogeita sei estudianteei. Babes honek modu 
diferenteak izan zituen. Urteko diru-laguntza, 
handiagoa edo txikiagoa jaso zuten, edo bidaia-
rako laguntza sinple bat, edo-ta zergen exentzio 
tenporala, erret kapilautza baten kontzesioa. Fa-
boratuenak frantziskotarrak izan ziren, guztira 
hamahirurekin, segitzen zietelarik dominikarrak 
(9), klerigo sekularrak (8), agustindarrak (3) Iru-
ñeko kalonjeak (3) Tuterako kalonjeak (1), eta 

[50] Nafarroako Kolegioa, Paris (Lithographie 
Nouveaux d’après Perno)( https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Coll%C3%A8ge_de_Navarre.jpg)
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ma Protestantearen aitatzat hartua den Joan Cal-
vin edo “Jean Cauvin”-ena. Itxuraz, ez zen ongi 
konpondu bake eta harmoniako babesleku hartan, 
eta oso goiz utzi beharra izan zuen. Autoreak dio, 
badakiela bi eskutitz dagoela soilik Erasmus-ek 
Margarita-ri igorritakoak 1525. eta 1527. urte-
koak, hain zuzen garai haratako Printzesa Mar-
garita-k, argi eta garbi, bi bandotan, Erreforma-
renaren eta Kontrarreformarenaren artean zatitua 
zegoen Europak behar zituen aldaketak gauzat-
zeko estrategia diseinatzen ari zen bi garaikoak.

 Erasmus dudarik gabe Margarita-ren 
taldea baino askoz ere radikalagoa izan zen, ba-
tez ere Meaux-ko Eskola Neoplatoniko-ko urte-
tan zehar (1521-1524) zeinak ezin izan baitzuen 
Sorbona-ko oposizioa erresistitu, azken hau prest 
baitzegoen Margarita-ren obretako bat konde-
natzeko ere, hain zuzen, Le Miroir de l’âme pé-
cheresse, hau da, “Arima bekatariaren miraila 
edo ispilua”, heresia susmopean. Osatu berri zen 
bikotea Henrike II. Labrit-ekoak eta Margarita 
Angulema-koak Frantzia abandonatzea erabaki 
zuten, beren obra Pirinioetako Erresuman segitze-
ko, eta Margarita gazteak bere titulu frantses guz-
tiei uko ekin zien Nafarroako Erregina gisa soilik 
sinatuz. Erasmus-en hurbiltze garaiak izan ziren, 
behar bada babesa behar zuelako, baina ez zuen 
erantzunik jaso Margarita-rengandik agian prota-
gonismo motiboengatik, Erasmus-ek Margarita-
ren jakintsu predilektuaren sentsibilitatea zauritu 
zuelako, hain zuzen Jacques Lefèvre d’Étaples-
ena. Azken hau, Pikardia-ko Étaples-en jaio zen 
1455 aldera, eta Meaux-ko taldea zuzendu zuen, 
Margarita bere garaiko mistizismoan iniziatuz. 
Biblia frantsesera itzuli zuen (1523-30), eta azke-
nean, Margarita-ren Nafarroako Gorteko obrare-
kin identifi katu zen, eta 1536-an Nerac-en hil zen.

 Bi gai dago Erasmus-en eta Margarita-
ren mezenasgoaren arteko separazio radikala ongi 
markatzen dutenak. Martin Luther-ek aurre egin 
zion Rotterdam-eko jakintsuari, Libertate Hu-
manoaren problematikan, zeren holandarrak San 
Agustin-en IV. mendeko idatzi De Libero Arbitrio 
aztertu baitzuen, hau manikeismotik liberatzen 
saiatzen ari zenean. Erasmus-ek obra homonimo 
bat idatzi zuen 1525-ean, De Libero Arbitrio, eta 
horri berahala erantzun zion Luther-ek bere obra 
De Servo Arbitrio-rekin. Itxuraz marjinala zen gai 
bat, baina Europako humanistak bi bando irre-
kontziliabletan banatu zituena, eta bidebatez esan 
dezagun, oraindik Iparraldeko eta Hegoaldeko bi 

tziakoak antolatua, 70 estudianteentzat “de reg-
no Franciae”9 jartzen du (De Launoy, 1677: 8).
 
 Eta segitzen du, 30. orrialdean, Paris-eko 
Unibertsitateak beti izan zuen estudiante espai-
niarren10 eta bere agintarien predilekzioa, bereziki 
nafarrena eta kataluniarrena. Iristeak nolabait mu-
gatuak gelditu ziren 15. mendetik aurrera beste uni-
bertsitateei teologian graduatzeko ahalmena eman 
zitzaienean, batez ere Aita Santu Luna-ren intentzio 
bereziarekin, zeinak Paris-eko teologoen oposizioa 
gainditzeko, ez baitzuen soilik Salamanca-ko Uni-
bertsitatea faboretu, baizik eta debekatu egin bai-
tzien estudiante espainiarrei metropoli frantse-
sera joatea11. Baina beti segitu zituen erakartzen 
Sorbona-k, eta bere methodus parisiensis-ak (…) 

 Eta azkenik, 31. orrialdean esan zuen, 
ekarri daitekeela ere Goñi Gaztambide-k buru-
tu zuen zerrenda Paris-en zeuden estudiante na-
farrekin (Goñi Gaztambide, 1975: 181), 1.120.
eta 1.500. urteen artean 36-raino iristen direnak, 
Avignon-en 11, eta Bologna-n 6 dion aipamena 
ahantzi gabe, erantsiz denboraren poderioz estu-
diante nafar kopuru determinatu bat, San Frantses 
Xabier-ekoaren garaian 40-ra iristen zirenak 
(García Villoslada, R. : La universidad de Pa-
rís durante los estudios de San Francisco de 
Vitoria O.P. (1507-1522), Erroma, 373-79 orr.)

 Baina segi dezagun, epigrafe hau bukat-
zeko, autore lizartarrak Nafarroako Erregina Mar-
garita-ri buruz esandakoarekin. Estudio honekin, 
autore honek argitu nahi ditu ez soilik jakintsu 
holandarraren eta Nafarroako Gortearen arteko ha-
rremanak, baizik eta ezarri, Errege-Erregina Hen-
rike II. Labrit-ekoa eta Margarita Valois-ekoaren 
azpian, Paue-n eta Nerac-en biltzen ziren jakintsue 
horiek Errenaisantzako Europako historiari egin-
dako ekarpenak. Era berean argituz, Rotterdam-
eko jakintsuak, Margaritak hasieran Meaux-eko 
Eskola Hermeneutikoetan (testuak interpretatzeko 
teknika edo metodoa) babestuta zituen humanis-
tekin zuen harremana, eta gero Pau/Paue, Nerac 
eta Lo Mont de Marsan-en gertatu zen harremana.

 Eta zera dio, lizarrakoak, bukatu dezagun 
hau, gauza ez baita datuak metatzea, baizik eta 
gaia ongi fokatzea, zeren arraroa suertatzen bai-
ta humanista askok Nafarroako Gortean babesa 
hartu izana beraien buruak inseguruak sentitzen 
zituztenean, aldi berean bikaintasuneko eta pe-
rileko garai hartan. Kasu zehatz bat da Errefor-
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patu dugu pertsonaia honek liburutegi partikularra 
zuela, eta liburu horien destinua ez badakigu ere, 
zorionez, bere testamenduaren bitartez ezagutzen 
dugu zeintzuk ziren, eta jada komentatu ditugu. 
Orain azpimarratu nahi duguna zera da, Jaun ho-
nen maila intelektuala. Horretarako, autore bizkai-
tar batengana joko dugu (Yuguero Suso, 2015: 30). 
Autore honek kontatzen digu, Nafarrroa Garaiko 
autore Amaia Arizaleta-k12 Romance de Alixandre 
liburu latinoari buruz esaten duena. Litekeena dela, 
gaur egun Iruñeko Katedraleko artxiboan dagoen 
Alexandreis-en eskuizkribuarekin antza handia 
izatea, 12. mendean Gautier de Châtillon-ek ida-
tzia (Arizaleta, Martínez Pesamar, 1994: 429-434). 
Autore honek dionez, liburu hau Erdi Aroan erabil-
tzen zen gramatika ikasteko, eta testuaren iruzki-
nak egiteko, horrela, gorde izan diren kopietan beti 
agertzen dira, ikasleen albo-oharrez josita, beraz, 
ean daiteke liburu hau erabiltzen zela klaseko li-
buru bezala. Iruñean dagoen kodexa, larruz koader-
natutako pergaminoa da, eta kanpoko azalean zazpi 
fi gura zoomorfi ko ageri da, marrazki geometrikoen 
artean. Posible da, Jaun Pes II.ak zuen liburua ant-
zekoa izatea, eta baita hizkuntza ikasteko erabili 
izana, eta gainera bidez batez, Gure Aroa baino le-
henagoko 4. mendeko “Alexander Handia”-ren bi-
zimodu eta ekintza gogoangarriak ezagutzeko ere.

 Beraz, Jaun Pes II. pertsona ilustratua zen, 
eta hizkuntza ugari dominatzen zituen. Noski Eus-
kara, eta litekeena da, nafar erromantzea, gaskoia, 
frantsesa eta latina ere. Eta Europa osoan bidaia-
tua zen ere noski, dokumentazioak esaten digunez.

Heriotza zigorra Nafarroan

 Nafarroan egoera soziala nolakoa zen 
ikusteko, oraingo honetan, sozietatea ongi defi -
nitzen duen beste gai guztiz diferente bati buruz 
hitz egingo dugu. Hain zuzen ere, ikusiko dugu 
justizia nola  aplikatzen zitzaien Nafarroako 
Erresumako gaizkileei. Zein metodo erabilt-
zen zuten Auzitegiek esandakoa gauzatzeko.

 Erdi Aroan Mendebaldean, errege-erre-
ginen misio gorena ordena eta bake publikoaren 
mantenua zen, eta erresumako kolektibitate so-
zialaren babesa eta zaintzea. Sozietatearen etsai 
ziren gaizkile eta delinkuenteen zigorrak islatzen 
zuen botere publikoaren funtzionamendu egokia, 
eta bere ahalmen koertzitiboaren indarra. Orain 
aipatuko dugun autorearen iritziz, Nafarroaren ka-
suan, bere neurri murritzek faboratu zuten lurral-

Europek mantentzen dutena, eta Nafarroa bien 
artean. Dibergentziak jada sortu ziren Erasmus-
ek Meaux-ko taldea Galikanismoagatik kritika-
tu zuenean, saiatu zirenean Frantziako apezpiku 
patroi Saint Dénis, IV. mendean bizi izan zena, 
ez zela Areopagita Dionisio San Paulo-ren di-
zipulu izan esaten, eta berari egotzitako obrak 
V. mendean beste Dionisio batek idatzi zituela, 
egun neoplatoniko Pseudodionisio gisa aitortua.

 Baina Meaux taldeko humanistek man-
tendu zuten Frantziako Elizaren jatorri aposto-
likoa Erasmus-en kontra zeinak ikusten baitzi-
tuen pretentsio galikanoak Mendebaleko Elizaren 
batasunaren peril gisa. Bitxia da “santiaguismo” 
espainiarrak antzeko paralelo bat markatzea bai-
na oraindik tematiagoa eta fundamentu historiko 
txikiena gabekoa. Kasu hartan Erasmus-ek irabazi 
zuen, “Pesudodionisio” titulua ezarriz idazle fama-
tuari, eta “neoplatonikoak” Meaux-ko fi losofi aren 
oinarrizko obrei, eta Errege-Erregina Henrike II  
Labrit-ekoa eta Margarita Angulema-koaren Erret 
Gorteetako lehen Eskola Filosofi koak. Erasmus-
ek, bestalde lehenetsi zuen Bibliaren Interpretazio 
Literala, Margarita eta Henrike-ren Paue-ko Gorte-
ko Humanista Neoplatonikoen Hermeneutika Mis-
tikoaren aurrean. Zaila da erabakitzea, bestalde, 
hastapenean Nafarroa Luther-en tematikara hurbil-
du ote zen, nahiz eta puntu erabakigarria den Eras-
mus, Kontrarreformismoaren defendatzaileren, eta 
inoren alde jartzea erabaki zuen Nafarroako Esko-
laren arteko separazioan (Oria Osés, 2012: 98-100).

 Arkitekturari buruz, eta Latsaga Leinua-
ri dagokienez gogoratu behar dugu garai honetan 
Jaime/Joan zegoela Gaztelu-Jauregiaren buru, 
eta Jatorrizko Dorrea berritu egin zuela, Jauregi 
bihurtuz. Beraz, arestian aipatu dugun giroa eza-
gutu zuen hurbil hurbiletik, eta arkitekto Duvi-
vier-ek (Duvivier, Legaz, 2002) bertan, zehazki 
kanpoko eskaileran, aurkitu dituen Errenaisantza 
dekorazioak, segur aski Paue-ko Gorte-tik datoz.

 Unibertsitaeei buruz, Latsaga Leinuari da-
gokionez, ez dugu informaziorik zein estudio mota 
eta non egin zituzten. Errege-Erreginen inguruan 
ibili ziren, eta Erresumako kargu altuetan jardun 
zuten, beraz, litekeena jende ilustratua izatea. 
Ahaideek ere era guztietako karguetan aritu ziren. 
Adibidez, aipatuko dugu, pertsonai inportanteene-
takoa delako, Jaun Pes II. Latsaga-koa, 1366-an, 
lehen aldiz dokumentazioan azaltzen dena, eta 
1393-an zendu zena. Aurreko kapituluetan jada ai-
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tuan biziz, edo bertan bere izenean pertsona leial 
eta nahikoa, hori gorde eta defendatuko zuena.

 Ondasun hauen patrimonializazioa eki-
diteko, Nafarroako Errege-Erreginek Jaun-Ande-
reei halako aldi baterako fi datzen zizkieten onda-
sun hauek, baina beti aldi “mugatu” bat, eta hori 
iragan ondoren, tenentzia diferente baten kargu 
egotera pasatzen ziren. Modu honetan, tenen-
teen mobilitatearen bitartez, ekiditen zen mesede 
edo sari hauek hereditario bihur zitezen, erro-
tik eragotziz Jaurgo Feudalen ezartzea, Europan 
Gazteluen une goren eta hedatzeari horrenbes-
te lagundu zutenak (Martinena, 1994: 67, 68).

 Beraz, tenentzia Sistemaren garaian Nafa-
rroan ia ez zen Erregimen Feudalik ezagutu, Euro-
pa ia jaurgo jurisdikzionalen mosaiko bat zen une 
berean. Nafarroako Errege-Erreginek jakinduriaz 
jakin zuten bere garapena geldiarazten, horretako 
erresumaren hedadura kontuan izanik, lurraldearen 
desagertzea ekarriko baitzuen. Berriz ere ikusten 
dugu hemen, erresumaren tamaina txikiaren argu-
mentua oso errekurrentea dela zenbait autoreen-
gan, oraingoan Martienenaren kasuan. Egitate hau 
ebidentea izanik, hau da, Nafarroak bere lurraldeak 
aldameneko erresumen konkistak zirela-eta galdu 
zituela, eta garai batean erresuma handienetarikoa 
zela, behin eta berriz erabiltzen den argumentua 
da, adibidez, Nafarroako Erresumaren ez-bidera-
garritasuna justifi katzeko. Asko bilatu ondoren, 
azkenean aurkitu dut Nafarroa Garai bertako au-
toritatea duen autore bat hori azpimarratzen duena, 
mito historiografi koak desmuntatzen dituenean, 
eta zein da eta, Andere Huizi bera, 30 urtetan Na-
farroako Artxibo guztiak miatu ondoren, zera esan 
zuena, Erresumaren txikitasuna, beste topiko bat 
zela. Normalean konkista zuritzeko erabiltzen zen 
topikoa zela, gertakizunak esplikatzeko, Espai-
niako erresuma handiena izan zela ahantziz, eta 
Nafarroa konkistatu zutenek, lehenik txikitu egin 
zutela, huskeria izateraino ere, ulertzeko zergatik 
ez zuen laguntza efi kaz bat konkistatzaileen au-
rrean. Autore honek ordea, harrigarria badirudi ere, 
beste betiko akats bat egiten, hau da, egungo errea-
litatearen arabera mendeak aurreragoko egoera 
aztertu, esan nahi baita, garai hartan Espainia ez 
zela existitzen, hori ezin dela zientifi koen hizkera 
izan, eta gainera Nafarroak, Penintsula Iberikoaz 
aparte, Europako Kontinentean zuen lurraldearen 
parte bat zuen (Huici, 1993: 84). Eta segitzen du 
Martinena-k, Nafarroako noblezia Baroi kopuru 
murritz batez eta leinu zaldunez osatutako kole-

dearen kontrola, eta balio afl iktiboko instrumen-
tu penalen garapena. Hemen autorea Nafarroako 
une historiko zehatz batez ari da, esan gabe, ze-
ren guztiok baitakigu, Nafarroak bere dimentsio-
ak nabarmen aldatu dituela mendetan zehar, hain 
zuzen ere, beste erresumen konkisten ondorioz. 
Europako beste erresumei gertatu zaien modu ber-
berean, batzuek handitu eta besteak txikitu. Erret 
Justiziak ordenamendu juridikoak modu ezin 
hobean erregulatzen zituen pena mordo zabal bat 
zuen, delinkuentzia ordinarioa eta bidelapurreria 
gelditzeko, heriotza zigorra guztien gainean zego-
elarik, errege-erreginen atribuzio maximoa zena.

 Heriotza zigorrera kondenatzeko pre-
rrogatiba, botere publikoari estuki lotua, Na-
farroan, edozein kontzesio seinorialetik urrun 
mantendu zen. 12. mendetik aurrera bultzatako 
Erret autoritateeren indartze prozesuan, fabora-
tu zuen ahalmen jurisdikzional gorenak errege-
erreginen esku gera zitezen (Segura, 2007: 278). 

 Antzeko gauza gertatu zen Gazteluekin, 
12. eta 13. mendeen artean, zehazki Champagne 
Etxea tronura iritsi arte, Gaztelu nafarrak Tenen-
tzia edo Ohore erregimenaren barnean kokaturik 
azaltzen ziren, eta horren arabera errege-erreginek 
rico homme-ei, hau da, Goi Nobleziako kide nabar-
menen kargu uzten zituzten. Gaztelua eta batzuetan 
Tenentziaren egoitza zen hiriak, halako hedapen 
bat zuen eskualde bat defenditzen, eta presiditzen 
zuen, eta ez zen demarkazio militarra soilik, baizik 
eta administratiboa ere. Bertan, tenenteak erret bo-
terearen gobernadore edo delegatu funtzioan jardu-
ten zen, bai gauza zibilean eta bai gauza militarrean.

 Foruaren arabera, eta puntu honetan badi-
rudi oso errotua zegoen antzinako ohitura biltzen 
duela, Nafarroako Errege-Erreginak behartuta zeu-
den, beren Baroiekin egindako halako hitzarmen 
batengatik, bere “baimena” (amor dio foruak) 
mantentzea, eta benefi zioak ematea, dirutan edo 
espeziean, beren kondizio nobiliarioari inheren-
tea zen duintasuna preserba zezaten, eta bestalde, 
eskura izan zezaten jende armatu kopuru nahikoa 
lurraldea defendatzeko. Errege-Erreginek Baroien 
esku jartzen zuten benefi zio hau la honor zen, eta 
kasu honetan ulertu behar da tenentzia edo zirkuns-
kripzio baten gobernu gisa, eta horren produktu eta 
errentak rico homme-ak goza zitzaketen, Errege-
Erreginei erreserbatua zegoen partea izan ezik, eta 
horren guztiaren Defentsaren Arduradun izan be-
har zuen, bere osteekin Gaztelu edo Dorre Gotor-
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tza zigorrarekin zigortzen ziren penak ia ez dute 
erregulaziorik Nafarroako arautegian. Gabezia 

informatibo hau konpontzen dugu praktika judi-
zialari esker, zeinak adierazten baituen espreski 
Bide-Lapurreta, Lapurreta, Ondasunen Suntsike-
ta, Traizioa, Erailketa, Erreintzidentzia, Espioi-
tza, Prebarikazioa, Diru eta Zigilu Faltsifi kazioa, 
Gaitza eta Bizioan errotutako beste delitu larrien 
gain, hala nola Bortxaketa, Aztikeria, Pozoitzea, 
Infantizidioa, Konbertsio Faltsua, Sodomia, Bes-
tialismoa, eta Naturaren kontrako Adulterioa.

 Heriotza zigorra aplikatzen ziren zere-
monien parte handi bat erresumako nukleo popu-
latuenetan gertatzen ziren. Adibidez, Lizarra, Iru-
ñea, Tutera, Zangoza eta Olite-ko hiri onek ordena 
honetan kontzentratu zituzten exekuzio kopuru 
gehien. Distantzia handira kokatzen ziren hiri se-
kundarioak hala nola Donibane Garazi, Gares, 
Orreaga, Garruze, Arguedas, Bortuetatik-Haratago 
Bastida, Lekunberri edo Guardia. Baina Errege-
Erreginen justiziak ez zituen herri txikiak ahanzten.

 Zigorraren espektakulu publikoak ba-
zuen, komunikazio oro gisa, exenplaritate balioa, 
eta esku-hartze penalak, bereziki ezohikoenak, 
gorputzezkoak edo kapitalak, publiko guztiei 
justiziaren zorroztasuna erakusteko balio zuten 
-agintari, espektadore eta biktimak- errudunaren 
umilazio publikoaren bitartez. Izatez, exekuzioen 
efi zientziaren gradua parte hartze kolektiboaren 
araberakoa zen, alteratutako ordena berrezartzeko.

 Ikuskizun penalaren deialdia aldarrika-
riaren esku zegoen, bere tronpetarekin popula-

ktibo zabal batez osatzen zen, beste tokietan baino 
izaera ez hain belikosoa izan zuen, eta salbuespen 
gutxi batzuk izan ezik, koroari leial mantendu 
zen. Nafarroako Karles II.aren (1332-1387) errei-
naldian hasi zen, poliki, Jaurgoen sortze prozesu 
bat berantiar bat Nafarroan, ia izaera feudalekoa, 
eta horren bitartez koroatik hiri eta gazteluak, 
petxak, errentak eta beste eskubideak besteren-
tzen, hau da, besteen eskuetara pasatzen joan zi-
ren, horrela gero eta boteretsuago ziren erret bas-
tart, noble eta zaldunei (Martinena, 1994: 78, 79).

 Baina segi dezagun heriotza zigorrare-
kin. Arestian esan dugu ahalmen jurisdikzional 
gorenak Errege-Erreginaren esku zeudela. Honek 
ekarri zuen botere inferioreek gozatzen zituz-
ten atribuzioen limitazioa, (adibidez, Eliza) eta 
hauek bere buruak behartuta ikusi zituzten as-
pirazio jurisdikzionalak aparkatzera. Ondorioz, 
Erdi Aroko Nafarroako inolako Jaun-Andereek, 
ezta ere prerrogatiba zabalez benefi ziatzen zi-
renak, ez zuten lortu heriotza zigorra inola ere 
aplikatzeko eskubidea, Errege-Erreginen ressort-
ari edo neurriari inherentea zen ahalmena baitzen.

 Exekuzioen kopurua txikia zen, baina 
hain zuzen ere, hurrengo epigrafean hitz egin-
go dugun Joana II. Evreux-koa (1329-1349), eta 
Filipe III. Evreux-koaren (1329-1243) erreinal-
dian, izurri beltzak sortu zuen egoerari zor, de-
linkuentzia espasmodikoa batek jota, kopurua 
izugarri igo zen, 1347. urtean, 80 exekuzioraino 
iritsi arte. Egoera hau gainditu zenean, Joana-ren 
seme Karles II. Evreux-koarekin edo Gaiztoa-re-
kin (1349-1387) lasaitasuna heldu zen berriz ere.

 Heriotza zigorraren bitartez Errege-
Erreginek bortizkeriaren monopolioa, eta men-
dekuaren eskubidea erabiltzen zuten, bake 
publikoaren eta ofenditutako partearen errepa-
razioaren izenean, hurrenez hurren. Hau, ohi-
tura sozialen isla hutsa besterik izan ahal zen.

 Nafarroako arautegiak heriotza zigorraren 
aplikazioa neurri ezohiko gisa erregulatzen zuen, 
komunitaterako eta bere baloretarako mehatxu se-
rios bat zirenengan. Ondorio drastikoenak ekart-
zen zituzten delitu gaitzesgarriak ondorengoak 
ziren. Traidore Nabaria eta Epaitua, Lapur Froga-
tua, Bide Lapurra eta Merkatuek Aldarrikatutako 
Enkartatua. Sintesian zera zen, traizioa, lapurre-
ta, eta bere perilositatea larriagotu egiten zen ihes 
edo errebeldia egoeran. Horien aurrean, herio-

[60] Erdi Aroko Exekuzioa. Nafarroako Entziklopedia 
Orokorra (M. Larraiotz-en arabera).
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ezin dute hauek ere tronua beren semeei transmiti-
tu. Beraz, ondorengotza monarkikoa gizonezkoen 
esku geratzen zen soilik. Lege hau ez zen Salio-
en kapritxo edo apeta bat, bazuen bere esplikazio. 
Salio-ak tribu barbaroak ziren, eta itxuraz lege 
honen jatorria zera omen da, salioen nobleziaren 
gizonezkoak, txikitatik, armen maneiatzean entre-
natzen zituztela, eta garai hartan, lehen noblea zen 
Erregea maiz borrokatzen zenla bere soldaduen au-
rrean, eta honek gomendagarria egiten zuen erre-
getza gizonezkoen gain eror zedin. Nafarrak ordea 
errefi natuagoak ziren. Erromako Inperioaren bar-
ne zegoen Iruñea hirian oinarritu baitzuten beren 
erresuma, eta Erromaren antzera hiri hartatik sortu 
zen Nafarroako Erresuma. Frankoak, esan dugu, 
tribu gerrari batzuetatik zetozen, barbaroengandik.

 Frankoak desagertu zirenean, bere legeen 
parte batzuk iraun zuten sortu zen Frantziako Erre-
suman 10. eta 11. mendean. Eta “Lege Saliko” 
hau aplikatzen segitu zuten, baita Espainian ere, 
baina azken honetan soilik aplikatzen zen ondo-
rengoen artean semeak egon ezkero. Nafarroan ez 
bezala, ez baitzuen estatu honek inoiz sartu bere 
Foru edo Legeetan, Lege Salikorik, eta ez zioten 
inoiz bere legeriari inoiz erantsi, hau da emaku-
mezkoak ez ziren tronutik baztertuak geratzen.

 Ikus dezagun zer dion gai honi buruz,  18. 
mendeko Nafarroako Erresumako kronista ofi zia-
lak. Baina lehendabizi testuingurua azalduko dugu 

zioa justizi hori ikustera joan zedin animatzen 
zuena. Ondoan ofi zial exekutatzailea zihoan, 
funtzio koertzitiboetan Errege-Erreginen de-
legatu gisa, eta zaldiz eta oinez zihoan jen-
de armatuz akonpainaturik, noski, borreroaz 
gain, zigorraren exekutatzaile materiala baitzen 
azken hau, eta erritual konplexuago edo sinple-
agorako beharrezkoak ziren tresna penalekin.

 Urkatutako gorputzak [Ikus 60] edo 
buruak ikusgai uzten ziren herritarren higuinerako, 
eta Errege-erreginen akzio errepresiboaren hedat-
ze handiagorako. Hiri populatuenetan erabiltzen 
zen tresna punitiboa pikota zen, herrien sarreran 
kokatua, Nafarroan pelleric deiturikoa, harrizko 
kolona bat zen, burdin uztaiez eta kakoz hornitua.
 
 Gorpua burututako exekuzio motaren 
arabera itzultzen zitzaien senideei, hileta egin ze-
zaten. Batzuetan noski txikituta suertatzen zen, 
eta hau ez zen posible (Segura, 2007: 277-305).

 Errenaisantzan, 16. mendean heriotza zi-
gorra aplikatzen segitu zuten, eta lekukotasun bitxi 
bat aurkitu dugu hau azaltzeko. Konte Lerin-goaren 
intsolentzia egunoro hazten zihoan. Ez zuen kasu-
rik egiten Errege-Erreginen aginduei, hau da, Ka-
talin Foix-ekoak eta Joan Labrit-ekoak emandako 
aginduei, eta okasio batean, agindu hauek jakina-
razi zizkion Erret Ofi ziala makilez jotzea agindu 
zuen. Orduan auzia jarri zioten, eta heriotza zigo-
rra, eta ondasun konfi skazioara kondenatu zuten 
errebeldian. Nafarroako Errege-Erreginek bere Ka-
pitain izendatu zuten Cesare Borgia (1475-1507) 
Duke Valentinois-ekoa, itxaronez “pizti anker” 
honek, horrela deitzen baitzioten Kapitain Han-
diari, pizti anker izateaz gain, ingenio politiko oso 
handiko gizona zenak, Errenaisantzako arte txa-
rretan eskarmentu handikoak, bere maltzurkeriaz 
zapuztuko zituela Konestablearen trikimailuak, 
eta kurtinaren atzean zegoen bere inspiratzaile 
Aragoi-ko Fernandorenak (Campión, 1914: 256). 

Gizonezkoen eta Emakumezkoen eskubideak 
Nafarroan

 Lege Salikoa, 5. mendean frankoen Errege 
Klovis I.ak egindako legeen bilduma da. Latinez 
publikatu zuten, Lex Salica, bere basailuak Erro-
mako inperiopean egon zirelako, eta antzinako 
frankoen tribu bati zor zaio izena, hain zuzen ere 
“salio”-ei. Eta zera dio, beste gauza askoren artean, 
ezin dutela tronua emakumezkoek heredatu, eta 

[70] Nafarroako Erregina Joana II. (https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Jana2Navarra.jpg).
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pixka bat, oso konplexua baita, eta lagunduko di-
guna Moret-ek13 esan zuena ulertzera. Nafarroako 
Joana, 1313-an jaio zen, Errege Luis Nafarroako I.a 
eta Frantziako II.a eta Margarita Borgoina-koaren 
alaba. Bere aita Luis hiltzerakoan bi erresumen 
ondorengotzatik baztertua izan zen, eta bere osaba 
Philipe V. Frantziakoaren alde eginez, bi erresu-
men koroa hartuz, bere adinak sortzen zuen egoera 
zela-eta (6 urte baitzituen), eta bere amak egindako 
adulterioaren ondorioz bere legimitatearen duden 
aurrean. Tronura igotze hau Pariseko Estatu Na-
gusiek berretsi zuten 1317-an, eta bertan debeka-
tu egin zitzaien koroa frantsesa emakumezkoei. 
Ordea, honek ez zuen baztertzen Nafarroa errei-
natzera, baina Pirinioetako Erresumaren bere he-
redentziak bi erreinaldi tardatu zituen onar zedin.

 1322-an Filipe/Philipe Frantziako V. 
eta Nafarroako II. hil zenean, ondorengotza bere 
anaiak hartu zuen, Joana-ren osaba ere, eta erre-
suma hartu zuen Karles I. Nafarroakoak eta 
IV. Frantziakoak. 1328-an Karles hil zenean 
Frantzia-ko ondorengotza eztabaidan zegoen.

Nafarroan, egoera hau profi tatu zen Frantzia-ko 
koroatik banatzeko. 1328-an zaldunek eta hirietako 
ordezkariek adostu zuten Gares-en ez ekitea sepa-
ratuta erresumaren ondorengotzan. Gainera Errege 
Karles-en gobernadore Jaun Pierre Raymond de 
Rabastens kargutik kendu zuten, eta bi erregente 
izendatu zuten: Joan Corbaran Leet-ekoa eta Joan 
Martinez Medrano-koa, eta Luis-en alaba Joana eta 
bere senar Filipe Évreux-koa deitzea adostu zuten.

 Bestalde, Saint-Germain-en-Laye-ko 
Kontseilu Handiak, Frantziako Philipe VI. jada 
Errege zela, adostu zuen Joana eta Filipe-ren es-
kubideak onartzea Nafarroako tronuan. Honen 
aurrean, erregenteek Gorteak deitu zituzten urte 
horretan bertan, eta horietan Joana eta Filipe Na-
farroako Errege-Erreginatzat aitortu zitzuten, eta 
erresumara etor zitezen deitu zituzten zin egin ze-
zaten. Frantziako Philipe VI.ak Nafarroako Erre-
ge-Erregina gisa aitortu zituen, Frantziako Erre-
sumari defi nitiboki uko egitearen ordez. 1329-an 
Nafarroara sartu ziren, Erresumaren jurisdikzioa 
hartu zuten, eta Iruñean zin egin zuten, horrela Joa-
na II.a [Ikus 70] eta Filipe III.a [Ikus 80] bihurtuz.

 Bere balio historikoarengatik zuze-
nean transkribatuko dugun Nafarroako Ana-
letan [Ikus 90] Moret-ek14 zer dion afe-
ra guzti honi buruz. Bertan garbi uzten du 

[80] Nafarroako Errege Filipe III Évreux-koa 
edo Noblea. (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b6934370m/).

[90] Anales de Navarra. 18. mendean, Nafarroako 
Kronista Ofi zial Joseph Moret-ek idatzita.
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 Euskarara itzulita. (…) “Zein eskubide 
ezta amestuta ere gutiziatzen zuen Filipe Valois-
koak Nafarroan, ez baitzuen erresuma honetako 
antzinako Erregeengandik odol tanta bat bera 
ere bere zainetan? Lortu nahi bazuen Lege Sa-
likoaren bitartez, honek ez zuen lekurik Nafa-
rroan, eta ahalko bazuen lege berak kondenatzen 
zuen, eta Nafarroatik baztertzen zuen: zeren lege 
Salikoa edozein modura kontsideratua izanagatik 
ere, ez baita aukera librekoa, odolez arrotza dena 
bilatu dezaketena, nahiz eta derrigorrez ahaide 
hurbila deitzen du, eta odol berekoa, eta honen 
bidez deribatzen da eskubidea emakumezkoen 
baztertzea soilik salbu, arreta jartzen ez zaiona: 
Filipe Valois-koa, zein ahaidetasunetik, edo ez 
odolekotik du Nafarroako Errege-Erreginekin? 
Badirudi garai honetarako jada ezkondua zela, 
eta gutxienez kontzertatua zuen Jaun Errege Luis 
Hutin-en alaba Andere Joana-k, Nafarroako oi-
nordeko legitimoak, ezkontza Jaun Konte Filipe 
Evreux-koarekin, Jaun Errege Filipe Ederra-ren, 
eta Konte Karles Valois-koaren hirugarren anaia 
Konte Luis-en seme,” (…)(Moret, 1704; III 359).

Lege Salikoa ez dela aplikatzen Nafarroan.

 (…) Que derecho, ni soñado se le antoja-
ba à Philipo de Valoys en Navarra, de la qual, ni 
de sus antiguos Reyes ni una gota de sangre tenia 
en sus venas? Que si pretendia por la ley Salica, 
esta no tenia lugar en Navarra, y cuando le pu-
diera tener ella mesma le condenaba, y excluìa de 
Navarra manifi estamente: porque la ley Salica de 
cualquiera modo que la quisiesen considerar, no 
es eleccion libre, que pueden buscar al estraño en 
sangre, sino de necesidad llama al pariente cerca-
no, y de la misma sangre, por la cual se deriva el 
derecho con sola exclusión del sexo femenil, à que 
no se atiende: Que Philipo de Valoys, porque lado 
pariente, ni de sangre de los Reyes de Navarra? 
Parece cierto que à este tiempo estaba ya casada, o 
concertada por los menos de casarse Doña Juana 
con hija del Rey D. Luys de Hutin heredera legitima 
de Navarra con Don Phelipe Conde de Eureux hijo 
del Conde Luys hermano tercero del Rey D. Pheli-
pe el hermoso, y del Conde Carlos de Valoys, (…).

[100] Iruñe-ko emakumeak, 1570. Ezkerretik eskuinera, Andereinoa, Atsoa, eta Anderea. Andereinoak eta Andereak 
txapinak janzten, oinetako gisa 11 cm gainditu zitzaketen kortxo forratuzko plataforma batzuk (Litekeena da autore 
aleman Hans Eiditz-en miniatura izatea).(http://www.sasua.net/estella/articulo.asp?f=indumentaria). 
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izan dela arkitektoaren interkoluzioa eraman 
duena, eta garbi zuena bere etxea nolakoa nahi 
zuen zekiena. Gizonezkoek neurri askoz ere txi-
kiagoan esku hartu zuten. Beraz, litekeena da, 
Latsaga-ko Jaun-Andereen etxebizitzaren be-
rrikuntzak burutzeko garaian, obra maisuak bo-
rrokatu behar izana erakutsi dugun imajinan agert-
zen direnak bezalako emakumeekin [Ikus 100].

Arkitekturaren alderdi soziala, 
mandatu profesionala

 Arkitektura beti kliente baten nahitik 
abiatzen da. Eta hala da, egun, eta lehen ere. Hala 
publikoa nola pribatua. Erdi Aroan Errege-Erre-
ginak kliente publikoak ziren, eta Jaun-Andereak 
pribatua. Gure kasuan Dorre Seinoriala denez, 
Jaun-Andereena izango zen mandatu edo enkargu 
profesionala, Latsaga Leinuarena hain zuzen ere, 
enkargu pribatua, alegia. Programa bat gauza behar 
zen, eta hori aurrera eramateko obra maisu batek 
proiektua egin beharko zuen. Orduan klientearen 
eta obra maisuaren artean negoziazio bat hasiko 
zen. Egun bezala. Noski, obra maisuaren atzean 
Konpainia Eraikitzaile bat egongo zen, bere ofi -
zial espezializatuekin, eta bere langile arrunt edo 
morroiekin. Kasu honetan gainera eraikinak bi era-
bilera diferente ditu, bakar batean gauzatu beha-
rrekoak. Bata defentsiboa eta beste erresidentzia-
la. Beraz, bi negoziazio paralelo gertatuko ziren. 
Normalean, nahiz eta segur aski bazen salbuespe-
nik, litekeena da, defentsarekin harremana izan-
go luketen gauzak, Jauna militarra izanik, berak 
eramatea obra maisuarekin. Eta jaun egon ezean 
Anderearekin, ikusi baitugu Nafarroan emakuz-
mekoek zuten papera. Afera domestikoak ordea, 
segur aski, Anderearekin hitz egin beharko lituzke. 
Obra maisuak biak ahal zuen egokien uztartuz.

 Beraz, Latsaga-ko lehen Jaun-Andereak, 
Jatorrizko Dorrea eraiki nahi izan zutenean proze-
su hau guztia gertatuko zen. Egun ikusten dugun 
Dorrerik zaharrena, 13. mendekoa, esan dugunez, 
konpainia eraikitzaile bat zuzentzen zuen obra mai-
su bati mandatuko zioten. Harrizkoa eskatu ere, au-
rrekoa segur aski zurezkoa izanik. Jada aipatu du-
gunez dokumentazioak antzinako zurezko Dorreei 
aipamen egiten dienez, batez ere erre egiten zituzte-
nean. Dorrea, Done Jakue-ko merkataritza arrutan 
zehar zetozen teknika eta gustu berrien araberakoa 
nahiko zuten, segur aski. Zoritxarrez, Latsaga ez 
da Erret Gaztelua, hau da, Publikoa, Estatuarena, 
eta beraz ez dago Compto-en Ganberan bertan 

 Bestalde, gure Gazteluaren kasuan, klien-
tea Latsaga Leinua izango zela esan genuen, eta 
ongi esan genuen. Garai honi buruz hitz egiten 
denean, oso praktika hedatua da. Ikusi dugunaren-
gatik, soilik Jaunari buruz hitz egitea, esklusibo-
ki, eta esan behar dugu hobeki egingo genukeela 
Jaun-Andereak esango bagenu, lan honetan zehar 
egiten ari garen moduan, edo arestian esan dugun 
bezala, Leinua. Nafarroan, tradizioa eta legeek 
gizonezkoen eta emakumezkoez legeak babesten 
baitituzte, Amaia Nausia Pimoulier-ek15 gai honi 
buruzko bere Doktoretza Tesian ongi islatzen due-
nez. Esaten duenez, ezkontza igualitario hau bi 
alderdietan gertatzen da. Lehenik, antolamendu 
ekonomikoan. Eta bigarren, bere isla du Foruetan 
edo Legeetan. Emakume nafarren egoera pribile-
giatua (beste europar batzuekiko) heredentziaren  
transmisio sistemarekin estuki lotua zegoen, fa-
milien produkzio zentro-etxeen eta bizibidearen 
egonkortasuna eta iraunkortasuna mantentzeko 
antolatua zegoena. Bikoteko bi kideek gutxi gora 
behera eskubide berak izateak ematen zion sis-
temari seguritatea eta permanentzia handiagoa, 
zeina ez baitzen balantzan jartzen, ez erortzen, ki-
deetako bat desagertzen zen kasuan. Horregatik, 
ez zituzten eskubide berak senarrak eta emazteak 
soilik, baizik eta ere bazituen oinordekoak, gizo-
nezko zein emakumezko, eta etorri berriak, gizon 
ala emakume, sexu berezitasunik gabe. Autore 
honek eransten du, “alarguntasun usufruktuari” 
esker, “nafar foru alarguntasun foru”16 gisa eza-
gutua, emakumeek administratu ahal izan zituz-
ten beren bizitzetan zehar bere senar izan zire-
nen ondasunak, horrela, beren etxetako andere 
eta jabe bilakatuz. Baina gainera, eskubide honi 
uko egindako kasuan, beren dotea zuten. Doteak, 
edo emazteak ezkontzara ekartzen zituen onda-
sunak, Europako beste lurralde batzuetan baino 
babes handiagoa izan zuen (Nausia, 2011: 47).

 Adibidez, jada esan dugu, Jaun Pes I. 
Latsaga-koaren emazte Joana Latsaga-koak, 14. 
mendean, bere senarraren absentzia ugarietan, 
badirudi Miranda-ko bere domeinuak nahiago 
zituela, eta bertako aferak zaintzen zituen (Duvi-
vier, Legaz, 2002)16 bis. Beraz, argi ikusten dugu 
hemen emakumeek bere eskubideak zituztela, 
eta gauza ekonomikoei buruz erabakitzen zutela.

 Bestalde, arkitekturako profesional gi-
sako gure jardutean, esan behar dugu, eraiki eta 
errehabilitatu ditugun hamarnaka etxebizitze-
tan, kasu bakan batzuk salbu, beti emakumezkoa 
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Abarka Gazteluan lanean. Hargin gisa zuen bere 
abilezia errekonozituari zor izango zen dudarik 
gabe20. Gure iritziz, autore honek saihestu egiten du 
esatea Gipuzkoako lurraldea zuela 200 urte baka-
rrik atera zutela indarrez Nafarroako Erresumatik, 
eta izatez 1366-an itzuli zela Nafarroa izatera, hiru 
urtez, Libourne-ko Hitzarmenaren ondorioz, azke-
nean ez baitzen bete. Gogoratu behar dugu, egungo 
Gipuzkoa Nafarroako Erresuma zenean hiru tenen-
tzia nafarrez osatua zegoela, hain zuzen ere, bere 
armarrian azaltzen diren hiru haginek ordezkat-
zen dituztenak, Aizorrotz, Donostia, eta Ipuzkoa. 
Beraz, ez zela hain “urrun” joan maisu gipuzkoar 
hau. Izatez, egun Gipuzkoa esaten diogun hori 
gaztelauek egindako demarkazioa izan zela, hain 
zuzen ere une hartantxe bertan, Konkista eta 200 
ondoren, 1397-an zehazki, lehen aldiz Gipuzkoako 
Hermandatea sortu zutenean, administrazio bakar 
gisa, Donostia eta Ipuzkoako tenentziak batuz, 
hain zuzen ere Nafarroaren “kontra” muga egite-
ko. Beraz, objektibitatez hitz egin behar da  lan 
zientifi ko batek sinesgarritasuna izan dezan, bes-
tela, beste edukiak ere zalantzan jar daitezke -eta. 

 Beste batzuetan Errege-Erreginak berak 
agintzen zion Altxorzainari edo zegokion Errezibi-
doreari hargin, igeltsari edo zurginei lanak egitera 
mandatzeko. Adibidez, 1364-ean Karles II.ak agin-
du zion Altxorzainari maisuak bidal zitzan Doni-
bane Garazi, Arroka Brun edo Rocabrun, Rocafort, 
Amaiur eta Montferrant Gazteluetan konponke-
tak egitera21. Edo 1429-an Punicastrora, Erregina 
Zuria-ren aginduz, fueron inbiados dos maço-
neros por reparar cierta paret qui hera cayda22.

 1417-an maisu Gilen, Tafallako Gazte-
lu konponketen arduradun, fi nó ante que la dicha 
obra fi ziese et acabase, hau da, “obra bukatu bai-
no lehen hil zen”, eta Ondarekoek hildakoaren 
suhi Gilemot Urritza-koari adjudikatu zioten.

 Beste kasu batzuetan Gazteluzai-
nak berak bere gain hartzen zuen Kontratis-
ta funtzioa, obrak merkeago egitearren. Adibi-
dez, 1357-an Mondarrain-en, porque non 
podíen faillar maistros en tota la comarqua 
qui por tanto poco precio las quisiesen fazer23.

 Bada ere kasu bat arma jendeez osaturiko 
goarnizio batena, zurgintza eta igeltserotzan pe-
rito direnak. 1361-ean Garaño-n, los que habitan 
el castieillo repararon las cambras, porque eyllos 
son maestros24 (Martinena, 1994: 364, 365, 367).

egindako obra eta berrikuntza guztien informazio-
rik, han guztia erregistratzen baitzen. Gure kasuan 
ez da hala gertatzen, Dorrea Seinoriala delako bai-
na Latsaga-ko Jaun-Andereak Nafarroako Errege-
Erreginen oso hurbil kokaturik zeudenez, haue-
kin loturak zituztenez, eta ospetsu zirenez, bada 
noizean behin zeharkako informaziorik Ganbera 
horretan, eta beste batzuetan ere, adibidez, Paue-
koan. Artxibo pribatuak egongo dira nonbait segur 
aski, baina oso zaila da aurkitzea eta bertara jotzea.

 Nafarroako Errege Antso VII. Azkarra hil 
ondoren, Tibalt Etxekoak Dorre tzar zaharrak eta 
Defentsa Eraikinak eguneratzen joan ziren, eta 
aldi berean Gazteluzainek Tenenteak ordezkatu 
zituzten fortalezien kargu egoteko, eta erabilera 
militarra soilik, eta puntu gotortu izatera iragan 
ziren. Hortaz aparte, gehienez lapur eta gaizki-
leen Presondegi izateko balio zuten. Erresumako 
mugak jada fi nkaturik zeudela ez zen Gazte-
lu berririk eraiki, eta beraz, zeudenak etengabe 
konpontzen eta berreraikitzen zituzten. 14. eta 15. 
mendeko Compto-etako Erregistroek burututako 
obra askoren kontrata eta kontuak jasotzen dituzte, 
eta eraikin horiek egin zituzten maisuen izenak ere. 

 Begira zer dion Nafarroa Garaiko auto-
re Martinenak maisuei buruz. Gehienetan, Gaz-
teluen konponketak Gazteluak berak kokatzen 
ziren eskualdean bizi ziren maisuen kargu izaten 
zirela (Martínez de Aguirre17, 1987: 220). Erribe-
ran ohikoa zen mairu edo juduen izenak, batez ere 
igeltsugin, zurgin eta igeltsariak. Legin Gazteluko 
obrak Indurain-go bi harginek egin zituzten. 1372-
an oraindik Nafarroa Erresumakoa zen Ataun-go 
Gazteluko obrak Gazteluzainak “Gipuzkoako 
hainbat maisuei” mandatu zien. 1410-an Leitza 
Gazteluko Dorreko konponketa Orereta-Errente-
riako hargin batek egin zuen18. Datu berezi gisa 
dio, Tuteran horrenbeste azaltzen ziren mairuei 
gutxiago pagatzen zietela. Abididez, Yza Ma-
draz-i, 1361-ean 2 soldata pagatu zizkioten egu-
nean, eta 3, eta 4 kobratzen zuten bezain ona zen.

 Ezohikoa zen eskualde kanpoko maisuak 
ekartzea, baina bertan ez zirenean hori gertatzen 
zen. Horrela, 1340-an, San Adrian Gazteluko obre-
tarako Lizarrako igeltsuginak ekarri zituzten, a falta 
qui non faillamos en essa comarqua qui lo fi ziesse 
nin lo sopiesse fazer19. Autore honen iritziz, harri-
garria da, kasu batzuetan, maisu gipuzkoarrak bere 
lurraldetik hain “urrun” lanean aurkitzea, hala nola 
maçoner Joan Dreza, 1424-ean, Tutera-ko Antso 
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Gazteluzainak izendatu, lekuz aldatu edo kargutik 
kentzen zituzten. Erret Altxorrak konponketa eta 
mantenu lanak pagatzen zituen. Esku lana espezia-
lizatua izaten zen, eta peoitza eta garraio lanak 
auzoko nekazarien kargu egoten ziren, eta behar 
bazen aldameneko ibar eta herrixketako jendeek 
laguntzen zuten, onura baitzen beraientzat beha-
rrezkoa zen kasuetan hormen babesa erabiltzea be-
raien ondasun eta abereentzat. Harginak Merioak 
kontratatzen zituen, eta urgentzia bazen zuzenean 
Gazteluzainek egiten zuten. Batzuetan Erret Komi-
sarioak izendatzen ziren, Fortalezia batetik bestera 
ibiltzen zituztenak, eta beharrezkoak kontsiderat-
zen zituzten konponketak agintzen zituzten (Nafa-
rroako Entziklopedia Handia, 1990: hitza, Gaztelu).

 Baina itzul gaitezen Latsaga Leinura. Esan 
dugu Harrizkoa aukeratu zutela, Zurezkoa baino 
sendoagoa zelako, maiz izaten ziren sute izuga-
rriak saihesten lagunduko zuena baina garestiagoa 
ere, Harria lortzearen prozesua Zura lortzearena 
baino garestiagoa baitzen. Latsaga Leinuak ordea 
boterea zuen garai hartan. Eta izango zuten Zister 
Ordenaren berri, eta Erromako kultura gorde zen 
Frantziako Erdialdearen berri, (Lonbardiaren bitar-
tez), Borgoina-n eraikitzen ari ziren Abadien berri. 
Handik zabaldu zen Europa osora arte Gotikoa, eta 
Akitania osora teknika berriak. Aurretik Cluny-tik 
Erromanikoarekin gertatu zen gisan, eta ezaguna 
da Nafarroako Erresumak lehen kultur zentro ho-
rrekin ere izan zuen harremana. Horrela, Latsaga-n 
hormak altxatzeko garaian apareilu Gotiko-Akita-
niarra erabili zuten, hau da, harlanduska modu bat, 
eta modu berean ekarri zituzten, handik ere, Zu-
raien Estrukturak, eta gero hainbeste hedatu ziren 
teknika erromatarreko Dolareak. Hasieran, Dorre 
guztiak zituzten Dolareak, eta berantago Baserrie-
tara ere hedatu ziren. Egun zoritxarrez, Latsaga-ko 
Jatorrizko Zuraiaren Estruktura desagertua da, da-
goena 19. mendekoa baita. Beraz, imajinatu behar 
dugu obra maisua [Ikus 110] Jaun-Anderearekin 
hizketan proiektuari buruz. Litekeena da, garai har-
tako modelorik aurkitu ez denez, egina zegoen Do-
rre bat erakutsi, eta horren inguruan negoziatzea.
 
 Antzinako Egipton jada Zurezko Mode-
loak erabiltzen zituzten proiektua garatzeko, eta 
noski klienteari erakusteko, eta Planoak ere. Auto-
re espainiar batek ongi deskribatzen du, historian 
zehar arkitektura proiektuaren errepresentazioaren 
garapena, bai planoen eta bai modelo tridiment-
sionalen bitartez (Muñoz Cosme, 2008: 26-36). 
Honela dio, Greziako munduan, modelo tridiment-

 Nafarroa Garaiko beste autore batek ere 
ekartzen ditu maisuen izenak. Adibidez, Bur-
gi-ko Pintano Gazteluan egindako konponke-
tetan. 1344-ean, por labores fechas en el di-
cho castieyllo de Pintano, por mano de García 
Garceyz et Semen García, maçoneros veci-
nos de la uilla d’Uriz25 (Sagredo, 2006: 31).

 Irulegi Gazteluan, egindako konponke-
tengatik. 1402-an, (…) la dicha calcina la quoal 
dicha obra et reparation fi zieron Don Pedro abat 
de Lerruz et Maclmy d’Oroz maestro carpentero. 
Unos dias mas tarde volvieron los maestros oydo-
res de comptos a personalizarse en el castieillo 
para certifi car como las obras y como continua-
ban trabajando los hombres de la comarca en en 
interior del castieillo. Item, al maestro carpentero 
por cortar la fusta que era necessaria […] et fazer 
de nueuo tras cambras en la torr principal del di-
cho castieillo et la tercera cambra susana (…)26.

 Oserain-go Renaut Gazteluan Zuberoa-ko 
mugan, ere azaltzen dira maisuak. 1343-an, item por 
fazer dos cambras en la dicha torr et la cubierta por 
toda carpentia suministrada et regida por el dicho 
Pere d’Alayz carpentero del seynnor Rey (…)27.

 Nafarroako ia Gaztelu guztiak, guztiak ez 
esateagatik (Geurea salbuespen gutxienetakoa da), 
Erret Gazteluak ziren, zuzenean Errege-Erregine-
nak, oso gutxi ziren Seinorialak. Errege-Erreginek 

[110] Obra Maisua Jaunarekin negoziatzen, eskuetan 
zurezko erregela eta beruna daramala. (Gravett, 2002: 
57)
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tako modeloa izan zena: oinplanoan egindako traza 
bat da; ez da ez altxaera edo elebazio ezta sekzio-
rik, beraz oso inkonpletua izango litzateke egun 
proiektu bati buruz dugun kontzeptuaren arabera. 
Ordea, absolutuki zehatza da, espazio diferenteen 
espezifi kazioari dagokionez; ez ditu errotuluak 
soilik erabiltzen, baizik eta altzari eta ekipamen-
du elementu batzuk ditu errepresentaturik, Gelen 
erabilera argituz. Beraz, proiektu tipo bat da, mo-
nasterio benediktar berrien fundazioan erabil zite-
keena, bere altuera, material eta teknikak Herrial-
de diferentetako usadio eta ohiturei moldaturik. 
Hau da, monasterio ideal bat da (Sainz, 1990: 79).

 Arkitektura gotikoaren sorrerarekin mai-
zago agertu ziren arkitektura marrazkiak, maisu 
harginek egindakoak, eta lehen etapa batean eleba-
zioak edo altxaerak errepresentatzen zituzten, edo 
eskema estereotomikoen despiezeak, kasu batzue-
tan edertasun handikoak, adibidez, Strasburg-eko 
Katedralaren planoak, fatxadarako marrazkiak 13. 
mendean  (Kostof, 1984: 90). Arkitektura gotikoaren 
azken fasean, oso maiz agertu ere zen oinplanoaren 
errepresentazioa, marrazkiaren eta eskalaren erabi-
leraren perfekzionamendu gisa (Peponi, 1997: 70).

 Proiektua, arkitekturaren kontzepzio, de-
fi nizio eta transmisio gisa berriz ere indarrarekin 
ageri zen Errenaisantzan, jada arkitektoak zirenak, 
hargin edo zurgin izateari utzi zionean, bere estu-
dioan lan egiten zuen humanista bat izatera bihurt-
zeko, eta bere disenuak langileei transmititu behar 
zien hauek exekuta zitzaten. Lanaren banaketa 
honek sortu zuen eraikinaren kontzepzioa islatuko 
zuen instrumentu bat garatzeko beharra, eta obran 
jartzean parte hartzen zuten ofi zio diferenteei 
transmitu zitekeena. Horrela, arkitekto berriak, ez 

sionalen erabilera ohikoa zen. Aristoteles-en testu 
batean aurki dezakegu, Modelo bidezko proiektua-
ren elaborazio eta errepresentazioaren testigantza 
bat. Atenas-eko Konstituzioa-n, fi losofoak kon-
tatzen digu nola arkitekto grekoek “Hiriko Boste-
hunen Kontseilu”-aren aurrean aurkezten zituzten 
beren Zurezko edo Buztinezko Modeloak, Eraikin 
Publikoak egiteko (Adam, 1997: 31). Antzinate 
klasikoan, Eraikin Publiko bat egiteko arduradun 
zen arkitektoaren lana, Eraikinen Komisioak izen-
datzen zuenean hasten zen, eta metodo zorrotz 
batez garatzen zen, ordenen modulazio eta propor-
tzio kanonikoetan oinarritua. Tratadista erromatar 
Vitruvio-k, bere testuan, Tenplu bat, Teatro bat eta 
Etxebizitza bat trazatzeko modua kontatzen du, 
beti ordenazio eta disposizio arauen bitartez, hiru 
marrazki moten bitartez adierazten den emaitza 
lortzeko, horiekin errepresentatzen baitu arkite-
ktoak egitera doan eraikina. Disposizioen itxu-
rakoak, grekoz Ideia deitzen dira, eta ondorengo 
hauek dira: Iknografi a, Ortografi a, eta Scenogra-
fi a. Iknografi a marrazki txiki bat da, erregela eta 
konapasakin osatua, eta  marrazkitik hartzen zituz-
ten dimentsioak, azaleraren terrenoan eraikinaren 
Bestigioa edo Oinplanoa demarkatzeko. Ortografi a 
etorkizuneko eraikinaren frontearen errepresen-
tazioa zen, txikian egina. Eta Scenografi a erai-
kinaren fronte eta alboen marrazki itzalduna da, 
urruntzen direnak, lerro guztiak puntu batean bil-
duz (Vitruvio, G.A.L. 2 m., L 1, K II, P 15: 9, 10).

 Horrela, ikusten dugu Inperio Erromata-
rraren garaian, halako dimentsioa zuten Obra Pu-
blikoen proiektuak garatzen zirela prozedura arautu 
batekin, eta ohol edo pergamino gainean egindako 
Marrazkien bitartez errepresentatzen zirela, eta 
bertan zeudela eraikitzera zihoan eraikinaren traza 
orokorrak, Oinplanoa, Elebazioa eta Eszenografi a-
ren bitartez. Autore batzuk azken honetan, sekzio 
bat ikusten dute, beste batzuk perspektiba errudi-
mentario bat, eta beste batzuk eraikinaren modeloa.

 Baina aurrekari hauen ondoren ikusiko 
dugu zer gertatu zen aztertzen ari garen gure ga-
raietan, Erdi Aroan eta Errenaisantzan. Erdi Aroan, 
arkitektoa edo obra maisua kreatzaile inteketual 
gisaren eta obraren eraikitzailean arteko banaketa 
teknikoak esplikatzen du, egun arte iritsi zaizki-
gun lan proiektualaren aztarna mediebalen eskasia. 
Hala ere, salbuespenbatzuk badira, adibidez, Sankt 
Gallen monasterioaren oinplanoarena, Suitzan, 
tintaz marraztua pergamino gainean 820. urtearen 
inguruan, eta monasterio benediktarrentzat bene-

[120] Nafarroako Amaiur Gazteluaren planoa, Teixei-
ra-k egina 1637-an (Sagredo, I. (2009) El Castillo de 
Amaiur a través del a historia de Navarra, Pamiela, 
Iruñea, 96 orr).
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zena  harrobian lanean egongo, ezta beti presen-
te eraikinaren lekuan, eta bere langileei instrukzio 
zehatzak behar zitzaikien […] Horrela, Arkitektoa 
bere modeloetaz fi datzen hasi zen, eta gero eta ge-
hiago, eraikitzaileei bere diseinuak komunikatzeko 
marrazkietaz (Wilkinson, 1984: 140). Modeloen 
erabileraren inportantzia argi ta garbi ikusten dugu 
Filippo Brunelleschi-ren (1377-1446) kasuan, San-
ta Maria dei Fiori-ko kupularako proiektua auke-
ratua izan baitzen, hain zuzen ere, aurkeztu zuen 
modeloari esker. 16. mendean, pixkana modeloak 
uzten joan ziren, eta plano marraztuak hartu zuen 
lehentasuna, paperaren hedapena, eta inprenta eta 
grabatuen abantaileei esker. Adibide ona dugu An-
drea Palladio-ren (1508-1580) tratatua. Bertan, 
xilografi ek protagonismo osoa hartu zuten, bai ar-
kitektura historikoa eta bai proiektua, oinplano, al-
txaera edo elebazio eta sekzioen bitartez egiten zen.

 Beraz, arkitekturaren errepresentazioaren 
historiaren zertzelada batzuk ikusi ondoren, itzul 
gaitezen orain gurera. Imajinatu ditugu Latsaga-ko 
Jaun-Andreak obra maisuarekin Dorrearen gorabe-
herak negoziatzen. Esan dugunez arraroa zen plano 
zehatzak edo modeloak egitea, behintzat izan bazi-
ren, ez dute iraun,  beraz, klientearekin harrema-
nak izateko beste modu bat behar zuten. Jada esan 
dugu, litekeena dela adibide erreal bat hartzea, hau 
da, obra maisu horrek egindako Dorre bat hartu, eta 
horren inguruan negoziatzea. Ontzigile batek egin-
go zuen modu berean. Armadorea portura eraman, 
eta bertan maisu horrek egin dituen ontziak ikusiz 
erabakitzen joan armadore horren behar zehatzak. 

 Baina negoziazioaren ondoren eraikina 
gauzatu beharra zegoen, planorik gabe. Teknika 
oso zaharra zen, eta hain zuzen ere ontzigileek era-
biltzen zutena bera zen, horien kasuan ere, ontzien 
planoak egiten hasi arte, mendeak iragan baitziren. 
Oraindik bada munduan teknika zahar horien bi-
tartez ontziak egiten dituen ontzigilerik. Zuakerrak 
edo ontziaren zeharkako sekzioak neurri zehatz 
batzuk dituzten zurezko pieza batzuekin modulat-
zen zituzten, eta horrela ontziak beti forma bera 
izaten zuen. Eraikinaren neurri guztiak modula-
tua zeuden, beraz teknikoak nahikoa zuen zurezko 
erregela edo modulu bat, eta harekin erlazioak ate-
raz, eraikin osoaren neurriak atera zitzakeen. Eta 
noski gauza bertikalaren erreferentzia garbia iza-
teko beruna erabiltzen zuten, hau da, hari bati lo-
tua zegoen beruna. Egun oraindik erabiltzen dena. 

 

Guztiari buruz hitz egin beharra zegoen, eraikinaren 
forma, eraikina bera egiteko behar ziren materialak 
nondik lortu, eta abar. Gure kasuan badirudi Harria 
inguruetako kareharri azaleratzetatik lortu zutela, 
kare-mortairua, han inguruan muntatu zuten karobi 
batetik, eta zura suposatzen dugu baso komunale-
tatik aterako zutela, baso komunaletan Jaun-Ande-
reek beren Jauregiak egiteko zati bikoitza baitzuten 
profi tamendu komunaletan (Martinena, 2009: 47).

 

Baina gure eraikina historikoa denez, badakigu 
bertan garai diferentetako parteak daudela, eta 
eraikina izaki bizidun gisa bailitzan eboluzionat-
zen joan zela. Eta Errenaisantzara sartuko gara, 
eta beraz garai hartan erabiltzen ziren errepresen-
tazio sistemak azaldu beharko lirateke. Gure ka-
suan modelo edo planorik aurkitu ez badugu ere. 
 
 Euskal Elizetan, berriki euskal autore batek 
defendatutako Doktoretza Tesian demostratu due-
nez (Ayerza, 2011), proportzio klasikoak ere erabili 

[130] Egino Baserriaren traza, 1695-an maisu Andres 
Garitano-koak marraztua. Bergara. Gipuzkoa. (Santa-
na, A. (1993) Baserria, Bertan Bilduma, 4 liburukia, 
Gipuzkoako Foru Aldundia, Kultura eta Turismo Saila, 
Donostia, 34 orr.).
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raiko konpainia eraikitzaileek egindakoak direla. 
 
16. mendean eta 17. mendearen zati handi batean 
obra proiektatzen zuen maisua zen obra pausoz 
pauso amaitu arte zuzentzen zuena, eta orduan ja-
naldi handi bat egiten zen amaiera ospatzeko. Hala 
ere, 1650. urtearen inguruan, egitekoak berezi 
egin ziren, eta eraiki behar zen baserria nola egin 
pentsatu, erabaki eta batzuetan marraztu ere egiten 
zuen maisua agertu zen. Beraz, lehen aipatu dugu-
nez, Errenasaintza bukaeran gertatu zen hau. Ho-
nek ordea, ideia gauzatzea bigarren mailako beste 
maisu edo ofi zialen esku uzten zuen, hau da, obra 
maisuak lana delegatu egin zuen. Etxea amaituta 
zegoenenean, obra maisuak, ofi zioko aditu baten 
laguntzarekin, eraikina bisitatzen zuen, eta etxegi-
leei zenbat ordaindu erabakitzen zuen, zehaztutako 
planari egokitzea lortu zuten neurrian [Ikus 130].

 18. mendearen azken hamarkada-
tik aurrera, hasi ziren jada parte hartzen Base-
rri handien proiektuetan, arduradun gisa arki-
tekto tituludunak, eta aitzindaritako bat dugu 
Antzuola-ko Iraeta Etxea, 1796-an Bergarako 
Alejo de Miranda akademikoak diseinaturikoa. 

 Eta baserriak egiteko kontratuei eta 
eraikuntza trazei buruz ondorengoa dio (Santana, 
1993: 36, 37). 16.  mendean, nahikoa zen jabearen 
eta etxegile artisauaren artean egiten zen ahozko 
akordioa, etxea egiten hasteko, eta jasotako enkar-
guaren arabera egokitzeko. Askotan, interesdun 
gisa, etxearen jabeak hurbiletik jarraitzen zituen 
egiten ari ziren lanak, eta berak erabakitzen zuen 
zein material erosi, eta langileei zein soldata eman.

 Nekazaria ez zen sartzen noski, alder-
di teknikoetan, -hori ofi zioa ikasitako maisuari 
zegokion- baina berari lagun ziezaiokeen oina-
rrizko erabakiak hartzen, baserriko fatxadaren 
norabiderik egokiena aukeratzen adibidez, eguz-
kia goizean ateratzen zen aldean bilatzen zena ia 
beti. Adierazpen hau arraroa iruditzen zaigu, obra 
maisuak inork baino hobekiago baitzekien Ba-
serria nora “orientatu” behar zen, hain zuzen ere 
“orientera” Ekialdera, handik ateratzen baitzen 
eguzkia. Eta erantsiko dugu, erabaki hau, arra-
zoi teknikoek gomendatzen badute ere, eguzkia-
ren argia ahal den gehien profi tatzeko, arrazoi 
erritualei ere erantzuten diela, horrela orientazen 
baitziten ere Elizak, eta horrela orientatzen bai-
tziren ere ehortzitako pertsonak aurre historiatik.  
 

zituzten, adibidez proportzio dibinoa edo “Urrezko 
proportzioa” esaten zaiona, jada Asiria eta Babilo-
nian erabilia Gure Aroa baino 2.000 urte baino lehe-
nago. Segur aski, moduluen sistema honek, hau da, 
neurriak zurezko erregela batzuen bidez antolatzen 
zituena, inolako planorik gabe, asko iraun zuen.

 Guk aurkitu dugun Nafarroako Erresu-
mako Gaztelu baten lehen plano edo traza 1637-
koa da [Ikus 120)], hain zuzen ere Nafarroako 
Amaiur Gaztelukoa, Texeira-k28 buruturakoa, 
eta fortifi kazio berrien oinplanoa da (Sagre-
do, 2009: 96). Errenaisantza bukaerakoak dira.

 Aranzadi Zientzia Elkarteak, harri-
garria badirudi ere, duela zortzi bat urte, Sue-
dian, Amaiur Gazteluko beste plano interesga-
rri bat aurkitu zuen, kasu honetan sekzio bat da.

 Eta bukatzeko jasoko dugu euskal au-
tore batek diona Baserrien eraikuntzari buruz. 
Ikus dezagun zer dion Gipuzkoako maisu zur-
ginei eta harginei buruz (Santana, 1993: 34, 35).

 Gipuzkoako antzinako Baserri guztiak 
maisu zurgin eta hargin profesionalek, egin zi-
tuzten, jabeak kontrataturik egiten zuten lan, 
ofi zial eta morroi talde baten laguntzarekin.

 Etxeko jabeak maisuarekin eztabaidat-
zen zituen eraikinaren ezaugarri orokorrak eta 
inbertitzeko prest zegoen diru kopurua, eta as-
kotan bere idi parearekin laguntzen zuen, obra-
rako behar zen harria, zura edo karea eramanez.

 Eraikuntzako artisauek izan zuten prota-
gonismorik Gipuzkoako “herri-arkitektura” sort-
zerakoan, eta Europako beste baserri edo etxalde-
tan ohizkoa ez den sendotasun eta kalitatea eman 
zioten arkitektura honi. Hemen agian autorea 
kontraesan txiki batean erortzen da, profesionalek 
egindako eraikin bati “herri-arkitektura” deitzea, 
gure iritziz, agian eta hobekiago herriarentzako 
arkitektura beharko luke. Baina segitzen du. Gai-
nera, elizak eta Jaun-Andereen etxeak egiten ere 
lan egiten zutenez maisuek, garai hartako modak 
erantsi egin zitzaizkieten, eta ondorioz, baserriak 
–izaera autoktonoa eta funtzionala galdu gabe- une 
historiko bakoitzeko estilo artistikoa jaso zuen. 
Beraz, autoreak garbi uzten du arkitektura kultuaz 
ari garela, garai bakoitzeko eraikuntza teknika eta 
ornamentuarekin eguneratua dena. Hemen azal-
tzen da, eraikin mota diferente guzti hauek ga-
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 Autore honek asko maite du hau esatea, 
baserria ezerezetik bat batean sortutako eraiki-
na izan zela. Hori, gure iritziz, guztiz ezinezkoa 
da, absurdua ez esategatik. Zera dio zehazki, zu-
rezko etxola batzuetatik eraikin zoragarrietara 
iragaten zela. Ezerezetik guztira iragaten zela. 
Baserria, bere hastapenetik, eraikin heldua dela.

 Gure iritziz, hipotesia besterik ez bada 
ere, askoz ere logikoagoa da, baserria, aurretik 
jada existitzen ziren eraikinen hedatzea, beste-
rik ez izatea, hau da eraikuntza kalitatea (harri-
zkoak) eta teknika askoz ere garatuagoak zituzten 
Jaun-Andereen eraikinen adaptazio bat besterik ez 
izatea, beste erabileretara moldatua. Garbi dago 
eraikin guztien eredua Jaun-Andereak bizi ziren 
Dorre eta Jauregiak izan zirela. Harrizko Horma 
sendoak kanpotik, adibidez, apareilu gotikoa era-
biliz, eta barnean zurezko estruktura konplexu eta 
garatuak. Bestalde, Dorre guztiek Dolareak zituz-
ten. Litekeena da, hau guztia, Frantziako Abadia 
Zistertarretatik etorri izana, Alemaniako Suabia-ra 
joan beharrik gabe (Santana-k eskualde hartan pa-
ralelo batzuk aurkitu baditu ere). Abadia hauetatik 
baitatoz Europako teknika berriak, Done Jakue 
merkataritza bidearen bitartez, Akitania osoan ze-
har hedatu baitziren. Hormen apareilu berriak, zu-
rezko estruktura berriak, eta erromatar teknologia-
tik zetozen dolareak, ardoa edo sagardoa egiteko.

 Logikoagoa iruditzen zaigu aristokraziak, 
hirietan garatzen ari zen burgesia konpetentziatzat 
harturik, erabaki izana beraiek ere entrepresari bi-
hurtzea, edo beren ekonomia moduak, nekazaritzan 
(baserriak) eta industrian (burdinolak) berritzea eta 
modernizatzea. Horrela beraien esku zegoen lan-
da aldatzea. Eta erabaki zuten hirietako burgesak 

 Azken kalitate ona eskatzen zen, eta 
eraikuntzako prozesua oso neketsua zen. Hainbes-
te non bi urte t’erdira arte luza zitekeen etxe ba-
ten eraikuntz. Haritz izugarriak moztu, eta piezak 
eraman behar izaten ziren. Ondoren landu eta al-
tuera desberdinetara egokitu besoekin, eta idiek 
eramandako antzinako poleekin altxatuz. Harro-
bitik harria kolpeka atera borra eta palanketare-
kin, pikatxoiarekin poliki-poliki landu, gurdietan 
eraman, eta aurretik labean egurra eta karearri 
gehiagorekin egositako hondarrarekin, kareare-
kin fi nkatu, kare-mortairua egiteko. Horri sei edo 
zazpi mila teila egitea, eta antzeko esfortzua-
rekin burdinazko ehunka iltze jartzea gehitzen 
bazaio, eta baita osagai guztiok bata bestearen 
atzetik eransteko nekea ere, Gipuzkoako Base-
rrien lehen belaunaldia eraikitzeko zenbat indar 
behar izan zen ikusiko da gutxi gorabehera. 

 16. mendearen erdian Baserri on bat egi-
tea, lanerako hamabi idi erostea bezain gares-
tia zen. Aurrekontuaren herena, obra hasi bai-
no lehen ordaintzen zen, beste herena teilatua 
jartzean, baina azkenekoa etxea amaitzerakoan 
ordaindu beharra zegoen arren, atzeratu egiten 
zen beti. Eta erantsiko genuke guk gaur bezala, 
esan nahi baitugu, kobratzea, arkitekto autono-
moen kasuan beste lan bat bihurtzen baita, bai-
na autoreak segitzen du esanez, hurrengo urtee-
tan ordaintzen zela, ale kopuru txiki batzuekin, 
esku-diruz, edo zenbait gurdikada egurrarekin.

 17. mendearen erdialdetik aurrea Base-
rriak egiteko kontratuak idatziz egin ziren, herriko 
eskribauaren aurrean, eta sarritan maisu etxegileek 
plano edo traza bat marrazten zuen, eta eskribauak 
etxea egiten zuten hargin eta zurginek errespeta-
tu beharra zeukaten “baldintza teknikoen plegua” 
idazten zuen. Egun bezal diogu guk. Oso etxe ede-
rrak egiten jarraitu zen, gero eta eredu eta kategoria 
diferenteagokoak. Harlanduzko arku eta armarriak 
zituzten oinetxeak, momentu hartako berrikunt-
za artistiko guztiekin. Adreiluzko bilbadura zuten 
baserri apalak. Maizterrentzako bi biztako etxet-
zar sendoak, eta zurezko oholezko eta harlandu-
gabezko etxolak zorte gutxien zutenetzat, irabazi 
erdiagatik nagusiaren ganadu batzuk zaintzen zi-
tuztenentzat. Maisuek, irtenbide diferenteak es-
kaintzen zituzten eskari mota bakoitzerako, baina 
beti halako estilo homogeneitatea mantendu zuten, 
Gipuzkoako landalurra bizi zen batasun kultural 
eta ekologikoak markatuta (Santana, 1993: 34-37).

[140] Barack Obama eta bere Kabinetea, telebista 
(bideo-konferentzia) bidez zuzenean, Osama bin 
Laden-en exekuzioa ikusten.
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ORAINARI ERREFERENTZIA

 Kapitulu honetan, orainari erreferentzia 
egiten zaio, batez ere Rybczynski-ren lanaren bi-
tartez. Hala ere, guk berriki gertatu den jazoera bat 
erantsi dugu, zibilizazio diferenteak konparatzeko.

 Aipatu dugu jada Huizinga-k esan zuena 
Erdi Aroko bi zibilizazio paraleloei buruz. Bata 
primitiboa eta bestea errefi natua. Jaun-Andereek 
Exekuzioak ikusten zituzten, adibidez, jakintsu 
bat goizean elizara otoitz egitera joan ondoren, 
arratsaldean exekuzio publiko batera joaten zela, 
krudelkeria izugarriak ikustera. Eta jende gehienak 
malkoak isurtzen zituen kondenatuak heriotza zigo-
rra jaso aurretik jendetzari homilia esaten zionean.

 Ba, guk hona ekarriko dugu, 2011-ean 
jazo zen gertakizun historikoa, mundu guztiak 
bere etxean telebistaren bitartez ikusi ahal izan 
zuena. Eta gure ustez, oso garbi demostratzen 
duena, Erdi Aroko sozietatetik gaur egunera, uste 
baino gutxiago aurreratu duela humanitateak. 

 Itxuraz, Demokrazia, Eskubide Humanoak 
eta Libertatearen eredu den Amerikako Estatu Ba-

egiten ari ziren modu berean, ez dakigu benetan 
zein hasi zen lehenago, baserriak, edo nekazarien 
etxe xumeak hobetzea, eta haien ordez fabrikak 
jartzea. 16. mendeko baserriak ez baitira Neka-
zarien Etxeak, Fabrikak baizik. Eraikin hauetako 
biztanleak, Santana berak dionez, produzitzeko 
behar zen espazioak uzten zituen zirrikituetan bizi 
ziren, guztira eraikinaren herena ere ez zutela oku-
patzen. Jaun-Andereek ordea,  garaiko eraikuntza 
teknika hoberenekin eraikitako Harrizko Hormaz 
eraikitako Dorreetan bizi baitziren. Helburua ez 
baitzen nekazarien bizitza baldintzak edo kon-
forta hobetzea, baizik eta “produkzio hobetzea”. 

 Horregatik ezin zuten sinetsi Europan, 
Euskal Herrian ikusten zituzten eraikin zoraga-
rri eta kalitate handiko horiek nekazarien etxeak 
zirenik. Horregatik, Britania Handiko arma-
da Baztan-etik iragan zenean, ofi zialek idatzi-
ta utzi zuten beren kaieretan, nola zen posible, 
halako eraikuntza kalitateko eraikinak nekaza-
rienak izatea, Europan ez zelako halakorik ger-
tatzen. Hori nobleziari erreserbatu baitzegoen. 

 Jaun-Andereak enpresari handiak ziren, 
Baserri askoren jabe, eta baserritarrak enpresari 
txikiak edo langileak, batzuetan fabrikaren jabe 
eta bestetan maizter. Esango genuke gaur egungo 
enpresa txiki eta ertainak zirela. Santanaren arabe-
ra jabe/maizter eboluzioa historian zehar ondoren-
goa da. 16. mendean baserritarrak beraien etxearen 
jabe 60 % ziren, suposatzen dira hauek hirietako 
familia dirudunetatik etorriko zirela bere entre-
presa muntatuz, eta 40 % maizter, Jaun-Andereak 
muntatutako enpresetan lan egiten zuten langileak. 
Ia erdi eta erdi. 18. mendean ordea jabeak 30%-era 
jaitsi ziren, maizterrak 70%-ra igo. 19. mendean 
jabeak 3% besterik ez ziren. 20. mendean berriz, 
baserritarrak pixkana bere etxeen jabe bihurtu zi-
ren, eta adibidez, Gipuzkoan, 92 % jada jabe ziren.

 Baserriak xede zehatz bat zuten, oraingo 
“fabrikak” ziren. Hala, batzuk zerealean espezia-
lizatuak zeuden, besteak abeltzaintzan, eta besteak 
sagardogintzan eta abar. Bakoitzak bere eraikin 
tipoa sortu zuen. Izatez, Santana berak sagardoa 
egitera zuzenduak zeuden baserriei, “makina-
etxea” deitzen die, literalki, estalkia duen Dola-
re Erraldoi bat besterik ez baita. Eta gure iritziz, 
baserritarrak fabrika bertan bizi ziren entrepre-
sari txiki edo langileak ziren (Santana, 1998). 

[150] Exekuzio publikoa dekapitazio bidez, 
gaur egun Saudi Arabian, indarrean dagoen sha-
ria edo lege islamikoa aplikatuz. (http://www.
lastampa.it/2013/06/07/vaticaninsider/es/en-el-
mundo/arabia-demasiadas-ejecuciones-y-po-
cos-verdugos-hMoJeqSCxCxKv04AZEK2SJ/
pagina.html). Berri hau prentsan atera zen bo-
rrero eskasia zela-eta. Gero eta zailagoa omen 
da borrero onak aurkitzea. Bi kondizio bete be-
har baitituzte: “zimitarra” edo ezpataren erabi-
leraren entrenamendu bortitza, eta odol hotza. 
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 Pakistan-eko soldaduek zuzendu zituzten 
elite talde Navy SEAL-eko kideak Osama Bin La-
den zegoen gelara bertara. Han tirokatu egin zu-
ten epaitu gabeko “terrorista”-ren gorputza guztiz 
txikitu arte. Ondoren pakistandarrak diru kopuru 
izugarriak jaso zituzten isilpean gordetzeagatik.

 Hau detaile txiki bat besterik ez da 21. 
mendeko zibilizazioak nola funtzionatzen duen 
ikusteko. Izatez egun munduko Herrialde as-
kotan segitzen da heriotza zigorra aplikatzen. 
Txina bezalako Erregimen Komunista diktato-
rialetan, Saudi Arabia [Ikus 150] bezalako herri 
Musulman diktatorialetan, eta demokratikoetan 
ere, eta azkenik demokraziaren eredu omen den 
Amerikako Estatu Batu Kristauan ere. Gai ho-
netan erlijioak ez du diferentziarik markatzen.

Konklusioa

 Hemen ikusi dugunez, orain arte Erdi 
Aroari buruz zegoen estereotipoa kolokan dago. 
Guk beti pentsatu dugu Argiaren Arkitektura iru-
dikatzen duten Katedral Gotikoak eraiki zituen so-
zietatea ezin zela iluna izan, guztiz ezinezkoa zela 
hori. Hor bazela zerbait ongi egokitzen ez zena. 
Pobreak egongo ziren noski, orain ere bai. Eta beti 
egongo dira. 19. mendean zer esanik ez. Eta 21. 
mendean bderdin segitzen du humanitateak. Erdi 
Aroa Izurriteek jo zuten gogor baina ez zen higie-
ne ezagatik, ezaguera zientifi koen ezagatik baino, 
ez baitzekiten nola transmititzen zen. Izatez garai 
higienikoa dugu, jendeak bazkaldu aurretik eskuak 
garbitzen zituena, eta bainatzen zena. Lehen ospi-
tale modernoak zirenean ere epidemia foku bilaka-
tu ziren askotan arrazoi berarengatik. Erdi Aroko 
Erromanikoa, hitzak berak dion bezala, desagertu 
zen Erroma ospetsua berreskuratzeko lehen saioa 
izan zen. Gero estilo propioa garatu zen, gotikoa, 
eta mailarik gorenera iritsi ziren, oraindik ere 
gure mirespena sortzen duten eraikin zoragarriak 
eginez. Eraikuntza teknologia oso garatua lortuz. 
Egungo estrukturistei oraindik ere buruhausteak 
sortzen dizkieten estrukturak eraiki zituzten, Gu-
rutzeria Ganga edo Bobeda harrigarriak, adibi-
dez. Arestian aipatu dugu, orain ari garen ildoan, 
autore batzuentzat Erdi Aroa Lehen Iraultza Indus-
triala izan zela. Erdia Aroan Erroma jada kristau-
tuaren tradizioari eutsi zioten, eta sozietate guztia 
Jainkoaren inguruan antolaturik zegoen. Eliza 
estatua zen, eta ez zuen guk egun buruan dugun 
funtzio erlijiosoa soilik, soziala eta politikoa ere 
bazuen. Eta estatuen antolamendua monasterio-

tuetako Presidente eta Bakearen Nobel Sari Jaun 
Barack Obama-k, Andere Hillary Clinton aldame-
nean zuela, eta bere gobernukideak, eta militarrak, 
Estatu Batuetako bulego moderno eta errefi natu 
batean, eta dotore jantzirik, mahai baten inguruan 
elkarturik, hegazkin ez tripulatuen kamaren bitartez 
zuzenean ikusi zuten, handik milaka kilometrotara, 
Pakistan-en zehazki, nola exekutatu zuten tiroka 
ustezko terrorista mundial Osama Bin Laden [Ikus 
140]. Bistan da, guztiz ilegala izan zen operazio 
batean, legeria internazionala guztiz hautsiz. Ope-
razioa honen izena kodean “Jeronimo” zen, hain 
zuzen ere 19. mendean Europatik joandako brita-
niarrek bertako indiar amerikarren kontra burutu-
tako sarraskietan, Apatxe Tribuko azken Buruzagia.

 Bertsio ofi zialak dio Guantanamo-ko pre-
so batek eman ziela pista. Bin Laden Pakistan-eko 
Iparraldeko Abbottabad hirian ezkutatua zegoela 
etxe batean. A.E.B.-etako elite talde US Navy 
SEAL-ekoak, CIA-rekin koordinaturik, helikopte-
roz joan ziren hiri hartara, etxe hartara sartu, eta 
Osama Bin Laden tiroz hil zuten. DNA-ren bidez 
bera zela egiaztatu ondoren, gorpua USS Carl Vin-
son hegazkin-itsasontzira eraman, eta “erritu isla-
mikoen” araberako hileta egin ondoren, itsasora 
jaurti zuten. Prentsaurreko batean, kazetariek detai-
le hauei buruz galdetu zietenean, adibidez, did you 
consult a Muslim expert on that? Hau da, “Kont-
sultatu al zenuten gai horri buruzko Musulman 
aditu bat?, Obama-ren prentsa idazkariak erantzun 
zuen, “aski da”, hemen dagoen beste jende batzu-
ri ere aukera eman behar diegu galderak egiteko.

 Kazetari eta Pulitzer Sariaren irabazle Se-
ymour Hersh-en29 arabera, hau guztia gezurra da. 
Benetan gertatu zena zera izan zen,  Pakistan-eko 
Zerbitzu Sekretu ISI-ko (Inter-Service Inteligent) 
goi kargu batek diru truke CIA-ri esan zion, be-
raiek preso zutela Osama Bin Laden 2006-tik 
Abbottabad hirian Armdaren Akademia Nagusi-
tik hiru kilometrotara zegoen etxe batean. CIA-
ko buruak ISI-ko buruekin kontaktuan jarri ziren 
egoera azalduz. ISI-koek ebidentziaren aurrean 
onartu behar izan zuten. Kondizio bakarra jarri 
zuten Osama Bin Laden-ek ezin zuela bizirik ir-
ten handik. Gauza bera egin zuen hau guztia fi -
nantziatu zuen Arabia Saudi-k, hau da, kondizio 
bera eskatu zuen, Osama Bin Laden-ek ez zitzan 
Arabia Saudi-ko hiriburu Ryad eta Al-Qaeda-ren 
arteko loturei inoiz hitz egin (Hersh, 2015: 3-12).
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zuela.

 Arkitekturari dagokionez Europa osoan 
gertatu zen eboluzio bera hemen ere jazo zela. Erdi 
Aroko Etxe Publikotik, hau da, jendea elkarrekin 
bizi zen leku batetik, Etxe Pribatura iragan zela, 
hau da, jendeak, pertsonek gero eta intimitate ge-
hiago eskatzen zuen leku bat nahi zutela.

 Laburbilduz esango dugu Nafarroako 
Erresuma Europako beste erresumen parekoa zela, 
homologagarria esan dezagun, baina bazituela be-
rezitasun batzuk, egungo ikuspegitik aurrerapenak 
kontsideratzen direnak. 
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estudioetan espezializatu zen Paris eta London-en. 
Hizkuntza klasikoak dominatzen ditu, Latina eta 
Grekoa. Alemana, Grekoa, Italianoa, Ingelesa eta 
Espainiera hitz egiten ditu. Bere hizkuntza esperien-
tziari esker Pirinioetako Erresuma-n, Nafarroa Garaia 
barne, jurisprudentzian erabiltzen zen 16. mendeko 
gaskoien idatziriko testamentu testuak aurkeztu zituen. 
Nothingham-eko Unibertsitatean graduatu zen (Ingala-
terra 1973). Postgradua Cambridge-n. Bere Doktoretza 
Tesia, Nafarroako Erregina Margarita-ren (1492-1549) 
pentsamendu fi losofi ko-mistikoari buruzkoa, London-
eko Unibertsiatean defendatu zuen 1981-ean (http://
www.editorialmintzoa.com/jon-oria-oses-biografi a/).
Jon Oria Osés Membership of Universtity of Cambrid-
ge da, hau da, Cambridge-eko Unibertsitateko kide.

 Jon Oria Osés Tesi hau burutzen ari garela 
hil da. 2016-ko Maiatzaren 9-an, 85 urterekin. Gaixo-
tasun baten ondorioz Alacant-en bizi zen, eta urtetan 

en bitartez egiten zen, Nafarroan zehazki ere. On-
doren beste garai bat etorri zen, Errenaisantza, 
berriz Erromara eta Mundu Klasikora begiratuz, 
haien arkitektura eta jakinduria berreskuratu nahi 
izan zuten. Baina oraingo honetan, gizona jarri 
nahi izan zuten sozietatearen zentro gisa, eta noski 
Elizarekin talka egin zuten.

 Alderdi Sozialean, Erdi Arotik Errenai-
santzara iragate horretan, aldaketa inportante bat 
gertatu zen, eta Nafarroako Errege batek prota-
gonizatu zuen, lehen aldiz historian, ez da gutxi. 
Henrike III. Nafarroakoa eta IV. Frantziakoa-ri 
buruz ari gara, Nantes-eko Ediktua promulgatu 
zuena, libertate erlijiosoa aldarrikatuz. Eliza Erdi 
Aroan esan dugunez omnipresentea zen, eta kultu 
kristaua derrigorrezkoa. Eliza boterea zen, monar-
kekin lehian zebilen etengabe. Errenaisantzako al-
daketa hauen ondorioz Eliza botere izaten manten-
du zen, baina oraingo honetan faktikoa, egun arte, 
eta horrela segitzen du.

 Erdi Aroan ere ikusi dugu Unibertsitateak 
sortu zirela, Bologna eta Paris-ekoak zaharrenak, 
eta estudiante nafarrak horietara joaten zirela 
beren estudioak egitera, eta han ikasten zituztela 
pertsona formatu bat izateko behar ziren dizipli-
nak. Goi estudio hauek, Nafarroan ere antolatu zi-
tuzten Studium Generale formarekin, de facto Uni-
bertsitateak zirenak. Ikusi dugu ere, Nafarroako 
Konkistan espainiarrek hau guztia, premeditazioz, 
zapuztu egin zutela, beraien botererako perilos 
ikusten zutelako. Eta jarrera honek garai moder-
noetaraino iraun du. Iparraldean subirano eta 
independiente segitu zuen Nafarroan ordea, jada 
Errenaisantzan maila intelektual handienera heldu 
ziren, garai hartako Europako jakintsuekin harren 
estua izan zutelarik, eta bertan eman zen eztabaida 
erabakigarrian aktore aktibo gisa parte hartuz.

 Sexu berdintasunari buruz esan behar 
dugu emakumea Nafarroan pribilegiatua zela Eu-
ropako beste erresuma batzuekin konparatuz. Has-
teko ez zen Lege Salikorik, beraz Errege-Erreginen 
lehen ondorengoa emakumezkoa izanez erresu-
maren oinordeko bilakatzen zen. Gizonezko ala 
emakumezko. Ezkontza igualitario batetik hereden-
tzia igualitario batera iragaten zen, guztia etxeko 
produkzio ekonomikoa ez zedin kaltetua atera. Eta 
hau guztia legean, haua da Foruan, islatzen zela. 
Adibidez, eta diferentzia markatzen zuena zera zen, 
emakumea alargun geratu ezkero, ondasunak man-
tentzen zituela, eta negozioaren jabe gisa segitzen 
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eta dokumentuak partekatzeko, unibertsitateko izpiritua 
karakterizatzen duen interkanbio kultura, eta kultura 
kosmopolita hasiz.
1231-an Gregorio IX.aren bula Parens Scientiarum-ek 
universtitas terminoa erabili zuen studium bat osatzen 
duen instituzio akademiko eta juridikoa korporatiboki 
aipatzeko, zehazki Paris-ekoa.

9 “de regno Franciae”. Suposatzen dugu nafarrek ere 
sartzeko eskubidea izango zutela.

10 Autore honek “españoles” terminoa era guztiz ez-
zientifi koan erabiltzen du. 1300 urtearen inguruan, 
nafarrei “españoles” deitzea, ezjakintasun handikoa 
izango litzateke, eta ez diogu autore honi horrelakorik 
egozten. Beraz alternatiba bakarra intentzionalitate 
politiko garbia da. Itxuraz lan zientifi koak suposatzen 
direnean hain ohikoa dena, hau da, behin eta berriz 
aipatu dugun akatsa, egungo demarkazio politiko-
administratiboak erabili, duela mendeak iragan ziren 
gertakizunak aztertzea.

11 Arch. Vat., Registro de Súplicas, vol. 139, fol. 76 v., 
Bernabé Bartolmé-ren arabera. Autore honek espainiar 
dionean beste erresumatakoak bereitzen ez dituenez, 
horien artean nafarrak, ez dakigu Aita Santuaren debe-
kua nori zihoan zuzendua, eta nor joan zen Salamanca-
ra.

12 Amaia Arizaleta egun, Gaskoniako Tolosako Unibert-
sitateko kide da. Université de Toulouse 2, Jean Jaurès, 
CEIIBA. Unibertsitate honetako Estudio Hispaniar eta 
Hispano-Amerikarretako Saileko Katedraduna da. Bere 
Dokotoretza Tesia Université de la Sorbonne Nouvelle-
en. Arizaleta, A. (1994) La translation d’Alexandre. 
Recherches sur les structures et les signifi cations du 
Libro de Alexandre.

13 Joseph Moret-ekoa (1615-1687) Nafarroako historia-
laria eta Kronista ofi ziala izan zen.

14 Joseph Moret-en Anales de Navarra (…) No fue 
menor, sino al parecer mayor, aunque no de tanta 
duración la consternación de animas, que se sintiò en 
Navarra, luego de que se publicò el parto de la Reina, 
y por sucesor del difunto Rey Carlos Philipo Conde de 
Valoys, sin discernir los titulos Reales, y embolvimien-
do tacitamente el de Navarra en la aclamación general 
de sucessor, sin excluyr, ni limitar cosa alguna; y se 
encendieron en nuevo corage, quando à pocos dias 
después le llegaron del nuevo Rey Philipo para los 
Estados, en que se les requería que le reconociesen 
por Rey de Navarra. Aquí fue adonde perdida del todo 
la paciencia à vozes publicas de todos los pueblos se 
prorrumpiò con universal conspiración: Que dere-
cho, ni soñado se le antojaba à Philipo de Valoys en 
Navarra, de la qual, ni de sus antiguos Reyes ni una 
gota de sangre tenia en sus venas? Que si pretendia 

zehar bere mugimenduak murrizten joan ziren, ez 
ordea bere animo intelektuala, azken unera arte idazten 
eta publikatzen segitu baitzuen. Historialari hau beti 
mantendu zen pentsamendu librearen alde. Eta bere 
ezaguera zabalek mundu akademiko instituzionalean 
eroso bizitzeko legimitatea posible egiten bazion ere, 
bere jarrerak beti erbesteratua mantendu zuen. Sekula 
ez zuen ezer ere eskatu, gauza bat izan ezik, Viana-ko 
Printzea Instituzioak, bere Tesia edita zezan, baina 
inoiz ez zuten hori egin. Hori zen bere oparia gure he-
rrialdearentzat. Baina behin eta berriz ikusi dugu Tesi 
honetan, Nafarroa ofi zialak ez duela nahi oroit dezagun 
Nafarroa zer izan zen. Navarra es una colonia espa-
ñola y francesa publikatu zuen Mintzoa argitaletxeak. 
Eta Shakespeare-ren obra ikertzen ezagutarazi zigun 
egun hain ezaguna den esaldi hori. Navarre shall be 
the wonder of the world, hau da, “Nafarroa munduko 
harridura izango da (http://www.noticiasdenavarra.
com/2016/05/09/ocio-y-cultura/cultura/fallece-jon-
oria-el-intelectual-que-asombro-a-nafarroa).
Bera konbentzituta zegoen idazle ingelesa garai hartan 
Nafarroan izana zela, urte batzuk desagerturik egon 
baitzen, baina ez da horren frogarik. Bere hitzaldietan 
beti animatzen zituen ikertzaile gazteak, deskubri zeza-
ten Shakespeare-n egonaldia Nafarroan. Bila zezatela 
garai hartako burdeletan, ea ezer aurkitzen zuten zion 
erdi xantzetan. 

5 UPPA. (Universtité de Pau et des Pays de l’Adour)
(http://www.univ-pau.fr/live/organisation/presentation/
histoire-de-l-uppa).

6 Bernabé Bartolomé Martínez, Universidad Complu-
tense de Madrid-eko Katedraduna zen.

7 José Goñi Gaztambide (1914-2002) historiagile eta 
irakasle izan zen, Teologian lizentziatu, Iruñean, eta 
Opus-eko Nafarroako Unibertsitatean Katedradun, eta 
Espainiako Erret Historia Akademiako kide.

8 Estudio Orokorra. Studium Generale. Instituzio ho-
netatik sortu ziren lehen unibertsitateak. Hiru kondizio 
konplitu behar zituzten: edozein jatorri geografi koko 
estudianteei irekita egon, bere eskola edo fakultateko 
bateren batean goi mailako irakaskuntza eman (artea 
-trivium eta quadrivium-en zazpi diziplinak, medizina, 
zuzenbidea eta teologia), eta ikaraskuntzagai bakoi-
tzerako maisu diferenteak eduki ( H. Rasdall, The 
universities of Europe in the Middle Ages, 1895, Luis 
Jiménez Moreno-n aipatua, La Universidad Com-
plutense Cisneriana: Impulso fi losófi co, científi co y 
literario, siglos XVI y XVII, Editorial Complutense, 
1996). Trivium edo hiru bideak, elokuentziarekin zer 
ikusia zuten diziplinak biltzen zituen, hau da, grama-
tika, dialektika eta erretorika. Quadrivium edo lau 
bideak, matematikekin zer ikusia zuten diziplinak, 
hau da, aritmetika, geometria, astronomia eta musika. 
Studium bakoitzeko profesore famatuenak batetik 
bestera mugitzeko animatuak ziren, beren ezaguerak 
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19 Erreg. 43, fol. 106v., Martinenaren arabera.

20 Erreg. 367, fol. 173, Martinena-ren arabera.

21 Nafarroako Erret Artxibo Nagusiko Katalogoa, 
N.E.A.N.K., V, 501, Martinenaren arabera.

22 Erreg. 392, fol. 147v., Martinena-ren arabera.

23 Erreg. 84, fol. 107v., Martinena-ren arabera.

24 Erreg. 101, fol. 174, Martinena-ren arabera.

25 Erreg. 51, fol. 93v., Sagredo-ren arabera.

26 Erreg. 270, n. 290, Sagredo-ren arabera.

27 Erreg. 49, n. 308, Sagredo-ren arabera.

28 Pedro Teixeira, Espainiako Errege Felipe IV.arentzat 
lan egin zuen kartografo portugaldarra zen.

29 Seymour Myron Hersh Pulitzer Sariaren irabazle izan 
zen kazetaria zen, 1970-an, The New York Times eta 
New Yorker egunkarietan idatzi zuen.
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 Aita Santuak esku hartzen du, subira-
no berrien potestas eta autoritas-ak indartuz, 
berdintasun mailan kokatzen dituelarik Enpera-
dorearen aurrean, independentzia osoz. Albert 
Rigaudiére1-en arabera Estatu subiranoak mundu 
inperialaren desagregazio honetatik sortu ziren.

 Aurretik ere dagoeneko esan dugu ere, Tesi 
honetako beste kapitulu batean, Nafarroaren ka-
suan botere politikoa hiri batean sortu zela, hain zu-
zen ere Iruñean, Erroma emulatuz. Lehenik Iruñe-
ko Erresuma sortuz, eta gero Nafarroako Erresuma 
bilakatuz. Euskaldunen lurraldean hedatuz. Beraz, 
Iruñe-ko Errege Antso III. Nagusia-k baskoi guz-
tiak, euskaldun guztiak, bildu zituen bere koroaren 
azpian.  Bere dominioak Gaztelatik Erribagortza 
eta Gaskoniaraino zihoazen biak barne zituelarik. 
ez zuen bere erresuma bere seme-alaben artean 
banatu, banatu zuena lurraldeen administrazioa 

Antolamendu Politikoa

 Hemen ikusiko dugu Nafarroako erre-
suma goiztiarra, Europako zaharrenetakoa baita, 
nola joan zen politikoki antolatzen. Eta nola ins-
tituzio nafarrak, Europako estatu baten instituzio 
bihurtu ziren. Latsaga-ko Eraikin Multzoa anto-
lamendu politikoan horretan integratua zegoen. 
Bigarren Defentsa Sistemaren parte bezala, Erret 
Gazteluen atzean. Eta inguruko Lurraldearen 
eta Ekonomiaren Antolamendu Elementu gisa.

Aurrekariak

 Europako erresumen zatiketak ordezka-
tu zuen Erromako Inperioaren batasun tradi-
zionala, jatorrizko ius gentium-ean oinarritua, 
hau da, erromatarren Zuzenbidean. Europako 
erresumak Aita Santuak onartzen zituen, guz-
tiak Elizaren corpus-ean integratzearen truke.

9. KAPITULUA. ANTOLAMENDU POLITIKOA. 
ERDI AROTIK ERRENAISANTZARA

Laburpena

 Eraikin Multzo hau zein testuinguruan egin zen hobekiago ulertzeko garai hartako, edo haie-
tako, antolamendu politikoa azalduko dugu hemen. Nafarroa zein sozietate mota zen, eta nola zegoen 
antolatuta politikoki, eta nola garatu zen Erdi Arotik Errenaisantzara. Ikusiko dugu Nafarroako Anto-
lamendu Politikoaren Instituzionalizazioa. Europako erresuma zaharrenetakoa izanik, nola borroka 
egin behar izan zuen aldameneko Erresumekin bizi irauteko, eta nola joan zen lurraldea galtzen. Hala 
ere, eutsi zion eta estatu bat antolatu zuen Iruñearen inguruan. Nafarroako Alfontso I. Batailatzailea-
ren heriotzaren ondoren, jada Kadetral Erromanikoa bukatua, errege bat aukeratzeko “Gorteak” edo 
“Hiru Estatuak”, hau da, Erresumako Parlamentua antolatu zuten. Ikusiko dugu Katedral hau erre-
sumako buru Politiko eta erlijiosoa zela. 15. mendean Katedral Gotiko berria eraiki zuten zaharraren 
gainean baina fatxada zaharrak iraun zuen. Aipatuko dugu ere fatxada hau, neoklasiko batez estali zu-
teneko polemika. Nafarroako Antso VI Jakituna-k. Lurraldetasuna eta regnum-aren izendapena fi nka-
tu zuen, “Nafarroa”. Bere Foru Orokorrean, Nafarroak gailur Konstituzionalean Ohitura eta Forua 
edo Legea kokatu zituen, eta Errege-Erreginak horri sometituta geratu ziren. Eta Erresuma, hiriak eta 
haranetan antolatu zen. Oso goiz sortu ziren, Erret Kontseilua, Gorte Nagusia, Gorte Orokorrak, eta 
Compto-en Ganbera. Gero instituzioen garapena ikusiko dugu. Hiriburutza, Instituzioen Modernizazioa, 
Monetaren Erreforma, Armadaren Antolamendua, Foruaren Erreforma, Moneta eta Subiranotasun Po-
litikoa, Hizkuntza Nazionala, eta Paue-ko Gortea. Eta azkenik, Defentsa Sistema eta Gerraren Artea. 
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sunezko lekuan, eta Europako beste erresuma in-
portantenak ere. Katedraleko Gangen edo Bobeden 
Giltzarrietan kokatzen zituzten [Ikus 40]. Tamainaz 
ongi jabetzeko bi katedralak bata bestearen gainean 
jarriko ditugu [Ikus 50]. Zuriz Erromanikoa, eta 
Beltzez Gotikoa. Ideia bat izan dezagun zein itxura 
erreal zuen tenplu erromanikoak, oraindik zutik da-
goen Katedral Erromaniko bat aipatuko dugu,  hain 
zuzen ere Leskarre-koa [Ikus 60, 70], Bearnoan. 

 Eskualde honen antzinako izena Benehar-
num zen, “herri harresitu” edo oppidum bat, akita-
niar tribu behenarniarren hiriburua zen, eta ondo-
ren erromatar ziutate. 9. mendean vikingoek guztiz 
suntsitu zuten, eta 12. mendean Leskarre hiri berria 
eraiki zen. Leskarre euskarazko “lats” hitzetik omen 
dator, kasualitatez gu aztertzen ari garen Latsaga-k 
duen erro beretik. Beneharnum izen zahar honek 
eskualdeari izena eman zion. Bertan daude ehor-
tzirik Gaztelak Nafarroako Erresumako Hegoaldea 
konkistatu zutenean zeuden Nafarroako Errege-
Erregina legitimoak, Foix eta  Labrit Etxetakoak 
[Ikus 80], eta beren nahia Iruñean ehorztea ba-

izan zen, ohitura  zenez Pirinioetako Erresuman. 

 1035. urtean Gartzea IV. Naiara-koa 
izan zen bere oinordekoa, eta bere anaiek obe-
dientziari zin egin zioten. baina 1038-an,  erre-
ge hone anaia Fernando-k Leon-go Tronua lor-
tu zuen, bere koinatu Leon-go Bermudo III. 
erailez bere emazte oinordeko gisa geratuz. Ho-
nek bere anaia Gartzearekin talka egin zuen, 
Fernando-k ez baitzion Gartzeari basailutza 
erakutsi nahi. Honek 1054. urtean, Nafarroako he-
rri zen Atapuerka-ren inguruan bataila bat eragin 
zuen, eta bertan, Iruñe-ko Errege hil zuten, Iruñe-
ko Errege Gartzea Naiara-koaren magnizidioa 
burutu zuten. Egitate transzendental hau, Gazte-
lako Kontea eta Nafarroako Erregearen anaia zen 
Leon-go Errege kontsortearen aldekoek gauzatu 
zuten, azken honek bere anaia Errege nafarrari obe-
dientzia zor baitzion, eta plan bat jarri zuten mar-
txan Gaztelako Konterria erresuma bilakatzeko, 
eta Iruñekoa ordezkatzeko (Urzainki, 2004: 140).

 Hurrengo magnizidioak, Iruñeko Errege 
Antso IV. Peinalen-goak, 1076-an sufritu zuenak, 
helburu bera zuen. Baina hau saihesteko, nafarrek 
Ramiro babestu zuten, Antso III. Nagusia-ren seme 
zaharrena, eta bereziki beraien ondorengoak (Ant-
so Ramirez, Petri I. eta Alfontso I) eta horiek Iru-
ñeko Errege egin zituzten, eta horrela erresumaren 
lurraldetasuna mantentzea eta berreskuratzea lortu 
zuten. Hemen erantsi behar dugu garbi ikusten dela 
Nafarroa ez zela erresuma txiki bat baizik eta, Tesian 
jadanik esan dugun bezala, txiki egin zutela, hau 
da, besteak konkista bidez zabaldu ziren heienean 
Nafarroa murrizten joan zela, honekin aipamen 
eginez autore askok modu errekurrentean esaten 
duten horri, Nafarroa erresuma txikia zenez…

 1134-ko Irailan Nafarroako Alfontso I. 
Batailatzailea-ren heriotzaren ondorren, erre-
sumako ordezkariak bildu ziren, jada katedrala 
bukatuta zegoela, errege bat aukeratzeko “Gor-
te Orokorretan”, hau da, Erresumako Parlamen-
tuan. Katedral hau Erresumako buru Politiko 
eta Erlijiosoa zen, eta bere arkitektura erroma-
nikoaren perfekzio eta handitasuna, 70 m luzera, 
eta 50 m zabalerarekin [Ikus 10, 20] miresgarria 
zen. 14. mendean hura ordezkatu zuen Katedral 
Gotikoak [Ikus 30] estaltzen duen absidearen 
aztarnak lekuko direnez (Urzainki, 2004: 141).   

 Iruñeko Katedral Gotiko honetan Nafa-
rroako Erresumako Armak azaltzen dira, lehenta-

[10] Iruñeko Katedral erromanikoaren hipotesia. 12. 
mendea (Marrazkia, Martín Larrayoz-en arabera).
(http://www.euskomedia.org/galeria/A_33983).

[20] Iruñeko Katedral Erromanikoaren hipotesia. 12. 
mendea (www.lebrelblanco.com/anexos/atlas-Pamplo-
nacatedral-Pamplona.htm).
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[30] Iruñeko Katedral Gotikoa. 14. mendea (www.euskoguide.com).

[50] Iruñeko Katedral Erromanikoaren oinplanoa 
Gotikoaren gainean (Jorge Urdánoz Apezteguía-ren 
arabera)
 https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santa_
Mar%C3%ADa_la_Real_de_Pamplona).

[40] Iruñeko Katedrale Gotikoko Gangen edo Bobeden 
Giltzarrietan Nafarroako Armak ageri dira, lehenta-
sunezko lekuan (Menéndez, Martinena, 2001: 84)
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 Erantsi behar dugu, egun Katedral honek 
Portada Neoklasiko bat duela, gure iritzi apalean 
Katedral Gotikoa desitxuratzen duena. Badakigu 
Eraikin Historiko bat izaki bizidun bat dela, eta 
garai bakoitzak bere ekarpena egin behar duela, 
baina gure iritziz egokiagoa izango litzateke an-
tzinako fatxada erromanikoa erreformatu eta han-
ditu izan balitz, lengoaia neoklasikoz bazen ere, 
baina funts erromanikoa mantenduz. Iruñera Ka-
tedrala bisitatzera doan edonork egiaztatuko du 
portada berria ez dela egokia, eta gutxiago leku 
horretarako. Inork ez du espero Erresumako Hi-
riburuko Katedral zaharra hor atzean dagoenik.

zen ere, eta hala utzi bazuten idatzirik beren tes-
tamentuan, oraindik burutzeke dagoen gauza da.

 Irakurleak Iruñeko Katedral erroma-
nikoaren inportantziaz eta tamainaz jabetzeko, 
konparatuko ditugu garai hartako Europako bes-
te Katedral Erromaniko batzuekin. Adibidez, 
Frantziako Erresuman, egungo Katedral Gotiko 
Notre-Dame-en azpian zegoen Katedral Erroma-
niko Saint-Étienne-k, 70 x 36 m zituen, beraz, 
Iruñekoa baina txikiagoa, eta Erdi Aroan milaka 
erromes jasotzen zituen, sasoi hartan, Leon-go 
Erresuma-ko Santiago Compostela-koa pixka bat 
luzeagoa zen, bain aestuagoa, 103 x g.g.b. 30 m, 
zabalera ez baitago garbi, modifi katua izan baita.

[80] Leskarre-ko Katedralean ehortzirik Nafarroako 
Errege-Erreginen zerrenda, Foix eta Labrit Etxetakoak 
ere (http://www.lebrelblanco.com/anexos/a0299.htm).

[60] Leskarre-ko Katedrala. Aurrealdea (http://www.
france-voyage.com/francia-guia-turismo/catedral-
lescar-2162.htm).

[70] Leskarre-ko Katedrala. Atzealdea (http://www.
arquivoltas.com/22-Francia/22-Lescar01.htm).
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 Arkitektoari eraikin zaharraren trazak bi-
dali zizkioten, eta saiatu zen Baoak, Atea eta Lei-
hoak zuzen egokitzen, eta eraikina argiztatzen zuten 
Arrosa Leihoak preserbatzen. Barnean tramo bat 
gehiago erantsi zuen Estilo Gotikoko joerakoa, jato-
rrizko oinplanoa luzatuz (Nafarroako lehen Neogo-
tikoa), horrela lortu zuen antzinako fatxadaren Bao 
edo Arrosa Leihoen kondizionantea saihestea, eta 
nahi hala komeni zitzaion lekuan jartzea. Eta horre-
la egin zuen, berriz ere jatorrizko Arrosa diseinatuz 
(Cenicacelaya, Ruiz de Ael, Saloña, 2014: 33, 34).

 Fatxadaren konposizioari buruz, tipo Kla-
sikoko bat, Proportzio Gotikoak dituen eraikin bati 
egokitzearen debate hau Errenaisantza garaian ere 
gertatu zen Italian. Eta autoreen iritziz Ventura Ro-
driguez-en diseinua ezin hobea omen da, eta bere 
prestaketa teoriko-praktikoaren isla omen da. Ez 
dugu hori dudan jartzen, hau da, Neoklasizismoaren 
maisu zenik, guk kritikatzen duguna zera da, an-

tzinako fatxada Erromanikoa profi tatu ez izana.

 Gauza da, proiektua bukatu eta obra hasi 
bezain laster arkitektoa zendu egin zela, eta honek 
egin zuen bertako eta konfi antzazko pertsona bat 
aukera zezaten. Ohorea Santos Angel Otxandia-
no-koa bizkaitarrari egokitu zitzaion. Hainbat so-
luzio berak erabaki behar izan zituen, eta hainbat 
atsekabe izan zituen bertako beste maisu bat-
zuekin. Azkenean obra bukatu zuen [Ikus 90].
 
 Inportantzia duen arkitektura obra oro 
gisa, bukatu ondoren kritikaren judiziopean ja-
rria izan zen, eta kasu honetan ez zen inola ere 
uniformea izan, beren arrazoiak eta iritziak azal-
du zituzten aldeko eta kontrakoekin. Izugarria 
izan zen, Erromantiko Mediebalistentzat, zuzena 

 Baina ikus dezagun zer dioten honi buruz 
beste autore batzuk. Katedral honen originalitatea 
jada adierazi da publikazio ugarietan, eta azaltzen 
dute, hain zuzen, bere hormaren izaera bortitza 
eta barneko argiztapen eskasa. Baina bertan, batez 
ere atentzioa ematen duena chevet edo burualdea-
ren tratamendua, eta deanbulatorioaren burutzea. 
Hain zuzen ere, hondoko ardatzean, deanbulato-
rioaren tramoen kopurua bakoitia izan dadin egiten 
duen pilare bat azaltzen du, eta hau, kasu arraroa 
da “Espainiako” arkitektura gotikoan. Badirudi, 
harresiaren ebaketarekin duen hurbiltasunaren-
gatik, deanbulatoriaren transitoa eta kaperak es-
pazio bakar batean bildu zirela, eta horregatik, 
eraikinak ahaidetasun hurbilago bat mantentzen 
duela eredu frantses edo Herbeheretakoekin. Ikus-
ten denez, Tesi honetako beste alderdi batzuetan 
zehar gertatzen ari den bezala, berriz ere Iparral-
deari hurbiltzen gatzaizkio. Bestalde, badirudi, 
autoreak ez direla ohartu, harrigarria badirudi 
ere, euskaldunak izanik, Nafarroako Erresuma 
ez zela Espainia. Nola sartu daiteke publikazio 
serios batean   Iruñeko Katedral Gotikoa natura-
litate osoz “Espainiakoen” artean. Nafarroako  
Erresuma 14. mendean ez zen Espainia, areago 
esango genuke, Espainia bera ere ez zen existitzen.

 Baina segituko dugu autoreek eraikina-
ri buruz esaten dutenarekin. Mendetan zehar, le-
hen aipatu den orubearen diferentzia hori ez zen 
akonpainatu, tenpluari bere osotasunean eman 
nahi zitzaion inportantziarekin. Fatxada erroma-
niko baliotsu eta antzinakoa aurri egoeran man-
tendu, zen, eta denboraren poderioz konpondu 
gabeko arazo eta polemika motibo bilakatu zen 
(Cenicacelaya, Ruiz de Ael, Saloña, 2014: 31).

 Jada 18. mendean Iruñeko apezpiku Gas-
par Miranda-koak, 1742-an Katedralaren fatxada-
ren itxura utziarengatik zegoen eztabaida zela-eta, 
eta bertako obra maisuei proiektuak burutu zitza-
ten eskatu zien. 1782-an, Taulako edo Ganberako 
artxidiakono Joan Miel Etxenike-koak berriz ere 
ideia hartu zuen baliabide ekonomikoz hornituz. 
Azkenean, soluzioa arkitekto akademiko espai-
niar Ventura Rodríguez-en partetik etorri zen.

 Ariketa ez zen erreza, bi fabrikak lotu egin 
behar zirelako, eta portada berria diseinatu. Gainera 
arkitektoa ez zen in situ egon, eta honek ez du bere 
alde ongi hitz egiten. Gotikoak eta Neoklasikoak 
duten bi lengoaia hain diferenteen artean sortzen 
zen tentsioa proiektuaren problema handiena zen.

[90] Iruñeko Katedralaren Portada Neoklasikoa, 18. m. 
(www.euskoguide.com).
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 1150. eta 1194. urteen artean tronua-
ri eutsi zion Gartzea Ramirez-en seme Antso VI 
Jakituna-k. Eta Nafarroako erresumak garaiko 
Europako beste estatuak bezala bi alderdi kont-
solidatu zituen. Lurraldetasuna eta Regnum-a, 
hau da, Erresuma izendapena, Nafarroa. Hemen-
dik aurrera Iruñea, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, 
Logroño eta Tuterari “Nafarroa” esaten zitzaion.

 1177-an, London-en Antso VI. Jakituna-
ren enbaxadoreek, Ingalaterrako Errege Henry II 
.a Plantagenet-en aurrean aurkeztutako alegazioe-
tan, aipatzen dute, Gartzea Ramirez-ek Nafarroako 
Erresuma berreskuratu zuela, bertako “biztanle 
naturalen fi delitate frogatuagatik”. Europan ezo-
hikoa zena, bakarra ez esateagatik, han Zuzenbi-
de Feudala nagusitzen baitzen. Europako inolako 
beste monarkiak ez zuten lortu “Estatu Orokorrek” 
koroari legeen zin egitea inposatzea, eta agrabioen 
edo bidegabekerien erreparazioa, Erret Inbestidu-
raren betebehar gisa, Nafarroan egiten zen bezala.

 Bere Foru Orokorrean, Nafarroako 
Erresumak gailur konstituzionalean Ohitura 
eta Forua edo Legea kokatu zituen, eta Erre-
ge-Erreginak horri sometituta geratu ziren. Eta 
Erresuma hirietan eta haranetan antolatu zen. 

 Era berean botere judizial, normatibo eta 
fi skala fi nkatzen joan ziren, Estatua gestionatzen 
zutenen eskuetan bildurik pixkana existitzen dela 
frogatzen dute. Nafarroan jada oso goiz zehaztu 
ziren ondorengo instituzioetan. Erret Kontseilua 
(Gobernua), Gorte Nagusia (Auzitegi Gorena), 
Gorte Orokorrak (Hiru Estatuak, hau da, nobleak, 
eliza eta hirietako biztanleak, edo Parlamentua), eta 
Compto-en Ganbera (Finantza Bulegoa edo Oga-
suna)(Urzainki, 2004: 142, 143, 144). Irakurleak 
hobekiago uler dezan instituzio hauek zer ziren, 
parentesi artean jarri dugu, egun zer izango ziren. 

Hiriburutza

 Aipatu dugu aurreko kapituluetan Nafa-
rroa, beste aldameneko beste erresumak ez beza-
la, Iruñea hiritik hedatu zela, izatez hastapenean 
Iruñeko Erresuma deitu zen, eta handik euskaldun 
guztiak egitura politiko batean berbiltzen saiatu 
ziren. Hori horrela izanik, berantago, Errege Kar-
les II.ak, Iruñeko Nabarreriako auzokideak, beren 
etxeengatik pagatzen zioten zentsu guztiez liberatu 
zituen, eta agindu zuen, 1366-an, zentsuak erres-
katatuak izan zitezen pagatzen zituztenei, eta ko-

eta monumentala Klasikoentzat (Cenicacelaya, 
Ruiz de Ael, Saloña, 2014: 38). Gure iritziz an-
tzinako eraikinak, kasu honetan Erromanikoak, 
ez preserbatzea eta arrazoi sakonik gabe besterik 
gabe eraistearen kontra egotea ez da “erroman-
tizismoa”, ondarearen lekukotasuna, eta histo-
riaren bilakatzea ondorengoei iragatea baizik.

 Ez dira Tenplu Gotiko guztiak estali, bakar 
batzuk baizik beste faktore batzuk parte hartzen 
zutenean. Guk ez dugu interbenitzea kritikatzen, 
interbentzioaren emaitza baizik. Ez al zen bes-
te aukerarik. Obra guztietan dago. Kasu honetan, 
Italian gertatzen zen ez bezala, interbentzioak ez 
du hiria aldatzen, ez du justifi kaziorik halako es-
kala erabiltzeko. Kanpokoa eta barnekoaren kon-
traste harrigarriaz gain, beste autore batzuk dioten 
moduan magnifi koegia da, etxe arrunten ingu-
ruan, eta hiri gehiago beharko luke, plaza zabal 
bat edo hiribide luze bat (Lorda, 2006: 93-107).

Instituzionalizazioa

 Baina Nafarroako instituzioen sorrera-
tik gehiegi desbideratu gara, eta itzul gaitezen 
gaira. Iruñeko Katedral Erromanikoaz ari gi-
nen, Nafarroako Errege berria izendatu zuten 
ekitaldia gertatu zen lekua izan zelako, hain zu-
zen ere. Aktu honen inguruan informatzen digu 
“Valdoluengo-ko Hitzarmena” deiturikoak, doku-
mentazioaren arabera, 1135-koa eta horrela dio:

 “altxa ziren nafarrak ondoren azalt-
zen  direnen kontseiluarekin, Eneko Belaz-en 
seme Latron, Gilen Azearitz Oteitza-koa, Se-
men Azearitz Dorre-koa (Elortzibar), Lizarra 
eta beste burgu batzuetako burgesak, Iruñeko 
Apezpiku Antso Larrosa-koa, eta berarekin beste 
asko. Errege altxa zuten, Gartzea Ramirez Erres-
tauratzailea, ohituren arabera, Iruñeko hirian”.

 Aurreko Errege Antso Ramirez, Petri I. eta 
Alfontso I. altxa zituzten modu berberean, eta leku 
berean. Baina Errege Alfonso I. Batailatzailea ze-
naren anaia, eta Apezpiku Ramiro-rekin legitimitate 
lehian. Eta Vadoluengo-n hitzartua mantentzearen 
alde zeuden Tenenteak erail ondoren, eta Ramiro-k 
ondoren burutu zuen ezkontzak hitzarmena hautsi 
zuen, eta berriz ere gerra zibila piztu zen. Iruñe-
ko Erresuma defi nitiboki hautsia geratu zen, eta 
Ekialdeko bere parte aragoiarra segregatu egin zen 
(Urzainki, 2004: 141). Hemen Nafarroako lurral-
de murrizketaren beste adibide bat ikusten dugu. 
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puru hori aplikatua izan zedila hiriaren fortifi kazio 
lanetan. Eta horrela justifi katu zuen, Iruñea Erre-
sumako buru zenez beharrezkoa baitzen derrigo-
rrez bere populazioa handitzeko neurriak hartzea.

 Karles II.ak ere, 1382-an hiriburuko bur-
guen Ekonomia eta Batasuna hobetzeko aginduak 
eman zituen, eta Iruñeko hiriaren multzoari, hau 
da, San Zernin-go burgua, San Nikolas herria eta 
Nabarreria-ko biztanleei, urtean behin hamar egu-
netako feria bat ospatzeko pribilegioa, San Pedro 
eta San Pablo jaietatik aurrera (Ekainaren 21), ze-
gozkien frankizien norainokoa zehaztuz. Jende eta 
merkatariak etor zitezkeen San Joan egunetik au-
rrera (Ekainaren 24), bost egun lehenago. Guztira 
24 egun Ekainaren 24-tik, Uztailaren 14-era arte. 
Hau da San Pedrada-ren antzinako jatorria, gero 
San Fermin deituko ziren festen benetako jatorria.

 Apezpiku gaztelau Bernardo de Rojas y 
Sandoval-ek, Nafarroako patroi San Fermin-en os-
pakizuna, Uztailaten 7-ra aldatu zuen, hain zuzen 
ere, Burgos-en bildu ziren Gorte gaztelauak uni-
lateralki, eta inolako nafarren presentziarik gabe, 
1512-ko Nafarroa eta Gaztela-ren “Batasunarekin” 
bat etor zedin data hori, maltzurkeria osoz. Modu 
honetan, Nafarroako historia espainiarraren ha-
sierari, ospe bat ematen saiatuz, nafarrek ignora-
tu eta baztertu zuten gauza. Hala ere, San Fermin 
festak ez zituen apezpiku horrek sortu ere, koin-
tzidentzia horren emaitza besterik ez ziren izan, 
Karles II.ak jada hiru mende erregulatu baitzituen.

 Nabarreria eta beste burgu San Zernin eta 
San Nikolas sozio-juridikoki parekatzean, eta batez 
ere Uztaileko Festak ekartzen zuten Merkatu Ba-
tasunarekin, Karles II.ak urrats atzeraezina eman 
zuen hiriaren Batasun Politiko-Administratiboaren 
berreskutzerantz. Beraz, adierazi dezakegu, Karles 
II. izan zela Iruñeko hiriaren benetako batzailea, 
eta ondoren, San Fermin Feria eta Festak izango 
zirenen antolatzailea (Urzainki, 2004, 152,153). 

Erreforma Politikoa. 
Instituzioen Modernizazioa

 Errenaisantzan estatuaren modernizazioa 
etorri zen. 12. mendetik estatua, talde sozialen 
botere diferenteen artean, partekatua azaltzen da 
Europan, bere diferentziekin, Eliza, Noblezia, Uni-
bertsitateak edo Auzo Komunitateak. 14. mende-
tik aurrera Errege-Erreginak saiatu ziren Estatua 
birmoldatzen, eta botere publikoaren parteak dis-

putatzen zizkieten talde sozialekin lehiatu ziren. 
Hori lortzeko funtzionario klase berri batez baliatu 
ziren, administrazio publikoa estrukturatzen zute-
nak, eta batez ere botere judiziala. Egoera berri ho-
nen aurrean, botere partzela batzuk kontrolatzen zi-
tuzten klase batzuk altxa ziren, batez ere noblezia.

 Prozesu honek krisi periodoak ekarri zituen, 
baina balio du ere, Nafarroako Estatua kontsolidat-
zeko. Noble feudalizanteen interes partikularrek 
talka egiten zuten Estatu nafarraren indartzeare-
kin, eta bertako komunitateen eta hirietako burge-
siaren boterearen handitzearekin. Horregatik da, 
nobleziako sektore kontserbadoreenak Gaztelaren 
aldeko sezesioaren alde egin zutela argi, funtsean, 
bere klase prebenden preserbatzea garantizatzen 
baitzuen Erresuma haren izaera neofeudalistak. 

 Nafarroako Justiziak problemak izan 
zituen, bertan, nobleziak eragiten zuen kon-
trola zela-eta, batez ere Tibalt I.aren zin egi-
tearen ondoren lortu zituen pribilegioengatik. 

 Gorte Nagusia (edo Auzitegi Gorena), 
Cort (Nafarroan), erret jujez edo epailez osa-
tu zen, hainbat gaiei buruz ebazten zutenak, eta 
ezagutzen zituztenak beste epaitegietan egin-
dako apelazioz. 1491-tik, Erregina-Errege  Ka-
talin Foix-ekoak (1468-1517) eta Joan III. 
Labrit-ekoak (1469-1516), erreforma bat hasi 
zuten auzitegi horretako kideak murrizteko. Bes-
talde, Ondare Publikoari zegozkion demandak, 
Compto-en Ganberan epaitzen ziren, eta bertako 
postuak funtzionario juristekin betetzen ziren.

 15. mendearen bukaeratik  Nafarroako 
Erresumak Justiziaren defektu asko zuzendu zuen 
hala nola bertako Foru edo Lege diferenteen he-
terogeneitateari zegozkionak, indarrean zegoen 
legislazioaren ez betetzea, eta justiziaren usurpa-
zioa. Horrela, justizia administrazio on eta azkar 
bat garantizatzeko, eta “derrigorrez exekutatua”. 

 Errege-Erregina nafarrek, eta Nafarroako 
Gorteek bazekiten, Estatuaren funtzionamendu 
zuzenak, Justizia Administrazioaren kargu zeu-
den langileen erreforma exijitzen zuela derrigo-
rrez. Justizia Ministroarena, Merioen funtzioena, 
eta gainontzeko ofi zial eta karguena, bai ohikoak 
eta bai ezohikoak (Urzainki, 2004, 154.155).
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lipe el Hermoso-ren artean harreman internazional 
inportanteak abiatu zituztelako, eta horien bidez 
Gaztelako Errege-Erreginak Nafarroako barne afe-
retan ez sartzera konprometitu ziren. (Adot, 2012). 

 Iritzi berekoa da Nafarroa Garaiko bes-
te autore bat ere, orokorrean Nafarroako egoera 
ekonomikoari buruz hitz egiten duenean (Huizi, 
1993: 99). Zera dio, Profesore Suárez-ek diola, 
Nafarroak aberats fama zuela, eta litekeena dela, 
abeltzaintzaren, nekazaritzaren eta populazio mo-
deratuaren arteko orekarengatik zela, baina aitza-
kiarik gabeko baldintza batekin, kanpo abentura 
saio guztiak etetea, politika internazionalean ino-
lako paperik jokatzea … bere Errege-Erreginen 
gastuen moderazioa bezainbat (Suárez, 1985: 12). 

 Horregatik, Juan II. Aragoi-koak bere 
Gaztelako abenturak Nafarroako diruarekin hasi 
zituen. Horregatik Gaztelak, Nafarroan, man-
tendu zituen, ehun urte baino gehiagotan zehar, 
hainbat soldadu konpainia, bere kanpoko abentu-
rentzako, parte handi batean, Nafarroaren kontura.

 Pentsatzen du autore honek, Errege Juan II. 
tematu zela Nafarroako Errege izaten,  Nafarroan 
bere entrepresetarako dirua aurkitzen zuelako.

 Huizi-k topikoen artean sartzen du ere 
Printze Karles Viana-koaren aulezia (…), eta Des-
devises-ek dionez, jakina da Nafarroako Errege-
Erreginek bere errenta aberatsenak “kuartel” dei-
turiko zerga ezohiko batzuei zor zirela, eta hauek 
Gorteek onartu behar zituztela, eta Errege-Erregi-
nek kobratu. Printzeak berak onartu zuen, “kuartel”-
ak bozkatzeko eskubidea “ erresumaren propietate 
eta posesioa zela, eta Errege-Erreginek ez zutela 
materia honetan beste eskubiderik Hiru Estatuek 
aitortzen zizkienak besterik” (Huici, 1993: 82, 83).

 Erregina Katalin eta Errege Joan-ek abia-
tu zituzten erreforma horiek serioski baldintzatuta 
gelditu ziren dominazio espainiarraren ondoren.

 Subirano nafarrek monarkia indartsu 
bat ezarri nahi zuten. Horren kontra azaldu zi-
ren Leinu Feudalizante batzuk, hala nola Konte 
Lerin-goarena. 1511-an, Tuteran bildutako Gor-
teen Aktak adierazi zuen, Joan Jaso-koa eta Erret 
Kontseiluko eta Compto-en Ganberako beste kide 
inportante batzuek osatutako erreformarako ko-
misioa, berriz ere, Olite-n bilduko zela. Baina 
Fernando el Católico-aren armadaren Nafarroako 

Nafarroa Garaian Gorteak 19. medera arte 
jardun zuten

 Gaztelak egungo Nafarroa Garaia konkista-
tu ondoren Estatu nafarrak Iparraldean segitu zuen. 
Lehenik hiriburua Donapaleu-n ezarriz, eta beran-
tago Paue-n. Eta erreformek aurrera egin zuten. 

Monetaren Erreforma. 
Ondare publikoaren gestio zuzena

 Prokuradore fi skal bat izan zen errenta 
eta eskubideen pertzepzioaren arduradun. Exen-
tzioak ezabatuak izan ziren, usurpazioak sala-
tuak, lursail publikoak zituztenak beraien tituluak 
erakutsi behar izan zituzten Compto-en Ganbe-
ran, eta Erret Kontseiluan. Subiranoak esfortzatu 
egin ziren fi skalitate efi kaz eta justu bat aplikat-
zen, zergen banaketa hobeagoa izan zedin, ho-
rietatik exentu egon baitziren Noblezia eta Eliza.

 Egungo Nafarroako Garaiko Autore ba-
ten Tesian izurritea eta Gerra Zibila pairatu on-
doren, Nafarroak bere berreskurapen ekonomikoa 
1512-ko konkista baino hogei urte lehenago abian 
zuela demostratu du, dudarik gabe indarrean jarri 
ziren erreformek faboreturik (Monteano, 1999). 
Egungo Nafarroa Garaiko beste autore bat badu-
gu ere, ideia hau bera babesten duena. Eta zera 
dio, dinastiaren ekarpena oso positiboa izan zen 
Nafarroarentzat. Erregina Katalin erreinatzen 
hasi zenean, 1483-an, erresuma, eremu guztiei 
eragiten zioten kaos batean murgildurik bizi zen. 
Erregina-Errege Katalin Foix-ekoak eta Joan 
Labrit-ekoak lortu zuten bake soziala ezartzea 
Beaumont Bandoko sektore errebeldeak ezabatuz. 
Erresumako Instituzio handiak modernizatu egin 
zituzten. Erret Kontseilu “moderno” bat sortu zu-
ten, eta Gorte Nagusia erreformatu zuten ere. Eta 
hazkunde ekonomikoaren oinarriak ezarri zituzten, 
adibidez, herria askori abantailak fi skalak emanez, 
eta kanpotik zetozen merkatariei karga bereziak 
deuseztatuz, horrela merkataritza jarduera sustatuz.

 Azpimarratzeko hainbat mugarri dago. 
Autore honek nabarmenduko luke funtsezko gisa 
1494. urtea, erresumaren normalizazio sozial, ins-
tituzional eta ekonomikoa ezarri zen urtea izan 
zelako. Urte horretan gertatu zen azken Gerra Zi-
bilaren piztaldia, organismo publikoen erreforma 
modernoak hasi zirelako. 1506. urtean ere, Nafa-
rroako Errege-Erreginen eta Juana la Loca eta Fe-
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oraindik ere Estatu Burua eta Erregina, Erresu-
mako Batuko Elizabeth II.a dugu. Baina guztiok 
jakina da, kargu hau nominala dela, Kanadak bere 
burua gobernatzen duela. Inork ez du pentsatzen 
Erregina honek Kanada gobernatzen duenik. Uste 
dugu hori dela, autore honek esan nahi duena.

 Hemen gogoratu behar dugu, nahiz eta 
Frantziako Erresumaren barnean egon, egungo 
Lapurdik, Nafarroa Behereak eta Zuberoak beren 
Instituzio Propioak mantendu zituztela 1789-ko 
Frantziako Iraultzara arte. Eta gauza bera He-
goaldeko lurraldeei dagokienez. Egungo Araba, 
Bizkaia eta Gipuzkoa, Espainiako Erresumaren 
barnean baziren ere, Instituzio Propioak zituz-
tela ere, “Batzar Nagusiak”, 1876 arte, eta Nafa-
rroak Erresuma izaera mantendu zuela 1841 arte. 

 Bide batez esan dezagun Frantziako Iraul-
tzako Liberté, Égalité, Fraternité-k gutxi iraun 
zuela, Hirugarren Estatua, Asanblada Nazionala 
bihurtu zenetik, 1799-an Napoleon-ek Estatu Kol-
pea eman baitzuen, zehazki hamar urte berantago. 
Eta frantziarrek ez zuten Erregerik izan Enpera-
dorea baizik, hau da, bere lurralde naturaletik at 
beste Erresumak konkistaturik dituen Erregea, eta 
gainera, Elizaren Katolikoaren laguntzaz koroatua. 

 Euskaldunoi dagokionez, begira zer zion, 
gutxi bezala, Zuzenbidean Doktore den politiko 
gipuzkoar batek. Honek ere, Andere Huizi be-
zala, bere ideologiaren gainetik gauzak nola di-
ren azaltzerakoan ez du problemarik ikusten. 
Eta Dominika Garat-en istorioa kontatzen digu. 
Dena 1794-an hasi zen. Benetan bost urte le-
henago gure protagonistak bere bizitzako era-
bakirik inportanteena hartzen duenean, inork 
gel ez dezakeen dinamika historiko bat sortuz.

 Gure protagonista Dominika Garat 
dugu, Euskalduna, Frantziarra, Uztaritze-koa 
zehazki, “Espainia”-ko (komatxoak Tesia au-
torearenak dira) fronteratik hurbil. Frantziako 
Iraultzaren garaian, Danton ordezkatu berri 
zuen Justizia Ministerioan, eta berari egokitu 
zitzaion, Frantziako Errege Louis XVI.a gillo-
tinara bidaltzeko mandatu desatsegina ematea.

 Agindua sinatu zuenean (Uztaritze he-
rrian publikoari erakutsia egon den, eta segur aski, 
egingo zen lumarekin), Ordena Berriarekiko lehen 
dudak sortu zitzaikion, eta bere erabakiak ekar 
zitzakeen beldurrak okupatzen zuen bere burua.

inbasioak erreforma aurrera joan zedin eragotzi 
zuen. Egun Nafarroa Garaia esaten zaion lurral-
dearen okupazio militarrak Administrazioaren 
goi karguetan gaztelau atzerritarrak inposatu zi-
tuen, sistema nobiliario ideal berri bat bultza zute-
nak, eta Inkisizioa sartu zuten. Benetako jarduera 
erreformatzaile oro gaizki ikusia izan zen, garai 
hartan, eredu espainiarrean gertatzen zen bezala.

 14. mendearen erdialdetik, Nafarroako 
Erret Kontseilua, Estatuko Administrazioaren or-
ganismo goren gisa osatu zen. Erregeak presidit-
zen zuen, eta Gobernu Konpetentziak, bai Kontsul-
tiboak eta bai Judizialak zituen, eta neurri batean, 
legislatiboak ere Erret Ordenantzei zegokienez.

 Erret Kontseilua 15. mendeko azken ha-
markadan erreformatu zen, instituzio egonkor 
eta teknifi katu bilakatuz, eta gobernua modu sis-
tematikoan zuzendu zuen, Estatu modernoaren 
beharren arabera. Erret Kontseiluaren lehen erre-
forma saioa 1481 eta 1484-ko Gorteek protagoni-
zatu zuten. Erreforma 1494-an hasi zen, Katalin 
eta Joan III. Erregina-Erregearen koroatzearen 
hurrengo hilabetean. Hogeita bi kontseilarietara 
murriztu zuten, juristak lehenetsiz, funtzionario 
izaerarekin, nobleziaren kalterako modu garbian. 
Halaber, Erret Kontseiluko kideak ziren ere, Na-
farroan egiten ziren kasuan, Nafarroako Koroako 
gainontzeko lurraldetakoak, adibidez, Baskonia 
kontinetal edo Gaskonia-ko kontseilariak, La-
brit lurraldekoak, Landetakoak, Bearno-koak, 
Bigorra-koak, Foix-ekoak eta hainbat tokietatik 
etorritakoak. 1501-ean Erret Kontseiluak ezarri 
zuen, nafar gisa onartua izan zedin Mosen Re-
mon, gaskoia, eta Bigorra-ko juje edo epailea. 

 Modu honetan, Nafarroako Erresumako 
Erret Kontseilua Erregina-Errege Katalin Foix-
ekoa eta Joan Labrit-ekoaren Pirinioetako lurral-
deen Gobernu goren bilakatu zen, Pirinioetan 
Estatu Modernoa kontsolidatuz. Estatu honek hart-
zen zuen Nafarroa Osoa edo Baskonia Zirkunpi-
renaikoa, eta bere lurralde eremua hedatzen zen 
Bera-tik Andorraraino, eta Ebro ibaitik Garona-
raino. Nahiz eta Gaskoniako parte handi batean 
Errege-Erregin nominalak Frantziakoak ziren, 
Jaun-Anderetasun efektiboa subirano nafarrek zu-
ten, eta beti mantendu zuten argi eta garbi lurralde 
haien subiranotasuna osoa berreskuratzeko boron-
datea (Urzainki, 2004, 156, 157). Hau hobekiago 
ulertzeko egungo adibide bat jarriko dugu, hain 
zuzen ere, Kanada. Herrialde honetako Erregina, 
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na, independienteak mantendu ziren euskaldunak 
aipatzeko, hau da, estruktura politiko-administra-
tibo propio eta subiranoa sortu zuten euskaldunak.

 Parentesi txiki hau egin ondoren, uztariz-
tarrarekin segituko dugu. Zera dio Egiguren-ek, 
Garat-ek errefl exu azkarrak zituela. Eta sinatu 
ondoren egin zuen lehen gauza dimisioa aurkez-
tea izan zela. Bere besoa Hegoalderantz zuzen-
durik, bere jatorria apuntatuz, bere burua justi-
fi katu zuen zera esanez, hurrengo sinadura Maria 
Antonieta-rena izan zitekeela. Eta hori euskaldun 
batek ezin zuela egin, Frantziako Erreginaren ti-
tuluen artean, leku nabarmenean, Nafarroako 
Erreginarena zegoelako. Bere duintasunak, bere 
kontzientziak, eta bere arbasoei zor zien errespe-
tuak ez zioten hori egiten uzten. Hemen erantsi 
behar dugu, autore honek ez duela azpimarrat-
zen Uztaritze, denok dakigun bezala, egungo La-
purdi erdi erdian dagoela. Eta ez du argitzen zer 
dela eta lapurtar batek, 18. ia 19. mendean Nafa-
rroako Erregina propiotzat hartzen duen, ez bada, 
azken fi nean bere burua ere nafartzat zuelako.

 Dimisioaren trikimailuak ez zuen be-
rehala efekturik sortu, gauzak ez zeuden xant-
zetarako edo abandonatzetarako, eta Barne Mi-
nisterioa asumitu behar izan zuen La Vendée-ko 
altxamenduak su eta gar zapaltzeko. Azkenean, 
bere obligazio iraultzaileetatik libratu zen, baina 
Garat-ek Ustaritze-ra heltzeko denbora izan bai-
no lehen, bere ekintzaren ondorioak jada agertu 
ziren. Frontera soldaduz josita zegoen, Espainiak 
gerra deklaratu zion Frantziako Konbentzioari. 

 Dominika Garat politikari bikain bat zen, 
jarrera atseginekoa, eta garai hartakoak propioak 
ziren aristarik gabekoa. Baskofi loa eta hispanofi loa 
ere, eta ez munstro iraultzaile bat. Euskaldun bat, 
beste asko bezala, bere garaiko nobetate politiko, 
sozial eta kulturalek erakarria. Afi zio hauek eraman 
zuten, politiko terrible eta perilosek sortzen zituzten 
fanatismo eta idealismo asaldatura, eta Frantziako 
Iraultzako episodio ilunenetan parte hartzera.

 Monarkikoek ordea benetako irault-
zailetzat hartzen zuten, eta berak ere ez zuen 
dudarik izan, bere burua jokoan zegoenean, 
metodo iraultzaileetara jotzeko, ez baitzen pre-
sondegitik libratu, ez-eta gillotinaren mehatxutik.

 Bere kualitaterik hoberenen artean ze-
goen, gertakizunen eboluzioa susmatzeko usaimen 

 Euskalduna behar zuen izan! Hain zuzen 
ere! Garai hartan euskaldunak (vascos) soilik fron-
teraren Iparraldean bizi zirenak ziren. Beraientzat, 
Hegoaldekoak, guztiak nafarrak ginen, baskonga-
doen eta nafarren artean berezi gabe. Euskal He-
rria (País Vasco) fronteraren Iparraldean besterik 
ez zen existitzen. Esaera hori Hegoaldera iritsi ze-
nerako urte asko pasa ziren, ia mende bat. Auto-
reak dio euskaldunen lurraldeari aipamen egiteko 
espainiarrek izendapen ugari erabiltzen zituzte-
la, hamarrreko kopurua erraz gainditzen zutenak. 
Izendapen bat ala bestea erabiltzen zen kome-
nentzia edo zirkunstantzia bakoitzaren arabera.

 Egigurenek2 esan nahi du, historian zehar 
izendapen diferenteak jaso dituztela euskaldunak. 
Eta hala da. Batez ere beste Herriek euskaldunei 
jarritakoak, hau da, Erdara diferentetan. Erroma-
tarrak heldu zirenean euskal tribuei izendapen 
diferenteak jarri zizkieten. Berones, autrigones, 
varduli, caristii, jacetani eta abar, eta aquitani 
eta vascones nagusienak. Antzinate Berantiarrean 
vascones izendapena gailendu zen, eta izen baka-
rra hartu zuten Erdaraz euskaldunek. Pirinioez bi 
isurietara. 9. mendean frankoak Iparraldeko Eus-
kaldunak kontrolatzen hasi ziren, eta vascones 
izendapena erabiltzen zuten. Hegoaldean ordea 
botere politiko independiente bat antolatu zu-
ten euskaldunek Iruñearen inguruan. Horrela, 9. 
mendeko kronika frankoetan lehen aldiz navarrii 
izendapena azaldu zen independienteak ziren eus-
kaldunak aipatzeko. Aymeric Picaud 12. mendean 
Done Jakue bidean zihoala Iparraldekoak vascones 
gisa aipatu zituen baina Hegoaldera sartu zenean 
navarrii izendapena erabili zuen. Vascones-en de-
ribazio bat diren Gaskoiek Basco izendapena era-
biltzen zuten, eta frantziarrek hortik hartu zuten 
basques. Espainierako hitz vasco itxuraz latineko 
uasco-tik dator. 16. mendeko Nafarroako Armeria 
Liburu Berrian, liburu zaharra konkistaren ondo-
rioz “zirkunstantzia arraroetan”, lapurreta susmo-
pean, oraingoz, betirako galdu baitzen, Hegoal-
dekoei navarros deitzen zaie, eta Iparraldekoei 
bascos. 16. mendean ere vascongados erabiltzen 
zen, ez soilik Mendebaldeko hiru egungo Probin-
tzietakoak adierazteko, baizik eta Hegoalde osoan 
euskara hitz egiten zutenak adierazteko. 17. men-
dean cántabros, vizcaínos, eta vascongados izenda-
penak erabiltzen ziren Euskaldunak aipatzeko. 

 Baina euskaraz, bi izendapen besterik ez 
da izan. Euskaldunak, eta nafarrak, hau da, lehe-
nengoa euskaldun guztiak aipatzeko, eta bigarre-
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Gaztelu-Jauregiari buruz. Testuingurua funtsezko 
gauza da Eraikin Historiko bat aztertzeko garaian. 
Ez baita harri pila huts bat, eraiki zutenen isla baino.

 Baina itzul gaitezen Erresumako funtzio-
namendura. Modu praktikoan ikusi dugu aurreko 
kapituluetan Nafarroako Errege-Erreginek Baio-
nako Portuarekin eta merkatariekin zuten harre-
man estua. Portu hori, de facto, Nafarroako Erre-
sumako Atlantikoko Portua bilakatu zen, Gaztelak 
Nafarroari Mendebaleko kostaldeko lurralde eta 
portu guztiak kendu zizkionean. Merkatariek ere 
harreman handia zuten monarkia nafarrarekin. 
Urrunera joan gabe gogora dezagun, estudiatzen 
ari garen Latsaga Gaztelu-Jauregiko Jaun-Ande-
reek hiri horrekin zuten harreman estua. Adibi-
dez, Baionako burges Nikolau, 1355-tik aurre-
ra Erret Salbaguarda batez pribilegiaturik, egon 
zen Latsaga Leinuaren fortunaren jatorrian, eta 
Nafarroako Errege-Erreginen itsas bidaiak eten-
gabe fi nantziatu zituen. Honek garbi adierazten 
du, nahiz eta Baiona une hartan Ingalaterraren 
menpe egon, Errege-Erregina nominalak beste-
rik ez zirela, eta Nafarroako Erresumak eragin 
handia zuela bertan, izatez, agintzen zuela han.

 Ez dugu ahaztu behar Lapurdiko Bizkon-
terria Nafarroako Errege Antso III. Nagusia-k 
sortu zuela 1023-an, hain zuzen ere, Baiona hi-
riburu zuela, eta lurraldea, egungo Lapurdi bai-
no askoz ere zabalagoa zela barnealderantz.

 Zentzu honetan, beste adibide bat aur-
kitu genuen duela urte batzuk Bidaxune Gazte-
luari buruz egindako ikerketa batean. Gaztelu 
Seinorial hau Nafarroako Iparraldeko Defentsa 
Lerroaren parte zen, egun Nafarroa Beherea dio-
gun horretan kokatua. Oraingo honetan, eszena-
rio historikoa, Gaztelak Nafarroako Erresumaren 
konkistaren bere kanpainaren kokatzen zen. 15. 
mendearen bukaeran, Erdi Aroko obratik irau-
ten zuten lekuko gutxiek, eta oraindik ere bertan 
ikus daitekeen burdinazko kanoiak demostratzen 
dutenez, Bidaxune indarrarekin defendatzen zen 
fortalezia bat zen. Hala ere, ezin izan zuen erre-
sistentzia heroiko labur bat besterik eskaini, 1523. 
urteko Abenduan, Printze Orange-ekoaren agin-
dupeko tropa inperialek, Baionako harresien au-
rrean Espainiako Carlos I.a Espainiakoak eta V.a 
Alemaniakoak sufritu zuen zartadaren konpent-
sazio bat bila zebiltzan, inguruko eskualde osoa 
suntsituz. Eta Jaun Joan II. Agramont-ekoaren 
absentzian profi tatuz, Baionako auzapez gisa, ora-

politiko ezohikoa edukitzea. Urte haietan gauza 
komunetik guztiz irteten zen gerri eta bertsatilita-
tea zuen. Zahar eta ohean hil zen bakarrenetakoa 
izan zen, Uztaritze-ko bere Jauregian, Europa 
osoan horrelako gutxi dagoen paisaia idiliko ba-
tean. Xede hau lortzen bere abilezia arrandiaz 
erakutsi behar izan zuen. Danton-ekin dantonia-
noa izan zen, thermidorianoa behar izan zuenean 
ere, bonapartista Napoleon-ekin, inperialista In-
perioan. Iraultza azkenetan zegoenean Borboien 
aldekoa izan zen, eta Eliza Katolikoaren debotu 
egin zen. Hori guztia bere jatorrizko posizio eus-
kaltzaleak abandonatu gabe, eta horrek euskal-
dunak eta gaskoi eta biarnesekin integratzen zi-
tuen departamentuari kontra egitea eraman zuen.

 Eta bere eskualdean, Uztaritze-n ber-
tan, burutzen ziren Biltzarren ebaztearen kon-
tra ere, Kapitolio Toki deituriko leku batean. 
Ez zuen etsi bere azken egunera arte proiektuak 
pentsatzen hala nola Napoleon-i proposatu zio-
na bezalakoa, hau da, euskaldunak zeuden bere 
Herrialdeko eta Espainiako lurraldeak batu, en-
peradorean gustuko estatu satelite bat sortzea.

 Bere malgutasuna eta kanbioetara moldat-
zeko ahalmena guztiek hain miretsia eta aitortua 
izan zen, bere herria dagoen Lapurdi eskualdeko 
bertsolari batek ondorengo bertsoak bota zituela.

Gastizar beleta
ez du ibiltzen aizeak
ez ipar, ez egoa
ez da Garat bezala 
Uztarizko lagunza
Beti turnatzen baida
Alde guztiyetara

(Egiguren, 2014: 123-125)

 Arestiko lerroetan aipatu dugun guztiak, 
ez dira euskaldunen Historiari buruzko anekdota 
kurios batzuk besterik ez. Tesi honetara ekartzen 
ditugu, bete betean lan honen edukian sartzen di-
relako. Hau da, historiografi a tradizionalak, zenbat 
eta zenbat gauza ez dituen aintzat hartu, garai haie-
tako Euskal Herria edo Nafarroako Erresumako be-
netako errealitatea kontatzeko garaian. Eta ezin da 
gaur egungo posizioetatik interesatzen dena esan. 
Lan zientifi ko batek exijitzen du, gaietan sakont-
zen saiatzea, eta ahal den egia objektiboena aza-
leratzea, beti. Nafarroako Erresuma ongi zer zen 
ez badakigu zailki ulertuko dugu ezer ere Latsaga 
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Eta halakoa izan zen beraien adorea, espainiarrak 
hiru egun geldiaraztea lortu zutela, azken hauek su 
ematea lortu zuten arte. Hain handia izan zen su-
tea, defendatzaile guztiak kiskalita hil zirela, gutxi 
batzuk izan ezik, zeinak harresietatik jauzi eginez 
nahiago izan zuten errezibitzen zituzten piketan 
zeharkaturik hiltzea. Zuberoako Maule libreki 
errenditu zen, besteen etsenpluak zuhur bilakatu 
baitzuen. Sauvatèrre /Salbaterra Bearno-k halako 
erresistentzia bat egin zuen, Jaun Miosans-ekoak 
komandaturik, eta honek berehala errenditu zuen, 
baldintza gisa, hirian ez zela inolako kalterik egin-
go. Eta horrela Konestableak agindu zuen espai-
niarrik ez zedila bertara sar. Baina berberak sart-
zeko gustua izan zuen konfi dantzako soldadu gutxi 
batzuez akonpainaturik. Navarrencs/Nabarrengose 
hiriak gauza bera egin zuen (Moret, 1704, V: 417).

 Hemen gogoratu behar dugu, azken hiri 
hau, Nafarroako Errege-Erreginek, beren Jaure-
rri Bearnoan eraiki arazi zuten hiri gotortua zela. 

Armadaren Antolamendua

 Gorteek, 1510-ean, enkargatu zioten Erret 
Kontseiluari neurri egokiak har zitzan jendeen al-
txamendurako Erresumaren defentsan. Nafarroako 
tropen mobilizazioa antolatu zuten Pirinioetako Es-
tatu guztiaren eremuan. Horrela, Henrike II. Labrit-
ekoak (1503-1555), 1551-ko Bearno-ko Foruaren 
artikulu 11-ean jasoarazi zuen, gerrara designatu-
riko  pertsonak behartuta zeudela urtean hiru al-
diz joatea Gaskoniako gainontzeko Herrialdetara, 
espreski aipatuz Bigorra, Armagnac, Marsan edo 
Landak, Zuberoa, Navalhas-Angòs eta abar. Hemen 
ikusten dugu hasierako kapituluetan aipatu genuen 
Eremu Zabal hark, Errenaisantzan oraindik harre-
manak zituela. Baina segi dezagun armadarekin, 
asistentzia bederatzi egunetakoa zen, aldi bakoit-
zean, elikagaiak Bearnoak pagatzen zituelarik, 17. 
eta 18. mendetan Gaskoniako Gobernu Nagusia 
deitu zen lurraldean. Leku horietatik urruntzen ba-
ziren, gastua Errege-Erreginen kargu izaten zen.

 16. mendearen erdialdean, tropa nafar 
eta bearnotarren Plaza Gotortu nagusia Nava-
rrèncs/Nabarrenkoxe zen, 1549-an eraikitzen 
bukatua, eta haren erresistentzia heroikoak, Jene-
ral Thierride-k zuzendutako frantziar inbasorea 
garaitzea posible egin zuen, 1569-ko Abuztua-
ren 15-ean, Ortès/Ortheze-eko Batailan. Hemen 
erantsi behar dugu herri honetan 1316-an Fabri-
ci Siciliano-k eraiki zuten Bastida, Nafarroako 

indik plaza honetan zeraman bertan parte hartu 
zuen defentsa garailean baitzegoen, Bidaxune-ko 
Gobernadore eta bertako goarnizioa osatzen zu-
ten hirurehun soldaduk oposiziorik bortitzena egin 
zieten espainiarren erasoei Bidaxune Gazteluan. 

 Hori da kontakizun historikoa baina hortxe 
dago guretzat datu interesgarria. Jaun Bidaxune-
koa, nahiz eta Nafarroako Erresumakoa zen teo-
rian, Frantziako Erresumakoa zen Baionako auza-
pez zen, eta bere garaian xerkatu genuenez, ez zen 
kasualitatez, ohitura baitzen horrela izatea. Egitate 
honek demostratzen du berriz ere, Nafarroaren ha-
rremana eta eragina inguruko eskualdetan. Baita ere 
segur, Baiona Ingalaterrako Erresumakoa zenean. 

 Baina segi dezagun kontakizunarekin. 
Bidaxune Gaztelua hartzeko saio hauek huts egin 
zutenz, emaitzarik gabeko hiru egun gogorren 
ondoren, espainiarrek eraikinari su ematea lor-
tu zuten. “Sutea halakoa izan zen, -idatzi zuen 
Nafarroako Kronikari Ofi zial Joseph Moret-
ekoak3- defendatzaile nafar guztiak sutan hil zi-
rela, bakar batzuk izan ezik, zeinak harresietatik 
jauzi egin baitzuten, nahiago izan baitzuten on-
doren etsaiek errezibitu zituen pikek zeharturik 
hiltzea”. Desastre honen beste ondorio negarga-
rria izan zen, Agramont Etxearen Artxibategia 
ondorioz errauts bihurtu zela (Ritter, 1985: 23).

 Ritter-ek Moret aipatu zuen, eta bere in-
teres historikoagatik literalki transkibatuko dugu 
hark esandakoak. “Orain izan zen enperadoreari 
iruditu zitzaiola aldez aurretik pentsatutako Fran-
tziako inbasioa egitea. Agindu zion ba Gaztelako 
Konestableari, eta Printze Orange-koari, Gi-
puzkoan zuten armadarekin, eta ongi aukeratutako 
hogeita hamalau mila konbatientez osatua zen, eta 
ia gehienak espainiarrak, sar zitezen Frantziara.
Eta agian xede honegatik altxa zen Hondarribiako 
setioa, Plazara sartu zen laguntzagatik baino ge-
hiago. Zeramaten agindua zera zen, Frantzian On 
Henrike Labrit-ekoaren Jaurerri Bearnora eta bes-
te batzuetara hostilitate osoz sartzea. Eta horrela 
exekutatu zuten, su emanez erresistentzia egiten 
zuen hiriei, hana nola Sòrda/Sorda, Hastings/Has-
tinga eta Bidaxune/Bidaishe. Azken hau, orduan 
eta egun Nafarroan hain famatu den Agramont 
Etxeko Jaun-Andereen subiranitatekoa da, meritu 
osoz jada Duke eta Pare direnak Frantzian. Hura 
izan zen gehien sufritu zuena, espainiarrek ber-
tan, erresistentzia handiena aurkitu baitzuten bere 
Gazteluan, hirurehun soldadu ausartez babestua:.
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Labrit-ekoa zerbitzatu zuten benetako “jurista par-
tidu” nafar batekoak ziren hala nola Joan Balerian 
Ezkurra-koa, zeina Foruaren editoreek kalifi katu 
baitzuten “Jurisconsultus Clarissimus” gisa. Iru-
ñe-ko famili bateko ondorengoa zen, eta Kontseilu 
Subirano-koa zen abokatu gisa. Bere ahaide batek, 
Grazian Ezkurra-koak, parte hartu zuen 1519-ko 
erreforma judizialean (Urzainki, 2004: 159,160).

 Hegoaldeko Nafarroako Erresuman, ares-
tian aipatu dugun gisan, nahiz eta Espainiako 
Koroaren barnean egon, Gorteek jarduera izan 
zuten, 19. mendera arte, Instituzio Propio gisa. 

Moneta eta subiranotasun politikoa

 Txaponen egitea independentzia poli-
tikoaren zeinu bat da, eta faktore sinboliko eta 
ideologikoa du. Nafarroako Foru Orokorrak ezart-
zen du, bere Titulu I, Kapitulu I.ean Errege-Erre-
ginek moneta emiti dezaten beraien koroatze zere-
monian, eta ezkutuaren altxamenduaren ondoren, 
eta bere txanponak zabal ditzaten jendeen artean 
ehun soldataraino. Titulu bereko Kapitulu II.ak 
adierazten du, Errege-Erreginak txanpona Iru-
ñeko Santa Maria Katedralean bota behar dutela, 
eta iragarri behar dela Monetaren Etxea eta zaha-
rraren ordez berria aldatu behar den mahaia, be-
rrogei egunetako epean, gauza bera iragarriz bes-

Errege-Erregina Henrike II, Labrit-ekoak (1503-
1555) eta Margarita Angulema-koak (1492-1549) 
eskaturik izan zela. Mota honetako lehenen-
goa da, egungo estatu frantziarrean. Bertakoei, 
izatez nafarrak esaten zaie gentilizio modura.

 Henrike II.ak antolatu zuen armadak bere 
38 urtetako erreinaldian, 1620 arte Pirinioetako es-
tatua iraute segurtatzeaz gain, bere iloba Henrike 
III.ak Nafarroako Errege gisa egituratu ahal izan 
zuenaren oinarria izan zen, hau da, Frantziako ba-
taila zelaietan Jaun eta Jabe izatera eraman zuen sis-
tema militarra, erlijio gerrak deitu direnetan zehar, 
Espainiak babesten zuen Liga Katolikoaren kontra. 
Egitate hauek ondoren erraztu zioten Frantziako 
tronura iristea, eta aurrera eramatea Europako kon-
tinentean Modernitatearen ezarpena atzeraezina 
egin zuten Erreforma Juridiko-Politiko sakonak. 
Horien artean nabarmentzen da, “Nantes-eko Edik-
tua”, eta bertan, lehen aldiz Europan, pentsamendu 
libertatea proklamatu zen (Urzainki, 2004: 159). 

Foruaren Erreforma

 Nafarroan 1511-ean Foru Orokorra erre-
formatzeko hasitako lanak erreferentzia izan zi-
ren, Bearno-ko Foruaren idazketarako, bertan 
parte hartu zuten Pèir eta Jacma Mesmes-ekoa 
bezalako juristek, Nafarroako Errege Henrike II. 

[100] Iruñeko Errege Antso III. Nagusia-ren txanpona, Imperator legenda duelarik. Atzealdean “Naiara” inskripzioa 
darama, lorez altxaturiko gurutzearekin, Pirinioetako Errege-Erreginek erabiltzen zuten motiboa zena (Urzainki, 
2004: 165).
(http://www.enciclopedianavarra.com/imgs/imgsReal/reducidas/12858.gen16280002.jpg).
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guk erret bidea > errepidea), zubiak erregezu-
bia, eta beste batzuk erregerena, erregemen-
dia, eta abar, beti Ondasun Publiko edukiarekin.

 Euskara hizkuntza nagusi gisa aginta-
rien talde sozialak hitz egiten zuen, eta ez soilik 
herriaren gehiengoak. Administrazioko goi kar-
guek, Erret Kontseiluko, Justizia Auzitegie-
tako, Gorte Nagusiko eta Erret Entzutegietako, 
Compto-en Ganberako kideek, eskribauek eta 
notariek ere. Horrela, Donibane Garazi-ko bai-
le edo auzapez Pontz Montredat-en 1293-1294-
ko erromantzez idatzitako kontuetan agertzen 
den oharrak zera dio: “…eric vere gogoan”.

 Errege Karles III. Noble-aren administar-
zioko bi goi karguk elkar gurutzatu zituzten euska-
raz idatzitako gutun partikularretan, 15. mendea-
ren hasieran, demostratzen da zein zen Nafarroako 
Erresumako Goi Klaseko agintariak erabiltzen zu-
ten lehen hizkuntza, nahiz eta dokumentuak latin 
edo erromantzez idatzirik egon. Gutuna Florentzio 
Idoate-k aurkitu zuen, 1969-an, eta, bat batean,  
Agurtzeko garaian zera dio Martin Sant Martin-
ekoak. “Et jaunatiçula egun hon”. Eta  ihardesten 
dio erret ofi zial, zehazki, Errege-Erreginen kofre-
ko fi nantzen errezibidore Martin Zalba-koak [Ikus 
110] “Et jaunatiçula abarion ez nayz beldur ezten 
alla. Et jaquiçu Done Johanne Garaçicoec dute 
gracia erregue baytaric hurtean yrurogey et amaui 
fl orin hurtean baytator sey fl orin et tercio bat ylean 
rebatiçera colectoreari. Et alegraçaytec ongi, Çure 
guçia, Machin de Çalua (Urzainki, 2004: 177).

 Gutun osoa transkribatuko dugu, Erro-
mantzez eta Euskaraz, bere interes bereziarengatik.

 Machin senior, supplico vos que me imbie-
des por ecripto quoanta es la gracia que los de Sant 
Johan han de la imposition. Et jaunatiçula egun 
hon. Et me imbiat a dizir si berres al combit o non.

El todo vuestro Martin de Sant Martin

 Seynnor maestre Martin. Acomendo vos 
a Miguel Papon bien amic (izendapen ohikoe-
na Michelco zuen). Et seredes bien ayssa en 
casa de Peyre de Tors del bon baron que mal li 
se faga en el coillon et escusarme de combit que 
non puedo ser que huespedes tiengo. “Et jau-
natiçula abarion ez nayz beldur ezten alla. Et 
jaquiçu Done Johanne Garaçicoec dute gracia 
errege baytaric hurtean yruroguey et amaui Flo-

te ziutate edo hiri gotortuetan, kondizio beretan.

 Txanpon zaharrak berriak egiteko ohi-
tura honek egin du, posibilitate txikiak izatea 
Nafarroako Errege-Erregina gehienen txanpo-
nak [Ikus 100] aurkitzeko, nahiz eta kopuru 
nahikoa ari den agertzen, Nafarroaren mo-
netaren historia berreraikitzea uzten diguna.

 Gaztelak Nafarroa konkistatu ondoren, 
Erresuma bere Moneta Sistema defendatzera be-
hartuta egon zen, zailtasunez baina 1837-ra arte 
moneta emitituz (Urzainki, 2004: 161, 164, 165).

Hizkuntza Nazionala

 Europako Nafarroako estatuaren hizkunt-
za nazionala, hau da, sozialki hegemonikoa zen 
hizkuntza, Euskara zen, populazioaren gehein-
goaren ahozko komunikazio bidea baitzen, beste 
hizkuntzak, adibiez latina, eta gero nafar emont-
zeak, gaztelera, aragoiera-errioxera, eta gaskoia 
dokumentazio idatzian erabiliak izan ziren ere, 
hala nola erret kantzelaritza, notariotzetan, eta 
merkataritza aktetan. Hizkuntza erromantze ho-
riek talde sozial determinatu batzuk erabili zituz-
ten, leku eta une zehatzetan, baina euskararekin 
elkarbizitzan. Honi dagokionez José María Laka-
rra-k4 jada egiaztatu zuen dokumentuen bitartez 
eskapatzen dela hizkuntza ez idatzia baina bene-
tan eskribauek hitz egiten zutena zela euskara.

 Iruñeko Errege-Erreginak eta beren fa-
miliak, 992. urteko Roda-ko Kodizeko testuan 
egiazta daitekeenez, bere Jauregian idatzia, eus-
kal izenekin izendatzen ziren, eta horrek demos-
tratzen du, hau zela Jauregiko eta egunoroko 
hizkuntza. Absurdua baita pentsatzea soilik ka-
pritxoz edo ohituraz erabiltzea. Autore honek 
dion argumentuari guk erantsiko diogu defi nitibo 
bat, zerbitzariekin hitz egiteko derrigorrez jakin 
behar zutela euskara, hauek elebakarrak baitzi-
ren, eta horrela jarraitu du euskarak Jaun-Andere 
eta zerbitzarien arteko hizkuntza izaten gaur arte.

 Euskal hizkuntzan, propietate publikoko 
ondasun determinatuei aipamen egiten dio-
ten terminoak, beti nominalki Errege-Erreginei 
asignatua fi nkatu dira. Horrela, adibidez, Nafa-
rroan Gazteluak Erresumarenak ziren gehiengo 
handi batean, Altxor Publikoak eraiki eta man-
tendutakoak, hau da, Compto-en Ganbera-k. 
Bide publikoak erregebidea (eta eransten dugu 
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[110] Martin Zalba-koak idatzitako eskutitzaren testua eta transkripzioa (Nafarroako Erret Artxibo Nagusiko 
erakusketa batetik Tesi Autoreak originalari zuzenean ateratako Argazkia, 2016-ko Apirila). Euskaraz preserbatu 
den testurik zaharrena dugu, 1416. (N.E.A.N., Compto-ak, Erregistro 339, f. 109).
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ra edo Cambra-ko maisu (Erret Etxearen admi-
nistratzaile ekonomiko)(N.E.A.N., Compto-ak, 
Erregistro 341, f. 1, Monteano-ren arabera).

 Euskal testuaren funtsezko auto-
rea ordea, Matxin Zalba-koa izan zen. 1390-
an jaio zen, segur aski Iruñean, merkata-
ri famili baten baitan (N.E.A.N., Compto-ak, 
Erregistro 346, f. 152, Monteano-ren arabera).

 1407-tik aurrera, Finantzen Errezi-
bidore Orokor Huillart Leclerc-en agindue-
tara lanean azaldu zenetik, eta bost urte be-
rantago Kuartel Orokorren Errezibidorearen 
aginduetara, bere igoera Erret Administrazioan, 
benetan ikusgarria izan zen (N.E.A.N., Compto-
ak, kaxoi 83, zbk. 3, 15, Monteano-ren arabera).

 1413-an, Erret Notarioa izendatu zuten, 
Gorte Nagusiko notarioa, eta Compto-en Ganbe-
rako Notarioa. Urte horretan bertan, kargu inpor-
tanteenerako izendatu zuten, eta horrek dudarik 
gabe Gorte-ko pertsonaia boteretsu eta eragin han-
dienetako bat bihurtu zuen, Finantzen Errezibi-
dore Orokor. Kargu honek bi izen jasotzen zituen 

rin hurtean baytator sey fl orin et tercio bat ylean 
rebatiçera colectoreari. Et alegraçaitec ongui”.

Çure guçia Machin de Çalua 

 Euskal testuaren transkripzio egune-
ratua horrela izango litzateke: “Eta Jaunak di-
zula afari on, ez naiz beldur ez den hala. Eta ja-
kizu Donibane Garazikoek dute grazia Errege 
baitarik urtean hirurogeita hamabi fl orin urtean, 
baitator sei fl orin eta tertzio bat hilean errebatitze-
ra kolektoreari. Eta alegra zaitez ongi. Zure guz-
tia, Matxin de Zalba”. (Guk eransten dugu, berak 
Matxin Zalba-koa esango zuela, Bernat Etxepa-
re-koa bezala, berberak horrela idatzi baitzuen).

 Bere edukia eta aurkitu zen lekuagatik, es-
kutitzak igortzen gaitu berehala Karles III.a Noblea-
ren erreinaldiko erret administraziora, Gortea Oli-
te/Erriberri-ko Jauregia zoragarrian ezarri zuena.

 Bukatzeko gutunaren autoreei buruz bi 
hitz, sozietate hori nolakoa zen jakiteko datu oso 
interesgarriak ekartzen dituelako. Martin San Mar-
tin-ekoa, gutuna hasten duen pertsona, 1380 ingu-
ruan jaio omen zen, segur aski Donamartiri Untzu-
n/San Martin de Unx. Litekeena da Gaskoniako 
Tolosa-ko Zentro Unibertsitarioetara joan izana es-
tudiatzera, garaiko elite nafarren artean ohikoa zen 
bezala. 1399, Martiko (Martico) esaten zioten5.

 Bere sarrera erret administrazioan, Dona-
martiri Untzu/San Martin de Unx-eko abate Gi-
lles Quesnel-koaren eskutik etorri zen, infanteen 
eta Erreginaren cambradinero-a (administratzaile 
ekonomikoa), eta 1400-etik aurrera, Olite/Erribe-
rri-ko Erret Jauregiko obren komisarioa izan zen. 
1405-ean, oinordeko Infanta Joana Kontesa Foix-
ekoa eta bere aita Frantzian izan zen egonaldian 
zehar Erresumako Gobernadorea izan zenaren 
zerbitzatzen hasi zen, sekretario eta administrat-
zaile ekonomiko gisa (N.E.A.N., Compto-ak, 
kaxoi 93, zbk. 41, 15, Monteanoren arabera).

 1413-an, Sant Martin, Iruñe-ko 
apezpikutza-ko bikario nagusi eta protono-
tario apostoliko Leonel Nafarroa-koaren se-
kretarioa bihurtu zen (N.E.A.N., Compto-ak, 
kaxoi 106, zbk. 15, 33, Monteanoren arabera).

 1415-an, Gorte-ko bere karrera amai-
tu zuen monarka beraren sekretario izendatu 
zutenean, eta Errege-Erreginen Diruen Ganbe-

[120] Linguae Vasconum Primitiae. Bernat Etxepare-
koa (1545). (http://arguello.galeon.com/etxepare/azala.
gif).
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tik zetorren Brocar-en inprimategian, Iruñean, 
gramatika latino bat publikatu zuen, Regulae 
Grammaticales, euskal hiztun estudiante nafar 
estudianteei, garai hartako hizkuntza unibertsa-
la irakatsi asmoz, Europako gainontzeko Herrial-
deekin zuten bere harremanetan erabil zezaten. 

Eta azkenik, autore honek erasten dugu jada au-
rreko kapituluan, antolamendu soziala aztertu 
genuenean aipatu genuen gauza bat. Pirinioetako 
Estatuko Instituzioek garbi zutela, eta Nafarroako 
Errege Henrike II. berak ere, hizkuntza nazio-
nalen papera. Gaskoia dokumentazio ofi zialeko 
hizkuntza zen, baina euskara literarioa bidea za-
baltzen ari zen, gehiengoak hizkuntza hau hitz egi-
ten zuten lurraldeetan. 1545-ean, Henrike II.aren 
babespean,  lehen euskarazko liburua inprimatu 
zenean, Bernat Etxepare-koaren Linguae Vas-
conum Primitiae [Ikus 120] euskara Nafarroa 
osoan hitz egiten zen hizkuntza ohiko eta heda-
tuena zen, beste edozeinekiko abantaila absolutuz.

 Ikusi dugunez, guregana heldu diren eus-
karaz osorik editatutako lehen liburuak, Nafa-

(contrarrollor, errege-erreginen kofreen klerigo 
edo guarda). Baina funtsezko funtzioa bera zen, 
Erret Altxorraren arduran izatea, eta honek garai 
hartan esan nahi zuen Nafarroako Altxorrarena.

 Atentzio ematen du euskara idazten zuten 
zuzentasunak, ez baitzuen (ez da daturik bederen) 
euskarak garai hartan ortografi a normalizaturik. 
Euskalkiari dagokionez badirudi Iruñerrikoari 
dagokiola. Lehen aldia da Donibani Garazi hitza 
idatzirik agertzen dela, nafar aragoiera-errioxera 
erromantzean idatziriko dokumentazioan, beti 
San Juan agertzen baita. Lehen aldiz ikusten dugu 
hau, eta frogatzen du euskal hiztunen ahozko 
praktiketan, toponimia txikiarekin batera, idatzi-
rik ikusten ditugun leku izen erromantzeen eus-
karazko baliokideak erabiltzen zituztela normalki. 

 Nabarmentzekoa da ere, hizkuntza erro-
mantzetatik datozen bi neologismoen sarrera. 
Hain zuzen, rebatir (deskontatu) eta colector 
(zerga-biltzaile), biak Erret Dokumentazioan asko 
erabiliak, eta euskal testuan naturalitate osoz sar-
tuak, euskararen arau fonetiko eta gramatika-
lei moldatuz (“rebatiçera colectoreari”).  Zalbak 
ez du inolako zailtasunik izan hizkuntza horre-
tan halako konplexitate teknikoko informazioa 
adieraztekoan (Monteano, 2015: 149, 156, 157).

 Garai hartako sozietateko mailarik go-
renean kokatuta zeuden bi pertsonaia hauek eus-
karaz mintzatzen baziren, zer esanik ez, eskala 
sozialean hortik behera zegoen populazioa. Ho-
nek badirudi frogatzen duela, Nafarroa nuklea-
rreko hizkuntza, 15. mendean euskara zela. 

 Hemendik ondorioztatu behar dugu 
Latsaga-ko Jaun-Andereak ere guztiak, na-
hiz eta Nafarroako Errege-Erreginengandik 
hain hurbil egon, eta hain maila sozial altua 
izan, euskaraz mintzatuko zirela dudarik gabe.

 Horregatik, Nebrija-k bere lehen gra-
matika gaztelaua publikatu zuenean 1492-an, 
Inperio berriaren hizkuntza bihurtzeko aurrez 
pentsatutako intentzioarekin, helburuetako ba-
ten gisa ezarri zuen “bizkaitar eta nafarrei” 
bere hizkuntza irakastaraztea zen (hau da, Gaz-
telak jada dominatu zituen nafarrak, eta ora-
indik garai hartan independiente zirenak ere).

 Urte horretan beran ordea, 1492-an, Mas-
parrauta6 iruindarrak, Ortès/Ortheze-n inguru-

[130] Iesus Christ gure Iaunaren Testamentu Berria. 
Joanes Leizarraga-koa (1571)
( http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/euskal-herri-
enblematikoa-enciclopedia-literatura-vasca/).
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rroako Errege-Erregina Henrike II.a (1517-1555) 
eta Joana III.aren (1555-1576) agintaldipean  inpri-
matu ziren, determinazio garbi eta borobil batez, 
euskara literatura hizkuntza bihurtzeko, euskara 
gehiengoak hitz egiten zuen lurraldetako Admi-
nistrazioaren hizkuntza ofi ziala izateko aurreko 
urrats gisa. Autore honek liburu honetako beste 
paragrafo batean aipatzen du, Joana III.aren ba-
bespean itzuli zela “Testamentu Berria”, 1571-
ean. Eta eransten du, hain zuzen ere garai hone-
tan sortu ziren euskarazko liburuetan hasten dira 
lehen aldiz, “Euskal Herria”-ri buruz hitz egiten 
(guk zuhurkiago “idazten” esango genuke), euskal 
hiztunen multzoari erreferentzia egiteko, garai har-
tan ez baitzeuden guztiak Nafarroako bere estatu 
propioaren babesean. Eta hemen eransten dugu, 
gogoratu behar dugula, arestian aipatu dugun datu 
bat, konparazio sendo bat izan dezagun, Biblia 
frantsesera itzuli zela, 1523-30-an, hau da, urte gu-
txi batzuk lehenago, Joana III. Labrit-ekoaren ba-
bespean publikatu zen Joan Calvin-en “Katixima” 
edo Kristau-Ikasbidea Bearnesera (1563), eta Joa-
nes Leizarraga-koaren “Iesus Christ gure Iaunaren 
Testamentu Berria”, euskarara (1571)[Ikus 130].

 Baina hau ez zen posible izan Nafarroa 
Garaian, Europa osoan beren hizkuntza nazionale-
kin gertatu zen bezala, Nafarroako Gorteek subira-
notasuna galdu zutelako, eta konkistatzaile espai-
niarrak ez zuelako uzten, Erregeorde gaztelauaren 
euskarazko liburuak, Iruñean inprimatzeko debe-
kuak frogatzen duenez, edo Foru murriztuan, Foru 
Orokorrean azaltzen ziren euskal termino guztiak 
ezabatzeak (Urzainki, 2004: 178, 179, 182, 184).

 Idazkerari dagokionez Nafarroako  Erret 
Artxibo Nagusian emandako nafar paleografi ari 
buruzko lantegi7 baten bidez ezagutu ditugu Na-
farroako Erresuman erabili diren idazkera diferen-
teak. Peio Monteano-ren arabera gure idazkerak 
bere jatorria Erroman du, harrian, brontzean, pa-
piroan eta abar idatzia. Hau era berean Etruria-tik 
zetorren. Horrela osatzen da, kapital klasikoa, hau 
da, gure maiuskulak. Kurtsiba komuna, hau da, 
oholtxo eta argizarian idatzia. Eta idazkera komun 
berria, 4. mendean agertua. Azken honetatik dator 
gurea. Ondoren idazkera Visigotikoa dator, 800-
1100. urteetan, erromatarretik zetorrena. Nafarroan 
oso gutxi dago. Nafarroako Artxibo Nagusian, hiru 
dokumentu besterik ez, latinez. Gero 12. mendean 
“Karolina” iritsi zen Nafarrora, 1100-1200. urtean, 
Europa osoko Batasun Grafi koa inposatzen duena. 
Hurrengoa idazkera “Nafar Gotikoa” dugu 12-15 

[140] Nafarroako Erregina Katalin Foix-ekoa (autore 
ezezaguna). (www.fl ickr.com/photos/thelostgallery/sets
/72157627258387308/?page=3).

[150] Nafarroako Errege Henrike II.a (autore frantses 
ezezaguna) (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Henri_d%27Albret.jpg).
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izendapena oinordeko gisa. Ez dakigu Errege ho-
nen irudia inon preserbatu den baina guk bederen 
ez dugu aurkitu. Errege hau Nafarroa liberatzeko 
saioaren hondamendia gertatu ondoren hil zen, Nafa-
rroako Mariskal Petri-k komandaturikoa, 1516-an.

Aktore politikoak Nafarroa-Bearnoko harreman 
internazionaletan

 Errege-Erregina, Erret Kontseilua (exe-
quatur, hau da, estatu bateko agintari zibilek bulei 
ematen zien baimena), Gortea eta Estatu Nagusiak 
tratatuetako aktoreak dira. Tratatu hauek unibertsi-
tateen, hau da, ziutateetan eta hirietan, berrespena 
jasotzen zuten. Nafarroako Eliza Metropolitanoa, 
egoitza Iruñean zuena, Nafarroako Eliza Nazionala 
zen. Kalonjeen Kapitulu edo Kabildoak izendatzen 
zituen apezpikuak. Kardinal Amaneo Labrit-ekoa 
(1510-1520) izan zen Hegoaldeko Nafarroako 
Elizako azken burua, ondoren Iruñeko Elizbarru-
tia Espainiako Elizako apendize bilakatu baitzen.

 Nafarroak tratatu internazionaletan subjektu 
aktiboa izaten segitu zuen, konkistaren ondoren ere. 

 Autore honek aipatzen dituenen artean bi 
adibide soilik jarriko dugu, bata konkistaren ga-
raikoa, eta bestea konkistaren ondorengoa. Lehena, 
Montpelhièr/Montpellier-ko Konferentzia, 1519-
an. Frantzia, Espainia eta Nafarroako ordezkariak 
esku hartu zuten, eta azken honi proposatzen zaio 
indemnizazio bat konkista eta okupazioarengatik, 
eta ukatua izan zen. Frantzia eta Espainiaren arte-
ko konferentziaren haustea gertatu zen. Porrotan 
eragina izan zuen biek Frantziako Errege François 
I.a eta Espainiako Errege Carlos I., enperadorerako 
kandidatu zirela. Bigarrena Vaucelles-ko Tratatua, 
1555-ean. Frantzia, Espainia eta Nafarroaaren ar-
teko tratatu honetan bai agertzen da Nafarroa sub-
jektu politiko internazional independiente gisa:

 “Aipatu Jaun Errege oso Kristauaren 
partez elkarturik daude gure oso Aita Santua, eta 
Egoitza Santu Apostolikoa, Eskoziako Errege-
Erreginak, Nafarroako Erregea [Henrike II], Inga-
laterrako Erregina eta Erresuma, Portugaleko Erre-
ge-Erreginak, eta Danimarkako Erregina Isabel. 

Nafarroako Estatu modernoa (1555-1594)

 Nafarroaren errekonozimendu internazio-
nala etengabe gertatzen zen Europa mailan. 1559-
an enbaxadore nafar Petri Nafarroako-ak erregutu 

mendeetan, Frantzia eta Ingalaterratik datorrena, 
Unibertsitate eta Estatuaren letra da. Berantago “Le-
tra Humanistikoa” heldu zen, 1450-1700. urteetan, 
15-18. mendeetan, Italiako Errenaisantzatik dato-
rrena, Nafarrora Gaztelara baino lehenago heltzen 
dena, Aragoien bitartez, azken Erresuma honek lu-
rraldeak baitzituen Penintsula Italiko-ko Erresuma 
batzuetan, Napoli eta Sizilia-n. Nafar estudianteek 
ere Bologna-n estudiatu zuten, adibidez, jada aurre-
ko atalean aipatu dugun Joan Jatsu-koa, San Frant-
zes Xabier-ekoaren aita. Beste mota bat da “Pro-
zesala”, 13-17. mendeetan, prozesuetan erabiltzen 
dena, “gotikoa”-ren degenerazio bat dena. Konkis-
taren garaian prozesu asko sortzen da, eta ondorioz 
asko idazten da letra mota honetan. Konkistak letra 
berri bat dakar, “Gortesaua”, 1512-1540. urteetan, 
Gaztelako letra da. Eta azkenik, Letra “Bearnesa” 
dugu, 15-18. mendetan, Nafarroa Beherean era-
bili zena, “gotiko bearnotar-okzitaniar”-retik ze-
torrena, nahiz eta autore askok “frantsesa” deitu. 

Paue-ko Gortea

 Hemen ikusiko dugu nola Espainiak Iruñea 
barne zuen Hegoaldeko Nafarroa konkistatu zuene-
tik nola Nafarroak segitu zuen Iparraldeko lurral-
deetan, estatu subirano gisa, Paue-ko Gortea sortuz.

Erret Kontseilua

 Erret Kontseiluak presidente gisa Joan 
Boschet gaskoia zuelarik, 1512-an, deliberatu 
zuen exequatur-aren, beharra Egoitza Santuaren 
bulei aplikatzeko Nafarroan. Exequatur-a estatu 
zibilak bula eta beste disposizio pontifi kalei au-
torizazioa emateko gaitasuna zen. Bai Gorteak 
eta bai Erret Kontseilua bildurik zeuden atze-
rriko armaden inbasio mehatxu larriaren aurrean.

Errege-Erreginak

 Alderdi sozialean egin dugun modu 
berean orain alderdi politikoari begiratu dio-
gu. Zera dio Nafarroa Garaiko autore batek gai 
honen inguruan. Nafarroako Erregina Katalin 
Foix-ekoaren [Ikus 140] testamentuan, 1504-an 
aipatzen dira Nafarroako koroan baturik dau-
den Pirinioetako Estatuak, eta bere semea oinor-
deko izendatzen du, etorkizuneko Henrike II.

 Nafarroako Errege Joan III. Labrit-ekoaren 
testamentuan, 1516-an, Monenh/Muneiñe-n, Bear-
noan, berresten du Henrike II.aren [Ikus 150] 
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adostu eta idatzi zuten, gaskoiez, testu bat beren 
Herrialdea baturik, fi del eta leial preserbatzeko:

 Restat per los dits seignors que totz los, 
sehns augune differenci de religion, prometen 
thenir fe et leyautat a la dite dame per lo servi-
ce de sa Majestat et conservation de son dit pays. 

 “Aipatu Jaun-Andereek (Joana La-
brit-ekoak eta Antonio Borboi-koak) adieraz-
ten dute, beraiek guztiak, erlijioa, kontuan izan 
gabe, zin egiten dutela aipatu Andereari (Joa-
na Labrit-ekoari) fi deltasuna eta leialtasuna 
mantentzea, bere Maiestatearen zerbitzua-
gatik eta bere Herrialdea preserbatzeagatik”.
(Urzainki, 2004: 203, 204).

Libertateak Errege-Erreginen aurrekoak dira

 1528-ko Foru Murriztuaren proe-
mio edo Hitzaurrean bezala, 1551-eko Bear-
noko Foruaren Preanbuluan, Nafarroako Erre-
ge Henrike II.ak promulgatua, erregeren 
hautaketaren zentzu errepublikarra atzematen 
da, bere fi gura libertateen menpe azaltzen baita. 
Printzipio ideologiko hau 12. eta 15. mendeen 
artean sendotu zen prozesu baten ondorio da.

zuen, Brusela-n, Espainiako Felipe II.aren aurrean 
Nafarroaren itzulpena. 1559-an, Napoli-ko Erre-
georde Duke Alba-koak madarikatu zuen Egoitza 
Santua, honek Nafarroa errekonozitzen zuelako. 
1560-an enbaxadore Petri Nafarroakoak zin egin 
zuen, Errege-Erregina Antonio Borboi-koa eta Joa-
na Labrit-ekoaren izenean, Aita Santu Pio IV.ari 
obedientzia. 1561-an Aita santu Pio IV.ak onartu 
zuen Nafarroako Errege-Erregina Antonio Borboi-
koa eta Joana Labrit-ekoaren obedientzia. 1561-an 
Espainiako Felipe II.ak instrukzioak eman zizkion 
Erromako bere enbaxadoreari, gestioak egin zitzan, 
Nafarroako Petri Labrit-ekoaei Aita Santuaren-
gana eta Trento-ko Kontziliora joateko eragozte-
ko. 1561, Petri Nafarroakoa Nafarroako Errege-
Erreginen enbaxadore zen Erroman. 1561-an Petri 
Nafarroakoa Gasconha/Gaskonia-ko Comenge-ko 
apezpiku izendatu zuen Pio IV.ak. 1573-an Hen-
rike III.ak (1554-1610) Nafarraoko Errege gisa fi -
delitate zina egin zion Aita Santu Gregorio III.ari.

 Eta azkenik, aipatzen du gauza harri-
garri gisa, Errege espainiar Felipe II.aren tes-
tamentua, 1594-an, Nafarroako errestituzio 
posible bati buruz. 1554-an Espainiako Car-
los I.aren testamentua norabide berean joan 
zen. Noski denok dakigunez, ez zituzten bere 
hitzak bete (Urzainki, 2012: 17, 20, 29, 30).

Batasun politikoaren borondatea

 Erregina Katalin Foix-ekoak, 1496-an, 
formulatu zuen Estatu Pirinearraren Lurralde Bata-
sunari buruzko defi nizioa, Nafarraoko subiranota-
sunaren paradigma da. Horrela, Paue-n, Nafarroako 
Gortetako Hiru Estatuen instrukzioa errezibitu 
onodren, Erret Kontseiluko kide Ferrando Egues-
koaren bitartez, Erregina Katalin-ek Nafarroako 
Koroako Ekialdeko Konterri, Bizkonterri eta bes-
te lurralde pininiar batzuen separazioaren kontra 
egin zuen, Jaun Narbona-koak erreklamatzen zi-
tuenak, frantziarren eta espainiarren babesarekin.

 1568-an Bearnoko Estatuak sesio ezohiko 
bat egin zuten Paue-n, bere Gazteluko Sala Handian, 
oraindik ere zutik dagoena, Iruñeko Jauregikoa ez 
bezala, berriki, guztiz desitxuratua izan baita, au-
rreko kapituluetan ikusi dugunez. Kausa zera zen, 
Frantziako Errege-Erreginek hartu nahi zituztela 
Foix, Armagnac eta Bigorra-ko Konterriak, eta 
Nafarroa Beherea, guztiak Nafarroako Koroakoak, 
eta garai hartan Nafarroako Erregina Joana Labrit-
ekoak gobernaturikoak. Horren aurrean, aho batez, 

[160] Henrike III. Nafarroakoa eta IV. Frantziakoa 
(http://www.tudorplace.com.ar/images/French/HenriIV.
JPG).
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diote, Nafarroako Erregina Joana Labrit-ekoa 
(Henrike II. Labrit-ekoaren eta Margarita Angule-
ma-koaren alaba) jaio zenean, zera oihukatu zue-
la poztasun maltzurrez: Miraria: behiak ardi bat 
erditu du, eta artzainak bere taldea gordetzen du!

 Bearnoko behi heraldikoei egin zien ai-
pamena, benetan, ez ziren bat ere lausengarriak, 
Nafarroako Margarita eta bere alaba Joana-rentzat.

 Azken honen aita Henrike II. Labrit-ekoa 
nahikoa bizi izan zen, 1533-an, bere iloba Henrike 
III. jaiotzen ikusteko. Eta orduan denbora asko 
gogoan zuen erantzuna botako zuen lau haizetara: 
Hau da miraria, ardiak lehoi bat erditu du. Artzain 
bearnesak horrela erantzun zion artzain gaztelauari.

 Zera diote ere, ongi erakusteko hau-
rra lehoi bihurtzeko zuten bere proiektua, La-
brit zaharrak etxean “bataiatu” zuela baratxu-
ri ale batez eta Jurançon-go ardo tanta batez.

 Anekdota hau memorialista Pala Cayet-
ek jaso zuen, garai batean etorkizuneko Errege 
nafarraren prezeptore izan zenak. Agian aitonak 
ez zuen ardoa printze txikiari hurbildu besterik 
egin. Baratxuria etxeko erremedio ohikoa zen, 
izurritea urruntzeko bertutea egozten baitzit-
zaion, Montagne-k “pobrearen teriaka” deitu zion 
baratxuriari (teriaka antzinako sendagaia zen).

 Halakoa da legenden indarra, Duke 
Bordele-koarengandik aurrera, Borboi Etxe-
ko oinordeko guztiak, baratxuri igurtzi 
bat eta Jurançon miazkatze batekin baitai-
tuak izan ziren (Arbeloa Muru, 1992: 44).

Defentsa Sistema

 Errege-Erreginen subiranotasuna, eta aldi 
berean Estatuarena eta Nazioarena, batez ere Uni-
bertsitateak, Auzo komunitateak eta Herriak edo 
Hirugarren Estatuak sustengatu zuen. Noblezia 
feudalizantearen eta gero absolutistaren halako 
sektore batzuen traizioa inportantea izan zen Gaz-
telaren konkistan. Horregatik, Nafarroako Henrike 
II.ak promulgatu zuen, 1551-ko Bearnoko Foruaren 
Preanbulua, eta bertan erreferentzia egin zitzaion 
Nafarroako Subiranoaren jatorri hautatuari, Herria-
ren partetik. Eta hori erabaki politiko baten ondorio 
gisa, 1234-ko Foru Zaharrarekin bat, 1511-ko le-
gislazioarekin bat, 1511-1528-ko Foru Murriztua-
rekin bat, eta Nafarroako Foru Modernoarekin bat 
(Nafarroa Beherea, 1511-1645). Frantziaren anexio 
unilateralaren ondoren, Frantziako Iraultzara arte, 
Nafarroako Estatu Orokorrek segitu zuten erret zin 
egiteak formalki errezibitzen “Nafarroako Kons-
tituzioaren” garantian (Urzainki, 2004: 205, 206).

 Boterearen ariketa Nafarroan, Subiranoa 
eta Gorte edo Estatu Orokorren arteko kontratu-
gai izan zen, ordea Frantzia eta Espainiako joera 
absolutista garailea botere politiko zentralizatu 
baten antolamendua zen, unifi katua, Erregeren 
eta bere funtzionarioen kontrol esklusibopean.

 1525-etik aurrera, Henrike II. Zangoza-
rra-k, Nafarroako Kantzileria Donapaleu-n eza-
rri zuen, eta Iruñeko Erret Kontseiluaren anto-
lamendu bera mantendu zuen, eta erlazio bere 
Gorteekin, bere gurasoen erreinaldian garatu-
takoaren antzekoa, administrazio eta Goberna-
mendu baliabide berriak praktikan jartzeko bo-
rondatearekin, hain zuzen (Urzainki, 2004: 207).

 1598-an Henrike III. Nafarroakoak eta 
IV.Frantziakoak [Ikus 160], lehen aldiz humanita-
teren historian, Kontzientzia Libertatea promulga-
tu zuen,” Nantes-eko Ediktua”-n. Bere hilketa po-
litikoak zapuztu zuen Europako Batasunaren bere 
proiektu handia, hiru mende t’erdiko aurrerapenaz 
prestatua, bere ministro Sully-k deskribatzen due-
nez, politikari François Bayrou-ren8 arabera (Paris, 
1994). Eta Henrike III. (N) IV. (F)-koak manten-
du zuen espreski bere borondatea Nafarroa ez ze-
din Frantziarekin batu (Urzainki, 2004: 210, 211).

Behia, ardia, lehoia, baratxuria, eta Juarnçon-
go ardoa  

 Eta atal hau bukatzeko, Nafarroa Garaiko 
autore baten aipamen batekin egingo dugu. Zera 

[170] Iturriotz Dorre-Etxea. (http://mikatxuturismo.
blogspot.com.es/2009/08/torre-de-iturrioz-oiartzun.
html).
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turikoa, eta barnean karez ongi lardaturiko gutxi 
gora behera eskuairatutako harriak edo harri puskak 
osaturiko betelana. Litekeena da, horma guztiak, 
bai kanpotik eta bai barnetik luzituak egon izana. 
Fabrika zenbat eta solidarioa izan, hau da, bere ele-
mentuak zenbat eta lotuagoak egon, bere erresisten-

 Jada esan dugu Latsaga Gaztelua-Jauregia 
Nafarroako Erresumaren Defentsa Sistemaren parte 
zela. Dorre Seinorial bat da gaztelu honen jatorria. 
Baina Erret Gaztelua ez bazen ere, badakigu Jaun-
Andereen Dorreek Erresumako Defentsaren Siste-
ma Sekundarioa osatzen zutela, Gazteluen ondoren. 
Eta dudarik ez dadin geratu, autore askok Dorreak 
Sistema ekonomikoarekin soilik erlazionatzen 
baitituzte, aurreratuko dugu Nafarroa Garaiko au-
tore batek diona, hurrengo kapituluan sakonduko 
duguna. Zera dio, Dorretako Jaunek Gerra Kapi-
tain izaera zuten, bere auzokideen gaineko aginte 
militarrerekin –kasu  batzuetan ibar oso bat- eta 
auzokide horiei errebista pasa behar zieten alardea 
deiturikoan, eta bataila kanpora eraman apellido-
a edo deialdia dekretatzen zenean, hau da, Foruan 
aurreikusia zegoen Mobilizazioa Orokorra, Gerra 
edo Erresumaren inbasio kasuan. Latsaga Leinuan 
frogatua dago, ikusi dugunez, militarrak zirela.

 Latsaga-ko Eraikin Multzoari dagokio-
nez, Defentsa Sistemari buruz egin behar den 
lehen obserbazioa zera da, Eraikin Multzo men-
dien artean kokatzen dela baina behe lurretan. 
Honek esan nahi du, defentsak esfortzu handia-
goa eskatu zuela., leku lau batean eraikia baita. 

 13. mendean, funtsean funtzio militarra 
zuen Dorre Primitibo bat altxa zen, bere barnean 
etxebizitza oso errustiko bat hartzen bazuen ere. 
Baskoniako Eremu historiko zabalean, Dorre eta 
Gazteluetan oso ohikoa zen oinplano errektangu-
larreko eskema segitu zen, hots, bolumen handiak 
zutabe edo postez mozturik, eta horietan txertatzen 
ziren partizioak. Espazioa horma lodi batzuen bi-
dez itxi zen, harri zizelkaturiko bi paramentuz osa-

[180] Jauregia. Dorre-Etxea. Donamaria-n. Zurezko 
Hurda edo Kadafalkuarekin (Tesi Autorearen Argazkia, 
2010 Ekaina).

[190] Latsaga Dorre-Etxea. Kornisa zati bat ezker al-
dean goian, eta Habe-Zuloak eskuinean (Tesi Autorea-
ren Argazkia, 2009 Iraila).

[200] Arkutegi eta Eskafaut edo Aldamioen antola-
mentua. (Viollet-Le-Duc-en Encyclopédie Médiévale-n 
arabera).
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tzia handiagoa izatea lortzen baitzuten eraikitzai-
leek. Kare-mortairuak propietate berezia du, urteak 
joan hala, gero eta gogorragoa bihurtzen dela.

 
 

[210] Varona Dorrea. Lubakia edo Fosoa. (Tesi Autorearen Argazkia, 2010 Apirila).

[220] Martzilla Gaztelua. Lubakia edo Fosoa (Tesi 
Autoreren Argazkia, 2013 Urria).

[230] Bidaxune Gaztelua. Zubi Altxagarria.
http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/71/59/20150326/
ob_bce42d_5897.JPG

[240] Zubi Altxagarria. Erdi Aroko pintura (Gravett, 
2002:29). 
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Horman egiten ziren irekidurak lekua habitatze-
ko minimoak izaten ziren, eta beti ere Seguritatea 
lehenetsiz. Horretarako Gezi-leihoak erabiltzen 
ziren, hau da barnealdera irekitzen zen abozina-
mentu batez, horrela barnekoak ikus zezakeen 
eroso kanpokoa  baina kanpotik ez zen ikusia iza-
ten, eta barnekoak eraso erraz egiten zuen baina 
zail zen bera erasotzea. Jatorrian Dorre exentua 
zen, beraz Dorrearen lau alboak ziren erasoga-
rriak. Iparraldeko fatxada ahulena zen, Atea han 
jarri zutelako, eta Atea, horman sortzen den eten 
bat da, eta beraz ahulezi bat, beraz, beste baliabi-
de batzuen bidez babestu beharra zegoen. Ho-
rregatik, jatorrizko Atea Lehenengo Solairuaren 
altueran jartzen zuten, eta bertara, setio kasuan 

[250] Latsaga. Dorrea, Atea eta Matxakol edo Mataka-
naren Baoa (Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila)

[260] Gixune Gaztelua. 
Dorrea, Atea eta Matxako-
la edo Matakana (Tesi 
Autorearen Argazkia, 2010 
Martxoa).

[270] Belloc Gazte-
lua. Dorrea, Atea eta 
Matxakol edo Matakan 
ilara (TesiAutorearen 
Argazkia, 2009 Iraila).

[280] Latsaga Sarrerako 
Dorrea. Ezponda.
(Tesi Autorearen Argazkia, 
2009 Iraila).

[290] Latsaga Dorre 
Nagusia. Gezi-leihoak.
(Tesi Autorearen Argaz-
kia, 2010 Martxoa).

[300] Liberri Jauregia. Merloiak eta Matxakol edo 
Matakan ilarak.
http://www.euskonews.com/0530zbk/gaia53003es.html
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[310] Latsaga. Sarrera Atea (Tesi Autorearen Argazkia, 
2009 Iraila).

erraz suntsi zitekeen zurezko eskailera baten bi-
dez heltzen zen [Ikus 170]. Mendetan zehar 
transformazio asko egon bada ere, oraindik gel-
ditzen da egun, Latsaga-n, Ate horren arrastorik.

 Erasotzailea periloski Dorrera hurbil zedin 
saihesteko, eraikina Zurezko Estruktura handi ba-
tez koroatzen zen, hegalean, eta  perimetro osoan 
zehar,  eta bertatik jaurti zitezkeen era guztietako 
objektu eta likidoak [Ikus 180]. Hurda edo Kada-

[320] Latsaga. Arrastelu metalikoaren zirrikitua. (Tesi 
Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).

[330] Latsaga. Arrastelu Metalikoaren zirrikitua. Detai-
lea (Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).

[340] Arrasteluaren elebazioa edo altxaera. (Viollet-Le-
Duc-en Encyclopédie Médiévale-n arabera).
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irauten du Kornisa horrek. Itxuraz Elementu Mi-
litar honen jatorria Erresumako Foru Zaharrean 
dago bertan mugatzen baita Jaun-Andere txikien 
Dorreen harrizko partearen altuera. Horregatik al-

falku hau, horrela deitzen baitzen, lau alboak ingu-
ratzeko ezarria zegoen Kornisa batean bermatzen 
ziren Zurezko Beso batzuetan bitartez eusten zen, 
eta Latsaga-ko kasuan oraindik parte handi batean 

[350] Arrasteluaren, Ka-
tea, Polea eta Kontrapi-
suak. (Viollet-Le-Duc-en 
Encyclopédie Médiévale-
n arabera).

[380] Ate Bikoitza, Ma-
txakol edo Matakan, eta 
Arrasteluarekin (Macaulay, 
1977).

[360] Latsaga-ko Sarrera Dorreko Atea. Barnealdea. 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2010 Martxoa).

[370] Atalagadun edo Trankadun Atea. (Viollet-Le-
Duc-en Encyclopédie Médiévale-n arabera).

[390] Maule Gaztelua. Atea eta Arrastelua. (Tesi Auto-
rearen Argazkia, 2009 Iraila).
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txatzen zuten altuera bat zurez, eta bi eta hiru ere.

 Defentsa estrategia orokor hau interben-
tzio txiki osagarriekin indarzten zen, hala nola 
hegalean zeuden zelatatzeko edo bigilatzeko Ga-
leria edo Dorre txikiekin. Horien arrastoak gel-
ditzen zaizkigu Hegoaldeko fatxadan, adibidez. 
Elementu hauek bermatzen ziren habe-zuloetan 
txertatzen ziren habeen gainean [Ikus 190 eta 200]. 

 14. mendean Jatorrizko Dorrea handitzea 
erabaki zuten, Barruti Fortifi katu batez, Dorreak 
izkinatan zituelarik. Mentalitate aldaketa bat ger-
tatu zen, eta oraindik Defentsa Funtzioa nagusia 
bazen ere, Funtzio Erresidentziala presentzia han-
diagoa hartzen hasi zen. Oraingo honetan, Segu-
ritatea Barrutiari fi datzen zaio, eta beraz, horren 
barnean, antzinako garaikoak baino etxebizitza 
konfortagarriagoak eta irekiagoak altxa ahal ziren.

 Barrutia Ate batez etetearen ondorio 
gisa Dorre bat jaso zen berau defendatzeko, eta 
behar ziren baliabideekin hornitu zen. Barru-

[410] Dorretik Erronda Bidera eramaten duen Atea. 
(Viollet-Le-Duc-en Encyclopédie Médiévale-n arabe-
ra).

[400] Latsaga-ko Sarrera Dorretik Erronda Pasabidera eramaten zuen Atea. (Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).
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tiaren inguruan oraindik irauten dute hurbiltzea 
zailtzen zuen Lubaki edo Foso bat izan zena-
ren hondakinak [Ikus 210 eta 220]. Badirudi 

[420] Latsaga. Harresia. Iparraldeko Kurtina (Tesi Autorearen Argazkia, 2009ko Iraila).

[430] Kurtinaren Sekzioa. (Viollet-Le-Duc-en Encyclo-
pédie Médiévale-n arabera).[450] Latsaga-ko Dorre 

Diagonala. Barneal-
dea. Lurreko Solairuko 
harrizko hormaren atea. 
(Tesi Autorearen Argazkia 
2010ko Martxoa).

[460] Artaxoa. Zerkako 
Defentsa Dorrea. Bar-
nealdetik goiko solairuak 
barneko hormarik gabe.
(Tesi Autorearen Argaz-
kia 2016ko Ekaina).

[440] Latsaga. Dorre Diagonala. Kanpoaldea (Tesi 
Autorearen Argazkia, 2010 Martxoa).
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zegoen, Metalezko Piezen bidez indarturik [Ikus 
310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380 eta 390].
 
 Bestalde, Defentsa Estrategia bat izan zen, 
soilik Hiru Horma zituzten Dorreak eraikitzea, bar-
nera ematen zuen aldea libre edo arin utziz, era-
sotzaileak Dorre bat hartzen zuen kasuan, Dorre 
horretan gotor ez zedin, barrutiaren barnealderantz 
defentsa posible gabe gelditzen baitzen, defendat-
zaileen esku geratuz. Horregatik, Sarrera Dorre ho-
nek hiru horma trabatu besterik ez du, laugarrena, 
barnekoa, ez dago trabatua, eta harrizkoa da baina 

ere, egon zela garai batean Zubi Altxagarri bat, 
Sarrerako Atera heltzeko [Ikus 230 eta 240].

 Horrez gain, segur aski, Matxakol edo 
Matakan sinple bat jarri zen Sarrerako Atearen 
gainean, eta bertan egun bao modifi katu bat ikus-
ten dugu [Ikus 250, 260 eta 270]. Dorrearen oi-
narria piramide trukatu bat da, metro bateko al-
tueraraino, eta ezponda osatzen du, hau da, horma 
lurretik angelu batekin abiatzen da gorantz, eta 
ondoren bertikala bihurtzen da. Horrela Dorrea-
ren goiko partetik jaurtikitako objektuak errebo-
tatzen zuten, eta erasotzaile posibleengan talka 
egiten zuten [Ikus 280]. Honek esan nahi du, 
oso litekeena dela, Dorrearen gailurrean hega-
lean zegoen elementuren bat egon izana, edo gu-
txienez Merloiak, objektuak jaurtikitzen zituzten 
defendatzaileak babes zitezen [Ikus 290]. Leku 
kritikoetako Defentsa, angelu itsuak babesteko, 
Gezi-leihoen bitartez  indartzen zen [Ikus 300].
 
 Erasotzaileak oztopo guzti hauek iragatea 
lortzen zuen kasuan, ikusiko zuen nola Sarrera Do-
rreko Atearen gainetik jaitsiko zitzaion Arrastelu 
Metaliko bat barnerako pasabidea moztuz, egun, 
harrizko arkuaren inguruan egindako Zirrikitua 
besterik gelditzen ez bada ere. Dorrearen barnean 
kokatzen zen Arrastelua jasotzeko Polea Sistema 
bat zuten. Arrasteluaren atzean Zurezko Ate tzarra 

[470] Latsaga. Goiata edo Garita Poligonala.
(Tesi Autorearen Argazkia, 2010 Martxoa).

[490] Goaita edo Garita. (Viollet-Le-Duc-en Encyclo-
pédie Médiévale-n arabera).

[480] Molin de Bagatz / Moulin de Bagas Errota Go-
tortua. Goaita edo Garita Poligonalekin.
https://c2.staticfl ickr.com/8/7452/15784400473_
e0b20e93ea_b.jpg
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soa ezagutu behar dugu. Defentsa, erasotua izatea 
saihesteko edo erasoaren efektuak minimizatze-
ko hartu behar den jarrera da. Gu gauden kasuan, 
funtsean erasotzailearen aurrean eraikinek hartzen 
duten Defentsa Estatikoari buruz ari gara. Indar pare 
honetan, erasoa-defentsan oinarritu da Fortifi ka-
zioen eboluzioa.  Eraso modu berri bakoitzaren au-
rrean defentsa modu berri batez erantzuten da. Ho-
rregatik, funtsezkoa da Gazteluak aztertzerakoan, 
garai bakoitzeko armak eta gerraren artea oso ongi 
ezagutzea, Gazteluak eraikitzen zituztenak zertaz 
defendatzen ari ziren uler dezagun. Eta ondorioz 
konkluitu nola lortzen zuten. Guk noski, ez gara 
adituak gai honetan, baina adituengana joko dugu.

 Nafarroan beste erresuma askotan be-
zala, berri dokumentalak dauden lehen armak 
Ezpata, Lantza eta Arkua dira. Berantago, etorri 
ziren, Balezta, Makina eta Ingenioak, Artilleria, 
eta azkenik Arnes eta Armadurei buruz arituko 
gara (Martinena, 1994: 496, 498, 510, 521, 535).

Ezpata

 Ezpata bi modutan erabili zitekeen. Estoke 
modura, hau da, laban gisa, edo Matxete modura, 
hau da, etsaiari ebaketa edo mozketa izugarriak 
eragiten zieten kolpeak deskargatuz. Erdi Aroan 
azken modalitate hau zen maizen, eta bi eskuekin 
maneiatzea exijitzen zuen. Zaldunak maiz bi ezpa-
ta mota zeramaten,  bata arinagoa, zaldi gainetik 
erabiltzeko, eta bestea astunagoa bertatik jaiste-
rakoan erabiltzeko9. Maisuen izenak eta jatorriak 
aipatuko ditugu interesgarria delakoan. 1382-an 
Joan argentero-ari 18 libera eta 4 soldata pagatu 
zioten erregerentzako (Karles III.a) ezpata bat zi-
larrez goarnezitzeagatik10. 1381-an Zangoza-ko 
errezibidorearen partetik, maisu ezpatagile Joan 
delako bati, Errege-Erreginek emandako 12 libe-
ra, 20 gari kahiz-etako pentsioa kobratzen zuen, 
bere familia mantentzeko (Martinena, 1994: 497).

 Arma honen eragina eraikinetan, adibi-
dez, zera da, Dorreen eskaileratako biratze no-
rabidea, eskaileraren gora eta atzeraka zihoan 
defendatzaileari abantaila emateko burutzen zu-
ten, eta erasotzailearena zailtzeko. Beraz, eskai-
leraren biraketa  norabidea honen ondorioa da. 

Lantza

 Lantza hastapenean luzera motzekoa zen, 
eta aurrerago bere luzera handitzen joan zen, eta 

arinagoa da, erraz hausteko modukoa, eta askotan 
sinpleki, ez dago hormarik, eta Zoru-Egituren or-
dez batzuetan erraz suntsitzeko plataformak egi-
ten zituzten ere (Cairns, 2001: 22). Sarrera Dorre 
honen gailurretik harresiaren Kurtinaren altueran 
Sarbide bat zegoen, zehazki Erronda Bidera helt-
zeko [Ikus 400 eta 410]. Oso litekeena, da Kurtina 
honek Merloiak eduki izana, nahiz eta zoritxarrez 
ez den arrastorik gelditu [Ikus 420 eta 430]. Es-
kualdean bertan, beste Dorre-Etxetan Merloien 
adibideak daude. Eta gauza bera gertatzen da Ipar-
mendebaleko Dorrearekin, hau da, Dorre Diagona-
larekin. Hala da, hau ere hiru albotakoa da, defentsa 
arrazoiak direla-eta [Ikus 440, 450 eta 460]. Dorre 
Diagonal honek ere ezponda du, beraz, elementu-
ren bat izango zuen Dorrearen gailurrean objektuak 
jaurtikitzeko. Bai Hurda edo Kadafalku bat, edo 
gutxienez Merloiak, gainera Zoru-egitura bat baita 
gailurrean, beraz honek adierazten du zoru bat ze-
goela Merloi hauetara heltzeko. Barrutiko Mende-
baleko Harresian apoio edo berme oso pronuntzia-
tua duten Gezi-leihoak daude, eta honek, itxuraz 
adierazi nahi du, urrunerako jaurtitzeko tiroa erraz-
teko zirela, esan nahi baita, mendi gailurretarantz.

 Eta Hego-Mendebaldeko izkinan elemen-
tu diferente bat dugu, Harrizko Goaita edo Garita 
Poligonal bat da [Ikus 470, 480 eta 490]. Izkina 
fl ankeatzea posible egiten duen elementua bat da 
hau. Harresiko Horman bermatze egoki bat lortze-
ko, barnealdean Harrizko Tronpa bat dago. Barru-
tiko Hegoaldeko Harresiaren Kurtinan Latrina bat-
zuk ditugu, eta honek konfi rmatuko luke Gazteluan 
Tropa Armatu permanentea egongo litzatekeela.

 Ikusten denez, eraikinak, bere eskalan, 
eraso bat erresistitzeko elementu guztiak ditu. Lo-
gikoki ez dago prestatua eraso handi edo setio lu-
zeak erresistitzeko, baizik eta banda armatu txikiei 
aurre egiteko, edo inbasio bat motelarazteko, hori 
baitzen hain zuzen Nafarroako Erresumako estra-
tegia. Hau da, Gaztelu txiki kopuru handia eduki, 
berez bakoitza ez bazen gai etsai handi bat batailan 
erresistitzeko, guztien artean bai moteltzen zuten 
konkista, eta asko gainera, inbaditzailea Fortalezia 
ugari okupatzera behartzen baitzuten, eta horrela, 
aukera ematen zien bertako Goarnizio eta Jende 
Armatuari okupatzailea etengabe zirika zezaten. 

Gerraren Artea

 Defendatzen den oro aurretik erasoa izan 
delako da, beraz defentsa ezagutzeko, aurretik era-
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27 libera, 5 dozena lantzagatik, eta beste hainbeste 
bere burdinak zituzten Dardoengatik, 110 soldata 
eta 106 soldata dozena (Martinena, 1993: 497, 498).

 1512-an Gaztelak Nafarroako Erresuma 
konkistatu zuenean, beste Lantza mota batzuk sar-
tu ziren, Pikak edo zalditeriaren karga  gelditzeko 
lantza luze bereziak, eta Jineta edo lantza motzak.

 Lantzak eraikin militar batzuen altuera 
determinatzen zuen, zaldi baten gainean bere no-
rainokoaren arabera. Foru Orokorrak zera dio: “ez 
daitezen egin (…) ez Dorre altuagorik gizon batek 
bere zaldiaren gainean lantzarekin hel dezakeenik, 
gizona zaldi zelatu baten gainean15. Hau noski, uler-
tu behar da, Jaun-Andereen Dorreei dagokienez, 
zeren Errege-Erreginen, hau da, Estatuaren Gaz-
teluetan ez zen mugarik jartzen Defentsa garaian. 

Arkua

 Arkuari eta bere erabilerari buruz, berri 
gutxi dago dokumentazioan. Arma honen, erabi-
lerari eta ezaugarriei buruz informazio gehiago16.

bere erabilera zalditeriaren arma gisa izan zen11. 

 Badirudi Tuterako mairuak nabarmendu 
zirela lantza egile gisa. Benetan, burdinazko pun-
ten forjan espezializatutako errementariak ziren, 
Haga, haga-maisuek egiten baitzituzten. 1353-
an Mosen Toriel, burdinazko lantzagile maisuak, 
errezibitu zituen 16 libera bere espentsengatik, 
eta beste zazpi kideenak, Frantziara zihoazenak 
Errege-Erreginen zerbitzura12. 1364-an, Tuterako 
lantzagile eta errementari Muza Salon, Mahoma 
Almari, Adorraman Catalan, eta Mahoma Alborge, 
Iruñera joan ziren, handik Errege-Erreginek agin-
duko zuten lekura joateko13. 1431-ean Iruñeko ha-
gagile Mikel Urritza-koak eta Perutxo Segura-koak 
27 libera errezibitu zuten 5 dozena lantzengatik, eta 
beste horrenbeste bere burdina zuten Dardoenga-
tik, 110 soldatetara, eta 106 soldata dozena. 1378-
an, diruzainak 32 t’erdi fl orin  pagatu zituen 16 
Arku, eta 6 Gezi-kargengatik, Baionan Jaun Garro-
koak erosiak halako ingeles arkulari batzuentzat14.

 1430-ean, Iruñe-ko hagagile Mikel Urritza-
koak eta Perutxo Segura-koak errezibitu zituzten 

[500] Arkularien erasoa (Gravett, 2002:31).
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rroako Entziklopedia Handia, 1990, Aezkoa hitza).
Balezta

 12. mendean ez dakigu Latsaga-n zer ze-
goen baina litekeena da Dorre arkaiko bat egon 
izana. Aurreko kapituluetan aurreratu ditugu ho-
rrelako eraikin baten ezaugarriak. Garai horretan 
jada balezta azaldu zen, eta 12. eta 16. mendeen 
arteko periodoko arma karakteristikoa izan zen 
[Ikus 510 eta 520]. Dirudienez, bizantziarrek in-
bentatu zuten, eta Mendebaldera erresuma dife-
renteetara, Gurutzaden bitartez hedatu zen. Arkua-
ren perfekzionamendua da, eta bere efektua hain 
ziren hilgarria, 1139-an Letran-go Kontzilioan 
debekatu egin zela. Gutxienez armada kristauak 
elkarren artean borroka egiten zutenean. Hala ere 
badirudi debekuak ez zuela efektu handirik izan. 
Tiroaren prestaketa arkuarekin baino motelagoa 
zen, baina tiroa zehatzagoa eta efi kazagoa zen, 
Malla Koten (kateen) kontra ere, hau da, solda-
duek janzten zuten burdinazko eraztunez egin-
dako babesa zulatzen baiztuene ere. Arma honen 
agertzeak zalditeriaren dekadentzia hastea ekarri 
zuen, eta aurrerantzean infanteriak pisu handia-
goa izan zuen gerra akzioetan (Martinena, 1994: 

 Erdi Aroko Arkuak dudarik gabe eragin 
inportanteagoa izan zuen bere eraso hilgarriari au-
rre egiteko sortzen ziren Eefentsa Elementu Esta-
tikoetan. Horrela, eraikinek defendatzailearen lana 
errazteko eta erasotzailearena zailtzeko, elementu 
diferenteak moldatu zituzten. Horren adibide di-
tugu Merloiak, Latsaga-n iraun ez dutenak, baina 
aztarna ebidenteak daude existitu zirenarena, bai 
Dorreen gailurretan, eta bai Barrutian. Harrizko ele-
mentuak dira, Karel modura era ez jarraian jartzen 
direnak, proiektil bidezko erasoak zailtzen dituz-
tenak defendatzailea babestuz, irtetearekin soilik 
erantzuteko aukera ematen diotenak [Ikus 500].

 Arkulariei dagokionez, begira zer dio-
ten Aezkoa Ibarrari buruz. Bere zereal produkzio 
zailaz aparte, Erdi Aroan Ibarreko ekonomia, ber-
tako mendietan elikatutako zerri aziendan, eta 
transhumantzia erregimenean Bordele-ko landa-
taraino heltzen zen behi aziendaren ustiapenean 
oinarritu zen. Inguru geofi sikoaren susbsistentzia-
ren maila umilak, periodikoki, populazio sobe-
rakinak sortzen zituen, adibidez, 1056-an, Aibar 
herria populatzera inbitatutako aezkoarrak, edo 
14. eta 15. mendetako Nafarroako armadetara 
erroldaturiko Arkulari eta Baleztari adituak. Es-
pezializazio militar hau Antso VII. Azkarra-ren 
Foruan oinarritzen da, bertan, ustezko oste edo 
zalditeri mobilizazio kasua aurreikusten duenean, 
aezkoarrak sar zitezen subiranoa beraren Guardia 
Pertsonalean (Gran Enciclopedia Navarra/Nafa-

[510] Gafa eta Sinfoniako Balezta (Viollet-Le-Duc-en 
Encyclopédie Médiévale-n arabera).

[520] Baleztarien Setioa (Gravett, 2002:30).
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498, 501). Arma honi buruz informazio gehiago17. 
 Baleztak zurezkoak egin ziren bitar-
tean, horiek egiteko Amezkoa eta Burunda-ko 
mendietako haginak erabiltzen ziren. 1396-an 
4 libera pagatu zizkioten baleztari Martin de-
lako bati, mendi horietara a taillar texos, hau 
da, mendietara “haginak moztera” joan zelako18.

 1362-an, baleztari maisu Jaun Urtsua-
koak agindu zion diruzainari paga ziezaioten 
20 libera eta 6 diru, baleztetako soka egite-
ko balio izan zuen kalamuzko roa batengatik. 

 1435-an Mendietako Errezibidoreak 
hornitu zituen Bramant-eko (Flandria) hari-
zko 20 mataza, Olite/Erriberri-ko balezteta-
rako. Urte horretan bertan Iruñeko gerriko-
gile Perutxo-k 20 libera eta 16 soldata jaso 
zituen baleztak armatzeko 13 gerrikoengatik19.

 1261-an badakigu balezten prezioa, 
Tibalt II.ak kalitate onezko bi lortu baitzi-
tuen bi zaldunei emateko, eta 26 soldata ba-
lio izan zuten. 1359-an Martin Segura-koari 
22 libera pagatu zizkioten tornuzko lau balez-
tengatik, Tutera-ra eramateko gastua barne20. 

 1430-an pagatu zioten Zangoza-ko Pere 
Erdara-ri, 19 libera eta 8 soldata, altzairuzko bi 
baleztengatik, eta tornuzko sinfoniako batnenga-
tik, armatzeagatik, Laguardia-ko Gaztelurako21. 
 
 Beste maisu batek, Lope Ezkerra izenekoak, 
maestro de bayllestas, kobratu zituen 60 soldata, 
1328-an, Zangoza-ko Gaztelu tzarreko balezten tor-
nu, intxaur eta soken errebisatu eta osatzeagatik22.
 
 1361-an, merioak lanean mantendu zuen 
Lizarrako Gazteluan Mikel Perez Badostain-
ekoa, “Xeme”, ezizena zuena, saetak egiten. 
 
 Tuterako Gazteluan arma mota honetako bil-
tegi bat zegoen, eta 1364-an giltza Gilen Meacourt-
ek zuen. Data horretan, handik 50 balezta ateratzea 
agindu zuten, Iruñera garraiatzeko, han beste bilte-
gi bat baitzegoen Maria Mehea Dorrean, San Niko-
las burguan, eta handik Baionara eraman zituzten23.

 Baleztak normalean geziak jaurtikitzen 
zituen, lances Nafarroan, eta orokorrean “artille-
ria” esaten zitzaien. Eta horietatik defendatzeko 
leiho espezializatu batzuk diseinatu ziren, Gezi-
leihoak deiturikoak. Irekidura bertikal eta estu bat 

[530] Gurdi tzar gaineko Tornu Balezta (Viollet-Le-
Duc-en Encyclopédie Médiévale-n arabera).

[540] Guilhem Anelier-en okzitanierazko poemaren 
lehen orria (Fitero-ko Monasterio-tik datorren kodi-
zea, Espainiako Erret Historia Akademia) (Menéndez; 
Martinena, 2001:21).
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tapultaren eskeman oinarritzen ziren eta ha-
rriak edo beste material batzuk jaurtikitzen zi-
tuzten (igniferoak, hau da, sua zeramatenak, 
edo pestiferoak, oso usain txarra zeramatenak).

 Ingenio hauek, 1276-ko Nafarroa-ko Ge-
rran erabili ziren, Guilhem Anelier Okzitaniako 
Tolosako idazlearen poemak (Menéndez Pidal, 
Martinena, 2001: 21) okzitanieraz kontatzen digu-
naren arabera [Ikus 540], eta bertan espreski aipa-
tu zituen horrela deituriko ingenioak, Manganeles, 
Balistas edo Pedreras [Ikus 550], eta Trabuquetes, 
eta jaurtikitzen zituzten hiru kintaletako harriak ere 
(1 kintal = 45 kg.) [Ikus 560 eta 570]. Ingenio-
rik karakteristikoena Manganel-a zen, Trabuketea 
kalibre handiagokoa zen, kontsidera zitekeen garai 

da hormaren kanporantz, eta abozinatua, eta ho-
rregatik zabala barnerantz. Tesian zehar maiz ai-
patu ditugu. Beti bezala, defendatzaileari abantaila 
emanez. Latsaga-n Gezi-leiho adibide on batzuk 
ditugu, Dorre diferenteen fl anko diferenteak esta-
liz. 15. mendean hobekuntza batzuk gertatu ziren 
gezietan, ordura arte gezi konbentzionalen antze-
koak baitziren, eta Artilleria Modernoaren antza 
handiagoa zuten virote-engatik ordezkatu ziren. 
Eta bodoque-ak ere, buztin egosiko, marmolezko 
edo berunezko ere bala moduko batzuk ziren, eta 
armadura bat zeharkatu zezaketen 250 pausutara. 

 Fernando el Católico-ak Nafarroa kon-
kistatu ondoren ere balezta erabiltzen segitu zen.

 1431-ean, Iruñeko merkatari batzuei 
bi balezta erosi zizkieten, “sinfonikoak” dei-
turikoak, bata Los Arcos-erako, eta bestea 
Labraza-rako24 (Martinena, 1993: 498, 501). 

Makina eta Ingenioak

 13. mendean, Latsaga-n oraindik Jato-
rrizko Dorre exentua dugunean Artilleria Neu-
robalistikoa azaldu zen, eta bere gerra makinak 
tortsio eta tentsio bitartez funtzionatzen zuten 
ingenioak izan ziren, eta Fortifi kazioak hauste-
ko balio zuten, eta era berean setiatuek erabiltzen 
zituzten setiatzaileen makinak suntsitzeko, hur-
biltzea zailduz [Ikus 530](Martinena, 1993: 510)

 Lehen berria 1275-ekoa dugu. Honek 
noski, Fortifi kazioen hormei eragin zien, hor-
tik aurrera, askoz ere erresistenteagoak izan 
behar baitzuten. Makina hauek erromatar Ka-

[550] Balista edo Asaltu Pedrera (Viollet-Le-Duc-en 
Encyclopédie Médiévale-n arabera).

[560] Trabuketea.
http://www.allancharlesmondor.ca/archives/Euro-
pe2006/0000000141/IMG_3422-s.jpg

[570] Gaztelu bat Trabukete bidez erasotzen. Erdi 
Aroko Pintura (Gravett, 2002:25).
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leek emisarioak bidali zituzten kapitulaziorako25.
 Badira beste erreferentzia konkretu bat-
zuk makinen eraikuntza eta muntaiari dago-
zkionak. Adibidez, 1362-an, Aragoiko muga 
defendatzeko Zangozan buru belarri ari zi-
ren lanean, eta Iruñeko sokagile Antso Erlantz 
Adurraga-koak kobratu zituen 100 soldata bere 
jornalarengatik, ingenioetarako sokak egine-
agatik, eta beste 10 soldata bere morroiarekin 
Zangoza-ra egin behar izan zituen bidaiengatik26.

 13. eta 14. mendeen artean erabilitako 
ingenio karakteristikoena Manganel-a zen. Ane-
lier-ek kontatzen du jada aipatu dugun bere “Na-
farroako Gerran” nola okasio horretan Nabarre-
riakoak armatu eta kokatu zituzten San Zernin 
burgukoen kontra manguanels et algarradas e 
trabuquetz assatz27. Zera dio ere, ingenio hauek 
hiru kintaleko harriak jaurtitzen zituztela, etxeak, 
Dorreak eta elizetako beirategiak suntsituz, e l’s 
trabuquetz que jetan peyras de tern quintals, e 

hartako artilleria astuna. Poema honen pasarte ba-
tean zera kontatzen digu, Garaño Gazteluko setio-
an, delako maisu Beltran batek esku hartu zuela, 
engeynnaire molt bó, eta bere makinak, zehazki 
trabukete deitzen dio, harriren bat jaurti zuen Gaz-
teluaren mailarik altuena gainditu zuena. Bigarren 
ingenioa kokatzera joan zirenean, defendatzai-

[580] XIV mendeko kanoi bat. Erdi Aroko Pintura 
(Gravett, 2002:62).

[590] Zur gaineko Bonbarda (Viollet-Le-Duc-en Encyclopédie Médiévale-n arabera).
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de dicho logar31. Garai hartan ere enkargatu zen 
un caynon de fi erro grant Donibane Gaztelurako, 
8 libera de poldras-ekin, hau da, Bolborarekin32. 

 Matxin Albiz-ekoa eta Peyronin Irulegi-
koari 52 libera pagatu zizkieten por dos pipas 
de caynnon con VI quintales de fi erro, Tutera-ko 
Gaztelura zuzenduak. Iruñeko kanoi errementa-
ri Matxin Amasa-koak kobratu zituen 80 libera 
por un caynnon comprado d’eill pora la goarni-
zon del castiello de Falces, con ciertos poluos33.

 Perrin Bordele-koak urte batzuk egin 
zituen Nafarroan, Karles II.aren zerbitzura, eta 
honek 30 libera eta 25 gari kahizetako urteko 
pentsioa asignatu zion. 1383-an oraindik asigna-
turik zuen halako donoa jaso zuen altxorretik34.

Hasieran burdina forjatuzkoak ziren, eta beranta-
go brontzekoak egin ziren. Lehen Kanoiak azal-
du ziren aldi berean Bolbora azaldu zen. Itxu-
raz, hasieran, Baiona-tik ekartzen zuten Bolbora. 

 Mende hasieran Babes Jantziak perfe-
kzionatzen hasi ziren, eta Arnesak edo Nafarroan, 

trencan los ostals, las tors e’l veyral28. Nabarre-
riatik jaurtitutako proiektil batek suntsitu zuen Ga-
lea Dorreko gailurra, Burguaren harresian, baina 
defendatzaileek igo zituzten goraino haritzezko 
habe handi batzuk, eta zeharka ezarri zituzten, 
estalki modura, e quan venía la peyra del trabu-
quet sobra, metíanse deius, tro al colp era pasat29.

 Eta azkenik Aneliers-ek, behin eta be-
rriz aipatu zituen Pedrera-k, 1276-an era-
bili ziren ingenio gisa. Okasio hartan, osti-
litateen hasiera baino lehen, Gobernadore 
Beaumarché-k Gorteetan adierazi zuen Iruñe-
ko populazio diferenteak batzuk besteen kontra 
trabuquetz e periers asko ari zirela eraikitzen30.

Artilleria 

 14. mendean Latsaga-ko Barrutia zabaldu 
zenean, Suzko Artilleria edo Pirobalistika azaldu zen, 
1378an, lehen kanoiekin tiro-ak edo trueno-ak dei-
turikoak, Nafarroako Karles II.aren erreinaldia oso 
aurreratua zegoela, eta Gaztelaren kontrako gerrare-
kin kointziditu zuen, 1378 eta 1379-an  [Ikus 580]. 
 
 Aurrerantzean, arestian aipatu ditugun 
ingenio hauei buruzko berriak eskasak dira. Ka-
noi berri hauek Gaztelu eta hiriak defendatzeko 
erabiltzen ziren, bere gehiegizko pisuak eta bere 
maniobrabilitate nuluak, erasorako ez gomenda-
garriak bihurtzen zituztelako. Eskuz egindako 
Harrizko Bolak jaurtikitzen zituzten, dirudienez 
ezin zuten lau baino tiro gehiago bota orduko.

 Nafarroako artilleriaren hasierako garai 
honetan, maiz agertzen zaigu dokumentuetan le-
hen maisu kanoigile baten izena, Perrin de Bordel 
edo Bordele-koa. 1378-an, pagatu zizkioten 199 
libera eta 15 soldata por dos cannones que eill 
fezo en Tudela … por a la garnizon del castiello 

[600] Tuterako zubia defendatzen zuen antzinako Ka-
noia (Yanguas y Miranda-ren Diccionario de Antigüe-
dades-en arabera).

[610] Artilleria pieza, “Alkuza Motakoa” deiturikoa 
(Viollet-Le-Duc-en Encyclopédie Médiévale-n arabera)
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lleriaren kargu egon baitzen39. Hortik aurrera, Ka-
noiek paper erabakigarria jokatu zuten plaza, zelai 
bataila, eta edozein izaerako akzio militarretan.

 Urte hauetan, dokumentazioan ar-
tifi ze diferenteen izenak agertzen dira, hala 
nola ingenioak egiteko maisu Johan Lom-
bart, Kulebrinagile Johan Urlians edo Or-
leans, eta artilleria maisu Antonio Moraton40.
Horren ondorioz, hiri eta Gazteluak Su Ahoz 
hornitu behar izan zituzten, eta honek diru 
ordainketa handiak ekarri zituen. 1456-an 
Zangoza-ko Juratuek Altxorrari 240 libe-
ra entregatu zioten Bonbarden obrarako41.

 Eta Erdi Aroko harresi altu eta estuek 
Errenaisantzako harresi zabal eta baxuei bide 
eman zieten, Harriz eta Hondarrez eginak inpak-
tuak erresistitzeko. Latsaga-n ez ziren Harre-
sietako hormak transformatzera heldu, eta Erdi 
Arokoekin gelditu zen, hain zuzen ere, egun 
ikusten ditugunak. Baina beste toki askotan, 
Horma zabaletako Fortalezia berriak eraiki zi-
ren, adibidez, guk induskatu duten Amaiur Gaz-
teluko Errenaisantzako parteko Horma zabalak. 

 16. mendean, jada hastapenetan Artilleriak 
progresu handiak esperimentatu zituen, eta piea ti-
poak eta kalibreak ugaritu ziren. Idoate-k, 1507-an 
diruzainarengandik Gartzia Lesaka-koak jaso zituen 
Kanoi, Arma eta Efektuen, Inbentario bat publikatu 
zuen, eta honek Nafarroako azken Errege-Erregina 
pribatiboek zuten Artilleriaren ideia bat ematen 
digu, Erresumaren konkistaren bezperetan. Hemen 
erantsi behar dugu autore honek, behin eta berriz, 
aipatzen dugun akatsa egiten duela. Hau da, bere 
ideologia, gertakizun historikoen gainetik jartzen 
du, berberak ere badakielako aipatzen dituenak ez 
zirela izan Nafarroako azken Errege-Erregina pri-
batiboak, hauek Iparraldean segitu baitzuten Erre-
suma Subirano eta Independientearekin aurrera, 
eta noski segitu zuten bere Arma eta Armadarekin, 
eta Errege-Erregina pribatibo gehiagorekin, noski. 

 Hemen, argi eta garbi esan behar dugu, 
garbi gera dadin, hainbestetan aipatzen duen Do-
nibane Garazi, Gaztelau-Espainiarrek ez zutela 
konkistatzea lortu, eta izatez, gaur egun Frantziako 
administraziopean dagoela, eta ez Espainiako ad-
ministraziopean, eta Nafarroako lurraldeak zirela, 
beste guztiak bezalaxe. Hau ez da jarrera zien-
tifi koa, eta onartezina da. Hala ere, egun, ustez 
autore edo historilari zientifi koak direnak segit-

Plaka-k deiturikoak sortu ziren. Hastapenean, 
Malla Kotaren (kate) gainean erabiltzen ziren. 
Litekeena da, Pierres II. Latsaga-koak hauek era-
bili izana, zeren Pierres-ek Albaniara akonpai-
natu zuen Infante Luis-ek, 1355-ean, agindu 
baitzuen armadura horiek konpontzeko behar zi-
ren materialen erosketa, eta 1358-an etorrarazi 
zituen Bordele-ko artisauak armadurak egitera.

 15. mendean Kanoi hauen erabilera jene-
ralizatzen joan zen. Gaztelaren kontrako Gerran, 
1429-tik 1430-era aktibitate artillari handia egon 
zen, eta Bonbarda motako piezak erabili ziren [Ikus 
590, 600 eta 610]. Yanguas, 1840 aldera, antzinako 
artilleria pieza bat ikustera heldu zen, garai hartan 
Tiro del Puente edo “Zubiko Tiroa” bezala ezagu-
tua, oso aspalditik Ebroko zubiaren ondoan koka-
tua egon zelako. Itxuraz Erdi Aroan, hiria defen-
datzen zuten hiru Dorreetako batetik zetorrena35.

15. mendean, Kanoien erabilera hedatzen eta za-
baltzen joan zen, tipo eta kalibre berriak agertuz. 
Badirudi garai hartan arabarrak piezen fundiziora 
dedikaturiko lantegi on eta maisu konpetenteak 
zituztela. 1421-ean 15 libera pagatu zizkioten 
correyero Joan Vitoria-koari, bere gastuengatik, 
Gasteiz eta Agurain-era joateagatik, Nafarrora 
artifi ze kanoigile on bat aurkitu eta ekartzeko36.

 Errenaisantzarantz goazela, badirudi mai-
su artillerialariak bere Kanoi eta Bonbardekin 
probak egiten zituztela bere kokalekuan instalat-
zerakoan. 1428-an Prokuradore Martin Villava-
koak errezibitu zuen halako diru kopuru bat Do-
nibane Garazi Gazteluko Kanoia ensayar, edo 
“saiatzera” gastatu zuenarengatik, eta lan horren-
gatik 4 libera pagatu zizkioten Enric de Bearn-i36.

 Beste Kanoi eta Bonbarden artean, jene-
ralizatzen hasi ziren, 15. mendearen erdialdean, 
Kulebrinak. Gerra Zibiletan eta aurreko perio-
doan erabili izan ziren. 1442-an bonbardari Pe-
rrin Gentil-i eta Olite/Erriberri-ko kanpaigile 
Potier-i kupre karga batzuk eman zizkieten, Ku-
lebrinak egiteko, Viana-ko Printzearen aginduz38. 

 Garai horretan ere Kanpainako Artilleria 
erabiltzen zen, hau da, gurdien gainekoa. Nafa-
rroako Joan II.ak erabili zituen hiriak setiatzeko. 
1462-an, Joan II.ak Pierres Ducrel Erresumako 
Bombardari izendatu zuen Juan II. Usurpatzaile-
ak, Asiaian, Arazuri eta Abartzuza hirien kontrako 
setioan prestatu zituen zerbitzuengatik, bertan arti-
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ekartzen zela. 1378-an, eman zizkioten bi fl orin 
delako Petriko bati, bolsero eta mandadero-a hiri 
“gaskoi” hartara joateagatik Kanoietarako pol-
dra-k ekartzeko (Komatxoak Tesi Autorearenak 
dira). Hemen erantsi behar dugu, Baiona hirian 
gaskoi asko bazegoen, eta badago ere, euskal hi-
ria zela, eta dela. Egun, Baionan euskara gehia-
go egiten da gaskoia baino. Donostia ere, garai 
hartan, gaskoiez josita, zegoen baina euskal hiria 
zen, eta da ere egun. Eta euskara gehiago egiten 
da gaskoia baino, hizkuntza honen azken hiztu-
nak 19. mendean desagertu baitziren. Berriz ere, 
intentzionalitate politikoa zientziaz mozorrotua.

 16. mendeko lehen urtetan, ia guztiz inpo-
satu zen Berunezko Munizioa. Proiektilak, horiek 
jaurtikitzen zituzten armak bezain dibertsoak zi-
ren. Lonbardak ia erabilerarik gabe, 18 bat liberako 
harrizko pilotak jaurtikitzen zituzten (I libera gutxi 
gorabehera 0,45 kg.). Lonbardetak 12 libera. Ser-
pentinoak 30 liberako pilotak. Kulebrinak 18-koak. 
Sakre-arenak 7-tik 9-rainoko liberakoak. Falkonete-
arenak 3-tik 4-rainoko liberakoak, eta berunezkoak 
ziren. Ribadokin-arenak, berun eta burdinazkoak, 
4-tik 6-rainoko ontzakoak. Buzanoa-renak 1-etik 
3-raino liberakoak, eta Arkabuz-arenak, burdina-
zkoak, 2 ontzakoak. Jantziei dagokienez, konkis-
taren ondoren oraindik, leku asko dago armadurak 
gordetzen direnak43 (Martinena, 1994: 496-535).

Arnes eta armadurak

 13. mendera arte, zaldun edo arma pertso-
na baten ekipoa horrela osatzen zen, Altzairuzko 
Malla Kota (Kate), Burdinazko Kaskoa, Ezkutua, 
eta noski, arma ofentsiboak, Ezpata eta Lanza. 
Peoi edo infanteek, hau da, jeneralean Gazteluko 
goarnizioa integratzen zutenek, ohiko arma gisa 
Arkua erabiltzen zuten, eta gero Balezta44. Be-
raz, litekeena da, Pierres I. Latsaga-koak Malla 
Kota bat janztea. Izatez, bere ondorengo Pes II.ak 
hil aurretik ondasunak banatu zituen, esaterako 
Gilenot Salha-koari eta Gilen Arnalt Sueskun-
goari altzairuzko Malla Kota bat eta Bazinete edo 
Burdinazko Kasko bat bere Cormaill-arekin45.

 14. mendeko lehen urtetan babes jantziak 
perfekzionatzen hasi ziren, eta Arnesak edo Plaka-
k deiturikoak sortu ziren, hasieran Malla Kotaren 
gainean janzten zirenak, baina denboraren pode-
rioz, piezak elkarren artean egokitzen joan ziren ar-
madura konpletuak edo artikulatuak osatu arte, eta 
hauen goren garaia 15. eta 16. mendeak izan ziren. 

zen dute kopla horrekin, behin eta berriz. Baina 
segitzen du autoreak, eta zera dio, arestian aipatu 
duen armamentu hori Viana-ra eraman beharre-
koa zela, Konte Lerin-goaren kontrako Gerrarako. 
Atentzio bereziarekin aipatzen dute, espreski,  
“La Bearnesa” deitzen zioten pieza bat, pelotas 
de plomo con dados de fi erro, hau da, “burdina-
zko dadoak zituzten berunezko bolak” jaurtikit-
zen zituena. Bolbora asko bidali zuten ere hara42. 

 Beraz, ikusten dugu Fernando el Ca-
tólico-ak Nafarroa konkistatzen saiatu au-
rretik, Nafarroako Erresumako Fortifi kazio 
guztiak artilleriaz, eta Armez eta Bolboraz hor-
nitzen ari zirela, Gerra zetorrenaren seinale. 

 Nafarroan lehen Kanoiak agertu zirenean, 
garaiko dokumentazioan erregistratzen dira pol-
dra edo “bolborari” buruzko berriak, polvos edo 
“hautsak” bezala ezagutua ere. Formula horrela 
osatzen zen, bi parte sufre, hiru egur-ikatz, bost 
kresal, guztia hauts bihurturik –hortik izena- eta 
zurezko mortairuz nahasia, eta berantago xede 
horretarako prestaturiko errotetan iragaten zuten. 
Badirudi hasiera batean Baiona eta Barcelona-tik 

[620] Armadura Konpletuak, 1400 inguruan (Viollet-
Le-Duc-en Encyclopédie Médiévale-aren arabera).
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300 fl orin Poitiers-en egindako bi pare armadura 
osoengatik. 1422-an, Iruñeko merkatari Simon 
Rest-ekoak errezibitu zituen diruzainarengandik 
217 libera Milan-en egindako altzairuzko hiru 
Kotengatik, bere zilarrezko bloka gainurreztue-
kin, hurrenez hurrez, Erregeari, Gortetako Konte 
Cortes-ekoari, eta Joan Ezpeleta-koari zuzendurik. 

ORAINARI ERREFERENTZIA

 Arestian ikusi dugu Nafarroako Erresu-
maren kasuan garai hartako sozietateak indarrean 
zeuden demarkazio politiko-administratiboak 
gainditzen zituela. Eta adibide gisa jarri dugu 
Baiona hiria. Aipatu dugu jada ere, Lapurdiko 
Bizkonterria Nafarroako Antso III. Nagusia-k 
antolatu zuela 1023-an, eta horrek noski gero-
ra, ondorioak ekarri zituela. Ikusi dugu ere Na-
farroak teorian beste erresuma batzuen menpe 
zeuden inguruko lurraldeekin zituen harremanak. 

 Eta hona ekarriko dugun berriki jazo den 
gertakizun oso inportnate bat, hain zuzen ere, 
Baiona hirian gertatu  dena, 2017ko Apirilaren 
8-an. Europako azken Talde Armatua-ren armaga-
betzea, euskal Talde Armatua-ren betirako armaga-
betzea, hain zuzen ere, hiri horretan gertatu da. Eta 
bertako jendeak, sozietate zibilak antolatu du. Eta 
euskaraz, milaka eta milaka pertsonei jakinarazi 
die, hiri horretako plaza handi batean bildu zire-
nei, bertan zeuden bitartekari internazionalei ere. 
Eta Eliza Katokikoko eta Protestanteko bi kide os-
petsuei ere. Ikusi dugu ere, guerrilla horren arma-
zuloen kokapenak, egungo Euskal Herria gaindit-
zen zuela, eta Tesi honetan hainbestetan aipatugu 
dugu Eremu Zabal horretan barreiturik zeudela. 

 Egun ere garai hartako sozietatearen on-
dorengoa dena, indarrean dauden partizio politiko-
administratiboen arabera aztertuko bagenu huts 
handiak egingo genituzke analisi zientifi ko ba-
tean. Orain, sozietate hori zatituta agertzen zaigu 
ere, Espainiako Erresumaren eta Frantziako Erre-
publikaren artean. Baina horrek ez du esan nahi, 
bi estatu horiek inposatu duten lerro artifi zialak 
errealitatea banatzen duenik, eta bi aldetako so-
zietateak inolako harremanik ez duenik, nahiz 
eta estatu horiek mendeak daramatzaten duten in-
dar guztia jarriz, hori horrela izan dadin saiatzen.

 Gauza bat dira dokumentu ofi zialak, 
eta bestea errealitate ukaezina. Eta gogoratu be-
harko genuke fenomeno hau ere, garai histo-

1312-an Zaldun Nafar baten Arnesak edo Nafarroak 
“Plakak” ondoren bezala osatzen ziren, Perpuntea 
(Nafarroan) edo kamisoia, lorigon (Nafarroan) edo 
Malla Kota, gambay (Nafarroan) edo juboi akol-
txatua, eta gamberas (Nafarroan) edo hanketakoak, 
eta genoilleras (Nafarroan) edo belaunetakoak, 
hankak eta belaunak babesten zituztenak, eta ca-
peillina de fi erro (Nafarroan) edo kaskoa, burua 
osorik babes zezakeena, eta kasu horretan yelmo-a 
deitezen zen. Aldaera txikiekin detailei dagokie-
nez, horrela zihoazen ekipaturik Mendebaleko Eu-
ropako zaldunak osteetara joaten zirenean46. Beraz, 
litekeena da Bertrand Latsaga-koak imajinan [620] 
azaltzen den horrelako bat jantzi izana. Nafarroako 
Museoan eta Nafarroako Erret Artxibo Nagusian 
badaude horrelako armadura konpletuak gorderik.
 
 Zaldiak ere Arnesez babesturik joaten zi-
ren, eta honek arintasuna eta mobilitatea kentzen 
zieten konbatean. Honi buruz erantsi behar dugu, 
egun ikertzaileek heldu diren konklusioa oso kon-
trakoa dela, esan nahi baita, armadura guztia hauek 
uste zena baino askoz ere arinagoak zirela. Eta on-
dorioz, ez ziela inolako mobilitaterik kentzen jan-
tzita eramaten zutzutenei, eta era guztietako mugi-
mendu azkar eta arinak egin ahal zituztela. Beraz, 
fi metan ikusten dugun armadura oso astunena ere 
beste “meme” edo mito bat besterik ez dela, au-
toreek, beren ezaguerak eguneratu gabe, eta beren 
informazioa kontrastatu eta egiaztatu gabe, eten-
gabe errepikatzen dituztenak. Baina segi dezagun. 
Lizarrako Gazteluan, 1338-an bost loriga zegoen 
zaldikoteentzat, eta “adarrez egindako bularretako 
zuri bat” (Yanguas, 1840, artikulu “Castillo”). 
 
 1358-an, Nafarroako Infante On Luis 
berak etorrarazi zituen Nafarrora Bordele-ko 
artisauak Erresumara armadurak egiteko. Ga-
raiko dokumentazioak armurero hitzarekin 
deitzen ditu, soilik arma ofentsiboak egiten zi-
tuzten armero-etatik bereizteko. Hauen bila joa-
teko misiorako izendatu izan zen Gilen Arnalt 
Beltzuntze-koa, Donapaleu-ko Salako Jauna47.

 1378-an, Ortès/Ortheze-ko armagin Jo-
hanet de Mont, Nafarrora etorri zen bere lan-
kideekin bere lanbidean aritzera, eta Erre-
ge-Erreginek 27 libera, 15 gari kahiz, eta 15 
ardo kargako urteko soldata seinalatu zioten.

 Erregeak bere armadurak Erresumatik 
kanpo lortzen zituen. 1366-an Karles II.ak pagatu 
zituen, eskuderia maisu Guiot de Arcy-ren bitartez, 
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Europako Instituzioen inkoherentzia “astrono-
mikoa” erakutsi zuen. Espainiako estatuan ilega-
lizatu egin baitzuten arrazoi oso larri batengatik, 
zer eta “organizazio terrorista” baten parte iza-
teagatik. Frantziako Estatuak ordea ez zuen ha-
lakorik ikusi. Beraz, bazen Espainian ilegalizatua 
partidu politiko bat, bere ordezkariak espetxera 
eraman zituztenak, eta berriz Frantzian partidu 
politiko hori legala zen, eta bere ordezkariak nor-
maltasun osoz parte hartzen zuten Instituzioetan. 
Europako instituzioek “aberrazio” juridiko ho-
nen aurrean, guk dakigula oraindik ez dute fi tsik 
esan. Beraz, berriz ere ikusten dugu, dokumen-
tuak gauza bat direla, eta errealitatea beste bat. 

 Maila ludiko batean esan behar dugu feste-
kin ere antzeko zerbait gertatzen dela. Bi aldetakoak 
oso antzekoak direla, baina ez hori bakarrik baizik 
eta beraien artean interakzioa sortzen dela. Esan 
nahi baita, alde batean gertatzen denak besteari era-
giten diola, eta elkarrekin eboluzionatzen doazela. 

KONKLUSIOAK 

 Nafarroa Europako Erresuma zaharrene-
tarikoa dugu. Eta hau ilustratzen duen oso ane-
kdota on bat dago. Hain zuzen ere, Okzitaniako 
Tolosa-ko pintore postinpresionista ospetsu eta 
antzinako aristokraziako noble Konte Tolosa-Lau-
trèc-ek (1864-1901) protagonizatua (Frantsesez 
Henry Toulouse-Lautrec bezala ezagutua). Ez da 
tesi batean erabiltzen diren argumentu mota baina 
oso grafi koa delako ekarri dugu hona. Enric Tolo-
sa-Lautrèc Paris-en lanean ari zela bere gorabehe-
retan erakusketa bat antolatu zuen. Halako batean 
erakusketako komisarioak aipatu zion, pertsona 
misteriotsu bat agertu zela, eta bere koadro batzuk 
erosi zituela, eta bisita-karta bat utzi zuela kontak-
turako. Zera zion papertxo hark, Serbia-ko Errege 
Milan I. (1854-1901). Tolosa-Lautrèc sutan jarri 
omen zen. A zer ausardia Errege Berri honena. 
Guregana horrela aurkeztea. Gu, Tolosa-Lautrèc 
Leinua, Nafarroako Erresuma zaharreko ondoren-
goak.

 Nafarroak antolamendu politiko konple-
tua garatu zuen Erdi Aroan, eta Errenaisantza ga-
raian mailarik gorenera heldu zelarik. Nafarroako 
Legeak, oro har Pirinioetakoak bezala, konsue-
tudinarioak ziren, hau da, ohitura eta usadioetan 
oinarritutakoak. Eta kontzeptu hau ezin izan zuten 
Errege-Erreginek aldatu. Beste leku askotan ere 
legeak ohitura eta usadioetatik etorri ziren, bai-

rikoetako dokumentuak aztertzen ditugunean. 
Hau da, dokumentuek ez dutela beti errealitatea 
islatzen, ezta gutxiagorik ere. Horregatik arkeolo-
gia fi dagarriagoa da dokumentuak baino. Inolako 
dokumentuetan azaltzen ez den Gaztelu baten az-
tarnak aurkitzen badituzte arkeologoen konklu-
sio zientifi koa ezin da izan aurkitutako Gazte-
lua ilusio optiko bat dela, baizik eta dokumentu 
egokia ez dela oraindik aurkitu, edo aurkitutako 
dokumentuek ez dutela errealitatea fi del islatzen. 

 Eta gauzak errazago ikusten direnez adibi-
deekin, jar ditzagun batzuk. Errealitate ukaezina 
da sozietate horretan, bi estatuak markatu duten 
lerroaz bi aldetara oraindik hizkuntza eta kultura 
berberak dirauela. Espainiako Estatuak aitortzen 
du bere demarkazio politikoaren barnean lurral-
de batzuetan, oraindik euskara mintzatzen dela, 
eta ofi zilatzat hartzen du. Frantzia moderno, au-
rreratu eta demokratikoak ordea ez du halakorik 
onartzen. Beraz, bere dokumentuek iradokitzen 
digute bere demarkazio politikoaren barnean hitz 
egiten den euskara ilusio auditibo bat dela, edo 
kasurik hoberenean zerbait entzuten dela baina 
ez dela hizkuntza ofi zialaren kategoriara heltzen.

 Errealitate ukaezin horren kontra beti ezin 
denez egin, estatu horiek batzuetan etsi egiten 
dute, eta muga gainditzen duten Instituzio Ofi zia-
lak onartzen dituzte beraien borondatearen kontra. 
Adibidez, “Euskaltzaindia” edo Euskararen Aka-
demia, euskal lurralde guztietan ofi zialki onartua, 
eta euskararen existentzia ukaezina egiaztatzen 
duena. Instituzio honetako presidenteak batzue-
tan alde batekoak dira, eta bestetan bestekoak.

 Beste adibide nabarmen bat dugu, oraingo 
honetan ez soilik Espainia eta Frantziako aginta-
riek onartzen dutena, baizik eta Europakoek ere 
ofi zialki onartzen dutena. Akitania, Euskal Komu-
nitate Autonomoa eta Nafarroako Komunitate Fo-
rala biltzen duen Euro-eskualdea da, alderdi anitze-
tan eskualde hauen arteko kolaborazioa errazteko, 
ekonomian, infraestrukturetan eta abar. Kasua-
litatez, Euroeskualde honek, garai historikoko 
Nafarroako Erresumakoak izandako lurralde ge-
hienak biltzen ditu, eta gure Eremu Zabala da ia.

 Politika beran ere gauza bitxiak gertat-
zen dira. Adibidez, Partidu Politiko berberak aur-
kezten direla bi estatu diferente horietako hautes-
kundeetara, hala nola EAJ/PNV/PNB edo HB. 
Azken Partidu Politiko honekin gertatu zenak, 
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ez beste erresumetan zeuden noble superboteretsu 
horiek. Eta ildo horri jarraikiz sozieta horizon-
talagoa zen. Gazteluak adibidez, nobleek erama-
ten zitzuten bere izaera militarra zela-eta, baina 
ez ziren Gazteluen jabe. Nafarroako Erresumako 
ia Gaztelu denak, bakar batzuk kenduta, Errege-
Erregineneak ziren, hau da, Estatuarenak, beraz 
Publikoak. Eta noble hauek gutxi gora behera lau 
urteko denboraldiz gobernatzen zituzten asignatu-
riko Gazteluak horrenagtik beren soldata errezibi-
tuz. Baina epe hori gainditu ezkero Gaztelua utzi 
beharra zuten, eta beste Gaztelu bat asignatzen 
edo esleitzen zitzaien. Horrela propio gisa ez zeza-
ten sentitu, eta ez zitezen ondasun horretaz jabetu, 
horrela heredatzea ekidinez.

 Nafarroaren “Urrezko Garaia” 16. men-
dean izan zen, eta Paue-ko Gortean gertatu zen, 
Nafarroa Bearnoarekin konfederatu zenean, eta 
Errege-Erregina nafarrek egoitza Paue-ko Gaz-
teluan kokatu zutenean. Europa mailan ezaguna 
izan zen maila kultural eta intelektualarengatik, 
eta erlijio arrazoiengatik Europako jakintsu ospet-

na Nafarroaren berezitasuna da, aipatu dugunez, 
Errege-Erreginek ezin izan zutela lege horien gai-
netik jarri. Nafarroan lelo gisa ezaguna da, antes 
leyes que reyes, hau da, “errege-erreginak baino 
lehen legeak”. Honek monarkaren erdi hautake-
ta esan nahi du, Foruak edo Legeak ez bazituzten 
betetzen beste batzuk hautatzen baitzituzten. Beste 
lelo oso ezaguna da ere, Obanos-eko Batzarreko 
Infantzoiena, eta zera dio, Pro libertate Patria Gens 
Libera State, hau da, “Herriaren Libertatearen 
alde, herritarrak libre izan”. 13. eta 14. mende-
tan  ohitura eta usadioen alde borrokatzen ziren, 
Errege-Erreginen, Rico homme-en, Apezpikuen 
edo Burgesiaren edo Gaizkileen abusu saioren bat 
sumatzen zutenean. Batzarra Kapare, Zaldun, Kle-
riko eta Nekazariz osatua zen. Beraz, hauek ez dira 
lelo hutsak, sozietate baten idiosinkrasia defi nitzen 
duten adierazpenak baizik. 

 Beraz, Nafarroako Estatua Zuzenbide 
Propioa zuen antolamendu politikoa dugu, Zu-
zenbide Erromatar eta Germaniarretik berezia, 
nahiz eta logikoa denez haien infl uentzia ere 
izan. Pixkana instituzionalizatzen joan zen, Esta-
tu Modernoa sortzeraino. Laburbilduz, aipatuko 
ditugu, Nafarroak Erdi Aroan zituen instituzioak, 
egun edozein herritarrek arazorik gabe identifi ka 
ditzakeenak direla. Erret Kontseilua edo Gober-
namendua, Gorte Nagusia edo Auzitegi Gorena, 
Gorte Orokorrak (Hiru Estatuak, hau da, nobleak, 
eliza eta hirietako biztanleak osatzen zutena) edo 
Parlamentua, eta Compto-en Ganbera edo Fi-
nantza Bulegoa edo Ogasuna. Ondoren, mendetan 
zehar erreformak egin ziren instituzio hauek mo-
dernizatzeko, Europako beste erresumen antzera. 
Erresuma independiente gisa, 1512 arte Lurral-
dearen Hegoaldea Gaztelak konkistatu zuen arte. 
Hala ere, Gaztela-Espainiako Koroaren barnean 
ere, garatzen segitu zuen, 1836 arte, orduan disol-
batu baitzitzuten erresumako azken instituzioak. 
Eta Iparraldean, estatu independiente gisa 1620 
arte, Frantziari lotu zitzaion arte. Hala ere, han 
ere, eta Frantziako Koroaren barnean garatzen se-
gitu zuen 1789 Frantziako Iraultza arte. Orduan 
desegin baitzituzten frantzirren Liberté, Égalité eta 
Fraternité-aren izenean nafarren antzinako Liber-
tateak.

 Nafarroa monarkia bat bazen ere, ikus-
ten ari gara bazituela bere berezitasunak. Nobleei 
dagokienez ere diferentea zen aldameneko erresu-
mekin konparatuz. Noble gehienak txikiak ziren, 
Baroi eta goi mailakoak egon bazeuden ere. Baina 

[630] Isaac Newton-en Principia edo Philosophiae na-
turalis principia mathematica, 1687-an idatzia (https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Prinicipia-title.png).
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egiten ziren, eta Erdi Aroko Harresi estu eta luzee-
tatik, Errenaisantzako harresi zabal eta baxuetara 
iragan zen.

Beraz, hemen justizia historiko pixka bat egin nahi 
dugu, eta historiografi a ofi ziala pixka bat oreka-
tu, eta aldarri bat egiten diegu autore zientifi koei, 
behingoz, Nafarroa izan zena bezala trata deza-
ten. Europako Erresuma bat bezala, eta ez egungo 
ikuspegi partzial eta okerretik. 

Oharrak

1 Albert Rigaudiére Paris II Panthéon-Assas Unibertsi-
tateko zuzenbide profesore emeritua da.

2 Jesus Egiguren euskal politikari eta saiakeragilea da. 
Gainera Doktorea da, 2003-an defendatu zuen bere 
tesia UNED-en (Madrid-en), Cánovas del Castillo y 
la cuestión forla vasca en la historia constitucional y 
política de los siglos XIX y XX, UNED-eko Zuzenbidea 
eta Instituzioen Sailan.

3 Joseph Moret-ekoa (1615-1687) Nafarroako historia-
gilea eta Kronista ofi ziala izan zen.

4 José María Lakarra historiagile, fi lologo, mediebalis-
ta eta heraldista nafar ospetsua izan zen. Erdi Aroko 
Historian Doktorea eta Katedraduna, eta Espainiako 
Historia Akademiako Kide Numerarioa izan zen.

5 N.E.A.N. Compto-ak, kaxoi 97, zbk. 3, 10, izen fami-
liarra, Monteano-ren arabera.

6 Masparrauta, arteetan graduatutako maisu iruindarra 
zen.

7 Paleografi a nafarreko lantegia. 16. eta 17. mendetako 
Letra Humanistikoa, Nafarroako Errege Artxibo Na-
gusiko Liburutegia, 2015-eko Azaroaren 23, 25, 27, 30 
eta Abenduaren 2, Peio Monteano-k emana, Iruñea.

8 François Bayrou (Francés Vairon bearnesez), 1993-an 
Frantziako Hezkuntza Ministroa izendatu zuten, eta 
2007 eta 2012-an Frantziako Presidentziara aurkeztu 
zen politiko bearnesa da. Europa Federalaren aldeko 
konbentzitua, Henrike III. (N) eta IV. (F)-koaren bio-
grafi a idatzi zuen, Le Roi libre.

9 Viollet-Le-Duc, liburuki II: 297-310.

10 N.E.A.N.K., XIV, 297, Martinena-ren arabera.

11 Viollet-Le-Duc, liburuki II: 390-398.

12 Nafarroako Erret Artxibo Nagusiko Katalogoa, II, 

su perstsegituak han babesten zituztelako.
 Nazio gisako identitaeari buruz, esango 
dugu, euskara zela hizkuntza nagusia eta heda-
tuena baina dokumentu ofi zialak latinez eta erro-
mantze diferentetan idatzi zirela, euskarazko testu 
bakan batzuk iraun badute ere. Baina egoera hau 
ez zen Nafarroakoa pribatiboa. Europa osoan lati-
na zen Elizaren eta Legeen hizkuntza, gero pixkana 
erromantzeek, modu naturalean, hartu zioten txan-
da, azken fi nean latin berri bat baitziren. Elizak, 
eta batez ere Eliza berriak, bere mezu berria zabal-
tzeko, bertako hizkuntzak hartu zituenean aldatu 
zen guztiz panorama. Bestalde, euskara hizkuntza 
isolatua zen, esan nahi baita, aldameneko erre-
sumetan hitz egiten ziren hizkuntza latinoekin zer 
ikusirik ez zuena. Honek ere bidea gehiago zaildu 
egin zion. Baina hala eta guztiz ere, Nafarroako 
Erresumarekin hasi zuen bere normaltasuna, eta 
Erresuma honen gainbehera behartuarekin hasi 
zuen bere dekadentzia, gaur arte. 
 
 Beste erresumetan gertatzen zenarekin 
konparatuz eman ditzagun datu batzuk. Biblia 
1523-30-an itzuli zen lehen aldiz frantsesera, eus-
karazko Testamendu Berriaren itzulpena euskara-
ra 1571-koa dugu. Tartean Linguae Vasconum Pri-
mitiae titulua latinez badu ere, euskaraz idatzi zen 
lehen liburua izan zen, 1545-ean. Azkenik, gogora 
dezagun, Isaac Newton-ek berak, grabitazio uni-
bertsala deskribatzen den bere liburu Principia edo 
Philosophiae naturalis principia mathematica [Ikus 
630] titulua eta edukia latinez idatzi zuen, 1687-
an, oraindik hizkuntza kultua hori zela pentsatzen 
zuelako, eta ingeles hiztun afi zionatuek kritika ez 
zezaten. Guk tesi hau euskaraz idatzi dugu etxe-
koek ulertzeko, baina ingelesera itzultzeko asmoa 
dugu, izatez, egin ditugun erreporte edo txosten 
guztiak ingelesez ere idatzi ditugu, egun ingelesa 
baita hizkuntza kultu internazionala.

 Azkenik, Defentsa Sistema eta Artearen 
Gerrari buruz bi hitz, eraikinetan zuten infl uen-
tziagatik. Ikusi dugu nola arma ofentsiboen gara-
penaren arabera, eraikin militarrek egokitu behar 
izan ziren. Horrela hasieran Ezpata, Arkua eta 
Baleztari aurre egiteko diseinatu ziren, Eskailera 
Bereziak, Gezi-leihoak eta Merloiak eraikiz, eta 
setioari aurre egiteko Horma estu eta altuak. On-
doren lehen Artilleria Neurobalistikoa agertu zen, 
eta honek kalte handiak sortzen zizkien Gaztelu eta 
Fortifi kazioen Fabrikei. Beraz, Hormen garapena 
hasi zen. Eta Suzko Artilleria edo Artilleria Piro-
balistikoa agertu zenean triskantzak izugarriak 
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ren arabera.

39 N.E.A.N.K., XLVIII, 91, Martinena-ren arabera.

40 N.E.A.N.K., XLVI, 821, 883 eta 970, Martinena-ren 
arabera. Lombart-ek Printzearen zerbitzura egiten zuen 
lan; Urlians-ek bere piezak Juan II. Usurpatzialea-ren-
tzat egiten zituen Tuteran, eta Moraton-i dokumenturen 
batean trabukugile deitzen zaio.

41 N.E.A.N.K., XLVII, 905, Martinena-ren arabera.

42 N.E.A.N., Rena-ren Paper Solteak, kax. 36, zbk. 11. 
Idoate-k publikatutakoa, Nafarroaren esfortzu belikoa, 
apendizearen dok. Zbk. 1.

43 N.E.A.N., Compto-etako Paper Solteak, leg. 172, 
karp. 7, Martinena-ren arabera.

44 Viollet-Le-Duc.,1814-1879, lib. II: 205-233.

45 N.E.A.N.K., Comptoak, XX, 356, Asiron-en arabera.

46 Encyclopédie Médiévale, lib. II, 416-420 “Plates”; 
322-327 orr. “Gambison”; 274-278, “Cotte”, 335-337 
“Genouilléres”, 339-341, “Gréves”, eta 268-270, “Cha-
pel”. Bestalde, 220-222 orr.-tan aztertzen da 11-13. 
mendetako antzinako Malla Koten, eta 14. mendeko 
karakteristikoak ziren Kotako Armadura Mixtoen eta 
Arnesen arteko iragatea.

47 N.E.A.N.K., III, 3, Martinena-ren arabera.
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gertatzen da hau, joera dagoelako, batez ere egun-
go egoeratik abiatzea, duela mende asko gertatu 
ziren gauzen aztertzeko. Esan nahi baita, hitzak eta 
izendapenak ere ez direla neutroak, eta askotan in-
tentzio ezkutu bat gordetzen dutela. Gureari eutsiz, 
“Armeria Buru Jauregiei” eta “Ahaide Nagusien1 
Dorreei”, askotan, esparru berezi, eta separatu bat 
egozten zaie. Lehenengoak, ez du inork dudan 
jartzen egungo Nafarroako fenomeno bat direla, 
Ahaide Nagusien Dorreak ordea, badirudi egungo 
Nafarroatik kanpo dauden euskal lurraldeetan he-

 Orain arte idatzi ditugun kapituluetan 
Dorre Seinorialen eremua eta eboluzioa eta tes-
tuinguru historikoa ikusi ditugu. Orain aztertzera 
goazena hautatu dugun Eraikin Multzoa da, azken 
kapituluan jada, defentsa arkitekturan, Gaztelu-
Jauregiaren ezaugarriak zerbait erakutsi baditu-
gu ere. Irakurlea jada ez bada ohartu, aurreratuko 
diogu, kapitulu honetako tituluan beran intentzio 
zehatz bat sartu dugula. Tesi honetan zehar eten-
gabe azaltzen diren historiografi a tradizionalaren, 
gure iritziz, akatsak ekidin nahian. Eta zergatik 

10. KAPITULUA. ARMERIA BURU JAUREGIAK EDO 
AHAIDE NAGUSIEN DORREAK

Laburpena

 Hirugarren helburura heldu gara. Lehen kapitulu honetan Latsaga Gaztelu-Jauregiak eta Nafa-
rroa osoan beste askok osatzen duten Armeria Buruak zer diren azaltzen saiatuko gara.  Autore diferenteen 
iritziak erabiliko ditugu, beti bezala, eta gure ekarpena egiten saiatuko gara ere. Horrela, zabal esateko, 
Erakin edo Eraikin Multzo hauek Baskonia eta gero Nafarroako Leinu zaharren Defentsa Egoitzak ziren. 
Noski, ez dugu dokumentazio idatzirik oso antzinako garaietan zer gertatu zen jakiteko, baina idatziz daki-
gunaren eta arkeologiaren bitartez, orain arte uste zena baino urrunago hel gaitezke. Lan ugari dago egi-
teke baina pixkana badoaz gauzak argitzen, eta gure atzetik datozenak oraindik gehiago argituko dituzte. 
Gaztelak Nafarroako Erresumaren Hegoaldea, hiriburua barne, konkistatu aurretik, hau guztia, ez asko 
jasotzen zuen, Armeria Liburu Zahar bat zegoen. Zoritxarrez, ondoren aipatuko dugun gisa, zirkunstantzia 
“arraroetan” desagertu zena, Espainiako administraziopean. Baina nafarrek eutsi zioten bereari, eta Ar-
meria Liburu Berria egin zuten, egun arte iraun duena, eta bertan azaltzen dira, beste Jauregiekin nahastu-
rik, Armeria Buru Jauregien zerrenda, bakoitza bere armekin. Burua (cabo Hegoaldeko erromantzez), ize-
nak berak dion bezala, Jatorrizkoak dira, inondik ez datozenak, eta beste guztiak haietatik datoz. Liburuan 
lehenik, Erresumako Arma nagusiak azaltzen dira, Errege-Erreginena erdian, eta inguruan, Erresumako 
Hamabi Rico-homme-enak. Ikusiko dugu nola historikoki Nafarroakoak izan ziren lurralde guztietakoak 
azaltzen direla. Eraikin Multzo hauen jabeek pribilegio batzuk zituzten, ohorezkoak eta praktikoak. Ez 
opari huts grazios gisa, baizik eta Erresumaren Defentsa Militarrean parte hartzearen truke. Bidebatez, 
eta tamalez, ikusiko dugu, Eraikin Zoragarri hauen gehiengoa egun dagoen egoera penarria, patetikoa 
esango genuke, sozietate kultu batek inoiz onartuko ez zukeena. Gurea nonbait, ez da talde pribilegiatu ho-
rretara sartzen. Ikusiko ditugu autore diferenteen defi nizioak, eta proposatzen dituzten jatorriak, eta azke-
nik ausartuko gara geure hipotesi propioa ekartzen. Esku artean duguna hobekiago ulertzeko Nafarroako 
nobleziari buruz zertzelada batzuk emango ditugu. Eta ondoren gaira sartuko gara, eta ikusiko dugu 
zer-nolako problemak azaltzen zaizkigun hau guztia aztertzerakoan, dokumentazioak termino asko erabil-
tzen baititu, eta bakoitzarekin zer nahi duten esan jakitea ez baita erraza. Eraikinen tipologiari buruz ere 
hitz batzuk esango ditugu. Azkenik, Latsaga Gaztelu-Jauregi Eraikin Multzoa aurkeztuko dugu, Armeri 
Liburuan jartzen duenarekin. Horrela prest gaude datozen kapituluetako arkitektura azterketari ekiteko.
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eta Granada-ko Korrejidore,  Madrid, Medina, Al-
calá, El Pardo, eta Aranjuez-eko Etxe eta Gorte-ko 
Auzapez, Finantza Bulegoko Kontseiluko Minis-
tro, eta abar. 1554-an, Printze On Carlos-en Etxea 
formatzerakoan, Felipe II.ak hautatu zuen bertako 
Gobernadore izateko. Gachard-ek kalifi katu zuen 
“instrukzio handiko, tratu gozoko eta izaera zuhu-
rreko gizon” gisa5. Ez da dudarik Armeria Liburuek 
bere atentzioa erakarri zutela modu berezian, gauza 
eder, kurios eta ez ohiko gisa gehiago, bere alder-
di legalean baino. Esku adituz pintatuak izan ba-
ziren, adibidez, Joan Bosch-ekoarena bezalakoa6, 
esplikatzen da bere galtze defi nitiboa kausatu 
zutenen irrika (Menéndez, Martinena, 2001: 49).

 Armeria Liburu Berrian, lehenik azaltzen 
dira Nafarroako Erresumako armak, eta inguruan 
Erresuma babesten duten Hamabi Rico homme-ak 
[Ikus 10], Leinu hauek Errege-Erreginekin harre-
mana izaten zuten. Bigarren ordeneko nobleziak 
ordea harreman zirkunstantziala izaten zuten mo-
narkekin. Ikus ditzagun beraz, hamabi nagusiak:
Almorabid. Lehena, Leinu honen izena  Mairuen 
kontra borrokatzeagatik irabazitako ezizena da.

datzen direla. Ezer ere faltsuagorik. Bi izendapen 
hauek eraikin mota berari egiten diote aipamen, eta 
ez guk esaten dugulako, Nafarroako Erresumako 
dokumentuek hala diotelako. Eta hau frogatzeko, 
zer hobeto adibide grafi ko bat baino. Nafarroako 
Erresumako Armeria Liburu Berrian Erresumako 
Armeria Buru Jauregien zerrenda azaltzen da, 
eta bertan leinu bakoitzaren armak ere errepre-
sentatzen dira. Jada aipatu dugu liburu zaharra 
konkistaren garaian “zirkunstantzia arraroetan” 
desagertu zela.  Liburu honetan inolako berezita-
sunik gabe azaltzen dira Armeria Buru Jauregiak 
eta Ahaide Nagusien Dorreak. Ezin da ezkutatu.

Armeria Liburu Zaharraren galtzea

 Nafarroa Garaiko eta Aragoiko auto-
re batzuk haratago doaz, liburu honen galera 
azaltzerakoan. Eta zera diote, guztiek nahi zu-
ten Armeria Liburuak, ondoren Liburu Zaha-
rra deitu ziotenak, amaiera ia misteriotsua izan 
zuela. Bere desagerpenaren benetako historia, 
Nafarroan hainbeste arduratu zuena, ezin izan 
zen guztiz argitu, “naufragioaren” (Komatxoak 
Tesi Autorearenak dira) esplikazio ofi zialak ez 
baitzuen konbentzitu, desagertu ondoren urte 
asko bilatzen egon izanak frogatzen duenez.

 Arma Errege Lope Aoiz-koa, 1557-ko Ur-
tarrilean zendu zen2, bere aurrekoaren alargunaren 
auzian zehar. Armeria liburuak oraindik Iruñeko 
Auzapezaren Tribunalaren Idazkariaren esku zeu-
den, justizian norenak ziren argitzen zuen bitartean 
zain.  Garai hartan Iruñean, Erret Tribunalaren Bi-
sitatzaile gisa, Doktore Hernán Suárez de Toledo 
zegoen, eta honek tribunal horri egindako bisital-
dian hartu zituen liburuak hurrengo Maiatzaren 
12-an, Gonzalo Ramírez-en testigantzaren arabera, 
bisita horretan Eskribau gisa akonpainatzen ziona. 
Gonzalo Ramírez honek hamabost urte berantago 
deklaratu zuen gogoratzen zuela uste zuela “aipa-
tu doktoreak liburuak hartzea agindu zuela, liburu 
horietan ez zegoelako idatzirik ez fundamentu eta 
ez printzipiorik, liburu horiek izan zezaten behar 
zen autoritatea, bertan deskribatzen ziren armak 
egiazkoak izan zitezen”3. Esplikazio hori ez da ba-
tere sinesgarria suertatzen: Doktore Suárez de To-
ledo Leinu oneko gizona zen, kultua eta noblezia-
ren kuestioetan interesatua, Karles Printzearekin 
mantendutako elkarrizketatik erasota geratzen de-
nez, Doktore Uharte San Joan-ekoak bere Examen 
de Ingenios-en transkribatzen duenez4. Valladolid-
eko Chancillería-ko oidor edo “entzule” izan zen, 

[10] Nafarroako Erresumako eta Hamabi Rico homme-
en armak (Menéndez Pidal, Martinena, 2001: 254).
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nak eta armak, eta zein lurraldetakoak diren aipat-
zen dute, egungo Nafarroa Garaia, egungo Errioxa, 
egungo Gipuzkoa edo La Probinçia, egungo Bi-
zkaia, egungo Araba, eta Egungo nafarroa Beherea 
edo Tierra de Bascos (Euskaldunen Herria), egungo 
Lapurdiko edo Tierra de Labort edo Lapurdi Herria, 
egungoZuberoa, egungo Aragoi, egungo Bearno 
eta egungo Bigorra-koak ere. Hau da, historiko Na-
farroakoak izan ziren lurraldeak. Beraz, autore as-
kok Ahaide Nagusien Dorreak esaten dioten horiei, 
Nafarroako Erresumako Dokumentazioan Armeria 
Buru Jauregiak esaten diete. Adibidez, argi gera da-
din, liburu honetan agertzen diren lurralde diferen-
te bakoitzeko jauregi bat eta bere armak ekarriko 
ditugu hona (Menéndez, Martinena, 2001: 113).

 (Fol. 2) El Vizconde de Echauz [Ikus 20].
Bizkonte Etxauz-ekoa, Baigorri-n, egungo Nafa-
rroa Beherean (zbk. 19)

 (Fol. 16) El Palaçio de Araçuri de Mos-
sen Joan de Monrreal [Ikus 30]. Aratzuri, Oltza 
Zendea, Iruñeko Merintatea, egungo Nafarroa Be-
herean, Tierra de Arberoa, Arberoa Herria (zbk. 
129)
  (Fol. 20) El palaçio de Angoz [Ikus 40].
Angastue/Angós Jauregia, Bearnoan (zbk. 163)

 (Fol. 26) Ocon [Ikus 50]. Ocon, Ocon 
Ibarran, Errioxa-n (zbk. 210)
 
 (Fol. 28) Otro Artieda en Aragon [Ikus 
60]. Artieda, Aragoi-en (zbk. 226)

 (Fol. 49) El palaçio de Langarica en 
Alaba [Ikus 70]. Langarika Jauregia, Iruraitz-en, 
Araban (zbk. 397)

Gebara. Bigarrena, Arabako jatorriko Leinua, oso 
Antzinakoa.

Aibar. Hirugarren Baronia, Handia eta Zaharra.

Baztan. Laugarrena, haran horretan jatorria due-
na, 12. mendean jada dokumentatua.

Urrotz. Bosgarrena, Urroz-ko Hiri Onekoa, Dorre 
Zurikoak. 

Lehete. Seigarrena, bertatik zetorren Joan Corba-
ran Let-ekoa.

Subitza. Zazpigarrena, Noblezia Zaharra.

Rada. Zortzigarrena, Leinu Zaharra.

Bidaurre. Bederatzigarrena, 13. mendean aipatua 
1276-ko Nafarroako Gerran konfi skatua.

Cascant. Hamargarrena, Tibalt I.arekin harrema-
na izan zuten Foru Orokorraren aferan.

Montagut. Hamaikagarrena, 13. mendean nabar-
men Handikoa, Errege Tibalt I.arekin harremana 
izan zuen.

Mauleon. Hamabigarrena, Zuberoako jatorria 
duen Leinu Zaharra.

 Hamabi Leinu hauen ondoren azaldu zi-
ren, Nafarroako historian protagonismo handia 
izango zuten Beaumont eta Agramont leinuak.

 Ondoren Armeria Buruan Jauregien ize-

[20] Etxauz. Armak 
(Menéndez, Martinena, 
2001: 119).

[30] Aratzuri. Armak 
(Menéndez, Martinena, 
2001: 139).

[40] Angastue/Angós. 
Armak (Menéndez, Mar-
tinena, 2001:145).

[50] Ocon. Armak 
(Menéndez, Martinena, 
2001: 152).
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laburpenean. Armeria Buru Jauregiek Nafarroako 
Erresuma Zaharreko berezitasun bat osatzen dute-
la. Eta Leinu antzinakoenen Jatorrizko Oinetxeak 
direla, eta horien arteko gehienak jada armarriak 
zituztela 13. eta 14. mendetan, nahiz eta beranta-
go, 17. mendean, batzuk kalitate hori Koroari dirua 
pagatuz lortu zuten. 18. mendean existitzen zirela 
300 jauregitik gora, eta 190 bat Armeria Buruak 
ziren.  Bere jabeek pribilegioak gozatzen zituzten, 
ez soilik ohorezkoak, adibidez, elizan lehentasun 
lekua, baizik eta fi skalak ere, adibidez, “kuartel”-
en pagamenduaren exentzioa, eta beste benefi zio 
batzuk hala nola vecindad forana edo “kanpo 
auzotasuna”8, hau da, larreak erabiltzea, eta por-
tzio bikoitza komunalen profi tamenduan. Jauregi 
hauen ale ugari preserbatu da, Erdi Aroko De-
fentsa Dorre Zaharretatik, Barroko estiloko Etxe 
Seinorialetara doazenak (Martinena, 2009: 47).

 Zera dio autore honek, Nafarroako Komu-
nitate Foraleko (guk eremua Nafarroa historikora 
zabalduko genuke inolako problemarik gabe) herri 
diferentetan, batez ere Mendialdeko eta Erdialdeko 
ibarretan, beste etxeen artetik nabarmenduz, orain-
dik zutik diraute, denborari aurre eginez, horietako 
Armeria Buru Jauregi zahar asko. Egun iraganean 
izan zirenaren ia itzala besterik ez dira, baina bere 
harriek gure historiaren parte esanahitsua gordet-
zen dute oraindik ere. Eraikin berezi horietatik ge-
hiengoak aspaldi galdu zuen bere mendetako itxura 
Gerrari eta Seinoriala. Horietako nahiko antzinako 
Jauregitarrekin zerikusirik ez duten nekazal etxe 
edo jende xeheen etxebizitza bihurtu dira. Beste 
batzuk zori txarragoa izan dute, eta abandonaturik 
daude, estalkiak erorita, eta horma zaharrak zirriki-

 (Fol. 56) El palaçio de Tardez, en Bas-
cos [Ikus 80]. Atharratze Jauregia, Zuberoan 
(zbk.193)
 (Fol. 71) La casa Balda en la Probinçia 
[Ikus 90]. Balda Etxea, Azkoitian, Gipuzkoan 
(zbk. 568)
 (Fol. 75) Los de Salaçar traen treçe 
estrellas de oro [Ikus 100]. Salazar, Somorrostro 
Harana, Enkarte Herria, Bizkaian (zbk. 601)

 (Fol. 79) Del Varon de Antin [Ikus 110].
Antin-en, Bigorran (zbk. 636)

 (Fol. 91) El palaçio de Yrigoien en Labort 
[Ikus 120]. Hirigoien Jauregia, Uztaritze-n, La-
purdin (zbk. 726)
 Ikus dezagun zer dion Martinena-k7 gai 
honi buruz idatzitako artikulu batean. Horrela dio 

[60] Artieda. Armak 
(Menéndez, Martinena, 
2001: 154).

[70] Langarika. Armak 
(Menéndez, Martinena, 
2001: 184).

[90] Balda. Armak 
(Menéndez, Martinena, 
2001: 212).

[100] Salazar. Armak (Me-
néndez, Martinena, 2001: 
217).

[110] Antin. Armak 
(Menéndez, Martinena, 
2001: 222).

[120] Hirigoien. Armak 
(Menéndez, Martinena, 
2001: 234).
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denatua dago”. Batek esango luke, historia ezagu-
tuta ere errepikatzera kondenatua dagoela, izaera 
humanoaren adierazpen delako. Baina guk beste 
bat erantsiko dugu “bere iragana ukatzen duen 
Herria, desagertzera kondenatua dago”. Gure Tesi 
honetan ere oso ongi datorkigu, benetan Churchill-
ek esandakoa: “historia irabazleek idazten dute”

Defi nizioa

 Nafarroa Garaiko beste autore batek (Yan-
guas y Miranda, 1840) adierazi zuen Jauregiak 
bere armen ezkutuak jartzen ziren etxeak zirela. 
Eta gehiago zehazten du, Armeria Buru Jaure-
gien jabeak Zaldun edo Gentil-homme eta Lei-
nu Buru gisa titulatzen zituztela beraien buruak. 
“Kuartel” (Zerga) eta donatiboetatik exentu zi-
ren, eta Gortetako Eserlekuaren prerrogatibaz, 
eta bertara joateko deialdi nominalaz gozatzen 
zuten, eta horretarako Erresumako Pronotaria-
ren liburuetan agertzen ziren zerrendan. Caro 
Baroja-k zehaztu zuen, Armeria Buru Jauregiaren 
existentziak ez zuela aldameneko etxean Kapa-
retasuna ukatzen, baizik eta halako Antzinatasun 
Nagusitasun bat seinalatzen zuen. Bestalde, bazi-
ren ere beste jauregi batzuk, Erdi Aroko jatorria 
izanik ere, Armeria Buru kalitatea ez zutenak.

 Kapare sinplearen gainetik Zalduna ze-
goen, Erdi Aroan Errege-Erreginen zerbitzura 
armak eta zaldia mantentzen zuen Kapare edo 
Infantzoia zena. Esan dugunez, “kuartela”-k pa-
gatzeko obligaziotik libre zegoen. Kuartelak hi-
riak eta herriek Erresumari pagatu behar zioten 
kontribuzioa biltzen zen hiruhilabeteko epeak 
ziren. Zaldunen Etxeak Jauregi deitzen ziren, eta 
horien jabeak Jauregitarrak (Martinena, 2009: 49). 

 Azkenik, nobleziaren eskala gorenean, 
Antzinako Rico-homme-ak ahanzturara iragan zire-
nean, Armeria Buruko Jauregitarrak zeuden. “Lei-
nu Buru” Zaldunak ziren hauek, beste adar eta etxe 
nobleen iturritzat beti hartu ziren oinetxeen jabeak, 
ondoren Nafarroa osoan zehar hedatu zirenak. Leku 
batzuetan “Gerra Kapitain” izaera zuten, bere auzo-
kide gaineko Mandu Militarrarekin –batzuetan ibar 
oso bat-, eta horiei errebista pasa behar zien “Alar-
de” deiturikoan, eta bataila kanpora eraman apey-
llido10 edo deialdi unibertsala dekretatzen zenean, 
Erresumaren Gerra edo Inbasio kasuan Foruan 
aurreikusita zegoen Mobilizazio Orokorra zena.

tuz beterik, eta aurri moduan. Ez da falta armarria 
ere lapurtu diotenik, bere identitate zeinu nagusia, 
edo sarrerako arkuko dobelak desmuntatu dietena, 
berriz ere batek daki non ezartzeko. Bakar batzuk 
segitzen dute antzinako Jaun-Andereen ondoren-
goek habitatuz, bere historia propiotzat dutenak. 
Edo-ta sentsibilitatea duten jabe berriek, bertan 
erroak eduki gabe ere, horiek errestauratzen jakin 
dutenak, bere gela zaharberrituei bizia, eta ha-
rri zaharrei bere noblezia eta izaera itzuliz. Zein 
ederra izango zen pixkana Historia propioarekin 
berriz ere bilduz, errehabilitatuz joan zitezen, au-
rrietatik salbatuz, Nafarroako hainbeste txokoetan 
oraindik ikus ditzakegun Jauregi guzti horiek, hus-
tu eta abandonaturik! Hemen nabari dugu, testua 
artikulu zientifi koa bada ere, autorearen sentimen-
duak halabeharrez irteten direla. Baina segitzen 
du esanez, zein ederragoa den etxe tzar noble bat 
asmatuz errestauratua, dozenaka urbanizazioetan 
errepikatuz, egungo Nafarroa Garaiko herrietako 
fi sonomia tradizionala aldatzen ari diren, seriean 
atxikitako edozein bloke horien itxura anodinoa 
baino. Hemen autoreak, orainari egiten dio erre-
ferentzia, guk gure tesian egin dugun modura, eta 
egungo arkitektoei eta instituzioei kritika zorrotza 
egiten die, gure iritziz arrazoi handiz, mendetan 
zehar garatu den hirigintza urte gutxi batzuetan 
pikutara bidaltzeagatik (Martinena, 2009: 48).

 Ozenago esan dezake Martinena-k bai-
na ez garbiago. Segitzen du, Armeria buru Jau-
regien egungo egoera penagarria da, lotsagarria, 
patetikoa ere. Sentsibilitate eta kultura pixka bat 
duen edozein pertsona sutan jartzeko modukoa. 
Ezertarako behar ez diren obra faraonikoetan mi-
lioika euro gastatzen dituzten administrazioak, 
ez dira gai, Nafarroako historia errepresentatzen 
duen ondarea gutxienez zutik mantentzeko. Erdi 
Arotik egun arte Gerra, Sute eta makina bat Ez-
beharrei aurre egin dioten eraikinak, besterik gabe 
21. mendean, kultura hitza agintari guztien ahoan 
etengabe entzuten dugula, erortzen utziz. Eta mo-
numentu hauen etorkizuna garantizatzeko planik 
egin gabe. Eta zoritxarrez esan behar dugu, ez 
dela inolako administraziorik libratzen. Hau da, 
hain zuzen ere, gure lanaren, gure Tesiaren arra-
zoia, egoera hau inpotentzia izugarriaz ikusi, eta 
gure dokumentatze eta ezagutze lanaren bitartez, 
azkenean sozietatea kontziente izan dadin egiten 
ari garen astakeriaz. Esaldia modu okerrean Sir 
Winston Churchill-i egozten bazaio ere, fi losofo 
George Santayanak9-ek esan zuen “bere iragana 
ezagutzen ez duen Herria, hura errepikatzera kon-
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 Baina segituko dugu Martinena-rekin. Eta 
zera dio, Nafarroa Garaiko jatorriko beste autore 
batek Armeria Buru Jauregien jatorria 8. men-
dearen hasieran kokatu zuela, bere arabera, sor-
tu baitziren buruzagi baskoien oinarri gisa, goto 
Pelayo-k Asturias-eko mendietatik, Espainiako 
Errekonkista hasi zuen une berean (Argamasilla 
de la Cerda12, 1899-1902). Bere aldetik, Nafarroa 
Garaiko beste autore batek (Elorza eta Rada, 1714) 
On Frantzes Elortza eta Rada-koa-k, bere liburuan 
Argamasilla-k esan zuena bera dio, eta azaltzen 
du lurralde honetako nobleek, “bakoitzak bere 
distrituan Errestaurazioa hasi zuela Etxe-Gotor-
tuak eraikiz, eta bertan errefuxiatuz peril kasuan, 
eta bertatik eta segurtasun handiagoz zirikatzen 
zituzten beren etsaiak” (Martinena, 2009: 50).

 Autore honek adierazten du teoria hauetaz 
aparte zaila dela eraikin hauen jatorria ezagutzea, 
eta eransten du Armeria Buru Jauregia izendapena 
berantiarra dela, eta  “Jauregia” hitza jada 11. men-
dean azaltzen bada ere, badirudi gero esaten zaio-
narekin egokitzen dela. Puntu honetan esan behar 
dugu zaila dela bereiztea kontzeptu hauek dokumen-
tazioan. Esan nahi baita, zer den Gaztelua, Dorrea, 
Jauregia edo Sala, Fortifi kazioa eta abar. Saiatuko 
gara aurrerago argi piska baten ematen gai honetan. 
Itxuraz Espainiako Errege Felipe V.ak Erret Ordena 
bat zabaldu zuen jakiteko Jauregi hauek zeintzuk 
ziren, eta noiztik zituzten Ohore eta Prerrogatiba 
horiek, eta ba ote zen liburu edo asenturik hori era-
sota zegoenik, eta zein autoritatez. Eta Nafarroako 
Errege Artxibo Nagusian (NEAN) preserbat-
zen da, 1723-an Compto-en Ganberak Gaztelako 
Ganbarari igorri txostenaren kopia. Eta zera dio:

 “Aipatu Jauregien jatorria, eta noiztik dau-
den Erresuma honetan ezinezkoa da segurtatzea, 
oso antzinakoak baitira, egun tribunalaren Artxi-
boan dauden tresnak gainditzen dituena”. Hemen, 
gogoratu behar dugu, agian informazio gehiago 
zuen lapurturiko Armeria Liburu Zaharraren des-
tino tristea. Baina segi dezagun. “Aipatu Erresu-
mako noblezia Handi eta Zaharrean, bere jatorri 
eta dependentziagatik badaude Kapare eta Nobleen 
hainbat Oinetxe eta Jauregi, baina beti izan dira Ar-
meria Buru izena izan zuten lustre eta esplendore 
handiagoko beste Jauregi batzuk, eta hauek Lehen 
Nobleziaren Oinetxeak izan ziren eta dira, eta beste 
etxe noble eta oinetxe ezagunetatik bereizten ziren”.

 Erreporte edo txosten honek, garai hartan 
Artxiboan preserbaturik zeuden antzinako doku-

Jauregien jatorria eta pribilegioak

 Jauregien jatorriari buruz existitzen di-
ren teoriak kontsideratzen ditu autore honek, eta 
oso data goiztiar bati dagozkiola dio, eta gainera 
bere ingurua ñabardura ia legendarioak daudela. 

 Nafarroako Garaiko beste autore batek 
kontsideratzen du, zaharrenak sortu zirela baskoiak 
behatu zutenean nola inbaditzaile erromatarrak 
bere konkistak segurtatzen zituzten Dorre eta Gaz-
teluak eraikiz. Literalki horrela dio, “Ongi behatu 
zuten baskoiek nola inbaditzaile erromatarrak se-
gurtatzen zituen bere lorpenak Dorre eta Gazteluak 
eraikiz; eta eredua euskal Baroiengana zabaldu 
zen; eta imitatuz, beren defentsa propiorako, bere 
bigilantzia eta bizitza propioak antolatzera azkartu 
ziren, eta lan honetarako Gerraren Artearen efi ka-
zia handira zuzentzeko behar ziren hainbat ba-
liabide eta elementu metatuz, egiazki errudimen-
tarioak hain garai goiztiar haietan. Orduan sortu 
ziren Dorre-Etxe edo Armeria Buru Jauregiak”.

 Mendeak berantago, Errege Antso VII. 
Azkarra-k lurraldea osoa Fortalezia baso batez be-
tetzeko beharra ikusi zuen, Gaztelu oihan harkaizt-
su baten bidez, Erresuma osoaren lasaitasun eta 
ordenaren betirako talai (Altadill11, 2005: 25). 

 Hemen, guk esan behar dugu Altadill-ek 
lengoaia ia epikoa erabiltzen duela bere idatzietan, 
baina hori ohikoa zela garai hartan, eta ez du honek 
baliogabetzen esandakoa. Autore honek gai hauei 
buruz, eta Erromako garaiari buruz, egun dugun 
informazioa baino askoz ere murritzagoa zuen. 
Hala ere, egun onartu behar dugu inork ez dakie-
la zer gertatu zen garai hartan, eta Armeria Buru 
Jauregiak nondik eta noiztik datozen. Beraz, ez 
dezagun mespretxa autore hau bere estiloarenga-
tik, intuizio handiko pertsonak baitziren, eta haiek 
esandako gauza asko, beraiek hil ondoren, arkeolo-
giak egiaztatu dituelako. Antzeko gauza gertatzen 
da arkitekto famatu Eugène Viollet-Le-Duc-ekin.  
Arkitekto frantziar honek, Altadill-en modura guk 
baino askoz ere informazioa gutxiago zuen Erro-
ma eta Erdi Aroari buruz, baina bere intuizioa eta 
oso barneratua zuen eraikuntzaren logikarekin 
esandakoak, bera hil ondoren ere, arkeologiak 
asko eta asko egiaztatu ditu. Noski, akatsak egin 
zituzten, guztiok egiten ditugun bezala, zer beste-
rik baita Zientzia, autoreek burutzen dituzten akats 
eta proposamen okerrak behin eta berriz gaindit-
zea baino, guztien artean, pixkana aurrera joaz.
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mentuak kontsulta zitzakeen organismo bakarrak, 
identifi katzen ditu Armeria Buru Jauregiak, Fo-
ruak13 Zaldun Boteretsuen Jauregiak deitzen ditue-
nekin. Horrela dio, Nafarroako Artxibo Nagusiak 
1723-an, burutu zuen erreporte edo txostenak:

 “ … Y dichos palacios de Cabo de Armería 
se han denominado de caballeros y con el renom-
bre de poderosos, como se reconoce claramente en 
la oscura antigüedad de nuestros Fueros, porque 
aunque en ellos no se usa ni se halla la voz de pala-
cios cabo de armería, que lo sean los que el Fuero 
llama de caballeros se ve claramente en la ley pro-
visión 3ª de las Cortes del año de 1576, en el que el 
reyno junto en Cortes lo expresó así”. (Nafarroako 
Artxibo Nagusiko 1723-ko erreporte edo txostena 
Espainiako Felipe V. Erret Orden bat konplituz).

 Euskaratuz, “… Eta aipatu Armeria Buru 
Jauregiak izendatu dira zaldunenak, eta gainera 
boteretsu kalifi katibo ospetsuarekin, gure Foruen 
antzinatasun ilunean argi aitortzen denez, ber-
tan ez bada Armeria Buru Jauregiak hitza erabili 
ezta aipatu ere egiten, izan daitezen Foruak zal-
dunenak deitzen dituenak argi ikusten da 1576. 
urteko Gorteetako 3. lege probisioan, non erre-
sumak Gorteekin batera horrela adierazi zuen”.

 Jauregi zaharrenei loturiko leinuak doku-
mentazioan azaltzen hasi ziren, 12., 13., eta 14. 
mendean ere, eta garai hartako dokumentu ugariek 
daramaten zigiluei esker, arma ezkutu errepertorio 
zabal bat ezagutzen dugu (Martinena, 2009: 51).

Leinuen jatorriaren oinetxeak

 Nafarroa Garaiko beste autore batek Arme-
ria Buru Jauregien defi nizio nahiko zuzena sartzen 
du bere obrara (Gartzia Gongora eta Torreblanca14, 
1628). Zera dio, “Armeria eta Gentilezia Jaure-
gia, Gipuzkoa eta Bizkaian Ahaide Nagusienenak 
deitzen dituztenak, beste Jauregi edo Oinetxeko 
dependentziarik ez duena da, eta bera da, bertatik 
atera diren beste Etxe eta Leinu nobleen burua, eta 
esana dagoen bezala bere ezkutu, blasoi eta arma 
intsigniak ditu, eta izen noblea, eta beste Kapa-
reen Etxeen artean Preeminentzia eta Ohoreak, 
Eserlekua du Gorteetan, eta Erresuma honetako 
Forue eta Legeengatik “quarter” eta beste kargu 
batzuetatik exentu da, eta hau beste batzuetatik 
dependentzia eta jatorria ditun jauregiek ez dute”.

 

 Ikusten dugu autore zaharrek, nahiz eta au-
tore honen espainiarren aldeko posizio garbi azal-
tzen dugun oharretan, eragozpen gutxiago dutela 
Nafarroako Jauregiak beste euskal lurraldetako 
Jauregiekin naturaltasun osoz lotzeko, garai mo-
dernoetan gero eta zailagoa izan zena, eta egun ha-
rrigarria badirudi ere, oraindik askoz ere zailagoa.

 Aragoiko autore Menéndez Pidal-ek ida-
tzi liburuko lehen edizioaren aitzinsolasean, as-
matu zuen adierazi zuenean, behar bada lurralde 
honetako heraldikaren ezaugarririk nabarmenena 
armen –ezkutuen- Oinetxe izaera dela, ez baitira 
Leinu baten propiotzat hartzen, Oinetxe batenak 
baizik: Jauregia edo Sala, egungo Nafarroa Be-
herean izendatzen zaien bezala, eta guk eransten 
dugu, Sala zabaldu daitekela Zuberoa eta Gaskonia 
osora. Gauza bera ikusten dute ere antzinako Pro-
bintzia Baskongadoetan (Menéndez Pidal, Marti-
nena, 2005: 23). Armeria Buru Jauregi izenak be-
rak demostratzen du, Armak Jauregiaren propietate 
kontsideratzen zirela, eta soilik honen bidez jabea-
renak. Frantzian, Chef d’armes, Leinuaren Buruak 
diren bitartean –pertsona fi siko bat- Nafarroan Ar-
meria Burua Jauregia da. Jaun-Andereak ez dira 
inola ere Armeria Buru titulatzen, baizik eta Jaure-
giaren jabe eta poseedore. Leinuaren oinetxe cabo 
edo buru-tik hartzen zituzten armak beste Jauregi 
batzuk, normalean lehenengotik zetozen pertsonek 
fundatutakoak. Hauek armak portatzen edo ekart-
zen zituzten bere ezkutuan, bere Jatorrizko Jaure-
giaren armak, Jauregi Nagusiko blasoiak ordea ez 
zuen bestetik portatzen, hau da, ez zuen bestetik 
ekartzen. Honek Arma Jendeen buru bihurtzen zi-
tuen, Gerra okasioetan bere menpe zeudenak, hori 
da modu batez Forutik ondorioztatzen dena. Hau 
izango litzateke Armeria Buruaren beste adiera po-
siblea, hau da, Gerra garaian Jauregitar askok bere 
herrikideengan Agintea zuen Kapitainaren izaera 
hartzen zutela azaltzen duena (Martinena, 2009: 52). 

 Bide batez esan dezagun, hemen argi ikus-
ten dela Eraikin hauen Jatorria Militarra dela, au-
tore askori onartzen kostatzen zaien kontzeptua. 
Ondoren, denboraren poderioz, eta zirkunstantzia 
historikoen arabera, beste funtzio batzuk izan ba-
dituzte ere. Erdi Aroko Gazteluek ere ez zituzten 
guztiek funtzio berberak, nahiz eta guztiek parte-
katzen zuten Funtzio Militarra. Beraz, guri iritziz, 
beste autore batzuekin bat eginez, uste dugu, Na-
farroako Defentsa Sistema Sekundarioaren parte 
zirela. Azken mendetan, batzuk baserri xume bi-
lakatu badira ere. Eta horren froga gisa aipatuko 
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bera, jabea Noblezia Handiko kidea izan zitekeen 
ala Apezpiku-egoitza, Katedral-Kabildo, hau da, 
Apezpikua asistitzen duten klerikoen Kolegioa, 
edo monasterio-ordena bat izan zitekeen ere15.

 Nafarroan, Erdi Aro Berantiarrean, Gaz-
teluak, salbuespen gutxi batzuk izan ezik, Erret 
Ondarearenak ziren, bai une bakoitzeko Defentsa 
beharrek exijitzen zuten arabera Errege-Erreginek 
eraiki zituztelako, edo bai horietaz jabetu zirelako, 
aurreko jabeei egindako erosketa, permuta edo 
donazioz. Soilik 15. mendera sarturik, “neofeuda-
lizazio” prozesu berantiar bat gertatu zen, jaurgo 
ugari sortuz, eta Koroatik transferiturik izan ziren 
hiri eta Gaztelu serie zabal bat, noblezia sortu-be-
rri baten eskura iraganez, jeneralean bastart jato-
rrikoak. Honek kalte konponezinak ekarri zizkion 
Erret Autoritateari, progresiboki ahultzen eta hipo-
tekatzen joan zena, gero eta boteretsuagoak egiten 
ari ziren Leinu sorta bat indartzen zen bitartean, 
beraien artean Bando Desadostasun eta Lehien-
gatik, elkarren artean aurrez aurre jarri zirenak.

 Lehen momentu batean, lehen berri doku-
mentalak existitzen direnetik, Gaztelu eta For-
taleziak Tenentzia eta Ohore Erregimenari lo-
tuak agertzen dira, eta hauek Erret Titularitatea 
garantizatzen zuten, tenenteen mugikortasunari 
esker, erro feudalak permititu zitzaketen oina-
rriak ekidinez. Autoreak esan nahi du, Tenenteak 
aldi mugatuz batez arduratzen zirela Gaztelu ze-
hatz bat edo batzuez osaturiko Tenentziaz, Gaz-
teluzain baten bidez. Ondoren Errege-Erreginek 
beste Tenentzia batera eramaten zituen Tenen-
teak, ez zitezen Gazteluaren jabe sentitu, kargu 
bat besterik ez baitzen, eta ez zezaten heredatze-
ko tentaziorik izan (Martinena, 1994: 119-122). 

Gaztelu seinorialak

 Jaun-Andereen Gazteluak bere propieta-
tea Goi Mailako Noblezia Leinu bati lotua zutenak 
ziren, eta jeneralean hiri eta leku populatuenetan 
kokatzen ziren, nagusiki Domeinu Seinorialekoak. 
Yanguas-ek kontsideratzen zuen propietate hauen 
jatorria egon ziren ohituretan dagoela, monarkia-
ren hastapenetan, Errege-Erreginek bere Baroi eta 
Kapitain-en artean lursailak banatzen baitzituzten, 
beren zerbitzu militarren truke16. Foru Orokorrak 
oraindik jasotzen ditu bere titulu II, III eta IV-
ean garai historiko urrun hartako oroitzapenak.

 

dugu izena beraren pretsistentzia egoskorra. Do-
rre, Jauregi edo Baserri itxura izan, 21. mendean 
inguruan bizi diren auzokideek oraindik Dorre 
deitzen diete eraikin hauei oraindik. Eta ez kasua-
litatez, egun zutik dirauen eraikinaz aparte, beren 
gurasoek, eta hauen gurasoek, eta hauen gurasoek 
bazekitelako hor Dorre bat izan zela garai ba-
tean. Gaztelu toponimoarekin gauza bera gertat-
zen da, egun belarrezko zelai edo tontor bat ageri 
bazaigu ere, azkenean ia beti azaltzen dira antzi-
nako Gaztelu baten aztarnak. Izenak segitzen du.

Eraikin militarrei esateko termino diferenteak

 Atal hau bukatzeko saiatuko gara ares-
tian aipatu dugun gai bati argi pixka bat ematen, 
esan nahi baita, Eraikin Militar mota diferen-
teei buruzkoa. Dokumentazioan oso garai goiz-
tiarretik termino diferenteak azaltzen dira erai-
kin militar bat aipatzeko. Gaztelu, Fortifi kazio, 
Dorre, Dorre-etxe, Etxe-Gotortu, Jauregi, Sala. 
Badirudi etengabe nahastu egiten dituztela ter-
mino hauek, edo askotan sinonimotzat hartzen 
dituztela, eta autoreei buruhauste handiak sortzen 
dizkiete. Gu saiatuko gara, besteen iritzia nos-
ki kontuan hartuz, gure iritzi propioa garatzen. 

 Laburbilduz, esango dugu Nafarroako 
Erresuman Gaztelua ia gehienak, gutxi batzuk izan 
ezik, Erret Gazteluak zirela, hots, Errege-Erregine-
nak, estatuarenak, alegia. Beraz, juridikoki ez da 
dudarik Gazteluak zirela, propietatea Estatuarena 
baitzen, eta kontuak, Compto-en Ganberan idatzirik 
ditugu data oso goiztiar batetik hona. Data horren 
aurretik, konplexuagoa da eraikin bakoitza zer eta 
norena zen argitzea. Autore Martinena-k argibide 
batzuk ematen dizkigu (Martinena, 1994: 117-190).

Erret Gazteluak

 Gazteluak, beren jabearen arabera, Erret 
Gazteluetan eta Gaztelu Seinorialetan kalifi ka 
daitezke. Lehenak soilik eta esklusiboki Errege-
Erreginenak ziren, bere domeinuaren titular gisa 
Castelan edo Gazteluzaina izendatzen zituzte-
nak, eta bere soldata edo erretenentzia pagatzen 
zieten Erret Fidantza Bulegoaren kargu, eta fa-
brika edo hormen egoera mantentzen zuten, ge-
rra kasuan behar zituzten goarnizioekin hornituz.

 Seinorialak izan zitezkeen, hau da, Jaurgo 
Laikokoak edo Sekularrekoak, ohikoa zena, ala 
Jaurgo Eklesiastikokoak. Gazteluen jabearen ara-
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rena. Eulate-koa, Karlistadetan errea, edo Traba-
burua/Traibuenas-koa, Markes Faltzes-ekoarena.

 Gauza bera esan daiteke Leinu Dorre 
batzuengatik, 15. mendeko Bandoetako liska-
rretan paper inportantea izan zutenak hala nola 
Aiantz, Zeligueta, Etxalatz, Iharnotz, eta Olko-
tz, edo Mendialdean, Lesaka, Irurita, Donamaria, 
Beraitz eta Arbizu-koak. Guztiak, egun preser-
bazio egoera desberdin batean bada ere, kontsi-
dera daitezke, dudarik gabe, garai Gotikoko De-
fentsa Dorreen ale guztiz errepresentatiboak22.

 Bestalde, komeni da gogoraraztea egun 
16. eta 18. mendetako Etxe Tzar Seinorialen itxu-
ra duten Armeria Jauregi askok, jatorriz, bere 
berreikuntzaren aurretik, Etxe-Gotortu edo De-
fentsa Dorreak izan zirela. Horrela, Alduntzin, 
Goizueta, Jarola, Elbetea, Gorraitz edo Biguria 
ditugu (Martinena, 1994: 122, 123, 124, 125).

Feudo eta Omenaldiko Gazteluak

 Erret eta Seinorialen arteko tarteko tipo 
gisa Gaztelu kopuru txiki bat dago, Leinu bati 
modu iraunkorrez loturik badaude ere, bertako 
Jaun-Andereek, titulu edo jaurgoaren oinordekotza 
iristen zenean, beharturik zeuden Nafarroako Erre-
ge-Erreginei omenaldia egitera. Aipatu omenaldia-
ren bertutez, ohiko formalitate guztiekin gauzatzen 
zena, bere Basailu gisa aitortzen zituzten beren 
buruak, bere ohorez Jaun-Andere natural gisa fi -
deltsauna gordetzera konprometituz, eta beraien 
Gazteluekin eta beren Tropen Jende Armaturekin 
Gerra kasuan zerbitzatzera. Talde honetan sartzen 
ditugu, Agramont, Bidaxune/Bidaishe, Garruze, 
Lukuze eta Maule, bortuetatik hara, eta Castey-
llon/Castejón, Xabier eta Rada bortuetatik hona. 

 Adibidez, jada 1203-an, Bibian Agramont-
ekoak omenaldi egin zion Nafarroako Errege Ant-
so VII. Azkarra-ri, bere Basailu bihurtuz, Erregek 
agintzen zion guztiekin Gerra eta Bake eginez, eta 
Erret Bander Gorri-Hori zuen bere Gazteluan eza-
rriz basailutza seinale23. Guk erantsi behar dugu 
hemen, badirela autoreak oraindik esaten dute-
nak, Nafarroako Bandera 1920-an egin zela lehen 
aldiz historian, Campion, Altadill eta Oloriz-en 
proposamenarekin, Diputazioak eskatuta. Wikipe-
dia berak oraindik hori dio. Hemen dugu egia ez 
denaren froga garbia (Martinena, 1994: 125, 126 
orr.). Autore honek beste Gaztelu mota batzuk ai-
patzen ditu baina gure ustetan funtsean hauek dira 

Beraz, ikusi dugu 13. mendearen inguruan jato-
rriz Jaun-Andereenak ziren Gaztelu eta hiri serie 
bat, erosketa, zesio edo permuta bidez, Erret Do-
meinura iragan zirela. Hurrengo etapa batean, 15. 
mendearekin bat datorrena, Erret Gaztelu zerrenda 
luze bat Koroatik transferitu ziren, eta defi nitiboki 
Agramont eta Beaumont Bandoen Leinu nabarme-
nen Ondare Seinorialean integraturik gelditu ziren.

 Baina transferentzia honetaz aparte, no-
bleziaren parte bat benefi ziaturik irten zena, 15. 
mendean jada kasu batzuk gertatu ziren, urriak 
badira ere, non nobleek berek eraiki baitzituz-
ten beren Gaztelua eta Fortalezia Seinorialak. 
Martzilla-koa, berantago Faltzes-eko Markesgoa-
ren buru eta egoitza izatera iragan zena, Mosen 
Pierres Peralta-koak eraiki zuen, 1420. urtearen 
inguruan. 1424-ean, Karles III.ak aipatu noblea-
ri obretarako materialak eman zizkion, eta pixka 
bat berantago xede bererako laguntza gisa mila 
libera eman zizkion17. Bere barnea suntsitua izan 
bada ere azken urteotan, bere kanpoko defentsa es-
truktura zutik mantentzen du, eta bere fi sonomia 
Gerrari karakteristikoa ere. Oraindik ere, 1800. 
urtean bere barnean armeria aberats bat zuen18.

 Eta segitzen du, Gollano Gaztelu txi-
kia, Ameskoabarrena-n, protonotario On Fer-
nando Bakedano-ko-ak eraikitzea agindu zuen, 
Erresumarako profi tamendu handiz, Arabako 
mugatik zuen hurbiltasunagatik. Dorre zentral 
batek osatzen zuen, oiplano karratukoa,  barru-
ti murritz batek inguraturik, izkinetan kuboak 
zituela, eta inguru guztian lubaki edo fosoa.

 Komeni da aipatzea, 16. mendetik au-
rrera, Armeria Buru gisa ezagutzen ziren hainbat 
Jauregi, bere Defentsa Elementuei begiratuz, eta 
bere eraikuntzaren ezaugarriei, kontsidera dit-
zakegu benetako Fortaleziak zirela. Izatez, zutik 
irauten zuten Erret Gaztelu eza dela-eta, eraikin 
hauek eman diezagukete ideia bat, Erdi Aroko 
azken garaiko Arte Militarraren gutxi gorabehe-
rako ideia. Talde honetan egongo lirateke Arazuri 
Jauregi-Gaztelua, On Lancelot patriarkarena, eta 
tresortzain edo diruzain Joan Monreal-ekoarena 
izandakoa, berantago, ezkontza bidez, Beaumont 
Bandoari iraganez19. Gendulain-goa, Aiantz Lei-
nuarena propioa20. Artieda-koa, aurreko biak be-
zala antolatua, Behe Korta edo Arma Patio (Bas-
sa Cort Nafarroako Hegoaldeko erromantzean) 
zentral baten inguruan, angeluetan Dorreak di-
tuelarik21. Iguzkitza-koa, Belaz Medrano Leinua-
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 Esango dugu Barbakana Gaztelua ba-
tean aurreratuta zegoen dorre bat zela, hau da, 
Barrutik kanpo. Horrela etsaia Barrutira heltzen 
zenean bizkarretik erasotzeko aukera zegoen.
 
 Eta literalki transkribatuko dugu inte-
resa duelakoan, Foruan, Fortaleziak direla-eta, 
Erret Domeinuan eta Jaun-Andereen Domeinuan 
Dorreak eraikitzeko espreski aipatutako debe-
kuaz. Eta Dorreen altueraren mugari buruzkoak:

 Ningun hombre non deve fazer forta-
leza en villa realenca, si no es con sabiduria 
ó amor del Rey. Otrossi, en villa zerrada, por-
que sea vezino de la villa, non deve fazer casa 
nin fortaleza con muros ó barbacanas ó con 
palenc sen voluntat del seynor de la villa (Ila-
rregi, Lapuerta,1869, Lib. I, Tit. III, Kap. I: 8).

 Euskaratuz, “Inolako gizonek ez du for-
taleziarik egin behar Erret hirietan, ez bada Erre-
geren jakina edo baimenarekin. Gainera, hiri 
itxian, hiriko auzoko delako, ez du ez etxe ez for-
taleziarik egin behar horma edo barbakana edo 
ohol-hesirekin hiriko Jaunaren borondatea gabe”.

 Todo hombre deve para mientes en fazer 
tor, ménos de mandamiento del Rey, en villa Rea-
lenca, ó quoalquiere otra villa sen mandamiento 
del seynor de la villa, porque ninguna tor non deve 
ser mas alta de quanto con lanza de cavayllero, 
assentándose el ombre sobre el cavayllo arecho, et 
el cavayllo que sea enseyllado, et si mas alto fi ziere 
de tanto sen mandamiento del Rey, ó del seynor de 
la villa, farán baxar tanto quanto dicho es de suso; 
et si con mandamiento de Rey ó de seynor de la 
villa fi ziere, faga quanto meior pueda et mas fuert 
(Ilarregi, Lapuerta,1869, Lib. I, Tit. III, Kap. III: 8).

 Euskaratuz, “Gizon orok dorre bat egiteko 
kontsideratu egin behar du, Erregeren mandamen-
duz ez bada, erret hirian, edo beste edozein hiritan 
Jaunaren mandamendurik gabe, inolako dorrek ezin 
baitu izan altuago izan, zaldunaren lantza batez, gi-
zona zutik dagoen zaldi gainean eserita, eta zaldia 
zelarekin egon dadin, eta altuago egingo balu Erre-
geren mandamendua gabe, edo hiriko Jaunarena 
gabe, aipatu den gisa jaitsi eraziko diote goitik, eta 
Erregeren edo hiriko Jaunaren mandamenduarekin 
bada, egin dezala ahal duen hobekien eta sendoen.

inportanteenak. Eta feudo edo omenaldikoekin 
ere duda dugu (Martinena, 1994: 125, 126 orr.).

 Baina badira ere Armeria Buru Jaure-
giak, beren arkitekturarengatik Gaztelu-Jauregi 
deitzen direnak, formalki horretara iritsi direlako. 
Adibidez, Zizur-eko Gendulain Gaztelu-Jauregia 
[Ikus 130], oraindik nahasmen handiagoa sortuz.

 Nafarroako Foruan, Erret herrietan 
ez zen uzten Gaztelu Seinorialen eraikitzerik 
Errege-Erreginen lizentziarik gabe, ezta ere he-
rri Seinorialetan Gaztelu berririk, ezta Defentsa 
Obrarik Jaun-Andereen baimenik gabe. Preskri-
batuta zegoen ere, Gaztelu Seinorialetan, Dorreen 
altuerak ezin zuela inola ere, zaldi baten zela-
ren gainean ezarririk zegoen gerrari batek eutsi-
tako lantza edo haga militar bat baino handiago 
izan. Badirudi, limitazio hau soilik ulertzen zela, 
kanpoko Barrutiko Dorretarako, Dorre Nagusia 
altuagoa egiten baitzen baina barnean kokaturik.

 Arazuri Jauregi-Gaztelu Gotikoa oinplano 
kuadrangularrekoa da, izkinetan Dorreak ditue-
larik. Barnean Behe Korta edo Arma Plaza zabal 
bat irekitzen da. Esaten da, eskuineko Harresiko 
Barbakana, Olite Gazteluko mazoner edo igeltsari 
Martin Periz Lizarrakoa-k egin zuela. Autore ho-
nek jasotakotik ondoriozta dezakegu Erret Gazte-
luak egiten zituzten maisu berek eraikitzen zituzte-
la Armeria Buru Jauregiak (Martinena, 1980: 32).

[130] Gendulain Gaztelu-Jauregia. Zizur. Egungo 
Nafarroa Garaia (http://www.enciclopedianavarra.com/
imgs/imgsReal/reducidas/11201.gen14052002.jpg).
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Buruzagiak izan ziren erabaki zutenak Errege-Erre-
gina izango zela haien buru eta primus inter pares24. 
Errege-Erregina behartua zegoen –Foruan islatzen 
denez- Baroiak kontuan izatera bere gobernu era-
bakietan aholka zezaten, eta benefi zioak banatze-
ko eta hiri eta Gazteluak asignatzeko Tenentzian.

 Erdi Aroan Zaldun eta Kapare nafarrek 
Erresumaren enpresa historikoetan aktiboki par-
te hartu zuten. Pirinioetatik Ebrorainoko lurral-
dea Islam-aren eskutik errekonkistatu ondoren, 
frontera berri hauek defendatzeko lantegiari ekin 
zioten. Ondoren, Antso VII. Azkarra akonpai-
natu zuten Navas-etara, eta On Tibalt Gurutza-
detara, eta Karles II. bere etengabeko borroka 
eta espediziotara. Zaldun hauetako batzuk Fran-
tziak emandako Feudo eta Jaurgoak eduki zituz-
ten. Beste batzuk Nafarroan gelditu ziren, Erre-
sumako Gazteluen kargu, edo Erret Tropetan.

 12. mendean, eta gabiago 13. mendean, zi-
rriborratzen eta errotzen doaz Leinu Handiak, eta 
noblezia ertain eta landa infantzoniaren Jauregi eta 
Oinetxetako jatorrikoak. Data hori dute arma ezku-
tu zaharrenak, oso sinpleak oraindik, eta zabaltzen 
doaz deitura zaharrenak, erantsiz edo atzean jarriz 
patronimikoari, hau da, pertsona izenari, –Periz, 
Martiniz, Gartzia, Leinuaren Jauregi edo Oinetxeari 
dagokion elementu bereizgarria: Aiantz, Etxebeltze, 
Olkotz, Bidaurre, eta abar (Martinena, 1980: 103).

 13. mendean, eta 14.mendearen partean, 
azpimarratzekoak dira Infantzoien Batzarrak, 
Erret Botere eta Jaun-Andere Handien Boterea-
ren bidegabekeriak geldiarazten saiatu zirenak, 
eta batzuetan gogortasun handiz pertsegituak izan 
zirenak.   Lehenago  Tesi honetan aipatu ditugu 
ospetsuenak Obanos-eko Infantzoiak, eta beraien 
lema. Pro Libertate Patria Gens Libera State.

 15. mendean, Karles III. Noblea-ren erre-
naldian agertu ziren Nafarroan, segur aski eragin 
gaztelauarengatik, lehen titulu nobiliarioak, or-
dutik aurrera noblezia gradu diferenteak bereziko 
dituztenak, hierarkizatuz, eta nolabait estamentu 
bezala aurreko kohesio eta homogeneitatea haut-
siz, lehen existitzen ziren diferentziak, adibidez, 
Rico-homme-ak ez baitzuten, printzipioz, izaera 
hereditariorik, Orduan agertu ziren Kortes-eko eta 
Lerin-go Konterriak, eta Erroibar eta Beorlegiko 
Bizkonterriak, dagozkien lurralde Jaurgoekin, hain 
zuzen ere, Erret Jurisdikzio eta ondaretik hiri eta 
lurraldeak separatzearen kontura prestatu zirenak 

Nafarroako Noblezia. Sintesi Historikoa

 Egungo Nafarroako Garaiko autoreak dio 
Argamasilla-k bereizten dituela nafar nobleziaren 
lau etapa. Bata patriarkala, Pirinioetako monarkia-
ren Lehen Erregearen koroatzera arte. Beste bat 
feudal gisa izendatzen dena, 1234-an, Antso VII. 
Azkarra-ren heriotzarekin amaitzen dena. Beste hi-
rugarren bat Frantziak infl uitua, 1512-ra arte, Fer-
nando el Católicoa-k Erresuma konkistatzen duen 
data. Eta azken bat, izaera gazteladunekoa, Nafa-
rroako koroa Gaztelako koroari “inkorporatzen” 
denetik (Komatxoak Tesi Autorearenak dira). He-
men, adierazi behar dugu, enegarren aldiz, eta behar 
den guztietan egingo dugu, horrelako adierazpenak 
ez direla zientifi koak, eta egiazko historiari kalte 
handia egiten diotela, gehiago jakinik, autoreek 
gertakizun historikoak gu bezain ongi edo hobe-
to ezagutzen dituztela. Argamasilla-k ez duelako 
aipatzen, eta Martinena-k ez diolako zuzentzen. 
Egia objektiboa da, Erresumak, bosgarren etapa 
bat izan zuela. Hegoaldeko lurraldeen “Konkista-
ren” ondoren Iparraldeko lurraldeetan garatu zena, 
1620 arte. Gainera “Urrezko etapa” bat garatuz.

 Baina segitzen du Martinena-k esanez, 
antzina baskoien artean buru edo buruzagiak zeu-
dela, gainontzekoek errespetatuak bake garaian eta 
obedituak gerra garaian. Horrelako zerbait ziren
la “etxekojaunak”, nolabait aristokrazia osatzen 
zutenak, terminoaren zentzu konbentzionalean 
ez bada ere. Gure iritziz benetako Aristokrazia 
zen, bere garaikoa. Eransten du, gerrari kasta ho-
nek jasoko zituen kanpoko infl uentzia batzuk, 
dudarik gabe, erromanizazioan zehar, eta posi-
bleki ere gotoengandik eta “akitaniarregandik” 
(Komatxoak berriz ere Tesi Autorearenak dira). 
Hemen, adierazi behar dugu baskoiak eta akita-
niarrak herri berbereko tribuak zirela, itxura guz-
tiak ematen duenez, Gaius Iulius Caesar berak 
ere hala adierazi baitzuen. Baskoien eta goto eta 
frankoen arteko borroketan uste du Argamasilla-k 
aurkitu behar dela nobleziaren jatorria, eta horien 
erroak bilatu beharko lirateke, bere adoreagatik 
nabarmentzen ziren gerrariei ematen zieten dis-
tintzioetatik. Elorza y Rada-k ordea, adierazten du 
noblezia sortu zen garai gisa, Monarkia Piriniota-
rraren fundazioaren unea, eta hasierako etapa gisa, 
erresumaren errekonkista mendietatik abiatuz.

 Martinenak dio Nafarroan, noblezia mo-
narkia baino lehen ezarri zela. Guk esango genuke 
leku guztietan bezala. Baina segitzen du. Baroi edo 
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 Orain beste autore batekin ariko gara. 
Termino diferenteen aferarekin segituz, pala-
tium terminoari buruz bi hitz. Jada Tesi honetako 
Kapitulu 2.an aipatu genuenez, palatium termi-
noak esan nahi diferenteak zituela, Fisikoa, So-
ziala, Jurisdikzionala, eta Politikoa. Eta Erdi Aro 
Goiztiarreko sozietateko erlazio jokoan pieza na-
barmen gisa azaltzen zaigula. Eta beste termino 
batzuekin nahasten dela, “Dorrea”, “Gaztelua”, 
“Etxe Handia”, “Etxe Gotortua”. Eta aipatu ge-
nuen ere, 1970. urtean, Gipuzkoan egindako iker-
keta batean, landa auzoetako inbentario batean, 
azaltzen zirela auzo bakoitzean hainbat baserri, 
eta auzo bakoitzean azaltzen zela baserri bakarra, 
bere izenak Hierarkia, Fisiko edo Soziala adieraz-
ten zuena, edo guztiak batera. Adibidez, “Haun-
di”, “Nagusi”, “Dorre”, “Gaztelu” edo “Jauregi”.

 Ikerketa honetatik kanpo uzten ditu au-
tore honek, alde batera uztea suposatzen duen 
arriskuarekin, beste termino batzuk. Adibidez, 
Castrum, Castelum, Turris, eta Domus Realen-
ga. Ikerketa zentratu zen, Erdi Aro Goiztiarrean, 
lehen aldiz dokumentazioan azaltzen denetik 
975-ean, Botere Seinorialaren zentro garbi gisa 
palatium-aren kontsolidaziora arte, 1157-an.

 Palatium-ak esanahi diferenteak hartu 
zituen, errealitate material gisa. Abeltzaintza-
nekazaritza ustiapen unitate gisa. Errentak ja-
sotzen zituen zentro gisa. Justiziaren jarduera 
egiten zen zentroa gisa. Eta azkenik, Domina-
zio Sozialaren jokoan errealitate sinboliko gisa.

Palatium-a Errealitate Material gisa

 Palatium aipatzen den batean ere, ez bada 
errealitate fi sikoaren ideia ematen, hitzaren azpian 
batzuetan errealitate materialari buruz pixka bat 
orienta gaitzake. Adibidez, 1106-ko Konte Antso-
ren arreba Andere Antsa-ren Donazio batean, San 
Millan Cogollakoa-ri, inplizitoki bereitasun bat 
sartzen du palatium-a aipatzerakoan. Eta beste 
hitz batzuen artean, aldi berean entregatzen baiti-
tu propiam Turrem, Naiara-n, etxeak hiri berean, 
eta bere palatios propios Villamequina-n. Beste 
batzuetan kokapenagatik bereizten da. Horrela, 
palatium-a agertu daiteke in media villa, Barrio-
n bezala; in castello, Calahorra-n bezala. Etxe eta 
leize-zuloen aldamenean, Naiara-n bezala. Edo-
ta beste Jauregi baten ondoan, Adoain-en bezala.

 

(Martinena, 1980: 104). Eta segitzen du autore 
honek Nafarroako nobleziaren historia kontatzen, 
eta berriz ere, eta jakinaren gainean egon arren, eta 
modu guztiz azientifi koan, eta Nafarroaren egia 
historikoari muzin eginez, Iparraldeko noblezia 
ez du aipatu ere egiten. Eta ez da historia maka-
la, Iparraldeko lurraldean segitzen zuten Errege-
Erreginetako bat, zehazki Nafarroako Henrike 
III.a, Frantziako Henry IV.a bihurtu baitzen, zein 
eta Frantziako historiako Errege ospetsuenetakoa. 

 Autore honek ez du garbi uzten, Rico-
homme-ei buruz ari denean, tituluak heriditarioak 
zirenik, “printzipioz” esaten duenean. Guk esan 
behar dugu, Nafarroan titulu nobiliarioak askoz ere 
aurrekoagoak direla, mendeak aurrerago, ez daki-
guna da, zenbateraino ziren hereditarioak. Gure 
iritzia da, hipotesi bat besterik ez bada, normalean, 
senidetik senidera iragango zirela, hori bai, Oinor-
dekoak kondizio batzuk bete beharko zituen, nor-
mala denez, Leinuak aurrera egitea baitzuten xede. 
Nobleak horretarako prestatzen ziren jaiotzen zi-
renetik, eta pentsatzen dugu, normalean prestatuak 
egongo zirela. Hori bai, horrela ez balitz, ez zu-
ten etxearen etorkizuna arriskuan jarriko, eta beste 
senide bat, edo beste Etxe bateko bat aukeratuko 
zuten. Adibidez, Latsaga Gaztelu-Jauregian, mo-
mentu batean Jaun Pes II.ak iragan zion Etxea bes-
te Etxe batetik, zehazki Jutsi-ko Donagaraziatik, 
zetorren bere iloba Bertrand Santa Graziakoa-ri.

 Tituluei eutsiz, esan behar dugu Nafa-
rroako eta Europako Leinu zaharrenetarikoa Jaun-
Andere Baigorri-koak direla, Bizkonte Baigorri-
koak, Etxauz Etxe ospetsukoak, eta ez dutela 
antzinako Leinuen artean inor beraiek gainditzen 
dituenik. Baskonia independienteko Dukeengan-
dik datozela, eta Dukea zela estatu horren buru, 
ez baitzen Erregerik. Era berean esan behar dugu 
Bizkonte Baigorri-koak buru zirela ere, han ere ez 
baitzen Konterik. Kuriositate modura, zertaz ari 
garen jabetzeko, esango dugu, Nafarroako Etxauz 
Etxea, Ingalaterrako Windsor Etxea bera baino 
zaharragoa dela. Baigorri-ko Etxeak onartzen du 
bere erro gisa, Lope Iñiguez-en hirugarren seme 
Gartzia Lupo (1025-1057). Nafarroako Antso III. 
Nagusiak izendatu zuen Bizkonte, Baigorriko 
Ibarra emanez. Bizkonte Baigorri-koaren titulua 
hogeita bost gizonezkoei eta bi emakumezkoei 
iragan zitzaien. Azken Bizkonte Etxauz eta Bai-
gorrikoa, Bernat Caupena-koa (1785) izan zen.
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 Eta Gaskoniako adibide gisa, ikusi zer 
dion autore okzitaniar batek. Gers eskualdeko 
Astarac-eko Konterri-ko Ipar zonan Fortifi kazio 
indibidual berri bat azaldu zela, hain zuzen ere, 
Dorre-sala, domus fortis gaskoi tipo bat. 10. men-
dearen hasieratik, Mota gaineko Zurezko Dorrea-
ren existentziaren bitartez, Dorrea Botere Seino-
rialaren Elementu Militar nagusiena bihurtu zen. 
Horregatik, 13. eta 14. mendetan, Jaun-Andere ez 
hain boteretsuen Etxe-Gotortuak, ongi bereziak 
zeuden, eta bi partetan antolatu ziren, Dorrea, alde 
batetik, eta Sala bestetik (Guinaudeau, 2011: 151).

 Autore honek bere Doktoretza Tesian 
gai hau gehiago zabaltzen du. Kuriositate modu-
ra esango dugu autore honek aipatu zuela Konte 
Astarac-eko Bernart IV-aren omenaldia Nafa-
rroako Errege Tibalt II. Gaztea diotenari, 1265-eko 
Abenduaren 2-an (Guinaudeau, 2012: 34). Hemen, 
berriz ere ikusten dugu gure Eremu Zabalean zeu-
den erlazioak. Segitzen du autore honek esanez, 
etxebizitza hauek izendatzeko kontsultatutako 
iturrietan erabilitako hitzen analisiak halako di-
bertsitatea azaltzen duela. Habitat aristokratiko 
hauetarako erabilitako hitz ohikoak aurkitzen badi-
tugu ere Castrum, Castelum, era berean beste hitz 
batzuk ere aplikatzen zaizkie, Fortalicium, Sala, 
Aula eta Domus. Zera dio, habitat hauen datu des-
kriptiboak maiz absente daudela, beraz obligatuak 
egon zinela iturri idatziak landan aurkitutakoekin 
konparatzera. Egokia zen, eskura zituztuen datuen 
arabera, habitat hauek hartu zituzten forma dife-
renteak identifi katzeko, 10. mendearen bukaeran 
eta 14. mendearen hasieran (Guinaudeau, 2012: 
201). Beraz, ikusten dugu gure Eremu zabaleko 
Iparraldean ere, Hegoaldean gertatzen den beza-
la termino hauek nahasmenera daramatela, eta 
horregatik da hain inportantea arkeologia, erai-
kin horiek benetan nolakoak ziren egiaztatzeko.

 13. mendearen erdialdean, Marratx/Ma-
rrats Leinuaren habitat-erako erabilitako “Sala” 
terminoaren agerpenak badirudi arkitekturaren 
aldaketa bat adierazten duela, Erresidentzia Aris-
tokratikoaren modu berri bat. Deus Barats Sala, esan 
nahi baita Desbarrats leinuaren Sala, Jaun-Andere 
kideena Castèthnau-Barbarens/Castelnau-Barba-
rens-koak, aipatzen da 1284-an, lekuko ohituretan. 
Desagertu bada ere, eta datu historikoen eza ba-
dago ere, litekeena da bere kokapena Castèthnau-
Barbarens/Castelnau-Barbarens Castrum-aren bar-
nean egotea. Marratx/Marrast Sala, Marratx deitu 
lekuan Pavia/Pavie-ko katastro zaharren memoria 

Batzuetan, palatium-a deskribatzen dute akonpai-
natua suis domibus, suo orto, suo cellario, suo 
horreo, suo forno, suo palumbero et suos molinos. 

Euskaraz, bere etxeak, bere baratza, bere biltegia, 
bere garaia, bere labea, bere usategia, bere errotak edo 
eiherak baina ez dakigu beti hain konpletua ote zen.

Palatium-a Abeltzaintza-nekazaritza Ustiapen 
Zentro gisa

 Nafar testigantzetan, jauregiak azalt-
zen dituzte con sua radice edo con sua perti-
nentia. Euskaraz, bere erroa eta bere lur-sailak. 
Adibidez, Arentzana-ko palatium-a Leire-ri do-
natua 1060-an, cum tota sua hereditate, edo Be-
solla-koa Monasterio berari, cum suis terris et 
vineis, ortis, ortalibus et cum tota mea radice. 

Euskaraz, Arentzana-koa bere soro guztie-
kin, eta Besolla-koa bere lur-sail, mahas-
ti, baratz, baratz sail eta nire erro guztiarekin.

Palatium-a Administrazio Seinorialaren Zentro 
gisa
 Jauregi batzuk, abeltzaintza-nekazaritza 
funtzioa galdu gabe pixkana erantsi zioten neka-
zarien errenten jasotzeko leku izatea ere. Eta beste 
batzuk ezaugarri konplexuagoak azaldu zituzten, 
adibidez, Erret Botere edo Botere Seinorialaren 
jardueraren gune. Jaun-Andereen Jauregiak haz-
ten badira ere, pixkana Errege-Erreginena bihurtu 
zen komunitatearen Obligazio Fiskalen destinata-
rioa, eta Justizia Zentro gisa azaldu zen (García de 
Cortázar, Peña Bocos, 1989: 282, 283, 284, 286).

 Autore honek, ikusi dugunez, beste askok 
bezala, Nafarroako Iparraldea ahantzi egin zuen, 
eta garai hartan existitzen ez zen Espainiakoak 
omen diren lurraldetara mugatu zen. Horrela, 
Iparraldeko Nafarroan eta Gaskonia osoan hain 
ohikoa den, Jauregi esateko, hau da, Jauregiren 
pareko zen “Sala” hitza ahantzi zuen. Gogora 
dezagun Kanta Zaharreko “Atharratzeko Sala”. 

 Oraingo honetan, askotan aipatu dugun Na-
farroa Garaiko autore batek ez du ahazten Iparral-
dea. Eta Nafarroako Gazteluetako “Salei” buruz ari 
denean, halaxe dio espreski, esaldi bat besterik ez 
bada, komeni dela gogoraraztea honi dagokionez, 
bortuez haratago, “Sala” deitzen ziotela noblezia-
ren Jauregi edo Oinetxeei (Martinena, 1994: 278).
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alguna Torre de Piedra a modo de fortaleza donde 
habita el caudillo y a la que se acogen en los pe-
ligros cuando se ven acosados por los contrarios. 

 Euskaratua. “Herrialdeko ohituraren ara-
bera, Zurezko Etxeak eraikitzen zituzten tarte 
handiz, Harrizko Dorreren batek dominaturik for-
talezia modura. Bertan buruzagia bizi zen, eta ber-
tara babesten ziren kontrakoek jazarrita zeudenean 
peril kasuan” (Fernández de Palencia, II. -20).

 Eta azkenik, Jauregi hitzari buruz, En-
tziklopediak zer dion ekarriko dugu. 11. eta 13. 
mendeko dokumentazioak “Jauregi” terminoari 
zentzu lauso bat egozten dio, eta askotan nahasia 
izaten da. Hala ere, badirudi garbi dagoela izenda-
pen honekin ulertu behar dela noble –Zaldun edo 
Infantzoi- baten Egoitza Familiar edo Pribatua, 
bere lursail eta aldameneko ondasunekin, eta Lei-
nuaren izenaren ondare “alodiala” edo propietate 
absolutukoa osatzen zuen. Bere aldetik, Errege-
Erreginek Jauregi titulua ematen zioten Zaldunak 
bizi ziren Etxeei, eta batzuetan grazia bereziaz, 
halako Kapare ospetsuei. Esan nahi baita, Jauregi 
kalifi kazio hutsak berez hierarkia ekartzen zuela, 
ohorezkoa soilik balitz ere. 1355-an, adibide bat 
jartzeagatik, Karles II. Evreux-koak, egungo Nafa-
rroa Garaiko Erratzu herriko Jaun Antso Martinez 
Etxebeltz-ekoaren Etxebeltze Etxea Jauregira igo 
zuen, Baztan-eko gainontzeko Jauregiek zituzten 
frankezia eta prerrogatibak emanez (Gran Enciclo-
pedia de Navarra/Nafarroako Entziklopedia Han-
dia, 1990, Jauregi hitza). Ikusten dugu Entziklo-
pediak berak onartzen duela zentzu lauso hori. 

 Beraz, ikusten dugu gai honen inguruan 
halako nahasketa sortzen dela autore diferenteen-
gan terminoen hauen inguruan, Gaztelu, Dorre, 
Jauregi eta abar. Sasoi hartako testuak ez dira ze-
hatzak izaten, ez beraiek gauzak garbi ez zituz-
telako, hain zuzen ere kontrakoagatik, oso garbi 
zituztelako, eta ez zegoelako beharrik hainbeste 
argipen eta xehetasun emateko, guztiek ulertzen 
baitzuten zertaz ari ziren. Orain, mendeak iragan 
ondoren zailagoa egiten zaigu testuinguru bakoitza 
ulertzea, eta zehazki zertaz ari diren jakitea. Adibi-
de grafi ko bat jartzearren, imajina dezagun egungo 
zirkulazio arautegian ari balira autoei buruz, hots, 
autoek ezingo dute aparkatu hemen eta han… Ez 
dute jarriko, “autoak burdinaz egindako lau gur-
piletako ibilgailuak direla, inguruan kristalak di-
tuztela, bisibilitatea lau aldetan garantizatzeko, 
eta holako eta halako argiak dituztela aurrean eta 

preserbatzen du, 1253-an aipatua, Berdoas/Ber-
doues-eko kartularioan (Guinaudeau, 2012: 208).

 Fortifi kazioen erreferentzia egiten die-
ten kartularioen aipamenak nagusiki Cas-
trum eta Castelum hitzak dira, baina era berean 
Cora eta Aula ere (Guinaudeau, 2012: 250).

 Ikertzaile honek bere eskualdean, Asta-
rac-eko Konterrian, 10. eta 16. mendetako itu-
rri idatzietan aurkitzen diren, Fortifi kazioen eta 
Erresidentzien aipamen diferenteak izendatzen 
dituen taula egin zuen. Honela zion, Castrum 
(190), Castet (14), Castelum (24), Castellarium 
(4), Mota (10), Mothe, motte (2), Oppidum (3), 
Podium (3), Fortalicium (3), Fort (1), Turris (4), 
Tour (1), Palatium (1), Chasteau/Château (13), 
Sala (4), Salle (10), Cora (4), Aula (7), Camera 
(1), Domus (10), Maison (11). Ikusten dugunez 
Palatium behin azaltzen da, eta segur aski Kon-
teen egoitzari dagokio (Guinaudeau, 2012: 251).

 Orain Pirinioetaz Hegoaldera iragango 
gara, Bizkaia aldera zehazki. Lehen ere aipatu 
dugu baina komeni berriz ere hona ekartzea hitz 
egiten ari garen Eraikin Multzo hauen antolamen-
duari argi pixka bat ematen saiatzearren. Bizkaiari 
buruz zera zion autore bizkaitar batek (Cembellín, 
2004: 281). Dorreen inguruan Zurezko Etxe batzuk 
egongo ziren bilduta. Hurda Kadafalkuen kasuan 
gertatzen zen bezala, batzuetan “Jauregi” gisa ka-
lifi katzen zituzten. Ez dugu Enkarte Herriko erre-
ferentziarik, baina bai gainontzeko Bizkaiakoak. 
Butroe Dorrearen (Gatika)(1407) aldamenean 
Jauregiak zeuden, Arantzibia (Berriatua)(1443), 
Zamudio (Zamudio) (1444), Artunduaga (Basauri)
(15. mendeko bigarren herena) eta Basuerto (Bil-
bao)(1470), Dorrearen Gorputzaren betiko posi-
bilitate erresidentzial eskasak konplementatzeko 
balioko zuten, eta litekeena da Ekitaldi Solemneta-
rako erabiliak izana, kontratu eta aliantzen edo fa-
mili bileretarako: Butroe Jauregian sinatu zen 1407-
an, Gonzalo Gomez Butroe-koaren testamendua 
(Anales: 152)(Lope Gartzia Salazar-ekoa, 1471-
1475: 85, 203, 204, 222)(Aguirre, 1986: 230-235).

 Beste batzuk Zerbitzu Etxeak izango ziren, 
Ahaide Nagusiarekin zerbitzari eta “continoen” 
egoitza. Hauetaz ariko zen segur aski Alonso de 
Palencia gaztelaua, Konte Haro-koa, 1471-ean, Bi-
zkaiara etorri zenekoa kontatzean, zera zionean bi-
zkaitarrak, según costumbre del país, edifi caban a 
grandes trechos Casas de Madera dominadas por 
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segur aski, erromatarrei imitatuz Dorreak eraikiko 
zituzten, baina ez da arrasto fi sikorik gelditzen, 
oraingoz. Gauza bera esan daiteke Antzinate Be-
rantiarreko baskoiei buruz. Nekropoliak aurkitu 
dira, eta haien garapen teknologikoaren froga asko 
dugu objektuen bidez, baina oraindik, kasu hone-
tan ere, ez da ez Bizitokia ezta Eraikin Militarren 
arrastorik aurkitu. Litekeena da, guztia Zurez egin 
izana, eta Zura gai galgarria denez, arrastorik ez 
geldizea, edo behintzat zailagoa izatea aurkitzea, 
horretan bagaude ere. Adibidez, gu, Aranzadi 
Zientzia Elkartea-rekin Gipuzkoako Gaztelu he-
rrian, Erroizpe Mendian, horretan ari gara, azken 
urteotan. 6.-7. mendeko armak eta objektuak atera 
ditugu, hain zuzen ere. Akitanian ateratzen dire-
nen antzekoak, baina eraikinei dagokionez, orain-
dik ezer ere ez. Baina segur, garai honetako Aris-
tokraziak bere Eraikin Militarrak egingo zituela.

 Esan dugu Erdi Aro Goiztiarreko Mota 
Gazteluen25 arrastoak aurkitu direla gure Gremu 
Zabalean, beraz ez dira hipotesia, errealitate zien-
tifi koa baino. Gogoratuko dugu sinple eta labur, 
Mota Gazteluak zer ziren. 9-10-11. mendeen in-
guruan, eta lehenago eta berantago ere, bertako 
Aristokraziak eraiki zituen Eraikin Multzo Mi-
litarrak ziren. Mota hitzak “tontor” esan nahi du, 
eta Gaztelu hauen gauzarik karakteristikoena da. 
Funtsean zera da, lurrez egindako tontor artifi ziala, 
gailurrean Zurezko Dorrea duena, eta Oholesi edo 
Palisada txiki batez inguraturik. Horrek osatzen 
du du Goiko Barrutia. Aldamenean Oholesiz edo 
Palisadez inguraturiko beste Barruti handiagoa du, 
Beheko Barrutia. Azken honetan, Jaun-Andereen 
Sala zegoen, hau da, afera inportante guztiak ez-
tabaidatzen ziren lekua, eta aldamenean bizitza 
posible egiten zuten eraikin osagarri batzuk iza-

atzean”, guztiok badakigulako auto bat zer den.

 Egin dezagun etimologia ariketa txiki 
bat, termino bakoitza hobekiago koka dezagun. 
Euskarazko Jauregiaren jatorria, bistan denez, 
Jaunaren Egoitza da, ez du dudarik. Latinezko 
Palatium, Erromako Zazpi Tontorretako bat zen, 
Mons Palatinus, edo “Palatinus Mendia”. Leku 
horretan Romulo eta Remo-ren Leize-zuloa ze-
goen. Caesar Augustus-ek bere etxea han ezarri 
zuen, eta pixkana enperadore guztiak, etxe hori 
handitzen joan ziren. Palatium, pixkana enpera-
dorearen Jauregia bihurtuz. Hasieran palatium-a 
Enperadore/Enperatrizen edo Errege-Erreginena 
soilik bazen, gero nobleek ere bereganatu zuten. 
Latinezko Aula, Erret Jauregien Korta edo Patioa 
zen. Horregatik “auliko” adjektiboak Jauregiari 
egiten dio erreferentzia. Eta azkenik, Euskarazko, 
erromantze nafarretako, “Sala”, germaniarreko Sa-
lla-tik omen dator, eta Etxe-Gotortua esan nahi du.

 Hau horrela dela egiaztatu ondoren 
saiatuko gara gure ekarpen propioa egiten, nos-
ki, arestian esan dugun bezala, beste autoreek 
esan dutena kontuan izanik noski, eta aldez au-
rretik, gaia oso konplexua dela aitortuz. Gure 
kasuan, berezitasun bat dugu, autore asko ez 
bezala arkitektoak garela, eta arkitekturaren al-
derdian inportantzia berezia jarri nahi dugula.

 Lehen abisua zera da, termino hauek 
guztiak erabiltzen dituztenean alderdi diferenteei 
buruz ari direla, eta erraza ez bada ere, hori ongi 
bereizten jakin behar dela. Batzuetan, izaera Ju-
ridikoari buruz ari dira, edo beste edozein alder-
di bati buruz, eta beste batzuetan Izaera Formalari 
buruz, azken hauek zoritxarrez, arkitektoontzat be-
reziki, oso eskasak izaten dira, eta beti zeharkaz. 
Adibidez, Eraikin Militar batek Izaera Juridiko 
bat du, eta horrela kontsideratzeko legearen al-
detik kondizio batzuk konplitu behar ditu. Baina 
aldi berean Eraikin Militar batek Izaera Formal bat 
du, aurrekoarekin zeri kusirik ez duena, eta horre-
la kontsideratzeko beste kondizio batzuk konplitu 
behar ditu. Gu saiatuko gara hau argitzen, aldez au-
rretik aitortzen badugu ere. ez dela lantegi erraza.

 Guk leinuen jatorria aztertzeko, atzera 
egingo dugu Mota Gazteluetaraino, hain zuzen 
ere Erdi Aroko kastellogiarekin jarraipen zuzena 
izan  dutelako, eta horren froga fi siko arkeolo-
gikoak daudelako, beraz ez baitira hipotesi hutsak. 
Erromatarren garaian baskoiek eta akitaniarrek, 

[140] Gamue Gaztelua. Mota Gaztelua. Aiziritze-
Gamue-Zohasti. Egungo Nafarroa Beherea. Mota, Erai-
kina, eta ibaia Lubaki gisa profi taturik (Tesi Autorearen 
argazkia. 2016 uztaila).
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Feudal baten gainean, egun 16. mendeko Jaure-
gia dugu. Seguruena da, lehen Zurezko Dorretik, 
Harrizko Dorre Primitibo batera iragatea, eta on-
doren egun ikusten dugun Jauregira. Baina hau 
guztia arkeologiak egiaztatu beharko digu. Ar-
keologia totalak, esan nahi baita lur azpikoak eta 
lur gainekoak. Azken honi  Eraikinen Arkeologia 
esaten zaio ere, baina aztarnategia bera da. Hau 
eransten dugu, normalean, arkeologia hitza esate-
rakoan lur azpikoan pentsatzen baitugu soilik. 
Gamue-ko Eraikina Jaun-Andereen Egoitza izan 
zen 1060-tik 1635-raino, Nafarroako Erresuman.

 Erantsi behar dugu, dudarik gera ez da-
din, gure iritziz, Gamue Gaztelu-Jauregia Armeria 
Buru Jauregia dela, eta horrela bere armak edo ar-
marria [Ikus 150] Nafarroako Armeria Liburuan 
agertzen direla. Bistan da, bere antzinatasuna fro-
gatua dela. Zeren Nafarroako Armeria Liburuan 
elkar nahasirik baitatoz Jauregi guztiak, esan nahi 
baita, buru zirenak eta hauen bitartez sortu zire-
nak. Askotan jartzen ditu jauregi batek armak bes-
te batetik ekartzen dituela, beste batzuetan ordea 
zera dio, no porto de ningun otro, hau da, “ez dut 
beste inondik ekartzen”. Ondo begiratzen badio-
gu, konturatuko gara, El Señor de Camon, hau da, 
“Jaun” Gamue-koa jartzen duela. Guk uste dugu, 
frogaturik ez badago ere, baina aztarna garbi bat 
bezala, arma batzuen gainean Jaun edo noblea-
ren titulua jartzen badu, Rico-homme, Konesta-
blea, Marichal edo Mariskal, Duke/sa, Markes/a, 
Konte/sa, Bizkonte/sa, Baroi/sa edo Jaun/Ande-
re, errolda zaharra osatzen zuten ehun bat Arme-
ria Buru Jauregi baten aurrean gaudela. Armeria 
Buru Jauregiak Nafarroako Goi Nobleziarenak 
ziren. Hain zuzen ere Foruan Caballeros Podero-
sos edo “Zaldun Boteretsuak” esaten zieten ho-
rienak. Eta beraien eraikinei segur aski Gaztelu 
esaten zitzaien, era berean jauregi baziren ere, hau 
da, Jaunaren Egoitza. Beste Jauregi guztiak ho-
rietatik irten ziren, eta formalki denetarik zegoen.

 Errege-Erreginak nobleen buruak ziren. 
Suposatu behar dugu lehen Errege-Erreginak, no-
bleen arteko boteretsuenak izango zirela, segur aski 
beren gaitasun militarrarengatik. Eta Hamabi Rico-
homme edo Noblezi Handiko kideekin, estatuaren 
kimua jarri zuten. Estatua osatzen joan zen bitar-
tean Errege-Erreginak, hau da, estatuak Gazteluak 
egin zituen Erresuma defendatzeko. Gazteluak 
eraiki zituzten lurralde osoan zehar, eta Nobleen 
Gazteluak bereganatu zituen beharrezkoak bazi-
ren Defentsa Primariorako. Nobleen Eraikin Mili-

ten zituzten. Peril kasuan, Dorrean errefuxiatzen 
ziren. Beraz, ordurako Baskoien ondorengo Na-
farroa Erresumako Leinu Zaharrak noski osatuak 
egongo ziren, eta hauek eraiki zituzten beraien 
Boterea sinbolizatzen zuen Eraikin Multzo hauek.

 Ondoren gertatu zena zera izan zen, Mota 
Gaztelu hauetako Jatorrizko Zurezko Dorrea Ha-
rriz kontsolidatu zutela, eta horrela Erdi Aro Goiz-
tiarreko Kastellologiari hasiera eman zitzaiola, 
Gaztelu hauek garatuz. Azkenean Barruti baka-
rrera joan zen, Harrizko Itxiera batez inguraturik, 
eta Nafarroan dokumentazioan artean Bassa Cort 
deitzen zioten, hau da, Beheko Korta edo Patioa 
(Martinena, 1994: 258)26. Honek demostratzen du, 
Mota Gazteluetatik zuzenean datorrela, ez baitu 
Bassa Cort-ek zentzurik Alta* Cort-ik27 gabe. Eta 
noski Leinu Zahar horiek existitzen segitzen dute.

 Mota zaharretatik Gaztelu berrietarako 
prozesu honen adibide paregabea dugu Gamue 
Gaztelu-Jauregia. Aztertzen ari garen Latsaga 
Gaztelu-Jauregitik oso hurbil, Donapaleu ingu-
ruan, hain zuzen ere Gamue Jauregia [Ikus 140], 
Aiziritze-Gamue-Zohasti. 11. mendeko Mota 

[150] Gamue. Armak. (Fol. 10) El señor de Camon, 
en Bascos. Gamue-ko Jauna, Amikuze Eskualdean, 
Donibane Garaziko Merintatean.
(Menéndez, Martinena, 2001: 131).



27910. KAPITULUA. ARMERIA BURU JAUREGIAK EDO AHAIDE NAGUSIEN DORREAK

[160] Latsaga. Txori Begi Bista (Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).

[170] Latsaga. Oinplano Tipoa (Tesi Autorearen Marrazkia, 2009 Martxoa).
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Armeria Buru Jauregien Tipologiak

 Orain, Latsaga Gaztelu-Jauregiarekin ha-
siko gara tipologikoki azalduz. Ikusten dugun le-
hen gauza zera da, Eraikin Multzoak Dorre batzuk 
biltzen dituela Harresi batzuen bidez, eta Korta edo 
Patio handi bat osatzen duela barnean [Ikus 160]. 
Antolamendu hau, bere aldaerekin, historikoki 
Nafarroakoak izan ziren lurralde guztietan gerta-
tu zen Jauregi tipologia bati dagokio [Ikus 170].

 Ondorengo kapituluan ikusiko ditugun 
hurbiltze bisualetan ikusiko dugu, Hegoaldeko 
Eraikina, Nagusia esaten dioguna, ez dagoela ja-
rraian eraikia gainontzekoarekin, eta beraz, honek 
esan nahi duela aurreexistentea dela, hau da, iso-
latua zegoela. Eta logikoki, honetatik abiatuz joan 
zela sortzen multzoa. Hau Eraikin handiena da, eta 

tarrak Erresumako Defentsa Sekundarioa osatzen 
zuten. Horrela, Nafarroan ia Gaztelu guztiak Erret 
Gazteluak ziren. Hauek ez da dudarik, juridikoki 
Gaztelutzat hartzen zituztela, formalki era guztie-
takoak zeuden ere, bere funtzioen arabera. Funtzio 
nagusia Militarra bazen ere, bakoitzak espezifi ta-
te bat zuen. Hori bai, ez zuten salarik, ez baitziren 
inolako nobleen egoitza. Bertan, horien kargu Cas-
telan edo “Gazteluzain” bat zegoen, eta goarnizioa 
edo armada, hau da, soldaduak, eta Gaztelu bat edo 
gehiago hartzen zituen lurraldea Tenentzia zen, eta 
bere kargu Tenentea zegoen, epe mugatu batez, 
Jaun horrek ez zezan heredatzeko tentaziorik izan. 
Pertsonaia hauek Goi Nobleziako kideak izaten 
ziren, Baroiak. Eta eraikin horien mantenua Pu-
blikoa zen, eta horregatik, Nafarroako Compto-en 
Ganbera edo Finantza Bulegoan azaltzen dira kon-
tu guztiak, edozein konponketa txikienarena ere.

[180] Latsaga Dorre-Etxea (Tesi Autorearen Argazkia, 
2009 Iraila).

[190] Jaureguia Dorre-Etxea. Donamaria-n (http://
www.valledebaztan.com/wp-content/uploads/donama-
ria2.jpg).

[200] Galartza Dorre-Etxea. Aretxabaleta. Egungo 
Egoera (Orella, Estévez, 1996: 94).

[210] Galartza. Dorre-Etxea. Aretxabaleta. Erresti-
tuzioa (Orella, Estévez, 1996: 94).
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[220] Latsaga. Sarrera Dorrea (Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).

[230] Gixune Gaztelua. Sarrera Dorrea (Tesi Autorea-
ren Argazkia, 2010 Martxoa).

[240] Castel Morlana. Kanpoa (https://image.
jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/
s4623ce113652cecd/image/i6538047261a7d458/ver-
sion/1424093603/image.jpg)
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[250] Latsaga. Kortaren edo Patioaren Barnea (Tesi 
Autorearen Argazkia, 2010 Martxoa).

[260] Castel de Morlana. Kortaren edo Pa-
tioaren Barnea (http://moteur14.tourisme64.com/
thumbnail.php?media=Chateau-de-Morlanne-2.
jpg&width=1000&height=750).

[270] Latsaga. Dorre Diagonala (Tesi Autorearen Arga-
zkia, 2009 Iraila).

[280] Artaxoa. Zerka-ko Dorrea (http://www.artajona.
net/Galerias/el_cerco/interior-12-el-cerco-de-artajona.
jpg).
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[300] Molin de Bagatz, Goaitak edo Garitak. Gironda-n (http://inventaire.aquitaine.fr/uploads/tx_cravirtuel/12.-
Bagas-1.jpg).
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la [Ikus 290]. Paralelo bat aurkitu dugu Jauregi-
Errota gaskoi batean, Molin de Bagatz [Ikus 300]. 
Errota edo Eihera Gotortua dudarik gabe. Azkenik, 
defi nitiboki hertsi zen Barrutia Eraikin Nagusi 
edo Dorre-Etxearen kontra, inguru osoari itzulia 
eginez. Korta edo Patioaren barnean Harresietan 
bermatzen diren etxe edo eraikinak eraiki zituzten.

 Ongi da, ba deskribatzen ari garen hau guz-
tia, Nafarroa Garaiko autore baten iritziz, Nafarroan 
garatu zen Jauregi tipologia bati dagokio, Gerra Zibi-

Herrialdean oso hedatua dagoen tipologia bati da-
gokio, Dorre-Etxea [Ikus 180]. Estruktura militar 
osoa falta zaio Goiko Solairuetan, horregatik egun 
duen proportzioa ez da Dorrearena. Jatorrizko 
Eraikina da, Latsaga Leinuaren Dorrea, eta parale-
lo garbiak ditu Nafarroako beste eskualdetan hala 
nola Jauregi Dorrea, Donamaria-n [Ikus 190] edo 
Galartza Dorrea, Aretxabaleta-n [Ikus 200, 210].

 Eraikin Nagusi honetatik abiatuz hasi zen 
Barrutia hersten. Lehen Harresiak Sarrera Dorrera 
eraman zuen [Ikus 220]. Ate Zorrotza duen Dorrea 
da, gurdien iragateko, eta tipologikoki bere ingu-
ruetako Dorre nafarrekin ahaidetua dago hala nola 
Gixune Gaztelukoa, Gixune-n, Aturri ibaiaren gai-
nean [Ikus 230], egungo Nafarroa Beherean, edo 
gaskoiekin ere hala nola Castel de Morlana, Morla-
na-n, Gaskonia-n [Ikus 240]. Korta edo Patioaren 
barnetik oso antzeko perspektiba ikusten da, Latsa-
ga Gaztelu-Jauregian [Ikus 250] eta Castel de Mor-
lana-koan [Ikus 260]. Autore batzuk Dorre mota 
hauen jatorria arabiarrengan ikusten dute. Guk 
aurreko kapituluetan esan dugu, Burdina Aroko 
Herrixka Gotortuen berreraikuntza hipotetiko as-
kotan, autore batzuk Zurezko Sarrera Dorreak ma-
rrazten dituztela. Latsaga-n, Sarrera Dorretik itxie-
rak Mendebalderantz segitu zuen, izkina Dorre 
Diagonal baten bitartez biratuz [Ikus 270]. Barruti 
harresituetan ohiko Dorre Tipoa da, Barrutiaren no-
rabide aldaketa arikulalatzeko, Artaxoa-ko Zerka-
koekin konpara genezake [Ikus 280]. Zerkak hers-
ten segitu zuen, eta Hegoalderantz aurreratu zen, 
eta bertako izkina, beste Defentsa Elementu batez 
soluzionatu zuten. Goaita edo Garita Poligonal 
bat. Hegalean dagoen Goiata edo Garita Poligona-

[310] Iharnotz Dorrea. Oinaplano karratua Dorrea duen 
Jauregia. Iharnotz. Elortzibar (http://4.bp.blogspot.
com/-EQfi fJQjwf0/UR-FG-0u9BI/AAAAAAAAIMw/
uqdN73a91rs/s1600/DSCN3652.JPG).

[320] Munarritz Jauregia. Oinplano errektangularreko 
Dorrea. Munarritz. Goñibar (Tesi Autorearen Argazkia, 
2009 Iraila).

[330] Legazpi Dorre-Etxea Barrutiarekin. Zumarraga. 
Gipuzkoa (http://bertan.gipuzkoakultura.net/bertan11/
argazkiak/g/012.jpg).
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l e n [340] Legazpi Dorre-Etxea, Barrutiarekin. Planoak. Zumarraga. Egungo Gipuzkoa (Orella, Estévez1996: 
382).

[350] Liberri. Dorre 1 duen Jauregia. Longida. 
Longida Ibarra (http://2.bp.blogspot.com/-_X4QR-
p1m4TA/VD7CDuuwCPI/AAAAAAAABCw/
WLIuHXaGfxA/s1600/03-LIBERRI%2B-
%2Bcopia%2B%5B1600x1200%5D.jpg).

[360] Mendillorri. 2 Dorre dituen Jauregia. 
Mendillorri. Eguesibar (Egun Iruñeko auzoa). 
(http://www.euskonews.com/0530zbk/argaz-
kiak/gaia53003_03.jpg).
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[370] Latsaga. 3 Dorre eta 1 Goaita duen Jauregia. Izura-Azme. Oztibarre (Tesiaren Autorearen Argazkia, 2009 
Iraila).

[380] Aratzuri. 4 Dorre dituen Jauregia. Aratzuri. Oltza Zendea (http://www.enciclopedianavarra.com/imgs/imgs-
Real/reducidas/10314.gen13153002.jpg).
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eta ulertzen dugun, autoreek 14. mendea aipatzea, 
Eraikinak izan zuen garai gorena izan daitekeelako.
Iparraldean, horrelakoa bakarra dela diote, eta 
Gaztelu gaskoi garaikideak gogorarazten dizkigu. 

 Gaztelu-Jauregi-ko biztanleak ikusi ge-
nitunean Kapitulu 6.an, eta orduan aipatu geni-
tuen pertsonaiak baina berriz ere ekarriko ditugu. 
Eta esango dugu, lotura indartsuak, eta potentzia 
militar eta fi nantzario batek, posible egin ziola 
Jaun Pes II. Latsaga-koa, eta bere ondorengoei 
Rico-homme titulua aldarrikatzea, hau da, Erret 
faboreei esker, noble txiki masatik pixkana sepa-
ratzen diren Gentil-homme nafar elite horretara 
sartzea. Ondoren ikusiko dugu, ez dagoela garbi 
Jaun Pes II. izan zenik hain gora heldu zen lehe-
na. Honi erantsi behar diogu, arestian esan dugu-
nez, Erresumaren sortzean bertan, oso antzinatik 
Hamabi Rico-homme zegoela Errege-Erreginen 
inguruan, eta azken hauek, beraien pareko, pri-
mus inter pares-tzat zituztela, hau da, beren pa-
rekoak. Azaldu ditugu lehen zeintzuk ziren.

 Autore hauen iritziz, Latsaga ez da egiaz-
ki Etxe-Gotortu bat, egun Nafarroa Beherea esaten 
zaion eskualdeako Jaun-Andere gehienen egoitza 
zen modukoa. Ipar Euskal Herrian dagoen bene-
tako Gaztelu Seinoriala baita. Gu, ez gaude ados 
adierazpen honekin, besterik bada-eta. Hor dugu  
Bidaxune-ko Gaztelua Seinoriala, Erdi Aroko bere 
Dorre Zirkular itzelarekin. Bertako  Agramont Ban-
doko Jaun-Andereek Nafarroako Errege-Erreginei 
omenaldia egin zieten. Leinu honek Bidaxune-n 
eraiki zuen Gaztelu Seinorial zoragarria, eta bene-
tan ikusgarria. Gero Erranaisantza garaiko Jauregi 
bihurtu zena ere, Latsaga-ko baino eskala askoz 
ere handiago batean. Hau ere, Armeria Buru Jau-
regia dugu. Hamabi Rico-Homme-en ondoren sor-
tu ziren Agramont eta Beaumont Leinua zaharrak.  
 
 Baina tira, hitz egin dugu lehenago honi 
guztiari buruz. Gaztelu bat zer den garbi ez da-
goenez, Erret Gazteluak aparte utzirik, guk erabaki 
dugu jauregi honi, Gaztelu-Jauregia deitzea, juri-
dikoki Gaztelua ez bada ere, ez baita erret gazte-
lua, kontsideratzen dugu formalki Gaztelutzat har 
daitekeelako. Autore hauek diote bere azterketa 
Historiko Arkeologikoa berrindartua dagoela, bere 
Defentsa ezaugarriak preserbatu dituelako, hala 
nola Barrutia, Lubaki edo Fosoa, eta bere Dorreak 
Arrastelu eta guzti. Ez dirudite bapatekoak He-
rrialde honetan 16. mendetik aurrera Etxe-Gotor-
tuei ekarri zizkieten modifi kazioak. Modifi kazio 

(1451-1464) kointura gogorrean, eta Bandoen ziklo 
gogorrenean, non nobleziak (sortu-berriak) Egoit-
za Seinorial tipo bat antolatu baitzuen, eta horien 
ezaugarriak ondorengoak dira. Harriaren erabilpen 
masiboa eta Zura, konbinatzen zituztenak elemen-
tu zibilak (Gorputza Erresidentzialak, Ukuiluak, 
Aletegiak eta abar) eta beste batzuk Izaera De-
fentsibo markatua zutenak, Goi Kastellologiaren 
ereduen imitazioz burutuak (Dorreak, Lubaki edo 
Fosoak, Gezi-leihoak, eta Kanoi-leihoak, Ma-
txakol edo Matakanak, Kadafalkua eusteko Korni-
sak, Zubi Altxagarriak, Portcullis edo Arrasteluak, 
Poternak, eta Errondabide Merloidunak eta abar). 

 Horrela, Gotiko nafarreko Jauregi Seino-
rialak azal daitezke Dorre isolatu forman, gutxi 
gorabehera oinplano isolatuarekin (Iharnotz, Do-
namaria, Bergara eta Urtsua Arizkun-goa, Men-
dinueta, Olkotz) [Ikus 310], edo oinplano modu 
markatuagoan errektangularra dena (Etxauri, Elio, 
Otatzu, Munarritz, Arteta) [Ikus 320]. Batzuetan, 
gainera Dorre exentu hauek, Zerka edo Harresi pe-
rimetral bat izanaren aztarna ebidenteak azaltzen 
dituzte (Jauregizar Irurita-koa, Uriz-en, Legazpi 
Zumarraga-n) [Ikus 330, 340]. Beste eraikuntza 
ildo batek joera izan zuen jatorrizko Dorre hauei, 
bizitza kondizioak faboretzen zituzten Gorputz 
Baxu Erresidentzial batzuk atxikitzeko (Aiantz, 
Artozki, Liberri, Larrangotz) [Ikus 350)], nahiz eta 
joera izan zen oinplano kuadrangularreko eraikinen 
konfi guraziora, Korta edo Patio zentral batekin, eta 
Dorre batez defendaturik (San Bizente, Erdozain, 
Orbaitz), bi Dorrez (Artieda, Zuntzarren, Mendillo-
rri, Gongora) [Ikus 360], edo lau Dorre ere, horre-
la taldearen gailur konpositibora helduz (Latsaga, 
Aratzuri), [Ikus 370 eta Ikus 380] (Asiron, 2009).

Latsaga Armeria Buru Jauregia

 Gure Gaztelu-Jauregi-ra pixka bat hurbil-
tzeko, aurretik era hitz egin badugu ere, aurkez-
pen modura, hitz batzuk esango ditugu. Hurrengo 
kapituluan sakonago aztertzera iragango baikara.

 Latasaga-ri buruz, orain arte egin den estu-
dio sakonena egin duten Iparraldeko autoreen iri-
tziz, eraikin multzo hau, nolabait homogeneo ho-
nek, 14. mendeko Gaztelu karakteristikoa dirudi. 
Bere Defentsa Sistemagatik, eta bere Estiloaren-
gatik, garai honetako eraikinen artean aipatu izan 
ahal da. Guk honi erantsi behar diogu gaizkiuler-
turik ez dadin egon, Eraikin Historikoa den alde-
tik garai guztietako eraikin parteak daudela, nahiz 
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ak izan behar zuten, hau da, Goi Nobleziakoak. 
Eta froga gisa, Nafarroa Garaiko autore dokto-
re batek bere liburuan jartzen dituen bi aipamen 
ekarriko dugu hona (Segura Urra, 2006: 26). No-
bleziaren gailurrean, Baroi edo Rico-homme-ak 
monarkaren preeminentzia politikoa eta faborea 
zuten, eta monarkari aholku ematen zioten, bere 
gobernu ekintzetan, eta bere eskapada militarre-
tan akonpainatzen zituzten (Ramírez Vaquero, 
1999: 297-323). Beraz, Jaun Pes I. Latsaga-koak 
derrigorrez Rico-homme-a izan behar zuen, beste-
la zergatik aipatzen dute Nafarroa eta Frantziako 
Erregeekin Gurutzadetan. Honek dudan jartzen 
du, autore batzuk dioten gisa, Latsaga Leinuak 
bere karrera behetik hasi izana. Gogorarazi behar 
baitugu, bilauak Nafarroako eskala sozialean be-
herenen zeudenak ziren, hau da, nekazariak. Az-
pian, oraindik collazo edo nekazari-morroiak zeu-
dela, praktikoi esklaboak, zirenak, Jaun-Andereek 
lur-sailak saltzen zituztenean lote berean zihoa-
zenak. Foruan aipamen krudel bat egiten da pert-
sona hauei buruz, esanez, lur-sailen banaketa egi-
terakoan collazo-ak bakoitiak baziren, bat erditik 
moztu behar zela. Ez dakigu literalki hartu behar 
den baina badirudi sinbolikoki ari zirela hizketan. 

 Ez dakigu zer erosi zuen Latsaga Lei-
nuak garai hartan, baina gogorarazi behar dugu 
Latsaga-ko Armak berez Santa Maria-tik [Ikus 
390] zetozela, azken hau baitzen, Jatorrizko 
Etxea. Armeria Liburuan azaltzen dena ere.
Agian etxe horretatik irtendako batek, Latsaga-
ko etxea erosi zuen, ez dakigu. Eta orduan izena 
noiz hartu zuten? Dena den horrela dio liburuak:

(Fol. 16) El palaçio de Sancta Maria, en Bascos, 
zbk. 128. 

 De sable, dos leones de plata en faja.
M128, A95, DF61 – de plata.
Sello de Menaut de Santa María, 1428: cuartela-
do: 1 y 4 un león, 2 y 3 partido: tres fajas y tres 
veneras en pal (Santa maría y Ansa)(2/1463).

 Sablekoak (beltzak), bi lehoi faxan (banda 
horizontalean). M128, A95, DF16 - zilarrezkoak.
Menaut Santa Maria-koaren zigilua, 1428: koarte-
latua: 1 eta 4 lehoi bat, 2 eta 3 partitua: hiru faxa 
(banda horizontal) eta hiru maskor palean (banda 
bertikalean).(Santa Maria eta Antsa)(21/1463).

 Santa Maria (Sainte-Marie), Heleta-n, Ar-
beroa, Donibane Garaziko Merintatea (139 orr.)

hauek badirudi batez ere Defentsa Izaeran esku 
hartu dutela, “Militarragoa” prestigiozkoa baino.

 Jean-Baptiste Orpustan-ek publikatu zi-
tuen 1350-eko zerrenda fi skalak adierazten dute 
Latsaga Azpe-koa edo Azme-koa aipatua dela 
Etxe gisa edo “peoi edo bilau” Etxe gisa, hau da, 
Infantzoi Minoreek erositako etxea. Bere estatu-
tua orduan progresiboki aldatzen joan zen diote.

1355-ean ordea, Latsagako salmenta argitzeko ar-
tikulu separatu batean azaldu zen. Kontuan Latsa-
ga Etxe edo “Jauregiko” zazpi feudatario (edo 
dependiente) agertzen dira: Azme Hirigoien, Ape-
zetxea, Etxabarrena, Azpun Jauregi, Muruzarreta, 
Lohitegi, eta Hiribarren (Duvivier, Legaz, 2000). 

 Gu Orpustan-ek publikaturiko datuak 
pentsati uzte gaituzte, mende bat lehenago Comp-
to-en Ganberako dokumentazioan agertzen den 
informazioarekin. Han aipatzen baitira lehen aldiz 
Latsaga-ko Jaun-Andereak 1270-an. Eta zergatik, 
eta Jaun Pes I. Latsaga-koak Nafarroako Erre-
ge Tibalt II.a, eta Frantziako Errege Louis IX.a, 
Saint Louis, Gurutzadara akonpainatzeagatik. Ez 
da gutxi. Errege-Erreginak Erresumako lurraldetik 
kanpo akonpainatzeko derrigorrez Rico-homme-

[390] Santa Maria. Menéndez, Martinena, 2001: 139).
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arestian esan badugu ere, guk dudak ditugula esan 
badugu ere, Jaun Pierres I, jada Nafarroako eta 
Frantziako Errege-Erreginekin Gurutzadetara joan 
zelako. Baina zera dio, Pierres II. dokumentazioan 
Zaldun izendatu zutela, bere zerbitzura Arma Jende 
kopurua handia zuena, eta Erret Faboreez benefi -
ziatzen zena, maiz Errege-Erreginen urruneko Mi-
sio Diplomatiko eta Gerren errekonpentsa moduan 
(Normandia, Gaztela, Bearne, Albania, Portugal, 
Frantzia …)28. Jaun Piarres II. Errege-Erreginen 
Cambarlenc edo Ganbarazain izatera heldu zen. 

 Azkenik, Nobleziaren Goiko Eskala ba-
tean, Armeria Buruko Jauregidunak zeuden. Lei-
nu-buru Zaldunak ziren, Jatorrizko Oinetxeen eta 
beste adar, eta Etxe Nobleen jabeak. “Kuartel” 
eta beste edozein kontribuzioetatik libre zeuden. 
Bere herrikoak ez ziren beste herriko larreaz, 
uraz eta egurraz profi ta zitezkeen. Elizan ohore 
eta preeminentziak zituzten. Leku batzuetan Ge-
rra Kapitain Izaera zuten, bere herrikideen gain 
esku militarrarekin, eta azken hauek alardetara 
eta bataila zelaira apeyllido edo deialdia dekre-
tatzen zenean, hau da, Foruan Gerra edo Inbasio 
kasuan aurreikusita zegoen Mobilizazio Orokorra.

 Bestalde, Foru Orokorraren arabera 
Errege-Erreginak 12 Rico-homme edo jakintsuz 
akonpainaturik zeuden, beren kontseilariak zire-
nak. Horien kontseilurik gabe Errege-Erreginek 
ezin zuten ez Gorte ez Tribunalik izan, ez Bakea, 
Gerra ala Tregoa egin beste Errege edo Erregin 
batekin, ezta ere ekintza nabarmenik edo erresu-
maren oztopatzea. Arestian aipatu ditugu zeintzuk 
ziren pertsonaia hauek, edo Leinu nagusi hauek. 

 Beraz, esaten du autore honek, Armeria 
Buru Jauregia, Bizkaian eta Gipuzkoan, Ahai-
de Nagusienak deitzen direnak, beste inolako 
Jauregi edo Oinetxeren dependentziarik ez due-
na da, preeminentzia eta ohoreak dituena, Nafa-
rroako Gorteetan eserlekua duena, eta Foruaren 
bitartez kontribuzioetatik libre dagoena, Gerra 
kasuan, Izaera Militarreko bere Zerbitzuagatik.

 Nafarroako heraldikaren ezaugarria na-
barmena zera da, jada esan dugunez, armen oine-
txe izaera da, ez baitira pertsona baten propioak 
kontsideratzen, beste erresumetan bezala, baizik 
eta Oinetxearenak. Izenak berak, Armeria Buru 
Jauregiak demostratzen du, armak Jauregiaren 
propietatea gisa kontsideratzen zirela. Oinetxe 
cabo edo burutik hartzen zituzten armak beste 

 Rico-homme-tako batek, Erresumako 
Lotinanta edo Alfereza Erregeren Portaestandar-
tearen funtzio ospetsuan jarduten zuen, Milizien 
Mandoan, eta nolabait nobleziaren estamentuaren 
buruzagitza sinbolikoa zeraman. Erresuma infi de-
laren fronteratik urrundua 12. mendetik aurrera, 
eta noble nafarrak entrepresa militarren botineta-
tik gabetuak, pagamendu konpentsatorien sistema 
bat antolatu zen, caveria edo caballeria deituak 
Rico-homme-entzat, eta mesnaderia edo tropak 
zaldunentzat. Modu honetara, Errege-Erreginek 
segurtatzen zuten Gorputz Armatu Permanente bat, 
foruak ezartzen zituen egunen mugaketa hori nola-
bait konponduz (García Arancón, M.R. 1985: 327).

 Gai honi berari buruz Nafarroa Garaiko 
beste autore batek bere ikuspegia ematen digu. 
Pixka bat nobleziaren diferentziak azalduz. Eta 
zera dio, Kapare hutsaren gainetik Zalduna zegoen, 
eta hau Erdi Aroan Errege-Erreginen zerbitzura 
Armak eta Zaldia zuen Infantzoia zen. Eta gerra 
kasuan burutzen zuten Zerbitzu Militarrarengatik 
Errege-Erreginek “kuartel” edo kontribuzioetatik 
libre uzten zituzten. Zaldunen Etxeak Jauregiak 
deitzen ziren. Eliza eta prozesioetan ohorezko pre-
rrogatibak zituzten. Autore honek Latsaga Leinua-
ren igotzea Pierres II.aren fortunan kokatzen du, 

[400] Latsaga. Armak (Menéndez, Martinena, 2001: 
267).
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Rico-homme-ez osaturiko Kontseilu bat muntatuz. 
Hau izan zen, Estatu berri baten kimua. Horrela, 
Defentsa Sistema antolatzeari ekin zioten, Erresu-
maren mugak ezarriz. Orduan azaltzen da lehen 
aldiz, frankoen dokumentazioan idatzirik navarrii, 
hau, euskaldun edo baskoi libreak. Lurralde hone-
tatik kanpo, euskaldun asko bizi baitzen oraindik, 
batzuetan frankoen menpe zeuden, eta bestetan 
errebelatzen ziren. Hegoaldean ere visigotoak, 
frankoen antzera euskaldunak menperatzen saiatu 
ziren behin eta berriz. Saiatzen diogu zeren, Errege 
guztiek, bata bestearen atzetik, aipatzen baitzuten 
domuit vascones lelo famatu hori, hain zuzen ere 
demostratuz, ez zutela inoiz ere lortu. Rico-homme 
edo Baroi hauek beren Defentsa Eraikinak zituz-
ten, eta Jaun-Andere baten Egoitza zenez, Jauregi 
deitzen zitzaien. Horiek dira, uste dugu askoz ere 
berantago Armeria Jauregi Buru deitu zietenen ja-
torria. Estatuak bere aldetik Harrizko Erret Gazte-
luak eraiki zituen lurralde osoan zehar, leku estra-
tegikoetan, eta defentsarenaz aparte funtzio anitz 
betez. Hori guztia Tresor Publikoaren kontura egin 
zen, eta Nafarroan Gaztelu hauek gehiengo zabala 
osatzen zuten, ehunka zeudelarik. Bertan egin zi-
ren konponketa txikiena ere Nafar Administrazioak 
erregistratzen zuen, Compto-en Ganberan, hau da, 
Finantza Bulegoan. Estatuak lurraldea Tenentzie-
tan banatu zuen, eta Goi Nobleziako Baroi izaten 
zen  Tenente batek gestionatzen zituen lurralde 
bakoitz hauek. Errege-Erreginek izendatzen zituz-
ten Tenente hauek urte batzuetako epe mugatuko 
kargu bat betetzeko, ez zezaten heredatzeko tenta-
ziorik izan. Estatuak beharra izan zuenean Jaun-
Andere hauei bere Gazteluak erosi egin zizkien 
Erresumaren Defentsa garantizatzeko. 

 Jauregi hauek Erresumaren Defentsarako 
egiten zuten Zerbitzu Militarrarengatik prerroga-
tiba batzuk zituzten. Bai Ohore mailan, bai Eko-
nomikoan, eta bai Politikoan. Esan nahi baita, 
adibidez, elizan eta prozesiotan leku berezia zu-
tela, zergetatik libre zeudela, komunaletatik zati 
bikoitza zutela, eta Nafarroako Estatuetan eserle-
kua zutela. Nafarroan guztiek ezagutzen zituzten 
Jauregi nagusi hauek. Konkistaren ondoren ordea, 
nahaspila sortu zen, batez ere, itxuraz gaztelauek, 
egoera profi tatuz, lapurtu zuten Armeria Liburu 
Zaharraren desagerpenetik, han azaltzen baitzen 
guztia garbi. 16. mendean Armeria Liburu berri 
bat idatzi zuten nafarrek baina bertan Jauregi 
guztiak nahasirik agertzen ziren. Beraz, Espai-
niako Errege-Erreginek jakin nahi zuten Ohore 
eta Prerrogatiba hauek zeintzuk ziren eta noiztik, 

jauregi batzuk, jeneralean lehen Jauregian jato-
rria zuten pertsonek fundatuak (Asiron, 2009).

 Eta kapitulu hau bukatzeko azkenik, 
ikusiko dugu Nafarroako Armeria Liburuak zer 
dion zehazki, Latsaga Leinuaren Armei buruz.

(Fol. 7) El señor de la Saga, en Bascos [Ikus 370] 
Jaun Latsaga-koa, Latsaga, Azme-n, Oztibarre, 
Donibane Garazi Merintatea, zbk. 126 (267 orr.).

KONKLUSIOAK

 Autore diferenteen iritziak bilduz, eta gure 
ikerketak diona kontuan izanik, saiatuko gara Ar-
meria Buru Jauregiei buruz jakitea lortu duguna 
laburbiltzen. Badirudi Nafarroako leinuak, Erro-
maren ondorengo leinu baskoien ondorengoak di-
rela. Posible da Erroma aurrekoekin lotura izatea, 
baina oraingoz eta dago frogatzerik. Gure eremu 
zabalean arkeologikoki aurkitu diren eraikin mi-
litar zaharrenak Mota Gazteluak dira, 9-10-11. 
mendean. Aurreragokoen bila bagabiltza baina 
oraindik ez ditugu aurkitu.  Segur aski dena Zu-
rez egina izango zen, eta ondorioz dena galdu egin 
da. Beraz, Antzinate Berantiarreko baskoien Erai-
kin Militarrak ez ditugu aurkitu, eta segur aski, 
gehienez, egunen batean ezer aurkituko bagenu, 
Zurezko Eraikinak, ez zitezen usteldu, bermatze-
ko erabiltzen zituzten Harrizko Hormatxoak izan-
go dira. Motak ordea, lurrezko Tontorrak direnez 
gehiago irauten dute, eta erraza dira identifi kat-
zen, Zurezko parteak desagertu badira ere. Gai-
nera esan dugu jarraipena izan zutela Erdi Aroko 
Kastellogiarekin, egun azken honen hastapentzat 
ditugularik. Uste dugu Mota Gaztelu hauek Jaun-
Andere baskoien ondorengo Jaun-Andere nafarren 
egoitzak zirela. Frankoen presioz euskaldunak edo 
baskoiak bere lurraldea defendatzeari ekin zio-
telako. Hori egiteko politikoki antolatu beharra 
izan zuten, eta Iruñean Botere Politiko egonkor 
bat ezartzea lortu zuten. Hiri honetatik abiaturik 
euskaldunen lurraldea birbiltzea izan zuten hel-
buru. Horrela, lurraldean zehar, bakoitzak bere 
lurraldea gobernatzen zuelarik, sakabanaturik 
zeuden buruzagiek, Estruktura Politiko bat anto-
latu zuten, eta beraien arteko bat aukeratu zuten 
buru, Errege-Erregina, hori bai beraien pareko 
edo primus inter pares. Eta noski, ohitura eta usa-
dioetan oinarrituta zeuden antzinako Pirinioetako 
Foruak edo Legeak errespetatuz. Ez ahantzi, Nafa-
rroan Legeak, erregeak baino lehen zirela. Horien 
inguruan, Hamabi Leinu Buru Nagusiek, hau da, 
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garaitakoa eta zein funtzio zuen jakiteko. 

Oharrak

1 Ahaide Nagusiak. Erdaretan, Parientes Mayores, 
Parents plus âgés. 

2 Nafarroako Errege Artxibo Nagusia, Comptoak Se-
kzioa, Tresorzainaren Kontuak 1556-57, fol. 68v.

3 N.E.A.N. (Nafarroako ErretArtxibo Nagusia), Comp-
to-ak Sekzioa, Erresuma, Noblezia, leg. 1, karp. 20.

4 Kapitulu 15; Granada-ko edizioaren 471-474 orr., 
1768.

5  Pertsonaia honi buruz ikus daiteke: Antonio Mari-
chalar, Marques de Montesa (1945) Tres fi guras del 
XVI, Hernán Suárez de Toledo, Felipe de Borgoña y 
Birviesca Muñatones, “Escorial”-en.

6 Joan Bosch-ekoa Iruñeko biztanlea zen pintorea dugu. 
Bere izena, espainiartua Juan del Bosque zen. Litekee-
na da jatorri fl andiarrekoa izatea. Lehen Errenaisant-
zako Iruñeko fokuko pinturan paper inportantea jokatu 
zuen. Iruñean lantegia izan zuen, eta San Zernin-go 
parrokikoa izan zen, eta Arma Errege tituluan jardun 
zuen, eta honek erresumako armeria liburuen gordailu-
zain egiten zuen. 

7 Juan José Martinena Ruiz Espainiako Historiaren 
Erret Akademiako akademiko korrespondientea (A.K.) 
da. 

8 Vecindad forana edo kanpo auzotasuna. Termino hau 
argitzen dugu esanez, nobleek beraiek bizi ziren herri-
tik kanpo zeuden profi tamendu komunaleko eskubide 
eta benefi zioak gozatzen uzten zietela, betekizun baka-
rra, leku horietan 12 ukondoko luzerako eta 10 zabale-
rako hesi edo heskai batez itxitako etxe edo landetxea 
izatea zelarik. VV.AA. (1990) Gran Enciclopedia de 
Navarra/Nafarroako Entziklopedia Handia, vecindad 
forana edo kanpo auzotasuna hitza, Nafarroako Kutxa 
Fundazioa, Iruñea. 

9 Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás 
(1863-1952), George Santayana bezala gehiago ezagu-
tua, fi losofo, saiakeragile, poeta eta nobelagile hispano-
estatu batuarra zen. Herritar espainiarra bazen ere, 
Harvard-en izan zen profesore, eta bere obrak ingelesez 
idatzi zituen. 

10 Apeyllido edo deialdi unibertsala esan dugu Nafa-
rroako Foruan aurreikusia zegoen mobilizazio orokorra 
zen. Latineko apello-tik datorren hitz bat da, eta apela-
tu, inbokatu, deitu nahi du esan. 

eta ba ote zegoen libururen bat edo asenturen bat 
hau erasota gelditzen zena, eta zein autoritatez. 
Beraz, txosten bat eskatu zioten Nafarroako Erret 
Artxiboari, eta bertan preserbatzen da Nafarroako 
Compto-en Ganberak, 1723-an, Gaztelako Gan-
berari bidali zion txosten honen kopia bat. Txos-
ten honek dio Armeria Buru Jauregia hitza ez dela 
Foruan erabiltzen baina han Zaldun Boteretsuen 
Jauregiak deitzen direnak izan daitezen, eta 1576.
urteko Gorteetako 3. probisio legean argi ikusten 
dela.

 Arkitekturaren aldetik Jauregi hauek, his-
torian zehar forma diferentea hartu zuten egoera 
diferenteen arabera. Guk pentsatzen dugu oina-
rrizko eskema Eraikin Multzo bat izango zela, eta 
bakoitzak bere funtzioa izango zuela. Azken fi ne-
na, Egunoroko Bizitzarako, eta perila sortzen ze-
nean, Defentsarako prestatua. Laburbilduz, esan-
go dugu, hasiera batean, Defentsa garantizatzen 
zuen, azken eta peril kasuan erabiltzeko azken 
erreduktu zen Harrizko Dorre baten inguruan Zu-
rezko Eraikinak egongo zirela. Nagusia Jauregia,  
jaun-Andereen Egoitza, afera inportanteak deli-
beratzen ziren lekua. Eta egongo ziren ere eguno-
roko bizitza posible egiten zuten beste eraikinak, 
hala nola, Aletegia, Zalditegia, eta Nekazaritza-
Abeltzaintza Ustiapen bat mantentzeko behar ziren 
Eraikin Osagarri guztiak. Litekeena da, hau guz-
tia Oholesi edo Palisada batez inguraturik egon 
izana. Eredu hau garatzen joan zen koiuntura 
politikoen arabera, eta Jaun-Andereen aberasta-
sunaren arabera. Horrela, konposizio anitz burutu 
ziren. Jauregi batzuk, Dorre bakar batez osatzen 
ziren, Harrizko Barruti txiki batez inguraturik,, 
beste batzuk Bi Dorre eta Gorputz Horizontalak 
ere, eta pixkana Korta edo Patioa sortuz, konposi-
zioaren gailurrean benetako Gaztelu baten forma 
izatera heldu ziren hau da, lau izkinetan Dorreak 
zituen Barrutia handi bat osatuz. Hau da, hain zu-
zen ere, aztertzen ari garen Latsaga Gazteluaren 
eredua, Dorre baten ordez Goaita edo Garita bat 
badu ere.

 Konkistaren ondoren, Erret Gaztelu guz-
tiak eraitsi ondoren, jaun-Andereen Eraikin Mili-
tar hauetako asko pixkana Eraikin Zibil, bihurtu 
ziren, eta estilo diferentetako Jauregiak bihurtu 
ziren. Egun oraindik zutik diraute, militar hutsak 
izan ziren Dorreak, eta Jauregi guztiz zibil bihurtu 
zirenak. Eta benetako klasifi kazio serio bat egite-
ko, Metodo Arkeologikoa erabili beharko dugu de-
rrigorrez, eraikin bakoitzaren parte bakoitza zein 
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batzuk hiriak eta gazteluak zituztela, eta horietako 
batzuk errege-erreginek erreskakatu zituztela. 

17 Konkretuki 150 dozena gapirio eman zizkion, Faltzes 
Gaztelurako prestatuak zeudenak (N.E.A.N.K., XXX-
VI, 473, eta XXXVII, 347, martinenaren arabera. 

18 Martinena (1980) Navarra, castillos y palacios,  
Nafarroako Aurrezki Kutxa, Iruñea, 30 orr. Zera dio, 
berria datorrela 1788-an, Real Academia de la Historia-
ra igorritako deskripzioetatik, Diccionario Histórico-
geográfi co-a burutzeko, 1802-ra arte argitaratuko ez 
zena. Liburu honetako orrialde honetan autore honek 
gehiago kontatzen digu azpimarratzekoak. Lizentziatu 
Ricarte-k 1788-an, Real Academia de la Historia-
ra igorritako txostenean, zera dio. Bada jauregi bat 
markesa Faltzes-ekoarena, egungo Andere Martzilla-
koa, edo hobeto esana, gaztelu bat, bere lubaki edo 
foso, zulo, kanoi-zulo edo gezi-zuloekin lau aldetara. 
Harresien fundazio edo zimenduak ikusten dira, zubi 
altxagarriaren irekidura, goaitak eta plazaren sarre-
ran katea. Oratorioa, soilik markes-aren ezkutuak, ur 
putzua, ziega, lurrazpiko mina, hiru dorre –bat arrano 
inperialarekin, hemen erantsi beharra dago azken hau 
konkistaren ondorio zuzena dela.
Autoreak dio ezaguna legenda, zeinaren arabera 
markesa Ana Belasko-koa ausardiaz jarri baitzen 1516 
kolonel Villalba-ren jendeen aurrean, bere jarrera 
seguruarekin, kardinal Cisneros-ek dekretatu zuen 
fortaleziaren eraispena ekidinez. Guk eransten dugu 
legenda ala ez, egia zientifi koa dela, egun Gazteluak 
zutik irauten duela. Beraz, egokiagoa litzateke esatea, 
errealitatearen xehetasunak ez ditugu guztiz ezagut-
zen baina markesa honen jarrerak Gaztelua botatzea 
saihestu zuela. 

19 Martinena, op. cit. 79-80. 

20 Ibidem. 59-60. 

21 Ibidem. 48 orr. Batzuetan zaila suertatzen da bereiz-
tea, fabrikaren ezaugarriek begiratuz, gaztelu seinorial 
batzuk jauregi gotortuetatik, hala nola Artieda, Gendu-
lain edo Trababurua/Traibuenas, batzuk aipatzeagatik. 
Arazuri-koa gaztelu itxura handiagoa du, bere defentsa 
elementuak ikusirik. 

22 Ibidem. 153-154 orr.

23 Primus inter pares. Berdinen artean lehena.

24 N.E.A.N.K., I, 130 eta EKK (Erret Kartularioen Ka-
talogoa), 132, Martinena-ren arabera. Leinu zahar eta 
noble honen eta ondoren Frantzaiko koroaren azpian 
izan zuen eboluzioari buruz jakiteko, kontsulta daiteke, 
Jaurgain, J.; Ritter, R. (1968) La maison de Gramont: 
1040-1967, Les Amis du Musée pyrénéen, Tarbes. 

11 Julio Altadill Nafarroako Monumentuen Komisioko 
presidenteordea izan zen. 1859 Iruñean sortua, lan 
historiko-artistiko ugari burutu zuen.

12 Joaquin Argamasilla de la Cerda y Bayona (Madrid 
1870-1940), Markes Santakara-koa. Zuzenbidea eta 
Filosofi a eta Letrak estudiatu zituen. Jatorri nafarrekoa 
–bere gurasoak Corella-n ezkondu ziren- autore hau 
maiz bizi izan zen Nafarroan, eta bere lan historiko eta 
literarioen parte handi bat, gai nafarrei buruzkoak edo 
horietan inspiratuak dira, horien gai zentrala ez badira. 

13 Forua. Nafarroako Foru Orokorra, 1238-an idatzia, 
nafar erromantzez.

14 Gartzia Gongora eta Torreblanca, Joan Sada eta 
Amezketa-koaren ezizena da. Autore hau Beaumont 
bandokoa da eta konkistaren interpretazio oso partiku-
larra egiten du. Sada-ren iritziz Printze-Printzesa Joan 
eta Katalin, zismatikoak deklaratuak izan ziren, baina 
ez erresuma, ez zena erresistitu eta ez zuenak armarik 
hartu, eta Católico-ari entregatu zitzaion, honek bere 
foru eta pribilegioen preserbatzea zin egin ondoren, 
“Nafarroako gainontzeko errege naturalek gorde 
zituzten modu berean” … “beraz ezin da esan erresuma 
hau armez konkistatu zenik, ez baitzen izan besterik, 
errege bate bere ondorengoaz ordezkatzea baino, 
lehen gobernatuak izan ziren kalitate eta modifi kazio 
berekin, aurretik zituzten foru eta libertateen termino 
eta printzipioetan geratuz …”. Hau da, erresuma sortu 
zen era berean. Hemen, egia historiko zientifi koaren 
izenean esan behar dugu, pertsonai hau ez zela historia-
gile zintzo bat, zuzenean konkistatzaileen mertzerario 
huts bat baizik, ezin baitzaio ignorantzia egotzi. Esan 
beharrik ez dago, jada esan dugu, Beaumont Bandoko 
kideak ez zirela inolaz ere pertsonai hau bezalakoak, 
ongi aski, demostratu digunez María Puy Huici-k eta 
beste batzuk. Urrunera joan gabe, aztertzen ari garen 
Gaztelu-Jauregikoa, hau da, Latsaga-ko Jaun-Andereak 
Beaumont Bandoko kideak ziren, eta beti mantentu 
ziren Erresuma eta Errege-Erregin naturalei fi del. 
Católico-ak, aldi motz batean eta mehatxupean bere 
fi deltasuna exijitu zienean izan ezik (http://www.unav.
es/biblioteca/fondoantiguo/hufaexp23/historiogra-
fi a03c.html).

Beste autore batzuk diote ordea pseudonimo honen at-
zean Juan de Rada zegoela, Ameriketa konkistatzailea. 

15 Nafarroan ez da antzinako Ordena Militarrekoak zi-
ren gazteluen berririk.. Agian Tutera-ko zonan Tenple-
ak eduki zituen herri edo enkomiendetan dorre edo 
defentsa eraikinak. 

16 Yanguas y Miranda, J. (1840) Diccionario de An-
tigüedades, hiru liburuki,  artikulu “Feudos”, Iruñea. 
Prozedura hedatuena tenentzien asignazio izan bazen 
ere, egia da XIII mendeko lehen urtetan Jaun-Andere 
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Fernández Palencia,  Alonso (1973-1975) Crónica 
de Enrique IV, Atlas, Liburuki II, Madrid, 20 orr.

González Cembellín, J.M. (2004) Torres de las 
Encartaciones, Liburuki I, Bizkaiko Foru Aldun-
dia, Kultura Saila, Bilbao, 281, 282 orr.

Martinena, J.J. (1980) Navarra. Castillos y Pala-
cios, Nafarroako Aurrezki Kutxa, Iruñea, 32 orr.

Martinena. J.J. (1994) Castillos Reales de Nava-
rra (siglos XIII al XVI), Nafarroako Gobernua, 
Iruñea, 498, 258 orr.

Pablo Ilarregi; Segundo Lapuerta (1869) Fuero 
General de Navarra, Diputazio Probintziala, Iru-
ñea, Liburu I, Titulu III, Kapitulu I, 8 orr.

Ibidem. Lib. I, Tit. III, Kap. III., 8 orr.

VV.AA. (1990) Gran Enciclopedia de Navarra/
Nafarroako Entziklopedia Handia, Palacio edo 
Jauregi hitza, Nafarroako Kutxa Fundazioa, Iru-
ñea.

Martinena, J.J. (1980) Navarra. Castillos y Pala-
cios, Nafarroako Aurrezki Kutxa, Iruñea, 103 orr.

Ibidem. 104 orr.

García de Cortázar, J.A.; Peña Bocos, E. (1989) 
El palatium, símbolo de poder, en los reinos de 
Navarra y Castilla en los siglos X a XII, Mayurqa 
22, 281-296 orr.

Guinaudeau, N. (2011) Formas de fortifi cación en 
Astarac (Gers – sur de Francia) entre los siglos X 
y XIV), “Una nueva forma de residencia seño-
rial: La Torre-Sala (Mitad s. XIII-XIV)” atala, 
exnovo, 151 orr.

Guinaudeau, N. (2012) Fortifi cations seigneuria-
les et résidences aristocratiques gasconnes dans 
l’ancien comté d’Astarac entre le Xe et le XVIe siè-
cle, Universtité Michel de Motaigne – Bordeaux 
3, École Doctorale Montaigne Humanités (ED 
480) Doktoretza Tesia, 34 orr.

González Cembellín, J.M. (2004) Torres de las 
Encartaciones, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbao, 
281 orr.

25 Mota Gazteluei buruz dagoeneko hitz egin dugu 
Helburu 1, Kapitulu 2.an  Aurrekariak-etan.

26 Autore honek, hainbestetan salatu dugun akatsa be-
rriz ere eginez, hau da, egungo egoeratik, duela mende 
asko gertatutakoak aztertuz, bassa cort izendapenari, 
galicismo deitzen dio. Non eta Buradon eta Cascant 
herrietan. Frantziatik oso urrun. Izatekotan gaskoin edo 
okzitaniera edo nafar erromantzez izango da, frantse-
sez basse-cour izango baitzen. RAE (Real Academia 
Española)-ren arabera. Galicismo: empleo de voca-
blos o giros de la lengua francesa en distinto idioma. 
Euskaratua, frantziar hizkuntzaren hitz edo esamoldeen 
erabilpena beste hizkuntza diferente batean. Hau ez da, 
jarrera zientifi koa, autore honi frantsesaren ezagupena 
egozten baitzaio, edo egotzi beharko litzaioke adieraz-
pen hori egin aurretik.

27 Alta* Cort, izendapen hipotetikoa da. Bassa docu-
mentatua da. Alta suposizio bat da. * Hipotetikoa.

28 Comptoak, kax. 20 zbk. 112, I, kax. 32 zbk. 15 V, 
kax. 57 zbk. 85 VIII).
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Proto-Euskaldunak 

 Hastapenean, Proto-euskaldunak Ehiz-
tari-Biltzaile ziren, hau da, Ehizaren atzetik joa-
ten ziren, asko mugituz, alde batetik bestera, eta 
bitartean naturan zeuden fruitu basatiak jaten zi-
tuzten ere. Ondorioz, Ibiltari edo Nomada ziren.

Gauzak horrela, Lehen Infl uentzia Iparralde-
tik heldu zen. Itxuraz, Animalien Hezitzea hel-
du zen, Animaliak Abere bihurtuz. Ardiek be-
larra behetik mozten dute, eta ez diote belarrari 
denborarik ematen leku berean azkar hazteko. 
Ondorioz, larre berrien bila joan behar da Artal-
dearekin urrunera. Behiek eta Behorrek ordea be-
larra goitik mozten dute jaterakoan, belarrari leku 
berean azkar hazteko aukera emanez, eta beraz 
ez dute urrun joan behar larre berri bila. Hortaz, 
Artzainak Ibiltari edo Nomada izaten segitu zu-
ten, baina Unaiak Erdi-Sedentario bihurtu ziren.   

Eta ondoren, Nekazaritza heldu zen gurera. 
Orain Fruitu Basatiak Barazki bihurtuz, He-
rriak defi nitiboki Sedentario bihurtuz. Bara-
zki hauek leku berean hazten baitziren, eta 
etengabe zaindu beharra baitzegoen. Hala ere, 
Populazioaren Talde txiki batzuk Artzain 
mantendu ziren, hau da, Ibiltari edo Noma-

 Orain arte ikusi dugunaren kolofoi gisa, 
Fenomeno honi buruz hitz batzuk esango ditugu. 
Akitaniako Bektorea esaera, lehen aldiz, arkeo-
logo gipuzkoar Mertxe Urteaga-ri entzun genion, 
EHU-ko Uda Ikastaro batean, 2013-an, “Oiasso 
Museo Erromatar”-ean egiten diren Hitzaldietan 
izan zen, nahiz eta oroitzen garen, egun hartan, 
Museoaren ordez, “Ondarearen Gordailu” Erai-
kinean burutu zirela ponentziak. Zera zion, Erro-
ma Garaiko gure Eremuko Zabaleko meategiei 
buruz. Irun-go Meategia hasieran, Akitaniako 
Akize-ko Meategi Distritukoa zela. Ildo Orokor 
batean Antolamendu dministratiboa Iparralde-
tik zetorrela. Zentru Ekonomiko inportantee-
na Burdigala edo Bordele zela zion, eta harantz 
eramaten zutela Irungo Mea. Eta hor azaltzen 
zela Bektore Akitanoa. Berantago, izaera ekono-
mikoko zirkunstantzial batzuei zor, Hegoaldeko 
Probintzia Tarrakonense-an integratzen joan zela.

 Tesiaren Ikerketan zehar Fenomeno hau 
etengabe atera zaigu. Hau da, Korronte Nagusiak 
Iparraldetik etortzen zirela, eta Akitanian zehar 
hedatzen zirela. Teknologia berriak etortzen zi-
ren etengabe, ez derrigorrez migrazioen bidez, 
baizik eta Herriek elkarren artean zuten kontak-
tuaren bidez. Batzuk aldamenekoak egiten zu-
tena imitatuz, eta  horrela, ideia berriak hedatuz.

11. KAPITULUA. AKITANIAKO BEKTOREA

Laburpena

 Tesi honetan aurrera eraman dugun ikerketa guztian zehar, konturatu gara, gure Eremu Zabalera, Pirinioetaz 
Iparraldera eta Hegoaldera dagoen Eremu Zabalera, infl uentzia gehienak Europako Iparraldetik zetozela, Akitanian 
zehar. Zibilizazio aurreratuak Ekialde Ertainean zeuden, eta handik irradiatzen zen mundu guztira beren infl uentzia. 
Gure Eremu zabalera, normalean, Iparraldetik helduz. Gure Eremuan Zabala Estrategikoa izan da betidanik, Pirinioe-
tako Mendikatea zeharkatzeko iraganbide erraz bat baitago Kostaldetik hurbil. Eta horrek egin zuen, Europako Herri 
guztiak Kontinentetik Iberiako Penintsulara iragateko, hain zuzen ere,  gure iraganbidetik egitea. Eta gainera, ohartu 
gara, Fenomeno hau, Garai Historiko guztietan gertatu zen gauza bat izan zela. Eta gainera, Bizimoduaren Arlo guz-
tietan Kulturalean, Sozialean eta Politikoan. Fenomeno horri Akitaniako Bektorea deitu diogu. Noski bazen ere He-
goaldetik heltzen zen infl uentziarik, adibidez, Islam-arena baina badirudi Iparraldetik heldu zena nabarmendu zela.
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rekin talka egin ondoren, Penintsula Iberiarreko 
Mendebalerantz segitu zuena. Herri honek bas-
koi-akitaniarren ohiturak betirako aldatu zituen.

 Teknologia aurreratuagokoak ziren, beraz 
baskoi-akitanirrek bazuten zer ikasia beraiengan-
dik, eta hala egin zuten. Eta hemen dator gure te-
siari dagokion gaia. Lehenengo gauza da jakitea 
nola defendatu haien erasoez. Baskoi-akitaniarren 
Herrixkek nolabaiteko Barruti bat izango zuten 
baina segur aski oso oinarrizkoa izango zen. Lite-
keena da, zeltek eraikitzen zituzten Herrixka Go-
tortuen antzekoak eraikitzea bertakoek ere, horre-
la teknika berriak ikasiz. Eta horrela sortu ziren, 
gure Tesiaren Ikergai diren Eraikin Militarrak, 
hau da,  Lehen Muino edo Herrixka gotortuak. 

 Herrixka hauetan txanponak aurkitu dira 
ere, eta mota Helenikokoak dira. Litekeena da, Mar-
selha/Marseille kolonia greziarretik ekarriak izana, 
eta Akitanian barna hedatu ziren. Berriz ere azal-
tzen zaigu hemen, Akitaniako Bektorea. Herrixka 
gotortu hauetan, Tesi osoan zehar aipatu ditugun 
Defentsaren Hiru Funtsezko Elementuak azaldu zi-
ren, Lubakiak edo Fosoak, Harresiak eta Dorreak. 
Harresiak egiteko, oso garai goiztiarretik teknika 
berezia erabiltzen zuten, historia osoan errepika-
tuko dena, noski, perfekzionatuz. Emplectum-ari 
buruz ari gara, hau da, harresiaren hormak bi ha-
rrizko azal zituen, kanpokoa eta barnekoa, eta bar-
nean harrizko pusketaz egindako betelan trinkotua. 

 Kultur interkanbioa ere segur gertatu 
zela, saihestezina baita. Eta aldaketa horien ar-
tean oso inportante bat. Bertako gerrariak sortu 
ziren, eta honek ekarri zuen sozietatearen aldaketa 
betirako. Klase Sozial berri eta diferente bat sor-
tu baitzen, lanik egiten ez zuena, baina besteen 
segurtasuna garantizatzeko, beren bizia arriskat-
zen zuena. Horren ordainean noski gauza eraba-
kigarri bat lortu zuten. Boterea. Haiek agintzen 
zuten, haiek defendatzen zutelako. Hala ere, esan 
dugu, ez zutela botere osoa izango, herritarren in-
darrak mugatuko zuela. Pentsatzen dugu, orduan 
ere, ohitura eta usadioen arabera gobernatuko be-
harko zituztela beren buruak, mendeak berantago 
Nafarroako Erresuman gertatu zen bezala. Garai 
goiztiar hartan, Zaldikoen, hau da, zaldi gainean 
zebilen gerrarien frogak daude, beren Enble-
mak janzkeran ere eramaten zituztenak (Llanos, 
2002d: 108-130). Beraz, Elite bat sortu zen. Datu 
inportantea da hau gure Tesiarentzat, aztertuko 
dugun Eraikin Multzoa Nafarroako Erresumako 

da modura. Eta gainera, egun arte. Baina Po-
pulazioaren gehiengoa, nekazaritzari zor, Se-
dentario bihurtu zen. Blabla blabalblabla 

Baskoi-Akitaniarrak

Baskoi-Akitaniarrak ziren gure Eremu Zabale-
ko bi Tribu Nagusienak. Akitaniarrak Pirinioetaz 
Iparraldera, eta Baskoiak Pirinioetaz Hegoaldera. 
Beren Arruta eta Instalazio propioak zituzten. Esan 
dugu, Komunikazio Ardatz Nagusiena Ebro Ibarra 
eta garona Ibarra lotzen zuen Arruta Zaharrra zela. 
Lurralde antolamendu bat izango zuten baina oso 
informazio gutxi dago garai hartakoa. Badirudi 
bi eratara bizi zirela, Talde Txikietan Sakabana-
turik eta Herrixketan Kontzentraturik bizi zirela.

Gure Eremu Zabala, Iraganbide. 
Lehen Bisitariak. Zeltak

 Esan dugu gure Eremu Zabalaren erdian Pi-
rinioetako Mendikatea iragateko Leku Estrategiko 
batean dagoel kokatua, hain zuzen ere, Europatik 
Pentsintsula Iberikora iragateko lekurik apropose-
netakoan kokatua. Pirinioetako Mendikatea iraga-
tea leku baxuetako bat da, hain zuzen ere Kostatik 
hurbil. Horregatik, Historian zehar Herri guztiak 
iragan dira beti hemendik. Horregatik, euskaldunak 
inoiz ez gara isolatuta egon. Aitzitik, beti izan ditu-
gu bisitariak. Eta hemendik iragan diren guztietatik 
ikasi dugu zerbait, horregatik gara egun hain so-
zietate aurreratua. Kultura eta Teknologiaren fokua 
Ekialdean zegoen oso aspalditik. Beraz, handik ir-
teten ziren Europarantz, eta beraz gure eremurantz 
ere, korronte guztia hauek. Gehienetan ikusi dugu-
nez, Iparraldetik zetozen, gutxiagotan Hegoaldetik.

 Ikusi dugu hasieran, gure Aroa baino mila 
urte batzuk lehenago ari gara, Brontze eta Burdin 
Aroan, baskoi-akitaniarrak gure Eremu Zabal ba-
tean Herrixketan bizi zirela lurraldean barreiaturik 
(Peñalver, 2004: 42-48). Jada sedentarioak ziren, 
batez ere, Abeltzaintzan eta Nekazaritzan jardu-
nez. Beste talde txiki batzuk Artzaintzan, ardien-
tzako larreen bila Ibiltariak edo Nomadak ziren. 

 tribu diferenteen artean, litekeena da, 
liskarrak izatea, leku guztietan gertatzen ohi ze-
nez. Beti baitira bi Bando. Baina ezagutzen di-
tugun Lehen Bisitariek ekarri zuten, lehen al-
diz, benetako inseguritatea, hil ala bizikoa. Herri 
zelta gerraria zen, Europako Erdialdetik, gure 
Eremu Zabalera Iparraldetik heldu zena, eta gu-
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nahasiz. Ziutateak elebidunak izango ziren, egun 
bezala. Eta teknologiaren eta kulturaren aurrera-
pena izugarria izan zen, adibidez, idazkera ekarri 
zuten, eta beste hainbat gauza. Baskoi-akitaniarrek 
eta erromatarrek antzeko jainkoak zituzten, beraz 
osagarri bihurtu zituzten, eta nahasketa bat gerta-
tu zen. Baskoi-akitaniarrek beren Jainkoen izen 
euskaldunak alfabeto latindarrez idazten zituz-
ten. Beraz, baskoi-akitaniarrak alfabetatuak ziren. 
Bizi modua guztiz aldatu zen, batez ere ziutatee-
tan. Bertan, erromatar estilora bizi ziren. Baskoi-
akitaniar-erromatarrak jende errefi natua ziren.

 Orain, hemen ere, berriz ere errepika-
tu ziren Defentsaren Funtsezko Hiru Elementuak 
Lubakiak edo Fosoak, Harresiak eta Dorreak. 
Baina oraingoan kalitate askoz ere handiagokoak. 
Erromatarren botere militarra gaindiezina baitzen. 
Ingeniari Erromatarren Teknologia oso aurreratua 
zen. Bertako Eliteak, Elite Erromatarrekin konpon-
du ziren. Izatez, Tropa Baskoiak Erromako Inpe-
rioko limes edo mugak defendatzen egon ziren. 
Germanian, Britainian eta Mauritanian. Adibidez, 
Cohors Vasconum Zalditeria Unitatean. Erromata-
rren Seguritate Estrategia ez baitzen gotorlekuak 
eraikitzea, hasieran bai noski, baina gero limes 
edo muga bat eraiki zuten erromatar inperio odo 
markatzen zuena, eta kanpoan gelditu ziren herri 
barbaroak. Muga fi siko bat ezarri zuten, noiz be-
hinka kontrol Dorrez tartekatua zegoen Harresi 
handi bat. Kontrol Dorre hauek, ikusi dugu Tesian 
zehar Erdi Aroko Dorreen aurrekariak direla, eta 
antza handia dutela, eraikuntzan eta morfologian, 
ukaezina baita (Baatz, 1974; 37-39). Horrela inpe-
rioaren barnean bakea egon zen, eta seguritateaz 
armada okupatzen zen. Horrela, ekonomiaren lo-
raldirako kondizio ezin hobeak zeuden, eta ho-
rrela gertatu zen. Erromako Inperioa zibilizazio 
oparoa izan zen. Esan daiteke, hanka sartzeko 
beldur gutxiz, erromatarrak lehen Europako Ko-
munitate Ekonomikoa eraiki zutela, hiriburu Erro-
ma zuela. Inperioaren barna Galtzada edo Erre-
pide Sare Itzel bat eraiki zuten, eta Produktuen 
joan-etorria etengabekoa zen, eta Postarena, eta 
noski, Armadarena. Erromako legionarioak abia-
dura harrigarrian mugitzen ziren galtzaden barna.

Laugarren Bisitariak. Barbaroak. Eta Banu 
Qasi Leinu baskoi musulmana

 Gauzak horrela, Hirugarren Bisitariak 
heldu ziren, oraingoan, Iparraldeko barbaroak. 
Berriz ere Akitaniako bektorea. Eta Erromako 

Jaun-Andereen Gaztelu-Jauregi bat baita, hau da, 
Eraikin Militar Seinorial bat, Elitearena, alegia.

 Baskoi-akitaniarrak zeltekin borrokan ari 
zirela, Bigarren Bisitari bat etorri zen, berriz ere 
Ekialdetik baina oraingo honetan Hegoaldetik eta 
Iparraldetik. Erromatarrak ziren. Gure Aroa baino 
ehun urte baino lehen. Hau ez zen Herri gerrari bat, 
hau Armada Itzel bat zen. Garai hartako armadarik 
boteretsuenekoa. Eta gure Eremura Zabalera heldu 
aurretik, garaiko beste Potentzia Militar Boteretsu 
bat suntsitu zuten, Kartagotarrak. Badirudi, or-
duan, mertzenario baskoi-akitaniar batzuk Hanibal 
kartagotarrarekin borrokatu zirela Lehen Gerra Pu-
nikoan, hain zuzen ere erromatarren kontra. Gerra-
rako Elefanteak erabili zituen Jeneral afrikarrarekin, 
Kartagotarrak Afrikako Iparraldeko Herria baitzi-
ren, Penintsula Iberiarreko Hegoaldea menderatu 
zuten. Beraz, baskoi-akitaniarrek bazekiten noren 
kontra ari ziren erromatarrak hona iritsi zirenean, 
eta lehen talka batzuen ondoren, badirudi akordio 
batera iritsi zirela erromatarrekin. Erromatarrak 
soilik bi aukera eskaintzen baitzuten. Kolaborazioa 
ala Anikilazioa. Izatez, pixka bat berantago, Erro-
mari aurre egiteko armada zutela pentsatzen zuten 
Galiako zeltek bigarren aukera hautatu zuten. Eta 
hiru milioi galiarretatik, milioi bat hildako izan 
zen, milioi bat esklabu eraman zuten Erromara, eta 
gainontzekoak Mendebalderantz ihes egin zuten. 

Bigarren Bisitariak. Erromatarrak

 Erromatarrak, Armada Boteretsu batek 
babesten zituen Merkatariak ziren, mendeak be-
rantago Britainiarrak izan ziren bezalakoak. Ar-
madarekin batera ere ingeniariak zetozen Galt-
zadak, Zubiak, eta Kanpamentuak eraikiz. Beren 
helburua konkistatzen zituzten Herrien Lurraldea 
Ustiatzea edo Esplotatzea zen. Bertakoen Ustia-
penen edo Esplotazioen Produktibitatea handituz 
bere Teknologiarekin. Herri honek, bai guztiz eta 
betirako aldatu zuen baskoi-akitaniarren histo-
ria. Eta bide batez esan dezagun, Europako gai-
nontzeko herri guztiena ere. Baskoi-akitaniarrak 
Aurre-Indoeuropar izateari utzi zioten, erromatar 
bihurtzeko. Erromatarrek beren Kanpamentu Pro-
bisionlak ezartzen zituzten bertakoen Herrixken 
aldamenean. Eta azkenean Funditu egiten ziren, 
Ziutate baskoi-akitaniar-erromatarrak eraikiz. Abi-
de gisa, Iruñea, Irun, Iruñea-Veleia, Iluro eta abar. 
Eta baskoi-akitaniarren hiri zaharrak baskoi-akita-
niar-erromatar ziutate berri bilakatu ziren. Euska-
ra ordea mantendu zuten, noski latinarekin guztiz 
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zagun, 21. mendean oraindik ere berdin gabiltzala. 
Egunoro heltzen diren berriei heltzen bagatzaizkio.

 Baina visigotoek dominatu nahi zituzten 
baskoien nekropolietan, hilobiratzeko moduak 
ez dira visigotoenak bezalakoak, aitzitik Akita-
nikoak bezalakoak dira, Iparraldekoak. Eta he-
men agertzen da berriz ere Akitaniako Bektorea. 

Nafarrak

 Ondoren Frankoek hartu zuten beren Le-
hen Gusu visigotoen nahiak, eta saiatu ziren Erro-
mako herentzia hartzen baina berriz ere topo egin 
zuten baskoiekin. Izatez, baskoiek garai hartan 
Karlo-Magno buru zuen, eta Europan zegoen Ar-
mada Boteretsuenetakoa zen armada frankoari, 
guztiek ezaguna den Orreaga-ko Bataila Historiko 
bat irabazi zieten. Adituek diote, litekeena dela 
Karlo Magno-k oraindik erromatarren galtzaden 
parteak ikusi eta erabili izana, Pirineoa horien 
bitartez zeharkatzeko. Hala egin zuen, Zaragoza 
hartzera zihoalarik. Ez zuen bere helburua bete, 
eta itzultzean baskoien Iruñea zaharra erre zuen. 
Baina Ibañeta-ko Lepora iritsi zenean bere Armada 
Itzeleko erretagoardiak sorpresa itzela izan zuen. 
Baskoien Armadaren eraso bortitza. Noble franko 
ospetsu askok hantxe bertan utzi zuten bizia. Badi-
rudi ere, Banu Qasi baskoien anaia musulmanak, 
beren anaia kristauekin batera borrokatu zirela 
bataila honetan. Eta horren ondorioz, baskoiek de-
mostratu zuten jada Estruktura Politiko Antolatu 
bat zutela, eta horrela sortu zen baskoien hiri zahar 
Iruñetik hedatuz, eta Erroma emulatuz, Erresuma 
berri bat, hain zuzen ere Iruñeko Erresuma. Eta 
lehen Erregea, Eneko Aritza hautatu zuten, erro-
matarren estilora, lurretik ezkutu baten gainean al-
txatuz, boterea herritik datorrela sinbolizatuz. Iru-
ñeko Erresuma, gero Nafarroakoa bihurtuko zena. 

 Garai hartakoak dira ere Erdi Aroko gure 
Dorreen hurrengo aurrekariak. Oraingoan, Motako 
Gazteluei buruz ari gara, eta Tesian deskribatu 
ditugu. Lurrez egindako tontor baten gainean Zu-
rezko Dorre bat eraikitzen zuten, eta haren ingu-
ruan Zurezko Hesola eraikitzen zuten. Batzuetan 
bi barruti egoten ziren, Dorrea ingurutzen zuen 
Goikoa eta Herrixka inguratzen zuen Behekoa 
(Cairns, 2011: 42, 43). Lehen Gaztelu hauek ere, 
Akitaniako Bektorea konfi rmatzen dute. Iparral-
detik Akitanian zehar gure Eremuaren Hegoalde-
raino hedatu baitziren, Pirinioz Hegoaldera, azken 
urteotako ikerketek demostratzen dutenez. Izatez, 

Inperioa erasotzen hasi ziren. Eta limes edo mu-
gen barnera sartu ziren. Baskoi-akitaniarrak, esan 
dugu erromatartu zirela, eta beraz beraiek Erro-
ma defendatzen zuten barbaroen aurrean. Gogo-
ra dezagun, Erromako Enperadore Honorius-ek 
gutun bat idatzi zien Iruñeko Miliziei Zibiliza-
zioa defenda zezaten “barbariearen” kontra. Bai-
na Mendebaldeko Erromako Inperioa erori egin 
zen. Ekialdekoak beste mende batzuk gehiago 
iraun zituen, hain zuzen ere Bizantzio deitu zena.

 Erromako Inperiora sartu ziren barbaroak, 
batez ere limes edo mugetatik kanpo zeuden, He-
rri germaniarrak ziren, eta barnera sartzea erabaki 
zuten atzean Atila buru zuten hunoen bultzada zu-
telako. Erromako bakea hautsi eta ziutateak sunt-
situ zituzten, eta Erromaren oinordekotza hartu 
nahi izan zuten. Batez ere Erromako Inperioaren 
mugen ertzean zeuden visigoto eta frankoek, jada 
latina hitz egiten zutenek, baina noski ez zuten 
erromatarren antolamendu eta teknologia harri-
garri hori. Erroma suntsiturik, antolamendu osoa 
ere suntsitu zen, eta zerotik hasi beharra izan zen. 

 Antzinate berantiarrean, tribu bat gailen-
du zen besteen gainetik, haun zuzen ere baskoiak, 
eta ordurako herri aurreratua ziren, 400 urtetan 
Erromaren Zibilizazioaren barne egon ondoren, 
eta bai visigoto eta bai frankoei aurre egiteko gai 
ziren. Mende batzuk pasa zituzten elkarren artean 
borrokan Erromako errautsen gainean. Garai ho-
netako oso informazio gutxi dago, nahiz eta pixka 
konpletatzen ari den. Visigotoek Erromaren heren-
tzia hartu nahi zuten baina baskoiak ez zituzten 
dominatu. Baina ustekabe bat sortu zitzaien, eta 
oraingoan Hegoaldetik izan zen. Arabiarrak heldu 
ziren, eta Penintsula Iberikoa abiadura izugarrian 
hartu zuten, eta visigotoak oso denbora gutxian 
desagertarazi zituzten. Eta arabiarrak baskoien 
mugetaraino iritsi ziren. Ebro Ibarraren inguruan 
Kordoba-ko Kalifatotik autonomo zen lurralde 
bat sortu zen. Islam erlijioa hartu zuten Banu Qasi 
baskoiek dominatzen zuen lurraldea zen, eta iza-
tez buruzagi baskoiekin odol harremanak zituzten. 
Beraz, hau Akitaniako Bektorearen salbuespena 
da, infl uentziaren bat izango baitzuten Banu Qasi 
Leinu Boteretsu honek gainontzeko baskoiengan. 
Garai hartan Arabiarrak oso aurreratuak zeuden 
Kultura eta Teknologiari dagokionez. Froga garbia, 
visigotoak nola garbitu zituzten ikuste da, 15 urte 
besterik ez zuten behar izan. Baina orokorrean bi 
mundu, bi zibilizazio bata bestearen aurrean zeu-
den. Islama eta Kristautasuna. Bide batez, esan de-
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Esan dezagun bide batez, Kastellogiako Defentsa 
Elementuen terminoak Proventzal hizkuntzatik 
datozela 13. mende aldetik. Eta handik zabaldu 
ziren Europako Iparraldera, eta noski Nafarrora, 
berarekin kontaktuan baitzegoen. Gaztelako ter-
mino askok ordea beste erroa dute, asko arabie-
ratik hartutakoak dira, Errekonkistaren eraginez.

Done Jakue Bidea

 Eta Kultura eta Teknologia hau Iparralde-
tik Hegoaldera Akitanian bitartez hedatzeko tres-
na ezin hobeago bat zegoen, eta indartu egin zen 
Erdi Aroan. Oso aspaldikoa zen Merkataritza eta 
Erlijio Paganoaren Arruta zahar bat. Atlantikoko 
ardatza, eta baskoiek Ebro Ibarreko zereal soroak 
eta Garona Ibarreko zereal soroekin lotzeko erabil-
tzen zutena, Akitania osoan barna. Esan dugunez, 
Erdi Aroan 10. mendean bide hau berpiztu egin 
zen. Done Jakue Bidea dugu. Elizak izaera erli-
jiosoa ere eman zion, eta milaka erromesek  ibi-
li zuten Europako edozein bazterretik Nafarroan 
zehar Santiago Compostela-ra heltzeko. Bide ho-
rrek, hein handi batean, erromatarrek bere garaian 
egin zituzten Galtzaden traza erabili zuen. Bide 
honen adar diferenteen inguruetan hiri berriak sor-
tu ziren, edo berritu ziren. Europa osoko mailako 
Merkataritza Sarea osatuz. Hiri hauetako biztan-
leak burgesak ziren, hau da, burguetan bizi zire-
nak. Era guztietako artisauak zeuden heien artean, 
eta Balio Ekonomiko handia zuten. Ikusten dugu-
nez berriz ere azaldu zaigu Akitaniako Bektorea.

Gaskoiak edo “frankoak”

 Nafarroako Erregeek beren erresuma gara-
tu nahian biztanle hauengana jo zuten, eta berriz 
ere Akitaniatik, edo Gaskoiniatik, Nafar hirieta-
ra ekarri zituzten franko hauek. Gure iritzi apa-
lean, termino honekin gaizkiulertu bat izan da. 
Frankoak esaten zitzaienez, autore askok Fran-
tziatik zetozen jendeak zirela pentsatu zuten, bai-
na ez dugu uste horrela denik, frankoak jada des-
agertuak baitziren. “Franko” terminoak “libre” 
esan nahi du, hain zuzen ere zergetatik “libre”. 

 Nafarroa-ko V. eta Aragoi-ko I. Errege 
Antso Ramirez-ek, Jaka-n, emaitza onak eman zi-
tuen birpopulatze esperientzia bat burutu zuen, eta 
gainontzeko Nafarroako Erresuman egitea saiatu 
zen. Eta honek ondorio iraultzaileak ekarri zituen 
Klase Sozialen Historiarako, eta Ekonomia eta Po-
litikarako. Done Jakue bidean zehar, eta honetatik 

berantago Erdi Aroko Gazteluetako Korta edo Pa-
tioari, Nafarroako Erresumako dokumentazioan 
Bassa Cort esaten diote. Garbi dago, hastapenean, 
Mota Gaztelu hauek zeundela, horiek Alta* Cort 
ere bazuten-eta (Alta* termino hipotetikoa dugu).  

 Bestalde, Itxuraz, Erromako Iparraldean, 
Lonbardia Eskualdean, geratzen ziren Erromako 
Teknologia mantendu zuten azken artisauak, eta 
frankoen Erregeak Borgoinia eskualdera eraman 
zituen beren Teknologia erakuts ziezaieten (Voi-
llet-Le-Duc, 1996; 3). Eta hantxe sortu zen Erro-
ma imitatu nahi zuen arte berri bat, izenak dioen 
bezala, Erromanikoa. Cluny ordena beneditarra X. 
mendean Akitaniako Gilen I. Errukitsuak agindu-
ta sortu zen. Abadia ospetsu horretan gorde ziren 
Erromako Ezaguera eta Teknologia. Nafarroako 
Errege Antso III. Gartzes Nagusia-k Cluny-ko 
Odilon fraidearekin harremana izan zuela. Orain 
ere berriz ere topo egiten dugu Akitaniako Bekto-
rearekin, handik baitator gure Eremu Zabalean 
hedatu zen arte Erromanikoa ere, jada Nafarroako 
Erresuman hedatu zena. Cluny-ko ordena kristoren 
doktrinatik aldendu egin zen, eta aberastasunak 
metatzeari ekin zion, ustelkerian eroriz, eta horren 
ondorioz, fundazio berri bat burutu zuten fraideek. 
Cister Ordena beneditarra berri zer, haren doktrina 
apalari segituz. Orden honek ere garapen handiak 
izan zituen bai Ezagueran eta bai Teknologian, eta 
arte berri bat sortu zuen, Gotikoa. Eta berriz ere 
Akitaniako Bektorearen bidez zabaldu zen gure 
Eremu Zabalera eta haratago. Handik etorri ziren 
Eraikuntza Teknika Berriak, adibidez, Zurezko 
Estruktura Garatuak, eta Apareilu Gotiko-akita-
niarra, egun Harlanduska esaten dioguna. Eta te-
knika erromatarra mantendu zuten Dolareak. Eta 
ez zen gure Eremuan Zabalean Zurezko Estruktura 
hauek eta Apareilua hau erabiltzen ez zuen Do-
rrerik, ezta ere Dolarea ez zuenik, noski. Mende 
batzuk berantago, Teknologia guzti hau baserrie-
tara iragan zen. Zurezko Estrukturak, Apareiluak 
eta Dolareak ere, benetako Nekazaritza eta Abel-
tzaintza Ustiapen edo Fabrikak bilakatu zirelarik.

 Ondoren, Mota Gaztelu zaharrak Ha-
rriz kontsolidatzen hasi ziren, eta horrela jaio 
zen Erdi Aroko Kastellologia. Eta pixkana Era-
so Teknika berriei erantzunez Defentsa Teknikak 
inbentatuz, Eraikin hauen Morfologia garatzen 
joan zen, Erdi Aroko benetako Gazteluak erai-
kitzeraino. hau era Akitanian barna etorri zen.
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rea eraman zuen aurrera, adibidez, Donostian, 
12. mendean, gaskoi Merkatariak ekarriz. Ez 
zuten frantsesa egiten gaskoia baizik, izatez gas-
koia Donostian 16. mendera arte hizkuntza ofi -
ziala izan zen. Eta Donostiako toponimia gaskoi 
zabalak demostratzen duenez, eragin handia izan 
zuten hirian. Eta ez dugu ahantzi behar, gaskoi 
hizkuntza, Nafarroako Erresumako erromantzee-
tako bat dela, gaztelera eta aragoerarekin batera. 
Berriz ere azaltzen zaigu Akitaniako Bektorea.

Arkitektura Gotiko nafarra

 Hitz egin dezagun pixka bat Akitanian ze-
har zabaldu zen Arte Gotikoari buruz. Konkretuki 
Iruñe-ko Katedralari buruz. Baina ikus dezagun zer 
dioten honi buruz euskal autore batzuk (Cenicace-
laya, J.; Ruiz de Ael, M.J.; Saloña, I. , 2014: 31). 
Tesian zehar jada aipatu dugunez, Katedral honen 
originalitatea jada adierazi da publikazio ugarie-
tan, eta autore hauek azaltzen dute, hain zuzen, 
bere Horma izaera Bortitza eta barneko Argiztapen 
Eskasa. Baina bertan, batez ere atentzio ematen 
duena chevet edo burualdearen tratamendua da, eta 
deanbulatorioaren duen burutzea. Hain zuzen ere, 
hondoko ardatzean, deanbulatorioaren tramoen 
kopurua bakoitia izan dadin egiten duen pilare bat 
azaltzen du, kasu arraroa “Espainiako” arkitektu-
ra gotikoan (autore hauek ere, euskaldunak izanik 
ere, betiko akatsean eroriz, egungo partizio admi-
nistratiboetatik abiatuz, “Espainia” ez baitzen ino-
la ere existitzen garai hartan, eta Nafarroa zailki 
izan zitekeen “Espainia”). Badirudi, Harresiaren 
ebaketarekin duen hurbiltasunarengatik, deanbula-
toriaren transitoa, eta kaperak espazio bakar batean 
bildu zirela, eta horregatik, eraikinak Ahaidetasun 
hurbilago bat mantentzen duela Frantziako edo 
Herbeheretako ereduarekin. Ikusten denez, Tesi 
honetako beste alderdi batzuetan zehar gertatzen 
ari den bezala, berriz ere Iparraldeari hurbiltzen 
gatzaizkio baina ez kasualitatez, Iparraldearekin 
harreman handiagoa zegoelako. Hasteko esan 
dugu Hegoaldean Islama egon zela 700 urtetan. 

 Erdi Aroko Dorreei buruz esango dugu 
Akitaniako Bektorea ere hor azaltzen dela, eta 
bestela ikus dezagun zer dion autore gaskoi batek 
(Séraphin, 1999a: 19). Gaskoiniako Gers eskual-
dean, Dorreen Zurezko Estruktura bi Zutabetan 
dago bermatua. Artikulu honetan bertan, autore 
honek Portilla-k bere liburuan aipatzen zituenak 
bezalako Zutabeak erakusten ditu, hau da, Poiala 
edo Zutoia erdian dutelarik. Idatzi honetan ere, 

kanpo ere, burgu frankoen fundazio eta birpopulat-
zea sustatu zuen. Lizarra, Gares, Zangoza, eta San 
Zernin burgua, eta San Nikolas Herria, Iruñeko 
Nabarreriaren aldamenean. Burgu frankoak ziren, 
baina “frankoak” deitzen dira, ez atzerritarrek habi-
tatzen dituztelako, “frankezituak” zirelako baizik. 
Esan nahi baita,  “liberatuak”, libre zirela, zergeta-
tik “libre”, hain zuzen ere Merkataritza sustatzeko.

 Orain arte bertako nobleziak bere eko-
nomia Lurrean oinarritu bazuen, handik aurrera 
Herrialdean Klase Sozial berri bat sortzen ari zen, 
burgesak, frankoak, Indar Ekonomiko Sozial han-
dia izatera heldu zirenak. Gogora ditzagun Cruzat 
Leinua, Bernardo Deza, San Zernin burgoko Jujea, 
zeinaren kargu eraiki baitzen San Zernin-go Eliza-
ren parte bat 13. mendearen bukaeran, eta Zalba 
Leinua, Elizako Kardinal izatera heldu zirenak. 
Burgesek jarduera iraultzailea sartu zuten. Bere 
ekonomia ez zen Nekazaritzan oinarritzen,  Merka-
taritzan eta Bankan baino. Iruñeko erromesei ogia 
eta ardoaren salmentaren Monopolioa lortu zuten, 
Errege-Erreginek hiriei emandako fundazio-karte-
tan azaltzen ziren, frankizia, exentzio eta pribilegio 
serie bat. Lizarra, Eskualdeko gune urbano eta eko-
nomiko dinamikoena bihurtu zen, eta bere oparota-
sunak ez dio zor soilik Santiago de Compostela-tik 
etorri eta joaten diren erromesei, baizik eta zonako 
Merkataritza zentroa izateagatik. Burgesak kon-
petentzian sartu ziren Infantzoi eta Kapereen Kla-
se Zaharrarekin, barne tentsioak sortuz, 1276-an, 
Iruñean, Nabarreriaren suntsiketa eta arrasamen-
duarekin bukatu zutenak bezalakoak, frankoak eta 
nabarrerritarrak aurrez aurre jarri zirelarik, nahiz 
eta episodio dramatiko honetan beste kausa eta 
zirkunstantzia konplexuagoak esku-hartu zuten. 
Borroka hauek, populazio frankoa eta kaparea zuten 
hiri askotan egiaztagarriak, ez ziren gertatu, “Eus-
kal Herriko Historia” batean berriki esan den be-
zala, atzerriko elementu etorri berrien (“frankoak” 
atzerritarrekin konfundituz) eta bertakoen arteko 
enfrentamenduei zor, baizik eta Sustentazio Eko-
nomikoko, Produkzioko, eta status Sozial-eko Sis-
tema diferente bati zor (Jimeno Jurio, 1980: 433).

 Frankoen jatorriari buruz hizketan,  
adibidez, Lizarra-koak, autore batek zion (Mu-
narritz, 2016) merkatari hauek Okzitaniera zu-
tela bere hizkuntza, eta protokolo notarialen hi-
zkuntza ere. ez da dudarik ez zirela frantziarrak.

 Donostian ere Antso VI.  Jakituna-k au-
rreko Errege-Erreginen birpopulatze politika be-
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Gaskoiniako Salak eta Euskal Herriko Dorreak 
harremanetan jartzen ditu (Séraphin, 1999a: 39).

 Dorre-Salak Akitaniatik beherantz hedatu 
ziren Euskal Herrira arte dio. Akitania osoan heda-
tu badira ere, Auvèrnha/Auvergne eta Lemosin/Li-
mousin-etik, Euskal Herriraino, partikularki ugariak 
dira Leitora/Lectoure eskualdean, Lomagnegersoi-
se-en (Gers-eko Departamenduko Ipar-Ekialdean). 
Beren tipologia bariablea bada ere, Ezaugarria Ko-
munetan oinarritzen da. Oinplano kuadrangularre, 
errektangularra, eta karratua Dorreei buruz ari ga-
renean. Eta Dimentsioak 5,5 m-tik 12-m-tara doaz.

 Sala gainezarrita dauden Solairuz osatzen 
da, bitik laura doazenak, eta “pieza” edo gela baka-
rra osatzen dute solairu hauek, solairuetan inolako 
separaziorik gabe. Eredu hau esan dugu Tesian 
zehar, gure Eremu Zabalean komuna dela, Piri-
nioez Hegoaldean eta Pirinioez Iparraldean. Goiko 
solairuak egongelak dira, eta Harrizko Eserlekuz 
hornituriko Baoak, Harraskak, Arasak, Latrinak, 
batzuetan Tximenetak dituzte. Solairuen arteko 
zirkulazioa Zurezko Eskaileren bidez egiten da, 
gutxitan Horma lodiez eratutako eskaileren bidez. 
Lurreko Solairua Gangaduna edo Bobedaduna iza-
ten da, normalean inolako irekidurarik gabe, bat-
zuetan gora heltzeko Ate batez (Lehen Solairuko 
Salara heltzeko kanpora irteten den eskailera batez), 
Eraikin hauen Defentsa Funtzio garbia markatuz.

 Ornamentazio urria da, Gotiko estilokoa. 
Hau da, Arku Semizirkularrak, Bao Biki estuak. 
Salen gehiengoa berrituak edo moztuak izan dira, 
hortaz, gutxi dakigu Koroatze eta Estalkiei buruz. 
Ez da Merloi edo Matxakol ebentualen arrastorik 
geratzen, edo-ta Hurda edo Kadafalkuak ezart-
zea posible egingo luketen ekipamendurik. Salen 
Defentsa nagusia Hormen Lodiera da, eta ber-
tara heltzeko sarbidea edo akzesua zaila da, bai-
na Defentsa aktiboko beste elementuen eskasia 
dago.  Banda Armatuen kolpe ebentualen erasoez 
babesteko aurreikusiak zeuden, baina ez bene-
tako Armada baten setioak eusteko. Birritan esan 
dugu baina Defentsa Estrategia, Lurraldea Txi-
ki Sare batez jostea zen, Armada Handi bat gel-
di arazi edo motel arazi zezakeena, banan-bana 
hartu bejar baitzituzten Salaren ezaugarriak hain 
zuzen Gaztelu gaskoietan daude ere, gutxi go-
rabehera garai berean eraikiak baitira, baina di-
mentsio handiagoak azaltzen dituzte, Dorre erre-
ktangular edo karratu altuz fl ankeaturik. Gure 
iritziz, Armeria Buru Jauregien tipologia bera da.

Artisau Armagileak

 Eraikin Militar guzti hauek, eta Armak egi-
ten zituzten Gremioen jatorriak ere, askotan Akita-
niako Bektorearen eragina azaltzen digu berriz ere. 

 Lantzen fabrikazioari dagokionez, badi-
rudi Tuterako mairuak nabarmendu zirela. Itxu-
raz, arabiarren tradizioak segitu zituzten han, 
eta benetan, burdinazko punten forjan espezia-
lizatutako errementariak ziren, Hagak, Haga-
Maisuek egiten baitzituzten. Adibidez, 1353-an 
Mosen Toriel, burdinazko Lantzagile Maisuak, 
errezibitu zituen 16 libera bere espentsengatik, 
eta bestez azpi kideenak, Frantziara zihoazenak 
Errege-Erreginen zerbitzura. 1364-an, Tuterako 
Lantzagile eta Errementari Muza Salon, Mahoma 
Almari, Adorraman Catalan eta Mahoma Albor-
ge, Iruñera joan ziren, handik Errege-Erreginek 
aginduko zuten lekura joateko. Ikusten dugu 
hemen, Islamaren eragina ere bazela oraindik. 

Baina noski, baziren erresumako beste lekue-
takoak, adibidez, 1431-ean Iruñeko Hagagile 
Mikel Urritza-koak eta Perutxo Segura-koak 27 
libera errezibitu zuten 5 dozena Lantzengatik, eta 
beste horrenbeste bere burdina zuten Dardoenga-
tik, 110 soldatetara, eta 106 soldata dozena. 1378-
an, diruzainak 32 t’erdi fl orin  pagatu zituen 16 
Arku, eta 6 Gezi-kargengatik, Baionan Jaun Garro-
koak erosiak halako ingeles Arkulari batzuentzat. 
Ikusten dugu hemen garbi, Baiona Eremu Berean 
zegoela, eta Merkataritza harreman handia ze-
goela hiri horrekin (Martinena, 1993: 497, 498).

 Balezten fabrikazioari buruz, zera dio 
dokumentazioak. 1362-an, Baleztarien Maisu Jaun 
Urtsua-koak agindu zien diruzainari paga ziezaio-
ten 20 libera eta 6 diru, Baleztetako soka egiteko 
balio izan zuen kalamuzko roa (soka) batenga-
tik. Eta beste adibide batek Europako Iparraldera 
garamatza. 1435-an Mendietako errezibidoreak 
hornitu zituen Bramant-eko (Flandria) harizko 
20 mataza, Olite/Erriberri-ko Baleztetarako. Eta 
berriz ere erresumako hiriburura. Urte horretan 
bertan Iruñeko Gerrikogile Perutxo-k 20 libera 
eta 16 soldata jaso zituen Baleztak armatzeko 13 
Gerrikoengatik. Dokumentazioarengatik, 1261-
an badakigu Balezten prezioa, Nafarroako Errege 
Tibalt II.ak kalitate onezko bi lortu baitzituen bi 
zaldunei emateko, eta 26 soldata balio izan zuten. 
1359-an Martin Segura-koari 22 libera pagatu zi-
zkioten Tornuzko lau Baleztengatik, Tutera-ra 
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ra azaldu zen, itxuraz, hasieran, Baiona-tik 
ekartzen zutena. behin eta berriz Baiona. 

 Mende hasieran gerrarien babes jantziak 
perfekzionatzen hasi ziren, eta Arnesak, edo Nafa-
rroan Placa-k deiturikoak sortu ziren, hastapenean 
Malla Kotaren (Kate) gainean erabiltzen zirenak. 
Litekeena da Pierres II. Latsaga-koak hauek erabili 
izana, zeren Pierres-ek Albaniara akonpainatu zuen 
Infante Luis-ek, 1355-ean agindu baitzuen Arma-
dura horiek konpontzeko behar ziren materialen 
erosketa, eta 1358-an etorrarazi zituen Bordele-ko 
artisauak Armadurak egitera. Berriz ere Bordele.

 XV. mendean, Kanoien erabilera hau he-
datzen eta zabaltzen joan zen, tipo eta Kalibre 
berriak agertuz. Badirudi garai hartan arabarrak 
piezen fundiziora dedikaturiko Lantegi on eta 
Maisu konpetenteak zituztela. Berriz ere Eremu 
Zabala. 1421-ean 15 libera pagatu zizkioten co-
rreyero Joan Vitoria-koari, bere gastuengatik, 
Gasteiz eta Agurain-era joateagatik Nafarrora 
artifi ze Kanoigile on bat aurkitu eta ekartzeko.

 Errenaisantzarantz goazela, badirudi Mai-
su Artillerizaleak bere Kanoi eta Bonbardekin 
probak egiten zituztela bere kokalekuan instalatze-
rakoan. 1428-an prokuradore Martin Villava-koak 
errezibitu zuen halako diru kopuru bat Donibane 
Garazi-ko Gazteluko Kanoia ensayar, edo saiatze-
ra gastatu zuenarengatik, eta lan horrengatik 4 libe-
ra pagatu zizkioten Enric de Bearn-i. Hemen adibi-
dez Bearnoa azaltzen zaigu, Eremu Zabala ere.

 Beste Kanoi eta Bonbarden artean, jene-
ralizatzen hasi ziren, XV. mendearen erdialdean, 
Kulebrinak, Gerra Zibiletan, eta aurreko Perio-
doan erabili izan zirenak. 1442-an Bonbarddari 
Perrin Gentil-i eta Olite/Erriberri-ko Kanpaigile 
Potier-i Kupre Karga batzuk eman zizkieten, Ku-
lebrinak egiteko, Viana-ko Printzearen aginduz. 

 Garai horretan ere Kanpainako Artille-
ria erabiltzen zen, hau da, Gurdien gainean era-
maten zena. Nafarroako Joan II.ak erabili zituen 
hiriak setiatzeko. 1462-an, Joan II.ak Pierres Du-
crel erresumako Bombardero izendatu zuen Juan 
II. Usurpatzaile-ak, Asiaian, Arazuri eta Abartzu-
za hirien kontrako setioan prestatu zituen zerbit-
zuengatik, bertan Artilleriaren kargu egon baitzen 
Bonbardari hori. Hortik aurrera, Kanoiek paper 
erabakigarria jokatu zuten Plaza, Bataila ZAe-
lai, eta edozein izaerako Ekintza Militarretan

eramateko gastua barne. Beste adibide honek or-
dea, Errioxara garamatza.1430-an pagatu zioten 
Zangoza-ko Pere Erdara-ri, 19 libera eta 8 solda-
ta, altzairuzko bi Baleztengatik eta Tornuzko Sin-
foniako batengatik, armatzeagatik, Laguardia-ko 
Gaztelurako, gure Eremuan Zabalean ere. Beste 
maisu batek, Lope Ezkerra izenekoak, maestro de 
bayllestas, kobratu zituen 60 soldata 1328-an Zan-
goza-ko Gaztelu Tzarreko Balezten Tornu, Intxaur 
eta Soken errebisatu eta osatzeagatik. Beste adibi-
de honek erakusten digu, Lizarran orduan euskara 
hitz egiten zela. 1361-an, Lizarrako Merintateko 
Merin-ak lanean mantendu zuen, Lizarrako Gaz-
teluan Mikel Perez Badostain-ekoarekin, “Xeme”, 
ezizena zuena, Saetak egiten. Berriz ere Hegoalde-
ra, Tuterako Gazteluan arma mota honetako bilte-
gi bat zegoen, eta 1364 giltza Gilen Meacourt-ek 
zuen. Data horretan, handik 50 Balezta ateratzea 
agindu zuten, Iruñera garraiatzeko, han beste bilte-
gi bat baitzegoen Maria Mehea Dorrean, San Niko-
las Burguan, eta handik Baionara eraman zituzten.

 Artilleriari edo Pirobalistikari buruz hitz 
egiterakoan, Nafarroako Artilleriaren hasierako 
garai honetan, maiz agertzen zaigu dokumentue-
tan lehen Maisu Kanoigile baten izena, Perrin de 
Bordel edo Bordele-koa. 1378-an pagatu zizkio-
ten 199 libera eta 15 soldata por dos cannones 
que eill fezo en Tudela… por a la garnizon del 
castiello de dicho logar. Bere izenak ez du duda-
rik uzten, eta hona berriz ere, Akitaniako Bekto-
rea. Garai hartan ere enkargatu zen un caynon de 
fi erro grant Donibane Garazi-ko Gaztelurako, 8 
libera de Poldras-ekin (Bolbora). Beste adibide 
honek, Iruñerrira garamatza. Matxin Albiz-ekoa 
eta Peyronin Irulegi-koari 52 libera pagatu ziz-
kieten por dos pipas de caynnon con VI quintales 
de fi erro, Tutera-ko Gaztelura zuzenduak. Iruñeko 
Kanoi Errementari Matxin Amasa-koak kobratu 
zituen 80 libera por un caynnon comprado d’eill 
pora la goarnizon del Castiello de Falces, con 
ciertos poluos. Artisau honen jatorria Gipuzkoan 
dela ez da dudarik. Eremu Zabala berriz ere.

 Perrin Bordele-koak urte batzuk egin zi-
tuen Nafarroan, Karles II-aren zerbitzura, eta 
honek 30 libera eta 25 gari kahizetako urteko 
pentsioa asignatu zion. 1383-an oraindik asig-
naturik zuen halako donoa jaso zuen altxorretik.

 Hasieran burdina forjatuzkoak zi-
ren, eta berantago brontzekoak egin ziren. Le-
hen Kanoiak azaldu ziren aldi berean Bolbo-
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dezaketenez, adibidez, Donostiakoan. Berriz ere 
Iparraldea (Agote, 2009: 19). hemen aipatu behar 
dugu Munduko Nabigazioaren Iraultza handiene-
takoa nafarroako Ontzien inbentu bat izan zela. 
Haun zuzen ere, Korasta Lema. hain zuzen ere, ora-
indik egungo Itsas-ontizek erabiltzen dutena. Or-
dura arte, txopan ezarritako Arraun Handi batez go-
bernatzen ziren Ontziak, egungo traineruak bezala.  

Nafarroako Instituzio Piriniarrak 

 Eta orain, begia Nafarroako Erresumako 
Instituzioei jarriko diegu. Nafarroako Erresumak 
noski, Soberanitate Fiskala zuen. Kontribuzioak 
edo diru Banaketak egiteko ahalmena Nafarroako 
Gorte Orokorrek zuten. Foru Orokorrean azal-
tzen dira zerga guztiak, eta asko zuzenean eus-
karaz idatzirik daude, zerga hauek pagatu behar 
zituztenak euskaldun elebakar edo monolinguek 
baitziren, eta ez zezaten ezaguera ezarik alegatu.
Nafarroak oso goiz, 1258-an jada, izan zuen ho-
netara dedikatzen zen instituzioa bat. Compto-en 
Ganbera, alegia. Frantzian eta Ingalaterran zuten 
modu berberean. Hemen ere ikusten dugu Akita-
niako Bektorea, Iparraldeko eragina. Gaztelaren 
kasuan, adibidez, horrelako instituzio bat izateko 
15. mendearen bukaerara heldu behar izan zuten, 
hau da, 300 urte berantago. Nafarroako Compto-
en Ganbera (1258-1841) Erresumako Finantza 
Bulegoa edo Ogasuna hartzen duen organoa da. 
Bertan, diru-sarrera eta gastuen liburuak era-
maten ziren, eta kontuen auditoriak eta kontrola 
egiten zen. Egun instituzio hau berreskuratu da, 
zehazki 1979-an, Espainiako Erresumari subordi-
natua badago ere (Urzainki Mina, 2004: 150-152).

 Nafarroako Gorteak 11. mendean sortu 
ziren. Ezagutzen den lehen bilera Uharte –Arakil-
en gertatu zen, 1090-ean. Gorteek errepresentat-
zen zuten momentuko sozietate nafarra, nekaza-
riak edo laborariak izan ezik. Bere konposizioa 
estamentala zen, Europako gainontzeko sozieta-
teen antzera. Estamentuak edo Besoak hiru ziren 
: Nobleziarena edo Militarra, Rico-homme-ek, 
Zaldunek eta Infantzoiek osaturikoa, Kleroarena 
edo Eklesiastikoa, kide kopuru txikiena zuena, 
eta azkenik, Unibertsitateak edo Hiri Onak, hi-
rietako biztanleek osaturikoa, ugariena (Enériz 
Olaechea, 2012: 8). Hiru estatuen izendapenak 
jatorri frantsesa omen du. Berriz ere Iparraldea.

 Urte hauetan, dokumentazioan Artifi -
ze diferenteen izenak agertzen dira, hala nola 
Ingenioak egiteko Maisu Johan Lombart, Ku-
lebrinagile Johan Urlians,eta Artilleria Mai-
su Antonio Moraton. Beren jatorriak adieraziz.
Horren ondorioz Hiri eta Gazteluak Su Ahoz 
hornitu behar izan ziren, eta honek diru or-
dainketa handiak ekarri zituen. 1456-an Zan-
goza-ko Juratuek Altxorrari 240 libera entre-
gatu behar izan zioten Bonbarden obrarako. 
Garbi ikusten da Armagintzan, gure Eremu Za-
balean Merkataritza Harremana bistan dela. 

 Eta orain, Nafarroako Erresumako be-
rezitasun batzuk ikusiko ditugu. Bere lurralde an-
tolaketan, hastapenean, 11. eta 13. mendetan De-
fentsa Arloan, Lurraldea Tenentzietan banatzen 
zen. Tenentea zen arduradun, eta Errege-Erreginek 
Noblezia Altuaren arteko kideen artean hautatzen 
zuten. Esan dugu Tesian zehar, Kargu Ez-Heridi-
tarioa zela, urte batzuk irauten zituela, eta ondoren 
monarkek Tenentea beste Tenentzia baten kargu 
jartzen zuten, hain zuzen ere Gaztelua bere pro-
pietatea zela tentaziorik izan ez zezan. Tenentzia 
batek Gaztelu bat edo gehiago zituen, eta Gazte-
luen kargu Gazteluzainak jartzen ziren. Nafarroako 
ErregeTibalt I.aren garaian, antzinako Tenentzia 
Sistema honek transformazio radikal bat izan zuen, 
eta eredu modernoago baterantz eboluzionatuz, 
Frantziako Eredua segituz, Lurralde Oinarri Za-
balago eta Defi nituago baten gainean. Hain zuzen 
ere, Merintatea. Merin-ak ziren, Errege-Erreginek 
merintateen kargu jartzen zituen funtzionarioak, 
eta aurrerantz lehen Tenenteek izan zituzten fun-
tzioak eramaten zituzten. Gazteluak Gazteluzainen 
kargu segitzen zuten, baina Merinek ez zituzten be-
ren atribuzio militarrak galdu. Bestalde, zergen bil-
tzearen lantegia errezibidoreak egiten zuen, Merin-
tate bakoitzeko bat. Hemen ikusten dugu berriz ere 
Iparraldeko eragina (Martinena Ruiz, 1994: 67-69).

Merkataritza Itsaso bidez

 Merkataritzari dagokionez, Nafarroako 
Erresumak harreman handia izan zuen garai oso 
goiztiarretatik, 12. mendetik gutxienez, Iparraldea-
rekin, Ingalaterra eta abarrekin. Eta adibidez, bere 
Merkataritza edo Gerra itsasontziak Iparraldeko 
Eraikuntza Tradizioari segituz egiten ziren, hau da, 
adibidez, Kroskoaren Oholak Teilakatuz, hots, bata 
bestearen gainean ezarriz, Vikingoen Drakkar-en 
modura. Garai hartako Nafarroako Erresumako 
kostaldeko hiri askotako zigiluetan erraz egiazta 
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 Eredu anglo-frantsesetan bezala, hasten 
da, arma oso ezagunekin, Europako Mendebal-
deko Errege-Erreginenekin, eta ez da falta Rico-
Homme Lope-Diaz Rada-koaren Armen ezaugarri 
erretrospektiboa, seme-alabarik gabe hila, 1297-
an. Nafarroako errealitatera moldatzen zen, ez 
soilik Armen hautaketan, baizik eta barne sartuz 
-kasu bakarra ornamentazio hauetan- Hirietako 
Zigilu Enblemak, Erresumaren bizitza politikoan, 
momentu horretan, lortu zutelako postu nabarmen 
bat (Menéndez Pidal, Martinena Ruiz, 2001: 36 
orr. Berriz ere ikusten dugu Iparraldeko infl uen-
tzia, eta Akitanian zehar gertatu den Bektorea.

Unibertsitateak eta Maila Intelektuala

 Orain txanda heldu zaio Nafarroako Erre-
sumaren Maila Intelektualari. Nafarroako Erre-
sumak, bere anexio defi nitiboaren aurretik, Erro 
Kultural handiko hiriekin hala nola Tutera, Liza-
rra, Tafalla, Zangoza, Iruñea, Done Jakue Bidea-
ren Gurutzebidean, eta Frantziarekin zuen auzo-
tasunagatik, Maila Intelektual estimagarria landu 
eta lortu zuen. Aurreko esaldi honetan erabili den 
“anexio” hitza ez da batere zientifi koa, guztiz 
demostratua baitago objektiboki, eta milaka da-
tuekin, Nafarroakoa, Konkista Hutsa eta gainera 
Basatia izan zela, eta honek autorearen alde gutxi 
esaten du, edo gai honi buruzko Ez-Jakintasun Ga-
lanta adierazten du, edo-ta bere Ideologia Partiku-
larraren arabera ari da historia idazten. Intsistitzen 
dugu, jarrera hau ez dela inola ere zientifi koa. Li-
burua 1955 urtekoa da, beraz Francisco Franco-ren 
Diktaduraren erdi-erdian idatzia dago, baina hau 
ez da aitzakia, hori idazteko. Diktaduran zehar, Es-
koletan, Historia azaltzeko erabiltzen ziren Testu 
Liburuetan, Espainiako Historia kontatzerakoan, 
ondorengo titulua zuen kapitulu bat baitzegoen: 
La Conquista de Navarra, horrela inolako kon-
plexurik eta lotsarik gabe, eta harro. Autore honek, 
Frantziaren auzotasuna adierazten duenean ahan-
tzi egiten du, Nafarroarekin benetan auzotasuna 
zuena Okzitania zela, Herrialde oso Kultua ere 
garai hartan. Hori da gure Eremu Zabalekin ha-
rremana zuen eskualdea. Frantzia oso Iparraldera 
zegoen. Baina segitzen du autoreak esanez Tibalt 
II.a saiatu zela estudioak sustatzen, eta eskatu eta 
lortu zuen [Aita Santu] Alexander IV. arengandik 
gauzatu ez zen Unibertsitate bat (Goñi Gaztambi-
de, 1955: 47-53), eta ehun urte berantago Karles 
II.arekin beste saio bat izan zen Santa Maria Uxue-
koan. Gure aldetik, erantsi behar dugu, ez dakigu-
la Latsaga-ko Jaun-Andereek horietako zentroren 

Armarriak

 Orain Nafarroako Armorialei hitz egingo 
dugu pixka bat. 14. mendean, Frantzia eta Inga-
laterran sortutako formula ornamentalak (Arma-
rriak) Nafarroan oso goiz azaldu ziren (Menéndez 
Pidal, Martinena, 2001: 20). Berriz ere, Iparraldea.

 “Espainiako” (komatxoak Tesiaren Au-
torearenak dira) erresumetan, segitzen du autore 
honek, ere existitu zen erabateko gustua Enblema 
Heraldikoengatik 13. mendean, nagusiki Gaztelan, 
baina oinarri kultural diferenteen gainean, eta on-
dorioz, adierazpen diferenteekin. Aurrera segitu 
baino lehen, esan behar dugu, berriz ere ikusten 
dugula nola birritan autore askok, batez ere espai-
niarrek, egiten duten betiko akatsa, hau da, Espai-
nia aipatu, garai hartan guztiok ezaguna denean 
ez zela existitu ere egiten. Hori ez da jarrera zien-
tifi koa. Zera dio, Espainian eta Portugalen ez da 
armorialik 14. mendea baino lehen, ez galdu egin 
direlako, ezta ere heraldoen antolamenduari zor 
zaizkien arrazoiengatik, Loredan Larchey-k uste 
zuen bezala, baizik eta “hemen” zirkunstantzia 
sozialak eta kulturalak diferenteak zirelako, eta 
ez ziren existitzen han koaderno eta adornoetako 
serieak sortu zituzten zirkunstantziak zeudelako. 
Gainera, ezkutuak “hemen” esanahi askoz ere fa-
miliarragoa zuten pertsonala baino, Mantxa-ko 
Kanalaren espazioan gertatzen zenaren kontrakoa.

 Eremu anglo-frantsesetik 14. mendea-
ren bigarren herenetik aurrera imitatzen diren 
ereduak, tradizionalak abandonatuz, noski Nafa-
rroatik eta Catalunya-tik iristen dira. Eta horie-
kin, ezkutu diferenteen serien formula. Nafarroan 
eskaintzen du aukera Iruñeko Katedraleko Sala 
batzuk berreraikitzeko, 1276-ko Gerra Zibile-
ko suntsiketak sufritu ondoren. Bertan lan egiten 
zuten artista frantses eta ingelesek, 13. mendetik 
14. menderako iragatean, ekarri zuten, naturala 
denez, beren Herrialdeetan ohikoa zena. Refec-
torium edo Jangelako Gangen edo Bobeden Gilt-
zarriak, 1330 inguruan dekoratu ziren, Armorial 
zabal batez, exaktuki formula klasikoak segitzen 
dituena. Errege-Erreginen Armekin hasten dia 
(Nafarroa, Aragoi, Gaztela, Frantzia, Ingalaterra, 
Portugal), segitzen dute Nafarroako Erresumako 
Rico-homme-enekin (Baztan, Almoravid, Aibar, 
Gebara, Subitza, Lehet, Rada, Mauleon, Urrotz, 
Asiain eta abar) eta bukatzen dute Programa He-
raldikoa hirien seinaleek, guztira 30 enblemekin.
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batean estudiatu zutenik, ez dugu informaziorik 
aurkitu. Baina bai badakigu bi Errege horiekin 
harreman estua izan zutela. Tesian zehar aipatu 
dugu jada Nafarroan Unibertsitateak egon zirela.

Esan behar dugu, Gaztelak eta Aragoi-k, hastape-
nean ez zutela infl uentzia handia izan Nafarroako 
Erresuman, erresuma horren barneko Konterriak 
baitziren, eta Erresuma diferente bezala ondoren 
sortu baitziren, hain zuzen ere Nafarroako Erre-
suma abandonatuz. Orduan hasi ziren problemak 
Nafarroako Erresuman. Batez ere Laugarren Bi-
sitarien partetik, Gaztelauen partetik. Honi guk, 
Mendebaldeko bektorea esaten diogu, eta hor-
tik etorri ziren Nafarroako gaitz guztiak. Kon-
kista eta Gainbehera, Erresuma desagertzeraino. 

KONKLUSIOAK

 Egiaztatu dugu infl uentzia gehienak gure 
Eremu Zabalera Iparraldetik etorri zirela, eta gai-
nera Garai Historiko guztietan, eta Sozietateko 
Arlo guztietan. Hau da Akitaniako Bektorea gauza 
ukigarri bat dela. Horregatik gure Eremu Zabalean 
arrakasta izan zuen Estruktura Politiko bakarrak, 
hau da, Nafarroako Erresumak, infl uentzia horiek 
jaso zituen hastapenetik. Nafarroaren espazio Na-
turala, Frantzia eta Ingalaterraren artean zegoen, 
eta infl uentziak handik zetozen,  eta ingurune ho-
rretan interakzionatzen zuen. Hegoaldean, Islam-a 
zegoen, eta momentu batean muga izan zuen Nafa-
rroarekin. Noski horrek, infl uentziaren bat utziko 
zuen baina Erresuma, edo hobekiago Zibilizazio 
Kristauak eta Musulmana aurrez aurre zeuden.

 Garbi ikusten da, Eremu Zabal hori Erdi 
Aroan Espazio Komun bat izan zela, eta Interkan-
bioa oso Garatua zegoela. Euskaraz gain, latinetik 
euskaldunek sortu zituzten beste hizkuntza erro-
mantzeen antzekotasunak hori errazten zuen ere. 
Pirinioez bi alderako gure Eremu Zabalak Espazio 
Komun bat osatzen zuen, Historia, Hizkuntza, Zu-
zenbidea, Ohiturak, Arkitektura, Merkatarirza, eta 
abarrengatik.

 Noski, Gaztelak Nafarroa konkistatu ze-
nean, orduan bai saiatu ziren guztiz Kondizionat-
zea eta Infl uitzea Erresuma honen Garapenean, 
bere Bidaia Historikoa eteteraino. Espazio Komun 
horrekin zeuden harremanak eten nahi izan zuen. 
Hala ere, Gaztelak Estatu nafarra desmantelatu 
bazuen ere, ez du lortu nafar sozietatea guztiz des-
agertzea. Tesi hau lekuko.
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agotu egiten da, arkitektua elementu diferenteak 
estaltzen dituzten teilazko estalki inklinatuekin.
 
 Hala ere, ikuspegi honetatik, berehala na-
barmentzen da Dorre karratu bat, zazpi bat metroko 
albokoa, eta hamahiru bat metroko altuerakoa, ora-
indik bere antzinako Funtzio Militarraren itxura 
mantentzen duena nolabait. Eta honek jada argit-
zen digu eraikin berezia dela, hau da, ez dela Etxal-
de huts bat. Dorrearen azpian ikusten dugu gainera, 
Ate Zorrotz edo Ojibal handi bat dagoela. Esan be-
har dugu, Sarrera, Barruti Harresidun baten puntu-
rik ahulena dela beti, Hormaren etena baita, hots, 
Barrutiaren1 beste edozein puntu baino gehiago de-
fendatu behar dena. Horregatik sortzen da Dorrea 
Sarreraren gainean, hain zuzen ere, hau defendat-
zeko. Bao handi bat dakusagu ere Atearen gainean, 
Lehen Solairuan, segur aski, bere garaian Ma-
txakol edo Matakan Bakun2 bat eduki zuena, hau 
da, hegalean zegoen Defentsa Elementua, justuki 
hortxe kokatua, etsaiari pasabidea mozteko. Goian, 
Bigarren Solairuan, bao Trilobulatu bat dugu.

 

Kanpoko Hurbiltze Bisuala
 
 Gure Eraikina Multzoa Latsaga Izura-
Azme herrian dago, Donibane Garazi-tik hogei 
bat kilometrotara Iparralderantz, Nafarroako Ipa-
rraldean. Lekua ikusi aurretik jada badugu infor-
mazioa toponimoaren bitartez. Latsaga-k zera esan 
esan nahi du, “lats” edo “erreka” ugari dagoen 
lekua, beraz oso litekeena da han egotea oraindik 
izena eman zioten latsak. Izatez oraindik ikusten 
dugu Iparraldetik Hegoalderantz doan latsa. Eta 
horrela izan behar du, Izura-Azme-tik hara iriste-
rakoan ikusten baitugu nola Eraikin Multzoa men-
diz inguratua dagoen, beraz naturala da urak leku 
horretarantz isur daitezen. Eraikinaren Antolamen-
dua ulertzeko Lekuaren Oinplanoa [Ikus 10] ekarri 
dugu, zer aurkituko dugun aurretik jakin dezagun.
 
 Hiritik abiatu gara eta Iparraldetik hurbil-
du gara, cul-de-sac, hau da, irteera gabeko bide 
baten barna, eta Eraikin Multzo inportantea daku-
sagu [Ikus 20]. Barruti Harresidun bat da, kuadri-
latero formarekin. Lehen begiratuan Laborantza 
Ustiapen handi bat dirudi. Nekazal itxura hau, are-

12. KAPITULUA. ERAIKIN MULTZORA HURBILTZEA

Laburpena

 Eraikin Multzoari buruz zuzenean hitz egiteko garai heldu da. Lehenik hurbiltze bat buru-
tuko dugu. Lehen inpresio bat, lehen begirada bat, lehen kontaktu bat. Horretarako bi ibilbide egingo 
dugu. Bata Kanpoaldetik, eta bestea Barnealdetik. Eraikin Multzoa deskubritzen joango gara, eta le-
hen eraikuntza kontzeptu orokorrak azalduko zaizkigu. Itzuli osoa egingo dugu kanpoaldean zehar, 
elementuak deskribatuz, eta ondoren gauza bera barnealdean zehar. Ondoren hurbiltze kronologikoa 
egingo dugu, autore diferenteek proposatzen dituzten datatzeetan oinarriturik. Horrela, detailera sartu 
gabe, Eraikin Multzoa osatzen duten pieza diferenteen datak proposatuko ditugu, orokorrean, 13. men-
deko Jatorrizko Dorretik, 19. mendeko Eraikinetara. Eskema bera segituz, eraikuntzaren hurbiltzea 
egingo dugu. Hau da, zein eraikuntza teknika erabili zuten garai bakoitzean. Adibidez, Hormak nola 
osatzen ziren, barneko Zurezko Estruktura nolakoa izan zitekeen, Ate eta Leihoak nola burutzen zituz-
ten, beren pieza guztiekin, Izkinak nola erresolbatzen zituzten eta abar. Eta azkenik, Defentsaren hur-
biltzea egingo dugu, horrelako Eraikin Multzoetan hain bereziak ziren Defentsa Elementuak deskriba-
tuz. Lubakia edo Fosoa, harresia, Dorrea, Gezi-leihoak, Matxakolak, Kadafalkuak, Merloiak eta abar.
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[10] Latsaga. Lekuaren Oinplanoa (Duvier, Legaz: 2002).
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[20] Latsaga. Eraikin Multzoaren Ikuspegia (Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).

[30] Latsaga. Ipar Elebazioa edo Altxaera (Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).
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eraikia Dorre Diagonal honetatik Hegoaldera. 
Eta hurrengo Izkinara heltzen gara, eta hemen 
Goaita edo Garita Poligonal3 bat azaltzen zai-
gu Defentsa Elementu gisa, hegalean ere, ba-
tez ere bigilantzia edo zelatakoa zena, setio 
kasuan etsaiak botatzen zuen lehen gauza iza-
ten baitzen, bere ahulezia estrukturalarengatik.

 Goaita edo Garitari bira eman diogu, 
eta Hegoaldeko Elebaziora edo Altxaerara hel-
du gara [Ikus 50], eta segitzen dugu ikusiz nola 
Hegoaldeko Horma jarraipenean eraikia dagoen 
ere. Ordea, azken izkinan jarraitasunik gabe 
jaso den eraikin bat dago, eta honek Eraikuntza 
Fase diferente bat dagoela adierazten digu. Hor-

Sarrerako Dorrearen eskuinetara bederatzi bat 
metrotako itxiera Horma azaltzen zaigu [Ikus 
30], Dorrearekin jarraipenean, esan nahi baita, 
eraikuntzaren aldetik etenik gabe, eta Harresiaren 
Izkinan, aurrekoa baino beste Dorre apalago bat 
ageri zaigu, lau bat metrotako albokoa, eta egun, 
hormaren altuera berekoa, segur aski moztua. 
Barrutiaren norabide aldaketa, Defentsaren bes-
te Giltzarria da, horregatik azaltzen dira Dorreak, 
aldaketa hau artikulatzeko, kasu honetan Dorre 
Diagonala, Barrutiaren bi fl ankoak kontrolatuz.

 Izkinan biratzen badugu, Eraikina men-
debaletik ari gara ikusten [Ikus 40]. Eta ikus-
ten dugu, hemen ere horma jarraipenean dagoela 

[40] Latsaga. Mendebal Elebazioa edo Altxaera (Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).

[50] Latsaga. Hegoaldeko Elebazioa edo Altxaera (Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).
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rrikituaren lodiera estuari begiratuta, pentsatzen 
dugu Metalikoa izango zen Saretoa, eta honek 
sarrera babesten zuen Atearen Zurezko orri erre-
fortzatuen aurretik. Elementu Militar hauen des-
agerpenak egiten du gaur egun, garai batean izan 
zuen itxura baino adeitsuago bat edukitzea egun.

 Aurrera goaz Tunelaren barna, eta Barril 
edo Ganoi Gangaren edo Bobedaren [Ikus 90] az-
pitik iragan gara, eta berriz ere, oraingo honetan 
barnealdetik, egiaztatzen da, arestian, kanpoal-

ma eten egin da. Eraikin horren beheko partean 
itxura modernoko Ate zabal bat agertzen zaigu.

 Ekialdeko aldearen aurrean gaude [Ikus 
60], eta bai, hala da, konfi rmatzen dugu, Nagusia 
dirudien Eraikin hau, Harresiarenaren eraikuntza 
fase diferente batean dagoela eraikia. Esan nahi 
baita , Eraikin Nagusi honen Hormak ez daudela ja-
rraipoean eraikiak Harresiarekin. Beraz, iragan ga-
rai batean eraikin isolatua izan zen. Eraikinak bere 
estalki propioa du. Ondoren ikusten dugu harresia 
abiatzen dela Eraikin honetatik eta jarraipenean bat-
zen dela, izkinatxo batez bada ere, Sarrerako Do-
rrearekin. Azkenik, arretaz begiratuta ikusiko dugu 
nola Eraikineko Ekialdeko parte hau, Hegoaldean 
kokatzen den lats txiki batez inguratua dagoen.

Barneko Hurbiltze Bisuala
 
 Joan gaitezen Barrutiaren barnealdera. 
Barneko ikuspegi diferenteak hobekiago ulertze-
ko, Eraikin Multzoaren Oinplano bat erantsi dugu 
[Ikus 70]. Bertan, gezi gorri batzuen bidez erakutsi 
dugu bista nondik den ikusia, zailagoa baita bar-
neaz, inolako erreferentziarik gabe ongi jabetzea.  

 Ate Zorrotzaren edo Ojiba Arkuaren bar-
nera sartzerakoan, Zurezko Ate Tzar baten au-
rrean jarri gara, eta atearen orriaren pixka bat 
aurrerago, horman sarturik, 12 cm-ko Irekidu-
ra bat behatzen dugu Arku osoaren inguruan, 
hain zuzen ere, bere garaian Arrastelua4 kokat-
zeko balio izan zuena [Ikus 80]. Segur aski, Zi-

[60] Latsaga. Ekialdeko elebazioa edo altxaera (Autorearen argazkia 2009 Iraila).

[70] Latsaga. Argazkien abiapuntuak markatzen dituen 
Oinplanoa (Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).
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[80] Latsaga. Kanpoko atea. (Autorearen argazkia 2009 
Iraila).

[90] Latsaga. Sarrera barril edo kainoi ganga. Fokua: 
Gezi gorri 10 (Autorearen argazkia 2009 Iraila).

[100] Latsaga. Iparraldeko harresiko eraikina. Fokua: 
Gezi gorri 20 (Autorearen argazkia 2009 Iraila).

[110] Latsaga. Dorre Diagonaleko arku zorrotza. 
Fokua: Gezi gorri 30 (Autorearen argazkia 2009 Iraila).
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dean aipatu dugu eraikuntza jarraipen bera, hau 
da, Sarrerako Dorrea eta Ekialdeko Harresiare-
na. Sartu bezain laister, ezkerraldean Horman 
integraturik agertzen den Nitxo bat dakusagu, 
Gezi-leiho5 batez horniturik, hau da, barnerantz 
abozinaturiko Leiho bat da, eta bi eserleku ditu. 
Segur aski sarrerako zona defendatzeko izango 
zen. Atea atzean utzi dugu, eta ikusi dugu itxie-
ra mekanismoa Zurezko Atalaga handi bat dela. 

 Eskuinerantz biratu dugu, eta hain zuzen, 
kanpotik sumatzen zen Korta edo Patioa6 iku-
si dugu. Kanpoko hurbiltze bisualean erabilitako 
arruta bera erabiliz esan genezake, itxura Moder-
noa duten Eraikin batzuk ikusi ditugula Iparral-
deko Harresian bermaturik edo apoiaturik [Ikus 
100]. Hemen ere egiaztatzen dugu Sarrerako Do-
rrearekin  Harresiak duen eraikuntza jarraipena.

 Fondoan ikus dezakegu Mendebaleko 
Izkinako Dorrea, Dorre Diagonala, Barrutiare-
kin jarraipenean, eta deskubritu dugu hiru albo 
besterik ez dituela hormak, gutxienez, Goiko So-
lairuetan. Lurreko Solairuan edo Estaian, horma 
bat du, eta Ate Zorrotz edo Ojibal bat. Dorrearen 
barnera heltzeko, iragan behar da Ate txiki ba-
ten Arku Zorrotza edo Ojiba Arkua7 [Ikus 110], 
ondoren hormari dagokion tramoa, eta azke-
nik, Arku Beheratu8 bat iragan behar dugu.

[120] Latsaga. Mendebaleko eta Hegoaldeko Harre-
sietan bermaturiko edo apoiaturiko Eraikinak, itxura 
Modernokoak. Bi Hormen angeluan ordea Goaitaren 
edo Garitaren Tronpa. Fokua: Gezi gorri 40 (Tesi Auto-
rearen Argazkia, 2009 Iraila).

[130] Latsaga. Eraikin Nagusiko Leiho zabala. Fokua: 
Gezi gorri 50 (Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).

[140] Latsaga. Eraikin Nagusirako sarrera, arku be-
heratuaren bitartez. Fokua: Gezi gorri 60 (Autorearen 
argazkia 2009 Iraila). 
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nean gelditu da, ezkutaturik.  Jatorriz kanpora 
ematen zuen Leihoa Eraikin barnean gelditu da.

 Dorre Nagusiak bere Sarrera, Iparraldeko 
Fatxadatik du, Hiru Zentroetako Arkua edo Arku 
Karpanela13 duen Ate Handi batez [Ikus 140], zeina-
ren Tinpanoa eta Moldurek Akolada moduko Arku 
edo Arku Konopial14 moduko formak baitituen. 

Hurbiltze Kronologikoa

 Aurreko kapituluan ikusi dugun azterketa 
tipologikoaren ondoren prestatuak gaude, anali-
sian beste jauzi bat emateko, eta arretaz begirat-
zeko Eraikin Multzoaren garai diferenteei, hots, 
Kronologiari [Ikus 150]. Horretarako beste auto-
reek proposatu dituzten kronologiei begiratu die-
gu, batez ere, (Duvivier, Legaz, 2000) eta (Asiron, 
2009). Kontakizunaren ordena aldatuko dugu, ze-
ren lehen esan dugunez Jatorrizko Eraikina (egiaz-
tatua dagoena gutxienez) Latsaga Leinuaren jato-

Kortara edo Patiora irteten bagara, eta gure arruta 
segitzen badugu, Itxura Modernoko Eraikin gehia-
go ikusiko dugu, Mendebaldeko eta Hegoaldeko 
Harresian. Eraikin guzti hauek abeltzaintza eta ne-
kazaritza edo laborantzarekin zerikusia duten lane-
tarako erabiliak izan dira, eta dira egun oraindik ere, 
zorionez [Ikus 120]. Bi Harresi hauen izkinan irau-
ten du, lehen kanpotik ikusi dugun Goaita edo Gari-
ta batek, barnealdean garbi ikusten da nola dagoen 
oraindik Tronpa9 batean bermaturik edo apoiaturik. 

 Begirada Ekialderantz jarri dugu, eta 
ikusi dugu nola Korta edo Patio barneko Eraikin 
hauek zerikusirik ez duten Hegoaldeko Dorreare-
kin, hau da, Dorre Nagusiarekin, Jatorriz isolatua 
baitzen, ez baitute inola ere errespetatzen haren 
Mendebaldeko Fatxada. Fatxada honek bi Leiho 
Zabal ditu alde horretan, Lurreko Solairuan, Gu-
rutzedunak10, hau da, mainel11 eta langetarekin12. 
Eskuineko Leihoa agerian dago [Ikus 130], bes-
tea ordea, ezkerrekoa, Eraikin modernoaren bar-

[150] Latsaga. Oinplano Kronologikoa (Tesi Autorearen marrazkia, 2009 Martxoa).
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Iparraldeko Horman gelditu diren mentsulenga-
tik21 pentsa dezakegu Zurezko Eraikinak zirela. 

 15. eta 16. mendeetan transformazio anitz 
gertatu zen, Bizitza Kondizioak gehiago hobetu 
nahian. Modifi kazio hauek batez ere Gorputz Na-
gusian gertatu ziren, Iparraldeko Etxebizitzetatik, 
berriz ere, Jatorrizko Dorrera itzuli baitziren. Eta 
batez ere, ondorengo hauek izan ziren, Leiho eta 
Ateen irekitzeak, Tximinien eraikitzeak, eta Zu-
rezko Zoru-egitura berriak ere egitea, beste altuera 
batzuekin. Litekeena da, Jatorrizko Eraikinerako 
itzultze hau, une horretan parte erresidentziala ze-
naren, hau da, Iparreko horman bermatuta zeuden 
etxebizitzetan sute bati zor izatea. Esan nahi bai-
ta, Harresietan bermaturik altxa zituzten Eraiki-
netan zeuden etxebizitzak erre ondoren izan zela.

 17. eta 18. mendetan, dokumentazioaren 
arabera, Eraikinaren Abandonatzea eta Aurria 
edo Ruina heldu zen. Suposatu beharko dugu 
Estrukturen parte gehienak betirako desagertu 
zirela orduan, batez ere Zurezkoak, hau da, zoru-
egitura edo forjatu guztiak, eta antzinako estal-
kiak. Litekeena da ere Barrutiaren Harresia ko-
roatzen zuten Merloiak22 eraistea ere, eta segur 
aski, eta egun hortxe, Hormaren aurrean egotea, 
zabor gisa pilaturik Harresiaren azpian, mui-
no gisako bat atzematen baita. Gauza bera esan 
liteke beste Koroatze Elementu guztiei buruz.

 19. mendean ordea eraikina erreskatatu 
egin zen, eta nekazaritza edo laborantza ustiape-
na bilakatu zen, egun Eraikinari itxura hori ematen 
diona. Garai honetakoak dira egungo Estalkiak, 
Dorre batzuetako barneko Zurezko Estrukturak, 
eta Harresietan egun bermatzen diren Kortako  edo 
Patioko Eraikinak, Erdi Aroko antzinako Eraiki-
nen gainean eraiki zirenak. Garai honetako ele-
mentu bereizgarri gisa aipa daitezke Zurezko Ate 
eta Leihoburuak, hau da, Lintelak. Eraikina bere 
erabilera berriari moldatzerakoan, triskantza bat-
zuk egin ziren, adibidez, Eraikin Nagusiko He-
goaldeko fatxadan makinak sartzeko Ate Zabala, 
eta horrela eragin zuen hormaren parte handi bat 
erortzea, baina era berean, Eraikina ustiapen gisa 
errehabilitatzeak egin zuen egoera hobean kontser-
ba zitezen, ordura arte iraun zuten parteek, orain 
erabilera berri bat baitzuen. Horrela izan ez balitz, 
Eraikina halabeharrez eraisten segituko zukeen-
eta. Eta segur aski, jadanik benetako Aurri edo 
Ruina batzuen aurrean egongo ginateke. Horre-
gatik da hain inportantea, Eraikinek erabilera bat 

rrizko Harrizko Dorrea izan zen, hau da, egungo 
Multzoko Eraikin Nagusia, Hego-Ekialde Izkinan 
kokatua dagoena, moztua eta desitxuratua dagoen 
arren. Beraz, oraingo honetan kronologiaren arabe-
ra joango gara elementu diferenteak deskribatzen.

 Itxuraz, 13. mendean imajinatu behar dugu 
beraz, Eraikin Isolatu bat, iraun duenaren arabera, 
hertsia eta soila edo austeroa, antzinako garai bate-
koa karakteristikoa, etxebizitza oso errustikoa bai-
ta, erosotasun handirik gabekoa, argi eta bentilazio 
gutxirekin. Litekeena da garai honetakoak izatea, 
Eraikinaren Horma eta Gezi-leiho gehienak. Antzi-
nako Ateen hondakinak gelditzen dira oraindik, bata 
Lurreko Solairuan, eta bestea Lehen Solairuan, eta 
azken honetara, litekeena da, Zurezko Eskailera15 
edo Patin16 baten bitartez heltzea. Jada aurreratuko 
dugu goikoa dela zaharrena, ez baitu logikarik ha-
lako zailtasunak jartzea etsaia ez dadin eraikinera 
sar, eta gero Lurreko Solairuan erraz hel daitekeen 
ate bat jartzea. Autore askok oraindik ulertzen ez 
dutena. Erromatarren Dorrei buruz aritu ginenean 
ukitu genuen gai hau, eta aurrerago gehiago sakon-
duko dugu ere. Erdi Aroko Zurezko Zoru-egitura 
edo Forjatuak17 desagertu egin dira baina horiek 
bermatzen ziren Erlaitz18 bat gelditzen da oraindik 
hormetan, leku horretan Hormak barnealdean, go-
rantz goazela, lodiera galtzen baitu, beheko partea 
lodiagoa utziz, hain zuzen ere habeak bermatzeko 
azalera bat sortuz. Hormaren kanpoan ordea ber-
tikala mantentzen da, eta Kornisa19 batek irauten 
du goiko partean. Segur aski bertan bermatuko zen, 
eta egun desagertua dagoen , eta hegalean egingo 
zen Zurezko Estruktura bat, hain zuzen ere, Hur-
da edo Kadafalku20 edo kadaltso modura, Defentsa 
xedeekin, beste Dorre batzuetan ere ikusi dugunez.

 14. mendean, Erdi Aroaren bukaeran ba-
dirudi orain ikusten dugun Barrutia jaso zela (li-
tekeena da, horren parte bat, hain zuzen ere Do-
rrearen ondoan dagoena lehenagokoa izatea), eta 
Barruti honek garai hartako arkitekturaren ezau-
garriak ditu, eta helburu nagusia Defentsa bazen 
ere, badirudi Bizitza Kondizioak eta Konforta 
hobetzea ere nahi zuela. Garai honetakoa izango 
litzateke ere Sarrera Dorrea, Dorre Diagonala, eta 
Goiata edo Garita. Gauza bera gertatzen da Harre-
sietan bermaturiko eraikinekin. Ez ziren egungo 
zutik ikusten ditugun horiek, hauek berriak baitira, 
19. mendekoak, segur aski. Kortako edo Patioko 
Eraikin Zaharrek Erabilera Erresidentziala zuten, 
eta Ipar Harresian bermaturik zeuden. Zoritxarrez, 
Erdi Aroko Eraikin haietaz gutxi gelditu zaigu. 
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izatea, jatorrizkoa ez bada ere. Arkitekturaren his-
toria hori egiaztatzen duen adibideez josita dago.

Eraikuntzara Hurbiltzea

 Atal honetan labur komentatuko dugu 
Eraikin Multzoa jasotzeko erabili zen Eraikuntza 
Metodoa. Gorputz Nagusitik hasiko gara antzi-
nakoena izategatik, lehen egin dugun modu berean.

 13. mendean Hego-Ekialdeko Izkinako 
Dorre Nagusi honetako Erdi Aroko Fabrika al-
txatzen hasi ziren, kareharrizko Harlanduskazko23 

blokez [Ikus160], hau da, inguru bertako azalerat-
zetik zetozen harri zizelkatuz, eta erdi juntura ba-
tez muntatuz. Ilaren altuerak aldakorrak dira baina 
erregularrak, adibidez, Dorre Nagusiko Ekialdeko 
horman [Ikus 170]. Hormak osaturik daude ha-
rriz zizelkatuzko bi Paramentuz, eta barnean gutxi 
gora behera eskuairatuak dauden harriz edo karez 
ongi lardaturiko puskez eginiko Betelanez. Ba-
dirudi Hormak luzituak zeudela, bai barnean eta 
bai kanpoan, oraindik ere arrastoren batek irauten 
baitu. Erdi Aroko Zoru-egitura edo forjatuak Zu-
rezkoak ziren, eta Hormako Erlaitz batean bermat-
zen ziren, eta egun desagertua dagoen Habe Zentral 
batean, oraindik azken honen landatze zuloak edo 

[170] Latsaga-ko Dorre Nagusia. Ekialdeko Horma (Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).

[160] Erdi Aroko Pintura. Mazoner edo Igeltsari bat 
bloke baten forma konprobatzen ongi eskuairatua da-
goen, bere lekuan egoki dadin (Gravett, 2002: 56)
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Habe-zuloak irauten badute ere. Egungo zoru-egi-
tura [Ikus 180] 19. mendekoa da. Irekidurei dago-
kienez, esan bai Ateak eta bai Leihoak Arku Zorro-
tzen edo Harrizko Lintelen bidez burututa zeudela. 
Adibide gisa, ekarri dugu Senpere Dorreko harri 
Dobelez24 burututako Atea [Ikus 190]. Latsaga-n, 
berantago Errenaisantza Atea ireki zen, hain jus-
tu Erdi Arokoa zegoen leku berean, nahiz eta ha-
ren arrastoren batzuk geratzen diren. Oiartzun-en 

[180] Latsaga. Harrizko Kolonak eta Zurezko Zoru-
egitura edo Forjatua. Habeak eta Solibak (Tesi Auto-
rearen Argazkia, 2010 Martxoa).

[200] Iturriotz Dorrea. Errestauratu aurretik. Erdi 
Aroko Goiko Atea (http://www.mundicamino.com/fo-
tos/monumento/casitu.jpg).

[210] Galartza Dorrea. Atzeko Elebazioa edo Altxae-
ra. Gezi-leihoak eta Leiho Geminatuak edo Bikiak 
(https://sites.google.com/site/aretxabaletaanteigle-
sias/_/rsrc/1242393344664/anteiglesias/igle2%20069.
jpg?height=315&width=420).

[220] Galartza Dorrea. Atzeko Elebazioa edo Altxae-
ra. Leiho Geminatuen edo Bikien detailea (https://
sites.google.com/site/aretxabaletaanteiglesias/_/
rsrc/1242393488292/anteiglesias/igle2%20070.
jpg?height=315&width=420).

[190] Senpere Dorre. Erdi Aroko Atea. Egungo Lapur-
di (Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila)
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lotuz. Horrela koadrilateroa osatuz. Eta azkenik, 
Kortan edo Patioan, lehen ere aipatu ditugun Ha-
rresian bermaturiko Zurezko Eraikin batzuk burutu 
ziren. Horman bertan bi froga dugu. Bata Horma 
guztiaren luzera osoan zehar Mentsula lerro bat, 
ohikoa izaten zenez, Estalkia eta Zurezko Bstruk-
tura bermatzeko erabiltzen zirenak. Bestalde, Ipa-
rraldeko  Horma Iparralderantz irekiduraz zulatua 
dago. Hain zuzen ere ongi landutako eta zizelka-

Goiko Ate baten adibide bat dugu, ongi ikus dadin 
[Ikus 200]. Latsaga-ko Gezi-leihoak garai hone-
takoak dira. Baita ere Leiho Bikiak edo Gemina-
tuak25. Adibide gisa, Galartza Dorrekoak erakutsiko 
ditugu, ongi ikusten baitira ere [Ikus 210 eta 220].

 14. mendean Barrutia jaso zen, Dorre Na-
gusitik abiatuz, Sarrerako Dorrea, Dorre Diagonala 
eta Goaita edo Garita, eta berriz ere Dorre Nagusia 

[230] Erdi Aroko Kurtina edo Harresi Atal baten sekzioa (Encyclopédie Médiévale. E. Viollet-Le-Duc).
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tutako Baoz. Bao batek dituen elementu guztie-
kin hala nola anduak Harrizko, Lintel edo Leiho-
buruak, Leiho-zangoak edo Janbak, Barlasaiak, 
Tantakinak eta guzti, eta abar. Honek, badirudi argi 
eta garbi uzten duela Jaun-Andereen egoitza izan 
zela une batean. Gainera, Korta edo Arma Plaza-
ren erdian Harrizko Fundazioak edo Zimentazioa 
bat aurkitu da, arinak eta nahiko azalekoak, esan 
nahi baita, ez zuela pisu handiko eraikinik jasaten. 
Segur aski, Zurezko Etxebizitza hauentzat egina 
egongo zen. Litekeena da ere, Etxe hauetako fa-
txada Zurezko Bilbaduraz egina izatea. Barrutiaren 
Fabrikak segitzen dute, eraikinak bezala, kareha-
rrizko Harlanduskazkoak izaten, harri zizelkatu-
riko bi Paramentuz, eta barnea Betelanaz osatuz. 
Kontuan hartzeko lodiera eta altuera dituzte, eta 
Kurtina edo Harresi Atala26, Karel baten bidez 
errematatu zuten, gehiena desagertuta badago ere. 
Hau da, Harresiko Hormak Karel batez erremata-

[240] Latsaga-ko Sarrera Dorrea. Ilaren altuera diferen-
teak (Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).

[250] Latsaga-ko Sarrera Dorrearen atzeko Horma, gai-
nontzekoekin trabatu gabea (Tesi Autorearen Argazkia, 
2009 Iraila).

[260] Latsaga. Sarrera Dorreko Tunel gaineko Gan-
gako harri pusken gainean dagoen Zurezko Zoru-egitu-
ra (Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).
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tuta daude, eta atzean, hau da, barnealdean, Karel 
honek babesturik, Errondabidea27 ezartzea posible 
egiten du. Oso litekeena da, Karel hori Merloiez 
koroaturik egotea, horrelako Barrutietan gertatzen 
zenez, nahiz eta ez den arrastorik gelditu, orain-
goz. Nolakoak ziren jakitea erraztu asmoz Kurtina 
Hipotetiko baten sekzioa jarriko dugu, Zurezko Es-
kafaut edo Aldamioa28 muntatuta duela [Ikus 230].
 
 Sarrera Dorreak badirudi bi eraikuntza 
etapa diferente dituela, behekoa eta goikoa, ilara 
altuera diferenteekin [Ikus 240]. Hormak kon-
posatuak dira, bi Paramentu eta Betelana, Jato-
rrizko Dorrea bezala. Dorrearen oinarria gainera 
piramide trunkatua da, ezponda29 funtzioarekin, 
hau da, Defentsa Funtzioarekin. Dorreko gailu-
rretik jaurtitako harriak ezpondaren kontra jo eta 
proiektilen gisa irteten ziren horizontalki etsaia-
ren kontra. Sarrea Dorreko hiru Horma ez daude 
Hegoaldeko Hormarekin trabatua, eta azken hau 
lodiera gutxiagorekin dago burutua dago [Ikus 
250]. Ez da Merloien arrastorik geratzen nahiz 
eta litekeena da, egon izana. Lehen Solairuko Zu-
rezko Zoru-egitura, barnerako pasabidea uzten 
duen Barril edo Kanoi Ganga edo Bobeda baten 
harri pusken gainean bermatzen da [Ikus 260]. 
Bigarren Solairukoa ordea mentsula gainean ber-
matzen diren soliba batzuk dira. Irekidura nagusia 
Sarrerako Atea da, Arku Zorrotz edo Ojibalaren 
bitartez burutua. Horren gainean irekidura han-
di bat dago, adabaki edo petatxu askorekin. Eta 

[270] Latsaga-ko Dorre Diagonala. Angelu moduko 
piezak dituena Harresiarekin lotzeko. Goaita edo Ga-
rita kontrako aldean (Tesi Autorearen Argazkia, 2009 
Iraila).

[280] Latsaga-ko Dorre Diagonalaren atzeko Horma. 
Sarrera Arku Zorrotz batez burutua. (Tesi Autorearen 
Argazkia, 2006 Urtarrila).

[290] Latsaga-ko Goaita edo Garitaren Tronpa, Ha-
rresiko Hormen barneko angeluan (Tesi Autorearen 
Argazkia, 2006 Urtarrila).
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azkenik, Sarrera Dorreko Goiko Solairuan Leiho 
Trilobulatu30 bat dago, barnealdean Eserlekuekin31.

 Ipar-Ekialdeko Dorre Diagonalak, Sarre-
ra Dorreak dituen ezaugarri antzekoak ditu. Bere 
Hormak diagonalki irteten dira, eta Barrutiarekin 
jarraipenean dago eraikia, angelua duten pieza 
batzuk erabili baitzituzten Horma trabatzeko edo 
Kateatzeko [Ikus 270]. Dorre lau albotan, Lurreko 
Solairuan dago trabatu soilik. Barneko Paramen-
tua, azken solairuetan, ez dago hormarik, Sarre-
ra Dorrean erabili zuten estrategia bera da baina 
hemen ez da hormarik ere gelditzen. Agian bere 
garaian erraz hausteko Zurezko Paramentu bat-
zuk besterik ez ziren [Ikus 280]. Zurezko Zoru-
egiturak Mentsula edo Hormako Erlaitzetan ber-
matzen ziren. Irekidurak Gezi-leihoak dira soilik.

 Hego-Ekialdeko angeluan Harrizko Goai-
ta edo Garita Poligonal bat dugu, hegalean, eta 
barnealdean bere bermatzea posible egiten duen 
Tronpa bat [Ikus 290], hots, oinplano poligona-
leko Dorretxo bat bi horma biltzen diren puntuan 
bermatzeko oinarria. Goaita noski moztua dago, 
eta jatorriz altuagoa izango zen, egun oinarriak 

[300] Latsaga. 15-16. mendeko Eskailerara heltzeko 
Atearen Ate-zangoa edo Janba (Tesi Autorearen Argaz-
kia, 2006 Urtarrila).

[310] Latsaga. 15-16. mendeko atea (Tesi Autorearen 
Argazkia, 2006 Urtarrila).

[320] Latsaga. 15-16. mendeko Atearen dekorazioa 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).
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Tantakinekin [Ikus 330]. Leihoetan Gontza Meta-
liko batzuk irauten dute ere, beraz suposatu beharko 
da, Baoak Arotzeriaz horniturik zirela, hau da, Zu-
rezko Leiho-itsuak zituztela. Bao hauek barnean, 
Arku Beheratuz eta Arkeria Bikoitzeko Gangaz 
burutu zituzten. Antzinako Zurezko Zoru-egiturak 
modifi katu egin ziren, eta berriak Mentsuletan 
bermatu zituzten. Maila aldaketa hauek Hiruga-
rren Solairuan, oraindik preserbatzen diren, harri-
zko lauzez egindako zoruek konfi rmatzen dituzte.

 Sarrera Dorrean ere Bao bat modifi ka-
tu zen, Bigarren Solairuan, hain zuzen ere,  egun 
oraindik irauten duen kanpoan Leiho Trilobula-
tu eta barnean Leiho Eserlekudun bat burutuz.

 17. eta 18. mendeetan Sarrera Dorrean 
aurreko Bao baten modifi kazioa den Bao handi 
bat dago. Egun ikusten dugunak Zurezko Linte-
la du, eta honek salatzen du garai berantiarrekoa 
dela, garai hartako arotzeriaz baitzegoen itxita.

 19. mendean, Eraikinaren betirako aban-
donatzearen ondoren, eta Jatorrizko Eraikinaren 
Zurezko Estrukturak eta Zoru-egiturak segur aski, 
suntsitu ondoren, oso era basikoan berreraiki zi-
ren. Jada ez ziren Erlaitzean bermatzen, Horman 
landatzen baizik, eta berrerabili ziren Kolona 
batzuen gainean Habe Nagusia berri bat ezarri 
zen, hain zuzen ere, horietan bermatzeko. Gai-
nera Kapitel gisa, Estela Diskoidal batzuk erabi-
li ziren, segur aski, aldameneko hilerrikoak. Eta 
gainean solibak. Kortako edo Patioko egungo 
Eraikinak ere modu basiko honetan altxa ziren.

Defentsara Hurbiltzea

 Defentsa Sistemari buruz egin behar den 
lehen obserbazioa zera da, Eraikin Multzoa men-
dien artean kokatzen dela baina behe lurretan. Ho-
nek esan nahi du Defentsak esfortzu handiagoa es-
katuko zuela, ez baitzuen orografi a, hau da, haitzen 
bat-edo, profi tatzen Eraikina erasotzea zailagoa izan 
dadin, baizik eta lehentasuna eman zioten beheko 
lur lauetan kokatzeari. Arrazoia izan daiteke antzi-
nako Arruta bat kontrolatzeko eraikia izana. Edo 
ur iturria bertan zela. Agian bertan dauden latsak, 
babes gisa profi tatzeko Eraikinaren inguruan luba-
ki edo Foso bat eraikiz eta ondoren urez betetzeko.

 13. mendean, funtsean Funtzio Milita-
rra zuen Jatorrizko Dorre bat altxa zen, bere bar-
nean etxebizitza oso errustiko bat hartzen bazuen 

besterik ez du iraun, elementuaren estrukturaren 
abiatzea esan dezagun, koroatzea desagertua baita.

 15. eta 16. mendean, Jatorrizko Dorrean 
berrikuntza batzuk gertatu ziren, eta funtsean Ire-
kidura eta Zurezko Zoru-egituren modifi kazioak 
izan ziren, erabilera berrietara moldatu asmoz.

 Jatorrizko Eraikinean, oinplano Hexago-
naleko Kanpoko Eskailera baten hondakinak irau-
ten dute, litekeena da, garai honetan, 13. mendeko 
jatorrizkoa ordezkatu zuena, bere garaian segur 
aski, Patin modukoa izango zena, eta Lehen Solai-
ruko Goiko atera heltzeko balio zuena [Ikus 300)]. 
Lurreko Solairuko 14. mendearen hasierako Ate 
txikia guztiz modifi katua dago, oraindik arrastoren 
bat gelditzen bada ere [Ikus 310]. Orain Bao berri 
handi hau Hiru Zentroetako Arku  edo arku Kar-
panel batez burutu zuten, eta gainean Tinpanoa eta 
Moldurak Akolada moduko Arku edo Arku Kono-
pial batez, bi kolona txikiz koadraturik [Ikus 320]. 
Barnean, Ate honek Arkeria Bikoitzeko Lintela du. 
Mendebaldeko Fatxadan bi Leiho Zabal ireki zen, 
Mainel eta Langetekin, Marko Dekoratuekin, eta 

[330] Latsaga. Mendebaldeko Fatxadako Errenaisantza 
Leiho Gurutzeduna tantakinarekin (Tesi Autorearen 
Argazkia, 2011 Abuztua).
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blizizatzeagatik eta Fabrika zenbat eta solidarioa 
izan, hau da, bere elementuak zenbat eta lotuagoak 
egon, bere erresistentzia handiagoa izatea lortzen 
baitzuten. Kare-mortairuak32 propietate berezia du, 
urteak joan hala gero eta gogorragoa bihurtzen dela.

 Horman egiten ziren Irekidurak lekua ha-
bitatzeko minimoak izaten ziren, eta beti ere Se-
guritatea lehenetsiz. Horretarako, Gezi-leihoak 
erabiltzen ziren, hau da, irekidura bertikal estu bat 
kanpoan, baina barnealdera irekitzen zena lapran-
dura edo abozinamentu33 batez, horrela barnekoak 
ikus zezakeen kanpokoa baina kanpokoak ez zen 
barnea ikusi izaten ahal, eta barnekoak eraso erraz 
egiten zuen baina zail zen kanpokoarentzat bar-
nekoa erasotzea. Hau da Kastellogiako Elementu 
Militarren Oinarrizko Printzipioa. Jatorrian Dorre 
isolatua zen, beraz Dorrearen lau alboak ziren era-
sogarriak. Iparraldeko fatxada ahulena zen, Atea 
han jarri zutelako, eta hori, horman sortzen den 
eten bat da, eta beste baliabide batzuen bidez ba-
bestu beharra dago. Horregatik, Jatorrizko Atea 
Lehenengo Solairuaren altueran ireki zuten, eta 

ere. Baskoniako lurralde historiko zabalean, gure 
Eremu Zabalean, Dorre eta Gazteluetan oso ohikoa 
zen Oinplano Errektangularreko eskema segitu 
zuten, hots, bolumen handiak Zutabe edo Postez 
mozturik, eta horietan txertatzen ziren partizioak. 
Espazioa Horma lodi batzuen bidez hersten zen, 
Harri Zizelkaturiko bi Paramentuz osaturikoa, eta 
barnean Karez ongi lardaturiko gutxi gora behera 
eskuairatutako harriak edo harri puskak osaturiko 
Betelana. Litekeena da Horma guztiak bai kanpo-
tik eta bai barnetik Luzituak egon izana. Inpermea-

[340] Iturriotz Dorrea. Errestauratu ondoren. Erdi 
Aroko Goiko Atea. (Tesi Autorearen Argazkia, 2010 
Martxoa)

[350] Jauregia Dorrea. Donamaria. Zurezko Hurda edo 
Kadafalku zaharra, Errestauratu aurretik (http://www.
navarra.es/NR/rdonlyres/6347563A-78C3-43AF-B396-
B053946FE175/95990/1911cu33b.JPG).

[360] Jauregia Dorrea. Donamaria. Egungo Nafarroa 
garaia. Zurezko Hurda edo Kadafalkua, Errestauratu 
ondoren (Tesi Autorearen Argazkia, 2010 Abuztua).
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bertara, setio kasuan erraz suntsi zitekeen Zurezko 
Eskailera baten bidez heltzen ziren. Mendetan ze-
har transformazioak egon badira ere, oraindik gel-
ditzen da Latsaga Dorre zaharreko Goiko Ate haren 
arrastorik. Hala ere, hobekiago ikusten den adibide 
bat erabiliko dugu, Oiartzungo Iturriotz Dorreko 
Goiko Atea [Ikus 340]. Aurrerago ikusiko ditugu 
xehetasun handiagoz Latsaga-koaren arrastoak.

 Erasotzailea periloski Dorrera hurbiltzea 
saihesteko, Eraikina hegalean zegoen Zurezko 
Estruktura handi batez koroatzen zen, perimetro 
osoan zehar,  eta bertatik jaurti zitezkeen era guz-
tietako objektu eta likidoak. Hurda edo Kadafalku 
hau, horrela deitzen baitzen, lau alboak inguratze-
ko ezarria zegoen, eta  Kornisa batean bermatzen 
ziren Zurezko Beso batzuetan bitartez eusten zen. 
Latsaga gaztelu-Jauregairen kasuan oraindik parte 
handi batean irauten du Kornisa horrek. Itxuraz, 
Elementu Militar honen jatorria Erresumako Foru 
Zaharrean dago, bertan mugatzen baita Jaun-An-
dere txikien Dorreen Harrizko partearen altuera. 
Horregatik altxatzen zuten altuera bat Zurez, eta bi 
eta hiru ere. Hemen erakutsiko dugu, paregabea de-
lako, Donamaria-ko Jauregia Dorrearen Hurda edo 
Kadafalkua [Ikus 350 eta 360]. Autore batzuent-
zat34 Zurezko Elementu itzel hau Aletegi bat beste-

[370] Latsaga Dorrea. Kornisa zati bat ezker aldean goian, eta Habe-zuloak eskuinean (Tesi Autorearen Argazkia, 
2009 Iraila).

[380] Arkutegi eta Eskafaut edo Aldamioen antolamen-
tua (Macaulay, 1983).
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[390] Varona Dorrea. Villanañe. Egungo Araba. Lubakia edo Fosoa (Tesi Autorearen Argazkia, 2013 Abuztua).

[400] Martzilla Gaztelua. Martzilla. Egungo Nafarroa Garaia. Lubakia edo Fosoa, eta Ezponda 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2013 Urria).
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rik ez da. Guk errepikatzen dugu, Eraikin Historiko 
guztien elementu bakoitzeko kronologia guztiak 
Metodo Arkeologikoaren bitartez joango direla ar-
gitzen. Bitartean dena, hipotesiak besterik ez direla. 

 Defentsa Estrategia orokor hau indartzen 
zen interbentzio txiki osagarriekin, hala nola he-
galean zelatatzeko edo bigilatzeko Galeria edo 
Dorre txikiekin. Horien arrastoak gelditzen zai-
zkigu Hegoaldeko Fatxadan, adibidez, ikusten 
dira elementu hauek bermatzen ziren Habeak 
landatzen ziren Habe-zuloak35 [Ikus 370], eska-
faut edo aldamio [Ikus 380] modura ezarriak. 
 
 14. mendean Jatorrizko Dorrea handitzea 
erabaki zuten Barruti Fortifi katu batez, Dorreak Iz-
kinatan zituelarik. Mentalitate aldaketa bat gertatu 
zen, eta oraindik Defentsa Funtzioa, Nagusia bada 

[410] Bidaxune Gaztelua. Ikuspegi Orokorra Erres-
tauratu aurretik (http://www.carte-france.info/photos/
images/maxi/chateau,de,bidache.jpg).

[430] Bidaxune Gaztelua. Errestauratu eta Kontsolidatu onodren (http://www.abandonedabandoned.com/wp-con-
tent/uploads/2014/11/Ruins-Chateau-de-Bidache-France-2.jpg).

[420] Bidaxune Gaztelua. Errestauratzen, eta kontsoli-
datzen, inguruko harginekin. Zubi altxagarria 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2005 Iraila).
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[440] Zubi Altxagarria. Erdi Aroko Eskuizkribua (Gra-
vett, 2002: 29).

[450] Latsaga Dorrea. Atea eta Matxakol edo Mataka-
naren Baoa (Tesiaren Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).

[460] Gixune Gaztelu-ko Dorrea, Atea eta Matxakol 
edo Matakan Sinplea Atearen gainean. Gixune. Egungo 
Lapurdi (Tesi Autorearen Argazkia, 2006 Urtarrila).

[470] Belloc Gaztelua. Dorrea, Atea eta Matxakol edo 
Matakan ilara. Belloc. Bearnoa 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).



330 12. KAPITULUA. ERAIKIN MULTZORA HURBILTZEA

[480] Latsaga-ko Sarrea Dorrea. Ezponda 
(Tesi Autoreraen Argazkia, 2009 Iraila).

[490] Zeligueta Dorrea. Matxakol ilara eta Merloiak. 
Idozin. Egungo Nafarroa Garaia (http://www.unav.es/
arte/cmn/sanguesa/imagenes/lam23.jpeg).

[500] Latsaga. Dorre Diagonala. Gezi-leihoa. Ongi 
begiratu ezkero bi leiho daude. Ezkerrean goian, estua, 
Gezi-leihoa, eskuinean, zabalagoa behean, Argi-zu-
loa37 (Tesi Autorearen Argazkia, 2006 Urtarrila).

[510] Latsaga-ko Sarrera Dorre-ko Atea. Arrastelu 
Metalikoaren zirrikitua 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).
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ere, Funtzio Erresidentziala presentzia handiagoa 
hartzen hasi zen. Oraingo honetan Seguritatea Ba-
rrutiari fi datzen zaio, eta beraz, horren barnean, 
antzinako garaikoak baino Etxebizitza konforta-
garriagoak. eta irekiagoak altxa ahal izan ziren.

 

Barrutia Ate batez etetearen ondorio gisa Dorre bat 
jaso zen, hain zuzen ere, Ate hori defendatzeko, eta 
behar ziren baliabideekin hornitu zuten. Barrutia-
ren inguruan oraindik irauten dute erasotzailearen 
hurbiltzea zailtzen zuen Lubaki edo Foso bat izan 
zenaren hondakinak. Hemen Varona Dorreko Luba-
kia eta Martzillakoa [Ikus 390 eta 400] erakutsiko 
ditugu, eredugarriak direlako. Badirudi ere Latsa-
ga-n egon zela garai batean zubi bat Sarrerako Ate-
ra heltzeko. Egun desagertua denez hona ekarriko 
ditugu, egun oraindik irauten duen Bidaxune-koa 
[Ikus 410], eta Gaztelu hori bera bertako hargi-
nekin errestauratzen ari zirenekoa [Ikus 420], eta 
azkenik Errestauratua [Ikus 430], eta Erdi Aroko 
eskuizkribu bat ere, beren modura Zubi Altxaga-
rria36 errepresentatu zutelarik [Ikus 440]. Ilustra-
zioan ikus dezakegu baskula zubiak kateak zituela 
Zurezko Habe batzuei loturik, eta era berean habe 
hauek atzean pisua zutela. Pisu hauek libre uztean 
beherantz erortzen ziren, eta beraz Zubiaren Oho-

[520] Latsaga. Arrastelu Metalikoaren Zirrikitua. De-
tailea (Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).

[530] Latsaga. Sarrera Atea. Metalezko piezekin indar-
turiko Zurezko Ate Tzarra, bi orritakoa 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).

[540] Arrastelua eta Tranpa. Entzerraturik gelditzen 
baitzen erasotzailea (Encyclopédie Médiévale. E. 
Viollet-Le-Duc).
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[550] Arrasteluaren, Katea, Polea eta Kontrapisuak 
(Encyclopédie Médiévale. E. Viollet-Le-Duc).

[560] Latsaga. Sarrera atea. Barnea. Orriak zabalik 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).

[570] Viollet-Le-Duc. Atalagadun edo Trankadun Atea 
(Encyclopédie Médiévale. E. Viollet-Le-Duc).

[580] Ate bikoitza, Matxakol edo Matakan Bakuna, eta 
Arrasteluarekin (Macaulay, 1983).
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la altxatu egiten zen, hormara sartu arte. Eta ho-
rrela Atearena eginez ere, atzeko Atea babestuz.. 

 Horrez gain, segur aski, Matxakol edo 
Matakan Bakun bat jarri zen Sarrerako Atea-
ren gainean, eta bertan egun bao modifi katu bat 
ikusten dugu [Ikus 450, 460 eta 470]. Dorrea-
ren Oinarria Piramide Trunkatua da metro bate-
ko altueraraino, eta ezponda [Ikus 480] osatzen 
du, hau da, Dorrearen Horma lurretik angelu ze-
hatz batekin abiatzen da gorantz, eta metro bate-
tik gora bertikala bihurtzen da, horrela Dorrearen 
goiko partetik jaurtikitako objektuek errebotatu 
egiten zuten, eta erasotzaile posibleengan talka 
egiten zuten. Honek esan nahi du, oso litekee-
na dela  Dorrearen Gailurrean hegalean zegoen 
Elementuren bat egon izana, edo gutxienez Mer-
loiak, defendatzaileak babes zitezen. Eredu pare-
gabe bat jarriko dugu hemen Zeligueta Dorre-ko 
Merloiak [Ikus 490]. Leku kritikoetako Defentsa 
Gezi-leihoen [Ikus 500] bitartez  indartzen zen.

 Erasotzaileak oztopo guzti hauek iragatea 
lortzen zuen kasuan, ikusiko zuen nola Dorrearen 
gainetik jaitsiko zitzaion Arrastelu Metalikoa pa-
sabidea moztuz, egun Harrizko Arkuaren inguruan 
egindako Zirrikitua [Ikus 510] besterik gelditzen 
ez bada ere, detailea ekarri dugu ere [Ikus 520]. 
Dorrearen barnean, Lehen Solairuan kokatzen 
zen Arrastelua jasotzeko Polea Sistema. Arrastelu 
Metalikoaren atzean, metalezko piezekin indar-

[590] Maule Gaztelua. Egungo Zuberoa. Atea eta 
Arrastelua (Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).

[600] Latsaga. Sarrea Dorretik Errondabidera eramaten 
zuen Atea (Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).

[610] Viollet-Le-Duc. Dorretik Errondabidera erama-
ten duen atea (Encyclopédie Médiévale. E. Viollet-Le-
Duc).
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txakol eta Arrasteluarekin [Ikus 580]. Eta azke-
nik, Maule Gazteluko Zubi Altxagarriaren [Ikus 
590] Mekanismoaren trazak argi ikusten direlarik.

 Bestalde, Defentsa Estrategia bat izan 
zen hiru Hormetako Dorreak eraikitzea, barnera 
ematen zuen aldea libre, hau da, eraiki gabe, edo 
eraikuntza arin batez eginez. Horrela, erasotzai-
leek horietako Dorre bat hartzen zuten kasuan, 
Dorre horretan gotor ez zitezen, Barrutiaren bar-
nealderantz defentsa posible gabe gelditzen baitzi-

turiko Ate Tzar bat zegoen [Ikus 530], bi orri-
takoa. Ondoren beste gazteluetako ateak ikusiko 
ditugu. Lehenik Viollet-Le-Duc-en marrazki bat 
Arrastelua eta Tranpa [Ikus 540] erakutsiz. On-
doren autore beraren detaileak, Arrastelua, Katea, 
Polea eta Kontrapisuak [Ikus 550]. Atearen bar-
neko ikuspegi bat ikusiko dugu, orriak zabalik 
dituela [Ikus 560]. Berriz ere Viollet-Le-Duc-en 
marrazki bat, Atalaga edo Tranka38 duen Ate bat 
[Ikus 570]. Beste autore baten marrazkia, Mau-
caulay-rena, Ate bikoitz bat errepresentatuz, Ma-

[620] Latsaga. Harresia. Iparraldeko Kurtina, segur aski Merloiak izango zituen 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).

[630] Clavillo/Clavijo Gaztelua. Kurtina Merloidunak. Clavillo/Clavijo. Egungo Errioxa 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2013 Azaroa).
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[640] Latsaga. Dorre Diagonala. Kanpoaldea 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).

[650] Latsaga. Dorre Diagonala. Barnealdea. Lurreko 
Solairuko Harrizko Hormaren Atea 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).

[660] Artaxoa. Zerkako Defentsa Dorrea. Barnealdetik 
Goiko Solairuak barneko hormarik gabe (http://www.
artajona.net/Galerias/el_cerco/interior-12-el-cerco-de-
artajona.jpg).

[670] Latsaga. Goiata edo Garita Poligonala 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2006 Urtarrila).
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ko. Horregatik, Sarrerako Dorre honek hiru horma 
trabatu besterik ez du, laugarrena, barnekoa, ez 
dago trabatua, eta harrizkoa da, baina arinagoa, 
erraz hausteko modukoa, eta askotan sinpleki, ez 
da hormarik egoten esan dugunez. Eta Zurezko 
Zoru-egituren ordez ere batzuetan erraz suntsitze-
ko plataformak egiten zituzten (Cairns, 2001: 22). 
Dorre honen gailurretik Harresiaren Kurtinaren 
altueran Sarbide [Ikus 600] bat zegoen, zehazki 
Errondabidera heltzeko. Hona ekarriko dugu ere 
sistema hau ongi ikusten den Viollet-Le-Duc-en 
irudi bat [Ikus 610]. Oso litekeena da ere, Ate ho-
nek daraman Iparraldeko Kurtina honek Merloiak 
eduki izana, nahiz eta zoritxarrez ez den arras-
torik gelditu [Ikus 620]. Eskualdeko Dorreetan 
Merloien adibideak daude, baina Dorretan soilik. 
Hona ekarriko dugu Nafarroako beste eskual-
de bateko adibide zoragarri bat. Clavillo/Clavi-
jo Gazteluko Harresiko Merloiak39 [Ikus 630]. 

 Eta gauza bera gertatzen da Ipar-Mende-
baleko Dorrearekin, hau da, Dorre Diagonalarekin 
[Ikus 640]. Hala da, hau ere hiru albotakoa da, 
Defentsa arrazoiak direla-eta. Barnetik ikusten da 
Hormak Fatxadan solairu bat besterik ez duela, 

ren, defendatzaileen esku geratuz, alde hori eraiki 
gabe zegoenez berehala zirikatzen baitzituzten, eta 
Horma arina bazen, ahal zen azkarren botaz bar-
netik erraz eraso eginez, segituan zirikatzen haste-

[680] Molin de Bagatz. Errota edo Eihera Gotortua. Goaita edo Garita Poligonalak (http://static.panoramio.com/
photos/original/56743970.jpg).

[690] Viollet-Le-Duc. Goaita edo Garita berantiarra. 
16. mendea (Encyclopédie Médiévale. E. Viollet-Le-
Duc).
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nik Done Jakue Bidea. Hastapenetan Dorre bat 
besterik ez zen izango, Zurezkoa segur aski. Baina 
kontsolidatzen joan zen neurrian Eraikin Multzoa 
hazten joan zen. Ibilbide bat egin dugu kanpoan 
eta barnean, eta Eraikin Multzoaren konposizioa 
ikusi dugu. Dorre bat bazen Jatorrizko lehen ele-
mentua, azkenean formalki Fortalezia handi bat 
izatera heldu zen. Horregatik deitu diogu Latsaga 
Gaztelu-Jauregia. Kastellologia handiaren ele-
mentu guztiak aurkitu baititugu bertan. Lubakia, 
Zubi Altxagarria, Harresiak, Dorreak eta Goaita 
izkinatan. Dorretako Kadafalkua eta Matxako-
len existentzia Kornisak, eta Dorre eta Harresien 
Ezpondak frogatzen dute, elementuren bat behar 
baitzuten gailurrean objektuak jaurtikitzeko. Mer-
loiak ere ia seguru zeudela, beste Gaztelu guztie-
tan bezala, urrunera joan gabe inguruetan dagoen 
Laustania-koak zituen modu berean. Aldi berean 
parte Erresidentziala ere garatzen joan zen, Mili-
tarrarekin batera. Jaun-Andereek beren Egoitza, 
Barrutiaren barnean alde batetik bestera mugitu 
zuten, garai bakoitzean behar zuten Konforta, eta 
beste zirkunstantzia batzuen arabera. 

 Eraikuntza Sistemak ere normalizaturik 
zeudela ikusi dugu, Harrizko Hormak, Zurezko 
Estrukturak eta Baoak egiteko garaian. Inpro-
bisazioari leku gutxi. Azken fi nean, ikusi dugu 
Eraikin Militarrak eta Defentsarako Elementuak 
eraikitzeko tradizioa errotua zegoela Nafarroako 
Erresuman, Europan gertatzen ari zenarekin zu-
zenean lotuta. Gure Eremu Zabal hori berriz ere 
agertu da, inguru zabalean antzeko eraikinak bi-
latzeko garaian, gure ustez tradizio bereko parale-
loak aurkitzerakoan.

 Latsaga Eraikin Multzoa, mendeen po-
derioz, azkenean benetako Gaztelua bihurtu zen. 
Hori bai, ez dugu uste armada handi bati aurre 
egiteko gai zenik, Setio kasuan, baina bai armada 
horren aurrera egitea moteltzeko. Eta nola ez ber-
tako istiluei aurre egiteko.

Oharrak

 Testuan erabiltzen diren kastellologiako 
elementuak deskribatuko ditugu laburki oharretan, 
irakurtzaileari imajinak erakusten bazaizkio ere, De-
fentsa Elementua hobekiago uler dezan. Eta informazio 
erantsi pixka bat ere.

1 barruti: Defentsarako eraikitzen ziren Itxidurei 
esaten zaio, Eraikin Militar baten inguruan normalki. 

goikoak eraiki gabe daudela [Ikus 650]. Dorre ho-
nek ere ezponda du, beraz elementuren bat izango 
zuen Dorrearen gailurrean objektuak jaurtikitzeko. 
Bai Hurda edo Kadafalku bat, edo gutxienez Mer-
loiak, gainera Zoru-egitura bat baita gailurrean, be-
raz honek adierazten du zoru bat zela Merloietara 
heltzeko, hots, moztua izan zela. Ez da ongi ikus-
ten erdi erorita dagoelako, eta Artaxoa Zerkako 
Dorre huts [Ikus 660] bat ekarriko dugu hona.

 Eta Hegoaldeko Izkinan elementu diferen-
te bat dugu, Harrizko Goaita edo Garita Poligonal 
[Ikus 670] bat da. Izkina fl ankeatzea posible egi-
ten duen elementua bat da hau. Harresiko horman 
bermatze egoki bat lortzeko, barnealdean Tronpa 
bat dago, lehen ere ikusi dugu. Latsaga-ko Goaita 
nahiko hondatua dagoenez, antza izugarria duen 
beste paralelo bat ekarri dugu, hain zuzen ere, Mo-
lin de Bagatz, gure Eremun Zabaleko Errota edo 
Eihera Gotortuko Goaita Poligonala [Ikus 680]. 
Seriea konpletatzeko Viollet-Le-Duc-en Goiata 
berantiar bat erantsi dugu [Ikus 690]. Hegoaldeko 
Barrutiko Harresiaren Kurtinan Latrina40 batzuk 
ditugu, eta honek konfi rmatuko luke Gazteluan 
Tropa armatu permanentea egongo litzatekeela.

 Ikusten denez, Eraikinak, bere eskalan, 
eraso bat erresistitzeko elementu guztiak ditu. Lo-
gikoki ez dago prestatua Eraso Handi edo Setio Lu-
zeak erresistitzeko, baizik eta Banda Armatu txikiei 
aurre egiteko, edo inbasio bat motelarazteko, hori 
baitzen hain zuzen Nafarroako Erresumako Defent-
sa Estrategia. Hau da, Gaztelu txiki kopuru handia 
eduki, berez bakoitza ez bazen gai etsai handi bat 
batailan erresistitzeko, guztien artean bai motelt-
zen zuten konkista, eta asko gainera, inbaditzailea 
Fortalezia ugari okupatzera behartzen baitzuten, 
eta horrela, aukera ematen zien bertako Goarnizio 
eta Jende Armatuari okupatzailea etengabe zirika 
zezaten. Eta bertakoek errefortzuak eskatzeko den-
bora ematen zuen.  Dorreek Defentsa Lerro Se-
kundarioa osatzen baitzuten, Gazteluen ondoren.

KONKLUSIOAK

 Arestian ikusi dugunaren ondoren zer on-
doriozta dezakegu. Badirudi kokapena eta lekua-
rengatik litekeena dela Arruta zahar baten kontro-
la edukitzeko egindako Eraikin bat dela. Gainera 
lekuan Ura dago, ezinbestekoa horrelako Eraikin 
Militar bat jartzeko. Lehen ere esan dugu, segur 
aski, baskoi-akitaniarren Arruta zaharra iragango 
zela bertatik, gero Erromako Galtzada, eta Azke-
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no txikiagoa duena. Zirkunferentzia arku bakar batez 
eraikia.

9 tronpa: bi Harresi Kurtinak elkartzen diren izkinan, 
Goaita bat ezartzeko oinarri gisa jartzen de Harrizko 
Obra. Hegalean eraikia dago, Hormatik hasi eta kanpo-
rantz.

10 leiho gurutzedun: Gotiko Erroko Gurutze forma 
duen Leiho Zabala. Harrizko Mainel eta Langetaz 
osatua. Leiho hauek zabalak dira, eta argi asko sartzen 
uzten dute eraikinean, seguritatearen kontra. Noski, eta 
hain zuzen ere horregatik leku seguruagotan irekitzen 
ziren. Barruti batera ematen zuten Hormetan, adibidez.

11 mainel: Gurutzedun Leihoetan gurutzea sortzen 
duen Elementu Bertikala.

12 langet: Gurutzedun Leihoetan gurutzea sortzen duen 
Elementu Horizontala.

13 hiru zentruko arku, edo arku karpanel: zirkunfe-
rentzia zati desberdinez osatutako arkua, bakoitza bere 
zentruarekin eta beti ere kopuruz bakoiti. Zirkunferen-
tzi arku guzti horiei dagozkien angeluek 180º osatzen 
dute beti elkarrekin. Normalena hiru zentruko karpa-
nela izaten da. Intrados-ak obalo edo elipseen antzeko 
forma du.

14 akolada moduko arku, arku akolatu edo arku 
konopial: Erdian zorroztua izaki, lau zirkunferen-
tzia arkuz osatua dagoena, elkarrekin berdinak bi 
albotakoak eta bi erdikoak, baina erdiko hauek beren 
zentruak arkutik kanpo dituztela. Angelu guztien balioa 
360º-takoa delarik guztira. 

15 zurezko eskailera: Dorre batean Seguritateko Goiko 
Atera heltzeko elementua. Hasiera batean Eskala xume 
bat erabiltzen zen, eraso kasuan erraz altxa eta gor-
detzen zena. Ondoren, Zurezko Eskailera garatu zen, 
Hormetan landaturik zeuden Mentsuletan bermaturik. 
Eta azken fasean, Patina garatu zen.

16 patin: Dorre bateko Goiko Atera heltzeko erabiltzen 
ziren Zurezko Eskaileraren ordez Harrizko Eskailerak 
egin ziren. Hasieran babes gehiago izan zezan Sarbi-
deak, eskailerak horiek Horma batez inguraturik egiten 
ziren. Beratara sartzeko lehendabizi Ate bat gurutzatu 
behar zelarik. Hortik datorkio izena, Patio txiki bat 
sortzen baitzen.

17 zoru-egitura edo forjatu: Erdi Aroko Dorreen Zoru-
egitura Zurezko Zutabe, Habe eta Solibez osatzen zen. 
Habea zutabe baten gainean bermatzen zen, horrela 
Habearen tartea murriztuz, erdira normalean. Habea 
Horman aurretik prestatutako Habe-zulotan errezibit-
zen zen, eta Solibak horman egindako Erlaitz batean, 
hau da, Hormaren lodiera barnean txikituz, Solibak 

Zurezkoa bazen, Oholesia esaten zitzaion, aldiz, Harri-
zkoa bazen, Harresia. Adreiluzkoek ere egin ziren.
2 matxakol edo matakan: matxikulia ere esaten zaio, 
hegalean eraikitako Harrizko Obra da. Izan daiteke 
Matxakola hegalean dagoen elementu bat, puntu ahul 
baten gainean ezarria, adibidez Ate baten gainean, 
Matxakol bakuna izango litzateke. Edo Matxakolak, 
hau da, hau da, Matxakol Lerro bat, Dorre edo Harresi 
bateko gailurrean, luzera osoan garatzen zena. Do-
rre edo Harresiaren luzera osoa babestuz edo estaliz. 
Hegalean dagoen elementu hau errematatzen zen Karel 
batez edo beherago deskribatuko ditugun Merloien 
bidez. Mentsulen artean zegoen tartetik, era guztietako 
objektuak jaurtikitzen zitzaien erasotzaileei hala nola 
harriak, sutan zeuden materialak, kare bizia, bikea edo 
galipota, su grekoa (su hartzen duen gaia, uretan ere 
itzaltzen ez dena) etsaiari min egiteko, eta gorozkiak, 
gai ustelak etsaiengan infekzioak hedatzeko. Inola ere, 
maiz esan arren, berun urtua, edo irakiten dagoen olioa, 
ezta ere irakiten zegoen ura, hauek gaztelu bateko 
defendatzaileek sobera ez zituzten gaiak zirelako. Eta 
garestiak ziren 

3 goaita edo garita: normalean harresiko Izkinatan 
ezartzen zen Harrizko Defentsa Obra zen, Hegalean 
eraikitzen zen Mentsula batzuen bidez, eta Karel itxi 
forma zuen, etsaia erasotzeko erabiltzen ziren Gezi-lei-
hoak (berehala ondoren deskribatuko ditugu) izan ezik.  

4 arrastelu: Gazteluaren Atean Zubi Altxagarria iragan 
ondoren, atea babesteko Zirrikitu batetik goitik behera 
jaisten zen Zurezko edo Metalezko Saretoa zen. Ondo-
ren metalezko piezez indartutako Zurezko Ate Tzarra 
zetorren. Arrastelua igo eta jaitsi egiteko Kontrapisuz 
osatutako mekanismoa zegoen Hormaren atzean. 

5 gezi-leiho: Dorretako edo Harresietako hormetan De-
fentsarako burutzen zen irekidura oso estu eta luze ber-
tikala zen, kanpoan. Barnean ordea kontrakoa gertatzen 
zen. Irekidura estu hori zabaltzen joaten zen laprandura 
edo abozinamendu baten bitartez, defendatzaileak leku 
nahikoa eta angelua izan zezan bere Arku edo Balez-
tarekin, etsaia erasotzeko. Elementu hau konfunditu 
daiteke beste antzeko batekin. Formalki oso antzekoa 
dena baina funtzio diferentea duena, Argi-zuloa, bere 
izenak berak dion gisan argi sartzeko erabiltzen dena. 
Dena den, autore batzuk diote askotan zaila dela bata 
besteatik bereizten. Oharren bukaeran aipatuko dugu 
Argi-zuloa.

6 korta edo patio: Gaztelu baten Barrutiaren barnean 
gelditzen den espazioa. Arma Plaza ere esaten zaio.

7 arku zorrotz edo ojiba arkua: elkar ebakitzean 
Ojiba Arku bat eratzen duten bi zirkunferentzi arkuz 
osatua dagoena.

8 arku beheratu: bere Defl ekzioa Tartearen erdia bai-
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28 eskafaut edo aldamio: Eraikin bera egiterakoan, 
Harrizko Hormak altxatzen laguntzeko erabiltzen 
ziren Zurezko Estrukturak, Hormaren Paramentuan 
Habe-zulotan Zeharragak landatuz. Edo Gerra garaian 
Dorre edo Harresi baten eransten zitzaien, eta hegalean 
egindako Defentsarako Zurezko Estrukturak.

29 ezponda: Dorre edo Harresien Oinarria zabaldu egi-
ten da, inklinazio konkretu batekin. Zehazki Piramide 
Trunkatu forma hartuz. Bere funtzioa zera da, Dorre 
edo Harresien gailurrean dauden, eta hegalean eraikita 
dauden Elementu Militarretatik jaurtikitako objektuak, 
parte inklinatu horretan errebotatzea eta erasotzaileei 
talka egitea, arma perilos bihurtuz. 

30 leiho trilobulatu: hiru Lobulu edo Zulo dituen Lei-
hoa. Hau da, biderkatzen den zirkunferentzia Arku ba-
tez sortutako multzo ornamentala duen leihoa. Laukoa 
edo gehiagokoa ere izan daiteke.

31 leiho eserlekudun: argia zegoen lekua zela profi -
tatuz, lana egiteko, adibidez josteko erabiltzen zen 
Leihoa. Hizkuntza batzuetan izenak kortejatzeari 
egiten dio erreferentzia (esp. cortejadora) edo jarduera 
higienikoak praktikatzeko erabiltzen zen ere, ez hain 
erromantikoak, adibidez, elkarri zorriak kentzeko. 
kanpoak Leiho Biki edo geminatua da, eta barneal-
derantz laprandura baten bitartez zabaltzen da, eta bi 
eserleku izaten ditu alde bakoitzean.

32 kare-mortairu: Kare, hondar eta Urez egindako 
Mortairua. Nahasketaren elementu konglomeratzaile 
gisa jarduten duena Karea da, lehortzerakoan eraketa 
oso gogorra hartzen baitu. Dorre eta Harresien harriak 
lotzeko mortairu gisa erabiltzen zen. denbora pasa hala 
gehiago gogortzen da.

33 laprandura edo abozinamendu: Gezi-leihoek 
kanpotik barnealderantz duten inklinazioa, kanpotik 
barrena zabaltzen delarik. Leihoa erasotzeko zail eta 
defendatzeko erraz bihurtuz.    

34 Alberto Santana Ezkerra, Juan Manuel González 
Cembellín : 

 Otras falsas torres vascas del siglo 16. son las 
populares casas baztanesas de Jauregizar (Arraiotz, 
Navarra) y Donamaria (Navarra), ambas palacios 
torre a las que se han añadido dos plantas en madera, 
y no torres medievales con cadalsos defensivos, como 
habitualmente se afi rma. Constituyen un tipo formal y 
conceptualmente muy similar al de Loyola, aunque en 
ellas la función de las salas es agropecuaria, ya que se 
trata de un gigantesco granero, almacén y pajar. En la 
de Donamaria, además, la existencia de un patín exte-
rior constituye un signo de mayor arcaicismo formal, a 
pesar de que su fecha de construcción probablemente 
deba retrasarse al segundo tercio del siglo 16.

bermatzeko lekua utziz.

18 erlaitz: Dorreetako Hormetan barnealdetik egiten 
zen atzeragune bat zen. Hau da, Hormaren lodiera 
barnealdetik murriztuz, horrela, azalera lau bat sortuz 
Zurezko Elementuak bertan berma zitezen. Adibidez 
Solibak, esan dugun bezala. 

19 kornisa: Eraikinaren tramo batean edo inguru osoan 
hegalean eraikitako Harrizko Obra. Gainean dagoen 
eta era berean hegalean dagoen Zurezko Estruktura 
bate usteko normalean. Bermatzea oblikuoki ezarritako 
Zurezko Besoen bidez egiten zen.

20 hurda edo kadafalkua: kadaltsoa ere esaten zaio, 
Gazteluetan gerra garaian eransten ziren, eta hegalean 
eraikitzen ziren Zurezko Estrukturak ziren. Hormatik 
aurreratu egiten ziren, eta honek posible egiten zuen 
Harresiaren oinarrian kokatzen zen etsaia erasotzea, 
era guztietako objektuak jaurtikiz. Ondoren, estruktura 
hauen eboluzio gisa Harrizko Matxakol edo Matakanak 
sortu zituzten. Funtzio berarekin. Normalean Harrizko 
Obra aurreratu honen gainean Karela edo Merloiak 
bermatuz. 

21 mentsula: bai Eraikin baten Hormaren kanpoal-
dean edo barnealdean, Horman landaturik irteten den 
Harrizko Piezari esaten zaio. Normalean zirkulu erdiko 
forma izaten zuen. Era guztietako Zurezko Estrukturak 
bermatzeko erabiltzen zen. Bai Militarrak eta bai Zibi-
lak. Adibidez, Kadafalku bat edo Zoru-egitura bat.

22 merloi: Dorre eta Harresien gailurrean ezarritako 
Harrizko Obra da. Bete eta hutsunez eraikia. Horrela 
defendatzaileari aukera ematen zion irten, bere arma 
jaurtiki eta berriz ere izkutatzeko.

23 harlanduska: Apareilu mota bat da. Erdi landutako 
Harri Piezez osatua, eta Ilarak mantentzen dituena. 
Harlandua eta Harlandugabearen artean dagoena. 
Harlanduska Gotikoa oso zabaldua dago, gure Eremu 
Zabalean, Eraikin Militarrak eraikitzeko.

24 dobela: Harrizko Arku bat osatzen duten piezetako 
bakoitza. Erdikoari Giltzarria esaten zaio.

25 leiho biki edo geminatu: Erdi Aroan Dorre eta Jau-
regietan oso hedatua zegoen Leiho mota. Bitan banatua 
zen Mainel baten bitartez. Eraikina Jaun-Andereen 
Egoitza zenaren seinale izaten da.

26 kurtina: Harresi bat osatzen duen Atal bakoitzari 
esaten zaio. Hau da, Harresiaren Dorre batetik bestera 
doan Atala.

27 errondabide: Harresiaren gainean, Barruti osoan ze-
har doan bidea. Karel edo Merloiez babestua. Erronda 
egiteko edo bigilatzeko erabiltzen dena. Hortik izena. 
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aurretik Dobelen aztarnarik ez baitzen. Autore honek 
dionez, Errestaurazio obren zuzendaria arkitekto Jaun 
Antonio Fernández Ruiz-Navarro izan zen (Ruiz-Nava-
rro Pérez, 1990: 53).

40 Latrinak: Matxakol edo Matakan Bakunen forma 
oso antzekoa duen elementua da, Dorre eta Harresietan 
egoten dena. Hegalean eraikia dagoen Harrizko Obra 
da, Mentsulen gainean bermatua. Funtzioa ordea, guz-
tiz diferentea du, zehazki Komunarena, hain zuzen ere, 
gorotzak jaurtikitzen dira ere, Matxakolan edo Mataka-
nean egiten zela esaten genuen bezala baina oraingoan 
ez etsaiaren kontra baizik eta lurrera.
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Euskaraz:

 “16. mendeko beste dorre faltsu batzuk dira, 
Jauregizar (Arraiotz, Nafarroa) eta Donamaria-ko 
(Nafarroa) etxe ezagunak, biak zurezko bi solairu 
erantsi zaizkien dorre-jauregiak dira, eta ez, Erdi 
Aroko dorreak defentsarako hurda edo kadafalkuekin, 
ohiz adierazten den gisa. Formalki eta kontzeptualki 
Loiola-koaren oso antzeko tipoa osatzen dute, nahiz 
eta hauetan salen erabilera nekazaritza-abeltzaintzakoa 
den, aletegi, biltegi eta lastategi erraldoia baitira. Dona-
maria-koan gainera, kanpoko patinaren existentzia 
arkaismo formal baten seinale da, bere eraikuntza data 
segur aski, 16. mendearen bigarren herenera atzeratu 
beharko baita” (González Cembellín, Santana Ezque-
rra, 1998: 177-188).

35 habe-zulo: Habeen Buruak errezibitzeko horman 
prestatutako Zuloei esaten zaie. Horman eskegita 
geldituko diren edozein motako Zurezko Estruktureta-
rako pentsatuak izaten dira. Kadafalkuak muntatzeko, 
adibidez.

36 zubi altxagarri: Gaztelu batera heltzea zail bi-
hurtzen duen Defentsa Elementua dugu. Lubaki edo 
Fosoaren gainetik Gazteluko Atera eramaten duena. 
Peril kasuan, Sontrapisu Sistema batzuen bidez altxa 
egiten da, eta Horman integratzen da. Garaia lasaitzen 
denean, Zubi jaitsi eta berriz ere, Gaztelura sartzeko 
erabiltzen da.

37 argi-zulo: formalki, arestian aipatu dugun Gezi-lei-
hoaren antzekoak dira baina zirrikitua nabari zabalagoa 
dute. Bere funtzioa ez baita eraikinaren defentsa baizik 
eta Eraikin hori Argiztatzea, hain zuzen ere. Horre-
gatik, Gezi-leihoak baino pixka bat zabalagoak dira, 
hauek ez baitute inolako kontzesiorik ematen segurita-
tearen izenean, Argi-zuloek seguritatea kontuan hartzen 
badute ere. Bestela leiho zabalak irekiko lirateke-eta. 

38 atalaga edo tranka: Gaztelu bateko Ateko Orriak 
blokatzeko erabiltzen zen Zurezko Pieza. Bi albotan 
Horman egindako zuloetan labainduz gordetzen zena.

39 Clavillo/Clavijo Gazteluko Merloiak: Nafarroako 
Erresumako Erret Gaztelua izan zen. Argazkiaren 
eskuinean ikusten ditugun Merloiak jatorrizkoak dira. 
Ezker aldekoak ordea, fondokoak errestauratuak. 
Anekdota modura esango dugu, Dorretik ezkerrera da-
goen Harresiaren Kurtinaren beheko partean irekidura 
bat dagoela. Gazteluko Sarrera da, eta Ferra moduko 
Arkuz errestauratua dago, baina ez zen ebidentziarik 
errestauratu aurretik, horrelakoa izan zenik. Begira zer 
dion Gazteluaren inguruan ikerketa egin duen autore 
batek. Gazteluko Ate honek Ferra moduko Arku Kali-
fal bat azaltzen du, 1970-ean Errioxa-ko Diputazio-ko 
arkitektoak burututako errestaurazioaren ondoren. 
Jatorrizkoa horrelakoa zen ez dakigu, errestaurazioaren 
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Ondarearen Suntsiketa Gerra Garaian

 Kasu paradigmatikoa eta ezaguna dugu 
Coucy-ko Donjon edo Dorre Nagusi [Ikus 10] 
miresgarriarena. Esan dezagun ba, Frantziako 
Erdi Aroko Dorre miresgarri hau, Europan ze-
goen, handiena, Lehen Mundu Gerran alema-
niarrek, erretretan zihoazela, dinamitatu egin 
zutela [Ikus 20], eta ondorioz, egun, desager-
tua dela. Pentsa ezazue zenbatekoa zen Jaun ha-
ren boterea, horrela ziola bere dibisa edo lemak: 

 Je ne suis roy, ne prince, ne comte aussy. 
Je suis le sire de Coucy.

Euskaraz.

 “Ni ez naiz ez Errege, ez Printze, ezta 
Konte ere. Ni Jaun Coucy-koa naiz”.

 Beraz, laburpenean esan dugunez, Coucy 
Dorrearen suntsiketaren kasua profi tatuz, pixka bat 
zabalduko garela gerra diferentetan ematen diren 
Ondarearen Suntsiketaz. Tesiaren xedea ondarea-
ren dokumentazioa da, arkitektoen ikuspegitik be-

13. KAPITULUA. ONDAREAREN SUNTSIKETA

Laburpena

 Gure Gaztelu-Jauregira sartu aurretik, modu oso laburrean, gai honek Tesi bat, edo hobekia-
go, Tesi asko egiteko aukera emango lukete-eta, hitz egingo dugu Ondarearen Suntsiketari buruz. Noski, 
zertzelada bat besterik ez da, irakurleak ikus dezan Ondarea nola Suntsitu, Suntsitzen eta Suntsituko den 
munduan, eta partikularki gure Eremuan. Azken fi nean, honek biltzen baikaitu hemen. Ikusiko dugunez, 
kausa batzuk erremedia daitezke baina beste batzuk ez. Egitate latz hau esaten dugu, bi suntsitze mota 
daudelako. Lehena intentziorik gabekoa, eta bestea intentzionatua. Basoetako suteekin gertatzen den 
bezalaxe. Hobekiago ikusiko dugu adibideekin. Lehena intentziorik gabekoa. Arrazoi bat izan daiteke 
Eraikin Historiko batek bere erabilera galdu egin duela, eta pixkana, abandonatu egin dela, eta egu-
ratsaren eraginez, aurri egoerara iritsi arte. Suntsiketa mota hau saihesgarria izan daiteke, instituzioen 
helburua ondare hori ez dadin galdu bada, zeren legeria egoki batez, eraikinak babes baitaitezke, eta 
instituzioek erabaki dezakete, erakinari erabilera berri ba eman, edo, adibidez, bere buruarenn museo 
bihurtu, sozietate guztiaren onurarako. Bigarrena intentzionatua da, adibidez, Gerra Kasuan gertatzen 
dena. Edo  hobekiago esan da, Gerra Egoera dagoela profi taturik, Herrialde batek besteari kalte egiteko 
akzio baten ondorio izatea. Hau noski askoz ere zailagoa da saihesten. Guk tamalez, biak sufritzen ditugu. 

[10] Coucy Donjon miresgarria. Egun desagertua. Cou-
cy-le-Château-Auffrique. Picardie. Frantzia (https://
farm4.staticfl ickr.com/3199/2444652227_e90320e9d4.
jpg).
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sa ligne de front, « perd » du terrain, et rend les 
lieux qu’elle déserte inhabitables et inexploita-
bles tant par les civils que par l’armée française.

 La deuxième explication donnée est l’acte 
symbolique : l’armée allemande, en détruisant le 
château de Coucy, détruit symboliquement un des 
hauts lieux qui faisaient la grandeur de la France. 
Il s’agit alors pour l’armée allemande de jouer sur 
la peur de l’ennemi en montrant sa puissance et 
sa force de destruction. Ce que l’armée alleman-
de considère comme une technique devant amener 
le gouvernement français à composer rapidement 
avec l’Etat-major allemand est vu par la popula-
tion française comme un acte de barbarie pure-
ment gratuit, qui fait disparaître du patrimoine 
historique national un monument hors du commun.

Euskaraz,

 “1917-ko Apirileko bileran, Kontseilu 
Orokorrak  bere buruari galdetzen dio “Coucy-
ko aurrien preserbazioarengatik”, “barbarie ere-
du baten testigantza” gisa, eta gai izan behar 
dugu gure gazte eta haurrei erakutsi ahal iza-
teko, etorkizuneko belaunaldiak eraikitzeko”.

 Proposatzen den lehen esplikazioa arrazoi 
estrategikoa da: armada alemaniarrak argudiatzen 
duena. Hindenburg Lerroaren atzean erretiratuz, 
armadak Coucy-ko Gaztelua abandonatu zuen, 
eta ezin zuen ukitu gabe utzi, beldur zirelako ar-
mada frantziarrak babes leku, eta obserbazio 
postu gisa erabiliko zuelako. Gazteluaren sunt-
siketa, beraz, kuestio giltzarria bihurtu zen. Lur 
erre politika baten parte da ere: armada alema-
niarrak bere frontearen lerroa txikitzen zihoan, 
eta terrenoa galtzen ari zen, eta honek egiten du 
lekuak desertu habitaezinak eta erabilezinak bi-
hurtzea, bai zibil eta bai armada frantziarrarentzat.   

 Emandako bigarren esplikazioa ekintza 
sinbolikoarena da: armada alemaniarrak, Coucy-
ko Gaztelua suntsituz, sinbolikoki suntsitu zuen 
Frantzia-ko grandeur edo “handitasunaren” leku 
handienetakoa. Beraz, armada alemaniarraren-
tzako etsaiaren beldurrarekin jokatzea da, bere 
boterea eta indar suntsitzailea erakutsiz. Armada 
alemaniarrak gobernu frantziarra Estatu Nagusi 
alemaniarrari laister aurre egiteko teknikatzat izan 
zuena, populazio frantziarrak ordea barbarie ekint-
za injustifi katu huts gisa ikus izuen, desagertarazi 
zuena, hain zuzen ere, Ondare historiko Nazionala-

giratuta batez ere, eta horretaz, erakutsi nahi dugu 
zergatik den hain inportantea ondarea behar bezala 
dokumentatua egotea. Esan nahi baita, errealita-
tea gogorra dela, eta zoritxarrez, ondarea egunoro 
desagertzen dela. Eraikin Historikoak egoki doku-
mentatu ezkero, Memoria Historikoak eternalki 
iraun dezake, eta kasurik okerrenean ere, onda-
rea guztiz suntsitua izan balitz, berreraikuntza eta 
errestaurazio egokiak egiteko aukera egongo litza-
teke. Bestela, betirako galduko da. Coucy Dorreari 
eutsiz, jada esan dugu, eta zoritxarrez, erretiratzen 
ari zen alemaniar armadak Dorre miresgarri hau 
dinamitatu egin zuela, 28 tona cheddit-en bidez 
(lehergailu mota bat), 1917-ko Martxoan, Lehen 
Mundu Gerran. 1917-ko Apirilean, alemaniarren  
suntsiketa honek Frantzian sortu zuen indignazio-
agatik “Barbariearen Testigantza” deklaratu zuten:

 Dans sa session d’Avril 1917, le Conseil 
Général s’interroge sur la «conservation des 
ruines de Coucy» comme «témoignage d’une 
barbarie que nous devons pouvoir montrer 
en exemple à nos jeunes hommes et enfants, 
pour l’édifi cation des générations futures».

 La première explication envisagée est 
la raison stratégique : c’est celle invoquée par 
l’armée allemande. En se repliant derrière la lig-
ne Hindenburg, l’armée abandonne le château 
de Coucy, mais ne peut se permettre de le lais-
ser intact, de peur que les soldats français ne 
s’en servent de lieu de retranchement ou de pos-
te d’observation. La destruction du château de-
vient alors un enjeu militaire essentiel. Elle se 
place aussi dans le cadre d’une stratégie de terre 
brûlée : l’armée allemande, en raccourcissant 

[20] Coucy Donjon miresgarriaren aurriak. Eskuinean 
ageri den zabor tontor hori da Coucy-ko Dorre Nagusi-
tik gelditzen dena. Picardi. Frantzia (http://www.
survoldefrance.fr/photos/highdef/31/31739.jpg).
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Historiari jarraikiz, beste adibide bat aipatuko 
dugu. Burgos-eko Apezpiku Fonseca-k enkarga-
tu zuen, eredu italiarretan inspiraturik, eta Diego 
de Siloé-k trazatu zuen Urrezko Eskailera [Ikus 
30] deiturikoa, 1519-an Italiatik itzuli zenean, 
hain zuzen ere Katedral Gotikoaren Gurutzadura 
edo Transeptutik, Kolonelaren Atera zeuden zaz-
pi metroak salbatzeko, hau da desnibel hori gain-
ditzeko. Burgos-eko jendeak esaten du, Napoleon 
Bonaparte, agian, une hartan klausuratua zegoen 
Koloneriaren Atea bortxatuz, Burgos-eko Kate-
dral Gotiko-ko Urrezko Eskailera honetan gora 
eta behera ibili azken pertsonaia izan zela. Bere 
Porrot Militarren mendeku gisa lehergailuak jada 
prestatuak omen zituen tenpluak eztanda egin ze-
zan (Pérez González, 2012: 162). Imajina dezala 
irakurleak zer galera izango zen ondarearentzat. 
Zorionez, ez zen gertatu. Bide batez, esan de-
zagun, Napoleonek Paris-eko Louvre Museo-ra 
eramaten zituen, mundu gutietako lekuetatik la-
purtutako “Arte Piezei”, “Gerra Trofeo” deitzen 
ziela. Irakurlea jabetu dadin ondareak duen balioa 
Estatuen, Nazioen arteko Gerretan. Napoleonek 
berak esan zuen Ondarea Estatuaren Oinarria zela.
 
 Konfl iktoan zeuden Herrialdetan etsaiari 
Eraikin Historikoak non zeuden seinalatu behar 
zirela esaten zuten akordioek guztiz porrot egin 
zuten. Lehen Mundu Gerran, Coucy-ko Dorreaz 
aparte, Reims Katedrala modu indiskruminatuan 
bonbardatu zuen abiazio alemaniarrak, hain zuzen 
ere, Frantzia-ko sinbolo Nazionala zelako. Honen 
ondorioz, Washington-en 1922-an Konferentzia 
bat burutu zen, eta guztiz debekatu zen zorrozki 
aire eraso militarrak ez zirela edozein helbururen 
kontra burutu. Enoratu edo ignoratu egin ziren.

 Zentzu honetan, erantsi behar dugu, 
UNESCO-k urteak daramatzala, munduko gerra 
guztietan suntsitu diren Monumentuen Zerren-
daren Erregistroa eraman nahian (Lambourne, 
2001), adibidez, ondare frantziar, alemaniar eta 
ingeles-ari buruzkoa, Bigarren Mundu Gerran. 

 Azken Gerra honetan, tamalez, Euro-
pan mendetan metatutako ondarearen parte bat 
handi bat, ia instant batean, zabortegi bilaka-
tu zen. Helburua, Herrialde etsaiaren “harrota-
suna” sortzen zuten leku guztiekin bukatzea zen. 

 Bigarren Mundu Gerran, Polonian. inte-
res historiko edo kultural deklaratutako Eraikin 
gehienak adibidez, modu deliberatuan suntsituak 

ren gauza komunetik kanpo zegoen monumentua”1.  

 Hau guztia ekarri dugu hona, ikus deza-
zuen nola Ondarea Arma Politiko gisa erabili, era-
biltzen eta zoritxarrez erabiliko den etorkizunean. 
Ez guk esaten dugulako, gu baino autoritate han-
dia duten, eta Coucy-ko Dorrea zegoen Picardie 
Eskualdean dagoen Departamentuko Conseil Gé-
néral de l’Aisne-ko arduradunek esaten zutelako. 
Hurrengo, Kapitulu 14.ean, ikusiko dugunez, ar-
keologiari ere aplikagarri den kontzeptua, hau da, 
arkeologia erabiltzen baita ere akzio politikoa justi-
fi katzeko. Nafarroako Erresumaren Konkistan egin 
zen Ondarearen Suntsiketa intentzionatuak ordea, 
oraindik ez du errekonozimendu ofi zialik lortu, 
500-600 urte berantago. Europa kultua mutu dago.

 19. mendearen bukaera arte ez zen ino-
lako nazioarteko arautegirik egon Ondare His-
toriko-Artistikoaren babesari buruzkoa, gerren 
periodoetan zehar. Brusela-ko (1884) eta Ha-
ga-ko (1907) Konferentziak lehenak izan ziren 
helburu Artistiko, Zientifi ko edo Karitatiboko 
xedearekin erabilitako eraikinen kargu egiten, 
hala nola, Monumentuak, Museoak edo Elizak. 

 Esan behar dugu estrategia hau oso as-
palditik datorrela, gogoratu besterik ez dago 
Gaius Julius Caesar-ek Alexandria-ko Liburu-
tegiaren lehen suntsiketa burutu zuela, erai-
kinaren kontra suzi su-eragileak jaurtikitzea 
agindu zuenean. Seneca-ren arabera balio kalku-
laezinezko 40.000 dokumentuekin bukatu zuten.

[30] Burgos-eko Katedral Gotikoko Urrezko Eskailera. 
1519. Burgos. Espainia (https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/e/e6/Burgos_-_Catedral_046_-_
Escalera_Dorada.jpg).
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19. mende hasierako Staszic Jauregia, desagertu zi-
ren 782 eraikinetako batzuk izan ziren. Frantzian, 
550 monumentu eraso zituzten, batzuek Reims Ka-
tedrala bezain inportanteak. Azken eraikin hau, bi 
aldiz bonbardatua izan zen, bigarrena, hain justu 
ere, Lehen Mundu Gerraren erasoak sufritu ondo-
rengo errestaurazio lanak amaitzen ari zirelarik.

 Erori ziren Katedralak, Museoak, Jaure-
giak edo Kasko Historikoak, horietako asko Hu-
manitatearen Ondaretzat hartuak zirenak. 1940-an 
Luftwaffe-k, edo Alemaniako Abiazioak bonbarda-
tutako Coventry Katedral-eko aurriak [Ikus 70 eta 
80] bisitatzen azaltzen den Churchill-en imajina ia 
ikonikoa da. Lehen Ministro ingelesak, 15. mendean 
eraikitako leku hau, arma propagandistiko gisa era-

edo arrasatuak izan ziren, 1939 eta 1945 artean. 
Hiriburuaren 85 % zabortegi bihurtu zen, eta He-
rrialdeko osoko monumentuen 43 % suntsitu zituz-
ten alemaniarrek. Horrela, 14. mendeko San Joan 
Artxikatedrala, Varsovia-ko Gaztelua [Ikus 40, 50 
eta 60], 15. mende erdialdeko Santa Ana Eliza, eta 

[50] Varsovia-ko Erret Gazteluaren aurriak. Varsovia. 
Polonia (http://info-poland.buffalo.edu/classroom/Za-
mek/ruinys.jpg).

[60] Varsovia-ko Erret Gaztelua. Errestauratua. Varso-
via. Polonia (http://c1038.r38.cf3.rackcdn.com/group2/
building12386/media/02b7hrv.jpg).

[40] Varsovia-ko Erret Gaztelua. Gerra aurretik. 
Varsovia. Polonia (http://www.jotdown.es/wp-content/
uploads/2012/12/El-Castillo-Real-de-Varsovia-antes-
de-la-guerra.jpg).

[70] Coventry Cathedral. Bonbardaketa aurretik. Co-
ventry. England (https://lizziecalogero.fi les.wordpress.
com/2010/10/grahamjonesbbc.jpg).

[80] Winston Churchill Coventry Catheral-eko aurriak 
bisitatuz. 1940. Coventry. Ingalaterra (http://www.
jotdown.es/wp-content/uploads/2012/12/Churchill-
visitando-las-ruinas-de-la-Catedral-de-Coventry-tras-
el-bombardeo-del-15-de-noviembre-de-1940.jpg).
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tuztenean… Hau da, Europako ondorengoen odol 
hotzeko bataila zinikoa, beste kontinente batetik 
etorriak beren arbasoen kontra iraultzen direnean, 
azken hauek izpirituan, sakontasun artististikoan, 
inbentiban eta kreatibitatean aberatsagoak dire-
lako, eraikin zeru-harraskari, auto eta hozkailuen 
jabe harroak ez bezala”. Beraz, ikusten dugu gai 
honetan ere propaganda eta manipulazioa dagoela.

 1944-ko Maiatzaren 26-an Jeneral Eis-
enhower-ek bere tropei horrela harenga egin zien 
Normandia-ko desenbarkatzea, hau da, D day fa-
matuaren eguna baino egun gutxi batzuk lehena-
go. “Hemendik gutxira Europako Kontinentearen 
kontra borrokatuko dugu, gure zibilizazioa preser-
batzera zuzendutako batailetan, gure bidea aurre-
ratu hala, preserbatzeko borrokan ari garen hori 
sinbolizatzen dituzten monumentu historiko eta 
zentro kulturalak aurkituko ditugu. Komandante 
bakoitzaren errespontsabilitatea da, sinbolo horiek 
preserbatzea posible den neurrian”. Operazio hasi 
eta berehala, lehen herria, Frantzian bertan, Caen 
80% suntsitua izan zen. Aldiz, bi Eliza Erromaniko 
txiki salbatu ziren. Herritarrek miraritzat hartu zu-
ten gertakizuna. Jada aipatu dugun Coventry al-
diz, bere elizako buruaren arabera, “hiria gau osoa 

bili zuen, bere populazioaren sentimendu patriotiko 
eta epikoa elikatuz. Eta zera esan zuen, “nahiago 
dugu London aurrietan eta errautsetan ikusi, modu 
mantso eta abjektuan esklabizatuak izatea baino”.

 “Ingelesen eta amerikarren hegazkin 
beldurgarriak Alemania eta Italiako hiriguneen 
gainean azaltzen zirenean, ordu bete baino den-
bora motzagoan, eraikitzea mendeak iraun zuten 
kultur monumentuak zabor eta errauts bihurtuz, 
populazio zibilaren terrorea sortzea baino askoz 
ere gehiago dago jokoan, esan zuen Alemania-
ko Reich-eko Propaganda Ministroak” (1943, 
Goebbels-ek) Churchill-ek esandakoari erantzu-
nez. Baina diskurtsu horretan Goebbels-ek pixka 
bat gehiago esan zuen, ondoren ikusiko dugun 
ABC-ko artikulu batek jasotzen ez duena. Eta 
guk erantsiko duguna. “Hau da inferioritate kon-
plexuaren furia, gure aldean suntsitzen saiatzen 
dena etsaia produzitzeko gai izan ez dena, eta 
inoiz ez da gai izan iraganean produzitzeko (…) 
20 urtetako pilotu amerikar batek Albrecht Dürer 
edo Tiziano Vecellio-ren eta abarren pintura bat 
suntsi dezakeenean, berak, ezta ere bere milioika 
konpatriotek izen beneragarri horiek entzun ez di-

[90] Dresde-ko Gure Amaren Eliza. Gerra aurretik 
Zutik eta ondoren Suntsitua. Dresde. Alemania (http://
www.jotdown.es/wp-content/uploads/2012/12/La-Igle-
sia-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-en-Dresde-antes-de-la-
guerra...-y-despu%C3%A9s.jpg).

[100] Würzburg Jauregia. 1780-ko Jauregia. Au-
rrealdeko ikuspegia. 98% Suntsitua izan zen. Würz-
burg. Alemania (http://www.jotdown.es/wp-content/
uploads/2012/12/Foto-del-Palacio-W%C3%BCrzburg-
tomada-por-el-soldado-Jerry-Pinkowski.jpg).

[110] Würzburg Jauregia. 1780. Jardinetik ikuspegia. Errestauratua. Jatorrizkoa 2% zen. Würzburg. Alemania 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sidence_de_W%C3%BCrzburg#/media/File:W%C3%BCrzburger_Resi-
denz,_Gartenfront.jpg).
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rri dugun informazioan, ez zen “terrorista” hitza 
agertzen, ordura arte egin ziren basakeriak aipatze-
ko, “alemaniarrak” edo “aliatuak” termino neutrala 
erabili dira. Egungo, 2017-ko Gerra honetan, Fran-
tziako Presidente Hollande-k birritan onartu du, 
La France est en guerre, hau da, “Frantzia gerran 
dago”, baina kronika honetan, gerra honetako par-
tehartzaileen bando bat “terrorista” da. Segitzen du 
artikuluak, Nimrud hiria arpilatu dute ere Iraq-en. 
Edo Hatra, antzinako Inperio Parto-aren hiriburua, 
20. eta 21. mendetan zehar galdu zen historiaren 
herentzia artistikoa galdu zen beste episodioak me-
moriara ekarriz. Ez ditu aipatzen, adibidez, Ame-
rikako Estatu Batuek Iraq-eko Gerran burututako 
triskantzak. Ondasun kulturalen kontrako basake-
ria ez da eteten 21. mendean, alderdi honetan, inda-
rrean dagoen nazioarteko legislazioa bortitza bada 
ere. 2001-ean Bamiyán-eko Buda Erraldoien [Ikus 
120] dinamita bidezko suntsiketa zuzeneko erre-
transmisioak munduari bira eman zion. Taliban-
ek horiekin bukatu zuten arte, budismoak mun-
duan zuen monumentu miresgarrienetakoa zen.

 Lau urte berantago txanda, Sama-
rra Meskita Handiari heldu zitzaion, munduko 
handiena iristera izan zena. 9. mendean Iraq-
en eraikia, 50 metro altuerako bere minare-

sutan egon zen, eta bere Katedrala berarekin erre 
zen, izaki humanoak sufritzen duenean Jainkoak 
beraiekin sufritzen duenenaren betiko egiaren 
seinale”. Hurrengo adibidea, jada Alemanian aur-
kitu dugu, aliatuek Dresde hiria bortizki bonbar-
datu zutenekoa. Dresde-ko Gure Amaren Eliza 
[Ikus 90] izan zen hurrengoa bonbak sufritzen. 

 Zorte bera izan zuen, 1780-ko Barroko 
Aroko Alemania-ko Würzburg Jauregiak [Ikus 
100], oraingo honetan “aliatuek” suntsitua (wi-
kipediak adibidez ez du jartzen nork suntsitu 
zuen), egun soilik jatorrizkoaren 2%-ak irau-
ten du, baina errestauratua dago [Ikus 110].

 Zera dio ABC-ko artikuluak, Suntsiketak 
segitzen duela 21. mendean. 2015-ean, Igande ho-
netan, K.a. 8. mendeko Asiriar Inperioko hiriburu 
Dur Sharrukin-en suntsiketak indignazioa sortu 
zuela, eta ez dirudiela Estatu Islamikoaren suntsike-
ta nahia etengo denik. Zuela hilabete batzuk orga-
nizazio “terrorista” honek arpilatu edo sakeatutako 
laugarren lekua zen. Ikusten dugunez, “terrorista” 
adjektiboa propagandaren araberakoa dela. Ez bai-
ta aplikatzen Mundu Gerretan gupidarik gabe On-
darea Suntsitu zituzten Armadei, bai ordea Estatu 
Islamikoari. Orain arte, artikulu honetan iraku-

[120] Buda Erraldoiak. Taliban-ek eraitsi aurretik eta ondo-
ren (http://hoybolivia.com/imagenes_noticias/PN01032011221701.JPG).
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te itzelaren goiko partea, eta bere pareten par-
te bat suntsituak izan ziren bonben ondorioz.

 Sar genezake hemen ere Tombuktu-ko 
Ondare Kulturalaren Suntsiketa masiboa, 2012-
ko Ekaina eta 2013-ko Urtarrilaren artean. AI 
Qaida bezalako taldeek Meskitak, Liburutegiak, 
Mausoleoak,  eta Islam aurretiko, eta Erdi Aroko 
milaka Eskuizkribu erre zuten. Adibide batzuk 
besterik ez dira. Segur aski, zerrenda infi nitu ba-
tean nabarmenenak.  2013-an, UNESCO-ko Zu-
zendari Orokor Irina Bokova-k, bere “atsekabea” 
adierazi zuen, Sirian gertatzen ari diren Ondarea-
ren Suntsiketa berriengatik, hala nola Alepo-ko 
Meskita Handiarena, munduko zaharrenetarikoa. 
Baina “Ez du esaten nork suntsitu duen”. Bere 
iritziz, iraganeko herentzia hauekin amaitzeak 
“ez du beste xederik, gorrotoa eta desesperantza 
handitzea baino, eta Siria-ko sozietatearen kohe-
sioa oraindik gehiago ahultzea”. Horien bereha-
lako etetea eskatu zuen, baina hori ez da gertatu. 

 Siria Gerra Zibilean dago. Gainera Si-
ria Gerran dago, Frantzia, Estatu Batuak, Erru-
sia eta Turkiaren laguntzaz Estatu Islamikoaren 
kontra. Hau egia objektiboa da, ez da iritzi bat.
Mundu guztiko komunikabideetan zabaldu zuten 
Estatu Islamikoak Palmira hiri erromatarraren az-
tarna Monumental eta Zoragarriak suntsitu egin 
zutela. Palmira betidanik izan da leku estrategikoa. 
Siriako armadak terrenoa irabazi, eta posizioa au-
rreratu zuenean, eta Palmira-ra iritsi zenean ordea 
deskubritu genuen Palmira zutik zegoela. Beraz, 
propaganda hutsa izan zela mundu osoan zabaldu 
zena, teorian “Ondarearen Defendatzaileek” jaurti-
ki zutena, lotsarik gabe gezurra esanez. Estatu Is-
lamikoa handik erretiratu zenean, bidea minaz josi 
zuen. Eta Siriako armada Palmira-ra iritsi zenean 
bere tankeek bonbak jaurtiki zituzten aurri fama-
tuen kontra kalteak eraginez, atzean Estatu Isla-
miko-koak zeudelako. Beraz, hemendik atera be-
har dugun ondorioa, Gerra, Gerra dela eta ez duela 
erremediorik. Ez ditzagun gure buruak engaina eta 
batzuek besteak baino hobeak direnik pentsatuz. 

 Beraz, ikusten dugu ondarearen suntsiketa 
ez dela eten, eta propaganda eta manipulazio ere 
ez (Viana, 2015: ABC Egunkariko artikulua)2.

 Amerikarrek Bigarren Mundu Gerran ba-
rra-barra praktikatu zuten, eta oraingo honetan baita 
lortu ere. Alemania-ko Ondarea bonbardatzen jar-
dun zuten “Selektiboki” astetan zehar beren hegaz-

kinekin. Mugimendu Moderno-ko Arkitektura na-
barmena ere aukeratuz, alemaniarren umilaziorako. 

Ondarearen Suntsiketa Bake Garaian

 Gezurra badirudi ere, bake garaian On-
darearen Suntsiketak segitzen du, eta esan daite-
ke gerrakoaren parekoa izan daitekeela, gerrakoa 
oso bortitza bada ere denboran gutxiago irauten 
baitu, eta sozietateak argi ikusten duen gauza de-
lako. Bake garaiko ondarearen suntsiketa ordea 
diskretuagoa da, eta sozietateak ez du hain garbi 
ikusten, pixkana gertatzen delako, baina gure kal-
terako denbora askoz ere luzeagoan zehar gertat-
zen da. Guk “suntsiketa isila” deitzen diogu. Honi 
buruz beheko epigrafean hitz egingo dugu, orain 
gerra edo batailen ondorengo bake garaian ger-
tatzen denaz ariko gara. Gure Eremuko Hegoal-
dean hiru pasadizo historikoen adibidea jarriko 
dugu, bakea garaian ere, Ondarearen Suntsike-
ta intentzionatua gertatzen dela demostratzeko. 

 Gure Eremuko Hegoaldeko lehen Onda-
rearen Galera Izugarria, kronologikoki, jada aipatu 
dugu beste kapituluetan, Espainiako Errege Enri-
que IV-ak, 1457. urtean, egun Euskal Komunitate 
Autonomoa deitzen den lurralde horretan gertatu-
takoa da, 250 urte lehenago jada, bere Erresuma 
Naturaletik gaztelauek konkista bidez separatutako 
lurraldean hain zuzen ere. Euskal Jaun-Andereen 
arteko liskarrak aitzaki harturik, horien Erdi Aroko 
Dorre guztiak Eraisteko Agindua eman zuen. Bake 
garaian izan zen, ez zen gerra konbentzionalik, 
nobleen arteko liskarrak baino. Autore batzuen 
arabera Dorreen Mozketa izan zen, eta beste bat-
zuen iritziz Demolizio edo Eraiste Osoa, hau da, 
errotik. Horregatik, eskualde honetako Dorreak 
aztertzen ditugunean jatorrizko hain Dorre gutxi 
geratzen da. Eta autore batzuk eusten dute, geldi-
zen diren ia guztiak “atrezzo” modukoak direla, 
hau da, antzinako Dorre Militarren Kopia hutsak 
direla. Guk uste dugu, ez dela guztiz egia adie-
razpen hau, eta errealitatea tematia da, eta orain-
dik Jatorrizko Dorre Militar haien aztarna asko 
dago. Baina hori, birritan esan dugunez, Metodo 
Arekeologikoarekin jakingo dugu zehatz-mehatz.

 Espainiako monarkiak eman zuen hurren-
go pausua zera izan zen, egun Euskal Komunitate 
Autonomoa deitzen den horretan, eta orduan Na-
farroako Erresuma independientea zenaren arteko 
mugan, hiri gotortu lerro bat eraiki zuen. Horrela, 
egungo Gipuzkoan existitzen diren hiriak berriz 
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car los muros, que no ay ombre que alçe la cabeza. 

Euskaraz, 

 “Nafarroa fantasiaz hain baxu dago, be-
rorrek hormak eraistea agindu ondoren, ez dela 
pertsonarik egongo inoiz burua altxako duenik”.

 Esan eta egin. Zain gaude  ordea euskal-
dunak, gure Ondarearen Sunkiketa ere “Barbarita-
tearen Memoria deklaratzeko”, oraingoz alperrik. 

 Eta hirugarren adibidea, Donostiaren ka-
sua da. Testuingurua 19. mendeko Penintsulako 
Gerran kokatua dago, Napoleon-en Inperioa eta 
Botere Aliatuen arteko Europa mailako konfl ikto 
militarrean, hain zuzen ere, hau da, Espainia, Bri-
tainia Handia eta Portugal, Iberiako Penintsula 
kontrolatzeko, Gerra Napoleonikoetann zehar ger-
tatu zena. Espainiarrek “Independentziaren Gerra” 
deitzen diote, nazionalismo kutsu bat eranrtsi na-
hian. Europako beste estatuek ordea Gerra Inter-
nazionaltzat hartzen dute. Gerra hasi zen Frantziak 
eta Espainiak Portugal inbaditu zutenean, 1807-an, 
eta larritu zen, Frantziak Espainiaren kontra biratu 
zuenean. Frantziarrek buru gisa Napoleon zutelarik, 
beren Inperioa ezarri nahi baitzuten Europa osoan. 
Beraz, Donostia 1813-an frantziarren esku zegoen 
baina Armada britainiarra bere atzean zuen justu, 
espainiarren aliatu gisa. Eta Armada honek, buru 
gisa,  Duke Wellington-goa zuen. Tropa britainia-
rrei portugesak ere erantsi behar zaizkie. Helburua 
frantziarrak hiritik botatzea zuten, eta hiri hartzea.

 Armada britanikoak, Arthur Wellesley, duke 
Wellington-go I.aren agintepean, Portugal kontrola-
tu zuen, eta Frantziako armadaren kontra kanpainia 
egin zuen armada portuges erreformatuarekin ba-
tera. Britanikoek Frantziarrak irabazi zituzten leku 
askotan, azkenetarikoa Gasteiz-en, eta azkenik, 
Donostiako hiri harresituaren aurrean ezarri ziren. 

 18.000 gizonekin, Wellington-ek harrapa-
tua zuen Donostiako hiriko goarnizio frantziarra, 
Uztailaren 7-tik 25-era iraun zuten bi setioetan. 
Wellington-ek alde egin zuen, eta Jeneral Gra-
ham utzi zuen egoera kontrolatzeko indar na-
hikoekin. Abuztuaren 22-tik 31-era britainiarrek 
galera handiak jasan zituzten erasoetan. Orduan 
hiria arpilatua edo sakeatua izan zen, eta sarras-
kia eragin zuten, eta hiria lurreraino errea izan 
zen. Goarnizio frantziarra Ziutadela edo Gazte-
lura erretiratu zen. Bonbardaketa bortitz baten 

ere fundatu zituen, batez ere mugan zeudenak, 
eta militarki indartu. Horrela, handik, Nafarroako 
Erresumaren Konkista saiatzeko. Eta orduko Gi-
puzkoa Base Militar Erraldoi bat bihurturik, Na-
farroako Erresuma konkistatzeari ekin zion. Esan 
eta egin. Gerrak urte batzuk iraun zituen, eta Erre-
suma berreskuratzeko nafarrek hainbat saio egin 
bazituzten ere, azkenean guztiek porrot egin zuten, 
batek izan ezik. Egun Nafarroa Beherea deitzen 
den lurraldekoa, hain zuzen ere, espainiarrak han-
dik bidali, eta independiente izaten segitzea lortu 
baitzuen hainbat mende, Frantziak hartu zuen arte.

 Eta gure Eremuko bigarren Ondarearen 
Galera handia espainiar konkistatzaileek Nafa-
rroako Erresumako egoera dominaturik zutenean 
gertatu zen, bada ez bada ere, egin zuten, ez bai-
tziren nafarrez fi datzen, beraien hitzetan. Euro-
pan, bake garaian egin den Ondarearen Suntsiketa 
Handiena burutu zuten. Espainiarrek, Errege Fer-
nando El Católico-a hil ondoren, Errejente gisa 
zegoen Kardinal Cisneros-ek burututakoa, hots, 
Nafarroako Erresuma osoko Gaztelu guztiak 
suntsitzeko Ordena eman zuenean, 1521-ean. 
Ez zen, erretiratze azkar batean, Europako Mun-
du Gerretan gertatu zen bezala, ezta ere gerraren 
harrabotsean baizik, eta “Agindu Konkretu eta 
Hotz bat Konplituz”, banan bana eraitsi zitezen 
Nafarroako Erresumako Gaztelu, Dorre, Harre-
si, eta Eraikin Zibil eta Erlijioso Sinbolikoak ere, 
adibidez, irakurleak jakin dezan, Iruñeko Monas-
terio Zoragarri batzuk, bota zituzten, bertako ha-
rria, Iruñe-ko Ziutadelaren eraikuntzan erabiltze-
ko. Espainiako egunkari ospetsu ABC-n3 irakurri 
dugunez, Kardinal Cisneros-ek zera esan zuen: 

 De esta manera el reyno (Navarra) puede 
estar más sojuzgado y más sujeto, y ninguno en aquel 
reyno tendrá atrevimiento ni osadía para se revelar. 

Euskaraz, 

 “Modu honetara, Erresumak (Nafa-
rroak)  ezin du zapalduagoa eta eutsiagoa egon, 
eta Erresuma hartako inork ez du ausardia-
rik ezta adorerik ere izango errebelatzeko”.

 Eta honen ondoren, Kolonel gazte-
lau Villalba berak Kardinal Cisneros-ek agindu 
zuen suntsiketaz harro azalduz, zera esan zuen: 

 Navarra está tan baxa de fantasía después 
que vuestra señoría reverendísima mandó derro-



35113. KAPITULUA. ONDAREAREN SUNTSIKETA

Donostian. Indar guztia jarri beharko genuke hori 
ez dadin gertatu baina hori oraingoz oso zaila de-
nez, gutxienez eta premiaz, saia gaitezen, oro har, 
Ondare horren, edo zehazki Eraikin Historiko ho-
rren memoria, dokumentatzen. Beraz, premiazkoa 
da kasu guzti horietan, jada birritan esan badugu 
ere, Eraikina Arkeologikoki Dokumentatzea, ka-
surik okerrenean zer genuen jakiteko, eta Ondarea 
fi sikoki betirako galdu bada ere, gure  memorian 
manten dezagun, eta jakin dezagun nolakoa izan 
zen. Agintarien eta sozietatea beraren lotsarako.

 Egia da bestalde, Donostian, historikoki, 
eraikuntza aktibitatea oso aktiboa izan dela. Erai-
kin zaharrak eraitsi eta berriak eraikitzen zituztela. 
Baina esan behar da ere, garai historiko horietan 
eraikin berrien kalitatea oso ona zela ere objekti-
boki. Urrezko garaia izan baitzen. Une historiko 
batzuetan gertatzen da hau, beste batzuetan ordea, 
krisiak edo beste faktoreak direla medio, eraikinen 
kalitatea jaitsi egiten da. Irakurleak ongi uler dezan, 
urruneko adibide bat jarriko dugu. Italiako Firenze-
ko Errenaisantzan jeneralean egiten ziren eraikinak 
zoragarriak ziren, ezin dira objektiboki konparatu 
ere egin orain, gaur egun, Firenze bertan egiten di-
ren eraikinekin. Horrek ez du esan nahi Firenze-n 
egun arkitektura onik egiten ez denik, baina jenera-
lean objektiboa da, antzinakoekin konparatuta erai-
kinen kalitatea asko jaitsi dela. Dena den, denborak 
erabakiko du, hemendik 500 urtetara, hau da, egun 
Errenaisantzako eraikinek duten adina dutenean, 
ikusiko dugu, Firenze-ko betoi edo konkretu arma-
tuzko, eta adreiluz estalitako eraikinak zer balora-
zio izango duten, garai horretako sozietatean. Gure 
iritzia da, ez baitago jakiterik, ez direla Errenai-
santzakoak bezala baloratuko. Ezta ere zutik gel-
dituko diren hoberenak ere, baldin bada baten bat.

 Itzul gaitezen Donostiaren kasura. Egia 
da historikoki eraikinak erraztasun handiz bota 
direla, baina egun lehen existitzen ez zen faktore 
berri bat azaldu da, kontzeptu berri bat. Ondarea. 
Ondarearen Kontzientzia, zoritxarrez inguru haue-
tan oraindik, ikusten dugunez oso berdea dagoe-
na. Kontzeptu berri honetan, irakurleak zenbateko 
atzerapena dagoen grafi koki ikus dezan, esango 
dugu, gure Aroa baino 1.200 urte lehenago, Egip-
ton, zehazki Tebas-en, Abu Simbel Tenpluan, 19. 
dinastiako Faraoi Seti II.ak ezarri arazi zituela eus-
karri batzuk Ramses II.aren estatuako beso handi 
bat eusteko, erortzen ari baitzen. Eta gainera ins-
kripzio bat erantsi zuen zera adieraziz, interbentzio 
hori kontzientzia argiz eta ebidenteaz egin zela, 

ondoren bere Gobernadorea errenditu egin zen 
Irailaren 8-an, eta hurrengo egunean goarnizio-
ak alde egin zuen hiritik, Ohore Militar guztiz4.

 Eta guk galdetzen diogu gure buruari, zer 
beharra zuen armada Britainiar-Portugesak hirian 
tamaina hartako sarraski izugarria eragiteko. Ge-
rratik kanpoko ekintza bat izan zen. Populazioaren 
eta Ondarearen kontrako zigor bat. Hiria tabula 
rasa geratu zen. Agindua nork eman zuen? Autore 
batzuk britaniar-portugesak izan zirela diote, bes-
te batzuk, espainiarrak izan zirela diote, zehazki 
Jeneral Castaños izan zela agindua eman zuena. 
Lekuko batzuen testigantza dago, eta ez da ha-
rritzekoa espainiarrek britainiar-portugesak baino 
arrazoi gehiago baitzuten, Donostiarrak Frantzia-
ren aldekoak zirela esaten baitzen Gerraren hasie-
ran. Indizioak bai, baina ez da froga zientifi ko defi -
nitiborik, beraz oraingoz, hipotesia besterik ez da.

 Azkenean, Seiko Koalizioak (Austria, 
Prusia, Errusia, Britainia Handia, Portugal, Suedia 
eta Espainia-k) irabazi zuen Napoleon 1814-ean.  

ORAINARI ERREFERENTZIA

Ondarearen Egoera Egun

 Tesi hau arkitekto guztiei zuzendutako lana 
da, baina oso bereziki Ondarearen inguruan sentsi-
bilitatea duten arkitektoei dei desesperatua da. Ja-
kinarazi nahi diegu arkitekto guztiei, gure Herrian, 
gure Eremuan, eta gure Eremutik kanpo ere, Onda-
reak betirako desagertzeko duen perilaz. Bai erai-
kina mendetako hondatzearen ondorioz aurri peri-
lean dagoen kasuetan, eta noski, suntsiketa zuzena 
burutzera doazen kasuan, baina baita ere errehabi-
litazio eta errestaurazio kasuetan, arkitektoen ezja-
kintasunagatik, eraikinaren historiaren frogak beti-
rako galtzen baitira egunoro. Suntsiketaren kasua, 
bereziki mingarria da, batez ere, eraikina preserba-
zio egoera onean, edo ezin hobean dagoenean. Eta 
sinesgaitza badirudi ere, zoritxarrez, gure Eremuan 
guztiz zabaldua dagoen praktika da. Ez da gauza 
bera gertatzen Europako beste Herrialde batzue-
tan. Eta gainera horrelako astakeria, Eraikin His-
torikoak babes ofi ziala eduki ala ez, gertatzen da. 
Espekulazioaren hatzaparrek ez baitute mugarik. 
Praktika oso sinplea da. Eraikinak babes ofi ziala 
badu kendu egiten zaio, edo murriztu, eta kito. Hori 
gure begiekin egunoro ikusten dugun zerbait da, 
Ondarearen Arduradunek berek aitortutakoa gaine-
ra, urrunera joan gabe gu bizi garen hirian bertan, 
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direnena dela ere ez. Arbasoek guri utzi digute-
na ezin dugu guk suntsitu ondorengoei galdetu 
gabe. Eta okerrena da arkitektoak gehienetan kon-
plize izaten garela, eta horrek ez du barkamenik. 

 Agintarien kasuan gainera gauza oso bi-
txia gertatzen da Ondarearekin. Prozesua ondo-
rengoa da. Lehenik Eraikina abandonatu egiten 
da, eta Eraikin hori Zutik eta Dekoroz mantent-
zeko jabeek duten Obligazioaren kontra ez dute 
inolako neurririk hartzen, legean hala aipatzen 
bada ere. Ondoren, Eraikina aurri egoera arris-
kuan dagoenean Ondarearen defendatzaileen eta 
ikertzaileen lanak sustatzen dituzte, diru publikoa 
erabiliz lan horiek publikatzeko. Hain zuzen ere, 
arrisku larrian dauden Eraikin horiei buruzko la-
nak, adibidez, eta instituzio horien logoak bertan 
inprimatzeko lotsarik ez dute. Askotan liburua pu-
blikatu aurretik jada eraitsi dituzte publikatu berri 
den liburuan bertan, Ondare gisa azaltzen diren 
eraikin horietako batzuk. Hori askotan gertatzen da 
ondare industrialarekin, adibidez. Azkenean, Erai-
kina kasu hoberenean bakarrik erortzen da, edo 
instituzio horiek berek botatzen dute, jada erreme-
diorik ez duelako, eta beste edozer gauza egiteko. 
Normalean eraikina erori edo eraitsi aurretik inte-
resa zuen, eta jada pentsatua zuen zerbait egiteko. 

 Eraikin Historiko bat eraistea, gezurra ba-
dirudi ere, oso gauza arrunta da gure Herrialdean. 
Eta askotan, inolako arrazoi bereziren izenean. 
Hori bai gauza tristea. Batzuetan izan daiteke, 
ia-ia botatze hutsagatik egiten dutela, “zaharra” 
dagoelako sinpleki. Bestetan, adibidez, Donos-
tiako Ibaeta auzoan gertatu zen bezala, egoera 
ezin hobean preserbaturik zegoen 16. mendeko 
Iribar Baserria eraitsi zuten duela urte gutxi. Sa-
gardoaren azken prentsatzea 1908-an egin zuena, 
16. mendeko dolarearekin! Eta familia bertan bizi 
zelarik eraitsi zuten, noski etxea abandonatzera 
behartu ondoren, eta eraitsi zuten urtean, Eraiki-
na Babestua zegoen. Europa osoan Harri Bitxit-
zat dituzten horietako Erakina zen, hau da, Do-
larearen Estruktura Eraikinaren Estruktura bera 
duena. Makina-Etxea esaten zaion horietakoa. 
Eraisteko arrazoia, inora zihoan Ibaeta Auzoko 
errepide arrunt batentzako “errotondatxo” berri bat 
egitea izan zen, hain zuzen ere, itxuraz ez omen 
zegoen Ibaeta Auzo osoan beste lekurik “erroton-
datxo” hori jartzeko, eta hain justu, 16. mende-
ko Baserria kokatua zegoen lekuan ezarri zuten.

 

hain zuzen ere, ondorengoei seinalatuz imajina 
integroki preserbatzeko beharraz, eta ondoren-
goei ere seinalatuz nork egin zuen, interbentzioa 
bera dokumentatuz. Beraz, dagoeneko aipatu du-
gun faktore berri hori, Ondarearen Kontzientzia, 
alegia, donostiar gehiengoak dirudienez ahantzi 
egin du. Zer gertatuko litzateke Donostiako Ha-
rresi Zoragarriak 21. mendera arte iraun izan ba-
lute, eta instituzioek eraistea proposatuko balute? 
Noski, ez dakigu erantzuna, baina litekeena da 
gutxienez polemika handia sortuko zela hirian. 
Eta azkeneko galdera arktektoentzat? Uste al dute 
egungo arkitektoek, Eraikin Historiko bat eraitsi 
ondoren jeneralean hori ordezkatzen duen eraikin 
berria, arkitekturaren aldetik aurrekoa baino kalita-
te hobeagokoa dela? Erantzun dezatela beraiek. Ez 
ditugu, oraingoz, kasu konkretuak aipatuko, bizi 
diren arkitektoen sentsibilitatea ez kaltetzeagatik.

 Hemen azalduko ditugun kasuak, eta kau-
sak, noski diferenteak izaten dira beraien artean. 
Eraikin Historiko bat abandonaturik egotearen ar-
duraduna, azken fi nean, sozietatea bera da. Baina 
tamalez, sozietate hori ez da hezia izan Ondarea 
ezagut eta maita dezan. Ez Eskolan ezta ere Uni-
bertsitatean, eta gu tamalez horren lekuko izan 
gara, bietan zehar iragan baikara. Gure iritzia zera 
da, Hezkuntza erroz aldatu behar dela. Lan maka-
la! Egoera madarikatu honen ondorio larria, sozie-
tate ezjakin horrek politikari ezjakinak hautatzen 
dituela, eta horrela zikloa itxi egiten dela. Hala ere, 
Ondarearen Babesaren aurrean aurrerapen batzuk 
egin dira historian. Iraultza Frantsesean iraultzai-
leek nobleen eraikin eta ondasun guztiak txikitzen 
hasi ziren, eta jende kultu eta ikasia sumindu edo 
haserretu egin zen, suntsitzen ari zena Herri guz-
tiarena zela argudiatuz. Eta Aro Moderno-ko On-
darea Babesteko Lehen Legeak onartu ziren. Egun-
go Euskal Herriko Hegoaldean Espainiako legeak 
daude indarrean, eta Frantziatik geografi koki hur-
bil egonda ere, gutxi aurreratu da, baina sozieta-
tearen parte kontzientziatu batek bultzaturik, Erai-
kin Historikoen babesa legeetan jartzea lortu du, 
baina zoritxarrez populazioaren gehiengoari gutxi 
axola zaio eraikin “zaharrei” gertatzen zaiena, eta 
okerragoa dena, egun ditugun agintariek ez dute 
aurreratutakoa konplitzen. Eta obligazioa dute, ez 
soilik etikoa, baizik eta legezkoa ere esan dugunez, 
hain zuzen ere, beren betebeharra Ondarea gal ez 
dadin ekiditea baitute, eta behar diren baliabide 
guztiak jarri egoera tamalgarri hori konpontzeko. 
Ondarea Herri guztiarena dela oraindik ez dugu 
barneratua inondik ere. Eta gure ondoren etorriko 
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Gero fatxadak babestu zituzten, eta azala besterik 
ez zuten errespetatzen, Barneko Antolamenduak, 
Eskailerak, Igogailuak eta Portal Zoragarriak beti-
rako suntsituz. Itxuraz kanpoko suntsiketa gelditu 
zuten, baina hori ere ez da egia. Eta pixkana, erais-
ten, “errehabilitatzen” eta “errestauratzen” doaz. 

 Guk horri, arestian aipatu dugu, Do-
nostiaren Bigarren Suntsiketa deitzen diogu, 
1813-koaren konparatuz. Oraingo honetan “isila”, 
eta gainera bake garaian egindakoa da. Bere ordez 
beste Donostia bat izango da, izandako haren it-
zal tristea besterik izango dena. Paris txiki baten 
antzera egina, munduko edozein lekutik etorri-
tako kanpotarrei hainbeste inpresionatzen zien hiri 
zoragarria, desagertzen ari da, desagertu egingo 
da, eta haren ordez, hiri Historiko Faltsu bat ge-
ratuko da. Sarriegi Plazako Alhondigaren Erai-
kina joan zen betirako, Kursaala osorik joan zen 
betirako, Bretxako Merkatua, eta Arraindegiaren 
eraikina eszenario hutsak dira, eszenario standard 
eta inolako interesik gabekoak dira jada, gure iri-
tziz, gustu txarrekoak ez badira. Azala besterik ez, 
barnea eta giroa betirako galdu ziren, bere ordez 
inolako interesik ez duen Multinazionalek gestio-
natzen duten Merkataritza Zentro bat dago. San 
Martin Merkatuaren Eraikin Historikoa, eta bere 
giroa betirako joan ziren ere, bere ordez inolako 
interesik ez duen Multinazionalek gestionatzen 
duten beste Merkataritza Zentro bat dago. Agin-
tariek San Martin-eko Merkatuaren Estalki Meta-
likoa preserbatuko zutela esan zuten. Non dago? 
Ehun urte zituen Zurezko Bagoiez egindako Igel-
doko Funikularra txiripaz salbatu zen, altzairu eta 
plastikozko baten ordez aldatzeko peril larrian 
egon zen, oraingoz libratu da, ez dakigu noiz arte. 

 Arte Ederren Eraikina mortalki zauritua 
dago, eta etorkizun beltza ageri zaio horizontean. 
Hiri historikoaren sarrera edo irteeran, bisitaria-
ri ongi etorria edo agurra emanez, bere Kupula 
Ederra erakutsiz, eta leku estrategikoan kokatua 
dagoen eraikin berezien artean berezienetakoa bo-
tatzera doaz. Babestua zegoen, baina babesa ken-
du egin zioten, hain zuzen ere Hotel bat egiteko. 
Zertarako orduan babesa, nahi dutenean kendu 
egiten baldin bada? Hobe dute ezer ere babestea, 
gutxienenez koherentzia azalduko lukete. Aginta-
rientzat Ondareak interesik ez badu, esan dezatela 
garbi. Asmoa, Eraikin “Zaharra” imitatzen zuen 
Eraikin Berri bat egitea omen zen, “erreplika” 
bat, esan zuten. Gezurra. Bai xantza dirudi baina 
egia da. Nazioarteko Zinemaldi ospetsua duen hi-

Errehabilitazioaren kasuan gauza ere tristea da 
baina zentzu diferentean. Posible da, arkitektoak 
Ondarearekiko sentsibilitatea izatea, baina ezja-
kintasunez, Eraikinaren Dokumentatze egokia, 
arkitektoak berak inkontzienteki guztiz zapuztea, 
borondate txarrik gabe, eta ondorioz, eraikinaren 
parte baliotsu batzuen suntsiketa ez onargarriak 
gertatzea. Adibidez, Donostiako Tabako Lantegi 
Zaharra. Babestuta egonik ere, errehabilitatu egin 
zuten, babesaren kondizioak ezertan errespeta-
tu gabe, eta egin nahi zenari moldatuz etengabe, 
eta gainera Eraikinak etorkizunean zer erabilera 
izango zuen erabaki gabe, Hori da planifi kazioa! 
Eta egun oraindik, 2017-an, horrela segitzen du, 
erabilera garbirik gabe. Zer errehabilitazio mota 
da hau. Noski, Tabako Lantegia Zaharraren in-
formazioa guztiz galdu da betirako. Eraikin His-
toriko honen barnea hustu egin baitute, soilik fa-
txadak utziz, hau da azala utzi dute, eta hau ere 
guztiz berriztatuz. Paramentuen irakurketa ezi-
nezkoa eginez, eta oro har eraikin hari buruzko 
dokumentazio zapuztuz. Horretarako, milioika 
euro xahutu dira diru publikotik “kulturarako”.  

 Errestauratzaileei oraindik sentsibilitate 
handiagoa suposatzen zaie errehabilitatzaileei bai-
no, eta hala ere askotan, gai honetan duten ezja-
kintasunak ere, eraikinaren dokumentatze egokia 
guztiz zapuztea lortzen dute ere. Adibidez, Donos-
tiako zentroan dauden Eraikin Historikoen jatorri-
zko kupulak, mantenurik behar ez duten, eta molde 
bitartez eginiko plastikozko kupulen ordez ari dira 
ordezkatzen. Zurezko Estruktura Zoragarriak, eta 
Arbelezko Estaldura Zoragarriak zituzten kupu-
lak, egun plastikozko molde batean eginikoak dira. 
Itxura besterik ez dute. Hala ere, distantzia luze 
batetik ere, begia ongi jarrita antzematen da falt-
suak direla, baina zein merkeak diren! Hori al da 
errestaurazioa, hori al da Ondarea errespetatzea?

 Adierazpen gogorra da orain botatuko du-
guna, nahiko genuke ez hala gertatzea baina den-
borak esango du nork zuen arrazoi. Guk eta gure 
gurasoek ezagutu zuten Donostiaren Ondare His-
toriko Eraikia, urte gutxiren buruan desagertuko 
egingo da, jarrera ez badugu lehen bait lehen al-
datzen. Babestuak dauden Eraikin Historikoak ez 
baitira errespetatzen. 60-70-90 hamarkadan Zona 
Erromantikoko eraikin historikoak “sistematikoki” 
eraisten zituzten, sinpleki “zaharrak” zirelako. Bide 
batez esan dezagun, gehienen ordez interes gabeko 
betoi edo konkretu armatuzko eraikinak altxatuz. 
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eta Eraikitako Ondarea Babesteko Plan Berezia 
(HEOBPB)-ren bertsioan (2014/02/27) desagertu 
egin ziren babesak. Eta oro har, hiriko villa his-
torikoak nonahi eraisten ari dira, Ategorrieta Au-
zoan, eta abar, nonahi. Zerrenda mugagabea da.

 Donostiarrak ez dira kontziente daukaten 
altxorraz. Baina altxorra ez dira eraikin zehatz eta 
singular batzuk baizik eta hiriaren multzoa, mirariz 
preserbatu dena 20. mendera arte, eta orain suntsitzen 
ari garena, eta 21. mendean segituko dugu eraisten. 
Donostia-ko Monumentua Multzoa bera da. Pixka-
na eraikin asko botatzen baditugu, nahiz eta bakoi-
tza berez ez ikusgarria izan, monumentua betirako 
galduko dugu. Ingurua natural zoragarria duen hiri 
arrunt bat izatera iragango da urte batzuen buruan.

 Eta tristeena zera da, hau guztia errenta-
garritasun ekonomikoaren izenean egiten dela. Ez 
dugu dudarik, bakar batzuek eta beren familiek 
errentagarritasun handia lortuko dutela datozen ur-
tetan, baina garbi dago hiriak oro har errentagarri-
tasun ekonomikoa eta erakartasuna galduko duela 
betirako. Nor etorriko da hiri Historiko Faltsu bat 
ikustera, non dago grazia? Ez dira konturatzen gure 
agintariak Ondarea preserbatzeak, obligazio bat iza-
tez aparte Onura Ekonomikoak dakartzala. Adibi-
dez, frantziarrek edo ingelesek garbi dute. Agian gu 
baino sozietate atzeratuagoak direlako izango da?

 Hain justu agintariek pentsatzen dute-
naren kontrakoa da. Duda badugu ere agintariek 
ezer pentsatzen duten, Berehalako Onura Ekono-
mikoaz aparte. Ongi preserbatutako hiri historiko 
batek erakartasun handiagoa du faltsu batek bai-
no. Betirako gainera, eta urteak iragan hala, bere 
balio birbaloratzen eta handitzen doa gainera.

 Eta txikizio hau “2016 Donostia Kultu-
raren Hiriburua” delarik gertatzen da, eta guztia 
gertatzen ari den bitartean, adibidez, Arkitektoen 
Elkargoa mutu dago, Donostiako Arkitekturako 
Goi Eskola Teknikoa mutu dago. Argi dago herri-
tar guztien interesak ez dituztela defendatzen. Be-
raiek jakingo dute norenak defendatzen dituzten.

 Ez dugu lekurik lan honetan Ondarea-
ri egiten zaion kaltea azaltzeko, hiri bakar batean 
ere, beraz, utz dezagun hor, egoera larriaren le-
kuko gisa. Baina pentsa ezazue, nazioartean bere 
arkitekturagatik prestigioa duen Donostia bezalako 
hiri turistiko batean horrela ari bagara, “ezkutatu 
gabe gainera”, zer ez ote ari garen egiten Herrialde 

riak, zinema gisa kontzebitua izan zen Europako 
lehenetarikoa preserbatzen du mirariz, eta egoera 
onean, jabeek kontrakoa esaten dadute ere, eta 
abandonatu egin badute ere, eta gainera, egun, Eu-
ropan gelditzen den zaharrenetakoa da, zaharrena 
ez bada. Europan noski, hainbat egon ziren baina 
esan dugu arestian Bigarren Mundu Gerrak dena 
eraitsi zuela, noski, zinemak barne. Ba horrelako 
pribilegio izugarria izanik ere, gure agintariek 
eraitsi, eta Hotel bat egiteko asmoa azaldu dute. 

 Orain txanda Gros auzoko Kupuladun bes-
te Eraikin Berezi bati heldu zaio. Hain zuzen, ere 
Mirakruz Kaleko Izkina famatua osatzen duena. 
Aurreko zaharrago bat ordezkatu zuena, eta berri 
hau 1888-an eraiki zen, hain zuzen ere, Donos-
tiara turismoa erakartzeko eraikia. Gros auzoko 
eraikinik zaharrenetakoa dugu. Egun gure aginta-
riek, Eraikin Historiko hau, “turismoa erakartzeko 
ere” eraitsi egingo dute, hor ere itxuraz Hotel bat 
egiteko. Zoritxarrez, Tesi honen azken zuzenketa 
egiten ari naizela konturatu naiz jada eraitsi dutela. 

 Ondarretako Jardin-Hiriak egunak konta-
tuak ditu. Urte mordoa daramate, indarrean zegoen 
arautegia inkonplituz, pixkana villa eta etxebizitza 
unifamiliar guztiak eraisten, eta bere ordez, gure 
iritziz, betiko etxebizitza bloke arruntak eraikit-
zeko. Barkatuko didazue arkitektoek baina hau 
egia objektiboa da, eta ez ahantz neu ere arkite-
ktoa nauzuela. Hori guztia ari dira egiten nahiz 
eta arautegi urbanistikoak etxe familiar edo gehie-
nez bloke bakarrean eraikitako etxe bifamiliarrak 
egitea uzten duen. Hitz hauek idazten ari naizela, 
gaur bertan (2016/08/02) ikusi dut, bertatik iragan 
naizelako, nola makina eskabadore batek Txomin 
Errestaurante famatuaren azken hormak eraisten 
zituen, lurraren mailaraino. Neovasco edo neoeu-
skaldun deituriko estilokoa zen. 1930-ean eraikia,  
13 urte falta zitzaion ofi zialki Espainiako legeria-
ren arabera Eraikin Historikotzat hartzeko (100 
behar baititu). Handik hilabetera, berriz ere berdin 
gaude, Tesi hau idazten ari ginela (2016/09/12) 
beste villa bat eraisten hasi dira, hain zuzen ere, 
Villa Kanimar, Ondarretako Jardin-Hirian oso eza-
guna, Zuberoako etxaldeen moduko arkitekturare-
kin eraikia, Harri Bitxi bat. Udaletxeak eraisteko 
baimena eman du isiltasun administrazioa pro-
zeduraren bitartez, epe maximoa ez bazen iragan 
ere, eta gainera egun horretan bertan Udaletxeak 
eraispen guztiak gelditu zituen, alderdi horretako 
balioa aztertzeko. Bere garaian bi villa hauek 
babestuak zeuden, ordea azkeneko Hirigintza 



35513. KAPITULUA. ONDAREAREN SUNTSIKETA

dadin. Eta zer egin dugu? Muturrera joan, askotan 
muturrera joanda hobekiago ulertzen baitira gau-
zak. Esan nahi baita, muturreko egoeretan hartzen 
diren erabakiek adierazten dute, benetan jendeak 
pentsatzen duena, ez da fi ltro zibilizaturik tartean, 
egoera lasaiago batean irteten ez diren jarrerak 
dira. Horregatik, “Gerrara” joan gara. Eta argi 
eta garbi ikusi da, Herri Kultuek zein inportantzia 
ematen dioten Ondareari, eta hain zuzen ere, Ge-
rran demostratzen, etsaiaren Ondarea suntsituz, 
paradoxikoki. Herri guztiek egin, egiten eta egingo 
duten gauza da, baina jakin, ezagutu eta kontziente 
izan beharra dago. Eta noski, saiatu, ahal diren 
neurri guztiek hori ez dadin gertatu. Imajina deza-
la irakurleak zenbateko inportantzia ematen dio-
ten Herriek eta beren Armadek, Gerrak profi tatzen 
dituztela, bonbak beste armadari botatzeaz gain, 
Ondare Eraikiari zuzenean botatzen dizkiotela. 
Badakitelako, horrek min handia eragiten duela 
arerioan. Herri bezala etsipena sortzen diolako, 
eta morala txikitu egiten diolako. Konturatu gabe 
guztiak garela galtzaile, Ondarea, azken fi nean, 
Guztiena baita, munduan bizi diren pertsona oro-
rena. Eta eskubidea dute guztiek berau disfrutatze-
ko.

 Tartean, aipatu ditugu, gure Eremuan 
gertatu diren Ondare Eraikiaren suntsiketak bai-
na ez Gerraren Harrabotsean edo Zaratan gera-
tutakoak, baizik eta Gerraren ondoren, modu hotz 
eta kalkulatuan, Lege baten bidez gure, guztion 
Ondare Eraikiari kalte izugarriak eraginez. Ge-
rran egiten diren astakerien arrazoi berak daude 
atzean, baina askoz ere larriagoa da kasu hau, ez 
baita disimulatu ere egiten, hor daude garai har-
tako pertsonaien adierazpen garbiak. Eta juridiko-
ki ere, izaera diferentea lukete. “Gerra Krimen” 
gisa hartu zitezkeenak, dudarik gabe. Hor daude, 
historikoki Nafarroako Erresumakoak izan diren 
lurraldeetan gertatutakoak, lehenik 1457-an, eta 
ondoren, 1521-ean.

 Eta kontrastez, deskribatu dugu, gure On-
dare Propioaren Suntsiketa, egun, Bake Garaian, 
isila eta maltzurra. Hau zalantzarik gabe, kasurik 
tristeena da. Sozietate batek bere Ondare Eraiki 
Propioa suntsitzen duenean. Ez du parekorik. Eta 
inkultura erraldoi eta beldurgarri baten ondorio 
da. Sozietate guztiaren lana da problema hau eki-
diten saiatzea, baina bereziki arkitektoon lana da, 
azken fi nean, guk eraiki eta eraisten baitugu Onda-
re Eraikia.

osoan zehar zabalduta dagoen beste Ondarearekin. 
Zer gure herrietan barreiaturik dauden Erdi Aroko, 
Errenaisantzako, Neoklasikoko edo Barrokoko 
Gaztelu, Dorre, Jauregi eta abarrekin. Esango di-
zuegu ba, erorita, erortzear edo abandonaturik 
daude gehientsuenak. Oso bitxia da egiaztatzea, 
gure edozein herrietara sartzerakoan zera ikustea. 
Hurbildu bezain laster ikusten dugu, herriaren mul-
tzoa. Biztanleen etxeak alde batetik, Eliza egoera 
onean nabarmenduz, eta aldamenean Armeria Buru 
Jauregia edo Ahaide Nagusien Dorrea abandona-
turik eta aurritan. Beraz, irakurleak ikusten duen 
gisan lan honen oinarrian Ondarearen Egoera La-
rria dago, horregatik etengabe irteten den gaia da.

 Laburbilduz, normalean, eta gure iritziz 
eta gure nahiaren kontra, eraisteak noski eraikina-
ren desagertzea dakar, hori bistakoa da. Errehabi-
litazioak, eraikinaren elementu fi siko baliotsuen 
suntsiketa, eta balore historikoen desagertze eta 
desitxuratze larria dakar, erreahabiliazio motaren 
arabera noski. Eta eraikinaren eraikuntza faseen 
dokumentatzearen eragozpena betirako dakar, ba-
tez ere harri hormetako junturak zementu-mortai-
ruz berrestaltzen badituzte. Eta azkenik, errestau-
razioaren kasuan, gehienetan ere eraikinaren balore 
historikoen kaltea gertatzen da, errestaurazio mo-
taren arabera ere noski, eta eraikinaren eraikuntza 
faseen dokumentatzearen eragozpena betirako ere 
galtzen da, eta berriz ere diogu, batez ere harrizko 
hormetako junturak zementu-mortairuz berres-
taltzen badituzte. Hemen ikusten dugu Eraikinen 
Arkeologiak duen balio sozial garbia, posible egi-
ten baitu errehabilitazio eta errestaurazio hobeak 
egitea. Beraz, funtsezkoa da Eraikin Historiko 
batean esku hartu aurretik arkeologikoki doku-
mentatzea, eta gainera legez derrigorrezkoa izan 
beharko luke, Europako beste Herrialde batzue-
tan jada den bezala, adibidez, Britainia Handian. 
Hitz egin dugu ere, gure inguruko beste Herrialde 
batzuetan Eraikin Historiko batean esku hartzeko, 
arkitekto batek derrigorrez, eta legez Ondarearen 
Arkitektoa behar duela izan, ez dela nahikoa Ar-
kitekturako Karrera bukatzea, Frantzian adibidez.

Konklusioak

 Kapitulu motz hau erantsi dugu, espreski 
Ondare Eraikiari buruzkoa. Birritan esan dugu-
lako Tesi honen leit motif-a hori baita, “Ondarea 
Babesteko jendea kontzientziatzea”, eta nola az-
tertu behar den erakusten saiatzea. Eta modu be-
rezian egin dugu bere benetako balio agerian gel 
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Oharrak

1(fi le:///C:/Users/Mikel%20Enparantza/Downloads/
doc_pdf_fr_dossier.le.ch.teau.de.coucy.pendant.
la.grande.guerre.pdf).

2 Israel Viana (2015) Objetivo de guerra: destruir el 
patrimonio del enemigo, ABC egunkari espainia-
rreko artikulua. (2015/03/11)( http://www.abc.es/
archivo/20150311/abci-destrucciones-culturales-histo-
ria-201503101746.html).

3 Pablo Ojer (2016) La Tierra que se quedó sin 
castillos, ABC egunkari espainiarreko artiku-
lua (15/05/2016)(http://www.abc.es/local-nava-
rra/20141110/abci-tierra-castillos-201411062208.html).

4 (https://en.wikipedia.org/wiki/Peninsular_War).
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 Kapitulu honetan, bete-betean sartuko 
gara Latsaga Gaztelu-Jauregian, eta esan dugunez 
ikusiko dugu zer dioten, alde batetik jada askotan 
aipatu ditugun arkitekto lapurtar eta historialari la-
purtarrek, (Duvivier1, Legaz2, 2002) Gaztelu honi 
buruz, hots, lan argitaratu gabea burutu duten au-
toreek. Eta beste aldetik historialari goi nafar batek 
zer eransten duen, hots, jada ezagutzen dugun Na-
farroako Armeria Buru Jauregiei buruzko Dokto-
retza Tesi baten egileak (Asiron3, 2009), Latsaga-ri 
kapitulu bat dedikaten baitzion. Eta hauek diotena 
kontrastatuko dugu Europako arkitekto-historialari 
ospetsuenetarikoak (Viollet-Le-Duc, 1854-1868) 
Arkitektura Elementu Militarrei buruz zionarekin, 
eta baita ere aipatuko ditugu beste autoreen iri-
tziak. Aurkituko ditugun Arkitektura Elementuak 
estudiatuz joango gara. Eta ez dugu erori nahi Ar-
kitektura beraren deskripzio hotzean, eta saiatuko 
gara beraz, hau kontestualizatzen, hau da, Eraikin 
hori posible egin zuten garaiera, hau da, sozieta-
tera eta indibiduo konkretuetara hurbiltzen, noski, 
hori egitea uzten diguten datuak aurkitzen ditugun 
heinean. Eta ez dugu ahantzi behar ere, Eraikin 
haietako Obra Maisuek, erantzuten ziotela Klien-
te konkretu batek eskatu Enkargu konkretu bati, 

14. KAPITULUA. ARKITEKTURAREN ERAIKUNTZA, ESPAZIO ETA 
MORFOLOGIA ANALISIA

Laburpena

 Azterketa sakona Jatorrizko Dorreari mugatuko zaio, eta eredu gisa balioko dugu Gazte-
lu-Jauregiaren gainontzekoa aztertzeko. Oinarri gisa arkitekto eta historialari lapurtar Benoit Du-
vivier eta  Amaia Legaz-en Latsaga-ri buruzko lana hartuko dugu, egin denen artean sakonena de-
lako. Ondoren Joseba Asiron-en lana erabiliko dugu. Hauek esaten dutena konparatuko dugu Eugène 
Viollet-Le-Duc Handiak, orokorrean, Erdi Aroko Eraikin Militarretako Arkitektura Elementu di-
ferenteei buruz esan zuenarekin. Hortaz aparte, beste autoreen iritziak ere jasoko ditugu. Eta Eraiki-
naren Arkitekturari ikuspegi orokor bat egin ondoren, Hormaz Hormako azterketa egiteari ekingo 
diogu, bai kanpoaldetik eta bai barnealdetik begiratuta. Arkitektura Elementu Interesdun guztiak ko-
mentatuz. Hau da, Arkitekturaren Analisia egingo dugu Eraikuntza, Espazioa eta Morfologiaren bitartez.

[10] Latsaga Gaztelu-Jauregia. Ikuspegi Orokorra. 
Kanpotik (http://www.lebrelblanco.com/Images/Osta-
batchateaudeLaxagueBasseNavarre.jpg).

[10 bis] Latsaga Gaztelu-Jauregia. Ikuspegi Orokorra. 
Barnetik (Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).
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kronologia jarriz, irakurleak Eraikin Multzoaren 
eboluzioa nolakoa izan zen ideia bat izan dezan. 

 Oinarri gisa Duvivier eta Legaz-en lana 
erabiliko dugu, konpletuena delako, eta honi 
erantsiko diogu esan bezala, Asiron-en iritzia, eta 
orokorrean Viollet-Le-Duc-ena, eta beste batzuena 
ere. Ikus dezagun ba zer zioten lapurtar autoreek.
 
Jatorrizko Dorrea

 Lehenik, beraiek Eraikin Nagusia deitzen 
diotenaren, hau da, Latsaga Leinuaren Jatorrizko 
Dorrearen dimentsio batzuk eman zituzten. Oin-
planoa 15,2 x 11 m-koa du, altuera 11,8 m, eta 167 
m2 eraiki, eta 103 m2 erabilgarri ditu solairuko. Ho-
nek esan nahi du, Christian Normand5-ek Biduze 
Haraneko Dorreei buruz landu zuen taularen ara-
bera (Normand, 1999: 68), Latsaga-koa handienen 
artean dagoela. Autore lapurtarrek erantsi zuten 
bere Hormen lodiera 1,45 m-koa dela, Lurreko So-
lairuan, eta 1,20 m-ra murrizten dela hortik gora. 
Eta Eraikinaren egungo egoera deskribatu zuten.

Egungo Egoera

 Le bâtiment est, dans son êtat actuel, divi-
sé en deux niveaux, de réalisation manifestament 
récente. Le rez-de-chaussée actuel est occupé 
par une étable; l`étage qui s’élève jusqu’à la toi-
ture sert de fenil. Le plancher du prémier niveau 
se situe au niveau d’ouvertures anciennes qu’il 
recoupe en deux parties ; les poutres que qui le 
supportent reposent sur des supports de réalisa-
tion maladroite eta temporaire disposés dans les 
ouvertures (Voir 30). Au centre des pilliers circu-
laires en pierre de taille témoignent d’une réali-
sation beaucoup plus soigne qui pourrait être en 
faveur soit de colonnes de réemploi, soit de colon-
nes anciennes en place.  A noter sur la partie su-
périeur des colonnes, l’existence de stèles discoï-
dales funéraires [Voir 40] en guise de chapiteaux 
et provenant probablement du cimetière voisi.

Euskaraz, 

 “Eraikina bere Egungo Egoeran bi maile-
tan banatua dagoela, argi eta garbi berriki burutu-
takoak. Egungo Lurreko Solairuak Ukuilua hart-
zen du, eta Lehen Solairua Teilaturaino heltzen den 
Aletegi bat da, tamalez guretzat lastozko fardel edo 
haxez beterik egon ohi da, sasoiaren arabera, eta 
honek, tamalez, Argazkiak ongi atera ezinezkoa 

kasu honetan, Latsaga Leinuak eskatutakoari. Au-
tore espainiar batek ongi azaltzen duenez, Arkite-
ktura Proiektuari buruzko bere liburuan (Muñoz4, 
2008: 20). Hasteko, gogoratuko dugu Gaztelu-
Jauregiaren itxura ikuspegi orokorren bitartez, 
kanpotik [Ikus 10] eta barnetik [Ikus 10 bis].

 Labur errepasa dezagun beraz lehenik, 
nola dagoen osatua Eraikin Multzoa, memo-
ria pixka bat freskatuz. Aipatu autore proposatu 
eraikuntzaren kronologia segituz, esango dugu 
guztia. Itxuraz, 13. mendean sortu zela, Latsaga 
Leinuaren Jatorrizko Dorrearekin, eta litekeena 
dela, barruti txiki bat eduki izana. Baina 14. men-
dean erabaki zutela Eraikin Multzoa handitzea, Iz-
kinetan Dorreak zituen Barruti kuadrangular handi 
baten bidez hertsiz. Horrela, Jatorrizko Dorretik 
Iparralderantz abiatuz, Barruti bat sortzen joan zi-
ren, eta Harresi bat altxa zuten Sarrerako Dorrera-
ino. Dorre horretatik, Harresiak Mendebalderantz 
segitu zuen, eta bertan, Dorre Diagonal bat ezarri 
zuten. Era berean, honetatik Harresiak segitu zuen 
Hegoalderantz, eta bertan, Izkina hori, Goaita edo 
Garita batekin artikulatu zuten. Hemendik, eta 
Barrutia bukatu eta hersteko, Harresia Jatorrizko 
Dorrean bukatu zuten, Barrutiaren itxiera osa-
tuz. Barrutiaren inguruan, Defentsa Lubaki edo 
Foso bat egongo zen, eta horren aztarnarik bada. 

 Hemen esan duguna, grafi koki azal-
duko dugu, eta irakurleak hobeto uler deza-
dan, Gaztelu-Jauregiaren Oinplano Oroko-
rra [Ikus 20] erantsiko dugu, oinarrizko 

[20] Latsaga Gaztelu-Jauregiaren Oinplano Orokorra 
(Tesi Autorearen Marrazkia, 2015 Martxoa).
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Solairuak, Estrukturak,  Instalazioak eta Estal-
durak

 Aitzinago ikusiko dugu, arabar autoreak 
diona, garai batean, Erdi Aroan, Eraikinaren no-
rabide luzeenean ezarritako Habe nagusi batek 
Solairuko Zurezko Zoru-egitura osoa eusten zue-
la, eta Latsaga-ko Horman oraindik haren Habe-
zuloak iraun du, froga gisa. Eta Habe honen hor-
matik hormarako tartea kontuan izanik, oso luzea 
baita, eztabaidaezina da berme puntu ertainak 
behar izan zituela. Duda zera da, egungo Kolo-
na hauek ote ziren ala beste berme mota bat ze-
goen, adibidez, Zurezko Zutabeak, Beste Dorre 
batzuetan ageri diren bezala. Ez dakigu segur ere 
ez. Horretarako azterketa arkeologikoa egin be-
harko genuke, estratigrafi a zorrotz bat aplikatuz.

 Erdiko Kolonaren oinean azaleko garbike-
ta eginez, badirudi exekuzio zakarreko oinarri bat 
ikusten dela, hau da, sinpleki lurrean bermatua 
dagoela. Elementu honek adieraz dezake eraikit-
ze berantiarrekoa dela, berrerabilitako materia-

egin digu. Lehen mailako egungo Zurezko Zoru-
egiturak antzinako baoak bitan mozten ditu. Eta 
hori eusten duten habeak modu zakar eta tenpo-
ralean egindako euskarrietan [Ikus 30] bermatzen 
dira, batzuk irekiduretan ere, Mendebaldekoa be-
zala. Lurreko Solairuaren erdialdean ordea hiru Pi-
lare edo Kolona zirkular dago, Harri landuz eginak, 
eta burutze zainduagoa azaltzen dute, eta izan zi-
tezkeen berrerabilitako kolonak edo antzinako ko-
lonak leku horretan jarrita, ez dakigu segur. Aipatu, 
Kolonen goiko partean ikusten dira, Kapitelarena 
egiten, Disko-formako [Ikus 40] Hilarri fama-
tuak, segur aski, aldameneko hilerritik ateratakoak. 

 Goian, Estalkiraino igotzen den Lehen 
Solairua dago, eta bolumen handi eta garbi bat 
osatzen du. Estalkiko Zurezko Estruktura, oso 
asimetrikoa da, eta segur aski, 19. mendekoa da.

[30] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Zurezko Zoru-egitura 
eusten duen Habeak berme zakar eta tenporala du Lei-
hoaren Baoaren erdian 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).

[40] Egun dauden Harrizko Kolonak, Disko-formako 
Hilarriak Kapitel gisa, egungo Habeak eusten 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).

[50] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Kolona, Kapitel edo 
Base baten Elementua, lehen planoan behean, hautsia, 
berrerabilia, eta lirdingaz betea 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).
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lekin bada ere. Kolonen exekuzioaren kalitateak 
ez du inolako konparaziorik Habeak bermatze-
ko Leihoetan egin zen “brikolaia” zakarrarekin.

 Azkenekotz, Kolona, Kapitel edo Base ba-
ten elementua izan zitekeen Harri [Ikus 50] baten 
existentzia ikusten dugu, eta hautsia dago, berrerabi-
lia, eta argazkian lirdingaz edo belarrez betea agert-
zen da, desagertu den Kanpoko Eskaileraren oinean.

 Egun, Lurreko Solairuko Zorua erdia be-
toiezko edo konkretuzko Lauza batez osatzen 
da, eta beste erdia lur zapaldu (harri ezpalak, ha-
rri zatiak, behi gorozkiak, lurra) oso trinko ba-
tez. Lur zapalduko parteak malda txikia du, eta 
betoi edo konkretu Lauza baino beherago dago. 
Atearen Harrizko Atalasearen [Ikus 60] posizioa 
dela-eta, badirudi zorua beheratu egin dutela.

 Arestian aipatu dugun bezala, hemen, au-
tore arabar ospetsua gogorarazi behar dugu (Por-
tilla6, 1978: 188) Dorreen barneko Zurezko Es-
trukturaz ari zenean. Arabako autoreak zera zion, 
Dorreek Lurreko Solairuaren erdian Zurezko Ko-
lona Handi bat izaten zutela. Poiala zen, hau da, 
Zutoina, edo Dorreko barneko Zurezko Egitura-
ren Berme nagusia. Eta adibide gisa, jarri zituen 
Mendotza Dorrea (errestauratu aurretik), Ugarte 
Dorrea, Laudio-n, Gasteiz-eko Kordoi Etxea [Ikus 
70 eta 80], edo Fontetxa-ko Orgatz Dorrea, ber-
tako azken biztanleak gogoratzen duenez, itxuraz 
haren lekuko izan baitziren. Dena den Gaskonian 
ikusi ditugu ere Zurezko Zutoinaren ordez, Ha-

[60] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Ate Nagusiaren Ha-
rrizko Atalasearen maila egungo Zoruaren mailarekin 
konparatuz (Tesi autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).

[70] Kordoi Dorrearen Sekzioa. Araba. Gasteiz. Erdian 
poiala edo zutoina duela (Portilla Vitoria,1978: 188) 
Marrazkia E. Apraiz. Bere Lurreko Solairuan pre-
serbatzen du, 15. mendearen bukaeran berritu zuten 
antzinako eraikinaren oinarri zen zutoina.

[80] Kordoi Dorrea. Lurreko Solairua. Araba. Gasteiz. 
Jatorrizko Dorrearen Zurezko Estrukturaren poiala edo 
zutoina (Portilla, 1978: 73. argazkia).
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Zutabe hauen gainean bermatzen ziren, eta berma-
tzen dira oraindik Laudio-n, bi Habe Frontal edo 
Karera Gurutzatu, eta horien gainean kargatzen 
dira Goiko Solairuko Habeak eta Zorua, eta solairu 
hauek bere aldetik azaltzen zuten ere erdian Zutoin 
bat [Ikus 110], eta beste Zurezko Euskarri batzuk 
Eraikinaren angeluetan, eta barneko Hormetan atxi-
kirik, Goiko Solairuen Zoruak bermatzeko, eta ho-
rietan errepikatzen zen Estruktura bera, ikus daite-
keenez aipatu Dorreetan, eta  Santillana, La Quadra 
eta Gueñes-en, eta Arabako Laudio-n eta Gereña-n.

Solairuak, Estrukturak,  Instalazioak eta Es-
taldurak

 Baina segituko dugu Duvivier-ekin, eta 
orain antzinako Solairuak, Estrukturak eta Insta-
lazioak deskribatuko ditugu. Zera dio lapurtarrak, 
barneko pareten azterketa banaezina dela bertan 
azaltzen diren antzinako Zoru-egituretatik eta 
Baoetatik. Badirudi maila diferenteek ez dutela 
azaltzen espazioa zatituko zukeen inolako partizio 
Hormen trazarik. Ezin baita egin hormetan inolako 
traza utziko ez duen banaketarik. Bai Lurreko So-
lairua eta bai Goiko Solairua sinplizitate handikoak 
dira. Litekeena da bi bolumen handiz osatzea sin-

rrizko Kolonak dituzten Dorre-Etxe edo Dorre-
Salak. Adibidez, Latour Fézensaguet-en, Gers-
en, Gaskonian, Zurezko Estruktura Harrizko bi 
Zutabetan [Ikus 90] bermatua (Séraphin7, 1999: 
19). Artikulu honetan bertan (Séraphin, 1999: 13) 
autore honek Portilla-k aipatzen dituenak beza-
lakoak ere erakusten ditu, Zurezko Poiala edo Zu-
toia erdian dutelarik adibidez, Sala de Capitou-n 
[Ikus100], Barran-en, Gers-en, antza handia due-
na Kordoi Dorrekoarekin. Hemen ere, Salak eta 
Gaztelu gaskoiak Euskal Herriko Dorre-Etxeekin 
harremanetan jartzen ditu (Séraphin, 1999: 39).

 

[90] Latour Fézensaguet-en. Gers. Gaskonian. Zurezko 
Estruktura Harrizko bi Zutabetan (Séraphin, 1999: 19 
orr.) Latsaga-koaren antzera.

[100] Sala de Capitou, Barran. Gers. Poiala edo Zu-
rezko Zutoina (Séraphin, 1999: 39).

[110] Ugarte Dorrea. Laudio. Azken Solairua. Erdiko 
Zutoina gorantz doa Lurreko Solairutik, barneko 
Zuraiaren ardatz gisa. Atzeman daiteke ere alboetako 
Zutoinetako bat (Portilla, 1978: 75. argazkia).
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garaiak edo garai lasaiagoak heldu zirenean, ireki 
ziren Beheko Ateak, eta noski goikoak zentzurik 
gabe gelditu ziren. Zurezko Zoru-egiturei buruz 
zera dio, beraien arteko arteko altuera 4,70 m-koa 
zela. Eta disposizio hauek konparatzen ditu, Do-
nibane Garazi-ko “Apezpikuen Presondegia”-ren 
kontra kokatuta dagoen, eta 13. mendean datatua 
dagoen Erdi Aroko Eraikinean irauten duen Pa-
ramentuarekin. Baina ez du aipatzen lan honetan 
autore honek nola datatu zen Eraikin hori. Baina 
Benoit Duvivier beraren beste artikulu bat aurkitu 
dugu, eta han bai azaltzen du nola egin zen datat-
zea. Pixkat beherago azalduko dugu. Hain zuzen 
ere, Donibane Garaziko Erdi Aroko Eraikin ho-
netan ere badaude Argi-zuloak halako altuera ba-
tean, Defentsa Barrekin ere, eta barneko bermea 
oso inklinatua dutenak ere, eta laprandurarekin 
ere [Ikus 130]. Beraz, kointzidentzia handia da.

 Lapurtarrekin segituz, komentatzen du 
Solairuak (1, 2 edo gehiago) Jaun-Anderea eta 
bere familiari lotuak egon zirela. Eta Goiko Solai-
ruetako oinplanoa Lurreko Solairuaren identikoa 
omen zela, eta bi Zutabek mozten zutela, segur 
aski zurezkoak, hauek Zuzrezko Zoru-egitura, 
Armazoia, eta Estalkia eusten zituztela. Zoru-
egitura guztiak zurezkoak ziren. Antolamendu 
mota hau Laustania-ko Dorre-Etxean dago ere, 
Izpura-n, Donibane Garazi-tik oso hurbil, eta 
egiten duen errestituzioan argi zaltzen da (Duvi-
vier, 1998: 97) halaber “Hego-Mendebaldeko” 
Sala edo Ostau anitzetan esan dugun bezala.

 Etxebizitza zonako maila, arestian aipatu 
maila horietan kokatzen da, bertan ikusi diren Ire-
kidura motengatik, esan nahi baita, Leiho Bikien 
edo Eserlekudunen presentziagatik. Lehen Solai-

pleki Zutabeek moztuta, eta horietan ezartzen ziren 
Partizioak. Solairuetako Zurezko Zoru-egiturak 
eta armazoia Zutabe horietan bermatzen ziren.

 Autore honen arabera oinplano mota hau 
oso arrunta da “Hego-Mendebalde” Handian, eta 
Sala eta Gaztelu gaskoien multzora hedatzen da, 
diferentzia minimoekin (Séraphin, 1999, 39). Guk 
gure perspektibatik erantsiko dugu, fenomeno eta 
Oinplano mota hau gure Eremu Zabalera hedat-
zen dela ere, jadanik ikusi dugunez. Hau da, gure 
ikuspegitik, “Hego-Ekialde” handira. Eta solai-
ruen erabilera posibleak baloratzera sartzen da. 
Zera dio, jatorrian Lurreko Solairua Biltegi gisa 
erabili zela. Ate baten bidez heltzen zela, eta ha-
lako altuera batean kokaturiko, eta Defentsa Barra 
batzuez horniturik zeuden Argi-zulo [Ikus 120] 
batzuen bitartez argitzen zela espazio hau. Hemen 
esan behar dugu, kontraesana dela esatea Lurreko 
Solairura Ate batez heltzen zela. Zertarako orduan 
Seguritateko Goiko Atea, behetik sartzea posible 
bazen, goikoa ez zegoen egin beharrik. Aipatu 
dugu, eta gehiago aipatuko dugu Goiko Atearen 
funtzioa. Jatorrizko Dorretan Ate Bakarra zegoen, 
hain zuzen ere, Lehen Solairuan. Ondoren, bake 

[120] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Jatorrizko Dorreko 
Argi-zuloa. Kanpoa. Ekialdeko horma. Atzematen da 
Gezi-leiho bat baino pixka bat zabalagoa dela 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).

[130] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Jatorrizko Dorreko 
Argi-zuloa. Barnea. Ekialdeko horma. Bermearen 
inklinazioa eta laprandura argi atzematen dira 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).
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ruko Zurezko Zoru-egitura Harrizko Hormaren 
Erlaitz batean, eta Habe Zentral baten gainean ber-
matzen zen. Habe horren lekuak irauten du, Hor-
ma barnean behar duen landaketan. Erlaitz honek 
20 cm-ko lodiera murrizten du horma barnean, eta 
beraz hau, 1,40 m-tik 1,20 m-ra iragaten da ha-
rrizko Hormaren gailurreraino. Garaien arabera 
kokapena aldatu duten beste Zurezko Zoru-egitura 
berriek ez zituzten bermatu Harrizko Hormaren 
Erlaitzean baizik eta Habeak Horman landatuta 
zeuden, hau da, Horma hautsiz egindako Habe-
zuloetan errezibituta. Landatze-zulo hauek orain-
dik ikus daitezke Eki eta Mendebal Paramentuetan. 

 Ongi da, orain autore goi nafar Asiron-en 
txanda heldu da. Ikus dezagun zer dion lehen parte 
honetan. Lapurdikoek esaten dutena berresten du, 
neurriak eta abarri buruz dagokionean. Eta Hor-
mari buruz hitz egiten hasten denean, zera erans-
ten du, Harlanduskaz egina dela. Jada aipatu dugu 
autore batzuk, apareilu mota horri, Harlanduska 
Gotikoa deitzen diotela, eta eransten dute Aki-
tanian zehar hedatu zela. Zera dio autore honek, 
Horma horren Estrukturak, ia beti bezala, emplec-

tum delakoaren teknika segitzen duela, bere iritziz 
Erromako mundutik heredatua dena, eta ondoren 
deskribatzen den moduan osatzen dela. Harrizko 
bi kanpoko Paramentu ditu, erantsiko genuke guk 
kofratuarena egiten dutela nolabait, eta barnean 
Betelan bat du, landugabeko Harriz osatutako 
aglomeratu batez osatua, segidan emandako Ka-
resnez trinkotua. Karea dudarik gabe inguruetan 
aurkitu den antzinako Karobi batetik dator. Asiron-
ek Erromako heredentzia duela dion emplectum 
hau, ikusi dugu jada guk Tesi honetako Kapitulu 
2.ean, 2 orrialdean, eta gure Eremuan gutxienez 
Burdin Arotik erabiltzen dela ikusi dugu, aurki-
tu eta induskatu diren Muino Gotortuetan frogatu 
denez (Peñalver8, 2008: 50). Emplectum-aren bi 
adibide ekarri dugu hona, ongi atzematen delako. 
Lehena, Nafarroako Amaiur Gazteluko Erdi Aroko 
Dorre baten Horma da [Ikus 140], oinarria besterik 
geratzen ez denez, ongi ikusten baita nola dagoen 
osatua. Eta urruneko beste adibide bat, Poloniako 
Eliza Erromaniko batekoa da [Ikus 150]. Hemen 
ere argi ikusten dira kanpoko azala osatzen duten 
bi Horma Paraleloak, eta barneko Harri Betelana.

[140] Amaiur Gazteluko Erdi Aroko Horma. Emplec-
tum-a (Tesi autorearen argazkia 2010 Abuztua).

[150] Poloniako Eliza bateko horma erromanikoa. 
Emplectum-a. Kolossal’Noy istoriey Rima 
(http://albumromanski.pl/sites/default/fi les/styles/
juicebox_1200px_with_caption/public/07-strzelno-
trojca-021.jpg?itok=7M5b0gZ5).
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 Segitzen du Asiron-ek esanez, Multzoa 
103 bat m2-ko barne azalerako espazio habitaga-
rri bat dela, eta honek dudarik gabe posible egingo 
zukeela barne espazioen Banaketa egitea, eta bere 
Oinplano errektangularrak horren alde egiten zue-
la, zeinak posible egiten baitzuen Ipar-Hego ardatz 
direkzional bat ezartzea. Bestalde, badirudi, berri-
ki burutu diren interbentziotako batean bi isuritako 
Teilatua inkorporatu zenean, Eki hormako goiko 
partea desmuntatu egin zela, bere altuera Estal-
ki berriaren forma eta inklinaziora egokitzeko”.

Eta eransten du,

 Como ya hemos adelantado, la Planta 
Baja es hoy una estancia diáfana, con 103 metros 
cuadrados de supefi cie. El eje mayor va ocupa-
do por tres Columnas alineadas, que se levantan 
directamente del suelo, donde hay un simple Zó-
calo de Piedra para darles un apoyo estable. El 
Fuste se compone de Tambores cortos cilíndricos, 
mientras que en la parte superior hay una serie de 
piezas circulares planas, a modo de Capiteles, que 
proceden en realidad del reaprovechamiento de 
tres Estelas Discoidales del cementerio próximo, 
a las cuales les han quita el pie a golpe de mar-
tillo. En cuanto a las Columnas propiamente di-
chas, pueden haber sido reutilizadas, pero tampo-
co sería extraño que se hubieran fabricado para el 
Palacio ex-profeso. Tal vez estas Columnas fueran 
originariamente Pies Derechos de Madera, y con 
más razón podemos pensar que así ocurriría en el 
segundo nivel, antes del abajamiento del Edifi cio. 
En buena lógica habría un Alineamiento en altura 
de los Soportes, que servirían además como base 
para la Tabicación de los espacios habitables.

Euskaraz. 

 “Jada aurreratu dugunez, Lurreko Solai-
rua egun gela diafano bat da, 103 metro karratuko 
azalera duelarik. Ardatz handiena lerrokaturik edo 
alineaturik dauden hiru Kolonek okupatzen dute, 
zuzenean lurretik ateratzen direnak, oinarri esta-
blea ematen dien Harrizko Zokalo batez. Hemen 
adierazi behar dugula, autore hau Duvivier-ekin 
kontraesanean jartzen dela, hark esaten baitu, 
Kolona hauen basea zoru prestatu bat besterik ez 
dela, eta ondorio gisa ateratzen du, ez dela modu 
egokiena Kolona batzuk bermatzekoa. Asiron-ekin 
segituz, Fustea Danbor zilindrikoz osatua dago, 
goiko partean ordea pieza zirkular lauen serie bat 
dago, Kapitel modura, benetan aldameneko hile-

Eta autore goi nafarrak eransten du,

 Al interior, nos encontramos con que las 
divisiones espaciales horizontales han desapareci-
do por completo, no quedando rastro de la distri-
bución original. El edifi cio cuenta con dos alturas, 
separadas por un piso sobre estructura de madera, 
cuyas vigas apean sus cargas merced a mechinales 
abiertos en el muro, y a una alineación de tres co-
lumnas en el eje más largo del inmueble. Hay tra-
zas de forjados antiguos, que indican que en algún 
momento este edifi cio pudo tener tres alturas, una 
de las cuales se apoyaba en un retranqueo del muro 
que aún se puede observar. En la actualidad, el piso 
bajo es utilizado como almacén de aperos, aunque 
ha sido durante mucho tiempo establo, utilizándose 
entonces la planta superior, hoy sin utilidad, como 
pajar. Esta disposición obedece a un cambio radi-
cal en la concepción misma del edifi cio pues (como 
hemos visto antes), la estancia baja había tenido 
un papel muy señalado, como “sala” residencial 
del palacio, rol que viene subrayado por la cali-
dad y la amplitud de los vanos con que en su mo-
mento se le dotó, mientras que el piso alto habría 
albergado las habitaciones del señor y su familia.

Euskaraz,

 “Barnean, ikusten dugu Partizio espazial 
horizontalak guztiz desagertu direla, eta beraz, 
jatorrizko Banaketa edo Distribuzioaren arrasto-
rik ez da gelditzen. Eraikinak bi altuera ditu, Zu-
rezko Zoru-egitura batek separatuak, eta bertako 
Habeak bermatzen dituzte beren kargak, hain zu-
zen, ere Horman egindako Habe-zuloen bidez, eta 
Eraikinaren ardatz luzean dauden hiru Kolonen 
Lerrokadura edo Alineazioaren bidez. Antzinako 
Zoru-egituren trazak dira, eta adierazten dute une-
ren batean Eraikinak eduki ahal izan zituela hiru 
solairu, eta horietako bat bermatzen zela Horman 
oraindik ikus daitekeen Erlaitz edo Atzeragune ba-
tean. Egun, Lurreko Solairu lanabesen Biltegi gisa 
erabiltzen da, nahiz eta denbora luzean Ukuilu izan 
den, horrela Lehen Solairua, egun erabilerarik ga-
bekoa, Lastategi gisa erabili zen. Antolamendu ho-
nek erantzuten dio, dudarik gabe, Eraikina beraren 
kontzepzio aldaketa radikal bati, lurreko Gelak izan 
baitzuen oso paper seinalatua, Jauregiko “Sala” 
Erresidentzial gisa, eta rol hau azpimarratzen da, 
bere garaian hornitu zuten Baoen kalitate eta za-
balerarengatik, Lehen Solairuak ordea, hartuko 
zuen Jaun-Andereen eta beren familiaren Gelak”.
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Eta bestalde, ikus dezagun zer dion autore frantziar 
ospetsuak mortairuari buruz (Viollet-Le-Duc10, 
2000: 250). Zera dio, Eraikin Erlijiotsuetan Kare 
Mortairua ez zela hain kalitate onekoa, Eraikin Mi-
litarretan zenaren adinakoa, azken hau eraikin erro-
matarrekin konpara baitzitekeen. 12. mendearen 
hasieran, eta 13. bukaeran, Elizetan eta Eraikin Er-
lijiotsu gehienetan erabil ohi zituzten mortairuak, 
nahiko txarrak ziren, ez zuten kontsistentziarik, eta 
modu desigualean nahasturik zeuden. Maiz honda-
rra falta zitzaien ere. Garai honetan Eraikin Mili-
tarretan erabilitako Mortairua ordea, eta lehenago 
eta geroago ere, bikainak ziren, eta Mortairu erro-
matarrekin ekiparagarriak edo parekagarriak ziren.

 Bestalde, Asiron-ek kontsideratzen 
du, oso zaila dela jakitea, Hormak nolabaiteko 
kanpoko Luzitu batez pentsatuak izan ziren ala 
ez, baina gauza segurua da barnean, aztarna iso-
latu batzuek iraun baitute, Duvivier.en arabera. 
Guk jakin dugunarengatik, badirudi Dorre eta 
Gazteluak Luzituak egoten zirela, hain zuzen ere, 
Hormak indartzeko, horrela Estruktura Monoli-
tikoagoa lortzeko, eta gainera horien inpermeabi-
lizazioa lortuz. Adibidez, London Gazteluko Do-
rrea, zeinari The White Tower [Ikus 160] deitzen 
baitzioten, hain zuzen ere, garai batean Horme-
tan eduki zuen Luzituak zuen kolorearengatik.

rritik datozen berriz ere profi taturiko Hilobi edo 
Estela Diskoidalak dira, horien oina mailu kol-
pez kendua dutelarik. Kolona berei dagokienez, 
berrerabiliak izan ahal dira, baina ez litzateke ha-
rritzekoa izango Jauregirako espreski eginak ba-
lira. Behar bada, Kolona hauek jatorrian Zurezko 
Zutabeak izan ziren, eta oraindik arrazoi gehiago 
izan genezake pentsako horrela gertatuko zela Le-
hen Solairuan, Eraikina beheratu baino lehen. Lo-
gikaz, Euskarrien Lerrokadura edo Alineamentu 
bat egongo baitzen altueran, eta gainera balioko 
zuen espazio bizigarrien Trenkaden oinarri gisa.

 Eta begira zer dio autore espainiar Antonio 
Hernánez Vera-k9 Hormei buruz. Benetan eraikit-
zaile hauek egiten ari zirena “kofratu” bat burutzea 
zen, egun egiten den modu bertsuan baina fabrika 
kontsolidatzen denean erretiratzen diren xafl a 
metalikoen ordez harlanduzko blokeak jarriz, eta 
Hormaren Nukleoa egiteko espazioa osatzeaz gain, 
kanpoko eta barneko Finizio edo Akabera gisa era-
biliz. Erabiltzen den teknika mota honi “horma 
konposatua” edo “emplectum” deitzen zaio ere, 
eta hiru geruzaz diferentez osatua dago: Nukleo 
bat, Kare-mortairuz kontsolidatutako Harri Kosko-
rrez osatua, eta bi kanpoko Finizio edo Akabera.

 Obra zaharrenetan, ia justu arbastatu edo 
desbastatutako harlanduskak erabiltzen ziren, eta 
Erromaniko betearen etapan, Harlanduzko blokeak 
erabiltzen ziren, ongi eskuairatuak, ikusten zirenak, 
eta bermatzeko erabiltzen diren azaleretan ongi ego-
kitu edo doituak. Hormaren barnealdera, harriak ez 
du kontuz landutakoa behar izan. Ez baita ikusiko. 
Eta gainera, bere irregularitate horrek nukleoaren 
penetrazio sakoneran, kohesioa ekarriko die bi 
geruzei. Hau da, hain zuzen, harlanduskak zeharka 
ezartzeko funtsa, ezartzen direnean bere luzera han-
diena hormaren erdian sartzerakoan, Eraikuntzaren 
Fase diferenteak kontsolidatu eta lotzen ditu-eta.

 Mortairu eta Kare nahasketa beharrezkoa 
dena bada, eta ondorioz Hormaren Nukleoa sendoa 
bada, nahikoa da berau zurruntzeko. Ikusita uzten 
diren Harrizko Finizio edo Akaberak dekoratibo 
hutsak izateraino. Ideia honen demostrazioa, beste 
eraikin batean berrerabiltzeko asmoz bere Harlan-
duak espoliatuak dituzten Eraikinak dira, horrega-
tik esaten da, eskura dagoen Harrobirik hoberena 
Eraikin abandonatu bat dela. Zutik diraute bere 
Hormen zurruntasunari esker. Hau da, nukleoari 
esker, nahiz eta Kofratua kendu egin dioten. 

[160] London Gazteluko The White Tower Luzitu 
zuriz. 15. mende bukaerako pintura (https://upload.wi-
kimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Towrlndn.JPG).
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Hormaz Horma
Iparraldea, Ekialdea, Hegoaldea, Mendebaldea

 Ondoren, hormaz hormako azterketa egin-
go dugu, bai kanpotik eta bai barnetik, Jatorrizko 
Dorrean soilik, gure lana mugatu nahi dugulako.
Beraz, lehenik Kanpoko Paramentua komentatuko 
dugu, ondoren Barneko Paramentua, eta ikusiko 
dugu ea kanpoan ikusten duguna barnean ikusten 
dugun. Ez da beti gertatuko. Eta gauza bera egin-
go dugu irekidurekin. Lehenik kanpoko irekidurak 
ikusiko ditugu, eta ondoren barneko irekidurak, eta 
ikusiko dugu hemen ere, ea kanpoan ikusten dugu-
na barnean ere ikusten dugun, hau da, ea zer nolako 
korrespondentzia dagoen, kanpoa eta barnearen ar-
tean. Ez da beti gertatuko. Oinarri gisa Duvivier-en 
lana hartuko dugu berriz ere, Arkitekturaren alde-
tik konpletuena delako, beraz, Arkitekto lapurtar 
honek ikusi zituen Arkitektura Elementu Interes-
dunekin hasiko gara, eta honi erantsiko diogu Asi-
ron-en lana, honek ere espreski Latsaga-ko Gazte-
lu-Jauregiari buruzko azterketa egin baitzuen. Eta 
azkenik, beste autoreen iritziak etorriko dira, Ar-
kitektura Elementu horien konplementu gisa, esan 
nahi baita, elementu horiei buruz jeneralean hitz 
eginez. Fatxada Nagusiarekin hasiko gara, hau da, 

 Hemen aipatuko dugu Frantziako erdial-
dean, Borgoina-n, burutzen ari den esperientzia 
interesgarri bat. Hain zuzen ere, Guedelon Gaz-
telua da, Oinplano Berriko Erdi Aroko Gazte-
lu baten eraikuntza, soilik Erdi Aroko ezaguera, 
metodo eta materialen bidez eraikia. Esperimentu 
gisa hasi zen baina egun, urteen poderioz, errefe-
rentzia bihurtu da Europa mailan. Bertan egiten 
denak interes zientifi ko handia sortu baitu. Zera 
diote, Kare Mortairuaren dekolorazioa, esperimen-
tu horren errebelaziotako bat dela. Karea ezarri 
ondoren, urte batzuen ondoren, Guedelon Gazte-
luko Hormek zuri antiestetikoko ildoxka batzuk 
azaldu baizituzten Karea lixibatzen zen lekuan. 
Egungo Arkeologoek pentsatzen dute, hau froga 
bat dela esplikatzen duena Erdi Aroko Gazteluak, 
beste gauza batzuen artean, zergatik entokatzen 
ziren berehala. Hain zuzen ere, nahas-mahas hau 
estaltzeko omen zen. Guk esango genuke, arrazoi 
estetiko horretaz aparte beste arrazoi batzuk ba-
direla, arestian aipatu dugunez monolitismoa eta 
iragazgaizte edo inpermeabilizazioa. Guedelon-i 
egin diogun aipamen hau profi tatuko dugu esate-
ko, Gaztelu honen eraikuntzan zehar, egileak kon-
turatu zirela “arima” falta zitzaiola Gazteluari, 
eta Jaun-Andere imajinario batzuk inbentatzera 
behartuak egon ziren, esperientzia hori edukiz be-
teko zutenak, eta Obra Maisuek gauzatu zezaten 
Jaun-Andere horien Enkargua. Aipatu dugu ares-
tian Arkitektura beti Kliente baten enkarguaren 
ondorioz egiten dela, dela Publikoa dela Pribatua.

 Eta azkenik, estaldurei buruz zera dio Mar-
tin de Lewandowicz-ek11, langileek Gazteluko ha-
rriak estaltzen zituztela, Ura, Hondarra, Karea, eta 
batzuetan Zaldi zurdaz edo ilez egindako ore batez 
ere. Honek laguntzen zuen harresiak lotzen zituen 
Kare Mortairua fi nkatzen, uraren akzioarengatik 
sor zitezkeen tartejunturak saihestuz. Ondoren, 
pintoreek fatxadak zuritzen zituzten. Egun ikus-
ten ditugun Gaztelu ospel, gris, eta hotz hauetako 
gehiengoak, benetan, Edertasun Distiratsua zuten. 
Oso interesgarria da ere, ikustea Gazteluen barnea 
Luzitu eta Pintatu egiten zela, egun gure etxetan egi-
ten dugun bezalaxe. Gazteluak balio multimiliona-
rioa zuten Eraikinak ziren, eta itxura distiratsu hori 
zuten garai hartan, Luxuzko Eraikinak baitziren.

 Ondoren, nahiz eta ordena diferentean, 
bai lapurtarrak eta bai goi nafarrak Paramen-
tu bakoitzaren analisia hasi zuten beraien lane-
tan, eta honek lagunduko digu dudarik gabe, so-
lairu bakoitzaren erabilera posibleak fi nkatzen. 

[170] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Iparraldeko Fatxada 
(Tesi Autorean Argazkia, 2011 Abuztua).
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tezkeela. Eta Ekialdera Gezi-leiho baten ezkerreko 
janbak  eta lintelak irauten dute oraindik. Beraz, 
ikusten dugu fatxada horretan horretan pareta bat 
zegoela, eta lurrari begiratzen badiogu ikusiko 
dugu, oraindik ere leku horretan, garai batean ze-
goen Eskailera Helikoidalaren Oinaren aztarnak 
daudela. Beraz, badirudi ez dela dudarik dagoenik, 
Iparraldeko Horma honetatik errotik kendu den hor-
ma Kanpoko Eskailera horren Hormaren parte zela.

 Beraz, Ipar Fatxadako ezkerreko par-
tean, eta altuera osoan errotik ateratako Horma 
baten trazak bereiz daitezke, eta Eraikinari batua 
zegoen Dorrearen ondoren egindako eraikitze 
eta eraisteen modifi kazioak. Pareta Hexagona-
lak zituen Dorre horren barnean, Kanpoko  Es-
kailera Helikoidal bat zegoen. Errotik ateratze 
hauek eginda ere, Paretaren Pieza berekin buru-
tutako Lurreko Solairuko Ate txiki baten Ekialde-
ko Janba eta Kusinetak irauten dute [Ikus 190].

 Paramentuaren goiko parte honetan, Ele-
menturik karakteristikoena Kornisa Molduratu bat 
dugu [Ikus 200],  hormatik irteten dena, eta bertan 

Iparraldeko Hormarekin. Ondoren Mendebaldekoa 
etorriko da, gero Hegoaldekoa, eta azkenik, inguru 
osoa hertsitzeko Ekialdekoa. Has gaitezen hortaz.

Iparraldeko Horma 
Iparraldeko Kanpoko Paramentua 

 Iparraldeko Paramentua edo Fatxada 
[Ikus 170] ikusten dugunean, berehala konturat-
zen gara modifi katua dagoela, hau da, ez dela Hor-
ma dena Eraikuntza Bultzada batean egina izan. 
Harri Ilara diferenteak sumatzen ditugu. Ikusten 
dugu ere Paramentuaren Koroatzea ez dela jato-
rrizkoa, konponketa bat dela, Estalkia ondoren 
egindako zerbait dela, eta horretarako une batean 
Parementuaren goiko partea moldatu beharra izan 
zuela, egun duen Estalki berrira, bi Isuritakoa, eta 
Pinoia iparraldera agertzen duelarik. Ikusten da, 
argi eta garbi irekidurak egiteko, Paramentua mol-
datu behar izan dutela, eta beraz, dena txaplata edo 
konponketaz josia dagoela. Bistan den beste gauza 
bat, lehen begi kolpez atzematen dena, Hormaren 
ezkerreko partean, eta altuera osoan errotik atera-
tako Horma baten [Ikus 180] aztarnak bereiz dai-

[180] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Ipar Fatxadako 
Horma perpendikularra, eta Ekialdera Gezi-leiho baten 
aztarnak, ezkerreko janba eta lintela 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).

[190] Errotik atera den Paretaren. Eta pieza berekin 
egina Lurreko Solairu Ate txiki baten Ekialdeko Janba 
eta Kusineta. 
(Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).
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Hormaren estutze bat gertatzen da, hau da, horma 
atzerantz doa (kanpoan soilik). Kornisa hau fatxa-
da guztietan dago, eta altuera bera mantentzen du, 
baina etena dago, Fatxada honen ezkerreko par-
tean, egin diren konponketen ondorioz. Eta kor-
nisaren ardatzaren gainean, eta azpian ikusten den 
apareilua jarraian dago. Kornisaren gainetik koka-
tutako zona osoak [Ikus 210], apareilu homege-
neoa du, 1 m-ko altura baten inguruan. Aldiz, azken 
zona honetatik gora kokatzen den parteak [Ikus 
220], hots, Pinoia eratzen duenak, apareilu diferen-
tea azaltzen du (ilara altuera diferentea, eta juntu-
ren absentzia). beraz, litekeena da gero jarri izana. 

 Kornisaren inguruan autoreak Paralelo bat 
aipatzen du, eta hona ekarri dugu. Zehazki Dona-
maria-ko Jauregia Dorreko Kornisa da [Ikus 230], 
antza handia duena Latsaga-koarekin. Egun orain-
dik zutik dago, eta bi solairutako Zurezko Hurda 
edo Kadafalkua eusten du. Zurezko Kadafalkua 
nola bermatzen erakusten duen detailea [Ikus 240] 
ekarri dugu ere. Hala ere, Kornisa beste fatxadetan 
ere azaltzen da, eta beherago gehiago sakonduko 

[200] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Ipar Kornisa etena 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).

[210] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Kornisaren goiko 
apareilu homogeneoa 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).

[220] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Kornisaren goiko 
apareiluaren gaineko apareilua, ilara diferenteak eta 
junturen absentzia 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).

[230] Jauregia Dorrea. Kornisa. Donamaria. Egungo 
Nafarroa Garaia 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2010 Otsaila).
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 Ikus dezagun zer dioten gai honi buruz, 
Euskal Herriko Unibertsitatekoek (EHU) (Azka-
rate Garai-Olaun, García Gómez, 2004: 26, 27),

En el caso de la Torre, nos encontramos efectiva-
mente ante un Edifi cio que sirve como Residencia 
Señorial, pero que funciona por encima de todo 
como una Fortaleza con Fines Militares. La Torre 
no era el único refugio donde podía vivir el Se-
ñor, aunque sí el único que le permitía Defender-
se en los momentos de Peligro, y sin duda, era el 
instrumento más efi caz para conseguir el Control 
del Territorio y de las Rutas de Intercambio. Por 
supuesto, para su cometido debía estar adecua-
damente dotada –no tiene sentido atribuir una 
funcionalidad a un edifi cio cuando materialmente 
no cuenta con las características necesarias para 
cumplirla- y por ello, del mismo modo que sin 
rueda de moler no hay molino o sin horno no hay 
ferrería, creemos que Sin Cadalso No Hay Torre.

Euskaraz,

 “Dorrearen kasuan, Jaun-Andereen Egoi-
tza den eraikin baten aurrean gaude bai, baina 
batez ere Xede Militarrak dituen Fortalezia bat 
bezala funtzionatzen duena. Dorrea ez zen Jaun-
Andereak bizi zitezkeen Babesleku bakarra, bai-
na bai Peril momentuetan Defendatzea posible 
egiten zien bakarra, eta dudarik gabe, Lurraldea-
ren Kontrola, eta Truke edo Interkanbio Arrutak 
lortzeko tresnarik efi kazena zen. Noski, bere xe-

dugu gai honetan. Hemen esan behar dugu autore 
lapurtarrak Donamariako Jauregia Dorreko Hurda 
edo Kadafalkuarekin konparatzen duela. González 
Cembellín bizkaiatrrak ordea dio Donamariako 
Jauregia Dorreko Zurezko Estruktura hori Aletegi 
xume bat besterik ez dela. Gure iritziz, noski izan 
zela Aletegi bat, xumea inoiz ez, ez baitzuten lekua 
sobera garai haietan, eta hori izango zen denbora 
gehienean zehar, bake garaia denbora gehiena bait-
zen, baina Hurda edo Kadafalku bilakatuko zen 
Gerra garaian. Autore batzuk mutur batetik bestera 
iragaten dira, eta hori ere ez da gauza. Donama-
rian baserri guztiek dute Aletegia Ganbaran. Bai-
na zinez esaten diot irakurleari, lapur, asaltatzaile, 
erasotzaile edo etsaientzat Donamariako Jauregia 
Dorreko Aletegia izango zela azkena saiatuko zi-
rena lapurtzera saiatzen. “Joan, eta igo hara alea 
hartzera”. Mesedez, behar bada ez da Dorre Mi-
litar hutsa izango, baina Aletegi hutsa ere ez. Iza-
tekotan Aletegi Gotortua da. Jaun-Andereen alea 
han gordetzen baitzen, eta horiek bakarrak ziren 
botere eta diru nahikoa zutenak, horrelako Eraikin 
mota egiteko. Ez dugu uste kapritxoz edo apetaz 
egin zutenik horrelakorik. Hori, zera esatea beza-
la da, aurreko Kapitulu 11.ean ikusi dugun Gas-
koniako Molin de Bagatz, Errota edo Eihera huts 
bat izan zela.  Bi Goaita edo Garita eta guzti. Ba-
serriak eta Eiherak denok dakigu nolakoak diren. 
Eta bistan da, hangoa Errota edo Eihera Gotortua 
baldin bada, hemengoa Aletegi Gotortua dela.

[240] Jauregia Dorrea. Kornisaren Detailea. Donama-
ria. Egungo Nafarroa Garaia 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2015 Otsaila).

[250] Poliortzetika. Hurda edo Kadafalkurik gabeko Do-
rrearen konparazioa -Fortaleziaren oinak babestu gabe 
uzten baititu- Hurda edo Kadafalkua duen Dorrearen 
aurrean -distantzian kontrol handiago bat posible egi-
teaz gain, angelu itsua ekiditen dute Eraikinaren oina-
rrian (Azkarate Garai-Olaun, García Gómez, 2004: 26).
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derako ongi horniturik egon behar zuen –ez du 
zentzurik eraikin bati funtzionalitate bat egoztea, 
hori konplitzeko materialki beharrezkoak diren 
ezaugarriak ez baditu- eta horregatik, errota-harri-
rik gabe errotarik edo eihera-harririk eiherarik ez 
den modu berean, edo laberik gabe burdinolarik, 
uste dugu Kadafalkurik Gabe Ez Dela Dorrerik.

 Eta segitzen dute esanez, arkitektoez, ar-
tearen historialariez, edo arkeologoez haratago, 
zein hobeto errotaria baino errota nolakoa den 
azaltzeko? Zein klerikoa baino hobeto zein lotuak 
dauden liturgia eta tenpluaren forma azaltzeko? Eta 
orduan, zergatik ez jo Arte Militarrak deiturikoen 
espezialistengana Dorreak analizatzeko? Ezin di-
tugu soilik kontuan izan eraikuntza tradizioaren oi-
narrizko printzipioak, eta Erdi Aroko Fortifi kazio 
Tekniken eta Poliortzetikaren ezaguerak baztertu. 
Hemen erantsi behar dugu Tesi honetan jada hasiera-
tik esan dena, Eraikin Historiko baten analisiak de-
rrigorrez transdiziplinarra izan behar duela, eta are 
gehiago, Dorreak bezala funtzio Militarra eta Erre-
sidentziala batzen dituenean, eta beste asko noski.

 Arkeologikoki analizatu zituzten Dorree-
tan, estratifi kazioa eta berau sortu zuten prozesuak 
ulertzeko beharrak exijitu zituen autore hauek Erai-
kinaren parteen deskripzio formaletik areago joa-
tea. Bere Elementuen justifi kazio funtzionala eza-
gutu behar zuten, horrela soilik lortu baitzezaketen 
Eraikinaren eboluzioaren diskurtso arrazoitua. Bat-
zuetan ondorioztatutako justifi kazioak eraikuntza 
edo Estruktura motakoak izan ziren, beste bat-
zuetan mota praktikokoak -eraikinaren erabilera 
domestikoekin erlazioan-, beste batzuek estetika 
edo ornamentazio motakoak ere izan ziren, bai-
na erantzun asko ere, Erdi Aroko Poliortzetikaren 
Printzipioei begiratuz aurkitu zituzten [Ikus 250].

 Suzko armek nahikoa eboluzionatu zuten 
arte, Setio eta Defentsa tekniken birplanteatzea 
zuzentzeko, Erdi Aroko gerra batez ere altuera 
kontua zen. Dorre eta Gazteluen defendatzaileen 
abantaila ez zen horrenbeste bere Hormen lodie-
ra (azken fi nean, artilleria eta zapa teknikak oso 
errudimentarioak ziren) baizik eta Eraikien ho-
riek hartzen zuten Altuera. Altura handiago batean 
kokatu egoteak erasotzaileen eta bere proiekti-
len heltzea zailtzen zuen, baina batez ere posible 
egiten zuen defendatzaileen Balezta eta Arkuen 
Geziek norainoko radio maximoa izatea. Mehatxua 
distantziara mantentzea giltzarria zen, horregatik –
eraikitzea posible zen guztietan- Fortalezia nagu-

[260] Dorrearen sekzioa, Hurda edo Kadafalkuaren 
altueran. Bertan erakusten da -garai hartako Arotzeria 
Zuraiaren Teknikak erabiliz- nola izan zitekeen konfi -
guratua Zurezko Estruktura horren egitura, Mentsula 
ilara bakar baten gainean bermatua izan zedin. Hurda 
edo Kadafalkuaren Zurezko Estrukturaren hipotesi 
bat (Azkarate Garai-Olaun, García Gómez, 2004: 27)
Krokisa Ander de la Fuente.

 [270] Orgaz Dorrea. Fontetxa. Araba. Elebazioen edo 
Altxaeren irakurketa estratigrafi koan zehar egiaztatu 
zen goiko zona azaltzen duen Matxakol edo Matakan 
Lerroa, Eraikinarena Jatorrikoa dela 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2013 Abuztua).
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-aztertutako Dorreetan bederen- adierazten diela, 
benetan, horietako parterik handiena Argi-zuloak 
besterik ez zirela. Hemen gogoratu behar dugu 
autore okzitaniar Séraphin-ek ziona, hau da, urrun 
gaudela oraindik bata besterengatik bereizteko.

 Baina joan gaitezen aurrera. Unibertsi-
tatekoen iritzia da, euskal eraikuntza tradiziotik 
begiratutako ikuspegitik badirudi ez egokia propo-
satzea Dorre batzuk bere Gorputzaren gailurrean 
preserbatzen dituzten Mentsula edo Habe-zuloak 
soilik estalkiaren Hegalkina [Ikus 280] eusteko 
zirela (Glez. Cembellín, 2004: 212-213). Ikuspe-
gi Poliortzetikoaren perspektibatik, ekartzen du 
Dorrean, hain zuzen ere, erresistentzia aktiboa 
eskaintzeko gai egiten zuen elementu aktibo baka-
rra kentzea. Esan behar dugu, gure iritziz, autore 
bizkaitar Glez. Cembellín-ek ez duela Metodo 
Arkeologikoa erabiltzen, eta beraz, bere azterke-
ta mugatua gelditzen dela. Bere lanetan gure uste 
apalean indar gehiegi jartzen du Dorreak Mili-
tarrak ez zirela demostratzeko. Guk uste demos-
tratuta dagoela batzuk Militarrak izan zirela, eta 

siaren inguruan eraztun harresituak metatzen ziren.

 Hala ere, beti ez zen posible seguritate dis-
tantzia osoa mantentzea, eta askotan erasoa Hor-
man azpian jar zitekeen, eta bertatik Eraikinaren 
Fabrikaren kontra inpunitate osoz aritzen zen. Do-
rrearen parte honen ahulezia edo bulnerabilitatea, 
bere babesaren alderdi kritikoa zen, horregatik, 
13. mendean (Sailhan, 1991: 149), neurri gisa, 
Hormen berun lerrotik irteten ziren Zurezko Es-
truktura batzuen erabilera jeneralizatu zen. Egitura 
hauek Hurda edo Kadafalku izenarekin ezagutzen 
ziren [Ikus 260], eta hauek posible egiten zuten 
modu efektiboan Eraikinaren azpialdea fl ankatzea. 

 Dispositibo hauen arrastorik ez bada 
iritsi gure egunetara, kasurik espektakularrene-
tako batean, Fontetxa-ko Orgaz Dorrea, Aiara 
Leinuarena, Kexana-n, edo Varona Leinuarena, 
Villanañe-n -guztiak Araban- preserbatzen dituz-
te oraindik, Hurda edo Kadafalku haien Harrizko 
eboluzioa diren Matxakol edo Matakan Lerroak 
[Ikus 270], eta horregatik ekarri ditugu hona.

 Segitzen dute unibertsitatekoek esanez, 
Hurda edo Kadafalkurik gabe Dorrearen funtzio-
nalitatearen efektibitatea tresna Militar gisa nulua 
zela. Bere Horma edo Fabrikan Gezi-leiho ugari 
bazegoen ere, hormen plano berean kokaturik ego-
tean, eta beraz Horma fl ankatzea ezinezkoa iza-
tean, Gezi-leiho hauen papera osagarria edo kon-
plementarioa izan zitekeen soilik (Sailhan, 1991: 
78-81). Gainera bere konfi gurazio materialean 

[280] Oxirando Dorrea. Bertan ikusten dira Mentsulak 
eta Besoak Dorrearen gailurrean 
(Glez. Cembellín, 2004: 213)

[290] Hurda edo Kadafalkua, hain justu Merloien 
altueran Viollet-Le-Duc-en arabera
(Glez. Cembellín, 2004: 210)
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ekarriko zituela, eta bigarrena zuzenean gortetik 
luzatutako Erret Pribilegio bat dela eta benetan ez 
dakigula Kadafalkuei egiten dion aipamena be-
netazkoa edo jeneralizazio bat den. Eta Mentsula 
ilaretan Estalkia bermatzeko sistemak direla pro-
posatzen du [Ikus 300]. Eta hala ere eransten du 
soilik kasu batzuetan, agian ez oso ugariak baina 
bai oso hedatuak, ikus daitezke bi ilara gainezarri 
fatxadako alde nagusian, edo alboetako fatxada ba-
tean Muñatioizko Gazteluan bezala. Hau da Hurda 
edo Kadafalkua posible egingo zuten elementuak. 
Baina berantago dio ez zirela Elementu Militar 
hauek eusteko baizik eta pasadizo bat, hau da, pa-
sabide bat, eta Palaçios, hau da, Jauregiak euste-
ko, hau da, funtzio erresidentzialarekin lotutakoak.

 Beraz, autore bizkaitar honen iritziz, ho-
nek, Bizkaian benetako Kadafalkuak existitu ote 
zirenaren duda planteatzera eragiten digu. Eta hau 
esan ondoren, zera dio, izendapen hau elementu di-
ferente bati aplikatzearen egitateak, Gaztelako ko-
roaren gainontzeko lekuetan perfektuki defi nitua, 
eramaten duela pentsatzera, probintzia horretan, 
hau da, Bizkaian, ez zirela zentzu hertsian Kada-
falkua esaten zaiona eraikitzera heldu, edo gutxie-
nez oso urriak izan zirela. Gure iritziz, adierazpen 
hauek, harrigarriak dira, azkenean baten bat bazela 
esateko, horrenbeste tira-bira eta gero. Guk diougu 
baten bat bazen, horrek esan nahi dugu askoz ere 
gehiago egon zirela, beti ale batzuk soilik irauten 
baitute gauza guztietan. Eta Dorreen Mentsulak, 
benetan, Teilatuaren gapirioak besoen bitartez ber-
matzeko direla demostratzeko Oxirando Dorrearen 
adibidea ekartzen digu [Ikus 310]. Eta zera dio, 
bere Hormen gaineko mugan modu jarraian, edo 
Kornisan bertan ibiltzen ziren Mentsulak dituzten 

beste berantiar asko jada Militar kutsua galtzen 
joan zirela pixkana, ez bat batean, azkenean Jau-
regi bihurtu arte. Baina unibertsitatekoek intsistit-
zen dute, eraikuntzaren ikuspegitik nahikoa zela 
Mentsula edo Habe-zulo ilara bat Hurda edo Ka-
dafalkua eusteko, (Harrizko) estrukturak barneko 
Zurezko Estrukturarekin gorputz bakarra osatzeko. 

 Baina ikus dezagun polikiago zer dion 
autore bizkaitar Glez. Cembellín-ek. Kadafalkuek 
atentzio berezia merezi dute. Maiz aipatzen dira 
dokumentuetan, bai 1474-aren aurretik eta ondo-
ren, beraz bere existentziak argia dirudi. Baina 
testu horiek berak ulertzera ematen digute bizkai-
tarrentzat, Erdi Aroaren amaieran, Kadafalku bat 
ez zela normalean hitz horrekin ulertzen dena. 
Poliortzetikan Kadafalkua [Ikus 290] horrela de-
fi nitzen da, Dorre edo Harresien Atalen gailurrean 
instalatua dagoen Zurezko Estalki bat, eta Dorre 
eta Harresi horietatik hegalean irteten zena. Zo-
ruan zuloez horniturik zegoen, eta horietan zehar 
tiro edo objektuak jaurtiki zitezkeen bertikalki, eta 
horrela, Fortaleziaren Oina zuzenean defendatzen 
zuten. Horman horizontalki landaturik zeuden 
Habe ilara batean bermatzen zen, eta batzuetan be-
hean kokatu zeuden beste Habeska edo Habeburu 
ilara batzuetan bermatzen ziren Besoez indartzen 
ziren. Estalkia Merloi edo, batzuetan, Mentsulen 
goiko partean bermatzen zen Estalpe bat zen. Ai-
pamen ugari dago baina berri guzti hauek Kada-
falkua Dorretik independientea den beste eraikin 
batekin identifi katzen dituzte (Torres de las En-
cartaciones 209, 210). Hori esan ondoren, autore 
bizkaitarrak dio kasu pare batetan badirudi iturriek 
Kadafalkua terminoaren zentzu ohikoan hitz egi-
ten digutela. Baina hor ere eragozpenak jartzen 
ditu, esanez iturria armada inbaditzailearena dela, 
eta berarekin bere eraikuntza tradizio propioak 

[300] Mentsula ilaretan Estalkia bermatzeko sistemak 
(Glez. Cembellín, 2004: 213).

[310] Oxirando Dorrea. Bertan ikusten dira Mentsulak 
eta Besoak Dorrearen gailurrean (http://www.visi-
tenkarterri.com/default/imagenes/2010/12/352246_en-
oxirandoko-dorrea-gordexola-bizkaia-xl.jpg).
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Dorre horietan inoiz ez dela existitzen beherago 
ilararik. Honek esan nahi du, Kadafalku baten Be-
soak bermatzeko destinatuak izateko kasuan, Erai-
kinak altuagoa izan beharko zukeela, eta errezibitu, 
bai Habeburu serie batekin, edo bai Habe-zuloe-
kin, Zurezko egiturako Zoruaren Solibak sartzeko.

 Baina segi dezagun unibertsitatekoekin. 
Zera eransten dute, egun Dorreetan Hurda edo 
Kadafalku adibiderik preserbatzen ez bada ere, 
badakigu garai hartako zuraiak oso teknika ga-
ratuak zituela –ez dezagun ahantz lehen aleak 
osorik zurezkoak izan zirela. Litekeena da, Hurda 
edo Kadafalku-estalki diseinua batera egin izana, 
estruktura guztiak sortzen zituen esfortzuak ego-
ki banatuz barneko Zutiko eta Korbez osaturiko 
sistema baten gainean, eta horrek kargak absor-
bituko zituen, bestela, Harrizko Hormen integri-
tateari eragingo zion-eta. Zera diote, uste dutela, 
hain zuzen ere, erlazio banaezin honek Dorrearen 
ideiaren, eta Hurda edo Kadafalkuaren ideiaren 
artean, egin zuela dokumentazio idatzian, asko-
tan, Kadafalku hitza erabili izana Dorrea bere 
osotasun guztian adierazteko. Hau da, Dorrea eta  
Hurda edo Kadafalkua sinonimo bihurtu zirela.

[320] Sallepisan Dorre-Etxearen Hurda edo Kadafa-
lkua. Sallepissan. Montreal de Gers. Gers. Gaskoinia 
La Restauration de la Salle Gasconne de Sallepissan 
(http://www.pencilheadz.net/shirish/pages/pierre%20
sallepissan%201.htm).

[330] Sallepissan Dorre-Etxearen Hurda edo Kada-
falkuaren zuraia. Montreal de Gers. Gers. Gaskoinia 
La Restauration de la Salle Gasconne de Sallepissan 
(http://www.pencilheadz.net/shirish/pages/pierre%20
sallepissan%201.htm).

[340] Sallepissan Dorre-Etxea hiru fasetan: errestau-
ratu aurretik, errestaurazioan zehar, eta errestauratu 
ondoren. Montreal de Gers. Gers. Gaskonia. La Res-
tauration de la Salle Gasconne de Sallepissan
(http://www.pencilheadz.net/shirish/pages/pierre%20
sallepissan%201.htm).
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Hemen azpimarratu behar dugu, Euskal Herriko 
Unibertsitateko autoreen akatsa, Tesi honetan 
zehar behin eta berriz aipatu dugun gure Eremu 
Zabalaren murriztea izan dela. Guk, gure Eremu 
Zabalean, Gaskonian zehazki, oraindik Jatorrizko 
Hurda edo Kadafalkua preserbatu duen Dorre bat 
aurkitu dugu. Hau ez da hipotesia, benetako Hurda 
edo Kadafalkua dugu. Guk pentsatzen dugu, Dorre 
guztiek antzeko soluzioak edukiko zituztela. Ora-
in, 14-15-16. mendetako Sallepissan Dorreaz [Ikus 
320] ari gara, eta gainera errestauratu berria dago. 
Izenak berak dio “Sala” bat izan zela. Eta honek 
posible egiten digu ezin hobeki ikustea Zurezko 
Estruktura hauek nolakoak ziren [Ikus 330]. Jato-
rrizko Ale bat begien aurrean dugu-eta. Hona ekarri 
ditugu errestauratu aurretik, errestaurazioan zehar, 
eta errestauratu ondorengo argazkiak [Ikus 340].

 Eta unibertsitatekoekin amaituko dugu. 
Eraikina instrumentu bat dela diote. Dorreak bere 
domeinua inposatzen zuela bere alturaren bidez, eta 
batez ere, Hurda edo Kadafalku horri esker, goiko 
errematean kokaturik gerra makina hilgarri edo 
mortiferoa bihurtzen baitzuen. Bi kualitate horiek 
ezabatzea Dorrea suntsitzea bezala zela. Autore 
hauen iritziz, Gaztelako Errege Enrique IV.ak bere 
mandatuetan Dorre batzuen derribar e allanar, hau 

da, “eraitsi eta lautu” (Cembellín, 2004: 151-153) 
esatearen arrazoia bi zigor posible bereizteari erant-
zuten dio: alde batetik eraikinaren “Eraiste Totala” 
-ez soilik bere Elementu Gotortuak baizik eta bere 
jabearen egoitzaren eraistea ekartzen zuena-, eta 
beste aldetik, desmoche, hau da, “Mozteak” esan 
nahi zuen, Hurda edo Kadafalkuaren ezabatzea, 
eta fabriken altueren parte inportante bat, Dorrea 
casa llana, hau da, “etxe lau” edo “etxe xehe” bat 
bihur zedin, oraindik habita zitekeen barruti bat.

 Beste adibide bat ekarri dugu hona, 
kasu honetan gure Eremuko Zabaleko Ekia-
Hegoaldekoa. Oraingo henetan Dorre eta Gaz-
teluei buruz autore kantabriar bat ari zaigu 
(Ruiz de la Riva, 1991: 226, 227). Eta zera dio, 

 Torres y Castillos que aparecen habi-
tualmente como edifi cios del periodo medieval y 
renacentista –Casa Torre o Torre Palacio-, pero 
que tienen precedentes históricos, identifi cados 
al menos desde el siglo VIII, y que se han veni-
do construyendo prácticamente hasta el siglo XX. 

[350] Defentsa Dorre Mediebal-Gotikoa, Merloiekin 
eta Kadafalkuarekin, egun inguruko dorretatik desa-
gertu diren Defentsa Elementuak. Kadafalkuaren beste 
eraikuntza soluzio bat erakusten du. L. Rucabado-ren 
arabera (Ruiz de la Riva, 1991: 227).

[360] Erdi Aroko Fortalezia bateko Kadafalkua. Kasu 
honetan Defentsa Elementuari fatxada bakarrean ageri 
da (Portilla, 1978: 192).
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 Horma nagusitik perpendikular irteten 
den horma honen inguruan bi hipotesi pentsa 
daitezke Duvivier-en arabera. Lehena, Lehen So-
lairura heltzeko eskailera eusten zuen Berme-
horma baten arrastoak direla. Fatxada honetako 
Horman, Eskaileraren markek, argudiatuko luke-
te tesi hau. Eta bigarrena, Horma nagusiari atxi-
kia zegoen Estruktura baten arrastoak direla, 
15-16 mendetan egin zena baino lehenagokoa. 
Arestian deskribatu ditugun Harri Kateatuek, 
ebidentzian jartzen dute identifi katu behar den 
obra baten sendotasun, eta estabilitate ardura bat.

 Bere aldetik, autore goi nafar Asiron-ek 
Iparraldseko fatxadako Elementuei buruz zera dio,

 El Cuerpo Residencial en el Hastial del 
norte sigue las características estructurales del 
resto de los paños, incluyendo la parte superior 
con una Kornisa destinada a soportar las cargas 
del Cadalso superior, así como algunos Mechinales 
para el apoyo de las Vigas encastradas en el muro.

Euskaraz,

 “Iparraldeko Pinoiaren Gorputz Erresi-
dentzialak beste painuen estruktura ezaugarriak 
segitzen ditu, barne sartuz goiko parteko Kadafa-
lku baten kargak eustera zuzendua zegoen Korni-
sa bat, goiko partean hala nola Habe-zulo batzuk 
horman landatuta dauden habeen bermerako”.

 Orain, ikus dezagun zer zion Viollet-Le-
Duc handiak kornisei honi guztiari buruz (Viollet-
Le-Duc, 1854-1868: T 4 corniche). 

 Corniche: Entablement. Couronnement 
d’une construction en pierre ou en bois et destiné 
à recevoir la base du comble. La corniche est un 

Euskaraz,

 “Dorre eta Gazteluak normalean Erdi 
Aro edo Errenaisantza Garaiko Eraikinak be-
zala agertze direnak –Dorre-Etxe edo Jauregi-
Dorre-, baina aurrekari historikoak dituztenak, 
gutxienez 8. mendetik identifi katutak daudenak, 
eta eraikitzen joan zirenak ia 20. mendera arte”.

 Eta segitzen du esanez, eredu hauen jato-
rrian eta aurrekarietan gehiegi sartu gabe. Gogora 
erromatarrek Penintsulako beste parte batzuetan 
aurkitu zituzten Turres et Castella, eta nozio hau 
Erdi Aroan heredatuko da (Caro Baroja, 1982: 
Lib. 1, 128), edo Cobejo Dorrea, Bárcena de Pie 
de Concha-n, jatorri erromatar posiblekoa. Auto-
re kantabriarraren ustez Erdi Aroan gertatzen dena 
zera da, dudarik gabeko Dorreen garapena, baina 
ezerk ez digu eragozten suposatzea jada 8.-tik 12. 
mendetara Gaztelu eta Dorreak eraiki izana, eta be-
raz, Dorre batzuk jatorria garai horretan dute, adibi-
dez, San Vicente Gaztelaurekin gertatzen denez, 9. 
mendera eramaten baikaitu. Gazteluak muino al-
tuetan kokatzen ziren Lurraldearen Seguritatearen 
kargu egiteko, Dorreak [Ikus 350] ordea ibarretan 
kokatzen ziren Lurraldea Kontrolatzeko, Zubi, 
Ibai Ibi eta Merkataritza Arrutak kontrolatzen.

 Eta azkenik, autore arabar ospetsuak 
(Portilla, 1978: 192), gogoratuko dugu zer zion 
Kadafalkuei buruz. Matxakol edo Matakanen 
hedatzea baino lehen, hau da, Harrizko Irten-
gune iraunkorrak ezarri aurretik,  Doreetan Zu-
rezko Kadafalkuak [Ikus 360] muntatzen zi-
ren, Besoen eta Harrizko Modilioien gainean 
bermaturik. Hala ere, Kadafalkuak iraun zu-
ten Euskal herriko Dorreetan. Eta aurrekoaren 
antzeko soluzio hipotetikoa proposatu zuen.

 Latsaga gaztelu-jauregiari eutsiz, gogo-
ratuko dugu Iparraldeko Fatxada honetako Ate 
Nagusiaren segitudan, ezkerraldean, Ekialdean, 
beherago ikusiko dugula berriz ere irekiduren 
atalean, aurreko Ate baten Zutikoa edo Janba da-
goela oraindik, esan dugu janba goitik errematat-
zen zuen pieza berezi horrekin, kusinetarekin. Eta 
Ate honetako uztaiko edo markoko Harri batzuk 
biraketa perpendikular batean zizelkatua daude, 
esan nahi baita fatxadako hormatik perpendiku-
larki irteten direla, horrela atearen justu eskuinean 
horma baten existentzia adieraziz. Zundaketa ba-
tek posible egingo du Horma honen fundazio-
ak edo zimentazioa segitzea, eta identifi katzea.

[370] Carcassona/Carcassonne hiriko Justiziaren Do-
rreko Kornisa 
(Viollet-Le-Duc, 1854-1868: T 4 corniche).
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Baina Hurda edo Kadafalkuen epigra-
fean bai azaltzen dira, gure Dorreak izan ze-
zakeen Hurda edo Kadafalkua, eta hori eus-
teko Kornisa. Hurda edo Kadafalkua horrela 
defi nitzen du frantziar autore Viollet-Le-Duc-ek,

 HOURD. Échafaud fermé de planches ; 
appliqué à l’architecture militaire, est un ouvrage 
en bois, dressé au sommet des courtines ou des tours, 
destiné à recevoir des défenseurs, surplombant le 
pied de la maçonnerie et donnant un fl anquement 
plus étendu, une saillie très-favorable à la défense.

Euskaraz,

 “HURDA edo KADAFALKUA: Oho-
lez hertsitako Eskafaut edo Aldamioa; Arkite-
ktura Militarrari aplikatua, Zurezko Obra bat 
da, Kurtina edo Dorrean gailurretan altxatua, 

des membres de l’architecture du moyen âge qui 
indique le mieux combien les principes de cette ar-
chitecture diffèrent de ceux admis par les Romains.

Euskaraz, 

 “Kornisa: Entablamentua. Harrizko edo 
Zurezko Eraikin bat koroatuz, eta Teilatuko egitu-
raren Basea errezibitzeko diseinatua. Kornisa Erdi 
Aroko arkitekturaren elementuen, eta arkitektura 
honen printzipioak ongi adierazten dituen ewlemen-
tua da, erromatarrek onartzen zutenaren diferentea.

 Hau eraikin zibil bateko Dornisaren des-
kripzioa da, baina artikuluaren beherago, 13. men-
deko Dorre baten Kornisa alzatzen du, eta zera dio,

 Voici maintenant une jolie corniche com-
posée d’une seule assise formant coupe-larme ; 
elle est placée au sommet de la tour de la Justi-
ce, à Carcassonne, fi n du XIIIe siècle. La moulure 
est arrêtée au droit de chaque joint renforcé d’une 
saillie formant corbeau. Cela est bien raisonné, 
surtout lorsque toutes les pierres doivent être tai-
llées sur le chantier avant la pose, car alors il est 
certain que les joints ne présentent point de ba-
lèvres et que les moulures ne sont pas jarretées. 
Les profi ls de ces corniches sans talus sont toujo-
urs coupés de façon à ce que le bord inférieur du 
listel forme mouchette pour égoutter les eaux en 
dehors des parements, si le premier rang de tui-
les ou d’ardoises ne remplit pas cette fonction.

Euskaraz,

 “Hona hemen Kornisa polit bat [Ikus 370] 
tantakina sortzen duen oinarri bakar batez osaturik; 
Carcassona-ko Justizia deitu Dorrearen gailurrean, 
13. mendeko amaieran. Moldura eskuinean eteten 
da bakoitza Mentsula forma duen irtengune batez 
indartua. Hau ongi arrazoitua dago, batez ere ha-
rriak, ezarri aurretik, obran bertan zizelkatu behar 
direnean, orduan segurua baita ez dutela erresalto-
rik azalduko, eta moldurak ongi ez lerrokatu edo 
alineatuak egotea. Ezpondarik gabeko Kornisen 
profi lak beti modu berean mozten dira Listel edo 
Filetearen beheko ertzean mouchette baten (lau-
buru baten aleak duen forma) formarekin, urak pa-
ramentuetatik kanpora isur daitezen, lehen teila edo 
arbel pieza ilarak funtzio hori betetzen ez badu ere. 

 

[380] Laval Gazteluko hurda eta kornisa (Viollet-
Le-Duc, 1854-1868: T 6 hourde)
(https://fr.wikisource.org/wiki/Fichier:Illustration_
fi g3_6_135.png).
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bat, Laval Gazteluan [Ikus 380], 12. mendeko 
Dorre batean goiko Hurda edo Kadafalkua pre-
serbatu da, eta bere eraikitzea badirudi 13. men-
dera hel daitekeela. Hurda hau Estalkiko egi-
turaren parte da, eta berarekin konbinatzen da.

 Eta segitzen du, eta Laval Gazteluko De-
fentsa Elementu hau deskribatzen du. Haritz zur 
eder eta sendo batez gauzatutako arotzeria-egitura 
obra eder bat da. Garai hartako ohituraren arabera, 
egituraren gapirio bakoitza armatua dago, A Zer-
txen gainean itxia eta bermatua (Ikus C ebakidura), 
eta horiek D aurpegiko Habeen buruetan ezartzen 
dira S Habe Horizontal edo Petral bat errezibituz. 
Eta barneko Beso edo Habe inklinatu edo  han-
di mihiztatuak edo ensanblatuak. Beso edo Habe 
inklinatuek gehiago arintzen dute Gapirio hauek 
bere luzeraren lehen herenean. Aurpegiko Habe 
bakoitzaren azpian, eta Beso bakoitzaren azpian 
P Patin bat bermatzen da, Baskula eta Matxakola 
formatzen duena. G-n, Hurdaren sistema ikusten 
dugu aurrez, eta hau ere Arrastelatua dago Arbe-
lez estalia, Estalkiko egitura bezala. Tarteka Hur-
dan Zulo txikiak eginak daude tiroa posible egi-
teko. Beheko Habe Diagonalak mantentzen dira 
lotura Habeen bitartez Zurezko Estalki-egitura 
koniko guztiak bezala. Eta ikusten dugunez, he-
men azaltzen den Hurda edo Kadafalkua habetza-
nen batean bermatzen da [Ikus 380], ez Latsaga-
ko hipotetikoa bezala, koniko egingo zukeen-eta.

 Eta epigrafe beran, pixka bat beherago ora-
indik beste hurda edo Kadafalaku baten adibidea 
jartzen du. Agian horrelako zerbait egon zitekeen 
ere Latsaga Gaztelu-Jauregiko Jatorrizko Dorrean, 
hastapenean. Hipotesi bat da. Zera dio frantziarrak,

 Voici, par exemple, un hourdage posé 
au sommet d’un clocher du XIIe siècle, à Dug-
ny près de Verdun [Voir 390]. Ce Hourdage est, 
bien entendu, d’une époque postérieure, du XIVe 
siècle pensons-nous. Il se compose d’un pan de 
bois posé posé en encorbellement sur des soli-
ves et revêtu d’une chemise de planches vertica-
les clouées sur les traverses hautes et basses de 
ce Pan de Bois. Le tout est recouvert d’un com-
ble. Beacoup de Tours des environs de Verdun sont 
encore garnies de ces Hourdes élevés pendant les 
guerre des XIVe et XVe siècles et qui, depuis lors, 
ont été laisses en place et servent de beffrois.

defendatzaileak hartzera zuzendua, Oormaren 
oinarekiko hegalean, fl ankamendu handia ema-
nez, Defentsarako Irtengune oso faboragarria.

 Baina epigrafe beran beherago zera dio,

 Cependant, quelquefois, les hourds 
étaient à demeure, particulièrement au sommet 
des tours ; alors on les hourdait en maçonne-
rie comme des pans de bois, ou on les couvrait 
d’ardoises- Il existe encore, dans le Château de 
Laval [Ikus 380], une tour du XIIe siècle qui a 
conservé un hourdage supérieur dont la construc-
tion paraît remonter au XIIIe siècle. Ce hourda-
ge fait partie du comble et se combine avec lui.

Euskaraz,

 “Batzuetan, Hurda edo Kadafalkuak irau-
ten dute, partikularki Dorreen gailurretan; bai 
Harrizko Hormazkoak bai Zurezko Bilbadura-
zkoak, eta Arbelezko piezez estaliak. Orain bada 

[390] Dugny Dorrea ia Verdun-en. Habe-zuloetatatik 
irteten diren Petraletan bermatutako Hurda edo Kadafa-
lkua (https://fr.wikisource.org/wiki/Fichier:Illustration_
fi g10_6_147.png).
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detako gerretan zehar, eta ondoren, utziak izan 
ziren eta Kanpandegi gisa erabiliak izan ziren.

 Beraz, Viollet-Le-Duc-ek erakusten dituen 
Hurda edo Kadafalkuen adibideak ez dira egun 
Latsaga Gaztelu-Jauregiko Hurda edo Kadafalku 
hipotetikoa eutsiko zen modu berean eusten, hau 
da, Kornisa batean bermatzen. Agian, Latsaga-n 
hastapenean zegoen beste Hurda edo Kadafalku 
bat bezala bai, Habe-zuloek iraun baitute. Ikusiko 
dugu, Analisi Estratigrafi koa egiten dugunean.

Euskaraz, 

 “Hona hemen, adibidez, 12. mendeko 
Dorre baten gailurrean ezarritako Hurda edo Ka-
dafalku bat, Dugny-n, ia Verdun-en [Ikus 390]. 
Hurda edo kadafalku hau, pentsatzen dugu dela 
berantagoko garai batekoa, 14. mendekoa. Ho-
rrela osatzen da, Soliben gainean ezarrita dagoen 
Zurezko Bilbadura batez, eta Zurezko Bilbadu-
rako goiko eta beheko Habetan iltzatutako zurezko 
ohol bertikalez. Guztia Zurezko Teilatu-egiturazko 
estalia dago. Verdun-go inguruetako Dorre uga-
ri hornituak izan ziren oraindik 14. eta 15. men-

[400] Latsaga-ko Eraikin Nagusiko Ate Nagusiaren 
Benoit Duvivier-en Marrazkia (Duvivier; Legaz, 2002)

[410] Latsaga-ko Eraikin Nagusiko Ate Nagusia 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).
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Iparraldeko Kanpoko Irekidurak

 Duvivier-en iritziz, Paramentu honetan 
atentzioa gehien ematen duen elementua, duda-
rik gabe, Ate Nagusia da, Marrazkia eta Argazkia 
[Ikus 400 eta 410]. Lurreko Solairuan. Baoa be-
rez ez da oso handia, baina egun oraindik inguruan 
irauten duen dekorazioak Ate hau Monumentala 
bihurtu zuen. Lurreko Ate Nagusia Hiru zentrotako 
Arkuan edo Karpanel Arkuan egina da, eta Tinpa-
noa inguratzen duen Moldura Arku Akolatuan 
edo Konopialean du. Eta azkenik, guztia koadra-
tua dago fi nki zizelkatu diren, eta bi aldetan dau-
den bi Kolona txikiz. Fatxada honen modifi kazio 
bati dagokio, eta litekeena da, 15-16. mendeetan 
burututakoa izatea baina autore lapurtarrak ez du 
azaltzen non oinarritzen den data horietan kokatze-
ko. Gure iritziz, birritan esan dugunez, datatzeak, 
Metodo Arkeologikoarekin soilik ezarriko dira. 

 Hemendik aurrera ongi begiratu behar zaio 
hormari beste Elementuak identifi katzeko. Ate ho-
nen beheko parteari ongi begiratzen badiogu, kon-
turatuko gara Atalasea desagertu egin dela. Eta 

[420] Latsaga-ko Eraikin Nagusiko Ate Nagusiko 
Kolona txikien Base Hautsia 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua)

Atalasearen gainean bermatzen diren bi Kolona 
txikien Basak [Ikus 420], gurdien sarrera posible 
egiteko zizelkatuak izan zirela, hau da, pasabidea 
zabaltzeko. Litekeena da, operazio hau 19. men-
dean burutua izana. Atalasearen posizio proba-
bleak, hau da, baseko harrizko piezek markatzen 
duten posizioak, adierazten du egungo Lurreko So-
lairuko maila, argi eta garbi, beheratua izan dela. 

Ipar Fatxadako honetako Ate Nagusiari buruz Na-
farroa Garaiko Asiron autoreak ondorengoa dio, 

 El elemento más llamativo de este frente 
septentrional es la propia Puerta, que obedece sin 
duda a una intervención Tardía, pero efectuada 
en Lenguaje Gótico. El Vano propiamente dicho 
consta de un Arco Carpanel de buena factura, 
y con la Rosca Moldurada. Este tipo de acceso, 

[430] Gongora Jauregi-ko Arku Eliptikoa. Aranguren. 
Nafarroa Garaia. Kortako Atean 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2016 Ekaina)

[440] Bikuñako Dorre-ko Arku Eliptikoa. Arraiotz. 
Nafarroa Garaia. Dorreko alboko Atea 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2012 Iraila) 
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Ondoren Atea deskribatzen du. Eta zera dio, “Arkua 
bera, egitura oneko Hiru Zentrotako Arkuz eta kur-
batura Molduratuz osatzen dela”. Hiru Zentroko 
Arku honi Eliptikoa esaten zaio ere. Autore honen 
arabera, “Sarbide edo Akzesu mota hau, Europako 
Arkitektura Gotikoan oso present badago ere, urria 
da Nafarroako Jauregi eta Dorre sortan, eta soilik 
erregistratu du kasu Berantiarren bat ondorengo 
Jauregietan, Gongora-n [Ikus 430](Eraikin Erre-
sidentzialerako Sarbidea Kortatik edo Patiotik), 
eta Bikuña Jauregian Arraiotz-en [Ikus 440](Do-
rreko Alboko Atea). Segitzen du esanez, edonola 
ere, hemen bukatzen direla analogiak, Latsaga-ko 
honek lotuta baitarama aurrekaririk gabeko de-
korazioa aipaturiko Jauregietan”. Hemen erantsi 
behar dugu, beste behin,  autore honek, gure Ere-
mua murriztean egiten duela akats, eta gure Eremu 
Natural Zabalean, badela adibide gehiagorik.

muy presente en la Arquitectura Gótica Europea, 
es sin embargo escaso en la serie de Palacios y 
Torres Señoriales Navarras, y tan solo hemos re-
gistrado algún caso Tardío en los Palacios de 
Góngora (Acceso al Cuerpo Residencial desde 
el patio), y de Bikuina de Arraiotz (Puerta Late-
ral de la torre). Y aquí terminan las analogías, 
pues este de Latsaga lleva aparejada una deco-
ración sin precedentes en los Palacios señalados.

Euskaraz, 

 “Bere aldetik, zera dio Nafarroa Garaiko 
autoreak (Asiron, 2009), Iparraldeko fronte ho-
netako gauzarik nabarmenena Atea bera dela, eta 
bere iritziz dudarik gabe interbentzio Berantiar bati 
zor zaio, baina oraindik Lengoaia Gotikoz burutua 
omen dagoela”. Eta horrela, bere datatzean lagundu 
dezakeen datu estilistikoa ekartzen du, noski guk 
erreserba handiarekin hartuko dugu datu hau, “n” 
aldiz errepikatzen dugunez Metodo Arkeologikoak 
argituko baititu datatzeak, eta Eraikuntza Faseak. 

[450] Orgaz Jauregi-Dorreko Atea. Fontetxa. Araba 
(Portilla, 1978: 2204).

[460] Orgaz Jauregi-Dorreko Atea. Fontetxa. Araba 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2013 Abuztua).
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Akolada moduko Arkuak, Dorre horien Leihoe-
tan ordea, motako honetako bao ugari badago ere.

 Eta eransten du, Araba-ko Dorre guz-
tien artean hobekien landutako Akolada Moduko 
Arkua, dudarik gabe, Fontetxa-ko Konte Orgaz-
koaren Jauregi Gotortuko Ate Nagusia dela. Ate-
ko baoak 3,60 bider 2 metro neurtzen du, eta bere 
Arkua, ildo moduko ebakidun lerro arinen bidez 
ornamentatua dago, Armarri Gotiko batez koroa-
tua, eta bi Pilareen artean koadratua, Gotikoak ere, 
Basamentuen gainean, eta garai batean, egun des-
agertuak dauden Pinakuluz errematatua zegoen.

 Esan behar dugu Orgaz-eko Jauregi-
Dorrea, Latsaga-koa bezala, Bordele eta Astor-
ga batzen zituen Via Aquitana-tik hurbil dagoela. 
Deobriga-ko Mansio-tik oso gertu, autrigoniarren 
lurraldean. Eta Donejakue-ko Bidetik ere oso hur-
bil, hain zuzen ere, Latsaga-ko Gaztelu-Jauregia 
dagoen bezalaxe. Eta azken hau, hain zuzen ere, 
kurioski, Auritz-eko ustezko Iturissa-ko Civitas 
edo Mansio-tik ere hurbil baitago, baskoien lurral-
dean, presumibleki lokalizatu berria dena. Orain 
ari dira indusketa lanetan. 2016-ko Abuztuan buru-
tu zen lehen kanpaina, eta Galtzada famatu honen 
zati bat induskatu zen, 8 metrotako zabalera due-
na, ustezko Iturissa-ko Civitas-aren kanpoaldean, 
Eraikin batzuen ondoan. Datorren urtean, 2017-
an, Civitas bera induskatuko da, hau da hiria bera.

 Ate mota honen antzeko Paraleloak ere jar 
ditzakegu, adibidez, Erdi Aroko Cluny-ko Palais 
des Abbés-eko Atea [Ikus 470]. Hemen gogoratu, 
Cluny Abadia Akitaniako Gilen I. Konte Auvèrnha-

 
Eta segitzen du esanez Atea fl ankeatuta dagoela, 
atxikiak dituen, eta oso dekoratuak dauden bi Ko-
lona txikiz, oso galduak dauden Pedestalak, eta Ka-
pitel modura bi Moldura dituztenak. Altueran lu-
zatzen dira halako uztai edo tinpano bat sortuz, eta 
hori Akolada Moduko Erremate batez koroaturik 
dagoela. Eta bukatzen du esanez, Uztai edo marko 
hori segur aski zuzendua egongo zela Motibo He-
raldikoren bat hartzeko, egun galdua legokeena. 

 Honetan ere, autore honek, bere analisiaren 
Eremua gehiegi murriztu du, urrunera joan gabe, on-
doren ikusiko dugun bezala, historikoki Nafarroako 
lurraldea izan zen Araban, adibide, paregabea bai-
tugu, hiru Zentroetako Arkuaren bariante bat bada 
ere, Arku Akolatua edo Konopiala. Oso antzekoa.

 Horrela, Arabako autore ospetsuak (Porti-
lla, 1978: 202, 204) Araba-n, Fontetxa-ko Orgaz-
eko Jauregiko Portale zoragarria erakusten digu 
[Ikus 450 eta 460], berriki bisitatu duguna, eta 
egun errestaurazio fasean dagoena, eta Latsaga-
koarekin antza handia duena. Komentatzen du, 
Araba-ko Dorre gutxik dituztela beren Atetan 

[470] Cluny-ko Palais des Abbés-eko Atea. Cluny. Bor-
gonia (http://www.photos-depot.com/photo-jpg-15170.
htm).

[480] Château Rochepot-eko Ateko Tinpano Pintatua 
(http://www.viinz.com/wp-content/uploads/2014/09/
chateau-rochepot-bourgogne-32.jpg).
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Autore goi nafarra mota estilistikoko datuak ekart-
zeaz gain eraikuntza motako kuestiotara ere sart-
zen da (Asiron, 2009). Eta zera adierazten du, 
Ate Nagusi honetan, Horma gainditzeko garaian 
aldaketa bat dagoela. Esan nahi baita, Horma ba-
tean irekidura bat salbatzeko garaian aldaketa bat 
ikusten duela. Eta eransten du, Hormaren lodiera 
gainditzen dela Kanpai formako Laprandura batez, 
eta honek ere ez duela Erdi Aroko Patroia segit-
zen, orduan espazio hau estaltzeko Arku Beheratu 
bat erabili baitzen, bere luzera hormaren lodiera-
ren adinekoa zuena. Imajinan [Ikus 490] ikus dai-
teke kanpai formako laprandura bertikal hau, eta 
gainera hormako barneko azaleran Arku Beheratu 
batekin hasten da, eta kanporantz goazela, ia fatxa-
dan, lotzen du bertan sortzen den lerro zuzen ba-
tekin, horrela, kanpoko lerroa eta barneko partean 
dagoen kurbak azalera erreglatu bat sortzen du.

 Eta azkenik aipatuko dugu Ateen ingu-
ruan zer zion arkitekto-arkeologo ospetsu fran-
tziarrak (Viollet-Le-Duc, 1854-1868, T 7, Porte). 
Artikulu honen bukaeran, Eraikin Zibilei buruz 

koak eraiki zuela Borgonian, eta Bernon Baume-
koa jarri zuela abate. Aipatu dugu ere arestian, ze-
hazki, Tesi honetako Kapitulu 2.ean 13. orrialdean, 
Nafarroako Errege Antso III. Nagusia-k harreman 
handia izan zuela Cluny-rekin. Cluny-ko Abate 
ospetsu Odilon-ekin izan zituen harremanak na-
barmentzen dira, eta izatez Antso III. Nagusia izan 
zen Cluny-ko Abadiaren babes ekonomikoa hasi 
zuena, eta bere ondorengoek segitu zutena (Ubie-
to, 1977: 145-147). Ikusten dugu Ate honek jada 
ikusi ditugunen Elementu berak dituela, Arku Elip-
tikoa atean, alboetan Basea duten Kolona fi nak, eta 
erremate modura Akolada Moduko Moldura bat.

 Ateen Tinpanoetan agertzen diren arma-
rriei dagokienez, beste Paralelo bat aurkitu dugu 
Borgoina-n ere, Château Rochepot-en [Ikus 480], 
Latsaga-koarekin antza handia duena. Kasu hone-
tan Armarria Pintatua dago. Litekeena da, Latsaga-
koa egon zen bezala, itxuraz egun galdua, Eraiki-
na abandonatu izanagatik. Agian, egunen batean 
posible izango da, garai batean Pintura hori hor 
egon bazen, Teknika Berriekin berreskuratzea, 
edo existitu zenaren frogak ateratzea bederen.

 

[490] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Ate Nagusia. Kanpai 
edo Abozinamendu forma baoaren horma gainditzeko. 
Barneko bista 
(Tesiaren Autorearen Argazkia, 2010 Abuztua).

[500] Jacques Coeur-en Hotela. Bourgues 
(Viollet-Le-Duc, 1854-1868: T 7 porte).
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hitz egin zuen. Komentatu zuen Erdi Aroko Hiri, 
Gaztelu eta Jauregietan, gurdi ateak zituztela 
soilik, normalean Gotortuak. Etxeei dagokienez, 
Kortaz edo Patioz hornituak izan baziren ere, 
“bide” ateak (portes d’allée) zituzten soilik, esan 
nahi baita, oinezkoentzat soilik, 1 eta 1,50 me-
tro arteko zabalerakoak izaten zirela, eta 2,50 eta 
3,00 metroko altuerakoak. Zera zion Ateari buruz, 

 PORTE. Baie servant s’issue, au niveau 
d’un sol. Toute se compose de deux Jambages, 
d’un Linteau ou d’un Cintre. Les Jambages pos-
sèdent un Tableau et une Feuillure destinée à re-
cevoir les Vantaux. Nous diviserons cet article en 
Portes Fortifi ées de Villes et Châteaux ; en Portes 
de Donjons et Tours ; en Portes d’Abbayes ; en 
Portes d’Eglises, extérieures et intérieurs ; en Por-
tes de Palais et Maisons, extérieurs et intérieurs.

Euskaraz, 

 “ATEA. Zoru baten mailara irteteko ba-
lio duen Baoa. Horrela osatua, bi Zutiko edo 
Janba, Lintel edo Zintra bat. Zutiko edo Janbek 
kanpoko Harkantoi bat dute, eta barneko Harkan-
toiak irtengune bat du Jogunearena egiten duena, 

[510] Jacques Coeur-en Hotela. Bourgues (http://her-
metism.free.fr/images/Jacques_Coeur_palais.jpg).

[520] Jacques Coeur-en Hoteleko Eskaileraren Atea. 
Bourgues (Viollet-Le-Duc, 1854-1868: T 7 porte).

[530] Jacques Coeur-en Hoteleko Eskailerako 
Atea. Bourgues    (http://p6.storage.canalblog.
com/68/33/1080897/106776483_o.jpg).
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lea gurdi Ate batez eta ezkerreko aldean Poterna 
batez osatzen da. Bao handiko Atearen Zurezko 
Orriak zizelkaturik daude, eta gainera Leihatila 
estu batez zulatuak daude, eta Aldaba batez ko-
roatua, eta zuzenki Arku Zorrotz ekilatero baten 
barnean irekitzen da, Barril Ganga edo Kanoi 
Bobeda Beheratu moduko Portalearen azpian.

 

Atearen Orriak errezibitzeko. Artikulu hau za-
tituko zuen ondorengo partetan, Hiri eta Gazte-
luetako Ate Gotortuak; Donjon edo Dorre Na-
gusietako Ateak; Abadietako Ateak; Elizetako 
Ateak, kanpokoak eta barnekoak, Jauregi eta 
Etxeetako Ateak, kanpokoak eta barnekoak”. 
Eta segitzen du,

Le XVe siècle, pendant lequel on bâtit peu d’Églises, 
vit élever une quantité de Châteaux, de Palais et 
Maisons, dont les Portes extérieurs étaient dé-
corées de sculptures, de fi gures et d’armoiries. 
Parmi ces Portes de Palais du XVe siècle, nous 
devons placer en première ligne celle de l’Hôtel 
de Jacques Cœur à Bourgues [Voir 500], presque 
intacte encore aujourd’hui. Ce fut en 1443 que 
se célèbre trésorier de Charles VIIe commença la 
construction de cette belle résidence. Arrêté en 
1451 à Taillebourg, sur l’ordre de Roi, par Olivier 
Coetivi, Jacques Cœur put à peine jouir de l’Hôtel 
qu’il avait fait construire dans sa Ville natale.

Euskaraz, 

 “15. mendean Eliza gutxi eraiki zen, baina 
Gaztelu, Jauregi eta Etxe asko altxa zen, eta ho-
rien kanpoko Ateak eskultura, irudi eta armarriz 
dekoratuak zeuden. Eta etsenplu gisa, lehenengoa 
Jacques Coeur-en Hotela dugu [Ikus 500], Bour-
ges-en, egun oraindik osorik irauten baitu. 1443-
an Charles VII.aren tresorari ospetsuak hasi zuen 
Egoitza eder honen eraikuntza. 1451.ean Olivier 
Coetivi-k atxilotu zuen Tailleburg-en, Erregearen 
agindupean, eta zail izan zuen bere jaioterrian erai-
kitzera agindu zuen Hôtel edo Bizitetxea”. Porta-

[540] Latsaga Gaztelu-Jaureguko Fatxada Nagusiko 
ezkerreko beheko parteko Ate Moderno itxura duen 
atea. Aldamenean beheko Jatorrizko Atearen arrastoak 
(Tesi Autorean Argazkia, 2011 Abuztua).

[550] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Goiko Atearen arras-
toak (Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).
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esanez modifi kazioa hau beste Ate baten aldame-
nean egin zela, dudarik gabe Jatorrizko Atea zena 
[Ikus 540 edo 190], eta irauten dute orauindik zu-
tiko edo atezango batek, ezkerrekoa zehazki, edo 
Ekialdekoa, eta jada desagertu den lintela eusten 
zuen kusinet edo Janbaren goiko azken pieza se-
mizirkularra, Lintela eusten duena. Barnean ere 
ikusten da baina hori gero ikusiko dugu. Lapur-
tarrak dio Ate hau dudarik gabe Jatorrizkoa dela. 
Eta gure iritziz ez da horrela baina luze hitz egin-
go dugu beherean Goiko eta Beheko Ateari buruz 
hitz egiten dugunean, gai honi buruz. Orain esango 
dugu gure ustez jatorrian beheran ez zela aterik, 
ez baitu zentzurik Goian Atea jartzea Behekotik 
sar badaiteke etsaia. Baina hori Metodologia Ar-
keologikoaren bitartez demostratu beharko da.

 Bere aldetik, autore goi nafarrak (Asiron, 
2009) zera dio. Beheko Ate zahar bati buruz, Be-
heko Ate Nagusiaren aldamenean, Gotikoaren 
bukaeran burutu zen berritze handiaren ondo-
rio gisa, antzinakoagoa den beste Sarbide baten 
trazak daudela, bere garaian itsutu edo bete egin 
zena. Autore goi nafarrak ere du ezer berezirik 
esaten oraingoz Ate honi buruz. Aurrerago bai.

 Benetan, gure ustez, Erdi Aroko Lehen So-
lairura heltzeko Atea [Ikus 560] Goikoa zen, eta 
bertan beheko parte osoa desagertu egin zen Erre-
naisantza Atea eta bere Dekorazioa burutu zirenean. 
Ongi begiratu behar diogu argazkiari, aztarna hauek 
atzemateko, baina hau da Paramentuen analisi es-
tratigrafi koa. Akolada Moduko Molduraren punta-
ren gainean Hormaren apareiluan nabari daitezke 
Goiko Ate Zaharraren janbak alde bakoitzera. Beti 
bilatu behar ditugu tartejuntura bertikalak, horma-
ren jarraitutasuna edo kontinuitatea hausten dute-
nak. Baoa tamaina bertsuko harriz osatua zegoen, 
batzuk besteen gainean ezarrita, eta lehenagoko 
Baoaren ertza eta geroagoko Betelanaren artean, 
esan dugunez, tartejuntura edo zirrikitu bertikal 
garbi jarrai bat sortzen da, bi aldetan. Behean ikusi 
dugunaren antzekoa da. Zutiko edo Janba hauek bi 
kusinet edo harrizko zapatatxo txikiz errematzen 
dira [Ikus 560], hain zuzen ere Baoaren tartea ahal 
zen motzen izan zedin, Lintelak karga gutxiago 
izan zezan, Beheko Atean bezala bezala. Horien 
gainean beraz, Lintel edo Leiho-burua zegoen, eta 
egun dago oraindik, hautsita bada ere. Badirudi 
bi harri pieza diferente direla baina ongi begiratu 
ezkero, benetan konturatuko gara pieza bakarra da. 

 

Eta segitzen du autore frantziarrak. Pariseko Sens 
eta Cluny Hoteletako Sarrera Ateak aipatu zituen, 
oraindik existitzen direnak, eta aipatuak baino 
urte batzuk berantagokoak direnak. Guk hitz bat-
zuk esango ditugu disposizio berezia azaltzen 
duten kanpoko Eskailera-ateetaz. Gainera adie-
razten dugu Erdi Aroan zehar, etxebizitzetako 
Eskailerak, Espiral Modukoak eraikitzen zire-
la. Honek errekeritzen du Ateen Irekidura nahiko 
baxua izatea, zeren beharrezkoa baita Ate hauetako 
Lintelak kamufl a dezan Helizearen lehen itzuliaren 
maila. Baina orduan, Lintela maiz kontsideratzen 
da, eskailerak bigarren itzulia argitzen duen Lei-
hoz koroatutako Inposta gisa. Oraindik aurkituko 
dugu Jacques Coeur-en hotelean, Bourges-en, Ate 
mota honetako etsenplu konpletu bat [Ikus 520]. 
Hotela oraindik zutik dagoenez eskailerako ate 
honen argazki bat [Ikus 530] ekarri dugu hona.
 
 Lapurtarrak dio Iparraldeko Fatxada ho-
netako ezker aldean, Irekidura txipi bat dagoela 
[Ikus 540], modifi kazio modernoa denaren itxu-
ra duena (Duvivier, Legaz, 2002). Irekidura hau 
itsututa zegoen bere aurrean Kanpoko Eskailera 
zegoenean, eta posible da aurretik Gezi-leiho mo-
duan existitu izana. Hala ere, ez dugu hipotesi hau 
demostratzeko frogarik. Segitzen du lapurtarrak 

[560] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Lehen Solairuko Erdi 
Aroko Goiko Atearen aztarnak. Detailea 
(Tesiaren Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).
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Benoit Duvivier berak hitz egiten du gehiago gai 
honi buruz, Laustania-ko Dorre-Etxeari buruzko 
artikulu batean, Latsaga-tik kilometro gutxita-
ra kokatzen den Jauregia da, konkretuki, Izura-n, 
Donibane Garazi-tik hurbil (Duvivier, 2004: 84). 
Dorretxe hau egun nahiko modifi katua dago, guk 
esango genuke maleruski, bortizki modifi katua da-
goela, guztiz desitxuratua azaltzeraino. Hala ere, 
eta zorionez, preserbatzen da akuarela bat [Ikus 
570] erakusten diguna garai batean nolakoa izan 
zen. Eta ikus dezakegu nola koroatzen zuten Eraiki-
naren gailurra, egun, zoritxarrez, guztiz desagertu 
diren Merloien bidez, gailurreko luzera osoan. Au-
tore askok oraindik ere fi lmetan soilik existitzen di-
ren Elementuak, Merloiak, Nafarroako Erresuman 
gupidarik gabe eraitsi egin zituztelako. Zorionez 
irauten dute ere orain interesatzen zaizkigun beste 

[570] Laustania Hegoaldeko Atea. Hélène Feillet-en 
(1812-1889) akuarela. Baionako Euskal Museoaren 
Bilduma (http://www.emigration64.org/wp-content/
uploads/2012/10/Maison-Laustania.jpg).

[580] Laustania Hegoaldeko Goiko Atearen egungo az-
tarnak. Justu Estalkipean, beheko parteak soilik irauten 
du, eta alboetan bi Habe-zulo azaltzen dira  (http://azai.
hostzi.com/2010-09-10/2010-09-10_66_Izpura_casa_
Laustania.jpg).

[590] Laustania Dorre-Etxea. Mendebaleko Fatxadako 
goiko atea. Kanpoa. Izpura. Egungo Nafarroa Beherea 
(http://azai.hostzi.com/2010-09-10/2010-09-10_65_Iz-
pura_casa_Laustania.jpg). 

[600] Laustania Dorre-Etxea. Mendebaleko Fatxadako 
Goiko Atea. Barnea. Egungo Nafarroa Beherea (http://
www.euskomedia.org/ImgsAuna/0004360.jpg).
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honi buruzko informazioa (Duvivier, 2004: 81), eta 
zera eransten du, azken testigantza idatzi bat Haris-
toi autoreak ekartzen digula. Eta zera dio, 1883-an,

 Cet édifi ce, avec ses Murs épais, ses Cré-
neaux et ses Meurtrières, placé sur les bords de 
la   rivière Nive dans un étroit défi lé, a l’air d’une 
Tour de Défense.

Euskaraz,

 “Eraikin hau, bere Hormen lodierarekin, 
bere Merloi eta Gezi-leihoekin, Errobi ibaiaren ert-
zean kokatua dago, sakan estu batean, bere Defentsa 
Dorre itxurarekin” (Haristoy, 1883, Liburuki 1: 537). 

 Aipatzen du ere, berantago Dorre-Etxe honi  
buruz beste autore batek emandako iritzia, hau da, 
Haristoi-en deskripzioak erantzuten diola Dorre-
Etxe edo Etxe-Gotortu, Maison-Forte baten defi -
nizioari, hots, Egoitza erabilera duen Eraikin bat, 
Noblea eta Fortifi katua, eta hain zuzen ere, habitat 

elementu batzuk, hau da, Goiko Ateek, bi Fatxa-
detan gainera. Hegoaldeko Fatxadako Ateari [Ikus 
580] buruz zera dio autoreak, Ate honetako beheko 
herena oraindik ikus daitekeela kanpotik. Atearen 
Jogunea edo Batientea, Atalasea, eta Ate-orpoa 
oraindik bere lekuan daude barneko aldean. Beraz, 
esan dezakegu Atearen Elementu Nagusiek irauten 
dutela beheko partean. Ateko behe partean alboeta-
ra dauden Habe-zuloek badirudi adierazten dutela 
Sarbide-patin edo Teilatua errezibitzeko prest ze-
goen Balkoi bat, izatez, Hélène Feillet-en (1812-
1889) akuarelan, argi bereizten da Estalki-juntura 
baten errepresentazioa Atearen gainean, hau da, 
Telaitua errezibitzeko pieza izan zenaren aztarna. 
Erantsi behar dugu, hau dela, gure Ondarearen patu 
tristea. 13. mendean eraikitako Dorre-Etxe bat, du-
darik gabe Nafarroako Monumentu Nazional bat, 
nola da posible 19. mendearen bukaeran edo 20. 
mendearen hasieran, horrela suntsitu izana, besterik 
gabe, non, eta bere Ondarearen alde hainbeste egi-
ten duen Frantziako Administraziopean. Autore la-
purtarrak pixka bat gehiago handitzen digu eraikin 

[610] Latsaga Gaztelu-Jauregia. Goiko Ate ondoko 
Mentsula eta Habe-zuloak. Ostabat-Azme. Egungo 
Nafarroa Beherea 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua)

[620] Aratzuri Gaztelu-Jauregiko Dorre Nagusiko 
Ateak gainjarrita Fatxada berean. Behekoa handia, eta 
Goikoa txikiagoa. Aratzuri. Egungo Nafarroa Garaia 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2009 Iraila).
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edo Kadafalku moduko bat egon zela, Ate honen 
bitartez helgarria zena. Azpian ezarritako Habe-
zuloak, segur aski, erabili ziren Galeria eusten zu-
ten Zutikoak ainguratzeko. Pinoi honetako goiko 
parteko markak erabili ahal izan ziren Galeriaren 
Teilatuko Gapirioak ahokatzeko edo landatzeko.

 Goi nafarrak (Asiron, 2009) bere aldetik, 
Latsaga-ko Beheko eta Goiko ateei buruz zera dio,

 Junto a esta Puerta, fruto de la gran re-
forma llevada a cabo a fi nes del Gótico, hay tra-
zas de otro Acceso más antiguo, y que fue cegado 
en su momento. Otro tanto ocurre con una Puerta 
Alta hoy inutilizada, pero de la que se observan 
trazas muy claras sobre la actual Puerta. Para 
llegar a ella sería necesario un Patín o Escalera 
de Madera, fácilmente desmontable en caso de 
peligro. Creemos que la Ménsula y el Mechinal 
que vemos alineados en el extremo derecho de la 
fachada formaban parte del Sistema de Sujeción 
de este Patín de acceso a la desparecida Puerta.

Euskaraz, 

 “Gotikoaren bukaeran burututako be-
rrikuntza handiaren fruitu den Ate Nagusi ho-
nen ondoan, Sarbide edo Akzesu zaharrago ba-
ten trazak daude, eta bere garaian itsutua izan 
zen. Beste horrenbeste gertatzen da, egun des-
gaitua dagoen Goiko Ate batekin, oraindik traza 
oso garbiak gelditzen baitira, hain justu,  egungo 
Ate Nagusiaren gainean. Bertara iristeko beha-
rrezkoa izango zen Zurezko Patin edo Eskaile-
ra bat, peril kasuan erraz kendu ahal zena. Uste 
dugu fatxadako eskuineko muturrean alineaturik 
ikusten ditugun Mentsula eta Habe-zuloa [Ikus 
610], desagertu den Goiko Aterako Sarbide Pa-
tin honen Euste Sistemaren parte izango zirela”. 

 Eransten du autore honek, ez zela ohikoe-
na bi ate gainezajarri edukitzea, Zeligueta edo 
Aratzuri-n [Ikus 620] gertatzen den bezala, baizik 
eta normalagoa zela aldameneko fatxada edo fatxa-
da kontiguoetan irekitzea, Donamaria [Ikus 630], 
Uritz, Artaitz, edo Olkotz-en bezala. Guk eransten 
dugu ordea, behin eta berriz esaten ari garena. Gure 
iritziz, autore honek dionak ez duela inolako zent-
zurik. Analisi deskriptibo hutsa egiten duela, bene-
tako Defentsa arrazoiak kontuan izan gabe. Lehen 
Solairuan Defentsarako Ate bat ezartzen baduzu, 
Beheko Atea irekitzeak ez du inolako zentzurik. Ba-
lizko etsaiak noski, Behekoa aukeratuko zukeelako 

Seinorial batean, arkitektura ezaugarri askorekin, 
esan nahi baita, fortifi kazio borondatean traduzit-
zen direnak hala nola Hormen lodiera, Gezi-leihoen 
presentzia, eta Merloiak (Pessez, 1986: 331-339). 
 Segitzen du lapurtarrak esanez, litekee-
na dela, Ate Nagusia izatea, Zurezko Eskaile-
ra baten bitartez heldu zitekeena, baina Balkoi 
sinple baten hipotesia ez du baztertzen. Adiera-
zi beharra dago, eskuineko Habe-zuloak pareta 
osoa zeharkatzen duela, ezkerrekoak ez bezala, 
eta altuerarekiko pixka bat desplazatua dagoela.

 Eransten du ere, Dorre-Etxe honek berezi-
tasun bat duela, bigarren Goiko Ate bat [Ikus 590 
eta 600] duela Mendebaldeko Fatxadan, aurreko 
bien itxura diferentea duena, Ate-buru zuzena bi 
Kusinetekin edo Harrizko Mentsulatxoekin eutsia. 
Ate baten ezaugarri guztiak bere lekuan daude, 
Ate-orpoa, Gontza eta Atalagaren zuloa. Bere oi-
narrian bi zulo dago Hormaren osotasuna zeharkat-
zen dutenak, eta bertan oraindik Habeen honda-
kinak daude. Ilara bereko beste Habe-zuloek, eta 
Ahokatze edo Landatze markek iradokitzen edo 
sugeritzen dutela fatxada honetan Galeria, Hurda 

[630] Jauregia Dorrea. Beheko eta Goiko Ateak fatxada 
kontiguotan jarriak. Donamaria. Egungo Nafarroa Ga-
raia (Tesiaren Autorearen Argazkiak, 2010 Abuztua).
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présentes. La plupart des Ouvertures de Tir sont 
des Archères Rectangulaires, certaines avec un 
Étrier Circulaire à la base (Normand, 2006: 408).

Euskaraz,

 “Jatorrizko irekidurek maiz ondoren egin 
diren konponketak sufritu dituzte. Itsutzeek, zabal-
tzeek eta antzeko ekintzek esplikatzen dute, horre-
gatik asko desagertu egin direla. Behatu direnen 
artean badaude, Ateak, Baoak, eta Gezi-leihoak. 
Oso litekeena da, preserbatu diren adibideei ongi 
begiratzen badiegu, bi Ate zeudela, bata Lurreko 
Solairuan, eta bestea Lehen Solairuan. Azken hau 
helgarria zen Kanpoko Eskailera baten bitartez, 
bai guztiz Harrizkoa (Latsaga) edo bai guztiz Zu-
rezkoa, oraindik 20. mendearen hasieran Zibitze-ko 
Zaldua Dorrean existitzen zena. Preserbatu diren 
Bao gutxiak, mota diferentetakoak (Arku Zorrotza,  
Arku Akolatu edo Konopial Bikoitza, Mainel Sin-
ple edo Bikoitzekoa, eta abar), inoiz ez dira Lurre-
ko Solairuarekin lotzen, Goiko Solairuekin baizik. 
Hala ere Argi-zuloak batzuetan present daude Lu-
rreko Solairuan. Tiro-irekidura gehienak Arkutegi 
Errektangularrak dira, batzuetan oinarrian Euska-

Dorrera ia oztoporik gabe sartzeko. Bistan da, Be-
heko Atea, ondoren egina dela, beste garai batean, 
eta oso litekeena da, bake garaia izatea, edo aurre-
koa bezain liskartsua ez zen garai batean bederen. 
Autoreak ez du esplikatzen zergatik egiten diren 
batzuetan ateak fatxada batean, eta bestetan alda-
meneko fatxadetan edo fatxada kontiguoetan. Guk 
pentsatzen dugu, Gelen erabilerarekin erlazioa izan 
dezakeela, hau da, arrazoi programatikoengatik. 
Goiko Atea jada egina egoten zen aurretik, eta gero 
kasu bakoitzean komeni zenaren arabera irekiko 
zituzten Beheko Ateak, fatxada batean ala bestean. 
Ez dirudi defentsarekin zer ikusia duenik bigarren 
Ate Honen kokapenak, horregatik daude nonahi.

 Aipatzen du gainera, Latsaga Gazte-
lu-Jauregiko Goiko Atea Akitaniako arkeolo-
go batek, egungo Nafarroa Behereko Dorre-
Etxeei buruzko artikulu batean, eta zera dio,

 Les ouvertures d’origine ont très souvent 
souffert des remaniements postérieurs. Les 
bouchages, agrandissements… expliquent qu’un 
grand nombre d’entre elles ont disparu. Celles 
qui ont été observées se répartissent entre Por-
tes, Baies et Meurtrières. Il est très probable, si 
l’on se fi e aux exemples conservés, qu’il y ait eu 
deux Portes, l’une au Rez-de-chaussée, l’autre 
au Premier Étage. Cette dernière était accessi-
ble par un Escalier Extérieur soit tout ou partie 
en Pierre (Laxaga) soit entièrement en Bois, tel 
celui qui existait encore au début du XXe siècle à 
Zaldua de Cibits. Les quelques Baies préservées, 
de divers types (Arc brisé, à double Arc accolé, à 
Meneau Simple ou Double…), ne sont jamais as-
sociées au Rez-de-chaussée mais aux Étages Supé-
rieurs. Toutefois, des Fentes de Jour y sont parfois 

[640] Zaldua Dorre-Etxea. Zibitze. Egun guztiz 
desitxuratua, eta Etxalde bihurtua. Egungo Nafarroa 
Beherea (http://visites.aquitaine.fr/ferme-zaldua).

[650] Coucy Donjon miresgarria. Egun desagertua. 
Coucy-le-Château-Auffrique. Picardie. Frantzia 
(https://farm4.staticfl ickr.com/3199/2444652227_
e90320e9d4.jpg).



390 14. KAPITULUA. ARKITEKTURAREN ERAIKUNTZA, ESPAZIO ETA MORFOLOGIA ANALISIA

la garnison pour pouvoir entrer dans ces réduits 
ou en sortir. Mais on comprend que cette dispo-
sition présentait de graves inconvénients. Si les 
défenseurs du château ou de la ville étaient obli-
gés de se refugier précipitamment dans le Donjon, 
ce moyen d’Accès était insuffi sant, et il advenait 
(comme cela s’est présenté pendant la dernière 
phase du siège du château Gaillard par Phili-
ppe-Auguste) que les défenseurs, pris de court, 
n’avaient pas le temps de rentrer dans le réduit.

Euskaraz, 

 “Donjon-ak oso modu berezian defenda-
tutako Ateak zituzten. Ate hauek maiz Kanpoko 
Lurreko Mailatik elebatuak zeuden, eraso zuzen 
bati babesa emateko asmoz; goarnizioak Zurezko 
Eskalak ezartzen zituen erreduktu hauetara sar-
tu edo ateratzeko. Baino uste dugu antolamendu 
honek eragozpen larriak azaltzen zituela. Gaztelu 
edo hiriko defendatzaileak Donjon-ean laster erre-
fuxiatzera behartuak bazeuden, Sarbide medio hau 
eskasa zela, eta gertatu zen (Philippe-Auguste-k 
Gaillard Gazteluaren setiatzeko azken fasean gerta-
tu zen bezala) defendatzaileek, ezustean harrapatu-
ta, ez zutela denborarik izan erreduktura sartzeko. 

 
Saiatzen ziren ere Donjon-etako Ateak ahal zen 
sendo egiten, horrela setiatuei baliabideak utziz 
masan errefuxiatzeko, defentsa estremo batean, 

rri Zirkular bat dutelarik” (Normand, 2006: 408).

 Ikusi dugu beraz, oraindik 20. mendea-
ren hasieran Zibitze-ko Zalduan [Ikus 640] (Do-
nibane Garazi-tik hurbil) Dorreko Goiko Atera 
heltzeko Zurezko Eskailera bat zegoela. Gure 
sozietatearen sentsibilitate ezaz beste altxor ha-
rrigarri bat galduta, Dorre zaharra, egungo Nafa-
rroako beste Monumentu Nazional bat, betirako 
galduta, eta garaiz dokumentatu gabe, betirako 
galdu dena. Eta segitzen dugu lista beltz luzeare-
kin. Ezin dugu utzi arkitektook arkitektura Onda-
re baliotsu hau besterik gabe galtzen joan dadin. 
Premiazkoa da gogoeta sakon bat egitea, eta Insti-
tuzioek horretarako baliabideak jartzea. Bestalde, 
Dorre-Etxe hau 13. mendearen bukaeran eraiki zen 
Zaldua-ko lekuan. Egun Etxalde bihurtua, argaz-
kian ikus daitekeenez. Lurrezko Mota baten gai-
nean eraikia izan zen, eta Lubaki edo Foso batez 
inguratua, Biduze Ibarreko  Dorre zaharrenetakoa 
dugu. Tropa txiki baten erasoari ordu batzuez 
erresistitzeko eraikia, Dorre-Etxeak edo Etxe-
Gotortuak, Maison Forte, Defentsa elementu ka-
rakteristikoak zituen, halanola Gezi-leihoak edo 
Su-ahoak. Horma bereziki lodiz hornitua zen ere.

 Ea zer dion autore frantziar handiak, Por-
tes et Donjons edo Ate eta Dorre Nagusiak epi-
grafean (Viollet-Le-Duc, 1854-1868, T 7 porte), 

 Les donjons possédaient des Portes défen-
dues d’une façon toute spéciale. Ces Portes étaient 
souvent relevées Au-dessus du Niveau du Sol ex-
térieur, afi n de les mettre à l’abri d’une attaque 
directe ; des Échelles de Bois alors disposées par 

[660] Coucy Donjon miresgarriaren aurriak. Eskuinean 
ageri den zabor tontor hori da Coucy-ko Dorre-tik 
gelditzen dena. Picardi. Frantzia (http://www.survolde-
france.fr/photos/highdef/31/31739.jpg).

[670] Coucy Donjon-aren Ate Dekoratua. Egun 
desagertua. Coucy-le-Château-Auffrique. Picardie. 
Frantzia (http://www.monumentum.fr/images/00000/
apmh00000855.jpg).



39114. KAPITULUA. ARKITEKTURAREN  ERAIKUNTZA, ESPAZIO ETA MORFOLOGIA ANALISIA

presionatuegiak bazeuden larrialdi batean. Donjon 
askok Poternak zituzten, bata itxurazkoa, bestea 
lurrazpikoa, kanpoarekin komunikatzen zuena, ho-
rrela goarnizio batek pentsatzen bazuen jada ezin 
zuela lekuan mantendu, bai erasoaren indarraren 
ondorio bezala, edo probisio ezagatik, goarnizoak 
ihes egiteko aukera izan zezan, horrela, erasotzai-
leei Fortalezia huts bat utziz. Oinplano karratuko 
Donjon normandiar handiak normalean horrela an-
tolatzen ziren. Hala ere, goarnizioak beren Hormen 
barnean entzerratu ondoren, adi zegoen etsaiaren 
aurretik gurutzatzea oso zaila egiten zitzaien. Bai 
ihes egiteko edo irteera ofentsibo bat saiatzeko, lu-
rrazpiko Ateak ez baitziren hain sekretuak, setiat-
zaileak ez ezagutzeko modukoak, eta kanpoko lu-
rrarekiko elebatuak zeuden Ateak gainditzen zailak 
ziren setiatzaileen aurrean. Problema hauek badi-
rudi arduratu zutela Coucy-ko [Ikus 650] Donjon 
miresgarriaren eraikitzailea. Aurreko Kapituluan 
aipatu dugu Frantziako Erdi Aroko Dorre miresga-
rri hau, zoritxarrez, Lehen Mundu Gerran alema-
niarrek, erretretan zihoazela, dinamitatu egin zute-
la [Ikus 660], eta ondorioz, egun, desagertua dela.

 Segitzen du Viollet-Le-Duc-ek, eta Cocy-
ko Donjon-eko Ate konplexuari buruz zera dio,

 Ce donjon possède une Ponte percée 
au niveau de la contrescarpe du Fossé creu-
sé entre la Tour et sa chemise, et un petite Po-
terne relevée au niveau du Chemin de Ronde 
de cette chemise, Chemin de Ronde qui est mis 
en communication, par un Escalier, avec une 
Poterne aboutissant aux dehors de la place.

Euskaraz,

 “Donjon honek, Dorrea eta bere erre-
fortzu-Hormaren artean, induskatutako Luba-
ki edo Fosoko kontraeskarparen mailan zula-
tutako Ate bat zuela, eta Poterna txipi bat ere, 
errefortzu-horma horren Errondabidearen mai-
lan elebatua, eta Errondabide hori komunika-
zioan jartzen zen, Eskailera batez, leku horre-
tatik kanpora eramaten zuen Poterna batekin”. 

 La porte du Donjon de Coucy, percée à Rez-
de-chaussée, est combinée avec un soin minutieux 
; elle permet à la garnison, soit de franchir rapi-
dement ce Fossé, soit de descendre sur le sol dallé 
qui en forme le fond, et de joindre la Poterne exté-
rieur, soit de protéger un corps de troupes pressé 
de très-près par des assaillants ; de plus, cette Por-

[680] Coucy-ko Dorre Nagusiko Goiko Atea (Viollet-
Le-Duc, 1854-1868, T 7 porte).
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Euskaraz. 

 “Irudi honek [Ikus 680] konpletatzen du 
deskripzioa; Coucy-ko Donjon edo Dorre Nagu-
siko Atearen Elebazioa edo Altxaera ematen du, 
Baskula-Zubiaren Mekanismoan existitzen ziren 
traza guztiekin. Ikusten dira “a”-n, Astazaldia-
ren oinak errezibitzen dituzten hiru koska; “b”-n, 
Lubakirako edo Fosorako jaitsiera defendatzen 
duen aldapa txikia; “c”-n, Baskula-Zubiaren Janba-
txoa errezibitzen duen koska, horizontala manten-
tzeko; “d”-n, irtengunea formatuz; “e”-n, Zubi 
Finkoaren Habeak errezibitzen dituzten Mentsu-
lak; “f”-n, bermatzeko barne koskak; “g”-n, Bas-
kula-Zubiaren Kateak itzultzen dituen Polea. Fon-
doko lauzen maila “h”-n dago; “l”-n trazatua dago 
Baskula-Zubiaren ebakidura edo sekzioa, bere 
parte mobilarekin eskala gisa balio duena, “i”-n.

 Segitzen du autore frantziarrak esanez, Ate 
honetako Tinpanoa Jaun Coucy-koa lehoi batekin 
borrokan azaltzen duen Baxu-erliebe batez dekora-
tu dela, legendak dion arabera. Pertsonaiek janzki 
zibilez jantzita, dekoratzen dute lehen Dobelaia, 
eta kako loredunek bigarrena. Ikusten dugu bi ber-
me barrak “f’” soilik kokatua kanalaren (Habea-
ren) berun lerroan Kanaletik (Habetik) isolatua, eta 
Matxakol ireki bat utziz. Berme barra hau, kokatua 
dago alde erasogarrian, eta batua dago, esan du-
gunez, Kanalarekin (Habearekin) Zurezko Karel 
batez Gezi-leihoz zulatua. Arrazoi beragatik, alde 
honetatik, “d” irtengunea destinatua dago setiatzai-
leek jaurtiki zitzaketen objektuak ekiditeko, kolpa-
tuz eta errebotatuz, eta defendatzaileak Eskalaren 
bitartez Lubakiko edo Fosoko fondora jaistea. 

 Guztia sutilezia arraro batez dago au-
rreikusia obra honetan. Baina aitortu beharra dago 
Coucy-ko Donjon-a parerik gabeko obra dela, 
eta arraza superiore batekoak diruditen pertsonek 
kontzebitua eta gauzatua. Fortalezia honetan, Ar-
tea oso delikatu da, Eskulturarik Ederrena, gerra 
gizonen potentzia prebisorearekin elkartua, guri 
erakusteko bezala gauza erabilgarriaren adiera-
zpenak ez duela ezer ere galtzen Formaren Eder-
tasuna kontuan hartzerakoan, eta Obra Militar 
bat ez dela ahulagoa eraikitzen duen Ingeniaria 
Artista bat, edo Gustua duen Gizon bat delako. 
Benetan magistrala den obra honen aldamenean, 
Donjon gehienetako ateak ez dira inportantzia txi-
kiko emaitzak besterik. Beren itxierak osatzen dira 
Arrasteluez edo Baskula-zubiz, edo Matxakol ba-
tek babesten dituen Ate-orri sinplez. Aipatu behar 

te est, contrairement aux habitudes du temps, très-
richement décorée de sculptures d’un beau style.

Euskaraz, 

 “Coucy-ko Donjon-aren Atea [Ikus 670], 
Lurreko Solairuan irekia, oso kontu handiz kon-
binatzen zen; ate honek uzten zion goarnizioari, 
bai Lubaki edo Foso hau berehala iragan, eta fon-
doa osatzen duen zoru lauzatu batera jaistea, eta 
kanpoko Poternarekin lotzea, bai erasotzaileek oso 
presionatua duten tropa gorputz bat babestea; gaine-
ra, Ate hau, garaiko ohituren kontra, estilo eder ba-
teko eskulturez modu aberatsean dago dekoratua”.

 Baina autore frantziarrak gehia-
go eransten du ateei buruz, eta esan dugunez, 
jada Ondarearen Suntsiketan komentatu du-
gun Coucy-ko Dorre ospetsu itzel honi buruz 
zera erantsi zuen arkitekto Viollet-Le-Duc-ek,

 Auprès de ce géant, les plus grosses Tours 
connues, soit en France, soit en Italie ou en Alle-
magne, ne sont que des fuseaux.

Euskaraz, 

 “Erraldoi honen aurrean, dela Frantzian, 
dela Italian edo dela Alemanian ezagutzen diren 
beste Dorreekin konparatuz, besteak makiltxoak 
besterik ez dira” . 

 Eta segitzen du autore honek Coucy-
ko Dorreari buruzko azalpenak ematen orain-
go honetan Atearen inguruan muntatua zuen 
Mekanismoari buruzkoak. Eta horrela dio,

 La fi gure [Voir 680] complète cette des-
cription ; elle donne l’élévation de la Porte du 
Donjon de Coucy, avec toutes les traces existantes 
du Mécanisme du Pont à Bascule. On voit en “a” 
les trois entailles recevant les pieds du Chevalet 
; en “b”, le petit terre-plein défendu descendant 
au fond du fossé ; en “c”, l’entaille recevant la 
jambette du Pont à Bascule, pour le maintenir ho-
rizontal ; en “d”, l’épaulement formant garde ; en 
“e”, les Corbeaux recevant les longrines du Pont 
Fixe ; en “f”, les entailles des barres d’appui ; en 
“g”, les Poulies de renvoi des Chaînes du Pont à 
Bascule. Le niveau dallé du fond du Fossé est en 
“h”. En “l”, est tracée la coupe du Pont à Bascu-
le, avec sa partie mobile servant d’échelle, en “i”.
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Harrizko Hormaren lodieraren barnera sartuz, eta bi-
garren Ate-orri batez, modu berean Barrak dituena. 
Baskula-Zubia, korridorearen gainean erreserbatu-
tako Ganbara batean kokatua dagoen Kabestrante 
(C) baten bidez altxatua, eta Ganbara horretara hel 
daiteke soilik Donjon-aren Eskailera bakarretik.

 Segitzen du autore frantziarrak esanez, Ka-
bestrante hau ezarrita dagoela, modu batean, aldi 
berean Zubia jaisteko, eta Arrastelua altxatzeko, 
Zubiaren Kateak, eta Arrasteluarenak Danborraren 
kontrako zentzuan biribilkatzen edo enroilatzen 
dira. Baina Zubiaren Oholtzan jarri duten anto-
lamenduan ikusten dugu Defentsa Puntu honetan 
eraikitzaileek jarri duten kontua. Zubiaren Oholt-
zak ardatz baten inguruan biratzen du, bere atze-
ko parteak deskribatzen du (ab) zirkuluaren arkua. 
Plano horizontalera iristen denean, fi nkoa mantent-
zen da (c’) Janba mugikor edo mobil batez, eta e ir-
tengunean dagoen oinarrian burutu den koska bate-
ra erortzen da. Ondoren bere xafl a konektatzen da, 
Lubakia edo Fosoa zeharkatzen duen (G) Zurezko 
Oholtza fi nko batekin, Oholtza honetan (H) albo-
tako Habeak bermatzen dira (l) mentsuletan. Ohol-
tza fi nko hau erraz desmunta ahal zen, setiatuak 
Donjon-ean guztiz entzerratu nahi bazuten. Izatez 
(K) Astazaldi inklinatu bat, non oinak (L) kosketan 
sartzen baitiren, gelditu egiten zuten bere buruan 
“m” gakoek mantentzen zituzten (M) adreiluek. 
Gakoak erortzen utziz erraz operatu zitekeen Zu-
biaren gainean zegoen destaponatze batekin, As-
tazaldia eraitsi edo abatitu egiten zen. Beraz erraz 
erretiratzen ziren Langetak, eta itxuraz kanpoko 
komunikazioa oso etena geratzen zen. Baskularen 
Oholtza aztertzen badugu ordea adierazten da sepa-
raturik (N)-n, seinalatu behar da Oholtza honetako 
(O) parte bat Eskala moduan ezarria dagoela. Parte 
hau mugikor edo mobila da, eta (D) ardatzean bi-
ratzen du. Burdinazko Iltze edo Ziria altxatuz, gure 
irudian markatutakoa, (O)-ren parte mugikor edo 
mobila erortzen da, eta (n)-n eraisten edo abatit-
zen da (Ikus Ebakidura). Oholtzaren parte mugiko-
rrean edo mobilean zintzilik dago (P) Eskalaren 
mutur bat, ze, eraitsi edo abatitu zen Oholtzan (P’)-
n zintzilikatua zegoen. Beraz, Eskala honen bitar-
tez setiatuak Lubakira edo Fosora jaitsi zitezkeen, 
eta babestuak zeuden,  (R) harrizko obra txikian 
zulatuak zeuden Gezi-leihoez. Erreduktu honetatik 
jaisten da urrats batzuetan Lubaki edo Fosoaren 
fondoa osatzen duen Zoru lauzatura, eta zuzendu 
daiteke, Plazaren kanpoarekin komunikatzen duen 
Dorrearen oinarri-hormako Poternarantz. Zubiko 
Oholtza mugikor edo mobila altxatua denean (O) 

ditugu hala ere Zubi Altxagarri batez hornituriko 
Ate estuak beso edo ardatz bakar batekoak, 14. eta 
15. mendetako Obra Militarretan ikusten direnak.

 La fi gure donne en “A” le plan de cette 
Porte, et en “B” sa coupe longitudinale. Elle se 
fermait (Voyer la coupe) au moyen d’un Pont à Bas-
cule, d’un Herse, d’un Vantail avec Barres rentrant 
l’épaisseur de la maçonnerie, et d’un second Van-
tail également barré. Le Pont à Bascule était relevé 
au moyen du Treuil “C” posé dans une Chambre 
réservée au-dessus du couloir, Chambre à laque-
lle on arrive par l’unique Escalier du Donjon.

Euskaraz,

 “Hemen azaltzen dugun irudi honek [Ikus 
690] erakusten du (A)-n, Ate honen Oinplanoa, eta 
(B)-n bere Ebakidura edo Sekzio Longitudinala. 
Ixten zen (Ikus Ebakidura) Baskula-Zubi baten bi-
tartez, Arrastelu batez, Barrak dituen Ate-orri batez 

[690] Coucy-ko Dorreko Atearen Oinplanoa eta Ele-
bazioa edo Altxaera (Viollet-Le-Duc, 1854-1868, T 7 
porte).
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Fosoaren fondora heldu ahal izateko leku erraze-
naren aldean dago erreserbatua. Matxakol bat zen, 
zeren (g) berme Barrak dituzten Langetetan, ebaki-
duran adieraziak, ezarri beharko bailirateke, eraso 
kasuan, Lezi-leihoz zulatutako Karelak, Lubakian 
edo Fosoan borrokatzeko. Alde honetan, era berean 

partea, Eskalarena eginez, eraitsi edo abatitua izan 
zitekeen, eta goarnizioak horrela irteteko bide bat 
aurki zezakeen Zubitik jaisteko beharra gabe. Na-
hikoa izango litzateke horrela banerko Ate-orriak 
irekitzea, eta Arrastelua altxatzea, eta hori egin 
genezake Zubia eraitsi edo abatitu gabe, Kabes-
trantearen danborraren Kateak bilduz. Zubiaren 
(O) parte mugikor edo mobila altxa genezake (S) 
katearen bitartez. (A) oinplanoak adierazten du 
Baskula-Zubiaren egitura eta Oholtza fi nkoare-
na, bere Langetak (d)-n daude trazatuak. Ikusten 
da, alde batetik, gainontzekoa (f)-n, Langeta eta 
Baskula-Zubiaren Oholtzaren artean, espazio hut-
sa nahiko handia. Espazio hau setiatua Lubaki edo 

[700] Goiko Atea duten Dorre mota kostaldean, Borde-
le-tik Donibane Lohitzune-raino eta haratago. Irudikoa 
Bordele-koa dugu (Viollet-Le-Duc, 1854-1868, Tome 
6, Maisons de Champs).

[710] Little Wenham Hall. Dorre-Etxea eta goiko atera 
igotzeko zurezko eskailera. 1275. Suffolk. Ingalaterra 
(http://viewfi nder.historicengland.org.uk/gallery/450/
CC0/CC001175.jpg).

[720] The Tower of Hallbar. Goiko Atera heltzeko 
Zurezko Eskailerekin, 16. mendea. Braidwood. South 
Lanarkshire. Eskozia (http://www.discoverbritainmag.
com/wp-content/uploads/2014/04/1.3545581-ima-
ge-791107364.jpg).
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premiazkoa da arkitektoak gai honetan formatzea.
 
 Adibidez, Latsaga Gaztelu-Jauregiko 
Goiko Atearen arrasto batzuk besterik ez dute 
iraun, eta ez dakigu benetan nolakoa zen. Eta ez 
dakigu inoiz jakingo dugun. Baina esfortzu bat 
egin behar dugu imajinatuz Ate horrek nola fun-
tzionatzen zuen. Hasteko, Baoaren inguruan egon 
zitezkeen Habe-zulo edo Mentsulak desagertu egin 
ziren, Ate Nagusia ireki zutenean, eta Horma be-
rregin zutenean. Baina iraun dute oraindik Atetik 
ez oso urrun bi pieza misteriotsu, oraindik inork 
esplikatu ez dituenak. Atearen eskuinetara, Men-
debaldera, Mentsula bat eta Habe-zulo batek iraute 
dute. Baina Asiron-ek esaten baldin badu ere su-
posatzen duela Atera heltzeko Sistemarekin harre-
mana beharko zukeela ez da ausartzen hipotesi bat 
botatzera. Zaila da, dena oso modifi katua baitago. 

 Bestalde, Normand-ek aztertu zuen 
Laustania Dorrean ere Goiko Ate bat dugu, 
hobekiago esanez bi, eta han pieza gehiago pre-
serbatzen da. Habe-zuloak Baoaren azpian eta 
abar. Horiek denak kontuan harturik, azkenean 
norbaitek botako du hipotesiren bat. Atal ho-
netan beherago hitz egingo dugu Asturias-eko 
Dorre bati buruz, eta han iraun duten piezak na-
hiko komplexuak dira, eta oso interesgarriak.    

 Bestalde, Viollet-Le-Duc berak, bere hiz-
tegi famatuan ere, Maison artikuluan, Maisons 
de Champs epigrafean zera dio (Viollet-Le-Duc, 
1875: Maisons de Champs), landa etxebizitza 
batzuk zeudela, bakarrik eta segur aski bere au-
zokoekin gaizki bizi ziren gizakientzat antolatuak, 
Mendebaleko kostaldean. Hobekien kontserba-
turiko eta inportanteenetako bat Bordele-tik hur-
bil zegoen, eta Urez betetako Lubaki edo Foso 
batez inguratua egon zen. Paretan landatutako 
hamabi Mailetako Eskailerak eramaten zuen 
Uraren mailatik Goiko Ate batera. Agian Ohol 
bat botako zuten Lubakia edo Fosoaren gaine-
ra, sartu nahi zutenean. Ateak Lehen Solairuko 
Sala bakarrera eramaten zuen, Tximinia zuena, 
eta Leiho txiki bat, eta sei Gezi-leiho ireki ziren.

 Soto batekin komunikatzen zen Gela-
ren erdian irekitzen den Tranpa-ate baten bitar-
tez. Espiral Eskailera hartuz iristen zen Bigarren 
Solairura, eta honek ere Tximinia zuen, lehenak 
bezala. Gezi-leiho eta Matxakol edo edo Ma-
txikulazioak zeuden Sarrera Atearen gainean.

(h) Mentsulak daude (Ikus Oinplanoa) Harrizko 
Banda bat Zubiaren azpialdea ezkutatzen duena, 
eta defendatzaileak Eskalatik jaitsi zitezkeen. (T)-
n trazatu dugu elebazio Gelan gainean egindako 
Ebakidura Transbertsala, eta Sarreratik begiratua.

 Coucy-ko Dorreko Ateak oso sofi stikatua 
dirudi, autore frantziarrak berak aitortzen du, garai 
hartako harrigarriena dela. Honek noski ez du esan 
nahi beste inon holako aterik ez zegoenik, ezta ere 
antzeko mekanismoak erabiltzen zituztenak. Agian 
pixka bat sinpleagoak, baina funtsean funtzio 
bera konplitzen zutenak, eta printzipio berekin. 

 Viollet-Le-Duc-ek Coucy Dorrea bere be-
giekin ikusi, eta dokumentatu egin zuen, zutik bait-
zegoen bere garaian. Horregatik, berari esker Dorre 
honen informazio estiamaezina dugu. Gure Eremua 
Zabalean ez dira horrelako sistema konplexuak zi-
tuzten Goiko Ateak falta, horiek dokumentatu zi-
tuztenak baino. Esan nahi baita, gure Eremu Zaba-
lean Viollet-Le-Duc-ak falta izan direla. Horregatik 

[730] Dorre Luzea-ko Ateak. Goikora Patinaren bidez 
heltzen da. Behean beste Ate bat dago. Zarautz. Egun-
go Gipuzkoa (Tesi Autorearen Argazkia, 2010 Otsaila).
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1997: 12) Jabe eta Jaun zena. Eta eransten du Lei-
nuaren buru hark batzuetan “Leinuko Kabua” deit-
zen ziola bere buruari, “izen anbiguoa guretzat” 
dio, jatorriz nafarra omen zena, gizarte apalago 
beste Leinu batzuetatik bereizteko, eta nekazarien 
eta jabe txikien saldotik edo masatik urruntzeko, 
horiek ere beren Oinetxea baitzeukaten, baina ga-
rai hartan, antza, oso gaitasun juridiko mugatua 
zeukan eta, oro har, Ahaide Nagusiaren mende 
zeuden. Irakurleak ongi begiratu badio dagoene-
ko konturatuko zen, autore honek “anbiguo” eta 
“antza” eta “omen” gehiegi jartzen dituela. Zuhur-
tasunak horrelako esaerak erabiltzea gomendatzen 
dio zientifi ko bati, baina bere neurrian. Autore 
honek bere liburuan azaltzen dituen Oinetxeen 
Armarri guztiak Nafarroako Armeria Liburu-tik 
atera ditu, berberak aitortzen duenez liburu bukae-
ran ikonografi ari buruzko iturriak aipatzen ditue-
nean. Beraz, ez dugu ongi ulertzen zergatik dion 
”omen” hori, jatorri nafarra duela esaten duenean. 
Bere buruari egin beharko liokeen galdera ondo-
rengoa da. Zergatik daude Gipuzkoako Leinuetako 
armarriak, Nafarroako Armeria liburuan? Gure us-
tez, bistan da, nafar jatorrikoak zirela, Nafarroako 
Erresumako nobleziaren parte zirelako, Nongoak 
bestela? “Leinuko Kabu” edo Cabo de Linaje eta 
Ahaide Nagusiak gauza bera direla jada esan dugu. 
Hala ere, modu nagusian inposatzen den “zuzen-
tasun politikoari” men eginez, autore askok “arti-
fi zialki” eta “azientifi koki” berezi egiten dituzte. 
Nafarroako Armeria Liburuan argi eta garbi azal-
tzen dute, zer den Armeria Buru Jauregi bat, eta 
zera dio, Jatorrizko Oinetxe bat dela, hau da, Erre-
sumako Leinu Zaharrenen Oinetxeak, eta bertako 
Seme-Alabetatik datoz beste Oinetxe guztiak, eta 
handik ekartzen dituzte Armak edo Armarriak. Ar-
meria Buru hauek zerga orotik libre zeuden. Esan 
dugu jada Asiron-ek diola euskal hiru probintzie-
tako nobleek oso berant arte, Valladolid-en bere 
kaparetasuna justifi katzeko Nafarroako Erresu-
mako nobleen ondorengoak zirela ziotela. Ez gaitu 
De Aguinagalde-ren jarreak harritzen, aldameneko 
paragrafoan esaten baitu Amezketa-ko Dorreari 
“Jauregia” esaten diotela agian Nafarroatik “hur-
bil” dagoelako. Ondoren dio garai honetan Jau-
regiaren jabe “afrantsesatua” Oier Amezketa-koa 
eta Senpere-koa dela. 1380 urtean Euskal Herriko 
Iparraldeko Senpere herri eta Oinetxeko Andere 
baten semea izategatik “afrantsesatua” dela ez da 
zientzia egitea. Hori egungo ikuspegi hertsi eta au-
rreiritziekin historia egitea da. Izatekotan “ingeles-
tua” beharko luke-eta. Iparraldeko lurralde horiek 
ingelesen esku baitzeuden. Baina hori, guztiok da-

Segitzen du autore frantziarrak, eta adierazten du 
hauetako etxe batzuk kostaldean Bordele [Ikus 
700] eta Baionaren artean, eta Donibane Lohitzune 
baino haratago ere zeudela. Pentsatzen du etxebi-
zitza hauek Guiena-ko dominazio Britainiarreko 
garaikoak direla (guk pentsatzen dugu, argipen txi-
ki bat besterik ez bada, dominazio ingelesa esan 
nahi zuela, Britainia Handia 1707-an osatu baitzen, 
hau da, berantago). Izatez, ikusten dugu Suffolk-
eko Konterrian, Ingalaterran, Etxe Txiki bat, Litt-
le Wenham Hall [Ikus 710] deiturikoa, adreiluz, 
1275-an eraikia modu berberaren arabera, eta 13. 
mendeko bukaerakoa dena. Eraikin hau paralelo-
gramo bat da, angeluetako batean Dorrexka bat due-
la Espiral Eskailera batekin. Goiko Sarrera zegoen, 
eta bertara heltzen zen paretan landatuta zeuden 
mailen bitartez. Eskozian ere aurkitu dugu beste 
paralelo bat, The Tower of Hallbar [Ikus 720], hau 
ere Goiko Atera heltzeko Zurezko Eskailerarekin.

 Bere aldetik autore gipuzkoar batek (De 
Aguinagalde, 1997: 62) Gipuzkoako Dorre-Etxeei 
buruz duen liburuan komentatzen du, antzinakoa-
goak diren Dorretan, Sarrera Atea Lehen Solairuan 
kokatzen zela, eta bertara heltzen zela harrizko Es-
kailera (edo Patin) batez, edo Zurezko Eskailera 
batez, eta peril kasuan behar zenean erretiratu egi-
ten zela. Dorre batzuk hala nola Dorre Luzea-koak, 
Zarautz-en [Ikus 730] edo Ereñozu-koak kontser-
batzen dute Patin bikain bat. Eskailera Gezi-leiho 
Serie batez defendatua dago. Dorreen erabileraren 
transformazioarekin, eta beraien izaera defentsi-
boaren galerarekin, Sarrera, Lurreko Solairutik egi-
ten hasi zen, eta Ate honek proportzio handiagoak 
hartu zituen. Goi nafar autore Asiron-ek, berari egin 
genion elkarrizketa pertsonal batean, komentatu zi-
dan Patinaren Karelak ere Defentsa Funtzioa izaten 
zuela, Atea behera botatzeko Ingenioak erabiltzea 
eragozten baitzuen, adibidez Talka-ahari famatua, 
Ateak kolpez hausteko erabiltzen zena. Mekanis-
mo honek ongi funtzionatzeko lekua behar zuen, 
kolpeak Talka-aharia balantza eraziz lortzen bai-
tziren, eta Eskaileraren Karelak mugimendu hori 
eragotzi egiten zuen. Berriz ere azaltzen da hemen,  
“multifuntzionalitatearen” kontzeptua, autore ho-
nek esplizitoki kontzeptu hau aipatzen ez badu ere. 

 Bestalde, autore gipuzkoarrak zera dio 
Oin-etxeari buruz. Entitate edo Izaera Propioa 
zuela bai geografi koa eta bai juridikoa, eta bere 
“barrutian” edo “terminoan” eraikitzen zen Leinu 
Buruaren Etxe Nagusia, bera baitzen Oinetxea-
ren12 (autoreak orube idazten du)(De Aguinagalde, 
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gunez, harrigarria badirudi ere, autore hauek ere ez 
dute garbi bi Ateen zergatia. Eta onartu behar dugu 
maila intelektual oso altukoak direla biak, eta be-
netan adituak direla “Historian” baina dirudienez 
ez “Arkitekturan”. Gainera faltsua den olioa eta 
berunaren topikora jotzen dute. Esan dugu material 
oso garestiak zirela, horrela, nolanahi botatzeko.

 Gipuzkoako eremua bukatzeko Galartza 
Dorre-Etxearen [Ikus 740] analisi estratigrafi ko 
batera jo dugu, Gipuzkoar arkeologo talde batek 
burutua (Etxeberria, Moraza, Uribarrio, 1997: 12), 
bertan Dorre horren Arkitekturaren Eboluzioaz, eta 
bere Eraikuntza Fase diferenteei buruz hitz egiten 
baitute. Zera diote, Dorreak Lehen Fasean Sarbi-
de Bao bakarra izan zuela, Iparraldeko Lurreko 
Solairuan. Eta faktore honek bihurtzen zuela hori 

kigunez, ez da serioa. Lurralde horiek, “nomina-
lki” soilik Ingalaterra-ko Errege-Erreginenak bai-
tziren. Autore honek berak, aldameneko orrialdean 
jartzen duen zuhaitz genealogikoan ikus dezakegu, 
1368-an Oier honen aita Petri Lopez Amezketa-
koa, Senpereko Anderearekin ezkondu zena, “mis-
teriotsuki” Nafarroako basailu naturalizatu zela. 
Bide batez, esan zezakeen Senperako Anderea “in-
gelesa” zela, “ez daki” edo “ez da ausartu”, esan 
dugunez, garai hartan Gaskoinia, Lapurdi eta Zu-
beroa Ingalaterrako Errege-Erreginen mende bait-
zeuden. Aipatzen du ere Oier-en anaia Joan Nafa-
rroako Errege-Erreginen alabarekin ezkondu zela. 
Autore honek Gipuzkoako Dorre-Etxe eta Leinuei 
dedikatutako liburuan, ez zaio Nafarroari aipa-
men gehiagorik egiten, liburu guztia Nafarroako 
Armeria Liburuan agertzen diren Gipuzkoako 
Leinuen Armarriez josita badago ere (Komatxo 
guztiak Tesi Autorearenak dira, nahikoa dugu).  

 Ikus dezagun zer dioten horri buruz, duela 
urte asko Donostian kokatuak dauden, goi nafar eta 
galiziar autore batzuk (Orella13, Estévez14, 1996: 
61, 62) Gipuzkoako Dorre-Etxeei buruz idatzi zu-
ten liburuan. Orokorrean Dorre-Etxeei buruz hitz 
egitean zera diote, eduki ditzaketela bat edo bi Ate, 
eta kasu honetan bigarren Atea Solairu Nagusian 
dagoela, eta bertara Harrizko Kanpo Eskailera ba-
tez heltzen dela, eta Hurda edo Kadalfalku batez 
defendatua egon zitekeela. Ate bakarrak Matxakol 
edo Matakan altu batez defendatzen zirela, beti 
prestatua, asaltatzaileen burura irakiten dagoen 
olioa eta berun funditua jaurtikitzeko. Ikusten du-

[740] Galartza Dorre-Etxea. Hego-Ekialdeko bista. 
Goiko eta Beheko ateak. Aretxabaleta. Egungo Gi-
puzkoan (http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/appcont/
monumentos/fotos/K46A20031001173534904_G.
JPG).

[750] Galartza Dorre-Etxea. Hego-Ekialdeko Bista. 
Goiko eta Beheko ateak, eta apareilu diferenteak garbi 
bereizten direla dirudi (Bertan 11, Gipuzkoako Dorre-
txeak eta Leinuak, 12 orr.). (http://bertan.gipuzkoakul-
tura.net/bertan11/argazkiak/g/020.jpg).

[760] Muñatoiz-ko Gaztelu-Dorrea. Ikuspegi Orokorra. 
Muskiz. Egungo Bizkaian (http://www.visitenkarterri.
com/default/imagenes/2013/07/684912_es--xl.jpg).
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berriz ere intsistitzen dugu, Analisi Estratigrafi ko 
bat ongi burutzeko, horrela deitzen baitiote Galart-
zan egin duten azterketari, Metodo Arkeologikoa 
aplikatu behar dela zorrotz. Bai lur azpian eta bai 
lur gainean. Eta Eraikinen Paramentuetan irten 
diren Unitate Estratigrafi koak zeintzuk diren, eta 
zergatik diren azaldu behar da, banan bana. Erre-
gistrto-Orriak eginez. Ondoren Unitate Estratigra-
fi koen (UE) Zerranda erantsi behrako litzatek, eta 
azkenik, Harris-en Matrizea aplikatu, eta Sekuen-
tzia Kronologiko erlatiboa eraikiz behetik goraino. 
Eta honen ondoren, Datatze Absolutua egitea po-
sible egingo duten elementu batzuen analitikekin, 
adibidez, Kare-mortairuaren datatzearekin (orain-
dik oso zaila bada ere, horretan ari baitira ikertzen 
oraintxe geologoak), edo artefaktu batekin, data 
fi dagarri bat lortu, horrela Eraikin osoaren arkite-
ktura Eboluzioaren Faseak eta Sekuentzia Abso-
lutua proposatu. Horrela, beste ikertzaile guztiek 
kontrastatu ahalko dugu egin dutena, eta zergatik 
egin duten. Eta aukera izango genuke ados ez ego-
teko, eta errebatitzeko. Bestela, misterio hutsa da. 
Hau guztia, ez da azaltzen artikulu honetan, eta ez 
dute aipatzen beste inon azaltzen denik, eta artiku-
lua, lan horren guztiaren laburpen bat denik ere, 
eta konklusioak besterik ez dituztela jarri leku pro-
blemengatik. Ez dakigu zinez lan honetan Hormei 
Metodo Arkeologikoa aplikatu zaien ala ez, ez dute 
aipatzen bederen. Hemen aipatu dugun metodoak 
ez du garantizatzen ere egia osoa lortzea, baina gu-
txienez gauzak zentzuz egin direla garantia bat da. 
Beraz, guk oso zuhur izaten segituko dugu horre-
lako azterketekin. Bestalde, guk Galartza Dorrearen 
marrazki [Ikus 750] bat ekarri dugu hona, aipatu 
gauza guztiak hobekiago ulertzen baitira, marrazki 
baten bidez, argazkia batek baino intentzio han-
diagoa baitu, baina hori Metodo Arkeologikoa 
adieraziko dugunean sakonduko dugu gehiago.

 Bere aldetik, arestian Kadafalkuari buruz 
zer zion aipatu dugun autore bizkaitarrak (Gonzá-
lez Cembellín15, 2004: 279) bere Dokotoretza Te-
sian Enkarterrietako Dorreei buruz hitz egiten digu. 
Komentatzen digu Muñatoizko Gazteluaren [Ikus 
760] kasuan, Muskiz-en, Bizkaian, Bizitzeko So-
lairuan ireki zela Dorrerako Sarrera Bakarra, Arku 
Zorrotz estu bat Ganga Zilindriko Beheratu batez, 
pixka bat alboratua dagoena Fatxada Nagusian. Ez 
daki bertara iristen ote zen Harrizko Patin baten bi-
tartez, edo Eskuzko Eskailera batez, peril kasuan 
erretira zitekeena. Egiaztatzen dugu, autore honek 
garbi duela Defentsarako Goiko Ateak zer ziren.

izan zedin Eraikinaren punturik ahulena, eta noski 
bertan kontzentratu zirela Defentsa Elementu ge-
hien. Autore hauen arabera, Bigarren Fasean itsutu 
egin zuten Iparraldeko Sarbide Baoa, eta  berri bat 
ireki zuten Ekialdean, eta Bao berri honetara, Ja-
torrizko Atearen arkuko dobelak mugitu zituztela. 
Eta gainera bigarren Sarbide bat ireki zutela So-
lairu Noblean. Bao berri hau Arku Zorrotz batez 
burutu zela, dimentsio txikiagoarekin. Eta Bao be-
rrirako Sarbidea Patin baten bidez gainditzen zela, 
Eraikin mota hauetan ohikoa zenez, diote, egun 
desagertua dagoena, eta Eskailerak Iparralderantz 
atera zituztela, mantentzen den koskan ikus dai-
tekeenez, Harlanduzko Paramentuan oraindik latz 
zizelkatua dagoena. Segitzen dute esanez Sarbide 
berriak posible egin zuela Sarrera zuzena Solairu 
Noblera, baina Defentsa gaitasunaren galera eka-
rri zuela honek, Patinak Eki Fatxadan kokaturta 
zeuden bi Gezi-leihoen erabilera desgaitu bait-
zuen. Hain zuzen ere Patina Defentsa Elementu 
nagusienetakoa denean, normalean. Halaber, Lu-
rreko Solairuko Ateak behartu zuela bere alda-
menean zegoen Gezi-leihoa modifi katzera, arme-
tarako zulorako Irekidura zulatuz goiko partean. 

 Esan behar dugu, gutxienez kuriosoa dela 
estudio hau, zeren modifi kazio guzti hauek, anali-
zatu ditugun Dorre guztietan gertatzen ohi dena-
ren kontrako norabidean baitoaz. Esan nahi baita, 
Defentsa Dorre guztietan lehen irekitzen den Atea, 
Goikoa baita, eta ez da besterik. Eraikinaren De-
fentsa Sistemaren giltzarria baita hau. Esan dugu 
birritan, hasieran peril kasuan erraz erretira zite-
keen Zurezko Eskala bat besterik ez zutela bertara 
heltzeko. Horregatik, harrigarria suertatzen zaigu 
autore hauek Dorre honen Lehen Fasean Sarbide 
bakarra Lurreko Solairuan planteatzea, eta gaine-
ra eransten dute, puntu ahulena denez Gezi-leihoz 
josteko beharra izan zutela. Ondoren Fatxada nagu-
sia aldatu egin omen zuten, eta beste batean berriz 
ere Lurreko Solairuan ireki zutela Sarbidea diote, 
zabala gainera. Eta azkenik, ireki zuten Patin ba-
ten bidez heldu behar zen Goiko Atea, eta estuena. 

 Guzti honek, gure iritiz apalean, ez du 
inolako zentzurik Defentsa logikarekin. Eta ho-
rrela bada, argi dago Dorre hau ez dela Defentsa 
Dorre bat, konklusio horretara iritsi beharko litza-
teke. Autoreek esaten dutenez, pixkat berantiarra 
dela, 14. mendekoa, beraz ez omen da, 13. men-
dean Eraiki ziren Lehen Defentsa Dorretako bat, 
baina gure ustez ez da hain berria, Defentsa guz-
tia ia “atrezzo” modukoa izateko. Dena den, guk 
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buru edo modilloi pare baten gainean. Dorre bat-
zuetan Mentsulek ilara jarrai bat osatzen zutela, ia 
fatxada osoan zehar, eta horregatik suposatu behar 
dela Teilatutxoak Eskalinata osoa estaltzen zuela.

 Azkenik, esplikatzen du, Sarrera gaineko 
edo Eskailera osoaren gaineko Teilatua dudarik 
gabe Izaera Erresidentzialeko Elementua dela, eta 
aldi berean Eraikinaren Izpiritu Militar hipote-
tikoarekiko radikalki kontrakoa, erasotzaile posi-
ble bati babesa ematean, hain zuzen ere, etxearen 
Ate Nagusian. Eta horrek pentsatzera darama, be-
rriz ere, Elementu berantiar baten aurrean gaudela, 
segur aski, inexistentea zena aurreko Eraikinetan. 
Guk pentsatzen dugu beste azalpen bat egon daite-

 Tesi beraren beste paragrafo batean zera 
dio, Dorrearen gorputzari erantsi zitzaizkiola zen-
bait Elementu Akzesorio. Ezagutzen dugula Pa-
tina, Hormetako bati atxikitako Harrizko Eskai-
lera, alegia, eta honek posible egiten zuen Goiko 
Sarrerara heltzea. Autore honen arabera, zentzu 
hertsian, Patin terminoa Patio txiki bati esaten 
zitzaion -hortik bere izena- Eraikinaren Ate Na-
gusiaren aurrean zegoena, hau da, Harrizko Itxie-
ra bat, eta bertatik Eskuzko Eskala baten bitartez 
vara edo Dorrearen Gorputzeraino heltzen zela, 
eta tamaina nahiko handikoa izatera irits zitekeela. 

 Kasu guzti hauetan atzeman daiteke Pa-
tina erantsia dela, bere Horma ez baita Dorre-
koarekin lotzen edo trabatzen, bertan apoiatu 
besterik ez baita egiten. Autoreak esan nahi du 
ondoren eraikia dela. Hala ere, bere eraikitzea ia 
inoiz ez zen asko atzeratuko denboran Eraikina-
ren Gorputz Nagusiarekiko, Baoen tipologia, eta 
Karelaren apareilua -dagoenean- beti antzekoak 
baitira bi elementuetan. Baina zoritxarrez, auto-
reak ez du espezifi katzen zeintzuk diren bao tipo 
horiek, eta apareiluen ezaugarriak, adibidez, posi-
ble egin dezan data determinatu batean fi nkatzea. 

 Apareiluen kronologian lan handia dago 
egiteke gure Eremu Zabalean, autore batzuk 
hasi badira ere lantegi honekin, oraindik asko 
falta zaigu, beste Herrialdetan egin diren lana-
rekin parekatzeko. Antzinako Nafarroako Erre-
suman, partikularki urriak dira azterketa hauek. 
Autore bizkaitarraren Tesia, azken urteotan 
Dorreen inguruan egin den lanik sakonetakoa 
dugu. Baina zoritxarrez ez du Metodo Arkeolo-
gikoa erabili, Metodo Analogikoa baizik, His-
toriagileek asko erabiltzen dutena. Horregatik 
pentsatzen dugu lan hau herren gelditzen dela.

 Eransten du posible bada ere, Dorre batzuk 
Patina edukitzea aurreko etapetan, Muñatoiz-eko 
kasuak pentsatzera daramala, gutxienez bere forma 
ohikoenean, eta Harriz eraikia, ez zela data beran-
tiar bat arte oso hedatua egon. Beraz, autore honek, 
Bizkaiko Dorre gehienak berantiarrak eta benetako 
Dorreen kopiak direla esaten badu ere, kasu ho-
netan, Muñatoizko Gaztelu-Dorrean onartzen du, 
benetako defentsa Dorre baten aurrean gaudela. 
 
 
Bestalde, dio okasio batzutan Dorrerako Sarrerako 
Atea Teilatu batez babestua egongo zela, zutikoetan 
bermatua, Patineko eskubandaren gainean, eta har-

[770] Aranguren Dorre-Etxea. Orozko. XIV-
XV-XVI mendekoa. Egungo Bizkaia (http://
leku-bereziak.nirudia.com/photos/normal/leku-be-
reziak-20090614185138.jpg).

[780] Sallepissan Dorre-Etxea. 14-15-16. mendekoa. 
Montreal de Gers. Gers. Gaskonia (http://www.mon-
trealdugersanimations.com/images/discover/sallepis-
san.jpg).
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keela, hots, Elementu Militarrentzat kontzebitutako 
Mentsulak, beren Jatorrizko Funtzioa galtzerakoan, 
berantago berrerabili egin zirela Elementu Erresi-
dentzial hauetarako, arkitekturan oso ohikoa denez. 
Hipotesi hutsa besterik ez bada ere posible dena ere.

 Autore arabar ospetsuak (Portilla, 1978: 
196) bere Tesian, Puertas kapituluan, Puertas Ele-
vadas con puentes y escaleras exteriores o “patín” 
epigrafean zera dio, oso arrunta zela Erdi Aroko 
Dorreek azal zitzaten beren Ate Nagusiak Eraki-
naren Lehen Solairuan. Bertara heltzen zen, zuze-
nean kanpotik, Dorreko Solairu Nobletara, Beheko 
Ateak ordea balio zuten Sarbide gisa Ukuilurako, 
Sukaldetarako eta beste Gela Sekundario eta zZr-
bitzuzko batzuetarako. Autore hau kontraesanean 
erortzen da. Gure iritziz Goiko eta Beheko ateak 
ezin zuten hasieratik koexistitu, absurdo bat da. 
Eta esan behar dugu, autore hau izan zela gure ar-
tean, daramagun gai honetan, metodologia16 bat 
erabili zuen lehena. Eta intuizio handia izan zue-
la, eta izatez, gure iritziz, berak 1978-an, egin-
dako Dorreen klasifi kazioa, funtsean, indarrean 
dagoela, beste izendapen batzuk erabiltzen badira 
ere. Hala ere, ez zuen Metodo Arkeologikoa era-
bili, eta honek bere lana ere mugatu egin zuen.  

 Baina segitzen du. Goiko Ateetara iristen 
zen, batzuetan Lubaki edo Foso batetik luzatutako 

[790] Belasko/Velasco Leinuaren Espinosa de los Mon-
teros Dorrea. Merintateen Eskualdea. Burgos. Egungo 
Gaztela. Goiko Atera heltzeko, Ateak duen Harrizko 
Itxitura edo Patin Itxia du, Merloi eta guzti. Dorre ho-
nek gainera gailurrean merloiak ezin hobeto preserbatu 
ditu (http://www.turismoburgos.org/sites/default/fi les/
culture_art/images/castillo_de_los_velasco_de_espo-
nosa_de_los_monteros1.jpg).

[800] Isasi Goikoa. Eskailera itxira sartzeko Atea bar-
netik begiratua. Galdakao. Egungo Bizkaia 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2014 Otsaila).

[810] Fontetxako Konestablearen Dorrea. Kanpoko 
Eskailera Bikoitza. Fontetxa. Egungo Araba 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2013 Abuztua)
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Gure argudio hau hobekiago indartzeko, ikus 
dezagun ondoren, zer dion gai honi buruz au-
tore okzitaniar batek (Séraphin, 1999: 39)
Sala eta Gaztelu gaskoiei buruzko bere ar-
tikulu batean Eremuari buruz. Zera esaten du, 

 Les Salles et Châteaux gascons ont été 
souvent considréré comme de simple varian-
tes des maisons fortes qui pullulent dans le Sud-
Ouest de la France et que l’on a comparées aus-
si aux Casastorres du Pays Basque ainsi qu’aux 
Pele-towers d’outre-Manche. On pourrait in-
voquer égalment la Turmburg germanique.

Euskaraz,

 “Sala eta Gaztelu gaskoiak maiz izan 
direla kontsideratuak Frantziako Hego-Mende-
baldea infestatzen zuten Dorre-Etxeen, “Etxe 
Gotortuen”, bariante sinple gisa, eta konpara-
tu ziren Euskal Herriko Dorre-Etxeekin, halaber 
Ultra-Mantxa-ko Pele-towers-ekin. Eta Modu 
berean inboka zitekeen Turmburg germanikoa17”.

Zubien bidez, edo beste batzutan “Patinen” bidez. 
Eta eransten du arabarrak, kanpotik Hormei atxi-
kita egoten ziren Harrizko Eskailerak izendatzeko 
erabiltzen den lokalismoa dela hitz hau, “Patina”.

 Ateak, Goikoa eta Behekoa, hurrenez hu-
rren Etxebizitzako Geletara eta Gela Akzesorioeta-
ra irekiak, batzuetan Fatxada beran irekitzen ziren, 
Ureta Dorrean gertatzen den bezala, non Goiko 
Atea, bidetik luzatutako Zubi batez heltzen zen, 
eta horren eta etxearen artean, Lubaki edo Foso le-
hor bat geratzen zen. Hemen berriz ere kontraesa-
nean erortzen da, Asiron-ek egiten duen bezala. 
Beheko Ateak ez baitu harremanik Goikoarekin, 
eta beraz aleatorioa baita zein  fatxadetan dauden.

 Beste batzuetan, El Valle Dorrean, Zuat-
za-n, gertatzen den bezala, eta Astobitza-ko Do-
rreko aurrietan, Lehen Solairurako Sarbide Atea 
Dorreko atzeko fatxadan zegoen, bi metro baino 
gehiagoko Lubaki batez defendatua, Zuatza-n, 
eta oraindik lodiagoa Astobitza-n. Azken Dorre 
honetan atzeman daitezke perfektuki Gezi-lei-
hoak, zeinak, eraikinaren barnetik, irekitzen bai-
tziren hain justu Sarbidea eta bere Pasabidea de-
fendatzen zuen Zubiaren altueran. Autore honek, 
Asiron-ek egin akats bera errepikatzen du. Ana-
lisi deskriptibo hutsa burutzen du, eta beraz,  ez 
du zergatiaren arrazoirik ez bilatzen, ez azaltzen.

 Baina Goiko Atetara heltzeko modu arrun-
tena Araban “Patina” edo Kanpoko Eskailera zela 
dio, gehienetan Atea irekitzen den Hormari itsat-
sita. Eta ondoren Eremuari egiten dio aipamen. 
Igoera mota hau maiz egiten da Iparraldeko do-
rretan. “Espainiako Iparraldeari” buruz ari. Dorre 
hauen banatze geografi koa dio hedatzen dela As-
turias-etik, non aurkitzen baitugun Guiana Dorre-
ko “Patina”, Llanos-en, eta Ebro eta Pisuerga-ko 
haran garaietan zehar ere, eta Hego Euskal Herri 
osoan, Ebro-ko depresiora iritsi arte. Ongi dago 
hori, gure Eremu Zabalaren Mendebal-Hegoal-
dea baita. Baina guk erantsiko genuke, Iparraldea 
falta dela, hau da, Pirinioetaz Iparraldera, beraz, 
faltako lirateke Ipar Euskal Herria eta baita ere 
Gaskonia osoa. Autore honek, arestian jada aipa-
tu dugun akats arruntena egiten du hemen. Egun-
go partizio administratiboetatik, duela mendeak 
iragan ziren gertakizunak aztertu. Partizioak eta 
lurraldeen harremanak ez zirenean egungoak di-
renak. Gure ustez, hori ez da jarrera zientifi koa.

 

[820] Peñerudes Dorrea. Goiko Atearen inguruan, 
Zubi baten Mekanismoaren aztarnak dituena. Morcín. 
Asturias (http://www.asturnatura.com/Imagenes/luga-
res/1874/1.jpg).



402 14. KAPITULUA. ARKITEKTURAREN ERAIKUNTZA, ESPAZIO ETA MORFOLOGIA ANALISIA

Gipuzkoan, Zarautz-en. Beste batzuetan, Burgos-
eko Espinosa de los Monteros-en gertatzen den be-
zala, eta beste Bizkaiko batzuetan, eta segur aski, 
Arabako Orgaz Dorrean, Fontetxa-n, “Patinak” 
eraman zuen eskailburu estali batera, Goiko Atea-
ren mailan babestutako Sarbidea zen hau (Portilla, 
1978: 197). Autoreak ez badu esaten ere, lurralde 
guzti hauek historikoki Nafarroakoak izan dira.

 Fontetxa-ko Konestablearen Dorrean 
[Ikus 810] Kanpoko Eskailera Bikoitza zen. 
Ezkerreko adarra Mendebaleko alboko Horma-
tik abiatzen zen, eta halako altuera batean iris-
ten zen Fatxada Nagusira, eta han zegoen Goiko 
Atea. Abiatze hori Hurda edo Kadafalkuen bidez 
defendatua zegoen, bertan kontserbatzen diren 
Harrizko Modilioiak ikusita. Eskuineko adarra 

 Ondoren tipologiaren batean, izaera pro-
gramatikoko halako espefi zitateak aipatzen baditu 
ere, hemen sartuko ditugu bi adibide oso antzeko, 
Bizkaiko Aranguren Dorrea [Ikus 770)] eta jada 
arestian aipatu dugun Gaskoniako Sallepissan Do-
rrea 14. mendekoa [Ikus 780]. Bizkaitarrak Patina 
badu ere, gaskoiak Patin Gabeko Goiko Ateko bere 
jatorrizko antolamendua mantentzen du, segur aski, 
bere garaian Zurezko Eskala bat izango zuen-eta.

 Segitzen dugu Arabako autorearekin, 
esaten baitu Goiko Sarrera hauen aurrekariak 
arakatuz irits gaitezkeela Eraikin Palazial Ramiria-
noetara, Santa Maria Naranco-koa prototipo gisa. 
Baina Erdi Aroko Fortalezietan gertatu zela dio, 
Kanpoko Eskalak zituzten Goiko Sarbideen exis-
tentzia, Eraikin horien ia kontsustantzial bihurtzea.

 Eta eransten du badirela Kanpoko Eskai-
lera Itxiak dituzten Dorreak, Dorrearen Lurreko 
Solairuaren aurrean dagoen Ate batez defendatuak, 
hau da, Eskaileretara Sartzeko Ate batetik iragan 
behar zela, Burgos-eko Espinosa de los Monteros-
eko [Ikus 790] Fortaleziakoak bezalakoak, eta 
Gezi-leihoek defendatzen duten Truin edo Eskail-
buru batera zeramatenak. Sarbide Atea dute ere 
Bizkaiko Isasi Goikoa Dorreko [Ikus 800] Eskai-
lerek, Galdakaon, adibidez (Portilla, 1978: 197).

 
Batzuetan “Patina” atxikitzen zaio sinpleki Hor-
mari, Arabako eta Bizkaiko Dorre gehienetan ger-
tatzen zen bezala, eta Torre-Luzea bezalakoetan 

[830] Peñerudes Dorrea. Goiko Atea barnetik. Morcín. 
Asturias (http://2.bp.blogspot.com/-8lHbGgOAlGs/
Vh-4JuuevFI/AAAAAAAAIN8/1BkzHD_P-_I/s1600/
DSC_0064.JPG).

[840] Murga Dorrea. 1272. XIII mendea. Eraikuntza 
Faseen Eboluzioaren marrazkia. Murga. Aiara. Egungo 
Araba (García Gómez, 2003: 133).

[850] Murga Dorrea. Egungo Egoera. Murga. Aiara 
Herria. Egungo Araba (http://azai.hostzi.com/2011-06-
08/2011-06-08_06_Murga_casa-torre.jpg).
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erantsi zuen, zentzu honetan bereiz ditzake-
gu bi Sarbide modu, kanpokoak eta barnekoak.

 Lehenengoei dagokienez, orain analizat-
zen ari garenak, autore honek erantsi zuen Sarbide 
modu diferenteen azken emaitza, Fatxadako Fron-
tispizioan jasotako Estrukturen araberakoa zela. 
Aipatzen duen lehen sistema Zubia da. Horrela,  Pe-
ñerudes Dorrean [Ikus 820], Morcín-en, Asturias-
en, oraindik kontserbatzen dira bi “Fiadore”, Atea-

ordea, Fatxada Nagusiaren beherean hasten zen.
 Orgaz-eko Konteen Dorreak, Fontetxa-
n ere, oso elebatua du Ate Nagusia, Dorre Tza-
rreko Solairuen altuera dela-eta, Arabako lirai-
netako bat da itxuraz. Kanpoko Eskailera ez da 
preserbatzen, baina bai Arku baten arrastoak, 
agian Truin edo Eskailburu estali batera Sarbi-
de bat Gezi-leihoekin, oraindik Araba-ko Ca-
daltso Dorrean ikus daitekeenaren modukoa.

 Dorre berantiarretan segitzen du, Ateen 
duplizitateak, baina Behekoak tamaina eta in-
portantzia irabazten doaz. Guk erantsi behar dgu 
eboluzioa hau logikoa dela, Goikoa pixka bere 
funtzioa galtzen ari baitzen. Segitzen du esanez, 
Dorreek beren bizitza zibilaren barrutia handit-
zerakoan, Ezkaratzak eraiki zirela Lurreko Solai-
ruan, eraikineko Gela Nagusien Sarbidearekin. 
Orduan bi Ateak, Goikoa eta Behekoa, fatxada 
berean ireki zirela, eta Goikoa inportantzia gal-
tzen zihoala, eta neurriak murrizten. Horrela, an-
tzinako Dorretan Goiko Atea nabarmenagoa zen 
bitartean, Dorre berantiarretan, ate zabalena Lu-
rreko Solairuan zegoen. Dorre batzuetan, Atea-
ren Defentsa oinarritzen zen Gezi-leiho zeharka-
tu bat edo biren existentzian, Ate horien fl akotan 
kokatuak. Hala ere, 15. eta 16. mendeko Dorre 
batzuetako fatxadetan erregularitatearen eta ore-
karen bilatzeak egin zuen bi Ateek ia neurri berak 
azaltzea, ia bi metro t’erdi altueran eta bat t’erdi 
zabaleran, bi Ateetan. Gure iritziz, bistan da, Do-
rre hauek jada Defentsaren funtzioa ez dutela le-
henesten. Jada fatxadaren konposizioari buruz ari 
gara hizketan. Benetako Dorre gerrariek ez zioten 
halako kontzeptuei kontzesiorik egiten noski. Eta 
hori autore honek ongi daki (Portilla, 1978: 198).

 Orain, gure Eremu zabaleko Hego-Men-
debaldeko ertzera mugituko gara. Autore asturiar 
batengana joko dugu (Avello Álvarez18, 1991: 101, 
102), eta bere Doktoretza Tesian Asturias-eko Do-
rreei buruz, zera esan zuen, Dorrea kanpoarekin 
komunikatzeko beharrak, eta Solairu diferenteak 
elkarren artean erlazionatzeko beharrak, erraztu 
zuela Arkitektura Estruktura diferenteen garape-
na, eta horietako asko jada desagertu egin direla. 
Gainera Atearen kokapena Bigarren Solairuan 
(Pentsatzen dugu Lehen Solairuan esan nahi duela, 
arkitekturan bederen konbenioa hala da) egoteak 
exigitzen zuela kanpoko elementuen presentzia, 
erraztuko zutenak kanpotik barnerako transitoa 
eta vice versa, irekidura hori, eta inguruko espa-
zioaren arteko altuera gainditzeko asmoz. Eta 

[860] Castello di Montarrenti. Siena. Italia (http://
www.caisiena.it/cmsimages/778/il%20borgo,%20oggi.
jpg).

[870] Eraikuntza Aktibitateak, Obra Faseak eta Erdi 
Aroko Berantiarreko Berreraikuntza Faseak. Castello 
di Montarrenti-ko Torre B. Siena. Roberto Parenti-ren 
arabera (Latorre González, Caballero Zoreda, 1995: 9).
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ren gainean simetrikoki antolatuta. Gako hauek 
Langet bat eusten zuten, segur aski, Zurezkoa, 
eta bertan labainduko ziren Zubiaren Tentsoreak. 
Bere Armadurak biratu beharko zukeen Portada-
ren trancoan kokatzen zen Kornisan. Zubiaren 
beste muturrean egongo zen, sarrerak lurrarekiko 
duen altuera zela-eta, Zubiak bermatzeko beharko 
zuen Estruktura bat, eta horren presentziak utziko 
zukeen komunikazio bat ezartzea barneko eta Do-
rreko espazioaren artean. Harrigarria da nola Do-
rre honen Horma sendoek zutik mantentzen duten 
oraindik, hain zuzen ere, egungo Nafarroa Garaiko 
Santa Cara Dorrea bezala, biei bi horma falta zaien 
arren [Ikus 830]. Irakulreak ongi uler dezan autore 
honek esplikatzen duen sistema ondorengoa dugu. 
Dorreak Goiko Ate bat du Fatxadan, lurretik haibat 
metrotara. Baina orain arte ikusi dugun moduan 
Eskala edo Eskailera baten bidez heldu beharrean 
bertara, hauek beste sistema bat erabili zuten. Do-
rreko Goiko Atean oraindik irauten dute Zubi Al-
txagarri batek Elementuak, beraz Zubi Altxagarria 
eraisti edo abatitzen zutenean horizontala gelditzen 
zen baina lurretik hainbat metrotara. Horra heltze-
ko, Dorrearen aurrean, eta Dorretik separatua, hau 
da, modu isolatuan Harrizko edo Zurezko Eskaile-
ra bat zegoen. Horrela, Zubi Altxagarria horizonta-

[880] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Ate Nagusi barnetik 
begiratuta (Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua)

[890] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Lurreko Solairuko 
Erdi Aroko Atearen arrastoak, Zutiko edo Janba eta 
Kusineta (Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua)

[900] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Erdi Aroko Zoruko 
Solibak eusten zituen Habe Nagusiaren Landatze 
Zuloa, Gezi-leiho baten Janba, Tximini itzel baten 
kokapena, eta Ate bat (Duvivier, Legaz: 2000)
Tesiaren Autoreari ezinezkoa izan zaio argazki hau 
ateratzea Lastategia lasto fardelez beterik baitzen.
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batetik Eraikinaren Faseen eboluzioaren hipo-
tesia [Ikus 840], eta eraikinaren egungo egoera 
[Ikus 850]. Autore batzuen ustez Dorre hau 1272-
an eraiki zuen Joan Santxez Murga-koak, hau 
da, 13. mendean. (http://turismo.euskadi.eus/es/
patrimonio-cultural/torre-murga/aa30-12375/es/).

 Intsistitzen du autore honek Dorre honetan 
agerian geratu dela kanpotik Lurreko Solairurako 
Sarbide Zuzenaren Inexistentzia, egun ikusten di-
ren guztiak ondoren burutu baitziren. Hau da, mota 
honetako Lurreko Solairuko espaziotara heltzeko 
modu bakarra, barnetik, Lehen Solairutik jaistea 
zen. Eta honek pentsa ezina egiten duel Ukuilu edo 
Zalditegi gisa erabiltzea eta obligatzen du berriz ere 
kontsideratzea edo defi nitzea kontu handiago batez 
bere erabilera Jakitegi edo Upategi gisa, kanpotik 
ekarritako garraioak eta zamen biltzeak ekarriko 
zukeen zailtasunagatik. Guk jada Tesi honetan, Ka-
pitulu 2. eta 6. orrialdean, komentatu genuen erro-
matarrek sistema bera zutela, eta mekanismoak zi-
tuztela zamak igo eta jaisteko, eta beraz, baieztapen 
hau gutxienez eztabaidagarria dela. Bizkaitarrak 
dio, itxurazko eragozpen hau defentza Abantaila  
garbia bihurtuko zela, zeren Zurezko Patina kendu 
ondoren, Barrutiko Sarrera bakarrera heltzea misio 
konplikatua bihurtuko bailitzateke etsaiarentzat. 
Horretan arrazoi du baina ez dugu ahantzi behar 
Dorre Militar bat zela, eta militarrek baliabide be-
reziak izaten dituztela zibilentzat konplikatuegia 
den edozein operazio burutzeko. Esan nahi dugu, 
Erdi Aroko militarrek, Erromako Legioek bezala, 
baliabideak izango zituzten karga bat, adibidez, 
barrika bat, Polea baten bitartez Goiko Atera igo, 
eta ondoren Lurreko Solairura jaisteko. Esango ge-
nuke ere zaldiekin ere egin ahalko zutela halakorik, 
Gerra Zaldiak Gerra Tresna oso baliotsua baitziren, 
eraso batean estaiari oparitzeko modukoak izateko.

 Benetan, Beheko Sarbide baten presen-
tzia Fase honetan ilogikoa izango litzateke dio, 
alde batetik goian kokatuko zenaren existentzia 
erredundantea egingo zukeelako, eta bestetik, 
bere bulnerabilitatearengatik, Lurreko Solairua 
hartu ondoren, Zurezko Armazoiaren oinarria, eta 
beraz, Dorrea bera, intrusoaren menpe egongo 
bailitzateke. Hipotesi interpretatibo honek ebi-
dentzian jartzen du, beste Dorre batzutan, Analisi 
Estratigrafi ko Sistematikoak burutzeko beharra, 
sumatzen dugun gisan, Lurreko Solairuan zehar 
egindako Sarbidea, Eraikin hauen logiko funtzio-
naletik at dauden Eraikuntza errealitateak direla 
kontrastatzen utziko digutenak. Guk gure alde-

la jartzen zenean Dorrea kanpoarekin komunikat-
zen zen, bai sartzeko eta bai irteteko. Sistema hau 
jada, orain arte ikusi ditugunak baino sofi stikatua 
da, eta Viollet-Le-Duc-ek Coucy-ko Dorreare-
naren antza handiago du, bere konplexitatean.

 Segitzen du Asturias-eko autoreak esa-
nez, Dorre kopuru handi batentzat bigarren siste-
ma bat hartu zela, Patina. Estruktura hau kanpoko 
Eskailera bat da, Hormari atxikia, Santa María del 
Naranco-ko Erret Sala-ra heltzeko eraiki zenaren 
antzeko moduan. Patina, era berean, oso erro-
tua dago Asturias-eko eraikin forma herrikoietan.

 Goiko Ateei buruz azkenik,  autore bi-
zkaitar bat aipatuko dugu (García Gómez19, 2003: 
131-138). Murga Dorreari buruzko artikulu ba-
tean dio, ez zela existitzen inolako Sarbide Zuze-
nik Lurreko Solairutik. Dorreko Sarrera bakarra 
altuan zegoela, Hego Hormako Lehen Solairuan. 
Hasiera batean, Sarrera honetara iristen zen Hor-
mari itsatsita eraikitako Zurezko Eskailera batez, 
nahiz eta pixkat berantago Harrizko beste batez 
ordezkatua izan zen, eta Defentsa Harresi batez 
inguratua ere egon zen. Hona ekarri ditugu alde 

[910] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Erdi Aroko Zoruko 
Solibak bermatzeko, Horman burututako Erlaitza, Erdi 
Aroko Goiko Atearen Janba, eta Habe-zulo bat (Duvi-
vier, Legaz: 2000)
Tesiaren Autoreari ezinezkoa izan zaio Argazki hau 
ateratzea Lastategia lasto fardelez beterik baitzen.
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tik esan behar dugu, hori egiten saiatu beharko 
genukeela Latsaga Gaztelu-Jauregiko Jatorrizko 
Dorre honetan, tamalez, arrasto gehiegi geratzen 
ez bada ere. Autore honek arrazoia izan dezake 
ala ez. Baina bere lana Metodo Arkeologikoan 
oinarritzen du, eta guztiz objektiboa ez bada ere, 
ezagutzen ditugunen artean oraingoz fi dagarriena 
da, eta beste ikertzaileek ikus, eta uler dezakegu 
zertan oinarritu den, autore honek atera dituen 
konklusio bakoitza ezartzeko, eta ados ez bagaude 
errebatitzeko posizioan gaude. Ikus dezakegu nola 
detektatu eta deskribatu dituen Eraikinaren Unita-
te Estratigrafi koak (UE), UE-en Zerrenda erakutsi 
dugu, Harris-en Matrizea eraiki du, ondoren Se-
kuentzia Erlatiboa eraiki du ere, eta azkenik, Ele-
mentu baten Datatzearekin Eraikinaren Sekuentzia 
eta Datatze Absolutua proposatzen duen. Hau da 
gure iritziz, metodo zientifi koa aplikatzeko mo-
dua. Eta honek ere ez du egia osoa garantizatzenm 
baina oinarri  sendo bat jartzen du eztabaidatzeko.

 Eta azkenik, ekarriko dugu hona arkeo-
logo italiar ospetsu Roberto Parenti, Goiko Atera 
heltzeko Zurezko Sistema bat proposatzen duelako 
(Latorre González, Caballero Zoreda, 1995: Lib. 
46, 435, 9). Siena-ko Castello di Monterrenti-ko 
[Ikus 860] Torre B-ren Goiko Atearen sistema-
ren proposamena [Ikus 870] erakusten digu, la-
gundu dezakeena Latsaga-koa ulertzen. Zurezko 
Plataforma bat da, Soliben gainean bermaturik, 
eta Ateraen kontrako ertzean dagoen platafor-
maren ertzera, Eskala baten bidez heltzen ziren. 

Iparraldeko Barneko Irekidurak

 Lapurdiko arkitektoak dio barneko para-
mentuan arestian aipatu ditugun disposizio nagu-
siak ageri direla. Lehen esan dugunez 16. mendeko 

[920] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Ekialdeko Fatxako 
Paramentua (Tesi Autorearen Argazkia, 2016 Abuztua)

[930] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Ekialdeko fatxako 
paramentuko basamentua harri pieza txikiz burutua. 
Gainean beste apareilu mota bat harri handiagoz buru-
tua (Tesi autorearen argazkia 2016 Abuztua).

[940] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Ekialdeko Fatxako 
Paramentuko Basamentua harri pieza antzekoz burutua. 
Gainean beste Apareilu mota bat harri handiz baina 
itxura ez hain homogeneoz burutua, Baoen arteko 
Betelan gisa segur. 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2016 Abuztua)
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dio, Ate Nagusiaren Hormaren zabalera, lapran-
dura abozinatu batez salbatzen dela, eta honek ere 
ez duela Erdi Aroko eredua segitzen, garai hartan 
espazio hau estaltzeko Arku Beheratu bat jartzen 
baitzen, Hormaren lodieraren adineko luzera zue-
na. Atea, Hormen arteko, Atalaga edo Tranka baten 
bidez segurtatzen zen, esan nahi baita, hormen bar-
nera sartzen zela Atalaga bi aldetan. Horrela dio,

Ate bat dugu, kontzepzio landutakoa (Ganga edo 
Bobeda, eta Lintela eratzen duen Arkeria Bikoit-
zarekin)[Ikus 880]. Barnetik begiratuta ezkerral-
dean, hau da, Mendebaldean, Edi Aroko Lurreko 
Solairuko Atetik oraindik irauten duen Zutikoa 
ikus dezakegu, kusinet, coussinet, edo Harrizko 
Zapatatxo Semizirkularra, Linteraren tartea mu-
rrizteko. Barneko Lintela gorago dago ezarria, 
eta honek adierazten du Btea blokatzen zuen 
Harkantoia edo Motxeta inportantea zela [Ikus 
890]. Bao txiki degradatu bat ere ageri da ere.

 Eraikinaren erdian, eta argazkiaren ezke-
rraldean behean,  hau da, Mendebaldean, Solibak 
eusten zituen Habe longitudinalaren Landatze-
zuloa [Ikus 900] ikus dezakegu, Iparraldeko 
Horman. Argazki berean eskuineko goiko par-
tean, hau da, Ekialdean, ikus daitezke, kanpoan 
partzialki ikusi dugun Gezi-leihoaren barneko 
Uztai edo Markoaren piezak, zehazki ezkerreko 
Atezango edo Janba. Eta ezkerreko goiko par-
tean, paramentuaren erdian, Tximinia itzel baten 
kokapena, 16. mendeko okupazioari dagokiona. 
Argazki honetan ere, oraingo honetan eskuineko 
goiko partean, hau da, Ekialdean, Estalkiak haus-
ten duelarik, Ate bat, itxuraz Tximiniaren okupa-
zio garai berekoa, eta oraindik Gontza Metalikoak 
preserbatzen dituena. Guk hori ezin izan genuen 
egiaztatu haraino ezin ginelako iritsi. Ate honek 
noski garai horretako okupazio maila ematen du.

 Ondorengo argazkian, Horman egindako 
Soliben oinarri ona segurtatzen zuen Erlaitza [Ikus 
910] hobekiago ikus daiteke, profi la azaltzen baita. 
Erlaitz honek Eraikinaren, hau da, lau Paramentuen 
inguruan segitzen du, horrela Erdi Aroko Solai-
ruaren maila markatuz. Suposatzen dugu Soliben 
gainean Zurezko Oholezko Zoru bat egongo zela, 
ez bada arrastorik ere gelditzen. Argazki honetan 
ere ikus daiteke, Erlaitzaren gainean, ezkerraldean, 
Mendebaldean, kanpoan ikusi genuen Erdi Aroko 
Goiko Atearen ezkerreko Atezango edo Janba. Argi 
eta garbi ikusten da Atezangoko piezek markatzen 
duten tartejuntura bertikala, hormaren logika haus-
ten duena. Argazki honetan ere atzeman dezakegu 
ezkerraldean, goi-goian, kanpoan ikusi genuen Ha-
be-zulo bat, hemen ikus daitekeenez Hormaz guz-
tiz zeharkatzen duena, funtzioa oraindik ezagutzen 
ez duguna, agian eskafaut edo aldamio baten Ha-
bea ezartzeko. Eta eskuineko partean goian berriz 
ere, Mendebaldean, lehen ikusi dugun Tximinia.
 
 Barneko irekidurei buruz, Asiron-ek zera 

[950] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Ekialdeko Fatxadako 
Argi-zuloa (Tesi Autorearen Argazkia, 2016 Abuztua).

[960] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Ekialdeko Fatxadako 
Gezi-leihoa (Tesi Autorearen Argazkia, 2016 Abuztua).
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akonpainatzen duen koadratze Molduratua, eta 
baita ere Horma gainditzeko moduak jada beran-
tiarrak direla iruditzen zaigu, eta horregatik uste 
dugu Bao hau, aldameneko leiho kuadrangularrak 
baino ondorengokoa dela, eta beraz, kasu honetan 
ere, antzinako Dorre isolatua Korta edo Patio batez 
inguratutako Gorputz Erresidentzial edo Corps de 
logis bat bihurtu ondoren. Bukatuko dugu esanez 
Bao honek, zapore nabari zibil eta luxuzkoa due-
lako, frontalki talka egiten duela Eraikinaren izaera 
orokorrarekin, askoz ere ilun, trinko, eta hermetikoa 
bere kontzepzioan. Horregatik, leinuaren historia-
ren une giltzarri bati dagokiola dirudi, eta bertan, 
familiako Oinetxe zaharra nobletzeko nahia, koiun-
tura ekonomiko on batez erraztukoa izango zela”.

Ekialdeko Kanpoko Horma
Kanpoko Ekialdeko Paramentua

 Tanto el diseño Carpenal del Arco como 
el enmarque Moldurado que lo acompaña, y la 
manera del salvar el Muro se nos antojan ya tar-
díos, por lo que creemos que este Vano podría ser 
incluso posterior a las Ventanas cuadrangulares 
del Hastial opuesto (“contiguo” esan nahi duela 
pentsatzen dugu, hau da, aldamenekoa), y por lo 
tanto también en este caso se habría abierto tras 
la conversión de la antigua Torre exenta en corp 
de logis (“corps de logis” esan nahi du) residen-
cial encerrado por un Patio. Terminaremos dicien-
do que este Vano, de sabor inequívocamente civil 
y suntuario, choca frontalmente con el carácter 
general del edifi cio, mucho más osco (hosco esan 
nahi duela uste dugu), macizo y hermético en su 
concepción. Por ello, debe corresponder a un mo-
mento clave de la historia del linaje, en el que la as-
piración a ennoblecer el viejo solar familiar se ve-
ría facilitada con una buena coyuntura económica.

Euskaraz,

 “Bai Arkuaren diseinu Eliptikoa eta bai 

[970] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Ekialdeko Fatxadako Habe-zulo Seriea (Tesi Autorearen Argazkia, 2016 Abuztua).

[980] Iruñeko erret Jauregi-ko Argi-zuloa. Kanpoa. 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2002)

[980 bis] Iruñeko Erret Jauregi-ko Argi-zuloa. Kanpoa. 
Arkitekto Rafeal Moneo-ren “Errehabilitazioaren” 
ondoren (Tesi Autorearen Argazkia, 2016 Urria).



40914. KAPITULUA. ARKITEKTURAREN  ERAIKUNTZA, ESPAZIO ETA MORFOLOGIA ANALISIA

tuek horrelako akatsak egitea. Horregatik ez di-
tugu beste hipotesi batzuk baztertzen. Adibidez, 
aurretik egindako Horma zati bat dela, barnean 
ere konfi rmatzen dena. Hemen aipatu behar dugu 
arkitekto-arkeologo bizkaitar batek, berriki, Latsa-
gari buruz egindako lana (Yuguero Suso, 2015: 
53, 54). Bertan Horma Painu txiki hau Metodo 
Arkeologikoaren bitartez gainontzekotik bereiz-
ten du, baina hori sakonkiago ikusiko dugu Analisi 
Arkeologikoa egingo dugunean. Era berean, atze-
maten da, kalitate mediokreko Mortairuz egindako 
junturak, partzialki desagertu egin direla. Zona ho-
nen gainean, ilara ederrak [Ikus 930] daude altue-
ra inportateagoa dutenak, 25 cm-tik gorakoak, eta 
ia metro baino luzera handiagoa duten Harri asko. 

 Hirugarrren zona bat batek azaltzen ditu 
ilara bariableak, eta eskasagoak, Basamentukoe-
kin konparagarriak, 15 cm-tik 20-rakoak [Ikus 
940]. Eta azkenik, laugarren zona bat, eta bertan 
itxura ez da hain homogeneoa, irekiduren mailan 
egindako modifi kazioei zor. Era bertan, junturen 
desagerpena atzematen da, eta litekeena da, Kare 
dosi txikiago bati zor izatea [Ikus 940]. Obser-
bazio hauek izan zitezken Hormaren eraikuntzan, 
Lan Talde diferenteak lan burutu dutelako, edo 
eraikuntza periodo eskalonatu bat izan delako.

Ekialdeko Kanpoko Irekidurak

 Fatxada honetan lau irekidura bereizten 
da. Beheko partean, bi irekidura estu dago [Ikus 
950] Argi-zulo tipokoak (ez Gezi-leihoak), kontu 
handiz burutuak, angelu Alakatu edo Txanfranduz. 
Bao hauek Defentsa Barra bertikal batez babestuak 
zeuden, Lintela eta Barlasaian errezibitua. Goiko 
partean, bi Bao [Ikus 960] transformatuak izan 
zirenak, eta luzeran, murriztuak izan zira Gezi-
leihoak egiteko. Transformazio hau konfl iktu pe-
riodo batetik etor liteke, edo Jaun-Andereek bere 
Eraikinaren Izaera Militarra azaltzeko borondate 
batetik ere. Ezkerreko Baoa, Hegoaldekoa, alaka-
tua edo txanfrandua dago, Arku Semizirkular batez 
zizelkatua. Eskuinekoa ordea, identikoa da, baina 
Arkuaren ordez, Zuzena da. Bi kasuetan Baoek 
burutze zaindua dute, Uztarriaren edo Markoaren 
Harriak ongi zizelkatuak. Bere luzerari zor, eta 
Lintelaren desagertzeari zor, litekeena da garai ba-
tean Leiho Bikiak edo  Geminatuak izana, Nafa-
rroako Etxe-Gotortuetan arrunt agertzen direnak. 
Eskuinean, Iparraldean, kokaturiko Baoan atze-
maten da Leiho Biki baten Leiho-zangoaren Ku-
sineta [Ikus 960] hipotesi hau egiazta zezakeena.

Autore lapurtarrak zera dio, 

 Cette Façade est caractérisée par un pa-
rement bien appareillé et présentant un bel as-
pect. Les assises ont une hauteur continue sans 
reprise sur toute leur longueur, cependant, en 
raison d’une différence de hauteus d’assises, on 
peut distinguer quatre zones d’aspect différent.

Euskaraz,

 “Fatxada honen ezaugarria zera da, ongi 
apareilatutako Paramentua dela [Ikus 920], eta 
itxura eder bat azaltzen duela (Duvivier, Le-
gaz, 2002). Ilarek altuera jarraia dute, bere lu-
zera osoan adabaki, txaplata edo konponketarik 
gabe, hala ere, ilaren altuera diferentzia dela-eta, 
itxura diferentea duten lau zona bereiz daitezke”.

 Eta segitzen du, Beheko partean,  ikusten 
dugula Basamentu bat [Ikus 930] bi altuera dife-
renteko ilarekin, 10-etik 20-ra maximo, eta arinki 
irteten den Paramentu bat, hegalean. Berun Lerro 
faltsu hau, ez konstantea, badirudi ezer baino ge-
hiago eraikuntza defektua bat dela dio. Gure iritziz 
azken adierazpen hau ez da guztiz konbentzigarria. 
Arraroa iruditzen zaigu Obra Maisu esperimenta-

[990] Iruñeko Erret Jauregi-ko Argi zuloa. Barnea 
(Autorearen Argazkia, 2016 Apirila).
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go Errioxa, 15. mendea), Iruñe-ko Erret Jauregiko 
Erdi Aroko Sala Handia-n [kus 980, 980 bis, eta 
990] (egungo Nafarroa Garaia, 12. mendean), eta 
azkenik, egun modu desegokian “Apezpikuen Pre-
sondegia” deitzen den Jaurregi hurbilean ere, hain 
zuzen ere, Donibane Garazi-n, kokatzen dena, 13. 
mendeko amaieran datagarria den horretan (au-
tore honek “Apezpikuen Presondegiaren” eraiki-
naren aldamenekoan ezan nahi zuen). Irakurleak 
konparatzen baditu Iruñeko Erret Jauregiko Ar-
gi-zuloa “errehabiltazioaren” aurretik eta ondo-
ren, ikusiko du nola errestaurazioaren ondorioz, 
kanpoko Harri Piezak, marrusketaz leunduak edo 
zepilatuak izan diren, informazio arkeologikoa 
betirako galduz. Jada aipatu dugu hau dela erres-
taurazioak egiten dituzten arkitektoen ez jakinta-
sunari zor zaiola ha, arkitekto “izarrak” badira ere.

 Egungo Nafarroa Garaiko autoreak ko-
mentatzen du ere Ekialdeko Fatxadako Bigarren 
Solairuan, Gezi-leiho arraroak batzuk daudela. Ba-
dirudi jatorrian, fatxada honek formatu oneko Lei-
hoak izango zituela, segur aski Bikiak edo Gemi-
natuak, eta pilare zentralarekin, Nafarroako beste 
Jauregi eta Etxetan dauden bezalakoak, 14. eta 15. 
mendean, eta 16. mendeko hasieran ere. Hala ere, 
Leiho hauek ezabatu egin ziren momentu konkretu 
batean, Irekidurak Harlanduz betez, eta Leiho ho-
rien barnean Gezi-leihoak irekiz. Argazkiei ongi 
begiratzen badiegu, erraz atzemango dugu nola 
kanpoko Bao zabalaren aztarnak argi ikusten di-
ren. Nabaritzen da Horman, Leihoaren bi aldetako 
ertzak ez daudela trabatuta Hormako gainontzeko 
Harriekin, eta  bi alboetan bertikalki zirrikitu gar-
bia ageri da. Ertz hauek antzinako Leihoaren Lei-
ho-zango edo Janbak izango ziren, eta goiko par-
teari begiratzen badiogu, ikusiko dugu oraindik ere 
egun desagertu den Leiho-buruaren edo Lintelaren 
tartea murrizteko erabiltzen ziren Kusinetak nola 
irauten duen [Ikus 960]. Ondoren Leihoa bete egin 
zen, eta horma atal berri horretan hitz egiten ari ga-
ren Gezi-zuloa ireki zuten. Barnean, ere badago zer 
ikusia. Ongi begiratu ezkero argi atzematen dira bi 
alboetako Eserlekuen profi lak. Barnean ere ez da 
Lintelaren arrastorik. Baina hori gero ikusiko dugu.

 Autore honek dio, zaila dela adieraztea 
zergatik gertatu zen aldaketa hau, Gaztelu-Jaure-
giko beste lekuetan ikusten denaren kontrako no-
rabidean doana, normalean seguritate eta konfort 
kondizioen hobekuntzak, hain zuzen ere, eramaten 
baitzuen Gezi-leihoak ezabatzera, eta Leiho  Biki 
edo Geminatuak irekitzera. Bere esplikazioa zera 

 Zona honen gainean, bosteko Habe-zu-
lo Serie bat bereizten da [Ikus 970], ilara lerro 
beraren gainean, tamaina eta sekzio konstan-
tekoak. Zulo hauek, 60-tik 70 cm-tarako sako-
nerarekin ezin hobeki burutuak daude, eta ez 
dira ondoren egin zen zulotze edo perforazio ba-
ten ondorio. Beraz, jatorritik funtzio zehatz bat 
izan zezaketen. Adibidez, kanpoko galeria bat?

 Adibidez, goi nafarrak zera dio honi buruz 
(Asiron, 2009), Ekialdeko Fatxadako Argi-zuloei 
dagokienez, zabal samarrak direla, beraz halako 
argiztapen edo iluminazioa emango luketela, eta 
Barra Metaliko batez hornituak zirela. Bere ert-
zak alakatuak edo txanfrandunak dituztela, eta 
barnean, lurretik halako altuera batera ireki zire-
la, eta horrek luminaria gisa zuten papera faboratu 
zuela, eta bere iritziz, Defentsa Funtzio edo bigi-
lantziazkoa baztertu egiten da. Barnean, alboetako 
laprandura edo abozinamendu logikoez gain, ber-
me horizontal baten eza azaltzen dute, hau ere or-
dezkatua baitago laprandura bertikal oso markatu 
batez. Eta konparatzen ditu ondorengo eraikinetan 
daudenekin, Loarre Gaztelua-n (Uesca/Huesca, 11. 
mendea), Ciutat de Carcassona/Cité de Carcas-
sonne-en (Lengàdoc-Rosselhon/Languedoc-Rous-
sillon)(12. mendea), Agoncillo Gaztelua-n (Egun-

[1000] Ciutat de Carcassona-ko Dorre eta Kurtinetako 
Gezi-leihoak (Viollet-Le-Duc, 1854-1868, T 6, Meur-
trière).
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zutenean, ez ziren soilik mugatu, Plaza Gotortu ba-
ten Sarbideak edo Aksezuak defendatzeko, Para-
petuak Merloiez koroatzera. Baizik eta irekidurak 
zulatu zituzten Kurtinen Oinarrietan, eta Dorre-
tako solairu diferentetan ere. Irekidura hauek 13. 
mendearen hasieran agertu ziren fortifi kazioetan. 
Nahiko arraroak orduan, 13. mendean hedatzen 
joan ziren, eta defentsa baliabideetan parte hartu 
zuten.14. mendearen erdialdera, irekidura hauek 
gero eta arraroagoak bilakatu ziren defentsen be-
heko partetan, eta horien gailurretan ugaldu ziren. 
Ez ziren berriz ere agertuko, suzko artileriak antzi-
nako Defentsa Ingenioak ordezkatu zituzten unean 
baino. Gezi-leiho edo Arku-leiho hauek, Harresien 
barneko zoruko eta Dorretako solairuen mailan 
zulatuak, posible egiten zuten ez soilik arbales-
taren saietak edo geziak jaurtitzea, baizik eta ere, 
deskubritua izan gabe, setiatzaileek obrak eraitsi 
edo minatzeko saiakera lanak ikustea. Antzinako 
Gezi-leiho nabarmenen artean, aipatuko ditugu, 
14. mendeko Carcassona/Carcassonne Gazteluko 
Dorre eta Kurtinetakoak, Gaztelu honek 12. men-
dearen hasieran badu ere jatorria. Gezi-leiho hauek 
[Ikus 1000] barnean Nitxo moduko bat dute Kanoi 
Ganga Beheratuarekin. Gutxienez defendatzaile 
bat hartzera zuzenduak ziren. Horma, 0,70 m-ko 
lodierara murriztua nitxoa eraikitzeagatik, zulatzen 
zen laprandura edo kanpai moduko irekidura batez 
barnerantz, eta oso estu batez kanporantz, kanpoa 
deskubritzeko 35º-ko angelu batez. Arku moduko 
Lintel batek koroatzen zuen bao hau, eta pikatu oso 
inklinatu batek amaitzen zuen bere beheko partea. 
Traza (A)-k erakusten du Gezi-leiho honen Oinpla-
noa, traza (B)-k bere Sekzioa (ab)-rekiko, traza (D)-
k bere barneko aldea, eta traza (F)-k bere kanpoko 
itxura. Tiro angeluari kanpo gehiago eman asmoz, 
zirrikituaren beheko parteak ez du 0,06 m-ko ire-
kidura baino gehiago, zizelkatua dago detaile (C)-
n adierazten den gisan. (d)-k erakusten du horren 
Oinplanoa, (e)-k kanpoko aldea, (f)-k sekzioa.

 Bestalde, ikus dezagun zer komen-
tatzen duen, gai honetan aditua den, ar-
keologo okzitaniarrak leihoei buruz,

 En effet, plus que les autres Organes de 
l’Habitation, les Fenêtres semblent avoir assu-
mé une Multiple fonctionnalité tout en étant por-
teuses de Multiples niveaux de signifi cations.

Euskaratuaz,

da, Leiho Biki edo Geminatuak Jauregi hau soilik 
gorputz erresidentzial honetaz osatzen zenean ireki 
zirela, Dorre isolatu baten gisan kontzebitua izan-
go baitzen, eta aldaketa hau gertatuko zela, jaure-
gia beste gorputz batzuekin, eta Korta edo Patio 
itxi batekin handitzerakoan. Zeren horrek posible 
egingo baitzuen Korta edo Patiora ematen zuten 
Leihoak irekitzea, argia ekarriz seguritatea gutxitu 
gabe, kanpora ematen zuten Leihoak sakrifi katuz. 
Beste esplikazio bat izan zitekeen transformazio 
hau egin zela Goiko Solairuan, Hirugarrenean, 
15-16. mendean beste Leiho edo Ate-Leiho bat-
zuk irekitzea, litekeena da Galeria batera erama-
ten zutenak, eta egun Teilatuak izkutatzen dituen 
horiek, behekoak sakrifi katzera eraman zuela.

 Orain, ikus dezagun zer dion arkitekto-
arkeologo frantziar ospetsuak Gezi-leihoei buruz,

 MEURTRIÈRE. Les fortifi cations romai-
nes permanentes ne se défendaient que par leur 
sommet. Les Courtines et les Tours étaient plei-
nes à la Base et n’opposaient aux attaques que 
l’épaisseur de leurs constructions.

Euskaraz, 

 “GEZI-LEIHO. Erromatar fortifi kazio 
permanenteek ez zirela beren gailurretik baino 
defendatzen. Zera dio, Kurtina eta Dorreak beteak 
zirela oinarrian, hau da, itsuak, irekidurarik gabe, 
eta ez zieten erasoei aurre egiten beren eraikinen 
lodierarekin baino (Viollet-Le-Duc, 1854-1868, T 
6, Meurtrière). 

 Eta segitzen du esanez, baina jaurtitzeko 
armak, maneiagarriak, perfekzionatzen joan zire-
nean, eta tiramen handiagoa eta seguruagoa lortu 

[1010] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Ekialdeko Hormaren 
barnealdeko Harrien Kolorazioa. 
(Tesi autorearen Argazkia, 2016)
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tatu zutelako adibidez, hau da, etsaiaren kontra Le-
hen Filtro edo Iragazki bat. Leihotik kanpoa ikus 
daiteke, eta bizitzaren kondizioetarako bi oinarri-
zko elementu hornitzen zituen. Aireztapena eta Ar-
giztapena. Baina denboraren poderioz, beste Arki-
tektura Elementuei gertatu zitzaien modu berean, 
signifi kazio edo esanahi batzuk gehitu zitzaizkien. 
Adibidez, Errepresentatiboa. Askotan ahantzi egi-
ten duguna, arkitektook ere. Ez ez gara gehiago lu-
zatuko gai honetan baina adibide bakarra ekarriko 
dugu hona, kontzeptua ongi ulertzeko. Erdi Aroko 
Dorre Militar baten goiko partean dagoen Leihoak 
inguruko guztien Kontrola esan nahi du. Dorreko 
Jaun edo Anderea, edo Soldatu bat Leihora irteten 
zenean Kontrola eta Mendekotasuna sentitzen zen 
inguruan. Arkitekturak esanahi asko ditu, eta arki-
tektura ona egitea horiek guztiak egoki uztartzea da.

 “Izatez, Etxebizitzako beste Elementuek 
baino gehiago, Leihoek badirudi funtzionalitate 
Multiple bat asumitu zutela, esanahi maila Multi-
pleen eramaile direnetik” (Séraphin, 2002b: 147). 

 Ez dugu ahantzi behar Leihoak, sor-
tu zenetik, funtzio eta esanahi diferenteak har-
tu dituela. Gure iritziz ideia hau beste Arki-
tektura Elementu guztiei aplikagarria bada 
ere. Baina oraingoan Leihoetaz ari gara. 

 Hastapenean, Etxebizitzetan Atea beste-
rik ez zegoen. Nahiko lukete etxebizitzak Aterik 
ez edukitzea, kanpoan inseguritatea baitzen, peri-
la, baina zoritxarrez, derrigorrezkoa zen, sartu eta 
atera egiteko. Bizitzarako eta Defentsarako beha-
rrezkoa zen. Baina puntu ahul bat zen. Etsaia ele-
mentu horren bitartez saiatuko baitzen barnera sart-
zen. Beraz, ahal zuten txikienak eta sendoak egiten 
zituzten, bada, ez bada ere. Leihoaren agerpenak 
esan nahi du, kanpoa jada ez zela hain inseguru, 
hain perilos, agian Etxeen ingururan Hesi bat mun-

[1020] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Ekialdeko Hormako 
Argi-zuloak. Barnea 
(Tesiaren Autorearen Argazkia, 2016 Abuztua).

[1030] Donibane Garazi-ko Laborde Eraikina, “Apez-
pikuen Presondegiaren” aldamenean (Duvivier, Legaz: 
2002).

[1040] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Ekialdeko Hormako 
Leiho Eserlekudunak. Barnea. 
(Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua)
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oso inportantea den kontzeptu bat ekartzen duela, 
hain zuzen ere, eta esplitoki aipatzen du, “Multi-
funtzionalitatea”, hau da, Arkitektura Elementu 
bakoitzak, ahal duen neurrian, funtzio bat baino 
gehiago konplitzea duela helburu, edo hala komeni 
delaa behintzat, ekonomia monetario eta proiektua-
lagatik. Kontzeptu hau egun arte, hau da, 21. men-
dera arte iritsi zaigu, eta arkitektook ahal dugunean 
praktikan jartzen dugu, edo jarri beharko genuke.

Ekialdeko Barneko Paramentua

Autore lapurtarrak zera dio, 

 La partie basse de ce Parement est de 
bonne qualité, actuellement recouvert d’un Badi-
geon de Chaux Blanche en raison de l’utilisation 
des lieux en Étable. La qualité des joints est satis-
faisante.

Euskaraz,

 “Barneko Paramentu honen beheko partea 
kalitate onekoa dela, egun Kare Zurizko Luzitu 
batez estalia Ukuilu gisa erabiltzen dutelako. Jun-
turen kalitatea egokia da (Duvivier, Legaz, 2002).

 Eta segitzen du esanez, zona honek Erai-
kinaren goiko partearekin kontrastatzen du, Lasta-
tegi gisa erabiltzen dena, askoz ere degradatuagoa 
baitago, bai Junturen desagerpenagatik, eta bai 
15-16. mendetan gauzatu ziren segidako modifi ka-
zioengatik. Seinalatzekoa da, maiz harrien gainean 
ikusten den Kolorazioa. Kolorazio hau, harrien 
azaleko desintegrazio bati asoziatua, suerta daite-
ke Sute baten ondoren gertatzen den Rubefakzio-
tik. Eta era berean etor daiteke ere 16. mendean 
aplikatu zen Luzitu probable batetik [Ikus 1010].

Asiron goi nafarrak eransten du (Asiron, 2009),

 La Fachada Oriental es la que presenta 
hoy un frente más amplio exterior. Tiene un ca-
rácter ciego y macizo, puesto que no presenta más 
que dos Tragaluces en Planta Baja, y dos Saete-
ras en alto. Se aprecian también en este Hastial 
una serie de cinco Mechinales, distribuidos a 
intervalos regulares y a la misma altura, desti-
nados muy probablemente a soportar una Es-
tructura Superior de Madera que consideramos 
de existencia segura. Proceden del tiempo de la 
construcción del Muro, son de factura bien aca-
bada, y penetran en el Nuro en torno a los 70 cm.

 Autore okzitaniarrak beste publika-
zio batean gogoeta interesgarria egiten du Ar-
gi-zulo eta Gezi-zuloen inguruan. Eta zera dio,

 À titre d’exemple, la distinction entre 
Fenêtre et Meurtrière, autrement dit “Fent de 
Jour” et “Fent de Tir”, bien que concernant des 
Baies élémentaires, est loin d’être simple à établir.

Euskaratua. 

 “Adibide modura, Argi-zulo eta Gezi-
leihoaren arteko diferentzia, beste modura esanda, 
“Argi zirrikitu” eta “Tiro-zirrikitu”-aren artekoa, 
oinarrikzo Baoei eragiten badie ere, ezartzeko 
sinple izatetik urrun dago” (Séraphin, 2002b: 147)
(Séraphin, 2002a). 

 Beraz ikusi dugu autore honek arkitekturan 

[1050] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Ekialdeko Hormako 
goiko Hirugarren Solairuko Zorua 
(Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).
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irauten du, Bao batek hobekiago preserbatu ditu 
Lauzak. Bao hauek Oinarriak hala nola Harrizko 
Mentsulek posible egiten dute 16. mendeko oku-
pazioari dagokion Zoru-egitura non zen jakitea.

Autore goi nafar Asiron-ek zera  dio (Asiron, 2009),

 Los Tragaluces al interior presentan, ade-
más de los lógicos Derrames Laterales, una inexis-
tencia de del Apoyo Horizontal, sustituido también 
por un Derrame Vertical muy pronunciado, similar 
a otros que hemos visto en el Castillo de Loarre, 
del siglo XII, en la Ciutat de Carcassona/Cité de 
Carcassone, en el Castillo de Agoncillo, Rioja, del 
siglo XV, en la Gran Sala medieval del Palacio 
Real de Pamplona, y hasta en el cercano Edifi cio 
palaciano llamado hoy, de manera impropia (ez 

Euskaraz,

 “Ekialdeko Fatxada egun kanpoko fronte 
zabalena azaltzen duena da. Izaera itsu eta masiboa 
du, ez baitu bi Argi-zulo besterik Lurreko Solai-
ruan, eta bi Gezi-leiho Lehen Solairuan. Fatxada 
honetan era atzematen da, bost Habe-zuloetako se-
rie bat, tarte erregularretan banatua, eta altuera be-
rean, eta oso litekeena da, segurtzat dugun Zurezko 
Goiko Estruktura bat eutsi izana. Horma burutu ze-
neko garaikoak dira, ongi bukatutako egikerakoak 
dira, eta hormaren barnera 70 cm sartzen dira”.

Ekialdeko Barneko Irekidurak

Lapurtarrak dio,

 Les deux Ouvertures situées dans l’Étable 
correspondent aux Fentes de Jour décrites pré-
cédemment sur la Façade Est. Avec un Soubas-
sement élevé, un Appui très incliné, des Ébrase-
ments prononcés, une trace d’Encastrement d’un 
Barreau de Défense, elles ressemblent aux ouver-
tures observées dans le jardin Laborde à Saint 
Jean Pied de Port et datées entre 1268 et 1288. 

Euskaraz,

 “Ukuiluan kokatzen diren bi Iredidu-
rak, arestian Ekialdeko Hormako kanpoaldean 
deskribatu ditugun Argi-zuloei dagozkie. Basa-
mentu elebatu batez, Berme oso inklinatu ba-
tekin, Laprandura oso markatu batzuekin, De-
fentsa Barra duen marko traza batekin [Ikus 
1020], Donibane Garazi-ko Laborde Jardinean 
ikusten direnen antzekoak [Ikus 1030], eta 
azken hauek 1266 eta 1288-an daude datatuak.

 Segitzen du, Hormaren goiko partean, 
egungo Estaia edo Solairuan (Lastategian), mo-
difi kazioak jasan dituzten zonak ikusten dira. Su-
zesiboki modifi katuak, eta ondoren itsutuak izan 
ziren Baoei dagozkie, eta arestian deskribatu ditu-
gun Baoen barneko partea osatzen dute. Bi Leiho  
Biki edo Eserlekudun bereizten da [Ikus 1040], 
Leihoen Lapranduretan kokatuak. Eserlekuen le-
kuak informatzen digu egun desagertu den Erdi 
Aroko Zoru-egituraren posizioaz. Bestalde, Hor-
maren goiko partean, Bigarren Solairuko bi Bao 
zabalen beheko parteak irauten dute, eta bertan 
leundu edo pulituak eta desgastatuak izan diren 
Zoru Lauzez [Ikus 1050] osatutako Zoru batek 

[1060] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Hegoaldeko fatxa-
dako ate moderno handia (Tesi autorearen argazkia 
2011 Abuztua).

[1070] Latsaga Gaztelu-Jauregia Hegoaldeko Fatxa-
dako Paramentua 
(Duvivier, Legaz, 2000).
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dagozkien Laprandurez gain, Berme Horizonta-
laren absentzia, oso malda handiko duen Lapran-
drura Bertikal batez ordezkatuta, jada ikusi ditu-
gun beste batzuen antzekoa Loarre Gazlekua-n, 
12. mendekoan, Ciutat de Carcassona/Cité de 
Carcassonne-en, Agoncillo Gazteluan, Errioxa-
n, Iruñeko Erret Jauregiko Erdi Aroko Sala-n, eta 
hurbileko Eraikin batean ere, hain zuzen ere, eta 
modu ez egokian “Apezpikuen Presondegia” deit-
zen den eraikinean, Donibane Garazi-n, 13.men-
dean datatua, baina Asiron-ek ez du esaten nola 
datatu zen eraikina. Gainera Asiron eraikinez 
nahasten da, leiho hauek ez baitadaude “Apez-
pikuan Presondegian” baizik eta aldamenean au-
rri egoeran dagoen beste batean. Begira zer dion 
Auñamendi20 Entziklopediak eraikin honi buruz,

 

En cuanto a la Casa de los Obispos o de Labor-
de (nº 39 de la rue Citadalle), comunicada con la 
cárcel por una gran puerta ojival, posee el Pór-

du esaten zergatik), “Prisón de los Obispos”, en 
San Juan de Pie de Puerto, datable como de fi nes 
del siglo XIII (inork ez du esaten nola datatu di-
ren leiho horiek, ez Duvier-ek ezta ere Asiron-ek).
Euskaraz,

 “Barneko Argi-zuloek azaltzen dituzte 

[1080] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Hegoaldeko fa-
txadako argi-zulo itsutua (Argazkia guk geuk huntza 
kendu ondoren ateratakoa da, guztiz estalia baitzen 
(Tesi autorearen argazkia 2011 Abuztua).

[1090] Latsga Gaztelu-Jauregiko Hegoaldeko Fatxa-
dako Habe-zuloak 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).

[1100] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Hegoaldeko barne-
ko Paramentuan, antzinako Ate baten Harkantoia eta 
Balaustre Jonikoa 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua). 
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tico de Medio Punto adovelado (con fecha 1584) 
tan característico de las antiguas Casonas de 
la villa. Curiosa Ventana Amainelada en el pri-
mer piso, fachada principal hacia el este con 
Aberturas dotadas de Rejería, soportes acanala-
dos, y techos saledizos, a la moda altonavarra. 

Euskaraz,

 “Apezpikuen Etxea-ri buruz edo Laborde 
Etxeari buruz (Zitadela karrikaren 39 zbk.) preson-
degiarekin Ate Zorrotz handi batez komunikatu-
rik, esan Erdi Puntuko Portiko dobelatu bat due-
la (1584-ko datarekin) hain karakteristikoa dena 
hiriko antzinako Etxetzarretan. Lehen Estaian 
edo Solairuan Leiho Maineldun berezi bat du, 
Fatxada Nagusia Ekialderantz dago Burdineriaz 
hornitutatko irekidurekin, Euskarri Akanalatuak, 
eta Teilatu irtenak, Nafarroa Garaiko modara”.

 Jardineria terrazadunak izkutatzen zuen 
Arku Harresidun bat, posible egiten zuena Apez-
pikuak Kaperara sar zitezen, Presondegiko Sarbi-
deko Ate Gotiko handiaren sarrera diferentea zen. 
Horma horretan bertan, Lehen Estaiaren edo So-
lairuaren mailan beste Irekidura Zorrotz bat ireki 
zen, eta Sotoa ikusten uzten duten eta Barroteak 
dituzten Leiho Serie bat, hau da gure Argi-zuloak. 
Apezpikuen Presondegia deitzen den eraikina (ka-
rrika bere 41 zbk.) ez zen hori izan bazik eta He-
rriko Etxeko Eraikin bat, Maison de Ville, 1685-
an, Herriko Etxeko Presondegia 18-19. mendetan, 
Maison d’Arret. Bere jatorrian, Erdi Aroko Be-
rantiarreko Eraikin Gotiko bat da, 13. mendekoa, 
eta bere datatzea hain zuzen ere, harginen marken 
bidez lortu zen (izarrak, triangeluak, gezi puntak, 
lis loreak, letrak), lurrazpiko eraikina, erabilera 
indeterminatukoa zen, eta eraikin horri gainezarri 

[1110] Latsga Gaztelu-Jauregiko Hegoaldeko antzinako 
Bao baten Uztarria eta Lintela 
(Tesi Autoreren Argazkia, 2011 Abuztua).

[1120] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Tximinia itzelaren 
arrastoak (Duvivier, Legaz: 2000) Ezin izan dugu guk 
argazkirik atera lekua oso ilun baitzen.

[1130] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Mendebaldeko Fa-
txada (Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua)
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di bateko jatorrizko Zorua, eta bertara doan Es-
kailera aurkitzea. Suteen trazak erregistratu zi-
ren, eta Habe kaltzinatuen arrastoek posible egin 
zuten datatzea burutzea, 1268 eta 1288 artean”. 

Hegoaldeko Horma 
Hegoaldeko Kanpoko Paramentua

Autore lapurtarrak zera dio, 

 Cette Façade Sud a été considérablement 
remaniée ; elle présente actuellement un aspect 
bien différent de son  aspect d’origine.

Euskaraz,

 “Hegoaldeko Fatxada hau nahiko modi-
fi katua izan da. Gaur egun, jatorrian izan zuenaren 
itxura guztiz bestelakoa azaltzen du (Duvivier, 
Legaz, 2002).

 Eta segitzen du, Lastategira zuzenean helt-
zeko zulatutako Ate Moderno batek egin zuen jato-
rrizko Hego Fatxada honen jatorrizko parte handi 
bat desagertzea [Ikus 1060]. Erdiko partea, Atea-
ren gainean kokatua, guztiz modifi katua izan zen, 
Ate Modernoa zulatu zen une berean. Ezkerreko 
partean, Mendebaldean, oso degradatua dagoen 
Bao bat dago, itsutzeari zor, eta huntzak eta zuhais-
ken zainak eragin dituen desgasteei zor, Hormaren 
Paramentua lehertzeraino. Kornisa arrastoak irau-
ten dute oraindik hemen ere, jada Iparraldeko Fa-
txadan ikusi genituenak. Arestian esan dugunez, 
litekeena da, Kornisa hau Horma guztien inguruan 
segitzea. Modifi katutako parteetan noski, suntsitua 
izan zen. Hego Fatxadaren eskuineko edo Ekialde-

zizkioten goiko Estaiak edo Solairuak 17. mendea-
ren hastapenean. Kanpotik bereitzen dira bere bi 
isurietako Teilatua, Harlanduko Fatxada, Barrotez 
hornituriko Leihoa, Harrizko Mainel bertikal batez 
zatitua, eta Portiko estu Gangadun edo Bobedadun 
bat.  Barnea giltzapetze edo erreklusio leku zahar 
bat da. Eskailera estu batez jaisten da lur azpiko le-
kura, eta horretako ezkerreko fondoko paretan atze-
man daiteke Apezpikuen Etxearen komunikatuko 
zukeen Sarrera itsutua. Beraz, oraindik ez dakigu 
nork eta nola datatu zuen baina badakigu adierazle 
kronologiko gisa harginen markak erabili zirela.

 Baina beste iturri batetik jakin dugu nola 
datatu zen Donibane Garaziko “Apezpikuen 
Presondegi”-ko aldameneko Erdi Aroko Eraiki-
na, hain zuzen ere, Benoit Duvivier berak idatzi-
tako artikulu batean21 azaldu zuen. Horrela zion,

 Un programme de recherches archéo-
logiques ont été lances en 1998-1999 dans le 
jardin de la «Maison Laborde» et dans la Salle 
Voûtée de la «Prison des Evêques». Des sonda-
ges profonds (3,5 m) ont permis de retrouver le 
sol d’origine d’un grand Bâtiment et de l’Escalier 
qui y menait. Des traces d’incendies ont été rele-
vées, et des restes de Poutres calcinées ont per-
mis d’effectuer une datation entre 1268 et 1288.

Euskaraz,

 “Ikerketa arkeologiko batzuen programa 
bat burutu zen, 1998-1999-an, “Laborda Etxea”-
ren Jardinean, eta “Apezpikuen Presondegia”-ren 
Sala Gangadun edo Bobedadunean. Zundaketak 
sakonek (3,5 m) posible egin zuten Eraikin han-

[1140] Latsga Gaztelu-Jauregiko Mendebaldeko Fatxa-
dako Kornisan hazten diren zuhaixkak 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).

[1150] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Mendebaldeko Fa-
txadako eskuin edo Hegoaldeko muturreko konponke-
taren ondorioz Kornisa desagertua. Detailea (Duvivier 
2000) Guk ezin izan dugu altuera horretara iritsi.
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latu zenean erdiko partea guztiz modifi katu zen.   
Gainontzeko Paramentua modifi katu dago ere.
Adibidez, Lurreko Solairuan, Ukuiluan, Txi-
minia Itzel baten betelana bereizten da, hala 
nola zutikoen [Ikus 1120], eta pixka bat 
goian, errotik ateratako mentsulen arrastoak.

Ondoren aipatuko ditugun beste Bao batzuk ere, 
bere inguruan Paramentua, modifi katu egin  zuten. 

Hegoaldeko Barneko Irekidurak

 Antzinako irekidura bat berrerabilia eta 
zabaldua izan da lastategiaren Ate Modernoa zu-
latzeko garai modernoan (Duvivier, Legaz, 2002). 
Ikus daiteke atearen ezkerrean, Ekialdean, Lapran-
durarik gabeko Harkantoia edo Motxeta [Ikus 
1100], feuillure, eta pixka bat goraxeago, desa-
gertu den Lintel baten Kusineta (bolutak dituen 
kapitel joniko baten alboko aldea, “balaustre jo-
nikoa” deitua ere. Antolamendu honek adierazten 
du, litekeena dela, Ekialdeko Fatxadan arestian 
deskribatutako Leihoen identiko batetaz ari gare-
la hemen ere. Eserleku bat edo bi izango zituen, 
eta Ate Modernoa zulatu zutenetik desagertu zen. 
Oraindik ikusgai daude errotik ateratzearen edo 

ko parteak, egoera hobean dagoen partea azaltzen 
du, ongi ordenaturiko Ilara lerroekin, Mortairuz 
ongi lardatuak edo bustiak, eta bertan juntura ongi 
preserbatu da. Zoritxarrez, huntzak guztiz estali 
zuen du zona hau [Ikus 1060], beraz, Duvivier-
en argazki bat jartzea erabaki dugu [Ikus 1070].

Hegoaldeko Kanpoko irekidurak

 Fatxada honetako eskuineko partean edo 
Ekialdean, Ate Modernotik oso hurbil, itsututa da-
goen Argi-zulo bat bereiz daiteke, Ekialdeko Fa-
txadan daudenen identikoa [Ikus 1080]. Kanpoko 
baoak dimentsio berak ditu. Eta aristak era iden-
tikoan daude alakatuak edo txanfranduak. Goiko 
partean eta eskuinaldeko angeluan edo Ekialde-
ko angeluan bereiz daitezke bi habe-zulo [Ikus 
1090], Ekialdeko Fatxadakoen identikoak ere. 
Litekeena da, bere garaian balio izana Zurezko 
Bigilantzia Dorre-edo bat eusteko. Azkenik, ezke-
rreko partean, Mendebaldean oso degradatua da-
goen Bao baten arrastoak atzematen dira, garbia-
go ikusten dena barnean, gero ikusiko dugunez.

Hegoaldeko Barneko Paramentua

 Lastategiko Ate Modernoa egiteko zu-

[1160] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Mendebaldeko 
Fatxada. Leiho Zabal bakarra ikusten da, bestea eskui-
neko, Hegoaldeko Eraikin berriak ezkutatzen baitu. 
Goiko partean Leiho Bakuna ikus daiteke 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua). [1170] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Eskuineko Leiho 

Zabala, Mainel, Langet, Barlasaia eta Tantakinarekin 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).
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tie supérieure et surtout l’extrémité droite sont 
dégradées et on fait l’objet de remaniements.
Euskaraz,

 “Mendebaldeko Fatxada [Ikus1130] 
hau partzialki ezkutatua dago ustiapeneko erai-
kin batengatik. Paramentua egoera onean dago-
ela dirudi (harriak gutxi degradatuak, junturak 
bere lekuan, eta abar), Mendebaldeko eguratse-
ra esposatuta badaude ere. Soilik goiko par-
tea, eta batez ere eskuineko muturra izan dira 
degradatuak, eta modifi kaziogai ere izan dira.

 Eta segitzen du, Paramentuan errotu di-
ren zuhaixkek irakurketa oraindik zailagoa egi-
ten dute leku batzuetan. Ez da kentzeko modurik 
egon, leku oso altuetan baitaude. 2016-ko Abuz-
tuan Latsaga Gaztelu-Jauregi-ko jabe Daniel Ar-
beletxe-rekin egon zirela, eta esan zigun aurten, 
auzolanean saiatu direla Hormetan dagoen landa-

erauztearen aztarnak harkantoian bertan, pixka 
bat beheraxeago. Ezkerreko aldean, Ekialdean, 
okerrago ikusten dira barnean, kanpoan ongi ikus-
ten zen Argi-zuloaren barneko itsutzearen arras-
toak. Bestalde, Lehen Solairu honetan bertan ere, 
Ate Modernoaren eskuinaldean, Mendebaldean, 
identifi katzeko zaila den antzinako beste Bao ba-
ten uztarria edo markoa atzeman daiteke [Ikus 
1110], eta identifi katzea zail den Lintel bat, oso 
degradatua baitago kanpoko ere paramentuan

Mendebaldeko Horma
Kanpoko Mendebaleko Paramentua

Zera dio Duvivier-ek,

 Cette façade [voir 1130] est partielle-
ment cachée par un bâtiment de l’exploitation 
; le parement paraît en bon état (pierres peu dé-
gradées, joints en place, etc.) malgré son expo-
sition aux intempéries à l’ouest ; seule la par-

[1180] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Leiho Kuadrangular 
Bakuna (Tesiaren Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).

[1190] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Leiho kuadrangular 
Bakunaren beheko partea, Horman landatuta (Duvivier, 
Legaz: 2000) Guk ezin izan dugu leku horretara iritsi. 
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por un Edifi cio anejo de construcción posterior. 

Euskaraz,

 “Jada Korta edo Patinaren barnean dago 
Mendebaldeko Fatxada, Gorputz Erresidentzia-
leko beste albo luzea, egun ondoren burutu den 
Eraikin anexo batez partzialki ezkutatua dena.

 Eta segitzen du esanez, alde honek Kornisa 
bat azaltzen duela goiko partean, ia bere luzera oso 
ibiltzen dena. Esan beharra dugu Donamaria-ko Jau-
regia Dorrea inguratzen duen inposta ekartzen digu-
la burura modu garbian, han, oraindik eusten baitu 
inposta honek bi Solairuetako Hurda edo Kadafa-
lkua. Latsaga-ko Kornisa hontetatik gorantz, Hor-
mak atzeragune bat du, hamar bat zentimetrotakoa, 
eta segitzen du oraindik ilara batzuetan, eta lite-
keena da berreraikuntza batetik etorritakoak izatea.

Mendebaldeko Kanpoko Irekidurak

redi gehiena kentzen baina Eraikinak kontsolida-
zio bat behar zuela, belarrak segituan irteten bai-
tira berriz ere. Zuhaixkak hazten direnean erroak 
botatzen dituzte Harrien artean, eta azkenean, 
Horma zartatu egiten da, eta pixkana erortzen 
doa. Zuhaixka hauek, jada Iparraldeko Fatxadan 
ikusi genituen, eta batez ere Kornisan garatu zi-
ren hemen [Ikus 1140]. Kornisaren gainetik, pa-
ramentuak atzeragune bat du, 12 bat cm-takoa, 
eta beraz, lurra, hegaztien zirinak, eta urak bertan 
metatzen direnez zuhaizkak indar handiagoz haz-
ten dira, eta Hormarentzat kaltetsu bihurtzen dira. 

 Goiko parteko azken ilarak, Kornisaren 
gainean kokatzen direnak baino altuera handiagoa 
dute, eta junturak pobreagoak dira Mortairuan. 
Konstatazio hau modu berean egin zuen autore 
honek, Iparraldeko Fatxadaren Pinoian. Horrek 
segur aski, ondoren egin zen superelebazio baten 
testigantza adierazten du. Bestalde, Mendebalde-
ko Fatxada honetako eskuineko, Iprraldean, be-
heko partean Mentsula handi ikusten dugu, baina 
oraindik ez gara gai bere funtzioa identifi katzeko.

 Fatxada honetako eskuineko, hau da, 
Hegoaldeko mutur gainean, Kornisa desager-
tu egin zen, konponketa baten ondorioz. Kor-
nisa nola desagertzen hobekiago atzematen da 
beste argazki batean, detailean [Ikus 1150].

Asiron-ek zera dio,

 
Dentro ya del patio se encuentra la Fachada Occi-
dental, el otro lado largo del Cuerpo Residencial, 
que se halla hoy sin embargo parcialmente oculta 

[1200] Leitora/Lectoure Gaztelu-Jauregia. Gers Depar-
tamendua. Leiho Gotiko Bakuna, eskuinaldean (http://
static.immoone.fr/003995/1600/1634_2.jpg).

[1210] Maison des Musiciens edo Musikarien Etxea. 
Reims. Fatxada (Viollet-Le-Duc,1854-1868, Tome 6, 
Maison).
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Uztarriaren edo Markoaren Base dekoratua [Ikus 
1170]. Langetetako bat desagertu egin da, eta Lei-
hoaren beheko laurdena itsutua izan da. Seinalatu 
behar dugu Uztarriaren edo Markoaren Harrizko 
ilaren diferentzia, Erdi Aroko Paramentuetakoe-
kiko. Esan nahi baita, argi eta garbi bereizten dela 
Erdi Aroko Paramentuko Harri Ilarak, eta leihoaren 
inguruan dauden harri piezak, azken hauek askoz 
ere handiagoak baitira, eta gainera landuta daude.

 Fatxadaren goiko partean, ezkerrean, hau 
da, Iparraldean Leiho kuadrangular Bakun bat 
ageri da [Ikus 1180], Kornisaren goiko eta behe-
ko partean artean ezarria. Lurreko mailan dauden 
Leihoen Uztarri edo Marko alakatu eta txanfran-
du berak ditu baina langet sinple bat besterik ez. 
Leiho hau berun lerro diferentetan kokatzen da, 
arestian esan baitugu, justu kornisaren altueran 
Hormak atzeragune bat duelako. Beraz, Leiho 
honen beheko partea derrigorrez Horman lan-
datuta dago [Ikus 1190], argazkian ikusten da 
Leihoaren beheko partean Erlaitza sortzen dela 
Horman. Leiho honen Leihoburu edo Lintela, 
goiko ilaretan elkartzean egon behar zuena, des-
agertu egin da, arestian aipatu dugun superleba-
zioa egiteko modifi kazioaren hipotesia egiaztatuz.

 Mendebaldeko Fatxadaren Eskuinaldean, 
Hau da, Iparraldean, beste Leiho Gurutzedun za-
bal bat dago, baina esan dugunez, Ukuiluarena 
egiten duen Eraikin berri batek ezkutatzen due-
la. Beraz Eraikin honen barnera sartu beharko 
dugu ongi ikusteko. Kanpoko Leihoaren tamaina 
bera du. Noski, Leiho hau hor egiteak esan nahi 
du, 16. mendean ez zela inolako eraikinik harre-
siaren luzeran. Eta hemen erantsi behar dugu, ez 
zegoela, gutxienez Jatorrizko Dorreraino iristen 
zen eraikinik. Leiho hau nahiko degradatua dago, 
Ukuiluko Zoru-egituraren eraikuntzak hori eragin 
baitu, Leihoa moztu egiten baitu. Lurreko Solai-
ruan leihoa itsutua dago [Ikus 1160], eta partzia-
lki Luzitua eta Karetua dagoela. Lehen Solairuan 
agertzen da Leiho honen goiko partea, hau da, 
Ukuiluko sabaiaren zoru-egituraren gainetik. Be-
heko partean ondoren aipatzen diren elementuek 
irauten dute. Atezango edo Janba alakatu edo txan-
frandubak, Base dekoratuekin. Gontza Metalikoen 
bermearen hasiera, Leiho hau Zurezko Orri Itsuen 
bidez ixten zela adieraziz. Langet baten hasiera 
dago, baina ez da Mainelik, baina segur existitu 
zela aldameneko Leihoan bezala. Tantakin mol-
duratu akolatua, oso irtena, desagertu den Linte-
la babestuz. Aipatzekoa da, ezkerreko kanpoko 

 
Lapurtarrak dio, fatxada honen itxuraren alderdi 
nabarmenena, dimentsio handiko bi Bo [Ikus 1160 
direla, argi eta garbi, jatorrizko eraikinaren ondo-
rengo periodo berriago batean eginak, 15-16. men-
dekoak proposatzen ditu berak. Baoetako bat ezin 
da ikusi fatxada horretan, ustiapen modernoaren 
Eraikinak ezkutatzen baitu. Bakarra ikus dezakegu 
Korta edo Patiora ematen duena. Zorionez, arkite-
ktura ezaugarri guztiak gutxi gora behera egoera 
onean daude bi Baoetan. Dimentsio handiak, Mai-
nelen eta Langeten presentzia, Uztarrietan edo 
Markoetan dekorazioa, eta Uztarriedo Marko ho-
rien Baseak gainera zizelkatuak. Eta azkenik, beste 
elementu inportante bat, Tantakin molduratuak.

 
Ezkerreko, hau da, Iparraldeko Leiho Gurutzedan 
Zabalak Mainel eta Langet alakatu edo txanfran-
duak ditu, eta Barlasai irtena eta molduratua, eta 

[1220] Maison des Musiciens edo Musikarien Etxea. 
Reims. Leihoa (Viollet-Le-Duc,1854-1868, Tome 5, 
Fenêtre).
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una Sala muy importante y señalada del Palacio.

 
Euskaraz, 

“Mendebaldeko Horma honetan egun bi Leiho 
atzematen dira. Horietako bat Lurreko Solairuan, 
partzialki itsutua izan den Leiho Handi Gurutze-
duna da, Erro Gotikokoa, jada komentatu ditugun 
beste batzuen antzekoa da, Jauregi Gotikoen Se-
riearen barnean, Artieda-n eta Laboa-n, baina erret 
arkitekturatik datorrena, honen testigu direnez 
diseinu identikoa duten Oaoak Olite-ko “Jauregi 
Zahar”-ekoak”, adibidez. Europako kastellologia 
osoan, hedapen handi lortu zuen leiho bat da, XIV. 
mendean eta batez ere XV. mendean zehar ere, eta 
arrakastaz iritsiko zena XVI. mendera arte. Alda-
meneko Eraikinak ezkutaturik, egun itsutua eta era-
bileraz kanpo, beste Leiho identiko bat du. Soilik 
erantsi dezakegu Bao noble eta zabal hauek, Gor-
putz Erresidentzialean a posteriori irekiak, segur 
aski XV. mendean, bere garaian argia emango ziote-

Leiho Gurutzedun Zabalak ez duela tantakinik.

 
Bestalde, Joseba Asiron-en iritzia dugu Latsa-
ga-ko Eraikin Nagusiaren Mendebaldeko Fa-
txadari (Asiron, 2009) buruzkoa. Zera dio,

 Dos Ventanas se aprecian hoy en este 
Muro Oeste. Una de ellas, en Planta Baja, ha sido 
parcialmente cegada y rasgada para acomodarla 
como puerta, pero es en realidad un amplio Ven-
tanal Crucífero, de Raigambre Gótica, similar a 
otros que hemos visto, dentro de la Serie de Pala-
cios góticos señoriales, en Artieda y Laboa, pero 
que procede, de la arquitectura real, como ates-
tiguan los Vanos de idéntico diseño del “Palacio 
Viejo” de Olite. Es un tipo de ventana que encon-
tró gran difusión durante los siglos XIV y sobre 
todo el XV en toda la castellología europea, y que 
llegaría con éxito hasta el XVI. Oculta por el edi-
fi cio anejo se encuentra, hoy cegada e inutilizada, 
otra Ventana idéntica. Tan solo podemos añadir 
que estos nobles y amplios Vanos, abiertos en el 
Cuerpo Residencial a posteriori, muy probable-
mente en el siglo XV, debieron dar luz, en su día, a 

[1230] Latsaga Jatorrizko Dorreko Mendebaleko 
Fatxadan Hegoaldeko Eraikin Modernoaren barnean, 
goiko parteko Baoa (Duvivier, Legaz, 2002).

[1240] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Mendebaleko barne-
ko Paramentuko Tximeneta eta bere Kanpaia itsututa, 
Tximiniaren hodia, 20 x 20 cm. Eta Lehen Solairuko 
Erlaitza (Tesiaren Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).
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de-France eta Champagne-eko hirietan, zibilizazio 
modernoaren beharretara tendentzi bat izan zen.

 Bada oraindik ere irauten du, Reims-en 
Etxe Fatxada [Ikus 1210] bat nahiko konpletua 
Rue du Tambour-en, Maison des Musiciens edo 
Musikarien Etxea deitzen dutena, 1240 ingurukoa. 
Lehen Solairuko Gelak Leiho Zabal [Ikus 1220]

la, Jauregiko Sala oso inportante eta seinalatu bati. 

Gure iritziz argia bai, baina argiztapena ere, 
oso inportantea da ere bigarren kontzep-
tua hau, askotan aipatzea ahazten bada ere.

 Segitzen du Nafarroa Garaiko autoreak 
esanez, goiko partean formatu errektangularreko 
Leiho bat dakusagula, arestian deskribatu ditugu-
nak baino tamaina txikiagokoa, eta soilik Langet 
horizontala duena. Kornisa bertan ireki zen, beraz 
goiko eta beheko painuei eraginez, eta momentu 
honetan ezin dugu esan Bao hau nola moldatzen 
zen lehenago zegoen Zurezko Hurda edo Kadafa-
lkura. Kasu honetan ere 14. eta15. mendetako kas-
tellologian oso hedatua dagoen Leiho tipo batez 
ari gara, eta ikus dezakegu etxe partikular batean, 
adibidez, Carcassona-ko Langeais Gaztelua-n, 
edo Pierrefonds Gaztelu zoragarrian, adibide pare 
bat soilik jartzegatik. Urrunera joan gabe, gure 
eremu zabalean ere ugari dira, adibidez, Leitora/
Lectoure-n, Gers Departamenduan, 13. mende-
ko Gaztelu-Jauregian ikus daitezke Leiho Gotiko  
Bakun hauek [Ikus 1200]. Jada deskribatu ditugun 
beheko Leihoen kasuan bezala, bere irekidura koka 
dezakegu antzinako Dorre Isolatua hegal erresi-
dentziala duen, eta Korta edo Patio zentrala duen 
Jauregi batean bihurtzen denean. Horrela soilik 
justifi katzen da horrenbeste Leiho, eta hain zaba-
lak, orain Korta edo Patiora ematen baitute, hau da, 
eremu ezagun eta segur batera, eta ez Erdi Aroko 
terra nullius-aren unibertso perilos eta ezezagune-
ra. Irakurleari esplikatuko diogu terra nullius zer 
zen. Literalki “inoren lurra” esan nahi du. Terra nu-
llius dator, 1095-ko bula papal batetik, Aita Santu 
Urban II.aren terra nullius-etik, eta honek posible 
egin zuen Europako estatu kristauek ez-kristauak 
bizi ziren lurrak eskatzea. Hori argi ta Garbi zu-
zendua zegoen Lehen Gurutzadarako marko legal 
bat ezartzeko, urte gutxiren ondoan burutu zen 
gauza, eta musulmanen lurrak konkistatzeko, eta 
lur horietan Gurutzatuen Erresumak ezartzeko.

 Eta azkenik, Eugène Viollet-Le-Duc-ek 
esaten duena Erdi Aroko (Viollet-Le-Duc, 1854-
1868: fenêtre) Leihoei buruz. Kontatzen du es-
katzen zitzaiela arkitektoei, 13. mendearen erdial-
dean, Leiho handiagoak, Etxebizitzak eta Eraikin 
Publikoak argitzeko. Morala lehuntzen zen hei-
nean, Etxe Irekiak nahi ziren, eta ez Fortaleziak be-
zala harresituak. Hau, batez ere, Frantziako Errege 
Saint Louis-en erresumaldian ikus daitezkeen Île-

[1260] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Mendebaldeko Hor-
mako Hego Leiho Gurutzedun Zabal bat barnetik 
(Tesiaren Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).

[1250] Latsaga Gaztelu-Jauregiko Mendebaldeko Fa-
txadako barneko Paramentuko Ate itsutua 
(Tesiaren Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua).
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 Autore lapurtarraren iritziz, Lehen hi-
potesia zera da, Ate bat izan daitekeela. Zu-
latu izan zitekeela, orain Baoa partzialki oz-
topatzen duen Barrutia burutu aurretik, baina 
Etxebizitzaren Eraikuntza Fasearen ondoren.
Ate honetatik litekeena da Galeria batera heldu izana, 
Hurda edo Kadafalku batera, edo Zurezko Eskafaut 
edo Aldamio batera. Estudio honetan zehar ikusiko 
dugu, hipotesi honek ez duela kointziditzen barne-
ko Erdi Aroko Zoru-egitura edo forjatuarekin, bai-
zik eta 16. mendekoaren Zoru-egiturarekin baino.

 Bigarren hipotesia zera da, Gezi-leiho mo-
duko edo Laprandura duen Leiho batez ari gare-
la. Barrutiaren horma baino lehen burutua eta era 
berean Erdi Aroko Etxebizitzaren eraikuntzaren 
ondorengoa. Hipotesi honek hobekiago egoki-
tuko litzaioke Zoru-egituren posizioari. Barneko 
aurpegiaren azterketak informazio konplementu 
bat emango digu Bao hau hobekiago ulertzeko.

 Bestalde, laugarren Bao bat egon zi-
tekeela. Ukuiluko Teilatuaren azpiko Para-
mentuaren azterketak badirudi, azaltzen duela 
Gezi-leiho baten existentzia. Arotzeria piezak le-
kuan ezartzeko modifi kazioengatik, pentsatzen 
dugu hipotesi hau dudakoa dela dio lapurtarrak.

 Gure iritziz, Errondabiderako Atea  izan 
daiteke, Lehen Barrutira irtetekoa. Ondoren, beste 
Fase batean, Harresia handitu egin zuten, Altuagoa 
eta Lodiagoa burutuz, eta honek egin zuen, Ate 
hau partzialki ezkutatzea. Gainera, adierazpen hau 
egiaztatzeko, esango dugu, Iparraldeko Errondabi-
dera irteten den Atearen altuera beran dago. Lapur-
tarrak dio Ate hau 16. mendeko Zoru-egituraen al-
tueran dagoela dio, baina guk erantsi behar dugu, Ate 
hori Erdi Aroan ireki bazen ere ez zetorrela bat ga-
rai honetako Zoru-egiturararekin, noski, Harresia-
ren altuera lehenseten zelako, gauza militarra gauza 
erresidentzialaren gainetik baitzegoen. Harresiaren 
altuera egokia non Errondabiderako Atea han. 

 Eta azkenik dio lapurtarrak, bosgarren 
Bao bat dagoela. Hutsune karratu hau, eta zailki 
ikus daiteke Zoru-egituraren artean kokatzen de-
nez, eta zeharkatzen duen Eskafaut edo Aldamio-
zulo bat dirudiela. Ikusten dugu ikusgai eta itsu-
tua dagoela Horma honen barneko Paramentuan.

Mendebaldeko Barneko Paramentua

eta altuen bitartez argitzen dira non baitugun (A) 
kanpoko aldea, eta (B) barneko aldea, eta (C) se-
kzioa. (D) Etxeko Kornisa, Leiho hauetako Linte-
letan zuzenean jarria da, eta horien atzean, (E) des-
karga arkuak tentsatzen dira, Estalkipeko egitura 
eusten dutenak. Mainelak konbinatzen dira beiren 
Uztarria edo Markoa errezibitzeko, inolako Bur-
dineriaren laguntzarik gabe. Lehenik (G)-en ha-
ritzezko Leihoburu edo Lintel bat jartzen da, bere 
muturretan zulatua dagoena, (F) errefortzu zirku-
larrei dagozkien zuloen bidez. Errefortzu hauek, 
zeinen perspektiba detaile (I)-n trazatzen baiten, 
beheko egiturako eta goiko egiturako (K) Piboteek 
errezibitzen dituzte. (O) antzeko beste errefortzu 
batzuk, (P) Bermearen bizkarretik hartuak, beheko 
egitura hauen Pibote baxuak errezibitzen zituzten. 
Lau egituren kisketak (ziriak) sartzen ziren Mainel 
zentralean erreserbatuak zeuden (R) protuberan-
tzietan. Exekuzioaren hamarrena (eskala) erakus-
ten dugu, (L)-n Mainelaren sekzioa, (M)-n Sarrai-
la baten alboko aldea, eta bere barneko aldean.

 Guilles Sépaphin-ek ordea Viollet-Le-Duc 
zehazten du, Erdi Aroko Leihoei buruzko estudio 
batean (Séraphin, 2002a: 146). Zera dio okzitania-
rrak, Viollet-Le-Duc dela dudarik gabe Erdi Aroko 
historialari horietako bakarrenetakoa kontuan 
izan duena, aldi berean, Leihoen Kanpoko Forma, 
Eraikuntza Estruktura, eta Barneko Arkitektura, 
eta deskripzio konpletuak eman dituena. Halaere, 
19. mendetik aurrera garbi dago bere jarraitzai-
leek, oso maiz, bere ikuspegiak eta defi nizioak 
mugatu egin zituztela, soilik obren kanpoko itxu-
rara mugatuz, eskema ebolutibo linealak bilatzen 
saiatuz, halako “darwinismo” batez markatuak. 
Egia da ere Viollet-Le-Duc-ek eskematismora 
sakrifi katu zuela bere burua, “Leiho Zibil Erro-
matarra” esaldi batean defi nitzera ausartu zenean, 
demostratzearen helburuaz, horrela, obra txertat-
zen den testuinguruan eta programaren abstrakzio 
eginez. Horrela, Dictionnaire Raisonné-n aurki-
tuko ditugu eskema ebolutibo berberan, Carcas-
sona-ko Dorreetako bat, Maison des Musiciens-
ekoak, eta Pierrefonds-eko Grande-Salle-ekoak.

 Mendebaldeko Hormaren eskuinaldean, 
hau da, Hegoaldean, Ukuiluaren Teilatuaren justu 
azpian, Bao itsutu bat ikus daiteke [Ikus 1230], 
eta bere dimentsioak pentsa arazten digu Barrutiko 
hormak partzialki itsutu duen Atea bat izan zite-
keela. Bao honek ez dirudi jatorrizkoa, eta badi-
rudi ondoren zulatu dela horman. Baina galdera 
asko sortzen ditu, eta zaila da zer den adieraztea.
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 Sur la partie gauche du Parement on dis-
tingue nettement le Comblement (d) [Voir 1250] 
d’une Ouverture murée apparentée à une Porte.

Euskaraz,

 “Mendebaldeko Paramentuaren ezkerre-
ko partean bereizten da garbi itsututako bao baten 
betelana [Ikus 1250], Ate batekin erlazionatuta”. 
Gure iritziz, Errondabiderako Atea izango zena.

 Eta segitzen du, Harrizko Uztarrien edo 
Markoen gainean bereiz daiteke, Laprandura hasie-
ra bat, aurretik deskribatu dugun Baoaren kanpoko 
Uztarri edo Markoa oblikuoki lotzen duena, ares-
tian Barrutiaren eskuinean deskribatu dena. Bere 
kokapena, Zoru-egiturekin konparatu, eta Uztarrie-
tako edo Markoetako Harrien itxura mediokreaga-
tik, izan daiteke 15-16. mendetan burututako zu-
latze sekundario bat. Zurezko Ate-buru edo Lintel 
bat, Baoa koroatuz, analisi dendokronologikogai 
(zuhaizten adina estudiatzen duen zientzia) izan 
zitekeena. Lintel hau, burutze gutxi zaindutakoa 
da, beraz ordezkatze bat izan zitekeen. Seinalatu 
behar dugu Eraikinaren angelu guzti hau bortizki 
modifi katua izan dela, eta degradatua ere, bai bar-
nean eta bai kanpoan ere. Sektore honen itxurazko 
fragilitatea dela-eta, ez dugu ikerketan aurrera-
tuko, seguritate neurri partikularrak behar baititu.

 Eta bukatzeko zera dio lapurtarrak, Men-
debaldeko barneko Paramentu honetan 15-16. 
mendetan bi Bao Zabal zulatu zirela. Eta Arku 
Beheratu batez karakterizatuak daude barneal-
dean [kus 1260], Arkeria Bikoitzeko Gangaz 
edo Bobedaz, Iparraldeko Fatxadako Atean, jada 
deskribatu genuenez. Beheko parteak eta Kare-
lak itsutuak izan dira, Zoru-egitura Moderno bat 
ezartzeko. Posible da Bao hauek, justu fronteko 
Horman daudenen identikoak ziren Baoen gainean 
zulatuak izana. Autoreak esan nahi du, aurreko 
Horman, hau da, Ekialdekoan, bi Argi-zulo da-
goela, eta litekeena dela, Mendebaldeko honetan 
ere, leku berean beste bi egongo zirela, Leiho Za-
bal berri hauek burutzerakoan desagertu zirenak.

Barneko Hormen Fatxaden Garapena
Okupazio mailen Errestituzio Proposamena

Benoit Duvivier-ek zera dio,

 
Le Parement intérieur de cette Façade est re-
coupé par le Plancher Moderne du fenil. Il est 
caractérisé principalement par les deux Ouver-
tures XVe-XVIe siècle décrites précédemment sur 
la face extérieur. Le reste du Parement révèle 
de nombreux remaniements, Trous de Boulins 
et Corbeaux apportant des indices appréciables 
pour retracer l’historique de la construction.

Euskaraz.

 “Aipatu Mendebaldeko Fatxada hone-
tako barneko Paramentua, berriz ere, egungo 
Lastategiko Zoru-egitura Modernoak mozten du.
Nagusiki arestian Fatxadan edo kanpoko Paramen-
tuan deskribatu genituen 15.-16. mendeko bi Bao 
horiek karakterizatzen dute. Paramentuaren gai-
nontzekoak modifi kazio ugari azaltzen du, Eska-
faut-zuloak eta Mentsulak, eraikuntzaren historia 
berriz ere trazatzeko aztarna nabarmen ekarriz”.

 Segitzen du esanez, apareilua badirudi 
jatorrian erregularra zela, ongi trazaturiko ilara 
lerroz, baina modifi katu diren zona askok moztu 
egiten dutela. Eta bertan, ondorengo elementuak 
bereizten dira. Tximini baten betelan bat [Ikus 
1240], Sutondoa delimitatuz, eta Kanpaia, eta 
Etxebizitzaren barnearekin konektatzen duten zu-
loengatik  erraz koka daitekeen Tximinia Hodia 
erraz identifi katzen da. Bestalde, Tximiniaren ho-
dia, oso estua da (20 x 20 cm batazbeste) Tximi-
nia batentzat oso tiro aleatorioa segurtatuko zuen. 
Hodiarekin konektatzen duten, eta gainezarriak 
dauden hiru zuloak, enigmatikoak dira. Gero, guz-
tiz modifi katutako zona bat dago gutxi gorabehera  
kanpoan ikusi dugun 16. mendeko Baoari dago-
kiona. Altuera handiagoa duten ilaren zona bat ere, 
Habe-zulo Serie baten gainean ezarriak, eta lite-
keena da, Zurezko Soliba eta Zoru-egitura bati ego-
kitzea. Eta azkenik, Erdi Aroko Lehen Solairuko 
Zoru-egitura eustera destinaturiko Erlaitza dago,  
barneko beste Paramentuetan ere agertzen dena.

Mendebaldeko Barneko Irekidurak

Lapurtarrak zera dio, 
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ren eboluzioaren berreraikuntza hipotetikoa egiten 
saiatuko gara. Arkitektura Analisian oinarrituta. 
Eta Viollet-Le-Duc-en aholkuei jarraikiz egiten 
saiatuko gara, hau da, gure buruak eraikitzaileen 
buruan jarriz, azken fi nean haiek Obra Maisuak 
baitziren, eta gu Arkitektoak, gure artean dagoen 
distanztia guztiarekin. Beraz, aldez aurretik bada-
kigu ariketa oso zaila dela, oso formazio diferentea 
jaso baitugu batzuek eta besteok, baina hori da iz-
piritua. 
 
 Kapituluan zehar egin dugun Arkitektura 
Analisiaren ondoren, lehen gauza Lurreko Solai-
ruko Mendebaldeko Hormatxoaren aztarnak ko-
mentatuko ditugu. Hiru hipotesi azaltzen zaizkigu. 
Lehena, antzinako Zurezko Dorre baten Zokaloa 
edo Oinarria izatea. Bigarrena, antzinako Harri-
zko Dorre baten arrastoak izatea. Eta hirugarrena, 
Duvivier-ek proposatzen duena, hau da, egun zutik 
dagoen Dorrearen eraikuntza akats bat dela, gure 
iritziz gauza arraroa dena. Zail egiten zaigu imaji-
natzea Obra Maisu eta Langile Kualifi katuek Do-
rrea eraikitzen hasi bezain laster horrelako akats 
bat egitea baina dena da posible arkeologikoki de-
mostratzen ez den bitartean. 

 Baina hori guztia alde batera utziz, sin-
plifi katu egingo dugu, eta esango dugu, bi garai-
tako eraikinen arrastoak aurkitu ditugula. Lehena 
Erdi Arokoa, eta bigarrena Errenaisantzakoa. Erdi 
Arokoaren arrastoak esaten digute Defentsa Izae-
ra nabarmentzen zen Eraikina izan zela. Errenai-
santzakoaren arrastoak ordea Egoitza Izaera na-
barmentzen zela. Beraz, lehenik Erdi Aroko Dorre 
isolatua analizatuko dugu, eta ondoren Errenai-
santzako Jauregia. Noski aldaketa hau ez zen egun 
batetik bestera gertatu, pixkana baizik, beraz, ebo-
luzio horretan tarteko egoera ugari gertatu zen. 
Hortaz, bi garaiak nahastera kondenaturik gaude. 

13. mendeko okupazioa
 
 Beraz imajinatu beharko dugu 13. men-
dean Defentsa Dorre isolatu bat, masiboa eta 
hertsia, ia Irekidurarik gabekoa, hain justu bertan 
bizitzea posible egiten zuten Baoak zituena soilik, 
hau da, Argi-zulo batzuk besterik ez. Gainera 
pentsatzen dugu hasieran Jaun-Andereak ez zirela 
premanenteki Dorrean biziko, arriskualdietan bes-
terik ez. Bake garaian Dorrearen aldamenean ego-
ten ziren Zurezko Jauregietan biziko ziren, eta Do-
rrera jotzen zuten, eraso ebentual baten aurretik, 
azken erreduktu gisa. Baina Dorrea kanpotik begi-

 Duvivier-ek Eraikinaren azterketa Mor-
fologiko eta Estratigrafi koa bukatu ondoren, 
garai diferenteetako Zoruen mailak non egon 
zitezkeen proposatu zuen, ikerketan zehar bil-
du zituen frogen ondorio gisa. Eta honela dio.

 Lurreko Solairuan maila, 13. mendekoa, 
itsututa dagoen Erdi Aroko Baoaren Atalaseak 
adieraz zezakeen. Maila hau ordea, gutxi gorabehe-
razkoa izan daiteke, zeren Atalasea, eta jatorrizko 
Zoruaren artean Eskaloiak egon izana posible baita.

 Erdi Aroko Lehen Solairuaren maila, ar-
datz longitudinalean kokatuta zegoen Habe Mai-
suaren Landaketa-zuloak erraz koka zezakeen, eta 
Soliben bermearen funtzioa egiten duen Erlaitzak 
ere. Guk eransten dugu, soliben gainean Zurezko 
Oholez osatutako Zorua egongo zela. Maila hau, era 
berean argi dagoela badirudi, Zoru-egitura honeta-
tik heltzen zen Eserlekuz hornituriko Leihoek osat-
zen zituzten Baoen mailek egiaztatzen dutelako.

 Erdi Aroko Bigarren Solairu bat Habe-
zuloen lekuan koka zitekeen, batzuk kontuz lan-
dutakoak baitira, eta jatorrizko Paramentuaren 
garai berekok, edo adinkideak baitira. Maila ho-
nek, Mendebaldeko Barneko Paramentuaren ezke-
rreko muturrean, hau da, Hegoaldean kokatzen 
den Baoa mozten du, segur aski, Bao hau 15-16. 
mendean burutu zen zulatze bat izango baita. guk 
lehen aapatu dugu Ate honen altueraren zegartia.

 Erdi Aroko Hirugarren maila bat Mende-
baldeko Barneko Paramentuaren goiko partean 
koka zitekeen, ondoren erantsi ziren ilaren az-
pian, hau da, jatorrizko Paramentuan, Habe-zulo 
ugari baitago. Ikusiko dugu Habe-zulo horiek Zu-
rezko Superestruktura baten oinarria izan zirela.

 Eta bukatzeko zera dio, 15-16. mendeko 
maila bat Iparraldeko Paramentuan kokatzen den 
Tximinia Monumentalaren mailan koka zitekeela. 
Maila honen lekuko dira ere, Mentsula eta Habe-
zuloen presentzia, hala nola Ekialdeko Barneko 
Paramentuan kokatzen diren Baoen oinarriak.

Konklusioak

 Ondoren Latsaga-ko Jatorrizko Dorrea-
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Habe horren gainean Zurezko solibak bermatuko 
ziren ia segur, Ekialde-Mendebalde norabidean, 
eta bermatuko ziren aipatu dugun Eraikinaren 
ardatzean kokatua zegoen Habean, horrela beren 
luzera edo tartea erdira jaitsiz, eta Soliben buruak 
Hormako Erlaitzean. Soliben gainean ia segur ere, 
Zurezko Oholez osatutako Zoru bat bermatuko zen. 
 
 Hona arte, ez ia da dudarik. Baina he-
mendik aurrera zoritxarrez hipotesiak hasten dira. 
Zerk eusten zuen eraikinaren alderik alde ezarri-
ta zegoen habe nagusi hori? Aukera diferenteak 
daude. Egungo egoerak zantzu batzuk ematen 
dizkigu. Momentu honetan Eraikinean Zurezko 
Zoru-egitura Moderno bat dago, eta ez dator bat 
Erdi Arokoarekin, pixka bat beherago baitago. 
Erdi Aroan ez bezala, Habe nagusia ez doa Ipa-
rraldetik Hegoaldera. Bere ordez hiru Habe jarri 
zituzten, Ekialde-Mendebalde norabidean, beste 
hainbeste harrizko Kolonen gainean bermaturik, 
eta hormtan landaturik. Horien gainean Solibak 
daude, eta gainean Zurezko Oholezko Zorua. Zu-
rezko Zoru-egitura hau Modernoa dela ia dudarik 
ez da, beste gauza batzuen artean inolako kontu-
rik gabe egindako Bermeak dituelako, batez ere 
Dorre Nagusi honetako Lurreko Solairuan, duela 
mendeak, Ireki ziren Leiho Gurutzedun zabalekin 
kointziditzen duen Habean. Leku horretan Berme-
rik gabe gelditzen baita habea, eta momentuzko 
kalitate txarreko Altxagarri edo Kaltze bat eza-
rri behar izan baitzioten, Leihoaren Barlasaia-
ren gainean. Hiru Kolonak ordea ongi burutuak 
daude, sekzio zirkularrekoak dira, eta ez dirudite 
modernoak, badirudi Kolonen Fustea espreski lan-
dutako harriz osatua dagoela, forma zirkularrera 
moldatzen diren Harlanduz osatuak. Lan honen 
kalitateak ez du zer ikusirik momentuzko Berme 
horiekin. Baina Kolona horiek Erdi Arokoak iza-
teko motzegiak dira, Erdi Aroko Zoruaren maila 
pixka bat gorago baitago. Horregatik, derrigo-
rrez manipulaturik daude, zaharrak baziren al-
tuera moderno berri motzera moldatu behar izan 
baitzituzten, hau da, ustezko Kolona zahar horiek 
moztuz. Kolona hauek, gainera, oso bitxiak dira, 
azaltzen dituzten Elementu batzuengatik. Hasteko 
oinarrian Harrizko Basa karratu bat dute, eta Ko-
lonen koroatzean, Kapitelarena eginez, Hilarriak, 
Disko Formako horiek, bere garaian eduki zuten 
harrizko oinarria mailukadaz kenduta dutelarik, ia 
dudarik gabe aldameneko Hilerritik erauzitakoak, 
baina Fustea jada esan dugu espreski burututako 
Harlanduz egina dutela. Kapitel faltsu horien gai-
nean Zurezko Zapata bat dago ezarrita, Ekialde-

ratu baino lehen barnean zer dagoen ikusiko dugu, 
pentsatzen dugulako, horrela irakurleari errazago 
egingo zaiola gero deskribatu ditugun elementuak 
non eta zergatik dauden leku horretan ulertzea.

 Esan dugu, sinplifi katuz noski, bi garaie-
tako Eraikinak ditugula gure aurrean, elkarren ar-
tean nahasturik, bi garai horien tartean esku hart-
ze anitz egon baita. Aldaketa jarraia izan baita, eta 
ez bat batekoa. Lehen Eraikina, jada esan dugu, 
badirudi Erdi Arokoa dela, 13. mendekoa. Eta Bi-
garrena Errenaisantzakoa, 15-16. mendetakoa. Bi 
Eraikin hauek Eraikinaren barne estruktura alda-
tu egin zuten. Horregatik da hain inportantea hau 
ezagutzea, beste elementuak ulertzeko. Bi garai 
hauek okupazio maila diferenteak sortu zituzten, 
eta ondorioz, garai bakoitzean egin ziren Irekidura 
gehienak maila horiekin bat egiten dute, eta beste 
batzuk trantsiziozkoak dira.

 Beraz, Erdi Aroan, badirudi 13. mendean, 
Eraiki zutela Jatorrizko Dorrea, Duvivier-ek Doni-
bane Garaziko beste Eraikin batekin konparatuz, 
Analogiaz egin zuen datatzea onartzen badugu. 
Eta eraikin honen multzo ikuspegia izan dezagun, 
lehenik barnea nola uste dugun antolatua zegoela 
azalduko dugu. Jatorrian Estai edo Solairu batzuk 
jarri zizkioten, eta zorionez, oraindik horien arras-
toak ditugu. Beraz, hau ez da hipotesia, mailak 
markatzen dizkiguten elementuek iraun baitute. 
Erdi Aroko hormek Lurreko Solairuan 1,45 m-ko 
lodiera dute, hau da, Dorre Militar bati dagoz-
kiote. Baina Lehen Solairuan horma atzeratu egin 
zuten barnealdean, hau da, estuagoa egin zuten, 
eta 1,20 m-ko lodierara izatera iragan zen, horrela 
atzeragune bat sortuz, hau da, Harrizko Erlaitz bat 
sortuz. Garai hartako Lurreko Solairuko sabaia 
osatzen zuen Zurezko Zoru-egituraren frogak dira 
hauek, eta oraindik egun begien aurrean ditugu. 
Garbiena Erlaitzaren altueran dauden Habe-zu-
loak dira, zehazki Erlaitzetik justu beherantz. Hor 
sartzen ziren ia dudarik gabe, Zoru-egitura eus-
ten zuen Habe Nagusiaren muturrak, hain zuzen 
ere, Eraikin errektangularraren alde luzean zehar 
ezarria zegoen Habe Nagusia. Ez dakigu zenbat 
piezatan banatua. Adibidez, bi berme bazituen lite-
keena da hiru piezez osatua egin izana. bat bazuen, 
bi pieza. 

 
 Beraz, Iparraldeko Hormako barnealdean, 
esan dugu Erlaitzaren altueraren beheko aldean 
Habe-zulo bat dugula, eta bestea Hegoaldekoan. 
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tro bat falta baitzaie Erdi Aroko mailara iristeko. 
Arkeologikoki begiratu beharko litzateke, berriz 
ere, Kolonen gailurretan harlanduak erroz atera 
zituzten-edo, eta beraz, ea harri horien inpronta 
egon izanaren seinaleak irauten duten.

 Beste aukera bat da, jatorrizko bi kolona 
luzerekin, hau da, Erdi Aroko mailara iristen ziren 
Kolonekin, hiru Kolona motzago berri egin izana, 
altuera berriari egokitzeko. Eta beraz, Kolonen 
kokapena aldatu izana, bi Kolona izatetik hiru 
izatera iragan baitziren. Orduan, hain zuzen ere, 
gaurko hiru Kolonen tartean egongo ziratekeen 
bi jatorrizko kolona horiek, eta beren fundazioak 
edo zimentazioa ere, noski. Beraz, hori ere, burutu 
beharreko lantegi bat da, hau da, Kolonen arteko 
lurrean Saio-zulo edo Kata arkeologiko bat egitea, 
Harrizko ustezko fundazioen edo zimentazioaren 
bila. Eta hala ere materiala faltako zitzaien Kolo-
na hauei, 15-16. mendeko Zurezko Zoru-egituraren 
altuera Erdi Arokoa baino oraindik altuagoa bai-
ta. Dena den, uste dugu, Kolona hauek landuegiak 
direla 13. mendeko Eraikineko zuraia eusteko, 
eraikuntza kalitate handiegia dutelako, Jatorrizko 
Dorreko Sotoan ezartzeko.

 Eta beraz, beste azken, aukera bat buru-
ratzen zaigu, Erdi Aroan, Harrizko Kolonen ordez 
Jatorrian Zurezko Zutabe sendo batzuk egon iza-
na, Segur aski, birekin nahikoa izango zuten, ares-
tian ikusi ditugun beste Dorre askotan ageri den 
bezala. Kasu horretan ere, honek arrastorik utzi 
duen egiaztatu beharko litzateke, hau da, Zurezko 
Zutabe hauen Oinarriek zituzten Fundazioak edo 
zimentazioa begiratu. Guk uste dugu azken aukera 
hau dela probableena, baina arkeologiko egiaztatu 
behar da. Iritziek ez dute balio.

 Laburbilduz, Erdi Aroko Lurreko Solai-
ruarenn Sabaiaren Zoru-egitura non kokatzen 
den, ez da dudarik, frogak argiegiak baitira. Eta 
jada aipatu ditugu, bi Iparraldeko eta Hegoalde-
ko Hormetan kontu handiz prestaturiko bi Habe-
zulo dagoela egun oraindik, ustezko Habe Nagu-
sia edukiko zutenak, eta Hormaren inguru guztian 
atzeragune bat dagoela ere oraindik, Erlaitz bat 
sortuz, ustezko Solibak bertan ongi bermatzeko. 
Gainean noski ustezko Zurezko Oholez egindako 
Zurezko Zorua egongo zen. Ez dakiguna segur zera 
da, Zurezko Zoru-egitura hori guztia eusten zuten 
Elementuak zeintzuk izan ziren, bi edo hiru Earri-
zko Kolona, edo bi edo hiru Zurezko Zutabe. Baina 
esan dugu arkeologiak lagun gaitzakeela, induske-

Mendebalde norabidean ezarritako Habeak bertan 
ongi bermatzeko, eta luzera edo Tartea murrizteko 
ere, Zurezko Estrukturetan ohi izaten zen bezala. 
 
 Duvivier-ek esaten du azaleko garbiketa 
bat egin zuela, bere garaian, eta Harrizko Oina-
rri karratu hauetan, Fundazioak edo Zimentazioa 
ona zuten egiaztatzeko. Horrela, jatorrian leku 
horretan zeuden ala ez jakiteko. Eta zera dio, ba-
dirudiela Harrizko Oinarria zuzenean hala moduz 
egindako burutze edo burutze mediokreko Oinarri 
batean ezarrita dagoela, hau da, lurrean zuzenean 
ezarrita dagoela. Eta beraz, honek esan nahiko 
zukeela Kolonak eraikuntza berantiarrekoak di-
rela, baina harlanduz burututako piezak zaharrak 
direla, eta berrerabiliak direla garai modernoan, 
kalitate handikoak baitira. Baina gure iritziz ez da 
nahikoa azaleko garbiketa batekin. Saio-zulo edo 
Kata arkeologiko bat egin behar da, oinarri ho-
rren azpian, fundazioak edo zimentazio serio bat 
egin zuten ikusteko, normalean Harri pieza handi 
batzuez osatua izaten zena. Beraz, kasu honetan, 
berriz ere, indusketa edo eskabazio arkeologiko 
bati itxaron beharko diogu hau argitzeko. Gainera 
jatorrizko Zoruaren mailaren problema dugu. Ez 
baitago garbi zehazki non zegoen.

 Bestalde, Errenaisantzako Ate Handiaren 
ondoan Lurreko Solairuko Ate txiki baten arras-
toak ditugu oraindik, Duvivierrek Erdi Arokoa dela 
diona. Zehazki irauten dute, Ate horren ezkerreko, 
hau da, Ekialdeko, Ate-zangoa, eta dagoeneko des-
agertu den Lintela eusten zuten Kusineta, hau da, 
Ate-zangoaren azken pieza, zirkulu laurdenaren 
forma duena Linteraren luzera edo tartea murrit-
zeko asmoz egiten zen mentsula formako zapata-
txoa. Baina Atalasea ez dakigu zehazki non den. 
Beraz zaila da, Lurreko Solairuaren maila non zen 
jakitea. Hau guztia gutxi balitz Errenaisantzako 
Ate Handiaren Kolonatxoen Basak zizelkaturik 
daude, segur aski, 19. mendean gurdiei pasabidea 
errazteko burutuak, horrela Ate honen Atalasea 
ere desagertuz. Hala ere, badirudi Zoruaren maila 
beheratu egin dela.

 Eman dezagun, Kolonak jatorrizko lekuan 
daudela. Problema bat dugu orduan, jatorrizko 
kolonen altuerak altuera luzeagokoak beharko 
zuketelako izan, Erdi Aroko Habeak bere bi buruak 
Hormara sartzen baitzituen, eta Horman espreski 
prestatuta zeuden Habe-zuloak altuago baitaude. 
Non da hortaz, falta den materiala, hau da, non 
dira kurban landutako Harlanduak, Kolonei ia me-
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za egingo liekeela erasotzaileei. Eta hortaz, maila 
honetan irekidura minimo batzuk besterik ez ziren 
irekitzen. Hori teoria da baina Dorre bakoitzean 
Metodo Arkeologia aplikatuz demostratu beharra 
dago. 

 Goazen, beraz, lehenik iraun duten Ele-
mentuetara. Ekialdeko fatxadan, bai kanpoan eta 
bai barnean bi Argi-zulok iraun dute. Gezi-leihoen 
oso antzekoak dira Argi-zuloak, kanpoan irekidura 
bertikal luze eta estuak dira ere, baina irekidura 
pixka bat zabalagoa dute azken hauek, airea eta 
argia sartzea utzi asmoz. Baina ez dezagun ahantz, 
gure iritziz autoritatea duten autore batzuen ustez, 
oraindik bi leiho mota hauek ongi bereiztetik urrun 
gaudela. Argi-zulo hauek Lurreko Solairuan ba-
daude ere, ahal izan zuten goien kokatu zituzten, 
hain justu sabaiarena egiten duen Zurezko Zoru-
egituraraino heltzen baitira. Badakigu Argi-zulo-
en erdian Seguritate Barra Metaliko bertikal bat 
zutela, oraindik arrastoak gelditzen baitira. Eta 
barnerantz, Laprandura horizontal zabal bat dute 
oraindik ere, bi aldetara, hau da, baoa barnerantz 
irekiz doa, zabalduz, eta gainera beherantz ere ire-
kiz doa, Barlasai inklinatu bat sortuz. Forma ho-
nek badirudi argia sartzea errazten duela, defent-
sarako erabiltzea ordea zailtzen duela. Horrelako 
beste Argi-zulo batek ere irauten du Hegoaldeko 
Fatxadan, Eraikinaren erdiko ardatzetik alde bate-
ra, zehazki Ekialdera, eta besteen altuera berean, 
eta segur aski bestea izango zen ardatz horretatik 
beste aldera, hau da, Mendebaldera baina hau hi-
potesia besterik ez baita, oraingoz, alde horretan 
Irekidura bat egon izanaren arrastoak egon badi-
ra ere, leiho handiago batenak dirudite. Litekeena 
da, lehenagoko Argi-zuloaren geroago egindakoa. 
Beraz, ez dakigu segur Argi-zulorik inoiz egon zen 
leku horretan. Ikusi beharko dugu ere bigarren lei-
ho hori zer zen, eta noiz egin zuten. Hemen gogo-
ratu, arestian esan dugunez Duvivier-ek Jatorrizko 
Eraikina Argi-zulo hauen bitartez datatu zuela 13. 
mendean, beste Eraikin batean zeuden Argi-zuloe-
kin analogiaz. Badirudi Donibane Garaziko Erai-
kin horretako Argi-zulo haiek, bere garaian garan-
tia arkeologiko minimo batez datatu zirela. Hori 
bai, handik hona egindako jauzian hanka sar de-
zakegu. Beraz, eta logikoa denez, Latsagako Argi-
zuloak ongi, eta espreski datatu beharko lirateke.

 
Orain hipotesi mailara iragango gara. Litekeena 
da, Argi-zuloen antolamendu hau bera, aurrez au-
rre duen Horman errepikatu izana, hau da, Men-

ta edo eskabazio baten bitartez. 

 Goazen orain, Erdi Aroko Lehen Solairua 
aztertzera, hau da, maila honetako Zurezko Zoru-
egitura non zen, solairu honetako sabaiarena egi-
ten zuena esan nahi dugu. Hau, ez dago Lurreko 
Solairukoa bezain garbi, eta begirada zorroztu 
egin beharko dugu. Duvivier-ek Mendebaldeko 
Hormaren Barneko Paramentuan Habe-zulo ila-
ra bat ikusten du, tarteka, eta zoritxarrez altuera 
horretan Hormaren inguru guztian irauten duen 
Paramentu bakarra hori denez, hau da, Mendebal-
dean soilik dugunez Horma altuera horretan, supo-
satu behar dugu horiek izan zitezkeela Erdi Aroko 
Lehen Solairuko Sabaiko Zoru-egitura eusten zu-
ten Habe edo Soliben Habe-zuloak. Zoru-egitura 
hau eusteko litekeena da, Solairu honetan hainbat 
Kolonen gainean Zurezko Zutabeak egotea, ohikoa 
zenez, Estrukturaren pisua arindu asmoz. 

 Erdi Aroko Bigarren Estaia edo Solairua 
aztertzerakoan ere, gauza bera gertatzen zaigu, 
Mendebaldean besterik ez duela iraun Hormak al-
tuera horretan. Eta hemen ere Duvivier-ek solairu 
honetako sabaiko zoru-egitura eutsiko zuen Habe 
edo Soliben Habe-zulo ilara bat, serie bat ikusten 
du berriz ere. Eta guk esan behar dugu ilara hau 
beheko Solairukoa baino askoz ere garbiagoa dela, 
eta tarte gutxiago uzten duela zuloen artean, eta 
gainera erregularitate garbia mantentzen dutela. 
Beraz, ez dirudi hemen dudarik dagoenik, aztar-
na guzti hauek Zoru-egitura baten aztarnak direla. 
Beste gauza da zinez jakitea noizkoa den,  13. men-
dekoa ote den. Posible eta logikoa izango litzateke, 
beste Solairuen antzeko altura bat ematen duelako, 
eta beraz ongi egokitzen delako haiekin.

 Beraz, Erdi Aroko eraikinaren antolamen-
dua pixka bat menderatu dugularik joan gaitezen 
garai horretako Arkitektura Elementuak aztertze-
ra. 

13. mendeko Elementuak

 Orain ikusiko dugu Estai edo Solairu 
bakoitzean zer zegoen, zer Elementu, zer Ireki-
dura. Aipatu behar den lehen gauza zera da, uste 
dugula, jatorrian Lurreko Solairuan ez zela Sar-
biderik edo Akzesurik, Seguritate arrazoiengatik, 
Dorrea Militarra baitzen, eta noski erasotzaileei 
Dorrea hartzea ahal zen zailen zaildu jarri behar 
zitzaien. Bistan da, Lurreko Estaian edo Solai-
ruan Ate bat irekitzeak Dorrea hartzea oso erra-
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Eskailera eusteko zirela. Habe-zuloan Zurezko 
Habeak landatuz, eta Mentsulan ZurezkoHabeak 
bermatuz Azkenik, Harrizko Eskailerak ere egin 
izan zituzten beste Dorretan, Latsaga-n hauen 
arrastorik ez badugu aurkitu. Dorre honetatik ez 
urrun, Zibitze Dorrean zehazki, 20. mendera arte 
aipatu ditugun motako Zurezko Eskailera batek 
iraun zuen, baina maleruski edo zoritxarrez egun 
jada desagertua da. Tesian zehar behin eta berriz 
aipatu dugun Ondarearekin utzikeriagatik. Beraz, 
beste iturri batzuetatik edan beharko dugu, sistema 
hau nolakoa zen jakiteko. 
 
 Bestalde, Errondabidera irteteko erabilt-
zen zituzten, eta oraindik irauten duten Ateak Kor-
nisa honen azpitik daude, beraz ez diote trabarik 
egiten. Honekin esan nahi dugu, Hurad edo Kada-
falkua oraindik egon zitekeela bere lekuan, Barru-
tiaren Harresia eraiki zutenean. 

 Ekialdeko Horma honetan litekeena da, 
14. mendean bi Leiho ireki izana. Leiho Bikiak edo 
Geminatuak dira, oso tipikoak garai honetan, er-
diko ardatza bertikalean Mainel eta zutabetxo bat 
dutelarik. Kanpoan Leiho hauen arrastoek irauten 
dute. Leiho-zangoak edo Janbak eta Kusinetak, eta 
Barsalaia ere. Barnean Bao hauek zabaldu egiten 
dira, eta itsuturik badaude ere oraindik garbi atze-
maten dira Leiho horien bi aldetara zeuden Eser-
lekuak. Posible da antolamendu hau bera aurre-
ko fatxadan, hau da, Mendebaldekoan errepikatu 
izana baina ez dugu arrastorik aurkitu, baina egia 
da ere, Hormaren atalak oso modifi katuak daude-
la, beraz, egon zitezkeela. Berantago ez badakigu 
noiz, agian 14. mendean bertan, Leiho Biki edo 
Geminatu horien barnean Gezi-leiho batzuk buru-
tu zituzten. Fenomeno hau eraikin hauen eboluzio 
ohikoaren kontra doa, esan nahi baita, baoak txi-
kitzea handitu beharrean. Bi esplikazio posible ditu 
honek. Badaiteke kanpoa berriz ere perilos bihurtu 
izana, gerrak edo konfl iktoak zirela-eta, eta beraz 
Eraikina berriz ere Defentsa Elementuez hornitu 
behar izana. Edo beste esplikazio bat izan daiteke, 
Goiko Solairuan Ate-leiho handi batzuk ireki iza-
na, eta beraz, beheko Leiho Biki edo Geminatu za-
harkituak Gezi-leihoz ordezkatu izana. Baina kasu 
honetan ere sendotze militar bat atzematen da.

 

 Badirudi isolatua zegoen Jatorrizko Do-
rrearen inguruan 13. mendearen bukaeran lehen 
Harrizko Barruti txiki bat eraiki zutela (aurretik 

debaldeko horman. Baina ezin dugu oraingoz se-
gur jakin, berantago leku horretan bertan Leiho 
handiago batzuk ireki baitzituzten, Hegoaldean 
gertatu zaigun bezala, baina gainera hemengoak 
oraindik irauten dute, eta beraz oraingoz, frogak 
desagertu egin dira. 

 Erdi Aroko Dorrearen Lehen Estaian edo 
Solairuan gertatu zena ikusiko dugu orain. Dorre 
isolatuetan Seguritate Ate bat jartzen zen, leku 
askotan ikusia eta dokumentatua dagoen zerbait 
da. Eta hala da, itxuraz, Latsaga-ko Jatorrizko 
Dorrean ere, hortxe baitugu Lehen Solairuan, 
Iparraldeko Hormaren Fatxadan, Goiko Atea, 
Seguritate Atea, erasoa zailtzen zuen Ate Milita-
rra. Eta hau, ez da hipotesia, Paramentuari ongi 
begiratu ezkero Goiko Ate horren Ate-zango edo 
Janba, Kusinet edo Harrizo Zapata, eta Ate-buru 
edo Lintelak egun oraindik irauten dutela ikusten 
baitugu, azken pieza hau, Lintela, hautsia badago 
ere. Beheko partea soilik falta zaio Ate honi. Eta 
barnean, arestian ikusi dugun, Ate honen ezkerre-
ko, edo Mendebaldeko Ate-zangoak eta Kusinetak 
irauten dutela ere. Baoa, egun, itsutua eta amorti-
zatua dago, esan nahi baita, aspaldi ez dela era-
biltzen. Eta noski Goiko Ate honek, bide batez esan 
dezagun, irekita zegoenean, airea eta argia sartzen 
uzten zuen, Jatorrizko Eraikin hertsi eta masibo 
horretara, baina esan dugunez Funtzio Militarra 
zegoen garbi Erresidentzialaren gainetik. Garai 
ez seguruen ondorio. Jada esan dugu, hain perilo-
sa zen kanpoa, Eraikinak ez zuela Aterik Lurreko 
Solairuan, hain zuzen ere, bertakoak defendatze-
ko, eta erasotzaileei setioa zail jartzeko, gutxienez 
errefortzuak etortzen ziren bitartean defendatzai-
leak babesturik egoteko. Eta garai honetan Erai-
kinera heltzeko, ez zegoen beste erremediorik, 
derrigorrez Lehen Solairuan kokatu zegoen jada 
aipatu dugun Ate txiki honen bitartez egin beharra 
zegoen. 

 Goiko Ate honetara hastapenean Zurezko 
Eskala xume batez heltzen zen, eraso kasuan erraz 
gordetzen zena, baina ez da haren arrastorik. Be-
rantago Zurezko Eskailera batzuen bitartez egiten 
zen. Eta Eskailera honen piezak, zurezkoak izana-
gatik ohikoa denez iraun ez badute ere, bai iraun 
dute pieza horiek eusteko horman kokatzen diren 
Harrizko elementuak. Arestian aipatu ditugun 
Habe-zuloa, hormatik barnera egina, eta Harrizko 
Mentsula hormatik kanpora egina. Oraindik ez da-
kigu zehatz-mehatz nolakoa zen sistema baina uste 
dugu ez dela ia dudarik Elementu hauek Zurezko 
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zegoen Gezi-leiho bat sakrifi katu zuen. Eta gaine-
ra lehenengo Barruti Txikian, Harresian, zegoen 
beste Gezi-leiho bat ere, beraz badirudi ondoren 
egina dela. Pentsatzen dugu, jakin ez dakigulako, 
Eskailera desagertua baita, Eskailera horretan 
Gezi-leiho berriak irekiko zituztela, Defentsa Fun-
tzioa eta Egoitza Funtzioa uztartuz. Esan dugu 
birritan, arkitekturan normalean, elementu batek 
funtzio bat baino gehiago konplitzen baditu, kostu 
ekonomiko eta proiektuala txikiagoa izaten dela. 
Eta egun arte iraun duen praktika bat dela dizi-
plina honetan. Jatorrizko Dorretik Iparraldera eta 
Mendebaldera abiatzen ziren Harresiaren atalek 
altuera mantendu bazuten, posible da Iparralde-
ko Ekialdean eta Hegoaldeko Mendebaldean, bere 
garaian, ireki zituzten Ate berak erabiltzen jarrai-
tu izana. Hasieran, uste dugu ez dela dudarik biak 
tamaina berekoak izango zirela, funtzio bera eta 
leku analogoan kokatzen baitziren. Baina Eskaile-
ra Helikoidala eraiki zutenean, Iparraldeko Hor-
man, bertako Atea modifi katu egin zuten. Pixka bat 
zabalduz, eta Ate-zangoak edertuz, une hortatik 
aurrera Funtzio Militarraz gain, Errondabidera 
irteteko baliogarri segitzen baitzuen, une horretan 
Funtzio Erresidentziala erantsi baitzitzaion, hau 
da, Eraikinera modu erosoago batean heltzeko 
aukera ematen zuena. Mendebalderantz, hau da, 
Hegoaldeko Harresi ataleko Errondabidera era-
maten zuena ordea bere horretan geratu zen, estua 
eta praktikoa, Militarra. Dorre-Eskailera hauek 
Eraikinen kanpoaldean eraikitzen zituzten barneko 
azalera ez okupatzeko, hau da, gehiago profi tatze-
ko, hain zuzen ere, barneko espazioei handitasun 
bat eman nahi baitzieten.

 Egun eskailera desagertu denez Erdi 
Aroko Dorreko Iparraldeko Fatxadako Lehen So-
lairu altueran, ezker aldean, Ekialdean, Gezi-leiho 
baten piezak zuzenean ikus ditzakegu gaur. Zeha-
zki ezkerreko, Ekaildeko Leiho-zangoa eta leiho-
burua. Gezi-leiho honek Jatorrizko Dorre Milita-
rraren funtzioa indartzen zuen, ia dudarik gabe 
Sarrera defendatzeko.

 Erdi Aroko Dorre honetako Lehen Solai-
ruko Zurezko Zoru-egituraren mailan, seguritate-
ko Atearen maila berean, elementu berezi bat azal-
tzen zaigu oraindik, garbi atzematen dena, egun 
itsututa badago ere. Tximeneta bat da, Kanpaia 
eta Tximiniaren Hodia eta guzti. Elementu hau 
ere berantiarra dela uste dugu, Jatorrizko Dorre 
Militarrean ez baitzegoen horrelako kontzesiorik 
konfortari. 15. mendekoa izan daiteke, Zorua 13. 

Zurezko Harresia egon zitekeen baina ez dugu 
arrastorik aurkitu oraingoz, zura galgarria denez 
oso zaila baita irautea), eta problema bat azaldu 
zitzaien eraikitzaileei. Harrizko Harresiaren Al-
tuera kriterio militarrek jartzen zutela, eta beraz 
aurretik emana zela, hau da, aldaezina zela, ezin 
zela aukeratu. Garai hartako eraso ahalmenaren 
arabera eraikiko zuten altuera zehatz bateraino. 
Beraz, problema zera zen, jada eraikia zegoen 
Dorreko Lehen Solairuko Zoru-egituraren maila 
ez zela bat etorriko kanpoko Harresiaren Altuera-
rekin. Eta badirudi hala gertatu zela. Harresiaren 
Errondabidera heltzeko bi Ate ireki behar izan zi-
tuzten Iparraldeko Hormaren Ekialdean bat, eta 
Mendebaldeko hormaren Hegoaldean bestea. Eta 
badirudi hala egin zutela. Egun lehena, Iparralde-
koa, erdi erorita dago,Aate-zangoak eta Atalasea 
ditu oraindik baina goiko partea desagertu egin 
da, Horma bera desagertu baita, beraz Lintelik ez 
dago. Bigarrena, Mendebaldekoa, itsutua dago, 
hots, amortizatua, eta barnetik uztarri osoa man-
tentzen du, kanpotik ezkerreko, hau da, Iparral-
deko Ate-zangoa besterik ez. Baina esan dugunez 
Errondabidea ez zetorren bat Dorreko Jatorrizko 
Lurreko Solairuko sabairena egiten zuen Zurezko 
Zoru-egituraren mailarekin, beraz Zurezko Eskai-
lera batzuen bidez salbatu beharko zuten altuera 
diferentzia hori, Errondabidera “igotzeko”. Eta 
gainera problema erantsi bat azaldu zitzaien erai-
kitzaileei. Ate hauek Erdi Aroko Bigarren Solai-
ruko Zoru-egitura hausten zutela. Baina tira, lekua 
prestatuko zuten, Zoru honetan zulo bat eginez, 
burukada saihestuz. 

 Ondoren, segur aski, 14. mendearen hasie-
ran Lehen Barruti txiki hau guztiz handitu zuten, 
egun duen oinplano bera okupatzen duen Bigarren 
Barruti handi batez, baina izkinetan orain dauden 
Dorreen errematerik gabe, edo behintzat ez dakigu 
zer erremate mota zuen. Barruti berri honen ondo-
rioz, jada Jatorrizko Dorrea Gaztelu bihurtzen ari 
zen, askoz ere seguruagoa bihurtu baitzuen, De-
fentsaren ardura guztia Harresi honi emanez. Eta 
beraz, Barrutiaren barnea askoz ere seguruagoa 
bihurtzeak, posible egin zuen Korta edo Patio ho-
netara Bao berriak irekitzea. 

 Une honetan uste dugu ireki zituztela Ipa-
rraldeko Hormako Lurreko Solairuan, Erdi Aroko 
Ate txiki bat, eta berarekin batera, Harri piezak 
partekatzen baitituzte, Eskailera Helikoidal bat 
kanpoaldean. Izatez, Eskailera honek lehenago 
Iparraldeko Horman Lehen Solairuan kokaturik 
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 Beraz, ikusten ari gara Erdi Aroko Dorre-
tik Errenaisantzako Jauregira iragaitea ez zela bat 
batean gertatu. Eta bien bitartean esku hartze anitz 
egon dela. Garai diferentetako Elementuek batzue-
tan koexistitu egiten dutela, beste batzuetan batzuk 
kendu, eta berriez ordezkatu direla, eta imajinatu 
ditzakegun egoera guztiak geratu zirela, adibidez, 
aurretik zegoena berreskuratu ere, egun gertatzen 
den modu berberean, Eraikinak, izaki bizidunak 
balira bezala konportatzen direlako, eta etengabe 
aldatzen doazelako, eta zer esanik ez Eraikin His-
torikoak, mendetan zehar aldatzen joan direnak. 
Beraz, ezinezkoa da garai bateko Eraikin bat beste 
garai bateko bestetik separatzea. Egin dezakegu-
na zera da, ariketa mental bat garai diferentetako 
Eraikinen bilakaera imajinatzeko, eta frogatzen 
saiatzeko.

XV-XVI mendeko Okupazioa

 Errenaisantzan antzinako Dorrea Jau-
regi bihurtzea erabaki zuten, eta horretarako be-
rrikuntza handiak egin behar izan ziren. Barneko 
Estruktura guztiz aldatu zuten. Ordurako kanpoko 
Harresia handia jada izkinetan Dorrez hornitua 
zen. Sarrerako Dorrea, Dorre Diagonala, Goiata 
edo Garita, eta Barrutia hersteko, Jatorrizko Do-
rrea bera. Benetako Gaztelu bat. Beraz, Gaztelua-
Jauregi honen Barrutiaren barnea askoz ere segu-
ruagoa zen. Eta antzinako Dorrean berrikuntzak 
inolako arriskurik gabe egin zitezkeen. Orduan, 
ordura arte iraun zuen Erdi Aroko Lurreko Solai-
ruko Sabaia zen Zurezko Zoru-egitura kendu egin-
go zuten, eta Lurreko Solairuaren Sabaiaren altue-
ra nabarmen igoko zuten, hain zuzen ere espazio 
hori Sala Nagusi bihurtu asmoz, eta suntuositatea 
eman asmoz. 16. mendeko Zurezko Zoru-egitura 
berri honek Zutabe altu batzuk behar zituen, eta 
segur aski garai honetan egin zituzten Harrizko 
Kolonak. Salan egin zuten berrikuntzaren kalita-
tearekin ados baitaude. Litekeena da, lehen azaldu 
dugun bezala, hiru Kolona motz baino bi Kolona 
luze izana. Beraz, kalkulatu beharko genuke, egun-
go hiru Kolona motzekin, ea posible den 16. men-
deko mailara iritsiko liratekeen bi Kolona egitea. 
Hau da, ea material nahikoa dagoen. Zoru honen 
Solibak litekeena da, Horman prestaturiko Habe-
zuloetan landatuta edo sartuta egotea, 13. mende-
ko Zoru-egiturako Solibak ez bezala, azken horiek 
arestian esan dugunez Erlaitz baten gainean ber-
matzen baitziren. Babe-zulo bakarren batek iraun 
du, nahiz eta ez den serie garbi bat atzematen.

mendean egin izan bazen ere, gure ustez askoz ere 
gehiago iraun baitzuen, zehazki 16. mendeko be-
rrikuntzak burutu ziren arte. 
  
 Erdi Aroko Dorre honen Bigarren Solai-
ruan jada aipatu dugu funtsezko Defentsa Elemen-
tu Militarra zegoela, Hurda edo Kadafalkua. Ares-
tian esan dugu Elementu hau ingurua kontrolatzeko 
eta defendatzeko Hormatik kanpora hegalean ze-
goen Zurezko Estruktura bat zela, bertatik etsaiari, 
geziak eta mota guztietako objektuak jaurtikitzeko, 
ez zedin Dorrearen Oinera hel. Hurad edo Kada-
falkuaren bitartez fl anko guztiak estaltzen zituz-
ten. Beraz, Elementu hau ezinbesteakoa zen, hori 
gabe Dorreak ez baitzuen zentzurik. Eta Defentsa 
Elementu haren Harrizko Elementu batzuk iraun 
dutelako dakigu egon zela, zehazki, Dorre osoaren 
inguruan ibiltzen den Kornisa, Elementu hau ho-
rretarako bazen bederen. Ekialdeko Horman ez 
du iraun, Horma berak ez duelako iraun altuera 
horretan, baina oso litekeena da bertan ere egon 
izana. Hau guztia noski azkenean, arkeologiak 
egiaztatu beharko du. Guk ez dakigu zergatik Du-
vivier-ek imajinatu zuen Hurda edo Kadafalku hau 
bi solairutakoa, ez baitu esaten zertan oinarritzen 
den, eta Donamariako Jauregia Dorrearekin ahai-
detu zuen. Guk pentsatzen duguna zera da, Horma 
bai, egun dena baino altuagoa izango zela, baina 
segur aski Hurda edo Kadafalkuak solairu baka-
rra izango zuela, ohikoena zenez. Falta zaizkigu 
Hurda edo Kadafalku honetara ateratzeko Ateak, 
baina egia da Horma gutxi dugula ere. Zaila da 
arrastorik geratzea Dorrearen altuera horretako 
Horma desagertu egin baita. Aurkitzekotan Ate 
hauen Atalaseak aurkituko genituzke. Badira Pa-
ramentu zati batzuk guztiz modifi katuak, eta agian 
hor zeuden. 

 Eta Erdi Aroko Dorre Militar isolatu ho-
nekin bukatzeko, esango dugu, frogarik preserba-
tu ez bada ere, segur aski, Dorre honen gailurra 
Merloiez hornitua egongo zela. Oso litekeena da, 
Merloietara heltzeko Errondabide txiki batez in-
guratua egotea, eta erdian lau isuritako Estalki 
txiki bat egotea. Edo-ta bestela Harrizko Lauzez 
egindako Zoru Lau batez. Gogoratu behar dugu, 
Dorre honetatik kilometro gutxitara Laustania Do-
rrea dagoela, antzeko garaietakoa, eta han, egun 
iraun ez badute ere, badakigu segur, garai batean, 
Dorrearen gailurra Merloien bidez koroatzen zela. 
Zorionez, dokumentu grafi ko bat baitago, arestian 
aipatu dugun, 19. mendearen burututako akuarela 
bat.
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ziren leku berean, eta haien ordez, egun oraindik 
ikusten ditugun bi Leiho Gurutzedun Zabal zora-
garri horiek irekiz. Esan dugun bezala, Sala Nagu-
sira aire eta argi askoz ere gehiago sartzen utziz. 
Ekialdeko Horman ordea Erdi Aroko Argi-zuloek 
iraun zuten, kanpora ematen baitzuten. Eta mul-
tzo monumental hau errematatzeko, Lurreko So-
lairuko Hegoaldeko horman, 15-16. mendean Txi-
meneta itzel bat burutu zuten, egun itsutua badago 
ere, argi atzeman daitekeena, segur aski, eraikina 
abandonatu zenean itsutu zena. Beraz, esan de-
zakegu, 16. mendean transformazioa totala izan 
zela. 

 Ikus dezagun zer gertatu zen Errenaisant-
zako Dorreko Lehen Estaian edo Solairuan. Ora-
in maila hau egokituta gelditu zen Errondabidera 
heltzeko bi Ateen mailarekin. Ekialdeko Hormari 
dagokionez, Bigarren Estaian edo Solairuan, bi 
Ate-Leiho handi ireki zituzten, eta hau ez da hipo-
tesia, oraindik irauten baitute Ate hauen Atalaseko 
Zoruko Harri Lauzek, eta Ate-zangoen abiatzeek. 
Eraikinaren altuera honetan, suposatzen da Ate 
hauek Galeria batera irteteko izango zirela, hau 
da, Horma honetan hegalean irteten zen Zurezko 
Estruktura batera. Ohikoak izaten ziren ere airea-
ren eta argiaren sarrera handitzeko, erosotasun 
edo konfortabilitearen aldeko berrikuntza gisa iku-
si behar ditugu, hots, izaera erresidentzialekoak. 
Galeria horren, eta hegalean zauden Solibak eus-
teko ezarrita egongo ziren Zurezko Besoak berma-
tzeko, kanpoaldean Habe-zulo Serie garbia dago 
fatxadaren luzera osoan. Baina hau guztia ere ar-
keologiaren bitartez egiaztatu beharko dugu. 

 Lehen Estaian edo Solairuan ere beste 
Tximeneta itzel bat burutu zuten garai honetan, 
Iparraldeko Horman, bere Kanpai eta Tximini ho-
diarekin. Erro gotikoko beste leiho bat ireki zuten 
ere Mendebaldeko Horman, Lurreko Solairukoen 
antzekoa baina oraingo hau Bakuna, hau da, 
Leihoaren erdian soilik Langet duela. Leiho hau  
Eornisaren erdian ireki zuten, goiko eta beheko 
parteen artean. Pentsatzen dugu, hortaz, ordurako 
Hurda edo Kadafalkua jadanik ez zela egongo, 
Leiho honek traba egingo baitzion, eta Iparralde-
ko Horman, Kornisa eta Hurda edo Kadafalkua, 
Elementu askoz ere inportanteago batek, Eskailera 
Helikoidalak, derrigorrez hautsi egingo baitzuten. 

 Beraz, Arkitektura Analisia egin ondoren 
ondorio batzuk atera ditugu, eta Eraikina ulertzen 
hasi gara. Baina birritan esan dugunez, hemen 

 15-16. mendeko Lehen Estaiari edo Solai-
ruari dagokionez, ez dakigu 13. mendekoarekin ko-
intziditzen zuen, hau da, ez zutela azken hau kendu, 
baina horrela izan zela dirudi. Arestian esan dugu 
Zurezko Zoru-egitura honen Solibak, badirudi 
Hormetan prestaturiko Habe-zulo Serietan ladatu-
rik edo  sarturik zeudela, egun oraindik Zoruaren 
maila markatzen dutenak, eta soilik Mendebaldeko 
barneko paramentuan iraun dute. Beste Paramen-
tuetan ez dugu hauen berri, zoritxarrez hormaren 
altuera horietan ez baita hain gora heltzen, eroria 
baita. Soliba hauek eutsiko zituen Habeari buruz, 
esan dezakegu Iparralde-Hegoaldeko norabidea 
suposatzen zaiola baina berriz ere, tamalez, bi 
Horma hauek ez direla altuera horretara heltzen, 
beraz, ez da Nabe Nagusi hori errezibituko zuen 
Habe-zuloren aztarnarik. Eta Habe hau eutsiko 
zuten, segur aski, Harrizko Kolonen gainean eza-
rritako Zurezko Zutabeek, horrela izaten baitzen 
normalean Goiko Estaietan edo Solairuetan, hain 
zuen ere, pisua arintzeko. Zoritxarrez, ez dakigu 
Errenaisantzako Eraikin honen gailurra zehazki, 
nola koroatzen zen. Ez dakigu aurretik egon zren 
Merloiak, egon baziren, kendu ala mantendu zi-
ren. Ez dakigu beste koroatze diferente bat eman 
ote zioten. Dakigun gauza bakarra da, segur, gero 
desagertu egin zirela, inoiz izan baziren.

XV-XVI mendeko Elementuak

 Sala Nagusi hau egin zenean ere Irekidu-
ra berriak etorri ziren, Aala honetara aire eta argi 
gehiago sar zedin, korfortaren bidean. Iparraldeko 
horman 15-16. mendean Ate Handi bat ireki zuten, 
kanpotik Hiru Zirkuluetako Arku batez erresolba-
tuz, eta barnetik arku Beheratu batez, eta Arkeria 
Bikoitzeko Lintel batez. Arestian uste dugu nahikoa 
azaldu dugula Ate hau, hemen nabarmendu soilik 
oso Ate dotore eta delikatua egin zutela. Eta garai 
honetan itsutuko zuten, segur, Erdi Aroko Goiko 
Atea, hain zuzen ere, Ate handi honen dekorazio 
akolatuak harrapatzen baitzuen partzialki Goiko 
Atearen beheko partea. Beraz, Erdi Aroko seguri-
tate Atea orduan geratuko zen amortizatua. Ikusten 
dugu Elementu Militarrak problemarik gabe ken-
du egin zituztela, erresidentzialak gehituz. Kanpoa 
jada perilos ez zela dirudi. Nafarroako gerra jada 
bukatu zen, eta Pirinioetaz Iparraldera Erresuma  
independiente batek segitu zuen bakean. Horrela, 
Erdi Aroko Lurreko Solairuan segur aski orain-
dik irekita zeuden Mendebaldeko ustezko bi Argi-
zuloak desagertu ziren, hain justu horiek kokatzen 
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tragikoa gure Ondarearen egoera tamalgarria da.

Frantziako “Ondarearen Arkitektoak”

Ondare natural eta eraikiaren zerbitzura dauden es-
pezialistak dira.

École de Chaillot, hau da, Chaillot Eskolan diploma-
tuak, Ondarearen arkitektoak, Ondare lekuen Errestau-
razioan, Errehabilitazioan eta Antolamenduan es-
pezialista diren arkitektoak dira, bereziki Monumentu 
Historiko gisa babestuak dauden Eraikinetan.

Arkitektura, Hirigintza eta Paisaia Ondarearen aktore 
ezinbestekoak, Ondarearen Arkitektoek profesional 
kualifi katu sare bat osatzen dute lurralde nazionalean 
zehar eta atzerrian ere.

Gehienak eraikuntzan liberal gisa jarduten dira, edo ar-
kitektura estudioetan eraikitzaile publiko edo pribatuen 
zerbitzura.

Bestalde, funtzio publikoa integratzen dute lehiaketa 
bidez Architectes des Bâtiments de France (ABF), hau 
da, Frantziako Eraikinen Arkitekto gisa, edo Archi-
tectes Urbanistes de l’État (AUE), hau da, Estatuaren 
Hirigintza Arkitektoak, edo Lurralde Instituzioen 
zerbitzura sar daitezke.

Era berean lehiaketa batek uzten die Ondarearen 
Arkitektoei, Architectes en Chef des Monuments His-
toriques (ACMH), hau da, Monumentu Historikoen Ar-
kitekto Buruen gorputza integratzea, Estatukoak bezala 
katalogatuta dauden Monumentu Historikoen errestau-
raziorako bereziki Katedralak eta Jauregi Nazionalak.

Kultura komun batez animaturik elkartean federatu-
rik Ondarearen Arkitektoek lan egiten dute Ondare 
Natural eta Eraikia preserbatzeko eta balorean jartzeko 
etorkizuneko belaunaldiei transmititzeko (https://www.
architectes-du-patrimoine.org/A-propos).

8 Xabier Peñalver Iribarren Doktorea dugu Arkeolo-
gian, Euskal Herriko Unibertsitatean, 1999-an. Aranza-
di Zientzia Elkarteko ikertzailea da ere.

9 Antonio Hernández Vera Doktorea eta arkeologoa da, 
eta Zaragoza-ko Unibertsitateko Antzinateko Zien-
tzietako Saileko Aurre-Historiako arloko profesore 
titularra da.

10 Viollet-Le-Duc (1814-1879) arkitekto, arkeologo eta 
idazle frantziarra izan zen. École Nationale des Beaux 
Arts, hau da, Arte Ederretako Eskola Nazionaleko 
estudioak nahita baztertu egin zituen, eta Frantzian eta 
Italian zehar egin zituen bidaiekin ordezkatu zituen, 
bere burua formatuz. Italian, Erroma eta Grezia-ko 
Monumentu Klasikoak estudiatu zituen. Ondoren Fran-

aipatu ditugun hipotesi guztiak Metodo Arkeolo-
gikoaren bitartez egiaztatu beharko ditugu. Beraz, 
hurrengo kapituluan Metodo Arkeologikoa zertan 
den azalduko dugu, batez ere tesia arkitektooi zu-
zendua.

Oharrak
 
1 Benoit Duvivier arkitekto lapurtarra dugu. Eusko 
Arkeologia Elkarteko kide.

2 Amaia Legaz historialari lapurtarra dugu. Historian 
Lizentziatua Gaskonia-ko Tolosa-ko Unibertsitatean, 
Université de Toulouse 2, Jean Jaurès, Département 
d’Histoire et Archéologie.

3 Joseba Asiron Saez Doktore goi nafarra dugu Histo-
rian, Nafarroako Unibertsitatean, Historia Fakultatean, 
Artearen Historia Sailan. 

4 Alfonso Muñoz Cosme Doktore arkitekto espainiarrra 
dugu, Universitat Politècnica de València-n, Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura-n, eta Universidad de 
Madrid-eko Escuela Superior Técnica de Arqueitectu-
ra-ko Proiektuetako Profesore. Espainiako Ministerio 
de Cultura-ko Azpizuzendari Orokorra, München eta 
Roma-ko Instituto de Cervantes-eko Zuzendaria, eta 
Fundación Cultural COAM-eko gerentea.

5 Chistian Normand Akitaniako Arkeologia Zerbitzuko 
arkeologoa da. Euskal herriko Iparraldeko Dorre-
Etxeen inguruan hainbat liburu idatzi ditu.

6 Micaela Portilla Vitoria Euskal Herriko 20. mendeko 
historiagile, antropologo, eta pedagogoa inportantee-
netakoa izan zen. Filosofi a eta Letretan lizentziatua 
Universidad Complutense de Madrid-en. Unibertsitate 
horretan bertan bere estudioak zabaldu egin zituen 
Geografi a eta Historia espezialitatean. Unibertsitate 
horretan bertan ere bilakatu zen Doktore.

7 Gilles Séraphin arkitekto-arkeologoa dugu. Architecte 
du Patrimoine edo Ondarearen arkitektoa. Okzitania-
rra, Caors/Cahors-ekoa. Société Archéologic du Midi 
de la France (S.A.M.F.)-eko kidea. Azalduko dugu 
pixka bat zer den elkarte hau. Euskal Herrian Eskola 
honen antzeko bat antolatu beharko genuke premiaz, 
geratzen zaigun Ondare gutxia betirako desagertu 
aurretik, eta belaunaldi berriek gure historiaren testi-
gantza fi sikoa den Ondareaz gozatzeko eta ikasteko 
aukera betirako gal ez dezaten. Ondarearen Arkitektoak 
prestatu behar dutugu lehen bait lehen, Ondare naturala 
eta Eraikiaren zerbitzura jarriz. Eta talde transdizipli-
narretan lan egin. Euskal Herrian zoritxarrez, edozein 
arkitektok esku hartu dezake edozein eraikinetan. 
Eraikin Historiko bat zer den ez badaki ere. Eta karrera 
urte horretan bertan bukatu badu ere. Horren ondorio 



43514. KAPITULUA. ARKITEKTURAREN  ERAIKUNTZA, ESPAZIO ETA MORFOLOGIA ANALISIA

Frantzia-ko Erdi Aroko eraikin guztiak superbisatu 
zituen, eta bere printzipio arkitektonikoen arabera 
errestauratu ziren.

Beste errekonozimenduen artean Ohorezko Legioaren 
ofi zial, 1858-an eta 1869-an komendadore, eta 1863-an 
Belgika-ko Académie des Beaux-Arts-eko kide.

1870-an Paris-eko setioan ingeniarien legio auxiliarra 
antolatu zuen, eta Lotinant Kolonel graduarekin Kanpo 
Zerbitzuaren enkargua errezibitu zuen. Napoleon III.
aren lagun handia, librepentsalaria deklaratu zuen bere 
burua, kleroaren erreakzioa eraginez, eta Elizbarrutie-
tako Inspektore Orokor eta Amiens, Clermont, Reims 
eta Paris-eko Katedraletako arkitekto karguetatik dimi-
titzera obligatu zuten.

11 Martin de Lewandowicz historiagile eta arkeologo 
galesa dugu.

12 Oinetxeen inguruan. Autore honek orube hitza erabil-
tzen du baina guk uste dugu egokiagoa dela Oinetxea. 
“Orubea” jeneralean eraikin bat egiteko lur zatia da, 
baina kasu honetan beste konnotazio bat du, eta da, 
hain zuzen ere, nobleen lur zatia dela, aspalditik dato-
rren kontzeptu fi siko eta juridikoa.

13 José Luis Orella Unzué Filosofi a eta Letratan Li-
zentziatua da Universitat de Barcelona-n. Teologian 
Lizentziatua Universität Innsbruck-en. Eta Doktorea 
Filosofi a eta Letretan Universidad de Madrid-en. 

14 Xosé Estévez Rodríguez Estudio Eklesiatikoetan 
Diplomatua da. Filosofi a eta Letretako Lizentziatu, 
Universidad Complutense de Madrid-en. Doktore Filo-
sofi a eta Letratan Deustuko Unibertsitatean.

15 Juan Manuel González Cembellín historiagilea da 
eta Historian Doktorea da Deustuko Unibertsitatean. 
Bilbao-ko Arte Sakratuko Museoko Zuzendaria da ere.

16 Duela urte batzuk antolatu zen Crónica de las Jorna-
das Congresuales in memorian de Micaela Portilla-n 
EHU-ko Erdi Aroko Historiako Katedradun César 
González Dínguez-ek goraipatu zuen autore arabarra-
ren Metodologia ikertzailea. Eta zera zion. Micaela 
Portilla Vitoria-ren Metodologia zinez harrigarria zela 
bere sinpletasuna eta efi kaziarengatik (Rev. Int. Estud. 
Vascos. 52, 1, 2007, 261 orr.) Baina Iratxe Artarez-ek 
Eusko News & Media-n egin elkarrizketan autoreak 
berak, bizirik zegoenean, azaltzen du zein den Artea-
ren Historiaren ikertzaile bat metodologia. “Lehenik 
dokumentatu egin behar da, testuak analizatu, sinadu-
rak eta lekuak. Dokumentazioa Artxiboetan egiten da, 
Parrokietakoetan, Lekuan Lekukoetan, Probintzialetan 
eta nazional eta Eklesiastikoetan ere. Adibidez, bi urte 
iragan dut goiza guztietan Artxibo Historiko Probin-

tziara itzuli zen hango monumentuak estudiatzera.

1834-an Petit École de Dessin edo Marrazketako Es-
kola Txiki-ko Konposizio eta Ornamentuko (antzinako 
École Royal de Dessin Gratuite, hau da, Marrazketa 
Erret Eskola dohaina, ondoren École Nationale Supé-
rieur des Arts Décoratifs, hau da, Arte Dekoratiboen 
Goi Eskola Nazional bihurtu zena) irakasle ordezkari 
bihurtu zen. Baina adierazi behar dugu, arestian esan 
dugun bezala, Viollet-Le-Duc-ek ez zuela Beaux Arts 
edo Arte Ederretako kurtsorik errezibitu, eta horrek 
garai hartako arkitekto askoren mespretxua ekarri zion. 
1830 inguruan Erdi Aroko Ondarearen Errestaurazio 
Mugimendu bat hasi zen Frantzian. Eta Viollet-Le-Duc 
ordurako bere bidaien ondoren ezaguna zen bere eru-
dikzioagatik. Prosper Mérimée Monumnet Historiques, 
hau da, Monumentu Historikoen Inspektore Orokorra 
bihurtu zen, eta Viollet-Le-Duc-i eskatu zion Vézelay-
ko Basilika errestauratzea 1840-an, nahiz eta jakin 
azken hau ez zela Arte Ederretako Eskolatik iragan.

Nagusiki Erdi Aroko monumentu multzoen errestau-
razio eta inbentziora dedikatu zen, ezagunena Ciutat 
de Carcassona/Cité de Carcassonne, eta oso kritikatua 
izan zen bere soluzio eta eranskin ez historikoengatik, 
eta monumentu askoren autentizitate galtzearengatik. 
Bere errestaurazioek neurri txikiagoan bilatu zuten 
berreskuratzea, eraikinaren jatorrizko egoera hobetzea 
baino, estrukturan eta arkitektura beran zentratutako 
interes batean bere elementu dekoratiboetan baino. 
Eraikinen lehen azterketa kritikorako, Analisi Arkeolo-
gikoa erabili zuen, bere errealitatea ezagutzeko aurreko 
urrats gisa, eta burdinaren erabilpena eta arkitektura 
gotikoaren koherentzia defendatu zituen, eklektizis-
moaren kontra. Bere garaian modan zegoen Beaux-Arts 
estiloaren kontra bortizki egin zuen. Bere lanen parte 
handi bat mespretxatu egin zuten bere garaikideek.

Bere ekarpen edo aportazio teorikoa inportanteagoa 
da. Bertan iraganeko estiloen azterketan Metodologia 
Arrazional baten erabilera defenditu zuelako, His-
torizismo Erromantikoari kontrajarria. Bere teoriek 
infl uentzia handia izan zuten ondoren etorri ziren 
artistengan.

Amerikako “Libertatearen Estatua”-ren barneko estruk-
tura diseinatzeko arkitekto gisa kontratatua izan zen, 
baina proiektua bukatu aurretik zendu zen.

1842-an, lehiaketa baten bidez, Paris-eko Notre-Dame-
en errestaurazioa lortu zuen. 1846-an Saint Denis-ko 
Abadiako arkitekto izendatu zuten, 1853-an Elizbarru-
tien Zerbitzuko Inspektore Orokorra, eta Artearen eta 
1863-an Estetikaren profesore École des Beaux-Arts 
edo Arte Ederretako Eskolan, Vaillant-ek berrantolatu 
berria, nahiz eta hurrengo urtean dimititu egin zuen 
bere arkitektoen formaziorako proiektu erreformistak 
sortu zuen oposizioagatik.
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Muñoz Cosme, A. (2008) El Proyecto de arqui-
tectura. Concepto, proceso y representación, Ed. 
Reverté Argitaletxea, Madrid, 20 orr.

Normand, Ch. (1999) Les maisons fortes de la 
Vallée de la Bidouze, Archéologie des Pyrénées 
occidentales et des Landes, Liburuki 18, 68 orr.

Portilla Vitoria, M. (1978) Torres y Casas Fuertes 
en Álava, Gasteiz-eko Udal Aurrezki Kutxa-ko 
Lan Sozialaren Argitaletxea, 188 orr.

Portilla Vitoria, M. (1978) Torres y Casas Fuertes 
en Álava, Gasteiz-eko Udal Aurrezki Kutxa-ko 
Lan Sozialaren Argitaletxea, 188 orr. Marrazkia E. 
Apraiz. Bere Lurreko Solairuan preserbatzen du, 
XV mendearen bukaeran berritu zuten

Portilla Vitoria, M. (1978) Torres y Casas Fuertes 
en Álava, Gasteiz-eko Udal Aurrezki Kutxa-ko 
Lan Sozialaren Argitaletxea. 73. argazkia.

Séraphin, G. (1999) “Salles et châteaux gascons, 
un modèle de maisons fortes”, 19 orr. Artikulua, 
Bulletin Monumental-ean. Tome 157 Nº 1, De-
meures seigneuriales dans la France des XIIe-XIVe 
siècles, 11-42 orr.

Ibid. 39 orr.

Portilla Vitoria, M. (1978) Torres y Casas Fuertes 
en Álava, Gasteiz-eko Udal Aurrezki Kutxa-ko 
Lan Sozialaren Argitaletxea, 188 orr.

Ibid. 73 orr.

Séraphin, G. (1999) “Salles et châteaux gascons, 
un modèle de maisons fortes”, 19 orr. Artikulua, 
Bulletin Monumental-ean. Tome 157 Nº 1, De-
meures seigneuriales dans la France des XIIe-XIVe 
siècles, 11-42 orr.

Ibid. 39 orr.

Portilla Vitoria, M. (1978) Torres y Casas Fuertes 
en Álava, Gasteiz-eko Udal Aurrezki Kutxa-ko 
Lan Sozialaren Argitaletxea, 75. argazkia.

Séraphin, G. (1999) “Salles et châteaux gascons, 
un modèle de maisons fortes”, 39 orr. Artikulua, 
Bulletin Monumental-ean. Tome 157 Nº 1, De-

tzialean. Askotan ere herrietara joan behar da imajinak 
neurtzera, eta gero horiek dokumentatu. Bestalde, 
nabarmendu behar dut argazkilarien, marrazkilarien 
eta ezinbesteko diren kolaboratzaileak lan honetan, eta 
horien aurkibide pertsonal bat burutu behar da. Katalo-
goan modu arinean inbentariatu behar da, baina inben-
tario lehor eta hotz bat saihestuz, humanizatuz baizik. 
Adibidez, sekula ez dut ahanzten nolakoa den herri 
bat eta nolakoak den bertako jendea. Inportantea da 
ere liburuaren hasieran irakurlearen interesa esnatuko 
duen panoramika orokor bat” (http://www.euskonews.
com/0008zbk/elkar0801.html).

17 Guilles Séraphin-ek beste obra bat aipatzen du. Gar-
delles, J. (1967) Les châteaux gascons du Concomois 
et du Lecturois, Bulletin Monumental, Tome 125, nº 3

18 José Luis Avello Álvarez arkeologoa da. Lizentziatua 
Artearen Historian, eta Doktorea gai bere Universidad 
de Oviedo-n. Egun Artearen Historiako profesore da 
Universidad de Leon-en.

19 Ismael García Gómez Arkeologian Doktorea dugu 
EHU-ko Erdi Aroaren, Aro Berriaren eta Amerikaren 
Historiaren Sailean. Bere Tesiaren titulua zera da, 
Vitoria-Gasteiz y su hinterlnad. Evolución de un siste-
ma urbano entre los siglos XI y XV. Egun CSIC/Eus-
kal Herriko Unibertsitateko Unitate Asoziatuko kide 
da. Antzinate Berantiar eta Erdi Aroko Arkeologia. 
Eraikinen Arkitektura taldekoa. Grupo de Arqueología 
Tardoantigua y Medieval. Arqueología de la Arquitec-
tura (GATMAA).

20 Auñamendi (http://www.euskomedia.org/aunamen-
di/32661/36998).

21 Duvivier-ek artikulu batean azaltzen du Laborde 
Etxearen datatzea, “La Prison des Eveques”: Histoire 
d’une recherche (http://www.amisvieillenavarre.fr/wp-
content/uploads/2015/06/Nuit_du_patrimoine_2003.
pdf).
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15. KAPITULUA . METODO ARKEOLOGIKOA 
ARKITEKTOEI AZALDUA

Laburpena

 Eraikuntza, Espazio eta Morfologia Analisia egin ondoren, orain Arkeologia Analisiari heldu zaio 
txanda. Lehenik helburua gogoratuko dugu, ez dezagun ahantz, egun Ondarearen egoera tamalgarria, 
oro har, eta gurea bereziki ikusirik, lehen bait lehen hori dokumentatzea dela. Benetan, urgentziazko no-
rabide aldaketa behar duena, gure ondoko belaunaldiek zer ginen ikustea nahi badugu bederen. Lehenik, 
arkeologiari buruz hitz batzuk esango ditugu, batez ere kontuan izanik, Tesi hau, batez ere arkitektoei 
zuzendua dela, eta zoritxarrez, iraganean ez bezala, egun zientzia hau arkitektoei guztiz arrotz egiten 
zaigula. Eta azpimarratuko dugu zein inportantea den arkeologia, heldu zaigun Ondarea babesteko, eta 
ezagutarazteko. Lehenik, ikertuz, gero induskatuz, eta Ondarea Metodologia egoki baten bidez dokumen-
tatuz, kasurik txarrenean jarriz, Ondarea bera desagertuko balitz ere, honek nolakoa izan zen jakitea 
posible egingo baitu. Eta gure ondoren etorriko diren ikertzaile berriek, gu baino baliabide eta jakin-
duria handiagorekin azter dezaten. Gero, arkeologiaren historia pixka azalduko dugu irakurleak eza-
gut ditzan aurrekari historikoak, eta egun dakiguna ikertzaile askoren lanaren emaitza dela erakutsiz. 

 Eta azkenik. arkeologiaren bi bertsio kontatuko dugu. Kontakizun anglosaxoia, eta konta-
kizun latindarra. Arkeologia bat bakarra bada ere, ikuspegi diferenteak,eta lan egiteko modu di-
ferenteak sortzen baititu. Ikusiko dugu nola bi kontakizun hauen artean bibliografi a bera ere, 
gutxi gurutzatzen dela, eta konpartimendu estankoak diruditela. Baina zorionez uste dugu, pixka-
na gurutzatzen hasia dela. Eta egun hizkuntza zientifi koa den ingelesa menderatzen duten belau-
naldi berriak etortzen diren heinean dena batuko delakoan, azkenean bi kontakizunak fusiona-
tuko egingo direla pentsatu nahi dugu, eta elkarrekin egingo dugu lan munduko arkeologo guztiek.

 Anglosaxoien arabera, Analisi Estratigrafi koaren eboluzioa kontatzeko, St. Mary the Vir-
gin Elizan oinarritu gara (Hoggett, 2000: 3), Sedgeford herrian, Norfolk konterrian, Ingalate-
rrako Erdialdeko Ekialdean burutu zen esperientzia arkeologikoan1. Zera zion lan honen auto-
reak, Harris Metodoa ebaluatua izan zela, eta arrakastatsua izan zela, zutik dauden Eraikinen 
Analisirako, nahiz eta modifi kazioak egin behar diren, Estratigrafi a Arkeologikoaren eta Arkitek-
turalaren arteko diferentziak konpentsatzeko. Eta zera eransten zuen, Sekuentzia Erlatibo bat eza-
rri zela, eta hurrengo urratsa izango zela, lortu zen Harris-en Matrizea, existitzen den Dokumenta-
zio Historikoarekin korrelazionatzea, Eraikinaren Historia Kronologiko detailatuago bat burutzeko. 

 Disertazioarekin hasi aurretik, sartzea merezi dutela uste dugun kontzeptu batzuei buruz, argibide 
batzuk egin ditugu. Adibidez, estratigrafi a estratu arkeologiko edo geologikoen azterketa deskriptiboa 
dela. Bere materializazioa, edukiak, suzesioa eta klasifi kazioa, aztarnategiaren sekuentzia kronologikoa 
eraikitzeko asmoarekin egiten dela. Eta pixka bat gehiago esplikatuz. Estratifi kazioa, elkarren artean er-
lazionatu daitezkeen edozein estratu-deposituen kopurua dela, izaera arkeologikokoak edo geologikokoak. 
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guna zera da, hau meme4 faltsu bat besterik ez dela, 
hau da, ez dela inolaz ere horrela. Hau arkeologia-
ren esanahiaren erdia besterik ez dela, batez ere 
eraikinak zutik daudenean. Aztarnategia askotan, 
sortzen da, egunen batean leku horretan estruktura 
bat edo eraikin bat zegoelako. Egun, eraikina egon 
daiteke zutik, aurritan edo erabat eraitsia. Beraz, 
aztarnategia, hain zuzen ere, eraikin edo estruktura 
horrek sortu du. Edo borobilago esateko, “Eraikina 
bera da Aztarnategia”. Ondorioz, azterketa arkeo-

Arkeologiari buruz hitz batzuk

 Irakurleari zertaz ari garen argibide modu-
ra, hitz batzuk esango ditugu lehenenik, arkeolo-
giari buruz orokorrean, kontuan izanik, gogoratzen 
dugu, bereziki arkitektoei zuzenduriko tesia dela 
hau. Lehenik esan, edozein pertsonari “arkeologia” 
hitza esan ezkero, berehala lur azpiaren ideia eto-
rriko zaiola burura, arkitekto gehienei ere. Arestian 
zerbait aipatu badugu ere, hemen azaldu nahi du-

Eta sekuentzia estratigrafi koa, aztarnategi baten kronologia erlatiboa dela, bere estratifi kaziotik ondo-
rioztatzen dena. Honek esan nahi du, lur azpia estratuz eratua dagoela, eta estratu bakoitzak garai bat 
errepresentatzen duela. Estratuak kenduz historiaren aurrera goaz, eta horrela histopriaren ordena eza-
gutzen dugula. Lur gainean ez da beti horrela, suposatzen da lehen estratuak behean daudenak dire-
la, eta goikoak berrienak. Horrela ere eraikin baten historiaren ordena jakin dezakegu. Baina kasu ho-
netan, gero ikusiko dugun bezala, berezitasun batzuk ematen dira, eta adi egon behar da. Eta azkenik 
esan, Harris-en Matrizea estratigrafi a arkeologikoa interpretatzeko erabiltzen diren kaxa errektangular 
batzuez osatutako erretikula bat besterik ez dela. Izenak ez duela beste inolako konnotaziorik, ez ma-
tematikoa, ez-eta beste izaerakorik. Baina lasai irakurle, aurrerago polikiago esplikatzen joango gara. 

 Latindarren bertsioa kontatzen hasteko italiar jatorrizko autore valentziar bat aukera-
tu dugu. Eta ondoren, gidoi gisa berriki, Madrid-en burutu zen Eraikinen Arkeologiari buruzko Ikas-
taroa (VV.AA. 2004) segitu dugu. Kapitulu honetan, saiatuko gara arinki errepasatzen, orokorrean 
Aztarnategi Arkeologikoetatik, eta bereziki eraikinetatik informazioa jasotzeko Metodo Zientifi koak 
erabiltzen dituzten autore diferenteak. Ikusiko dugu datuen biltzea nola joan den eboluzionatzen. 
Eta Geologiaren printzipioak ikusiz hasiko gara, eta ondoren iragango gara Arkeologiarenak ikus-
tera. Eta azkenik, ikusiko dugu nola aplika daitezkeen printzipio horiek Eraikinen Arkeologian.

 Beraz, orain gehiago sakonduko dugu gauza arkeologikoan, eta saiatuko gara Eraikin Historiko 
baten estudioari aurre egiteko esku artean ditugun tresnak zeintzuk diren ikusten. Ikusiko dugu zeintzuk 
diren Eraikinen Arkeologiak erabiltzen dituen estrategiak, eta ukitzen dituen arloak. Metodo Zientifi ko 
bat aplikatzea da nahia, edo gutxienez ahal den zorrotz eta konpletuena. Hastapenetik abisatzen dugu, 
ikerketa  hau benetan egingo balitz, taldean egin beharreko lana dela, guztiz maneiaezina baita pert-
sona bakar batentzat. Eta beraz, derrigorrez diziplina diferentetako jendeak parte hartu behar zukeen, 
eta noski pentsatzen dugu talde horretan funtsezkoa dela arkitekto bat bertan egotea. Lan egiteko mo-
durik hoberena transdiziplinarra dela pentsatzen dugu, hau da, diziplina diferenteen mugak gaindituz. 
Errealitateak ez baitu mugarik, diziplinak guk inbentatutako kontzeptuak besterik ez baitira. Bestalde, 
azpimarratu behar da, Eraikin Multzoa ezin dela bera kokatzen den aztarnategitik separatu, ezta ere 
bere barne duen ingurutik. Horregatik, elkarrekin burutu beharko lirateke Lur Azpiko eta Lur Gaine-
ko Arkeologia. Argi dago, gure aurrean dugun Eraikin Historikoa, mendetan zehar eraikitakoa, ez 
dela eraikin bakar bat. Ez dela historian izoztua gelditu, aitzitik, etengabe aldatzen joan dela. Azken 
helburua zera da, eraikin horretan existitzen diren eraikin diferenteak, eraikin horiek eraiki zituz-
ten sozietate diferenteekin kontestualizatzea, edo harremanetan jartzea. Irakurleak hobekiago uler de-
zan esango dugu, eraikin horretan dagoela eraikin Erromaniko bat, gainean Gotiko bat, eta gainean 
Errenaisantzakoa. Hau ez da gauza ez ohikoa. Eraikin Historiko guztietan gertatzen den zerbait da.

 Hormen Analisi Estratigrafi kora erabiliko dugu tresna gisa, hain zuzen ere, Sekuentzia Estrati-
grafi koa lortzzeko, Harris-en Metodoaren bitartez, eta ondorio gisa eraikinaren Eraikuntza Fase dife-
renteak determinatu. Nahi dena zera da, lapurtar arkitekto batek (Duvivier2, 2002) burutu zuen Analisi 
Estratigrafi koaren hurbiltzea konpletatu, eta ahal bada ekarpen edo kontribuzio bat egin. Helburu zehatz 
bat izango litzateke, adibidez, bizkaitar arkeologo batek (García Gómez3,2003: 131-138) bere artikulu 
batean gomendatzen zuenez, egiaztatzea benetan arkeologikoki, Erdi Aroko Dorretako Goiko Ateak behe-
koak baino zaharragoak diren. Eta guk aukera dugu, nahiz eta paramentua oso egoera txarrean dagoen. 
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ma batzuetako nobleek ez bezala. Gainera, Armada 
nabarmen bat garatu zuten, oso inportantea, eta ba-
tez ere, Nabigazioan izan ziren oso trebeak. Horre-
gatik zabaldu ziren hain azkar mundu osoan zehar. 
Eta honi eransten badiogu Merkatari ezin hobeak 
zirela, ulertuko dugu, nola egin ziren ia mundu 
osoaren Jaun eta Jabe. Britainiar Inperioaz ari gara 
noski. Esan dezagun bidebatez, egungo Britainia 
Handiak berriki (2016) Europako Komunitatea 
atzean utzi, eta bere bide propioari jarraiki diola. 
Horrela, demostratuz Europako Komunitatean ez 
dela ezer aldatu ezin denik, demokrazian sines-
ten ez dutenek “mantra” bat balitzan errepikatzen 
badute ere. Eta demostratuz ere Europako Komu-
nitateak ez zuela berau osatzen zuten Herrialde 
batzuetan ilusio berezirik sortzen. Baina hauek 
balorazio subjektibo politikoak besterik ez dira.

 Honek posible egin zien zientzialari bri-
tainiarrei bere Armadarekin, munduko edozein 
lekura modu segur batean bidaiatzea, eta edozein 
lekuan ezartzea. Horrela, era guzietako zientzialari 
guztien artean, Arkeologoak ere, horrela ibili ziren 
munduan, antzinako aztarnategi guztiak arakatzen, 
eta noski, tresor baliotsuenak bere Herrialdera era-
maten, “lapurtzen” terminoa ere beldurrik gabe 
erabil daiteke, bide batez, esan dezagun, bertako 
herritarren baimenik gabe egin zutelako. British 
Museum-an zehar pasealdi txiki bat besterik ez 
dugu eman behar hori bai, miresgarritasun handiz 
esan beharra dago, horrela izan zela egiaztatzeko. 
Jada aipatu dugu aurreko Kapitulu 12. Napoleon-ek 
arkeologia pieza hau, “Gerra Trofeo” deitzen ziela.

 Horren ondorioz, anglosaxoien mun-
dua izugarria handia da egun, Britainia Han-
diaz (Ingalaterra eta Eskoziaz) aparte, Irlanda, 
Ameriketako Estatu Batuak, Afrika erdia, Hego-
Afrika, Australia, Zelanda Berria, eta Alemania 
eta Skandinavia ere, eta bere eragina duten beste 
Herrialde asko, India adibidez. Bere produkzio 
intelektuala izugarri handia da ere, eta gainera in-
ternet-eko hizkuntza ingelesa denez, beste guztiok 
parte hartzen dugu ondare kultural hori handitzen.

 Bigarren Mundu Gerraz geroztik, Amerika-
rrek hartu zuten beren lehengusu britainiarren lekua. 
Arrazoi sinple batengatik. Beraien Armada askoz 
ere indartsuagoa delako, eta orain beraiek dira ia 
mundu erdiaren Jaun eta Jabe. Beraz, ikusten dugu, 
gauzak, anglosaxoien eskuetan segitzen duela.

 

logikoa egiten dugunean ez diogu soilik begiratu 
behar Lur Azpian dagoenari, baizik eta Lur Gai-
nean dagoenari ere, eta Metodologia Berberarekin 
gainera, gauza bera baita. “Arkeologia” hitzak, be-
rez, antzinako gauzen zientzia esan nahi du, eta be-
netan hori guztia da. Itzul diezaiogun ba jatorrizko 
esanahia. Orduan, Metodo Arkeologikoak erabilt-
zen duen tresna den Analisi Estratigrafi koa, hau da, 
denboraren poderioz sortzen joan diren estratuen 
azterketa, modu berean egin daiteke, Beherantz 
edo Gorantz. Arkitektoak arkeologoak ere ziren 
garai batean, estratigrafi a egiten zuten baina Meto-
do Arkeologikoa aplikatu gabe, esan daiteke intui-
zioz, eta norberak bere metodoarekin egiten zuela. 
Ondoren arkitektoek arlo hori abandonatu egin 
zuten, eta beste gauza batzuetara dedikatu ziren. 

 Lur Azpian aritzean eta Lur Gainean arit-
zean diferentzia batzuk badira noski, baina funtsean 
Metodoa bera da. Esan nahi baita, Lur Azpian, egi-
ten den indusketan edo eskabazioan, geruza edo 
estratuak ezarri ziren kontrako ordenan kenduko 
ditugula, eta beherantz abiatuko gara aztarnategia 
guztiz ezabatuz. Lur Azpiko Arkeologia guztiz 
suntsitzailea da. Lur Gainean ordea, eraikina dago 
eta ezin dugu ezabatu, aitzitik, ahal den kalterik 
txikiena eragin behar diogu, beraz indusketa ez da 
suntsitzailea, edo ahal duen suntsiketa gutxien era-
gin behar dio eraikinari bederen. Baina beherantz 
egiten dugun modu bertsuan, gorantz ere ikusi be-
har dugu zein estratu izan zen lehen ezarri zena, 
eta zein azken, Metodoari Moldaketa txiki batzuk 
aplikatuz. Oinarrizko azalpen honekin prest gaude 
ondoren datorrena pixka bat hobekiago ulertzeko.

Arkeologiaren Historia pixka bat

 Arkeologian, dudarik gabe, aitzindariak, 
britainiarrak izan dira. Arrazoi anitz egon da his-
torian hori horrela izan dadin, baina bakar batzuk 
aipatuko ditugu hemen irakurlea jabetu dadin zer-
gatik gertatu den hori horrela. Eta ez da gertatu 
britainiarrak beste Herriak baino inteligenteagoak 
zirelako, edo beraien hizkuntzak hitz motz ugari 
zituelako, baizik eta besteek baino antolamendu 
sozial efi zienteago bat osatu zutelako. Bere ga-
raian erromatarrek egin zuten antzera, eta antzera 
diot “literalki”. Guztiok ezaguna da britainiarrek 
munduko Unibertsitate ospetsuenetakoak izan di-
tuztela oso aspalditik, Erdi Arotik zehazki. Bere 
nobleziak badirudi Zientziarako joera berezia zue-
la, eta langile arruntek ez duten denbora libre handi 
hori, xede horretara dedikatu ziotela, beste erresu-
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Kontakizun Anglosaxoi bat

 Arkeologo ingeles batek (Hoggett6, 2000), 
Ingalaterrako Eliza bateko hormen estratigrafi a-
ri Harris-en Matrizea nola aplikatu azaltzen di-
gun lan batean, arkeologiaren historia kontatzen 
digu. Lehenik, hitzaurrean, Harris-en Matrizea 
aplikatu zen beste adibide batzuk ekartzen diz-
kigu, eta ondoren, Arkeologiaren Historia kon-
tatzen digu. Eta azkenik bere lanera sartzen da.

 Zera dio autoreak ingelesak, autore ar-
kelologo amerikarrak (Harris, 1979), bere lan 
seminala publikatu zuenetik, mundu guztian ze-
har hedatu dela. Eta arkeologo bikain askok bere 
erabilera bultza eta irakatsi dutela (Barker7,1993).

 Egipto-n induskatzen ibili zen beste arkeo-
logo kanadiar Patricia Paice8-ek, 1991-an, zirkuns-
tantzia berrietara moldatu zuen Harris-en Matrizea.

 Australiar arkeologo batek (Davies9, 1987: 
vol. 1-9), paper edo artikulu zientifi ko batean, bi 
etxe australiar kolonial (1840) erabili zituen, zera 
demostratzeko, hain zuzen ere, Harris-en Matri-
zeak oinarri metodologiko irmoa jartzen zuela 
ikerketa estrukturaletarako, hau da, eraikinetarako.

 Jada Harris-ek berak jartzen du bere liburu 
famatuan (Harris, 1979: 57), arkeologo amerikar 
batzuk (Simmons, et al, 1993) integratu zituztela 
Arkitektura eta Arkeologia Erregistroa 19. mendeko 
eraikin batean, zera demostratzeko, Harris-en Ma-
trizea arrakastaz aplika zitekeela estrukturen hon-
dakinetan. Bixby House Eraikinaren axonometria 

Hori gutxi balitz, 20. mendean, 1977-an, arkeolo-
go amerikar Harris5-ek, arkeologo bakoitzak bere 
metodoa bere aldetik aplikatzen zuela ikusirik, eta 
arkeologoen artean zegoen deskoordinazioa ikusi-
rik, eta homologazio bat bilatu nahirik, London-en 
egin zuen bere Doktoretza Tesian, Metodo Arkeo-
logikoa aplikatzeko modu zorrotz bat inbentatu 
zuen, hain zuzen ere, Harris Matrix edo “Harris-
en Matrizea” deitzen dena. Horrela, Analisi Estra-
tigrafi koarekin erregistro egoki eta homologatuak 
egiteko sistema burutu zuen, hau da, munduko 
edozein arkeologok ulertu zitzakeenak, ulertu, eta 
kritikatu noski, beharrezkoa balitz. Horrela baitoa 
zientzia aurrerantz. Harris-en aurretik egin ziren 
indusketa arkeologikoen emaitzak, egun,  oso zai-
lak dira ulertzen, egin zituenak izan ezik noski, bai-
na zoritxarrez normalean gehienak zenduak dira.

 Hori horrela izateak ez du esan nahi 
munduko beste Herrialdetako arkeologoek ezer 
ere egiten ez zutenik edo dutenik baina anglo-
saxoien gailentasunak ez du parerik, gure iritziz.

 Beste foku bat Italian sortu zen. Italiak 
ondare izugarria du, Britainia Handiak ez bezala, 
Erroma-n pentsatu besterik ez dago, eta bertako 
arkeologoak, ondorioz, oso aktiboak eta adituak 
izan dira beti. Azken urteotan Eraikinen Arkeolo-
gian nabarmendu dira asko, eta horren sorrera, hain 
zuzen ere, arkeologo ingelesak parte hartzen ari zi-
ren Italiako aztarnategi batean gertatu zen. Autore 
anitz dedikatu da gai honetara, eta ekarpen handia 
egin dute italiarrek. Ez dugu esango bi Eskola da-
goenik baina batzuetan badirudi arkeologo latin-
darrek anglosaxoiekin erlazio gutxi dutela. Hori 
bibliografi an nabaria da, edozeinek egiazta dezake. 
Esan nahi baita, autore anglosaxoi baten obran bi-
bliografi a italiar gutxi azaltzen dela, azaltzen bada, 
eta alderantziz. Hizkuntzak noski eragin handia du 
fenomeno horretan. Arkeologo italiar ospetsu Ca-
randini-k ordea ingelesekin harreman handia izan 
zuen, eta beraien Metodologia eraman zuen Italia-
ra. Bestalde, benetako egia da, Harris-en Metodoa 
hasieran kritika batzuk jaso bazituen ere, egun guz-
tiz onartua dela mundu osoan, bai Lur Azpirako eta 
bai Lur Gainerako, noski zientzian ohiz gertatzen 
den gisan egiten diren hobekuntzak etengabe inkor-
poratuz. Beraz, ondoren arkeologiaren bi konta-
kizun ekarriko ditugu, anglosaxoia eta latinoa. [10] Bixby House-en Axonometria bat. Barre. Mas-

sachusetts. 1845 inguruan. (A) gelan gertatu ziren 
aldaketen sekuentziaren Diagrama Matrizea ondorengo 
irudian azalduko dugu. C. Mundy, M. Stachiw eta C. 
Pelletier-en kortesia (Harris, 1979: 60)
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rren mende goiztiarreko New England-eko landa 
bizitzan. Etxeetan eta aztarnategian berreskuratu 
ziren arkitektura eta arkeologiako datuak analiza-
tu eta ebaluatu ziren Harris Matrix-a erabiliz. Er-
lazio Estratigrafi koen Erregistro zorrotzak barne, 
bai arkeologia eta bai arkitektura arloan Aztarna-
tegiaren Matrize Totala sortu zuten, eta bertan in-
tegratu ziren, aztarnategiaren erabilera eta aldake-
ta Faseak, bai Lur Azpian eta bai Lur Gainean.  

 Dokumentu berri bat publikatu zuen beste 
arkeologo anglosaxoi batek (Harvey, 1996) [Ikus 
30], eta bertan aplikatu zen Harris-en Matrizea, 
Zutik zegoen Zraikin bati, Hain zuzen ere, 16. 
mendeko King’s Castle-i. Metodologia modu za-
balean komentatuz, eta datu kopurua handia aur-
keztuz, Arkitektura Analisirako Harris-en Meto-
doari egin ahal zitzaizkion modifi kazioak iradokiz.

 Sarrera hau bukatzeko zera esango dugu, 
disertazio honen helburua Harris-en Matrizea era-

bat ekartzen du [Ikus 10], eta ondoren Eraikinaren 
Faseen Sekuentzia [Ikus 20] Harris-en Matrizea-
ren bitartez. Eta eransten du, David M. Simmons-
ek adeitasunez eman zion ondorengo oharra:
 
 From 1984 to 1988, research on the Bixby 
House and site in Barre, Massachussetts was con-
ducted by Old Sturbridge Village, resulting in a 
museum restoration and comprehensive interpre-
tation of important transitions in the dynamics of 
family, community life, and economy in early ni-
neteenth century rural New England. Archaeolo-
gical and architectural data recovered from the 
site and the surviving house were analysed and 
evaluated using Harris Matrix. Rigorous Recor-
ding of Stratigraphic Relationships within both 
the archaeological and architectural domains 
created a Total Site Matrix integrating Phases of 
site use and change, below as above the ground.

Euskaraz.

 1984-tik 1988-ra Bixby House eta Ba-
rre aztarnategiari buruzko ikerketak, Massachus-
sets-en, Old Sturbrige Village-ek burutu zituen, 
eta ondorio gisa museo baten errestaurazioa eta 
familiaren dinamika, komunitateko bizitza eta 
ekonomian gertatu ziren trantsizio inportanteen 
interpretazio konpletua eman zuen, hemeretziga-

[20] Bixby House. Fase I-ean Bixby House-eko jatorri-
zko Eraikuntzaren ondorengo Fase I-ean (Unitate I gisa 
jeneralizatua), Paretak eta Sabaia estaliak zeuden (Uni-
tate 2 eta 3) eta Zur-lana pintatu zen, urdinez, gorriz eta 
marroiez (Unitate 4-8). Pareta eta Sabaiak luzituak izan 
ziren (Unitate 9 eta 10) eta pareta-papera (Unitate 11) 
aplikatu zen paretetan. M. Stachiw eta D. Simmons-en 
kortesia, Old Sturbridge Villlage (Harris, 1979: 61).   

[30] Gaztelu ingeles baten aurreko baten Elebazioaren 
edo Altxaeren konposizioa (Fase ugariena). Beheko 
diagraman separatu dira bere lau Unitate Estrati-
grafi koak. Unitate 1, 2 eta 4 Estratu bertikalaren 
Interfazeak dira, Unitate 3 ordea Elementu Interfa-
zial horizontal bat da, eta honek Unitate 1 eta 2-ren 
trunkamenduaren maila markatzen du, Unitate 4 eraiki 
aurretikoa (Harris, 1979: 58).
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ohartu ziren, hau da, bata bestearen gainean Geruza 
diferenteak zeudela. Esan nahi baita, hau izan zen 
Estratigrafi a Geologikoaren hastapena. Eta saiatu 
ziren horri esplikazioak ematen, jakin nahi zuten 
zer esan nahi zuen Estratuen Sekuentzia horrek.

Estratigrafi a Geologikoaren Legeak

 Horrela, Estratifi kazio Geologikoaren in-
terpretazioaren atzean zeuden printzipioak ongi 
ulertu ziren 18. mendearen bukaeran, mediku-ar-
keologo daniar batek (Steensen10, 1669), Nicolaus 
“Steno” gisa ere ezagutuak bere tratatu geologikoa 
publikatu zuenean (Hoggett, 2000: 7). Guk dakigu-
nez, Unibertsitatean ohitura zenez latinez jartzen 
zituzten izenak, eta horregatik horrela, “Steno” 
gisa ere izan zen ezaguna, eta izen horrekin sinatu 
zituen bere publikazio zientifi koak. Italian bizi eta 
lan egin zuen, bere Tratatu Geologikoa publikatu 
zuenean [Ikus 40]. Aurrerapauso handia gertatu 
zen geologian. Eta bertan, Hiru Lege zirriborratu 
zituen, berak identifi katu zituenak, eta estratuen 
formaziokoak zirenak (Woodford, 1965: 4). Bere 
arrazonamendua argitzeko, “Steno”-ren publika-
zioak Sekzio Geologiko idealizatu baten [Ikus 50] 
marrazkia egin zuen, hain zuzen ere, mota hone-
tako lehena. Modu esanahitsuan, ilustrazio honek 
balio izan zuen, zera demostratzeko, horrelako 
marrazkiak erabili zitezkeela bai Sekuentzia Estra-
tigrafi koak Erregistratzeko, eta baita ere bere gara-
pena interpretatu eta ulertzeko (Bahn, 1996: 64).

Steno-ren Estratuen Interpretazioarako Hiru 
Lege

 Beraz, arkeologo daniarra izan zen Estra-
tigrafi a Geologikoaren lehen legeak proposatzen 
saiatu zena. “Geologiaren Aita” kontsideratua izan 
zen. Baina berez medikua zen. Steno, Kopenhage-n 
estudiante gisa egon zen garaitik fosilen izaeran in-

biltzea dela, hain zuzen ere, St. Mary the Virgin 
Elizaren garapenaren Sekuentzia Estratigrafi ko bat 
eraikitzeko, horretarako, Eraikinaren Fabriken, hau 
da, Hormen, azterketa detailatuak, eta historiak sort-
zen dituzten datuak erabiliz. Aurreko estudioek ez 
bezala, honek ia milenioa hartzen du dio autoreak, 
eta besteek ez bezala Eliza honek dokumentazio 
historiko pobrea du. Beraz, azkenean, Metodo Ar-
keologikoa eta Arkitekturaren Metodoa erabili be-
harko dira Fabrikak Fasean jartzeko eta datatzeko. 

 Eta ondoren, autore ingelesa Arkeolo-
giaren Historia kontatzera iragaten da. Lehenik 
Geologiaren Estratigrafi a kontatzen digu eta on-
doren nola Arkeologia, Geologiako Estratigrafi an 
oinarritu zen, gero bere bide propioa hartzeko.

Estratigrafi a Geologikoa eta Arkeologia

 Lehenik, geologoak hasi ziren lurra arakat-
zen, logikoa denez, horretarako prestatu baitzituz-
ten beren buruak, Lurra nola sortu zen jakin nahian. 
Lurra zulatu zutenean, Estratu diferenteak zeudela 

[40] Dissertationis Prodomus-en azala, 1669-an, Nils 
Sensen “Steno” daniarrak idatzia (https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Steno-
prodomus-1969.jpg/175px-Steno-prodomus-1969.jpg).

[50] Nils Stensen-en, “Steno”-ren, Sekzio Geologiko 
idealizatua. 1669 (http://www.strangescience.net/bio-
pics/strat.jpg).
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teresatua egon zen. Bere tutore Bartholin-ek glosso-
petrae bilduma bat zuen, hau da, itxuraz marrazoen 
harrizko hortz batzuk zirenak. Eta Italian zegoela, 
Toscana-ko kostaldean arrantzale batzuk marrazo 
bat harrapatu zuten, eta “Steno”-ri disekziona ze-
zan eskatu zioten. Egin zuenean zera gehitu zuen 
modu zuhurrean txostenean, “Glossopetrae-ak ma-
rrazoen hortz petrifi katuak direla esaten dutenak 
agian ez daude egiatik urrun”. Steno-rentzat gai-
nera afera hau problemaren parte txiki bat besterik 
ez zen, itsasotik urrun zeuden lurretan, mendietan 
ere, itsas maskor fosil eta beste itsas gorputz ugari 
induskatzen baitzituzten lurrean. Steno-ren iritziz, 
maskor fosilen forma aldatu gabeak demostratzen 
zuen lurperatuak gelditu zirenean eduki zituen 
arroka oraindik ez zela solidoa. Arroka horiek ja-
torriz sedimentu bigun bat izan behar zuten, lehen 
estaltzen zituen itsasoak utzi zituenean. Horrela, 
eta berriz ere era zuhur batean zera esan zuen, 
“inork usteko balu leku haietako zoruaren parte 
batzuk, hain zuzen ere, fosilak induskatuak izan 
diren leku horiek, momentu batean beren kokape-
na aldatu egin dutela, ezin zaie egotzi arrazoia eta 
esperientziaren kontrako ezer pentsatzen dutenik”.

 Malta-ko itsas-labarretan orduan maiz 
agertzen “harrizko mihiez”, horrela deitzen bai-
tzitzaien marrazoen hortzei, zera esan zuen,

 Since the shape of the Tongue Stone is 
like the Shark Teeth as one egg to another; sin-
ce neither their number nor their position in 
the ground speaks against it; it appears to me 
that they cannot be far from the truth who as-
sert that the Tongue Stones are Shark’s Teeth.

Euskaraz. 

 Kontuan izanik, Harrizko Mihien for-
ma Marrazo baten Hortzekiko, arrautza bat bes-
te batekiko bezala denez, eta bere kopuruak 
zein posizioak lurrean ez duten kontrako-
rik esaten, iruditzen zait ez direla egiatik oso 
urrun, Harrizko Mihiak Marrazo Hortzak di-
rela adierazten dutenak (Garboe, 1954: 45).

 Objektu hauek mendietan agertzeari 
buruz, Steno-k aipatu zuen han utzi zirenaren ideia 
konbentzionala, hau da, altu eta lehor, Uholde Bi-
blikoko urak atzera joan zirenean. Hala ere, berak 
teoria alternatibo bat kontsideratu zuen: arrokak 
eta hauek zituzten hondakinak beren posizioa al-
datu egin zutela, Tacitus-en Annal-ak aipatuz,

 During the same year twelve towns in Asia 
Minor were laid waste by an Earthquake in the night 
… high mountains are said to have been levelled to 
the ground; the fl at ground is said to have risen into 
steep mountains, and fi re broke out among the ruins.

Euskaraz. 

 “Urte horretan bertan zehar Asia Txiki-
ko hamabi hiri Lurrikara batek suntsitu zituen 
gauez … zera diote, mendi altuak lurraren mai-
lan gelditu zirela; zera diote ere, lur laua altxa 
zela, eta mendi malkartsuak sortu zituela, eta sua 
aurrien artean zabaldu zela (Garboe, 1958: 19).

 Anekdota modura esango dugu, gehienek 
fi losofo greziar jakintsu Aristoteles famatuaren 
doktrina segitzen zutela Steno-ren garaian, hau 
da, itsas maskorrak espontaneoki hazten zire-
la, bai lehorrean eta bai itsasoan. Horregatik beti 
kontu handia eduki behar da historiako pertso-
naia famatuak esaten dituzten gauzekin, ez baitute 
beti asmatzen. Aristoteles-ek ere pentsatzen zuen 
emakumezkoek gizonezkoek baino hortz pieza 
gutxiago zituztela, ez zen kontatzeaz ere ardu-
ratu ere. Eta Aristoteles-ek ere ezarri zituen bere 
garaian “bost zentzu” famatuak. Ukimena, Entzu-
mena, Ikusmena, Usaimena eta Dastamena. Eta 
oraindik horiekin gabiltza. Egungo neurologoek 
diote “nozizepzioa” edo minaren zentzua falta dela 
baina alferrik da. “Meme” bat zabaltzen denean 
oso zaila da zuzentzea. Eta egun Medikuntzako 
Unibertsitateetan oraindik “bost zentzuak irakas-
ten dira”. Gauza bera gertatzen zen Tesi honetako 
Kapitulu 1-ean aipatu genituen galtzada erroma-
tarreki, Unibertsitatean oraindik ere Harri Lauzez 
burutuak zirela irakasten dela, aspaldi frogatua ba-
dago ere, hori hirien barnea soilik zela, kanpoan, 
azalera zagorrez burutu baitzen, egun errepideen 
antzera. Beraz, Amicus Plato, sed magis ami-
ca veritas, hau da, “Platon nire laguna da baina 
egia nire lagunagoa da”. Eta paradoxa da, esaldi 
hau, hain zuzen ere, Aristoteles-i egozten zaiola.

 Ideia geologiko hauek, garai hartan 
ametitzen ziren kontzeptuekin talka totala egi-
ten zuten. Bibliaren arabera munduak aldaketa 
gabe iraun baitzuen bere sorreratik. Eliza, beti 
bezala, Zientziaren alde, eta egun ere, ez gai-
tezen engaina. Eta hori, Steno, apezpikua iza-
tera heldu zela. Mendiak, ibaiak eta itsasoak 
Jainkoak egin zituen egun dauden bezala, eta 
6.000 bat urteko antzinatasun kalkulatua zuten.



448 15. KAPITULU.  METODO ARKEOLOGIKOA ARKITEKTOENTZAKO AZALDUA

gaduraga edo erosioagatik (Woolford, 1965: 4, 5).

 Bere aldetik, autore eskoziar bat (Hutton11, 
1795) Prozesu Geologikoetan kontzentratu zen. 
Bere lanean identifi katu zuen prozesu ziklikoa zei-
naren bidez haitzen eta zoruaren higadura edo ero-
sioa orekatzen baiten Lurraren elebazioarekin edo 
altxaketarekin, eta deskribatu zuen, nola deposita-
tutako estratuak aldaketei lotuak egon zitezkeen, 
eta nola hautsi, tolestu edo suntsitu zitezkeen ere, 
egun ikusten ditugun Sekuentzia Estratigrafi koak 
sortuz (Trigger12, 1989: 92), (Harris, 1989: 4).

 Estratifi kazio Geologikoa ulertzeko, urrats 
bat haratago eman zuen, William Smith13 ingelesak, 
“Strata” bezala ezagutuak, modu zabalean “Geo-
logia Ingelesaren Aita” gisa proklamatuz (Bahn, 
1996: 66), 1816-1817-an bere fosil bilduma British 
Museum-ak erosi zuen. Bi urte berantago bere lana 
publikatu zuen (Smith, 1819). Estratu Geologiko 
indibidualek, Fosil Bildumak [Ikus 60] zituztela 
atzeman zuen, eta hauen konposizioa erabili zite-
keela Adin Geologiko bereko Estratuak korrelazio-
natzeko, kokapen diferentetan (Trigger, 1989: 92).

 Metodo konparatibo honi, ondoren, esa-
nahia eman zion Charles Lyell14 ingelesak, honek 
inbentatu baitzuen metodo bat zeinaren bidez Es-
tratu Geologikoen Sekuentzia Erlatiboa deter-
minatu ahal zen, hain zuzen ere, Fosil Bilduma 
hauen bidez. Metodo konparatibo honi, ondorioz, 
esanahi kronologikoa eman zion Sir Charles Lyell-
ek. Eta bere lanean (Lyell, 1830), metodo bat in-
bentatu zuen zeinaren bidez Estratu Geologikoen 
Sekuentzia Erlatibo bat determinatu zitekeen, 
hain zuzen ere, Fosil Bilduma hauen bitartez. Eta 
zera idatzi zuen, estratu zaharrek edukiko zutela, 
an extremely small number of fossils identifi able 
with species now living, hau da, “egun bizi diren 
espezieekin identifi ka zitezkeen fosil kopuru guz-
tiz txikia” eta, conversely that more recent strata 
would contain a greater number of fossils identifi a-
ble with living species, hau da, “alderantziz, estra-
tu berrienek edukiko zituztela egun bizirik dauden 
espeziekin identifi kagarriak liratekeen kopuru han-
diagoa”. Horrela, deposizio Sekuentzia Erlatibo 
baten norabide Kronologikoa posible eginez, nahiz 
eta ondoren desplazatutako estratuetan ere, “Segi-
da edo Suzesio Faunalaren Lege” honek posible 
egiten duen Sekuentzia Estratigrafi koa interpretat-
zea. Izatez, estratu desplazatuen kasuan, “Superpo-
sizio Faunalaren Legea” ezin da aplikatu deposi-
zioaren Sekuentzia ezagutu arte (Harris, 1989: 5).

 Baina azkenean, Steno-k arestian aipatu 
dugun liburua idatzi zuen. De solido intra solidum 
naturaliter contento dissertationis prodomus edo 
“Modu naturalean solido baten edukiak dauden gor-
putz solidoen disertazio baten aurretiko diskurtsoa”. 
Steno-k intuizioa baino gehiago zuen, estratuek 
garai bakoitzaren adinarekin zer ikusia zutela, eta 
Sekuentzia bat zegoela pentsatzen zuen. Eta azke-
nean, Geologiaren Lehen Legeak proposatu zituen. 

Gainezartzearen edo Superposizioaren Legea

 Ohantze serie batean, jatorriz metatuak 
edo depositatuak zeuden moduan, goragokoak 
berrienak dira, eta bakoitzarentzat deposizioa edo 
metaketa formatu behar izan da substratu nahiko 
irmo eta solido baten gainean (Woolford, 1965: 4).

Jatorrizko Horizontalitatearen Legea

 Estratuak lehen aldiz formatzen dire-
nean, beraien goragoko azalera (eta maiz be-
heragokoa ere) gutxi gora behera horizon-
tala da. Horizontalarekiko egun inklinatuak 
dauden estratuak, bere formazioaren ondoren 
inklinatu behar izan dira (Woolford, 1965: 4).

Jatorrizko Jarraitutasunaren edo Kontinuitatea-
ren Legea

 Ohantze sedimentario bat, bere forma-
zioaren denboran, orri jarrai bat da, eta estutzen doan 
falka baten modura, edo deposizio arro baten marge-
na formatzen duen barrera baterantz doa. Horrega-
tik, ezin dugu izan, jatorrian, goitik behera ohantze 
osoaren ertz esposatua. Estratuen ertzak esposatuak 
ikusten badira, haustura batengatik izan, da edo hi-

[60] William Smitn-en Fosil Multzoa. 1816 (https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/
b0/Smith_fossils2.jpg/220px-Smith_fossils2.jpg).
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artean, berriz ere sartzea proposatzen dutenak 
(e.g. Gasche and Tunca, 1983)(Harris, 1989: 6).

Estratigrafi a Arkeologikoaren legeak 
(Hoggett, 2000: 8)

 Arestian aipatu Estratigrafi a Geologikoaren 
Legeen garapenak sortu zuen, 17. eta 19. mendetan 
hedatu zen pentsamendu zientifi koaren iraultzaren 
parte intrinsekoa. Iraultza honen gailurra zera izan 
zen, aurretik zegoen kreazio biblikoaren ustea gra-
dualki iraulia izan zela, eta izaki humanoen antzina-
tasun luzeagoa baten esplikazioa ezarri zela. Garai 
honetako eztabaidak aurkitu daitezke bai Trigger-
en (Trigger, 1989: Chapters 2, 3, 4) eta bai Bahn-en 
(Bahn, 1996: Chapters 2, 3, 4 eta 5). Paradigma 
aldaketa honetatik, Arkeologia Diziplina indepen-
diente gisa irten zen, nahiz eta Estratigrafi a Geo-
logikoaren Printzipioak aplikatzen segitu ziren de-
posito arkeologikoetan 20. mendea ongi sartu arte.

 Artefaktu batek “kontestu” (arkeolo-
gian geruza) Estratigrafi ko bat eman zuen lehen 
adibidea, 1797-an etorri zen John Frere15 ingele-
sak sukarrizko aizkora batzuk aurkitu zituenean, 
Hoxne-n, Suffolk-en. Behatu edo obserbatu zituen 
artefaktu horiek etzanak zeudelarik, desagertu 
edo estingitutako animalien aldamenean, eta zu-
zenean hondarra eta maskorrak zituen estratu ba-
ten azpian. Beraz, suposatu zuen, this have been 
once the bottom, or at least the shore, of the sea, 
hau da, “hori noizpait itsasoaren hondoa edo gu-
txienez itsas-ertza izan zen” (Frere, 1800: 205). 
Autore honek Printzipio Geologikoak Estrati-
fi kazio Arkeologikora aplikatzeak eraman zuen, 
zera ondorioztatzera, the situation in which these 
weapons were found may tempt us to refer them 
to a very remote period indeed, hau da, “arma 
hauek aurkitu ziren kokapenak tenta gintezke ho-
riek benetan oso aspaldiko garai batera igortzea”. 

 1817-an, arestian aipatu Fosilen Bildu-
man lan egiten zuen bitartean, William Smith 
“Strata”-k zera idatzi zuen, organised fossils are 
to the naturalist as coins to the antiquary, hau da, 
“fosil antolatuak naturalistarentzat direla, txanpo-
nak antikuarioarentzat direna” (Smith, 1819: 14), 
eta esan nahi zuen, bere presentziak posible egi-
ten zuela estratuak korrelazionatzea, eta datatuak 
izatea, soilik erlatiboki bazen ere fosilen kasuan. 
Paralelo bat zen “Segida edo Suzesio Faunala-ren 
Legea”-ren, eta Artefaktu Arkeologikoen artean.

 Lyell-en lanean (Lyell, 1830-1833), pu-
blikatu zenerako Estratigrafi a Geologikoaren Le-
geak, zeinek geologiaren gehiena sustengatu bait-
zuten, jada irmoki ezarriak ziren. Hala ere, lege 
hauek nagusiki inbentatu ziren arroka sedimen-
tarioen azterketaren bitartez, eta horietan aplikat-
zeko, eta ez deposito arkeologikoetan. Autore in-
geles batek (Pyddoke, 1961: 16) adierazi bazuen, 
Archaeological Strata are nothing more than com-
paratively recent examples of the effects of Geo-
logical Processes, hau da, “Estratu Arkeologikoak 
konparatiboki, Prozesu Geologikoen efektuen 
adibide berriak besterik ez dira” orduan hau ez da 
problema bat, eta arestian zirriborratu diren estra-
tigrafi aren legeak, modu berean dira aplikagarriak, 
Estratifi azio Arkeologikoan edo Geologikoan. Hala 
ere, Edward Harris-ek (1979) adierazi bazuen, it is 
unlikely these Geological Principles of Stratigra-
phy could be of Archaeological use without consi-
derable revision, edo “inprobablea dela Printzipio 
Geologiko hauek erabiltzea Arkeologian errebisio 
nabarmenik gabe” orduan batek aztertu behar du, 
errebisio (Harris, 1989: 6) horien beharra, eta izae-
ra. Zera dio honi buruz  Harris-ek bere liburuan,

 Most of Archaelogical Strata are not of se-
dimentary origin, in the classic sense of the world –
there are some archaeologist (e.g. Stein, 1987), who 
contend, perhaps mistakenly, that all archaeologi-
cal strata are “sediments”. It was thus unlikely that 
these Geological Principles of Stratigraphy could 
be of Archaeological use without considerable re-
vision, yet they became the mainstay of archaeolo-
gical thought into the 1970s. Despite the fact that 
these Geological Axioms have caused considerable 
diffi culties for archaeologists, there is a new group  
in our midst who advocate their reintroduction. 
(e.g. Gasche and Tunca, 1983)(Harris, 1989: 6).

Euskaraz. 

 Estratu Arkeologikoen gehiengoa ez 
da jatorri sedimentariokoa, hitzaren zentzu kla-
sikoan -bada zenbait arkeologo (adb. Stein, 
1987), zera eusten dutenak, agian oker, Estratu 
Arkeologiko guztiak “sedimentuak” direla. Be-
raz, zalantzakoa da, Estratigrafi aren Geologia 
Printzipio hauek balio izatea halako errebisio 
gabe, hala ere 70. hamarkadako arkeologi pentsa-
menduaren zutabe nagusi bilakatu ziren. Egitate 
horrek Geologi Axioma hauek arkeologoengan 
nahiko zailtasunak eragin badituzte ere, talde be-
rri bat dago (adb. Gasche eta Tunca, 1983) gure 
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use during the age Bronze, and even during that 
of Iron. So that the mere presence of a few stone 
implements is not in itself suffi cient evidence, that 
any given “fi nd” belongs to the Stone Age.

Euskaraz.

 “Guregana iritsi zaizkigun aztarnen az-
terketa arduratsutik, badirudi Aurre-Historiako 
Arkeologia lau garai handietan zatitu daitekeela.

 Lehena, Deribarena; izaki humanoak Eu-
ropako posesioa, Mamutak, Leizetako hartzak, 
Errinozero iletsuak, eta desagertutako edo estingi-
tutako beste animali batzuekin partekatzen zuene-
koa. Honi dei diezaiokegu Periodo “Paleolitikoa”.

 Bigarrena,  ondorengo Harri leunduaren 
garaia; sukarri eta beste harri mota batzuez egin-
dako arma eta lanabes ederrez karakterizatutako 
garaia da, baina bertan ez dugu inolako metalen 
ezaguerarik aurkitzen, urrea izan ezik, eta badi-
rudi batzuetan ornamentuetarako erabiltzen zu-
tela. Honi dei diezaiokegu Periodo “Neolitikoa”.

 Hirugarrena, Brontze Aroa, eta bertan 
brontzea erabiltzen zen era guztietako arma eta 
lanabesetarako.

 Laugarrena, Burdin Aroa, bertan metal 
horrek ordezkatu zuen brontzea, armak, aizkorak, 
aiztoak eta abarretarako: brontzea hala ere orain-
dik erabilera komunekoa izan zen ornamentueta-
rako, eta maiz ezpaten kirten eta bestetarako, bai-
na inoiz ez xafl arako. Harrizko armak, hala ere, 
mota askotakoak oraindik erabiltzen ziren Bront-
ze Aroan, eta Burdin Aroan ere. Beraz harrizko 
lanabes gutxi batzuen presentzia hutsa ez da be-
rez froga nahikoa, egindako edozein aurkikuntza 
Harri Arokoa dela izateko (Lubbock, 1865: 2, 3).

 “Segida edo Suzesio Faunalaren Lege”-ak 
ordea, ez du kontrapartida arkeologiko zuzenik, ze-
ren artefaktu arkeologikoak, hau da, izaki humanoek 
sortutakoak, ez baitaude fosilak bezala, garapen 
ebolutiboari lotuta. Horregatik, estratigrafi a arkeo-
logikoan inportantzia sekundariotzat hartua dago.

 Estratigrafi a Arkeologikoari aplikatu zit-
zaion Estratigrafi a Geologikoaren Lege Primario 
bakarra 19. mendean eta 20. mendearen parte han-
di batean “Gainezartzearen edo Superposizioaren 
Legea” izan zen. Nahiz eta, errekonozitzen zenean 

 Bere analogia adierazpen garbia ba-
zen ere, “Segida edo Suzesio Faunala”-ren 
Lege Geologikoaren eta Artefaktu Arkeolo-
gikoen artean trazatzen ari ziren paralelo intele-
ktualena, modu berean ere balio izan zuen, zera 
demostratzeko, ez zirela zuzenki analogoak. 
Gaia berantago, 1836-an, Kopenhage-ko Mu-
seo Nazionaleko kontserbadoreak garatu zuen, 

 1836-an, Christian Thomsen16 dania-
rrak, garatu zuen gaia Hiru garaien Sistemare-
kin, neurri handi batean artefaktuen “segidan” 
edo “suzesioan” oinarritua zegoena, Harri Aro-
tik Brontze Arora, eta ondoren Burdin Arora. 

 1861-an, bere ondorengo, eta daniar ere, 
Jens Worsae17-ek printzipio berak erabili zituen 
Harri Aroa Hiru Fasetan azpizatitzeko, eta ondo-
ren bankari, politikari, naturalista eta arkeologo 
ingeles batek (Lubbock18, 1865) bere liburuan, 
lehen kapituluan, sarreran bertan, Aurre-Histo-
riako Garaiak, ezarri zituen lehen aldiz, Paleoli-
to, Mesolito eta Neolito deituak. Zera idatzi zuen,

 From the careful study of the remains 
which have come down to us, it would appear that 
Pre-historical Archaeology may be divided into 
four great epochs.

 First, that of the Drift; when man shared 
the possession of Europe with the Mammoth, the 
Cave bear, the Wooly-haired rhinoceros, and the 
other extinct animals. This we may call the “Pa-
leolithic” Period.

 Secondly, The later or polished Stone 
Age; a period characterized by beautiful weapons 
and instruments made of fl int and other kinds 
of stone, in which, however we fi nd no trace of 
knowledge of any metal, excepting gold, which 
seems to have been sometimes used for orna-
ments. This we may call the “Neolithic” period.

 Thirdly The Bronce Age, in which bronze 
was used for arms and cutting instruments of all 
kinds.

 Fourthly, The Iron Age, in which that 
metal had superseded bronze for arms, axes, 
knives, etc; bronze, however still being common 
use for ornaments, and frequently also for handles 
of swords and other, but never for the blade. Stone 
weapons, however, of many kinds were still in 
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existing mass of archaeological stratifi cation.
Euskaraz.

 “Gainezartzearen edo Superposizioaren Le-
gea: Estratu eta Elementu interfazialen serie batean, 
jatorriz sortuak zeuden moduan, estratifi kazioaren 
goiko unitateak gazteagoak dira, eta behekoak za-
harragoak, bakoitzak bestearen gainean metatua 
egon behar duelako, edo estratifi kazio arkeologikoa 
masa aurre-existente bat kentzetik sortua delako”.

 Estratifi kazio arkeologikoa artefakturik 
gabe existitu daitekeenez,  lege hau aplika daite-
ke bere artefaktu edukiaren kontuan izan gabe. 
Ikuspegi hau kontraesanean dago nagusitzen den 
ondorengo ideiarekin,

 The observation of superposition has 
virtually no archaeological signifi cance unless 
the cultural contents of the deposition unit are 
contrasted (Rowe 1970: 59).

Euskaraz.

 Gainezartzearen edo Superposizioaren 
egiaztatzeak ez du birtualki esanahirik, metatze 
unitateen eduki kulturala kontrastatzen ez bada 
(Rowe 1970: 59). 

 Superposizio edo Gainezartze erlazioen 
determinazioa inportantzia nagusikoa da Estrati-
grafi a Arkeologikoan, aztarnategi bateko Elemen-
tuen eta Depositoen arteko Erlazio Interfazialak 
defi nitzen baitituzte. Aztarnategi Arkeologiko 
baten Sekuentzia Estratigrafi koa egiten da estra-
tuen arteko interfazeen analisiarekin, ez bertan 
edukitzen diren estratuen lurraren konposizioaren 
edo objektuen azterketarekin (Harris, 1989: 30).

Jatorrizko Horizontalitatearen Legea

 Jatorrizko Horizontalitatearen Legeak 
onartzen du, estratuak, eratzen ari direnean,  hori-
zontaleranzko joera dutela. Hau determinatzen dute 
indar naturalek, hala nola grabitateak, eta honek 
emaitza gisa ematen du deposito batek beste bat su-
zeditzen duela, gainezartze edo superposizo ordena 
batean. Lege hau jatorriz aplikatu zitzaien ur azpian 
eratutako prozesu sedimentarioei, baina erabil dai-
teke lur lehorreko metatze edo depositoetan. Xede 
arkeologikoetarako modu honetara proposatzen da,

 

ere, maiz oker defi nitua izan zen.  Adibidez, au-
tore ingeles batek (Browne, 1975) bere liburuan, 
legea nahiko tipikoki esplikatzen du, zera esanez, 
the stratum at the bottom of a series will have been 
laid down earliest and those above it successively 
through time from bottom to top, hau da, “serie 
bateko hondoko estratua lehenago metatua izan-
go zen, eta bere gainekoak, suzesiboki denboran 
zehar, behetik goraino. Ez zaio aipamenik egiten 
ordea klausula erabakigarri bati, hau da, “estratuek 
jatorrian metatu ziren moduan egon behar dutela”.

 Gezurra badirudi ere, ez da 70. hamarka-
daren bukaerara arte, eta Edward Harris-en lana 
azaldu arte, ez da Azterketa Akademikorik egi-
ten, Deposito Arkeologikoei Estratigrafi a Geolo-
gikoa aplikatzearen buruzkoa, edo Estratigrafi a 
Arkeologikoa gobernatzen duten legeen izaerari 
buruzkorik. 1979-an Harris-ek publikatu zituen 
Estratigrafi a Arkeologikoaren bere Lau Legeak, 
Lehen Hiruak Steno-ren Lege Geologikoen mol-
daketak dira, eta Laugarrena inbentzio arkeolo-
giko bat da. Eta segitzen ari garen kontakizunean 
autore ingelesak Harris-en Arkeologi Estratigra-
fi aren Legeak adierazten ditu (Hoggett, 2000: 
10). Guk nahiago izan dugu jatorrizkora jo, eta 
ikusi Harris-ek berak zer, eta nola esan zuen,

 Autore bermudiarrak horrela dio bere 
liburu famatuan (Harris, 1989). Aurrekari ar-
keologikoaren absentzian, behean, Estratigrafi a 
Arkeologikorako Lau Oinarrizko Lege sorta pro-
posatzen da. Lehen hiruak Geologiatik moldatu-
rikoak dira. Laugarren Axioma, “Segida edo Su-
zesio Estratigrafi koaren Legea”, iturri arkeologiko 
batekoa da (Harris; Reece, 1979: 20-21, 27-34).   

Harris-en Estratigrafi a Arkeologikoaren Lau 
Legeak

Gainezartzearen edo Superposizioaren Legea

 Superposizio edo Gainezartzearen Le-
gea estratifi kazioaren interpretazioan inpor-
tantzia nagusikoa da. Lege honek onartzen 
du Estratuak eta Elementuak bere jatorrizko 
posizioaren antzeko batean aurkitzen direla,

 The Law of Superposition: In a series of 
layers an interfacial features, as originally crea-
ted, the upper units of stratifi cation are younger 
and the lower are older, for each must be been 
deposited on, or created by the removal of, a pre-
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Deposit or Interfacial Feature is exposed in a ver-
tical view, a part of its original extent must have 
been removed by excavation or erosion, and its 
continuity must be sought, or its absence explained.

Euskaraz.

 “Jatorrizko Jarraitutasunaren edo Konti-
nuitatearen Legea: Edozein Deposito edo Metatze 
Arkeologiko, jatorriz ezarri zen gisan, edo edo-
zein Elementu Interfazial, sortu zen gisan, Depo-
sizio edo Metatze Arro batek limitatuko du, edo 
joan daiteke mehetzen falka formarantz. Beraz,  
edozein Deposito edo Metaketaren, edo elementu 
interfazialen ertza ikuspegi bertikal batean azal-
tzen bada, bere jatorrizko hedaduraren parte bat 
ezabatu egin da indusketaz edo eskabazioz edo-ta 
higaduraz edo erosioz, eta bere kontinuitatea be-
giratu egin behar da, eta bere absentzia esplikatu.

 Aztarna arkeologikoetan dauden mota as-
kotako Elementu Interfazialek egiaztatzen dute lege 
honen erabilera. Halaber, egun jatorrizko deposito-
tik separatuak dauden korrelazio estratigrafi koen 
arteko eraikuntzaren oinarria da. Korrelazio hau 
lur estratigrafi koen gainean egiten da, depositoen 
edukietan artefakturik badagoen begiratu gabe. 
Estratuen parteak korrelazionatu behar dira bere 
zoruen konposizioaren arabera eta bere posizio er-
lazio antzekoetan Sekuentzia Estratigrafi koan, ele-
mentu intrusoaren bi aldetan (Harris, 1989: 32, 33).

Suzesizo Estratigrafi koaren Legea

 Egun onartua dago Harris-en Matrizeak 
hornitzen duela Metodo bat Sekuentzia Estra-
tigrafi koak Diagrama baten bitartez adierazten 
diren termino oso sinpletan. Baina Metodoak 
funtziona zezan, beharrezkoa izan zen Suzesio 
Estratigrafi koaren Legea sartzea (Harris; Reece, 
1979), Superposizio, Jatorrizko Horizontalita-
te, eta Jatorrizko Kontinuitate legeak osatzeko, 

 The Law of Stratigrafi cal Succession: 
A unit of Archaeological Stratifi cation takes its 
place in the Stratigraphic Sequence of a site 
from its position between the undermost (or ear-
liest) of the units which are lie above it and the 
uppermost (or latest) of all the units which lie 
below it and with which the unit has physi-
cal contact, all other superpositional relation-
ships being redundant (Harris, 1989: 33, 34).

The Law of Original Horizontality: Any Archaeo-
logical Layer deposited in an unconsolidated form 
will tend towards a horizontal position. Strata 
which are found with tilted surfaces were origi-
nally deposited that way, or lie in conformity with 
the contours of a pre-existing Basin of Deposition.

Euskaraz.

 “Jatorrizko Horizontalitatearen Legea: 
Forma ez-kontsolidatu batean metatutako edo 
depositatutako edozein Geruza Arkeologikok 
posizio horizontalerantz jotzen du. Azalera inkli-
natuekin aurkitutako estratuak jatorriz horrela 
metatu ziren, edo etzanda daude aurre-existit-
zen zen Metaketa Arro baten formaren arabera”.

 Jatorrizko Horizontalitatearen Legearen 
aplikazioak, Estratigrafi a Arkeologikoan, kontsi-
deratu behar ditu bai lur lehorreko kondizioak eta 
bai izaki humanoak egin dituen limiteak deposizio 
eta Metatze Eremuetan.  Izaki humanoak egin-
dako “Deposizo Arroak” osatzen dituzte Hormek 
eta Lubakiek edo Zangek bezalako elementuek, 
eta hauek lur ez-kontsolidatuen deposizio kondi-
zioak aldatzen dituzte. Abantailatsua izan daiteke 
ere arkeologoentzat pentsatzea lege honek erre-
ferentzia egiten diela ”jatorrizko deposizio edo 
metatze egoerei” zirkunstantzia naturalen pean, 
estratuak plano horizontaleranzko joera dutela, 
gure artarnategietako metatze asko indar natura-
len indarrez ezarri baitira (Harris, 1989: 31, 32).

Jatorrizko Jarraitutasunaren edo Kontinuitatea-
ren Legea

 Jatorrizko Jarraitutasunaren edo Kontinui-
tatearen Legea Deposito baten hedadura edo estent-
sio topografi ko limitatu batean, edo elementu in-
terfazial batean oinarritzen da. Deposito bat modu 
naturalean falka forman bukatuko da, edo sekzio 
meheago batean, Deposizio Arroaren muturraren 
mugara iristen bada. Depositoaren ertzen bat, egun 
azaltzen den gisan, eta bada falka formakoa, aurpe-
gi bertikal bat baizik, orduan jatorrizko hedadura 
edo jarraitutasunaren parte bat suntsitua izan da. 
Lege honen bertsio arkeologikoa ondorengoa da,

 The Law of Original Continuity: Any ar-
chaeological Deposit, as originally layd down, or 
any Interfacial Feature, as originally created, will 
be bounded by a Basin of Deposition, or may thin 
down to a feather-edge. Therefore, if any edge of a 
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metatua izan daiteke ekiparatua denboran zehar 
gertatu den estratuen deposizioarekin”, Aztarnate-
gi Arkeologikoetan esperimentatzen diren unitate 
estratigrafi koen eskala txikiagoak esan nahi du, 
erregularki aurkitzen direla Sekuentzia Estratigra-
fi ko multilineanalak, ezin direnak zuzenki ekipa-
ratuak izan Aztarnategiaren Sekuentzia Estratigra-
fi koarekin. Segida edo Suzesio Estratigrafi koaren 
Legearen aplikazioak zera segurtatzen du, unita-
te estratigrafi ko batek erlazioa izan badezakeela 
ere, bere azpian eta bere gainean dauden beste 
unitateekin, soilik okupatu dezakeela posizio bat 
aztarnategiaren Sekuentzia Estratigrafi koan, se-
kuentzia honek errepresentatzen baitu aztarnategia 
denboran zehar, eta unitate estratigrafi koak erre-
presentatzen baitu “ebentu” bat denboran zehar.

 Estratigrafi a arkeologikoaren legeen eta 
izaeraren arrazionalizazioaz gain, Harris-en la-
nak ere sartu zuen Harris-en Matrizea [Ikus 70], 
hau da, metodo bat zeinaren bidez maiz posible 
baiten demostratzea, Aztarnategi Arkeologikoe-
tan aurkitzen diren Sekuentzia Estratigrafi ko oso 
konplexuak modu sinbolikoan, eta gainera au-
rekaririk ez duen moduan (Hoggett, 2000: 11).

Sekuentzia Estratigrafi koak eta Harris-en 
Matrizea

 Harris-en Matrizeari buruz dauden gaiz-
kiulertu handienetako bat zera da, aztarnategi ba-
teko erlazio estratigrafi ko “guztiak” erakusten di-
tuela sinestea. Garbi geratuko denez, ez da egia. 
Harris-en Matrizeak errepresentatzen du aztarnate-
giaren Sekuentzia Estratigrafi koa, Harris-ek defi -
nitzen duen gisa “Estratuen Deposizio Ordena eta 
Elementu Interfazialen sortzea denboran zehar”.

 Sekuentzia Estratigrafi ko bat sortzeko, 
lehenik estratifi kazioa interpretatu behar da ondo-
rengo lege hauen arabera, hots, Gaizezartzearena 
edo Superposizioarena, Jatorrizko Horizontali-
tatearena, eta Jatorrizko Jarraitutasun edo Kon-
tinuitatearena, eta identifi katu diren Gainezartze 

Euskaraz.

 “Estratigrafi aren Segidaren edo Suze-
sioaren Legea: Estratifi kazio Unitate Arkeolo-
giko batek bere lekua hartzen du Aztarnategiko 
Sekuentzia Estratigrafi koan, bere gainean eza-
rrita dauden unitate baxuenen (edo goiztiarre-
nen), eta  altuenen (edo berantiarren) artean duen 
posiziotik, eta unitate horiekin kontaktu fi sikoa 
duelarik, ebeste erlazio superposizional guz-
tiak erredundanteak dira” (Harris, 1989: 33, 34).

 Orain Hoggett-en kontakizunean argibide 
batzuk azaltzen ditu, kontzeptu hauek hobekiago 
ulertzeko. Eta zera dio, Hiru Lege hauek posible 
egiten badute ere erlazio eta korrelazio estratigra-
fi koen determinazioa, horiek bakarrik mugatuak 
daude beren ahalmenean Aztarnategi Arkeologiko 
baten Sekuentzia Estratigrafi koa determinatzeko, 
hain zuzen ere, horiek Estratifi kazio Geologikoari 
aplikatzen zaizkion legetatik abiatuz moldatzen di-
relako. Harris-ek adierazten duen gisan, “zirkuns-
tantzia geologikoetan, estratifi kazioaren ordena 

[70] Harris-en Matrizea. Sedgeford-en erabilia (Hog-
gett, 2000: 12).

[80] Bi Unitate Estratigrafi koen arteko Lau Erlazio 
posibleak (Hoggett, 2000: 13).
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edo Superposizio erlazio inmediato guztiak. Hiru 
lege hauen izaera halakoa da zeren soilik Lau 
Erlazio baita posible bi Unitate Estratigrafi koen 
artean. Erlazio hauek azpian zerrendatzen dira 
[Ikus 80], eta sinbolikoki errepresentatuko ditu-
gu, Harris-en Matrizearen konbentzioen arabera.

a. Superposizio Erlazioa: Unitate 1, Unitate  
 2 baino geroagokoa da.
b. Superposizio Erlazioa: Unitate 2,  Unitate  
 1 baino geroagokoa da.
c. Unitate 1 eta Unitate 2 kontestu bereko   
 parte separatuak dira.
d. Unitate 1-ek eta Unitate 2-k ez dute erla-  
 zio zuzenik.

 Sekuentzia Estratigrafi koaren adibide 
praktiko bat ematearren, Sekzio Arkeologiko ti-

[90] Sekzio Hipotetiko bat (Hoggett, 2000: 13), baina 
Harris-en eredu batetik hartu du (Harris, 1989: 39)

[100] Sekuentzia Estratigrafi koaren Bilduma. (A)-n sekzioko erlazio superposizional guztiak erakusten dira. (B) Se-
kzioaren interpretazio Matrizea, eta ondorengo hau argitua dago (C)-n, hau da, Sekuenztia Estratigrafi koan, Suzesio 
Estratigrafi koaren Legearen arabera. (D) Unitate Estratigrakikoak separatuta marraztuak (Harris, 1989: 39).
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boa lortu. Unitateren batean Artefaktu bat aurkitu 
ezkero, Analitiken bidez, hau da, laboratorioaren 
bidez dadatu egin daiteke. Eta horren arabe-
ra prozesu osoaren Sekuentzi Datatu Absolutua 
lor dezakegu, Eraikuntza Faseak determinatuz. 

 Ikus dezagun, hau guztia nola azaltzen duen 
Hoggett-ek. Berak, prozesua gertatu zen ordenean 
kontatzen du, baina ongi begiratzen badiogu Uni-
tate, Geruza edo Kontestuen numeroak arkeoloak 
aurkitzen dituen ordenean jartzen ditu. Zera dio, 
Unitate Estratigrafi koak numeratzen dira. Irudiak 
erakusten du Fundazioen edo Zimentazioaren zan-
ga (6) aurre-existitzen ziren estratu batzuetan (7), 
(8) eta (9) moztua izan zena. Orduan Horma bat 
(5) eraiki zen zangan, eta bere oinarria berriz ere 
bete (3) eta (4) egin zen. Horma gero erori egin zen 
(2) eta bere gainean Landare-Lurra (1) metatu zen.

 Arestian aztertu ditugun Hiru Le-
geak erakutsi dugun sekzio arkeologikoari 
[Ikus 110] aplikatuz, numeratuak dauden Uni-
tate Estratigrafi koen arteko erlazio estrati-
grafi ko zuzen guztiak identifi katu daitezke.

 Diagramaren ulermena errazteko esango 
dugu, autoreak egiten duena zera dela. Unitate Es-
tratigrafi ko bakoitzak besteekin dituen erlazioak 
islatu. Hau da, Unitate Estratigrafi ko 1, hots, UE 
1, erlazionatzen da, UE 2, UE 3, UE 4, UE 5, UE 
6, UE 7 eta UE 8-rekin. UE 2 soilik UE 5-ekin. 
UE 3 erlazionatzen da UE 5, UE 6, UE 7 eta UE 

pikoa erakusten du Hogget-ek [Ikus 90], unitate 
estratigrafi ko bakoitza modu separatuan numera-
tua delarik. Berez Harris-en liburutik hartutakoa 
da [Ikus 100]. Lehen aldiz denez gu saiatuko gara 
gauza modu sinplean azaltzen, esan nahi baita, arki-
tekturaren edo eraikuntzaren aldetik zer gertatu zen 
[90] sekzioak errepresentatzen duen lekuan. Irakur-
leak eskemak ulertu aurretik prozesua jakin dezan. 

 Beraz, halako garai batean eraikitzaile 
batzuk horma bat egiteari ekin zioten. Egin zuten 
lehen gauza lubaki edo zanga edo bat izan zen, 
Hormaren Fundazioak edo Zimentazioa pres-
tatzeko. Beraz lurrean Zulo bat egin zuten beren 
lanabesekin. Ondoren igeltsari edo masonariak 
Horma trabatzen eta altxatzen joan ziren, Erai-
kina lur gainera irten arte. Ondoren Horma eta 
Zangaren artean gelditu zen hutsunea lurrez bete 
zuten, ahal zuten moduan konpaktatuz. Baina den-
boraren iragateak, bai abandonatzeagatik, edo bai 
eraso bortitz bat sufritu zuelako, adibidez, gerra 
baten onodorioz, Horma erori egin zen. Beraz, lur 
azpiko Fundazioen edo Zimentazioaren Hormak 
iraun zuen soilik. Denboraren poderioz, Hormaren 
buruan eta zangaren gainean pixkana lur begetala 
metatzen joan zen, eta azkenean belarra hazi zen. 

 Arkeologoak horrela aurkitzen ditu antzi-
nako Eraikinen aztarnak. Lehendabizi Prospekzio 
Sistema diferenteen bidez Eraikina kokatu egin 
behar du, eta leku horretan dagoela zantzuak edo 
aztarnak daudenean, saio-zulo edo kata bat egiten 
du. Horma aurkitzen badu, Indusketa has daiteke. 
Eta pixkana joan behar da Uniatate Estratigrakoak 
edo Geruzak ongi identifi katzen, egoki erregis-
tratzen, eta kentzen. Azkenean prozesuaren Se-
kuentzia Erlatibo osoa nolakoa izan zen jakin arte. 
Hau da, Unitate Estratigrafi koen Metatze Ordena 
jakin arte. Hots, zein unitate ezarri zen lehena-
go, eta zein geroago. hau da, Sekuentzia Erlati-

[110] Erlazio Estratigrafi koen deskonposizioa. [90] 
irudian erakusten den Sekzioarena (Hogget, 2000: 14).

[120] Harris-en Matrize bat Suzesio Estratigrafi koaren 
Legea aplikatu gabe (Hoggett, 2000: 14).
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tatzen den Diagramak errepresentatzen du Aztar-
nategiko Sekuentzia Estratigrafi koa. Erakusten 
da adibide praktikokaren sekuentzia [Ikus 130].

 Orain irakurleari azalduko diogu Hoggett-
ek ekarri duen [130] irudiak errepresentatzen due-
nak zer esan nahi duen. Lehenik, azpian beltzez 
ikusten dugun zerrenda hori haitza da. Normalean, 
indusketa guztiak bukatzen diren lekua. Arkeolo-
goak pazientzia handiz aurkitzen duen lehen estra-
tua identifi katu, numeratu, erregistratu eta kendu 
egiten du. Hurrengo estratua identifi katu, numera-
tu, kendu eta erregistratu. Eta horrela, sakontzen 
joaten da, azkenean haitza aurkitu arte. Beraz, hor 
bukatzen da indusketa. Haitzaren gainean estratu 
azpikoena dugu, zaharrena (9) dugu. Horren gai-
nean bi estratu ditugu (8) eta (7). Diferentetzat 
hartu ditugu, estratua etena zegoelako. Ondoren 
jabetu gara garai batean estratu bera zela, eraikit-
zaileak egindako zangak eten zuen arte. Beraz, 
bere arteko erlazioa berezia da, eta horrela erre-
presentatzen da, bi lerro horizontal horien bitartez, 
lotua baitago. Hurrengo Unitate Estratigrafi koa (6) 
da, baina konturatzen gara hau ere estratu berezia 
dela, ez baitu izaera fi sikorik, zangaren mozke-
ta baita, hots, Elementu Interfazial bat da, plano 
hipotetiko bat da, ez du bolumenik baina Unitate 
Estratigrafi ko bat da, eta oso inportantea gainera, 
berantago ikusiko dugunez. Gainean (5) estra-
tua du, Hormaren Fundazioak edo Zimentazioa.

 Ikus dezakegunez, [130] irudian erakutsi 
zen Sekuentzia Estratigrafi koak denboran zehar 
gertatu den Deposizioaren ordena errepresentatzen 
badu ere, horrek soilik Unitate Estratigrafi koen ar-
tean gertatzen den Kronologia Erlatiboa errepresen-
tatzen du. Segida edo Suzesio Faunalaren Legeari 
buruz komentatu zen bezala, Sekuentzia Estrati-
grafi koari datak egozteko, aipatu estratuetan dau-
den Artefaktuei egin behar zaizkie erreferentziak, 
eta terminus post quem eta terminus ante quem 
arauak aplikatu. Gogoratzen diogu irakurleari zer 
diren esaera latindar hauek [terminus post quem 
= goizen bezala honen ondoren eta terminus ante 
quem = beranten bezala hau baino lehen]. Adibide 
bat jarriko dugu. Aizto bat aurkituko bagenu estra-
tu batean, analitikek edo laboratorioan egindako 
probek emango lizkiguke datatze datu batzuk, tarte 
bat. Esango ligukete, aiztoa hau 14. mendea bai-
no 20 urte ondorengoa izan dateke, edo 16. men-
dea baino 30 urte lehenagokoa. Horrela, estratu 
hori datatu dezakegu, eta Sekuentzia Erlatiboaren 
bitartez, estratu horren azpikoen eta gainekoen 

8-rekin. UE 4 erlazionatzen da UE 5, UE 6, UE 
8 eta UE 9-rekin. Erlazio hauen azpian bi erlazio 
gehitzen ditu. Eta zera esan nahi du, UE 8 erla-
zionatzen da U9-rekin, eta UE 8 eta UE 7-ren ar-
tean erlazio berezi bat azaltzen du, bi lerroz erre-
presentatua. Honek esan nahi du UE 7 eta UE 8 
orain etenak badaude ere bistan dela garai batean 
lotuak zirela, hau da UE estratigrafi ko bera zela. 
Eta modu beran UE 7 erlazionatzen dela UE 9-re-
kin baina UE 7 eta UE 8 erlazio lehen aipatu du-
gun erlazio berezi hori dutela. Segitzen du. UE 5 
erlazionatzen da U6 eta UE 9-rekin. Eta azkenik, 
UE 6 erlazionatzen da UE 7, UE 8 eta UE 9-rekin.

 Estratifi kazioaren barnean Erlazio Indi-
bidualak identifi katu ondoren, orduan konbina-
tu daitezke Harris-en Matrize sinplea sortzeko. 
Hala ere, [Ikus 120]-n demostratzen denez,  er-
lazio hauek konbinatzen badira aurretik goian 
aztertu den Segida edo Suzesio Estratigra-
fi koaren Legea aplikatu gabe, emaitza alferrik 
nahastua da, eta jatorrizko marrazkia errepre-
sentatzen du, Aztarnategiaren Sekuentzia Es-
tratigrafi koa baino. Erantsi behar dugu, bistan 
dela, erlazio gehiegi eta nahasiegia dela Diagra-
ma hau, erlazio posible guztiak islatzen baititu.

 Azkenik, Segida edo Suzesio Estratigra-
fi koaren Legea aplikatuz, unitate bakoitzarentzat 
[80] irudian erakutsitako erlazio ugariak murriz-
tuak izan daitezke sinpleki honetara, “bere gainean 
metatzen diren unitatetatik baxuena, eta bere az-
pian metatzen diren unitate guztietatik altuena”. 
Erlazio estratigrafi ko inmediato hauek Harris-en 
Matrizearen Orri batean trazatzen direnean, suer-

[130] Sekuentzia Estratigrafi koa. [90] irudian erakus-
ten den Sekzioarena (Hoggett, 2000: 14).
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estratigrafi koen aplikatzea examinatu baino lehen.

Unitate Estratigrafi koak Identifi katuz

 Goian komentatu dugunez, Estratifi kazio 
Arkeologiko eta Geologikoaren izaera diferenteak 
ez ziren interpretazio kuestio inportantetzat hartu 
20. mendera arte19. Ulergarria bada hau proble-
ma ez izatea Harri Aroko aztarnategietan, adibi-
dez, autore frantziar batek (Bouche de Perthes20, 
1847) Frantziako Iparraldean aurkitu zituenak be-
zalakoetan, han Artefaktuak Estratifi kazio Geolo-
gikoan baitzeuden. Gertatu zen, 1840-tik aurrera 
indusketak burutzen zirela, Estratifi kazio gehiena 
Arkeologikoa zen tokietan, eta Estratifi kazio Geo-
logikoarekin konparatuz, konparatiboki berria zen.

 Gai honi eutsi zion lehen arkeologoetakoa 
izan zen autore ingeles (Droop21, 1915). Bere la-
nak zuen bai Estratigrafi a Arkeologikoaren izae-
raren analisia, eta bai arruntki aurkitzen diren 
egoeren adibide hipotetikoak. Modu esanahitsuan 
zera adierazi zuen, one point that should never 
be forgotten is the Usefulness of making Diagra-
mms of the stratifi cation and changes in the earth 
when such are visible (Droop, 1915: 17) , hau da, 
“sekula ahaztu behar izan ez genukeen puntu bat 
zera da, estratifi kazioaren, eta ikusten direnean, lur 
aldaketen Diagramak egiteko Erabilgarritasuna”. 
Eta bere Diagramek balio dute, zera demostrat-
zeko, berak ulertu zuela Unitate Estratigrafi koen 
arteko Interfazeak Erregistratzeko inportantzia, 
eta berantago Wheeler22-ek zabaldu zuen gai hau.

 1920-an, bere indusketetan Wheeler-ek 
garatu zituen Estratifi kazioa Identifi katu eta Erre-
gistratzeko Metodo diferenteak, horrela, 1934-an 
Maiden Gazteluko bere lana hasi zuenerako jada 
ezarri zuen Erregistro Sistema oso efi ziente bat 
[Ikus 140] irudian ikusten diren emaitzak sortu zi-
tuen sistema Eta bere Metodologiari buruz hitz egi-
ten zuelarik, 1954-an zera zion, from the outset, the 
Strata are carefully observed, distinguished and 
Labelled (Wheeler, 1954: 54), hau da, “hasieratik, 
Estratuak kontuz behatu, berezi eta Etiketatzen 
dira”, eta ondoren intsistitu zuen Unitate Estratigra-
fi koak argi deliniatzeak zuen inportantziaz, sekzio 
marrazkietan, eta berak marrazki hauek Errepre-
sentazio Diagramatikoen gisa tratatzen zituen Ilus-
trazio gisa baino gehiago (Wheeler, 1945: 54-61).

 Wheeler-en estudiantetako batek, Ka-
thleen Kenyon23-ek, zera idatzi zuen, berak me-

datatzeen estimazio bat aterako litzateke. Egoera 
berriagoetan existitzen diren Iturri Dokumentalek 
posible egin dezakete data zehatzagoak egoztea.

 Unitate Estratigrafi koentzako datak ezarri 
ondoren, Harris-en Matrizearen Diagrama molda-
tu daiteke suertatzen diren Erlazio Kronologikoak 
erakusteko, Sekuentzia Erlatiboaz gain. Aurkezpe-
na edo presentazioa errazteko, Unitate Estratigra-
fi koak “fasetan” taldekatu daitezke, eta faseak “pe-
riodotan”. Suertatzen diren zatiketa hauek modu 
diferentetan erakuts daitezke, nahiz eta normalean 
Unitate Adinkideak Ilara Horizontal berean jartzen 
diren, eta fase eta periodoak lerro eten edo dis-
kontinuo batean edukiak. Horiek Sinkronia erre-
presentatzen dute. Aldiz, kolonetan azaltzen diren 
Unitate Estratigrafi koak bata bestean ondorengoak 
dira. Horiek Diakronia errepresentatzen dute.

 Sekuentzia bat eraikitzen denean gogoratu 
behar da Sekuentzia Estratigrafi koaren ordena ezin 
dela aldatu, ondorioz, goreneko inportantziakoa da, 
estratifi kazioa prezisioz erregistratzea. Bigarren, 
gogoratu behar da ere estratifi kazioak errepresentat-
zen dituen Deposizio edo Metaketa Faseez gain, Ez-
Deposizio Faseak daudela ere depositoak higatuta 
edo erosionatuta, edo ezabatuta daudenean, eta ho-
riek ere kontsideratu behar dira estratifi kazioa ana-
lizatzerakoan. Bi faktore hauek, laburki, berantago 
analizatu behar dira, hondakin arkitekturalei lege 

[140] Brahmagiri-ko Wheeler-en Sekzioa, India (Whe-
eler, 1954: 50, irudi 9) (Hoggett, 2000: 16).
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tatutako estratuetarako garatu zituen Erregistro 
Metodoez gain, the term stratifi cation may also be 
applied in the archaeological sense to things which 
are not strictly Layers at all, but Pits, Banks, Tren-
ches, in fact any disturbance in the soil (Kenyon, 
1961: 69), hau da, “estratifi kazio terminoa aplika 
ahal zaie ere zentzu arkeologikoan, hertsiki inola 
ere Estratuak ez diren gauzei, Putzuei, Lubeta edo 
Terraplenei eta Zangei, izatez zoruan gertatzen den 
edozein Perturbaziori”. Hau kontzeptu berria eta 
oso inportantea izan zen. Wheeler-Kenyon estra-
tigrafi  Eskola konbinatu honek Estratifi kazioaren 
Erregistro eta analisiaren fokatzeak erreboluzio-
natu zituen, Unitate Estratigrafi ko numeratuak eta 
modu argian delineatuak zeuden kontzeptuak sar-
tuz, eta biak oraindik segitzen dute errelebanteak 
izaten egun, nahiz eta egoera pittin bat aldatuan. 
Hala ere, beraiek estratu indibidualen eta bere 
artean zeuden Interfazeen inportantzia errekono-
zitzen bazuten ere, HARRIS-ek, layer interfaces, 
hau da, “geruza interfazeak” deitu ziena, Wheeler 
eta Kenyon-ek ez zituzten aintzakotzat hartu Es-
tratifi kazio Arkeologikoaren ulermenerako eraba-
kigarria den elementu bat, Feature Interface, hau 
da, “Elementu Intefaziala” (Kenyon, 1969: 69).

 Elementu Interfazialak existitzen den es-
tratifi kazioaren ezabapenagatik sortzen dira, eta 
Unitate Estratigrafi koak errepresentatzen dituzte, 
eskubide osoz. Harris-ek bi Elementu Interfazial 
mota identifi katu zituen -bertikala eta horizonta-
la (Harris , 1989: 59), eta horien adibideak ikus 
daitezke arestian erakutsi dugu sekzio hipoteko 
[90] famatuan. Elementu Interfazial Horizonta-
lek errepresentatzen dute estratu bertikala ezabatu 
den maila (2) irudi [90]-en, eta soilik gertatzen da, 
where Remains of Building survive (Harris, 1989: 
59), hau da, “Eraikinen Hondakinak irauten dute-
nen lekuetan”. Autoreak esan nahi du, irakurleak 
gogoratzen badu, eraikitzaileak egin zuten Horma 
hori hautsi egin zutenean, hau da, moztu egin zu-
tenean. Eta elementu Interfazial Bertikalak aztar-
nategi gehienetan sortzen dira, eta sortzen dira, 
hain zuzen ere, existitzen den estratifi kazio batean 
zuloak industerakoan (6), irudi [90]-an. Autoreak 
esan nahi du, irakurlea berriz ere gogoratzen bada, 
eraikitzaile haiek Fundazioen edo Zimentazioaren 
zanga bat egin zutenean, Lurra moztu egin bait-
zuten, Hormaren oinarria ezartzeko. Kenyon-ek 
modu garbian kontsideratu bazituen ere Putzu 
eta Zangak elementu Estratigrafi ko gisa, horiek 
modu harrigarrian absente daude, Erregistro eta 
Indusketa-ri buruzko kapituluko Testu eta Diagra-

metan, eta Wheeler-en sekzioa, irudi [100]-en, 
ongi aztertzen badugu, errebelatzen du, erreko-
nozitu ez dituen Elementu Interfazial Bertikalen 
lau adibide, eta horien inklusioak aztarnategiko 
Sekuentzia Estratigrafi koa asko aldatuko zukeen.

 Erregistro inkonpletuaren problema hauek 
lasai soluzionatu ziren, Single Context Recording, 
hau da, “Kontestu Sinplearen Erregistro”-aren 
Metodoa sartu zenean, 70 hamarkadan, eta egun 
modu hedatuan erabiltzen dena arkeologian. nahiz 
eta egun baden Euskal herrian bertan oraindik be-
rri hauek jakin ez dituen arkeologorik. Gogoratu 
behar dugu arkeologia Context, edo “Kontestua”, 
“Geruza”-ren sinomino gisa erabiltzen dela. “Kon-
testu” bat horrela identifi katzen da, any single 
action, whether it leaves a Positive or Negative 
Record within the Sequence (M.O.L.A.S., 1994: 
168, Section 1.2.), hau da, “edozein akzio bakar, 
Erregistro Positiboa ala Negatiboa uzten badu ere 
Sekuentziaren barnean”, eta esanahi arkeologikoa 
bai depositoetan eta bai mozketetan sistemari in-
herentea zaio. Kontestu bakoitza xehetasunez erre-
gistratu egin behar da Pro Forma edo Recording 
Sheet batean, hau da, “Erregistro Orri” batean, 
eta Kontestu indibidualez osatutako marrazkie-
tan, horrela erregistro sistema logikoa eta objekti-
boa suertatzen delarik, eta honek “ez du nahasten 
froga bere interpretazioarekin” (Barker, 1993: 
168) eta posible egiten du kontestuen erregistroa 
induskatzaile inespertu samarrengan delegatzea. 
Azken fi nean, induskatzaileak behartzen dira 
Kontestuen arteko Erlazio Estratigrafi koak Iden-
tifi katu eta Erregistratzera, eta honek ere posible 
egiten du Harris-en Matrizea etengabe eraikitzea 
indusketan zehar (M.O.L.A.S., 1994: Section 1.2.). 

 Gure esperientzia arkeologiko propioaren 
arabera, Erregistroa induskatzaile inespertuei kon-
fi datzea, hau da, metodoan itsuki konfi datzea, ia-
ia Metodoa Helburu bihurtuz, oso arriskutsua da. 
Gure begi propioekin ikusi baikenuen induskatzaile 
inespertu ingelesek nola erregistratzen zuten Erro-
ma garaiko Aztarnategi batean. Gure iritziz, egoki 
erregistratzeko ezaguera minimo batzuk izan behar 
ditu induskatzaileak. Adibidez, Unitate Estrati-
grafi koak bereizteko gaitasuna izan behar du, eta 
beraien arteko erlazioak ulertu behar ditu ere, eta 
noski, induskatzen ari den testuinguru historikoari 
buruz nozio elementalak jakin behar ditu. Gure 
harridurarako, induskatzaile ingelesei, arduraduna 
barne, galdetu genienenean zer arfektu aurkitzeko 
espektatibak zituzten, erantzunak zur eta lur utzi 
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res berezikoa da arkitekto ingeles batek (Rickman, 
1817) adoptatu zuen Metodologia bere publika-
zioaren ikerketan. Lan seminal bat da, eta bertan 
Metodo Arkeologikoaren printzipioak Eraikinen 
Fabriketan aplikatu ondoren, arkitektura ingelesa 
ondorengo garai hauetan zatitu zuen. Normandarra, 
Ingeles Goiztiarra, Dekoratua eta Perpendikularra. 
Beraz, hemen dugu froga bat Arkitektoek hasieratik 
Metodo Estratigrafi koa erabiltzen zutela, eta beraz, 
Arkeologoak ere bazirela. Lan honetan, hain zuzen 
ere, hori ari gara proposatzen, itzul daitezen Arki-
tektoak galdu zuren esparru hori berreskuratzera.

 Rickman-ek, hain zuzen ere, Kronologia 
Erlatiboen Eraikuntza erabili zuen, Arkitektura 
Estilo diferenteak azaltzen zituzten eraikinen Er-
lazio Estratigrafi koen azterketaren bidez, eta ho-
riek, adibide datagarriekin koerlazionatuz. Bere 
lanaren adibiderik famatuena St. Meter eliza dugu, 
Barton-on-Humber-en, eta bertan demostratu zuen 
dorreak garai anglo-saxoiekoa izan behar zuela, es-
tilo argi diferentea duen kanpandegi batez koroa-
tua zegoelako, eta defi nitiboki garai saxoi-norman-
dar-ari esleitzea edo asignatzea posible izan zen.

 Rickman-ek eta beste batzuek erabili zi-
tuzten Metodo Estratigrafi koek, 19. mendean ze-
har, historialarien lanarekin batera, zera eman 
zuten, “historia arkitektural konpletu samar eta fi -
dagarrien eraikuntza… garai normandar-etik gaur 
egun arte” (Taylor25, 1976: 4). Bere kreazioa neurri 
handi batean errazagoa izan zen Dokumentu anitz 
existitzen zelako, eta horiekin, Eraikin Indibidua-
len Faseak korrelazionatu ahal izan ziren-eta. Baina 
historia hauek ez daude hain garbi aurre-Konkista 
garaiarekiko, horietarako, Iturriak eskasak baitira. 
Faktore hau bera bakarrik izan zen, neurri handi 
batean, Eraikinen anglo-saxoien Fabriken azter-
ketaren kontzentrazio intentsiboaren erantzulea, 
batez ere elizena, eta hain zuzen ere, horiek eman 
zituzten Zutik zeuden Eraikinen Analisi arkeolo-
giko askoz ere detailatuagoak (Taylor, 1976: 5).

 Hiru liburukietako beren publikazioan, ja-
torri Neo Zelandar-eko Britainiarreko autore bat-
zuek (Taylor and Taylor, 1965a-1965b eta 1978) 
aurkeztu edo presentatu zuten “eliza Ingelesetan 
iraun zuten anglo-saxoi elementuen bilduma edo 
kolekzio konpletu bat” (Taylor and Taylor, 1965a: 
2). Beraien Metodologia deskribatzeko “Kritizis-
mo Estrukturala” (Taylor, 1972) esaldia sortuz, 
eta oraindik Arkitekturaren historia aztertzeko 
baliozkoa den Rickman-en lana aipatzen dute 

gintuen. Adibidez, “ferrak” esan zuten. Ferrak edo-
zein historialarik jakin beharko zukeen Erdi Aroan 
inbentatu zituztela, Mendebaldeko Europan gutxie-
nez. Hortaz, nahiz eta beren begiek lurrari zorrotz 
begiratuta ere, sekula ez zuten han ferrarik aurki-
tuko. Pasadizo honek, argi eta garbi adierazten du, 
induskatzaile inespertuengan konfi datza osoa jart-
zearen perila. Hau gertatu zen, 2016-an, Aranzadi 
Zientzia Elkartea, eta hain zuzen ere,  Museum Of 
London Archaeology (M.O.L.A)-rekin izan genuen 
kolaborazioa batean, zehazki, egungo Nafarroa Ga-
raiko Auritz herriko erromatar garaiko ustezko Itu-
rissa hiri baskoi bateko Indusketa Arkeologian. 
 
 Goian aztertu ditugun Lege eta Metodo 
guztiak, jatorriz, Lur Azpiko Estratigrafi a Arkeo-
logikoan aplikatzeko garatu ziren, baina, Zutik 
dauden Eraikinen analisira aplikatzea posible da.

Zutik dauden Eraikinen Estratigrafi a

 1994-an, English Heritage-eko komisa-
rio ingeles ohiak (Morris24, 1994: 14) zera idatzi 
zuen, “bere erabileraren parte handienean “arkeo-
logia” hitza eraikinetan hartua izan da”, eta deito-
ratu zuen terminoa “estutu egin zela modu ez na-
turalean, “induskaturen” esanahia edukitzeko” 20. 
mendearen azken erdialdean, eta horrela leku ema-
nez, Zutik dagoen Eraikin esaldi tautologikoaren 
edo errepikatuaren erabilerari, Zoruaren Gaineko 
Arkeologiari. Egun Arkeologia bere ikuspuntu Ho-
listikora edo Osora itzuli bada ere, Estratigrafi a Ar-
keologikoaren Legeak dibergentzia garai horretan 
zehar garatu izanak, eta azken fi nean geologiaren 
legetatik deribatu izanak, ekarri du oraindik sendo-
ki Lur Azpiko Estratigrafi a Arkeologikoari lotzen 
zaizkiola, eta ezer gehiago. Eta egun Euskal herrian 
bertan arkeologo batzuk oraindik ere horretan ari 
dira. Nahiz eta adierazpen anitz izan zentzu hone-
tan, adibidez, “begiratu diezaiokegula Horma za-
har bati Lurreko Sekzio Arkeologiko bat bailitzan”, 
oso saiakera gutxi egon da, Estratigrafi a Arkeolo-
gikoaren lege hauek erraz eta modu baliogarrian, eta 
era berean horiei lotua dagoen Harris-en Metodoa 
aplikatzeko, Zutik dauden Eraikinen Fabriken ana-
lisiari. Egun jada Historiadoreek eta Arkitektoek 
aplikatzen dute Metodo Arleogikoa Eraikinetan.

 Ikus dezagun. Eraikinen Analisi Estratigra-
fi koaren kontzeptua ez da berria, izatez, harrigarria 
badirudi ere, estratigrafi aren printzipio basikoak 
Indusketa Arkeologikoetara aplikatzen hasi baino 
askoz ere lehenago aplikatu ziren Eraikinetan. Inte-
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Eraikinaren Fabrikaren milioika neurketa egin 
zuen, Nabe, Koru eta Transeptuetan kontzentra-
tuz -guztiak 1194-ko sutearen ondorengo berro-
geitamar urteetan berreraikiak izan zirenak. 600 
orrialdeko hedadura duten Diagrama detailatuen 
emaitzak, bi aletan banaturik, bere publikazio ba-
tek (James, 1981a eta 1981b) benetan lan gorputz 
harrigarria dira, eta bertan, James gai izan zen zera 
demostratzeko, Detaile Estratigrafi koei eta Doku-
mentazio Historikoen erreferentziei arreta handiz 
erreparatuz, posible izan zela Eraikuntzako berro-
gei kanpaina indibidual identifi katzea, aztertu zen 
berrogeita hamar urteko periodo baten barnean.

 Goian aipatu diren proiektuak bezalakoek 
balio izan zuten zera demostratzeko oso argi, Zutik 
dauden Eraikinen fabriken Analisi eta Erregistro 
Detailatuek sor ditzaketen emaitzak baliogarriak 
direla, nahiz eta joera bat dagoen horietan, Erai-
kinaren Fabriken Analisia, Estratifi kazio Arkeo-
logikoaren Analisitik separatuta bezala fokatze-
ko. Hau, parte batean, erabiltzen diren erregistro 
metodoei zor zaio. Autore ingeles batek (Rodwell, 
1989: 96) zabal idatzi zuen, elizen arkeologian 
erabili behar ziren Eraikinen Erregistro Metodo 
standard-ei buruz, eta bere metodologia egun ora-
indik jarraitzen da. Fabrikari egin zaizkion “modi-
fi kazioen” Erregistroa laburki bat analizatzen bada 
ere, enfasia irmoki jartzen da, konposagai estruk-
turalen arteko erlazioen norainokoa erregistratzen, 
Harriz-harriko Erregistroaren, Argazkiaren, eta 
Fotogrametriaren bitartez (Rodwell. 1989: chapter 
6), eta ez euren artean dituzten Erlazio Estratigra-
fi koetan. Antzeko enfasi bat azaltzen da Metodo 
hauei buruz, Royal Commission on the Historical 
Monuments of England’s Recording Historic Buil-
dings: A Descriptive Specifi cation-en (RCHME), 
hau da, “Ingalaterrako Monumentu Hisorikoen 
Erregistrorako Erret Komisoa: Espezifi kazio Des-
kriptibo bat”-en. Autore australiar batek (Davies, 
1993) berehala adierazi zuen bezala, Metodo 
hauek kalitate bisual handiko Fabrika Erregis-
troak sortzen badituzte ere, “huts egiten dute in-
formazio mordoa erregistratzeko garaian, adibi-
dez, Garapen Sekuentzial eta Datatzekoen frogak 
erregistratzerakoan”, guztiak funtsezkoak direnak, 
hain zuzen ere, estrukturaren garapena ulertzeko.

 Itxuraz, sekzioen marrazkien kasu goiz-
tiarrarekin [140] gertatu zen modu berean, Me-
todo hauekin Metaketa edo Deposizio Unitateen 
norainokoa argi erregistratzen da, ordea Ez-De-
posizioko Unitateak, adibidez, Interfazeak ez dira 

(Taylor and Taylor, 1965a: 2, 3). Eta beste parte 
batzuetan deskribatzen dute nola errekonozitu be-
har diren Unitate Estratigrafi koak, Ezaugarrien 
Identifi kazioa, adibidez eraikinaren parte dife-
renteen arteko Junturen artean, Fabrika beraren 
Izaera aldaketak, eta ondoren egin ziren elemen-
tuen intsertzioak, hau da, partzialki deuseztatu zi-
ren Eraikineko Elementuak (Taylor, 1972-1976).

 Harold Taylor-en lanak adoreturik, 
70. hamarkadak ikusi zuen, Eraikinen Azter-
keta Arkeologikoarekiko ikuspuntu berriak ja-
sotzen zituzten estudioak, Fabriken Erregistro 
detailatuen bitartez, enfasi jarrai bat gertatzen 
zelarik elizetan. Eskala txikiko indusketa ba-
tek, St. Mary, Deerhurst-en, 1971-72-n berreba-
luazio bat eransteko lanaren zabaltzeari 1984-
ra arte (Rahtz, 1976). (Rahtz & Watts, 1997).

 Hala ere, Eraikinen Azterketa esanahitsue-
netako bat, eta egiazki gaur egun arte metikulose-
na izan dena zera izan zen, historialari australiar 
batek (James26,1981a: 9) Chartres-eko Katedra-
lean burutu zuena. Urte askotan zehar, full time, 

[150] M.O.L.A.S.-en Erregistro-Orri eredua 
(Hoggett, 2000: 21).
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Arkiteturaren Bateragarritasuna edo Kon-
patibilitatea Estratifi kazio Arkeologikoaren 
Legeekin
 
 Bixby Aztarnategiko lanean, arkeologo 
amerikar talde batek (Simmons et al., 1993: 181-
197) integratu zuten Arkitekturaren Erregistroa eta 
Erregistro Arkeologikoa, 19. mendeko Erremen-
teria batean, eta bere lur-sailetan, hain zuzen ere, 
zera sortzeko, eurek jarri zioten ezizena erabiliz 
Total Site Matrix-a, hau da, “Aztarnategiko Osoko 
Matrizea”.  Aztarnategiaren indusketan eta Eraiki-
naren desmantelamentuan zehar bildutako datuak 
konbinatuz, azpimarratu zuten aztarnategiko iker-
keta arkeologiko tradizionalean erabilitako eta  es-
pezifi koki errebisatutako bertsio baten beharra (Si-
mmons et al., 1993: 181), aurkitutako Arkitektura 
Kontestuak erregistratzeko, baina zoritxarrez ez zi-
ren haratago joan bere Metodoan paperaren bitartez.

 Kontrastez, arkeologo australiar bat askoz 
ere irekiagoa izan zen. Bere artikuluan (Davies, 
1993) demostratzen zuen nola erabili zituen, eskala 
eta konplexitate bariatuko etxe australiar kolonia-
len bi aztarnategi, zera ezartzeko, “matrizeak (Ha-
rrirenak) ematen duela oinarri metodologiko irmoa 
ikerketa estrukturaletarako” eta komentatu zuen, 
Zutik dauden Eraikinei Gainezartzearen edo Su-
perposizioaren Legea aplikatzerakoan aurkitu zi-
ren zailtasunak. Warwick Rodwell-ek bezala, Lur 

aintzat hartzen, eta Sekuentzia Estratigrafi ko hori, 
azken fi nean, inkonpletua da. Indusketa Arkeo-
logikoaren kasuan problema hau konpondu zen, 
sekzio marrazkiak konpletatzeko Metodo Detai-
latuagoak sartuz, eta antzeko ikuspuntua hartu 
zen Harri Hormen Erregistroan, estratifi kazio ar-
keologikoaren kontestuan bazen ere. Bere Kon-
testu Erregistro-Orria konplementatzeko, Mu-
seum of London Archaeology Service-ek, hau da, 
“London-go Museoko Arkeologia Zerbitzuak”, 
M.O.L.A.S.-ek garatu zuen ere Harri Hormen 
Erregistro-Orri bat [Ikus 150] estruktura lurpera-
tuak erregistratzeko hala nola “putzuak, drenaiak, 
fosen estaldurak, kriptak, hypocaustum sistemak, 
estruktura monumentalak eta eraininak”. Nahiz eta 
guztia lur azpiko hondakinetarako garatua izan, 
eskatzen dituen datuak bereziki egokiak dira Zu-
tik dauden Harri Hormen azterketarako, hala ere, 
zailtasunak sortu ziren, zeren Lur Azpiko Estruk-
turak (“estrukturak” arkeologian erakin baten par-
teei esaten zaie) induskatzea posible baita erlazio 
estratigrafi koak egiaztatzeko, baina Zutik dauden 
Eraikinen Erregistroaren izaera ez suntsitzaileak 
esan nahi du, erlazioak modu superfi zialago ba-
tean determinatuko direla, eta ezin da esan indus-
keta, eta Erregistro Total bati lotuak daudenean 
bezain defi nitiboak direnik (Rodwell, 1986: 156).

 Kontestu Sinple detailatuko Erregistro 
ikuspegia hartu zen, Berry Pomeroy-ko Gaztelua 
erregistratu eta analizatzeko, Devon-en, 1988 eta 
1996 artean. Han, “Arkitektura Elementu bakoit-
zari… esleitu edo asignatu zitzaion erreferentzia  
zenbaki indibidual bat eta aztarnategiko kontes-
tuaren Erregistro bat (Brown, 1998: 3), eta hau 
osatzen zen deskripzio idatzi batez, eta Marraz-
kiak eta kontestuen Erlazioen Erregistro batez”. 
Erregistroan erabili ziren erlazio estratigrafi koak, 
espezifi koki “integral”, “intsertatu”, “aldamene-
ko” eta “kontenitua” izan ziren (Brown, 1998: 
3), Estratigrafi a Arkeologikoari aplikatuko zitzai-
zkiokeenen diferente dira, eta hortaz ez diote uz-
ten bere indusketei eta Arkitekturaren Analisiari 
erraz integratzen. Baina hala ere, Eraikinaren Se-
kuentzia Estratigrafi ko bat eraiki zen. Lan honek 
balioizan zuen ere, demostratzeko, Zutik dauden 
Eraikinak ez direla derrigorrez egokitzen Estrati-
grafi aren Legeei Lur Azpiko Arkeologia bezala, 
baina honek ez du esan nahi ezin denik eutsi ko-
rrelazio estuago bat bi estratifi kazio moten artean.

[160] Estruktura baten Sekzioa (Davies, 1987: 58).
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edo Deposito Arkeologikoetan aplikatzeko. Iden-
tifi katuriko Estratifi kazio Unitateak matrize batean 
ordenatu behar dira, ez-perturbaturiko aurre-oku-
pazioko Depositoak hondoan daudelarik, eta be-
rrienak goiko partean, horrela Sekuentzia behetik 
gora irakurtzen da. Artikulu honetako Sekzio 2.2. 
ilustratzen du Matrizearen aplikazioa, guretzat iru-
di [Ikus 160], Zutik dagoen Estruktura bati, eta de-
mostratzen du Matrize bat formulatzeko prozesua.
 
 Gero autore australiarrak bi adibide jarri 
zituen, Zutik zeuden Estruktura batean gertatzen zi-
ren Sekuentzia zehatzei buruz, itxuraz kontradikto-
rioak zirenak, eta honela dio (Davies, 1993: 57),

 Harris demonstrated that it is the Strati-
grafi c Sequence which is central to the interpreta-
tion of an Archaeological Excavation and that the 
Chronological Dating of the units is a secondary 
task. Similarly, the Stratigraphic Sequence is cen-
tral to the interpretation of Standing Structures. 
However, two modifi cations to Harris’ Method are 
suggested. It is a common occurrence in a Struc-
ture that, although some Elements are Stratigra-
fi cally under adjoining elements, they are Chro-
nologically later than these overlying adjoining 
Elements. For example, Concrete underpinning of 
a sinking Foundation. The Concrete is stratigra-
phically under the Foundation but, as it is intro-
duced after the Foundation, it is chronologically 
later than the Foundation. Similarly, Supports for 
sagging Roof Rafters would be stratigrafi cally un-
der the Rafters but Cronologically later than them.

Euskaraz,

 “Harris-ek demostratu zuen sekuentzia 
Estratigrafi koa dela Indusketa Arkeologiko baten 
interpretazioan zentrala dena, eta unitateen datatze 
Kronologikoa lantegi sekundario bat dela. Antze-
ko moduan, Sekuentzia Estratigrafi koa zentrala da 
Zutik dauden Estrukturen interpretatzeko. Hala ere, 
Harris-en Metodoari bi modifi kazio iradokitzen 
diogu. Gauza arrunt da Estruktura batean, Elemen-
tu batzuk Estratigrafi koki aldamenekoen azpian 
badaude ere, Kronologikoki geroagokoak direla 
aldameneko Elementu gainezarri horiekiko. Adibi-
dez, hondoratzen ari den Fundazio edo Zimentazio 
bat eusten duen Betoi edo Konkretua. Betoi edo 
Konkretua Estratigrafi koki Zimentazio edo Funda-
zioaren azpian dago, baina Fundazioaren edo Zi-
mentazioaren ondoren sartu denez, Kronologikoki 
Fundazioarekiko geroagokoa da. Antzeko moduan, 

Azpiko Estratifi kazioan ez bezala, adierazi zuen 
ere “badela zirkunstantziarik non lan zaharrena lan 
berriagoaren gainean bermatua azaltzen den”, eta 
horrela estratu baxuenak zaharrenak direla dion 
oinarrizko printzipioa ez dela egia. Martin Davies-
ek ekin zion honi, iradokiz, posible zen neurrian 
faktore kronologikoak erabili beharko zirela fakto-
re estratigrafi koekin batera, Sekuentzia Estratigra-
fi ko inherentea determinatzeko, eta Harris-ek idatzi 
zuen problema honi buruz, esanez, “batzuetan de-
terminatu egin behar dugula zer den “goia”, sabai 
bateko igeltsu lanaren adibidea aipatuz, non esan 
daitekeen igeltsua “alderantziz” landu dela”. Argi 
eta garbi orduan, Gaiezarpenaren edo Superposi-
zio Legea oraindik aplika daiteke, nahiz eta aplika-
zio kontsideratuagoa behar duen, sinpleki kontes-
tu baxuenak zaharrenak direla asumitzea baino.

 Hoggertt-ek diona irakurleak hobekia-
go uler dezan, guk zuzenean Davies-engana joko 
dugu, eta ekarriko ditugu hark jarritako adibideak. 
Zera dio arkeologo australiarrak (Davies, 1993: 56),

 An explicit Methodology is required to ar-
ticulate all the relevant data and present it in such 
a way that the activities and events are clearly de-
fi ned. This has been achieved by using a modifi ed 
version of the Stratigraphic Sequence Matrix de-
veloped by Edward Harris. Harris’ Methodology 
was devised to apply the Laws of Stratigraphic 
Succession, Superposition, Original horizonta-
lity and Original Continuity to the interpretation 
of Archaeological Deposits. The units of strati-
fi cation identifi ed in an excavation are ordered 
in a Matrix with the undisturbed preoccupation 
Deposits at the bottom and the recent at the top, 
the Sequence being thus read from bottom to top. 
Section 2.2 of this paper illustrated the applica-
tion of the Matrix to an Standing Structure and 
demonstrates the process of formulating a Matrix.

Euskaraz,

 “Metodologia esplizitu bat behar da datu 
inportante guztiak artikulatzeko, eta aktibitate eta 
ebentuak modu garbian aurkeztuak edo presenta-
tuak izan daitezen. Hau lortua izan da, Sekuentzia 
Estratigrafi korako Edward Harris-ek garatu zuen 
Matrizearen bertsio modifi katua erabiliz. Harris-
en Metodologia, segidaren edo Suzesioaren, Gai-
nezartzearen edo Superposizioaren, Jatorrizko 
Horizontalitatearen, eta Jarraitutasunaren edo 
Kontinuitatearen Lege Estratigrafi koak Metatze 
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Erortzen ari diren Estalki Gapirioetarako Euska-
rriak, Estratigrafi koki Gapirioen azpian egongo lira-
teke baina Kronologikoki horien geroagokoak dira.

Ondoren zera dio Harris-i, eta egin beharre-
ko modifi kazioei buruz (Davies, 1993: 57),
 Harris appears not to be particularly con-
cerned with this situation as his work relates pri-
marily to Buried Sites in which it would seldom 
occur. It appears that in accordance with Harris’ 
Method, these chronologically late elements would 
be placed in the Matrix below the Elements they 
physically support. The modifi cation to Harris’ 
Method is made that, where the evidence is suffi -
cient, these Chronologically late Elements in the 
Matrix are placed above the Elements they phy-
sically support. For example, the Concrete un-
derpinning would be shown in the Matrix above 
Foundations; the Roof Supports would be above 
the Rafters. Thus Chronological factors are being 
introduced in establishing the Relative Sequence.

Euskaraz,

 “Harris ez zen bereziki arduratua azaldu 
bere lanean egoera honengatik, bere lana nagu-
siki Lur Azpiko aztarnategiei buruzko baita, eta 
bertan gutxitan gertatzen baita. Badirudi Harris-
en Metodoaren arabera, Kronologikoki gerokoak 
diren Elementu hauek jarri beharko liratekeela 
Matrizean fi sikoki eusten dituzten Elementuen 
azpian. Harris-en Metodoari modifi kazio zera 
da, froga nahikoa badago, Kronologikoki geroa-
gokoak diren Elementu hauek Matrizean fi siko-
ki eusten dituzten Elementuen gainean jartzea 
da. Adibidez, eusten duen Betoi edo Konkretua 
matrizean Fundazioen edo Zimentazioaren gai-
nean erakutsiko litzateke; Estalkiko Euskarriak 
Gapirioen gainean. Horrela, faktore Kronolo-
gikoak sartuko dira Sekuentzia Erlatiboa ezarriz.

 Beste arkeologo ingeles batek (Harvey, 
1997) bere artikuluan deskribatu zituen Jatorrizko 
Horizontalitatearen eta Jarraitutasunaren edo Kon-
tinuitatearen Legeak zera esanez, “partikularki ez-
egokiak direla Arkitektura Hondakinei aplikatzen 
zaizkienean” parte handi batean printzipio Geolo-
gikoetatik abiatuz garatu direlako, eta Arkitektura-
ren Estratitigrafi a eraikitzen delako indar naturalei 
desafi o eginez, adibidez, Estratuak horizontalera 
jotzea kausatzen duen Grabitatearen kontra. Autore 
honek proposatu zuen Jatorrizko Kontsolidazioaren 
Legea beste horiek ordezkatzeko, esplikatuz, Erai-

[170] Harvey-ren Jatorrizko Kontsolidazioaren Lege 
berria, Kontestu eta Interfaze guztiak adieraziz, Super-
posizio Erlazio guztiak (Hogget, 2000: 23).

[180] Suzesio Estratigrafi koaren Legea aplikatuz, 
Harris-en Matrizea (Hoggett, 2000: 3)

[190] Suzesio Estratigrafi koaren Legea aplikatuz, 
Harris-en Matrizea (Hoggett, 2000: 3).
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kin berari erreferentzia erraza egitea posible denean. 

Kontakizun Latindar bat

 Atal honekin hasi aurretik esango dugu, 
gu lehen aldiz saiatu ginela Eraikinen Arkeo-
logian ezaguerak ikasten inoiz gauzatu ez zen 
ikastaro batetan, Curso de Especialización de 
Arqueología de la Arquitectura. Hain zuzen ere, 
Eusko Ikaskuntzako Asmoz Fundazioak, eta Eus-
kal Herriko Unibertsitatea-k (EHU)-k antolatu 
zuten Ikastaro batean, 2011/2012-ean. Hogeita-
mar pertsonek eman genuen izena, eta itxuraz 
gutxi iruditu zitzaien, eta matrikulatu ginenei 
dirua itzuli, eta ikastaroa bertan behera utzi zu-
ten. Tamalez, ez da sekula berriz ere antolatu.

 Hurrengo aukera, hurrengo urtean ikusi 
genuen Valentzia-n. Eraikinen Arkeologiako Ikas-
taro bat antolatu zuten Gabinete de Arqueología 

kinen kasuan ez direla Grabitatea eta inguruko Es-
tratuak Kontestu baten forma defi nitzen dutenak, 
baizik eta Eraikinaren sortzailearen intentzio deli-
beratuek egiten dutela, horrela Axioma hau sortuz,

 
Architectural Features are formed to a deliberate 
shape or form without regard for a pre-existing 
Basin of Deposition.

Euskaraz.

 “Arkitektura Elementuak forma deliberatu 
batez formatzen dira, aurre-existitzen den Metake-
ta edo Deposizio Arroa kontuan izan gabe”.

 Gainezartze edo Superposizio Lege mo-
difi katua eta Harvey-ren Jatorrizko Kontsolida-
zioaren Lege berria, Kontestu eta Interfaze guztiak 
adierazten dituen Eraikin baten Fabrikaren Erre-
gistroari aplikatzearen bitartez, posible da konpro-
batzea presente dauden Gainezartze edo Superpo-
sizio Erlazio guztiak [Ikus 170] irudian erakusten 
den moduan. Arkitektura Kontestu batean aldatu 
gabe mantentzen den Segida edo Suzesio Estrati-
grafi koaren Legea erlazio hauei, ondoren aplikat-
zeak sortzen du sinbolikoki Harris-en Matrizearen 
Diagrama gisa errepresenta daitekeen Sekuentzia 
Estratigrafi koa, Estratigrafi a Arkeologikoan ger-
tatzen den gisan [Irudi 180 eta 190]. Sekuen-
tzia Estratigrafi koaren Diagrama erresultantea 
orduan Fasean jar daiteke ezarritako moduan.

 Modu argian orduan, Harris-en Matrizea-
ren Metodoa partikularki egokia da Arkitekturaren 
Estratifi kazioaren Analisirako, Lege Estratigrafi ko 
diferenteak aplikatzen baditu ere, eta posible egi-
ten du Azterketa Arkeologikoa eta Arkitekturakoa 
integratzea, Sekuentzia Estratigrafi ko Sinple ba-
tean. Fabrikaren Erregistro maila nahikoa Detai-
latua bada, eta Deposizioko nahiz Ez-Deposizioko 
hainbat Unitate baditu barnean, Sekuentzia Estra-
tigrafi koaren bilketak erraz samarra izan beharko 
luke. Hala ere, Kontestu Sinpleko Erregistroak ez 
bezala, zeinak posible egiten baituen Aztarnategiko 
Erregistroaren Erlazio Estratigrafi koak oso erraz 
eraikitzea, beharrezkoa da, arreta extra jartzea Ar-
kitektura Estratigrafi ako Erlazioetan. Partikularki 
Erregistro Metodo Ez-Intrusiboen izaera dela-eta.
Eta Kontestu Indibidual bakoitzaren Erregistro De-
tailatuak, eta euren Erlazioak egin beharko lirateke, 
eta posible balitz, Harris-en Matrizearen Diagrama 
bildu beharko litzateke. Aztarnategian ordea Erai-

[200] Burgos-eko Katedraleko Linterna-Dorrea. 
Burgos. Espainia (https://es.wikipedia.org/wiki/Cimbo-
rrio#/media/File:Burgos_-_Catedral_009_-_Cimborrio.
JPG.).
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Peridis-ek, (Pérez Gónzalez30, 2012: 132) eraikin 
zoragarri horri buruz. Errestaurazioaren arduradun 
arkitekto katalan Josep Fuses-ek obrei buruz, on-
dorengoa dio, “errestaurazio prozesua zera izan da, 
herdoilduta zeuden grapak ordezkatzea. Guztiak 
aldatzea ezinezkoa zen, gutxi gora behera zazpie-
hun bat baitziren. Afektaturik zeudenak erretiratu 
dira, bere ordez titaniozkoak jarriz. Gauza bera 
egin dugu alboetako bi Dorreekin, eta orain Linter-
na-Dorrean [Ikus 200]. Baina hemen, bere tamaina 
eta altuera direla-eta, obra askoz ere konplexuagoa 
da. Arkitekto “ingeles” esperimentatuei aholkua es-
katu ondoren, erabaki genuen desmuntatzen joatea, 
eta berriz ere muntatzea”. Ikusten dugunez, hemen 
dira oraindik britainiarrak present, oraingo hone-
tan ingelesak. Bigarrena, hurbilagokoa da, Euskal 
Herrian bertan, egungo Nafarroa Garaiko Auritz 
herrian Via Asturica-Burdigala-ko ustezko Mansio 
edo Civitas bat aurkitu baita berriki, hau da, Erro-
mako garaiko baskoien hiri baten hondakinak. Li-
tekeena da, Iturissa izatea. Bere izen euskaldunak 
ez du duda izpirik uzten. Baina hiriaren Epigrafi a, 
hau da, izena bertako harriren batean aurkitu arte ez 
gara segur egongo. Agianlaister jakingo dugu. Le-
henik, Aranzadiko kide eta Auritz-eko seme Juan 
María Martínez Txoperena31-k miliario batzuk aur-
kitu zituen inguruetan. Arkeologo hau autodidakta 
dugu, eta bere ikusmenak ez du parerik. Euskal He-

Algarra y Berrocal-ek, 2013-an. Zehazki Introduc-
ción a la Arqueología de la Arquitectura Medie-
val y Modernoa. Estratigrafía Mural. Irakasleak 
Víctor Algarra27 eta Paloma Berrocal28 izan ziren. 
Arkeologia, Arkitektura eta Historiaren zale amo-
rratuak. Eskolak pasioz ematen zituzten, eta gu 
erabat sartu ginen gaian. Ikastaroa oso konpletua 
izan zen, eta amaitzeko Eraikin Historiko batera 
joan ginen, eta lehen aldiz Paramentu baten au-
rrean jarri Hormei “galdetu” egin genien beraiek 
esaten zuten bezala. Eta Estratigrafi a analizatzen 
saiatu ginen irakasleen laguntzarekin. Ikastaroa 
Valentzia-ko Eraikuntza Sistemekin oso lotua ze-
goen, batez ere Lur-zanpatu Hormezko edo Tapia-
lezko egiturak. Guretzat ez oso ezagunak, gure in-
guruan Harlandugabeko Hormak, Harlanduskazko 
Hormak edo Harlanduzko Hormak baitira nagusi. 
Baina deskubritu genuen, Nafarroako Erresumako 
Hegoaldeko Gazteluak eraikuntza teknika honen 
bitartez eginak zirela. Eta gaian sakondu genuen, 
eta ondorioz, artikulu bat idatzi genuen, La Linde, 
Arkeologia Profesionaleko Aldizkari Digitalean. 

 Baina has gaitezen latindar kontakizuna-
rekin, hau da, arestian aipatu dugun arkeologiaren 
beste adarrari eutsiko diogu. Europako Hegoaldean 
egiten dena. Eta italiar jatorriko autore valentziar 
batekin hasiko gara (Mileto29, 2012: 281-306), Ar-
kitekturaren Analisi Estratigrafi koaren Historiaren 
laburpena egiten duelako, ikuspegi orokor bat izan 
dezagun. Normala denez bere historia ere anglo-
saxoiekin hasten da, hala izan baitzen. Beraz, zera 
dio, Arkeologia hurbildu zela Zientzien Mundura, 
1830-ean, Charles Lyell-ek bere obra Principles 
of Geology, hau da, “Geologiaren Printzipioak” 
publikatu zuenean. Bertan erlazionatzen zen Fo-
silen Antzinatasuna, Estratu Geologikoen Antzi-
natasunarekin. Jada ikusi dugu zeintzuk izan ziren 
dizplina honetan aitzindari munduan, britaniarrak, 
maila akademiko oso altua zutelako bertako uni-
bertsitateetan, eta ezin dugu ahantzi noski, mundu 
erdiaren jabe zirelako. Berriz ere, Britaniar Inpe-
rioaz, eta bere Armadaz ari gara. Dudarik gabe 
Erromako Inperioa eta Armadarekin konparaga-
rria, izatez, esan daiteke haren antza izateko asmoa 
zuela ere. Esan nahi baita, ez zela kasualitatez. 
Eta bi adibide xume besterik ez dugu jarriko, hori 
oraindik ere, horrela dela frogatzeko, hau da, egun 
oraindik, britainiarrak munduko gaituenak direla 
demostratzeko. Lehena Catalunya-n gertatu zen, 
Barcelona-n, zehazki,  hain zuzen ere, bere Ka-
tedral Gotikoan. Begira ezazue zer aipatzen duen 
arkitekto eta marrazkilari espainiar ezagun batek, 

[210] Harris Matrix edo Harrisen Matrizea. Sekuentzia 
estratigrafi koaren diagrama, kasu honetan eraikin bati 
aplikatua. Bixby House. Myron Stachiw and David 
Simmons-en kortesia. (Harris, 1998: 61).



466 15. KAPITULU.  METODO ARKEOLOGIKOA ARKITEKTOENTZAKO AZALDUA

dezagun, Wheeler militarra zela, eta antolamendu 
diziplinatua zeramala. Gutxi gora behera oraingo 
britainiarrek daramatenaren antzekoa. Geu lekuko.

Baina Estratifi kazio Arkeologiko modernoaren 
kontsolidazio defi nitiboa ondorengo bi obra hauek 
burutu zuten, Techiques of Archaeological Ex-
cavation, 1977-an, Philip Barker-ena, eta batez 
ere, Principles of Archaeological Stratigraphy, 
1979-an, Edward C. Harris-ena. Bertan proposa-
tu baitzuen autore honek, Estratigrafi a Arkeolo-
giaren benetako Sistematizazioa, Lege moduan 
enuntziaturikoa. Ikusten dugu oraingoz, arestian 
aipatu ditugun anglosaxoiak azaltzen zaizkigu-
la kontakizun latindarrean ere, logikoa zenez. 

 Geldituko gara pixka bat Harris-ek esaten 
duen horretan. Eta ikusiko dugu Mileto-k nola la-
burtzen duen. Ongi etorriko zaigu guztioi Lege 
hauek errepasatzea, arestian azaldu baditugu ere. 
Autore honen arabera, Estratigrafi a Legeak on-
dorengo hauek dira, Gainezartzearena edo Su-
perposizioarena, Jatorrizko Horizontalitatearena, 
Jatorrizko Jarraitutasunarena edo Kontinuitatea-
rena, eta Segida edo Suzesio Estratigrafi koarena.

 “Gainezartzearen edo Superposizioaren 
Legeak” dio, jatorrizko egoeran dauden Estratu 
eta Elementu Interfazial serie batean, goiko Uni-
tate Estratigrafi koak berriagoak direla, eta behe-
koak zaharragoak. “Jatorrizko Horizontalitatearen 
Legeak” dio modu ez solidoan ezarritako edozein 
Estratuk joera izango duela posizio horizontalera. 
“Jatorrizko Jarraitutasunaren edo Kontinuitatearen 
Legeak” dio edozein Metakin edo Deposito Arkeo-
logiko, edo edozein Elementu Interfazial,  jatorriz 
delimitatua egongo dela Metatze edo “Deposizio 
Arro” batez, edo bere lodiera murrizten joango dela 
progresiboki alboetarantz, falka forman bukatu arte. 
Eta azkenik, “Segida edo Suzesio Estratigrafi koaren 
Legeak” dio Estratifi kazio Arkeologikoaren Uni-
tateak bere leku exaktua okupatzen duela Az-
tarnategi bateko Sekuentzia Estratigrafi koan.

 Estratigrafi a Erlazio hauek guztiak gra-
fi koki adierazteko, Harris-ek Diagrama bat in-
bentatu zuen, Harris Matrix edo Harris-en Ma-
trizea [Ikus 210] deitzen ohi dena, mundu osoko 
arkeologo guztien artean azkar hedatu dena.

 Hemen ordea Mileto-k ez du anglosaxoie-
kin segitzen, eta guztiz eteten du bere historia. 

rri osoan ehunka aztarnategi aurkitu du, eta nola ez 
bere jaioterrian, txoko guztiak miatu baititu. Erro-
matarren galtzaren tramoak ere azalerazi ditu, eta 
azkenean topatu du Iturissa izan daitekeen asenta-
mendu bat. Ba, indusketa arkeologikoa Arantzadi 
Zientzia Elkarteak eta Museum of London Archeo-
logy-k (MOLA)-k daramate elkarrekin. MOLA, 
arestian hainbeste aipatu dugun M.O.L.A.S.-en on-
dorengoa da. Publiko izatetik pribatu izatera iragan 
da. Beraz, hemen ditugu berriz ere britainiarrak. 
2011-an aurkitu ziren aipatu miliarium-ak, erroma-
tar galtzadaren inguruetan, eta berantago ustezko 
Mansio edo Civitas-aren aztarnak. 2012-an desku-
britu ziren hiriaren lehen arrastoak. Aurten (2016), 
hirugarren kanpaina da, eta 30 x 5 m-ko saio-putzu 
edo kata handi bat induskatu dute, 2016-ko Uztai-
lan. Guk parte hartu dugu indusketan, eta britai-
niarren Metodologiarekin erregistratu dugu aurki-
tutakoa. Eta azkenik, detaile txiki bat besterik ez 
bada ere, esan egun italiarrek induskatzeko erabil-
tzen duten paletari trowell deitzen diotela, zuze-
nean ingelesez, hauek, lantegi horretarako paleta 
berezi batzuk dituztelako. Gu, Aranzadi Zientzia 
Elkartean ere, horrelakoak erabiltzen hasi gara.

 Baina segitzen du Mileto-k, eta zera dio, 
aurrerago, 1930 aldera, Mortimer Wheeler-ekin, 
eta hastapenean, bere ikasle izan zen Kathleen Ken-
yon-ekin, Estratigrafi a Arkeologikoa, Estratigrafi a 
Geologikotik separatu egin zen, Indusketa Arkeo-
logikoaren Metodoa kodifi katu baitzuten. Jada eza-
guna egingo zaio hau irakurleari. Bide batez, esan 

[220] Eraikinaren sekzioa unitate estratigrafi koak adie-
raziz (Davies, 1983-1991: 58).
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Universitario di Archittetura di Venezia-koak. 
Arkitekto hauek atentzio berezia jarri zuten Erai-
kinaren egungo egoeraren jasotzeari, Errestaura-
zio Proiektua defi nitzeko. Ordura arte, Eraikinen 
Estudioa, Errestaurazioaren Esku-hartzearen edo 
Interbentzioaren uneari lotua zegoen, eta be-
haketa Historiko-estetikoen bitartez egiten zen, 
inportantzia Monumentala zuten Eraikinentzat, 
eta behaketa tipologikoak Zentro Historikoetako 
Eraikin Arruntentzat. 1980-an, Doglioni-k Rilie-
vo Critico-a edo “Plano Kritikoa” proposatu zuen, 
eta alderdi hauetaz haratago joatea zuen xede, 
Eraikinaren Estudio zuzena pribilegiatzen saiatuz, 
bertan zeuden karaktere materialen behaketaren 
bitartez. “Plano Kritiko” horren jasoketak indar 
berria aurkitu zuen, Fabriken Azterketa Estrati-
grafi koaren Estudioarekin kontaktuan jarri zenean.

 Autore valentziarraren iritziz, Analisi Es-
tratigrafi koa Arkitekturari aplikatua Italia-n baino 
pixka bat berantago garatu zen Espainia-n, segur 
aski Herrialde honetan Erdi Aroko Arkeologiaren 
etorreraren atzerapenagatik. Izatez, Arkitekturari 
Analisi Estratigrafi koaren Metodoa aplikatzeko 
Italian 80. hamarkadaren hasierara eramaten ba-
gaitu, Espainian 80. hamarkadaren erdialde edo 
bukaerara garamatza. Bi dira momentu horre-
tan gai honetaz arduratu ziren taldeak. Lehenik, 
Luis Caballero Zoreda37-k zuzentzen zuen Con-
sejo Superior de Investigaciones Científi cas-ek 

Italiarrekin hasten da Arkitekturaren Arkeologiari 
buruz hasten denean. Guk lehendabizi hemen, be-
rriz ere, gogoratuko ditugu Harris-ek esandakoak. 
Harris-en arabera, kontzeptu hauek guztiak aplika-
tu zituen Arkitekturan David Simmons-ek, 1984an, 
Estatu Batuetan, Bixby House-eko Aztarnategian. 
Eta Australian ere, Martin Davies-ek, eta azken 
honek gainera, horren berri ematen du artikulu 
batean, 1987-an, Port Arthur Historic Site-i buruz 
idatzitakoa, eta bertan, arestian ikusi dugunez, 
azaldu zuen Harris-en Metodoak behar zuen adap-
tazioa Arkitekturara aplikatzeko, bere espezifi ta-
teagatik [Ikus 220]. Eta modifi kazioak proposatu 
zituen. Adibidez, zera zion, lehen ere aipatu dugu-
na, hau da, maiz gertatzen dela Estruktura batean 
(gogora arkeologian estruktura eraikin baten zati 
bat dela), Elementu batzuk estratigrafi koki alda-
meneko Elementuen azpian egotea, eta Gainezarri-
ta dauden aldameneko eEementu horiekiko Krono-
logikoki berriagoak izatea. Adibidez, hondoratzen 
ari den Fundazio edo Zimentazio bat eusten ari 
den Betoia edo Konkretua. Betoia edo Konkretua 
Estratigrafi koki Fundazioaren edo Zimentazioaren 
azpian dago baina Fundazio edo Zimentazioaren 
ondoren jarri denez, berriagoa da hori baino.

 Mileto-k ordea, bere jatorri italiarrari ja-
rraikiz, bere aldetik, Italiari buruz ari zaigu, eta 
zera dio, 1974-an, aldizkari italiar bat sortu zela, 
Archeologia Medioevale, eta urte horretan ber-
tan Tiziano Mannoni32-k proposatu zuela, lehen 
aldiz, Horma-Estruktura Post-Klasikoen Anali-
sia, datu objektiboen arabera. Ondorengo urtetan, 
arkeologoek birritan adierazi zuten, Indusketa 
Arkeologikoetan Metodo Estratigrafi koa erabil-
tzeko beharra. Arkitektura Hormengatik eta Me-
todo Estratigrafi koaren aplikazioarengatik zuten 
interesa batuz, 1981-an, arkeologo Hust, Fran-
covich33, Parenti34 eta Mannoni-k Metodo honen 
aplikazioa proposatu zuten Hormen estudioari, 
Hormetan ikus zitezkeen datu guztiak Dokumen-
tatu asmoz, une horretara arte Aztarnategi Arkeo-
logikoan aplikatu ziren prozesu berberen bitartez. 
Estudio mota hauen inportantzia defendatzen da, 
batez ere, Errestaurazio Esku-hartze edo Interben-
tzioekin paraleloan, azken hauek oso maiz, eza-
batzen baitzituzten betirako Historiaren arrastoak.

 Valentziarrak segitzen du Italiarekin. eta 
zera dio,  momentu horretan bertan, jada 1975-
etik garatzen ari zirela, beste estudio batzuk Erai-
kin Historikoen transformazioari buruz, Romeo 
Ballardini35 eta Francesco Doglioni36, Istituto 

[230] Doglioni-ren Relievo Critico edo “Plano Kri-
tikoa” (Caballero Zoreda, 1996: 58).
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Estudioetarako. Bigarrenik, Agustin Azkarate40-k 
zuzendutako taldeak ikerketa lan inportante bat 
garatu zuen Araba probintzian. Caballero-ren tal-
dearekin, eta Estratigrafi aren Metodoaren erabile-
ra fokatzeko horiek duten moduarekin oso loturik 
dago talde hau, eta Ikerketa Historikoari lotua-
goa dago Arkitekturaren Errestaurazioari baino.

 Hain zuzen ere, Madrid-en pertsonalki 
ezagutu genuen Luis Caballero Zoreda autore es-
painiarrak, Arkeologia eta Errestaurazioaren arteko 
erlazioari buruz hitz egiten digu (Caballero Zoreda, 
1996: 55-74). Eta zera dio, Eraikin bat errestaurat-
zeko garaian Lehen Printzipioa zera dela dio, Erai-
kinaren Balio Dokumentala beti dagoela Eraikin 
horretan egin daitekeen edozein Esku-hartze edo 
Interbentzio motaren gainetik. Beraz, errestauratu 
aurretik -bai Esku-hartze edo Interbentzio kontser-
bazionistan ere, bai indusketatik hurbil dagoen “des-
muntatze” batean- derrigortuak gaude bere Estudio 
eta Dokumentazio Arkeologiko-Historikoa egitera, 
Eraikin horren Irakurketa Estratigrafi koa barne.

 Printzipio hau gainditu ondoren, Esku-
hartze edo Interbentzio Errestauratzailea bere 
eskubidean dago ordura arte egin duen libertate 
berean jarduteko. Zera uste du, ez dela existitzen 
arrazoi berririk, arkitekto errestauratzailearen la-
naren limitazio objektibo handiagorik ekarriko 
duenik. Gure ustez autoreak esan nahi duena 
zera da, Arkitekto-Arkeologoa ez dela Arkitekto-
Errestauratzailearen konpetidore, aitzitik, biak 
elkar konplementatzen direla. Arkitekto-Arkeolo-
goaren xedea Eraikinaren Azterketa eta ondorioz, 
eraikuntza Faseak eta Sekuentzia Erlatiboa aterat-
zea dela, eta Eraikinak Historian zehar egin dituen 
Eraikitze eta Eraiste, hau da, jarri eta kendu diren 
Elementu guztiak Detektatu, Deskribatu eta egoki 
Erregistratzea. Hots, Eraikinaren Anasili Arkeo-
logiko sakona egitea. Gero beste tekniko batzuen 
laguntzaz eta Analitiken bidez, hau da Laborate-
giaren bidez, Kronologia Absolutua atera beharko 
litzateke, horrela, Eraikuntza Fase bakoitza noiz 
gertatu zen jakin dezagun. Horrek, Arkitekto-
Errestauratzaileari mesede besterik ez dio egingo, 
bere lengoaia bera hitz egiten duen tekniko batek 
azalduko baitio Eraikinaren Garapena. Horrela, 
Arkitekto-Errestauratzaileak hartuko dituen era-
bakiak funts handiagokoak izango dira dudarik 
gabe. Eta azkenik, lana egoki bukatzeko, Errestau-
razio bera ere erregistratu beharko litzateke, Erai-
kinak izan duen azken Fase Historikoa hori baita.

(CSIC)-ek,  hau da, “Ikerketa Zientifi koen Kont-
seilu Gorena”-k, nahiz eta partikularki estudio 
Historiko-Arkeologikoetan zentratzen den, Pablo 
Latorre38 eta Leandro Cámara39 arkitektoekin ko-
laboratu zuen, Arkitektura Ondarean egin beha-
rreko Esku-hartzeen edo Interbentzioen aurretiko 

[240] Palau d’En Bou. Eraikuntza Sintaxia. Fortalezia 
Gotikoa-Errenaisantza Jauregia, 15-18. mendea. Valèn-
cia. (Soler Verdú, 2012: 452).

[250] Osagaiak edo Konponenteak 
(Viollet-Le-Duc, 1854-68)
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Zera pentsatzen du autore honek, Metodologiak in-
portantzia kapitala eman behar diola Eraikuntzaren 
Estudioari, eta begiratu behar dela Eraikuntzaren 
optikatik, ez kuestio teknologiko gisa, baizik eta 
arkitekturatik banaezina zen eraikitzeko kontzep-
tuaren dimentsio kultural gisa. Zera dio, tipoaren 
gordetzearen kontzeptu “violletianoa” berreskuratu 
behar dela [Ikus 250], ez Estilo kuestio gisa, baizik 
eta kuestio biribilago batengatik, hau da, Eraikunt-
za arrazoiengatik. Eta Gorputz Eraikiaren Metodo-
logia Linguistikoa duen Estudioa proposau zuen, 
bere deskonposizioa Subsistemetan, eta Elemen-
tuetan, Legeen arabera, salbuespenak ametitzen 
dituzten arauen arabera (Soler Verdú, 2012: 458).

Eraikinen Arkeologia 
Sarrera

 Atal honi hasiera emateko lehen oinarrizko 
kontzeptu batzuk errepasatuko ditugu. Eta esan be-
har dugu, hemen azalduko diren kontzeptu anitz 
Madrid-en jasotako Ikastaro42 batetik atera ditugu-
la. Autore askok hartu zuten parte, eta oso konple-
tua izan zen. Beraz, hasteko esango dugu Eraiki-
nen Arkeologiak xede duela “Eraikin Historikoa”. 

 Gure Eremu Zabalean bi administrazio di-
ferente dagoenez, bi legeria diferente dago. Lege 
espainiarraren arabera Eraikin bat Historikotzat har 
dezagun gutxienez 100 urte izan behar ditu. Legeria 
frantsesak ordea Monument Historique deitzen dio, 
eta zera dio “Monumentu Historikoa” Frantzian, 
Monumentu edo Entitate bat da, dekretuz, babeste-
ko Estatutu Juridiko bat jasotzen duena, bere Balio 
Historiko, Artistiko edo Arkitekturakoari zor. Be-
raz, gutxi gora behera ideia bat dugu Eraikin Histo-
riko bat zer den jakiteko. Eta ondoren esango dugu, 
hain zuzen ere, Eraikinen Arkeologia zera dela, bi-
rritan aipatu dugun Metodo Arkeologikoa, objektu 
material konkretu bati aplikatzea, kasu honetan, 
Eraikin Historikoari. Kultura Material gisa ulertzen 
dugu, arkeologo italiar ospetsu baten arabera (Ca-
randini43, 1984) Kulturaren Hondakin Materialak.

 Eraikinen Arkitekturari buruzko Ikastaro 
hartan autore askok irakurri zuen bere ponentzia 
baina Zuzendariak artikulu bat zabaldu zuen, guk 
gidoi gisa erabiliko duguna. Eta Sarreran zera zion,

 Los objetos materiales presentan varios 
horizontes de análisis: el propio Objeto (Forma y 

 Bestalde, Caballero-k erakutsi zizkigun 
autore italiarrek, Metodo Estratigrafi koa Arkitek-
turan aplikatzearen aurrean, hartu zituzten jarrerak. 
Bonelli-rekin hasi zen, eta zera zion, autore honek 
Errefus Absolutua erakutsi zuela, azken autore 
honen arabera, Metodo Estratigrafi koa ezin bait-
zen aplikatu Arkitekturaren Estudiora, estudiatu 
beharrekoa zabalegia baitzen. Aitzitik, Doglioni-k  
zion Eraikina Aztarnategiaren diferentea zela, eta 
beraz, hala izan behar zutela ere bera estudiatzeko 
Metodoak. Hala ere Metodoa onartu zuen, proble-
ma horri soluzio Metodologikoak proposatu bazi-
zkion ere. Ez zuen Diagrama aplikatzen (autorea 
arestian aipatu dugun Harris-en Matrizeari buruz 
ari da) baina Relievo Critico-a, hau da, “Plano Kri-
tikoa” [Ikus 230]  erabili zuen Analisi Instrumen-
tu Nagusi gisa. Ondoren autore honek segitu zuen 
Brogiolo-rekin, eta zera zion, bi Estudioak integra-
tu nahi dituela, hau da, Historikoa eta Eraikunt-
zakoa-Formala. Azken autore honen arabera, 
Estratigrafi a Arkeologikoak ez du uzten lortzen, 
Arkitektura Estratigrafi ak duen aberastasun osoa. 
Horregatik, bide bikoitz bat proposatu zuen, alde 
batetik Estratigrafi ko-Arkeologikoa, honek bere 
analisirako “Horma-Unitate Estratigrafi koak” era-
biltzen dituelako, eta bestetik, Estudio Historiko-
Artistikoa “Elementu Formalak” erabiltzen ditue-
lako. Bi bideak xede komun batetara heltzen dira, 
hau da, Eraikinaren Sekuentziak periodizatzera. 

 Arkeologo espainiarrak eranstsi zuen ez 
dela ondorioztatu behar, Doglioni eta Brogiolo-
k proposatu zituzten aldaeren inutilitatea, zeren 
haien praktikek eta emaitzek baliodun egiten bai-
tituzte. Gainera zion, autore hauek instrumentu 
berriak defi nitu zituztela, hala nola “Plano Kri-
tikoa” eta “Horma Gorputza”, hauek, Parenti-
ren aldaera Arkeologikoagoan onartuak zeudela.

 Azkenik, arkitekto valentziarraren ildoari 
jarraikiz beste Doktore arkitekto valentziar batekin 
bukatuko dugu atal hau (Soler Verdú41, 2012: 448-
449). Autore honek Analisi Estratigrafi koari buruz 
zera esan zuen, azken urteotan, Harris-en Diagra-
ma aplikatuz garatu dela, Eraikinen Eraikunt-
za Fase diferenteen Kronologia determinatzeko. 
Batzuetan, bere aplikazioa erabilgarria bada ere, 
bestetan fragmentazio anekdotikoaren perila plan-
teatzen duela, eta Arkitektura Eraikia linguistikoki 
analizatzen dituztenak baino entitate txikiagokoa 
kontsidera dezagula, kasu honetan, Elementuen 
Erlazioa gobernatzen duen Sintaxiak [Ikus 240] 
arauaren balioa duela salbuespenaren aurrean.
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en un espacio concreto, ni con una fi nalidad única 
social. Se ha transmutado a través del tiempo y de 
la sociedad (como una producción histórica) cam-
biando su Forma y Volumen y su Función y Signifi ca-
do. Su Estado Actual se debe a un proceso continuo 
de Construcción, Destrucción y Reconstrucción.

Euskaraz.

 “Eraikin Historikoa, Espazioan, Denboran 
eta Sozietatean idatzi den Dokumentua da. Ez da 
Objektu Fosilizatu bat momentu edo espazio ze-
hatz batean, ezta ere xede sozial bakarra duena. 
Denboran zehar eta sozietatearen bitartez trans-
mutatu egin da (produkzio historiko baten gisa) 
eta aldatuz joan da, bere Forma eta Bolumena, eta 
bere Funtzioa eta Esanahia. Bere Egungo Egoera 
zor zaio Eraikuntza, Suntsiketa, Berreraikuntza 
prozesu jarrai bati” (Caballero Zoreda, 2014: 1).

 Esan dugu jada, ez dela “Eredu Fosiliza-
turik” denboran, Eraikin Historikoak ez direnak 
izan ezik, hau da, egun eraiki direnak, eta be-
raz, Eraikuntza Fase diferenterik ez dutenak. Ez 
zaie ezer erantsi eta ezer eraitsi. Dena Eraikuntza 
Bultzada berean egina baita. Nahiz eta lehen be-
rrikuntza egiten denean, jada hasten den Proze-
su Historikoa pixkana martxan, urteen poderioz 
Eraiki Historiko bilakatuz. Hori gertatzen denean, 
Eraikin Historikoa Balio Dokumentala hartzen 
hasten da, hots, Historiaren Dokumentu bihurt-
zen da, bertan irakurri baititzakegu Historian ze-
har gertatu diren aldaketak. Aldatzen hasten da, 
esan dugu, bere Forma, bere Bolumena, eta bere 
Funztioa eta Esanahia ere. Honek ez dakar Ob-
jektu gisa edo sinbolo edo Zeinu gisa duen Ba-
lioa galdu egiten duenik, noski. Gainera trans-
formatzen eta handitzen doan heinean ere, bere 
Izaera Historikoa handitu egiten da, aberastu.

 Horrela, Eraikin Historikoa ikuspegi ar-
keologikotik begiratuta “Pluriestratifi katua” eta 
“Pluritipologizatua” azaltzen zaigu. Honek esan 
nahi du, Eraikin Historikoaren une bakoitzari Es-
tratu bat dagokiola, eta Estratu bakoitzari, Tipo 
Karakteristiko bat. Honek posible egiten du Me-
todo Arkeologikoa aplikatzea Aztarnategi bat bai-
litzan. Irakurleak hobekiago uler dezan, litekeena 
da, Eraikin bat analizatzerakoan, irten daikeleela, 
adibidez, Eraikin Erromanikoa, Gotikoa eta Erre-
naisantzakoa edo beste garai batzuk ere, edo-ta 
horien parte bat, guztia Eraikin beraren barnean. 
Hori izaten da normalena Eraikin Historiko ba-

Materia) que se sitúa en el Espacio, en el Tiempo 
y en la Sociedad.
Euskaraz.

 “Objektu materialek analisi horizonte 
batzuk azaltzen dituzte: Objektua bera (Forma eta 
Materia), eta hau Denboran, Espazioan, eta Sozie-
tatean kokatzen da” (Caballero Zoreda, 2014: 1).

 Beraz, Eraikinaren kasuan lehen gau-
za objektua bera izango litzateke, hau da Eraiki-
na. Bere Forma, Materia, Antolamentu Espazial, 
Errepresentatibitaea eta abar luze bat, hori guz-
tia eta gehiago baita arkitektura. Vitruvio-k on-
dorengo hiru kontzeptu hauetan laburbildu zuen 
arkitektura, Firmitas, Utilitas eta Venustas. Hau 
da, “Sendotasuna”, “Erabilera” eta “Edertasuna”.

 Baina Objektuak ez daude isolatuta, Erai-
kina ez dagoen modu bertsuan. Testuingurua edo 
elkarren artean erlazionaturik dauden Sistemen 
parte dira. Erlazioak galtzen badira, Objektu Sis-
temak eta Testuinguruak beren esanahia galtzen 
dute. Uste dugu autoreak esan nahi duela Obje-
ktuak isolaturik ez dutela baliorik. Sozietateari 
interesatzen zaiona zera da, Objektu hori aurkitu 
zen inguruan zer ari zen gertatzen, Objektua ma-
terialki oso baliotsua bada ere, inportanteena da 
Objektuaren bidez Historia Berreraikitzea. Horre-
gatik, Arkeologian Testuingurutik kanpo dagoen 
Objektu batek balioa galtzen du, ez du interesik, 
ez baitu Garai Historiko zehatz horretako daturik 
ekartzen. Hona ekarriko dugu, testuingurutik at 
egote edo Deskontestualizazio adibide garbi eta 
ezaguna, hain zuzen ere. Elx-eko Dama. Eskultura 
Testuingurutik kanpo aurkitu zenez, edo Testuin-
gurua ezabatu zutenez, ez dakigu benetan ezer ere 
berari buruz, eta dena espekulazio hutsak dira, hi-
potesiak. Baza-ko Dama ordea, bere Testuinguruan 
azaldu zen, eta horregatik badakigu Urna Funerario 
bat dela, Emakumezkoaren Oihalak dituela, beraz 
oso litekeena Emakumea izatea dela, eta Konpa-
seko Lau Puntuen arabera Lurperatua dagoela, eta 
gainera aurkitu ziren Zeramikek pieza datatzea po-
sible egin zuten. Ezin da gehiago eskatu. Horrela, 
Garai Hartako sozietateari buruz, Objektu baten 
bitartez gauza asko dakigu. Lehenengo kasuan 
aldiz, ezer gutxi. Beraz, Testuingurua ezinbes-
tekoa da ahal den informazio gehien ateratzeko. 

 El Edifi cio Histórico es un Documento es-
crito en el Espacio, el Tiempo y la Sociedad. No se 
trata de un Objeto Fosilizado en momento dado o 
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behar dela, esan nahi baita, bertan Esku-hartu edo 
Interbenitu aurretik. Eta lan hau Arkitekto-arkeo-
logoak egingo du, Erregistro Arkeologikoaren 
Prozesuaren bitartez. Beti, eta edozein kasutan. 
Eta noski, beti zorroztasun edo zuhurtasun zien-
tifi koaren ikuspegitik, bistan da, obligatorioa da, 
eta legearen ikuspegitik izan beharko luke ere. 

 Eta hau ez da utopia bat. Hala da egun, 
adibide bat jartzeagatik, Erresuma Batua beza-
lako Herrialdetan, legez. Eraikitzailea derrigortua 
dago, legez ere, Esku-hartzera edo Interbenitze-
ra doazen Eraikinetan, Hondakin Arkeologikoak 
agertzen diren kasuan, arkeologoak kontratatzera. 
Gainera Arkitekto-errestauratzaileak preserbatu, 
eta transmititu behar ditu posible den fi delitate 
handienaz  Arkitektura, Dokumentazio eta Esana-
hiko balioak, Eraikinak bere kategoria historikoa 
gal ez dezan. Esan daiteke arkitektoak bere “in-
genuitatea” galtzen duela, hots, kontziente dela 
bere funtzioa une horretan zein den. Esan nahi 
baita, badakiela non ari den Esku-hartzen edo In-
terbenitzen, aldez aurretik Arkitekto-arkeologoak 
Eraikinaren datu guztiak eman baitizkio, eta bere 
Eboluzio Historikoa ezin hobeki ezagutuko bai-
tu. Beraz, berak libertate osoa du bere proiektua 
aurrera eramateko baina kontziente da Eraikin 
horretan zer gertatu den azken mendetan zehar. 
Hau, dudarik gabe lagungarria izango zaio, eta 
betirako damua ekarri ahal dizkion Esku-hartze 
edo Interbentzio okerrak saihestu ahal izango ditu. 
Eta azkenik, bere eranskin berria berezi beharko 
luke, eta saiatu ez “Imitatzen”, “Disimulatzen” 
edo “Maskaratzen” (Caballero Zoreda, 2014:1).

Arkeologiaren Praktika Eraikin Historikoan

 Ikus dezagun, nola gertatzen den Arkeo-
logiaren praktika Eraikin Historikoan. Azpima-
rratu behar den lehen gauza zera da, Eraikina eta 
Aztarnategia osagarriak edo konplementarioak 
direla. Sortze prozesua simultaneoa izan dela, 
beraz Analisi Prozesuak berbera eta osagrria edo 
konplementarioa izan behar duela ere. Azken fi -
nean, Aztarnategia Eraikinaren emaitza da-eta. 
Edo beste era batera esanda, Eraikinik gabe ez da 
Aztarnategirik. Eta esan behar dugu gure espe-
rientzia pertsonalean Arkitektoak ez diren Arkeo-
logoak askotan funtsezko kontzeptu hau ahantzi 
egiten dutela. Momentu batzuetan badirudi Erai-
kina traba bat bailitzan sentitzen dutela, beren 
aurkikuntzak lasai egiteko. Eta hemen Arkitekto-
arkeologoek argi eta garbi esan behar dugu, Ar-

tean, nahiz eta lehen begirada batean, halako Ho-
mogneitate itxura izan dezakeen, eraikitzaileek 
Tradizio Historikoa segitzen baitute, eta Tradizio 
Historikoa, Mugimendu Modernoan izan ezik, or-
duan Historiarekin guztiz hausten saiatu zirelako, 
normalean ez da bat-batean erabat aldatzen. Pixka-
na eboluzionatu egiten du. Horregatik Eraikin His-
torikoek itxura Koherente bat izaten dute. Esan 
nahi baita, Eraikin Historikoak bizi izan dituen 
Garai Historiko guztiak azalduko direla bertan, 
ez noski proportzio berean, litekeena da horietako 
bat gailentzea besteren gainean, horregatik dago 
joera Eraikin Historikoei Garai bateko izena soilik 
ematea. Abididez “Gotikoa”, baina hori errealita-
tean oso kasu gutxitan gertatzen da. Normalean 
Garaia askoren Gainzezartzea edo Superposizioa 
izaten da Eraikin historikoa. Eta gainera garai di-
ferentetako parteak banaezinak dira, osotasun bat 
osatzen dute. Horregatik, oso zuhur jokatu behar 
dugu Eraikin Historiko bat adjektibatzerakoan.

 Beharrezkoa da, Dokumentu Historiko 
gisa irakurtzea, analizatzea, eta ulertzea. Gainera, 
irakurketa edo analisia zuzena denez, beharrezkoa 
da ere Eraikina “kontserbatzea” bestela betirako 
galduko lirateke Historiaren iraganaren frogak, eta 
noski beste arrazoi anitzengatik, bistan da. Arestian 
esan dugu Lur Gaineko Arkeologia, Lur Azpikoa 
ez bezala ez dela suntsitzailea, beraz, bertan Esku-
hartzerakoan edo Interbenitzearakoan, kontserbatu 
behar ditugu ez soilik bere balio “Espazial” eta 
“Formalak”, baizik eta balio “Dokumentalak” ere, 
hau da, Erregistro Arkeologikoa egin behar dugu. 
Hau da, Eraikin horretan gertatu den Sekuentzia, 
hau da, Eraikuntza Fase Historikoen Erregistro ego-
kia. Horrela, eta ez beste inolako modura, ezagu-
tuko dugu, garai bakoitzeko sozietatea. Egiten zu-
tenarengatik, nolakoak ziren jakitera hel gaitezke. 
Hori da, xedea, hori da Arkeologiaren Helburua. 
Iragan Garaietako Sozietateak Ulertzea, alegia.

 Arestian ere esan dugu, Eraikin Historikoa 
Pluriestratifi katua eta Pluritipologizatua dagoela, 
Esku-hartze edo Interbentzio Historiko bakoitzean 
Estratuak erantsi edo kendu egin zaizkiolako. Egun 
Esku-hartze edo Interbentzio berri bat egingo ba-
litz, adibidez errestaurazio bat, bere Pluralitatean 
Estratuak eta Tipoak erantsi edo kentzen dizkion 
Esku-hartze edo Interbentzio bat gehiago besterik 
ez litzateke izango, historikoki gertatu den gisan. 
Honek obligatzen gaitu kontziente izan gaitezen, 
gure Esku-hartzearen edo Interbentzioaren aurre-
tik Eraikinaren egungo egoera “Dokumentatu” 
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duten Karbono 14-ak eta abarrek, ematen digute 
Kronologia Erlatiboa eta Absolutua. Hau da zein 
den geruza berriena eta zein zaharrena, eta gainera 
zein data exaktuan, edo behintzak oso hurbil ba-
tean, errore kuota bat beti onartu beharra baitago. 

 Beste Diziplina bariante batzuk Cluster 
edo Bariable Multzoak dira, hau da, Tipologiaren 
bitartez egiten dena, Gazteiz-eko Sta. Maria-n, 
eta Añana-ko Gatzagan erabilia izan dena. Edo-ta 
Analisi Konfi gurazionalaren bitartez, Estratigra-
fi arik gabe, Morfologiari behatuz, hauek ematen 
digute ere Kronologia Erlatiboa eta Absolutua. 
Azkenik, beste ondorengo hauek daude, Arkitektu-
raren edo Artearen Historia, Estrukturaren bitartez 
analizatzen duena, Space Syntax edo Analisi “Sin-
taktiko Espaziala”, Eraikina distribuzio espazialen, 
jarrera sozialen, ekonomikoen eta ingurunekoare-
kin dituen loturen bitartez analizatzen duena, eta 
azkenik, Eraikuntzaren Arkeologia, produkzioaren 
bitartez egiten duena, hau da, Eraikitzeko Mo-
duaren Arkeologia, hots, eraikitzen zuten bitar-
tean uzten zituzten aztarnen bitartez berreraikia.

 Autore argentinar batek (Rolón44, 2014) 
Cluster-ei buruz hitz egiten digu, eta zera dio, 
sakontzean ari den edifi kazioaren estudio tipo-
logikoan egungo fokatze sistemikoko faktore bat 
Taxonometria Numerikotik datorrela, eta Kon-
glomeratuen edo Cluster-en Analisiari dagokiola 
(Mountford45, 1970; Sneath46 & Sokal47, 1973). 
Cluster-en Analisiaren inportantzia zeran datzala, 
Seriazio baten Continuum-a edo Kontinuoa kon-
formatzen duten Elementuen arteko antzekotasun 
gradua identifi katzeko Analisi Multibarianteen 
Metodologia dakarrela. Arkeologiaren Arkitek-
turan erabiltzera bultzatu zuen faktorea izan zen, 
kontsideratu zela klasifi kazio egokiak lortzeko ez 
zela asignatu behar norberaren iritziz edo. a prio-
ri, bariableen inolako ponderaziorik, Elementuen 
Multzoa analizatzerakoan (Sánchez Zufi aurre48, 
2007). Kontzeptu hau Arkitekturaren Arkeolo-
gian erabiltzea proposatu zen azken hamarkada 
honetan, Santa Maria Gasteiz-eko Katedral-aren 
Errestaurazioaren prozesuan zehar (Azkarate, 
2002). “Eraikuntza Cluster Homogeneoa” kont-
zeptuaren proposamanaren bitartez, ebaluatu 
zen posibilitatea, identifi katu eta interpretatzeko 
ezaugarri eta bariable multzo bat, posible egingo 
zukeena islatzea “adinbereko Eraikuntza Ekintza 
orok intrinseko daraman Homogeneitate forma-
la” (Azkarate, 2002: 69). Analisi kontzeptu hau 
ebaluzaio prozesuan bete betean dagoenez, es-

kitekturaren iraupena bere Historiaren lekuko de-
fi nitiboa dela. Ez dela inon Dokumentu idatzirik, 
Zutik iraun duen Arkitekturarekin konpetituko 
duenik, Fundazio edo Zimentazio mailan badago 
ere. Arkitektura ebidentzia bat da. Dokumentazio 
idatzia hipotesiak besterik ez. Pertsona batek ga-
rai historiko zehatz batean, eta interes zehatz bat-
zuen alde idatziriko testuak baitira. Egun idazten 
diren gauza guztiak etorkizunean Arkeologoek 
“egiatzat” hartuko balituzte, oso oker ibiliko lira-
teke. Horrek ez du esan nahi noski, idatzia dagoen 
guztia gezurra denik, baina sinesgarritasun maila 
diferenteak daude. Egun dauden modu berberean, 
iragandako Historian ere. Beraz, garbi izan be-
har dugu guztiok Eraikina bera dela Aztarnategia.

 Indusketa edo Eskabazio Prozesuari dago-
kionez esan behar da, Harris-en Metodoak, jene-
ralean, Wheeler-en Metodoa gainditu egin duela. 
Beraz, orain aipatuko ditugu autore bakoitzak nola 
lan egiten zuen, eta nola egun Harris-en Praxia in-
posatu den. Hau da, indusketa, open area edo aza-
leran irekian egin behar dela, Harris-ek proposatu 
zuen bezala, eta ez kata edo saio-zuloetan, edo zan-
getan, Wheeler.-ek proposatu zuen bezala. Maila 
naturaletan estratifi katua izan behar da, eta orde-
natua azkena metatu denetik lehenik metatu zene-
ra. “Dokumentazioak Horizontala” izan behar du 
Harris-ek zion bezala, eta ez da “Ebaketen erregis-
tro Bertikala” egin behar Wheeler-ek egiten zuen 
bezala. Eta gainera Grafi koa eta Matriziala izan 
behar du, Harris-ek proposatu zuen bezala bere, 
Harris’ Matrix, hau da, “Harrisen Matrize”-are-
kin, eta ez Diarioaren bitartez, Wheeler-ek egiten 
zuen bezala, eta oraindik ere batzuk egiten duten 
bezala. Dokumentazio Grafi koa separatu egin be-
har da, Ebakiduren elebazioetatik edo Altxaereta-
tik, Sekuentzia Periodikotik, hau da, Diagramatik.

 Iragan gaitezen orain lan estrategietara, 
eta Adierazle Kronologikoetara (Parenti, 1988b: 
280-302). Arkeologiak, Estratigrafi aren bitartez, 
Kronologia “Erlatibo” bat ematen digu, eta Ti-
pologiaren bitartez Kronologia “Absolutu” bat. 
Hau da, geruzak zein ordenean ezarri ziren ema-
ten digu, bata bestearen gainean, beraz beraien 
Ordena Erlatiboa dugu. Badakigu bat bestea-
ren ondoren ezarri zirela baina ez dakigu noiz.  
Beste diziplina auxiliar batzuk ordea, adibidez 
Dokumentalismoak, hau da, Iturri Idatziek, edo 
Arkeometriak, hau da, Artefaktu Arkeologikoen 
neurketak, edo-ta Analitikak, hau da, Laboratorio-
an egiten diren Analisiek, adibidez, Artefaktuek 
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tin52, 2014) dio, egun Artearen Historia eta Arkite-
kturaren Arkeologia pixka bat urrunduak daudela. 
Bere iritziz Arkitekturaren Arkeologiak konplexi-
tate terminologikoa erabiltzen du, modu artifi zia-
lean konplikatuz. Harris-en Matrizearen kontra 
dago irakurtzeko zailtasunarengatik. Eta eranstsi 
zuen Arkeologiaren Arkitekturak Planimetria oso 
Zail eta Konplexuak egiteko kapazitatea duela, eta 
horregatik ez duela erabilera handirik. Arkeolo-
giaren Arkitekturak askotan murriztu egiten duela 
Eraikuntza Historikoa, gauza tekniko huts batera, 
funtzio, eraikitzaileak, jendea, sozietatea … alde 
batera utziz. Gure iritziz arrazoi puntu bat badu 
apreziazio honetan. Arkitekto ugari hasi da, Es-
tratigrafi a Metodoa egiten, esan dezagun, automa-
tikoki, Eraikinean benetan gertatu denaren gogoeta 
egin gabe. Historia ezagutzen ez baduzu, alferrik 
da Eraikin Historiko Hormen Estratigrafi a egitea. 
Batzuek Metodoa Helburu bihurtu dute, eta gure 
iritziz Metodoa baliabide bat da, konlusioak ate-
ratzeko. Horregatik autore honek dio Harris-en 
Metodoa Artearen Historiaren Analisiari erantsi 
behar zaion Metodoa dela, eta guk arrazoi duela 
uste dugu. Autore honen iritziz Artearen Historia 
eta Arkeologia 18. mendean sortu ziren (Johan 
Joachim Winckelmann53, 1717-1768). Erabiltzen 
zuen Metodoa “Filologikoa” zen, hau da, Iturri 
Idatziak Estudiatzen zituen. Iturri Idatzien hurbil-
tze kritikoa egiten zuen, eta ondoren Arte Obrara 
hurbiltzen zen. 19. mendean ordea dibergentzia 
gertatu zen Arkeologia eta Artearen Historiaren 
artean. Arkeologia aurre-historiara dedikatu zen, 
eta Estratigrafi arantz joan ziren. Artearen Historia 
ordea Morfologiaren ikuspegitik lantzen hasi zen. 
Arkeologian Objektuak bere baio Artistikoa galdu 
zuen, Artearen Historian ez bezala. 20. mendean 
tartea oraindik handiagoa da, bakoitza bere dizipli-
na perfekzionatzen baitoa. Bianchi Barandini eta 
Carandini handia Artearen Historia eta Arkeologia 
batzearen aldekoak zirela dio. Manoni aldiz Artea-
ren Historia eta Arkeologiaren ulertzearen kontra 
azaltzen da. Brogiolo-k Metodologia itineranteen 
ulertzea defendatzen du. Batzuek besteen eremura 
sartzen dira, eta azken hauek aurrekoen eremura. 
Ariketak interdiziplinarra behar duela izan dio. 
Autore honek adierazten du Artearen Historiala-
riek bere Metodo Propioa duela, Metodo Forma-
lista Konparatiboa.  Lehen urratsa, pieza aztertu, 
eta Estilo batera sartzea dela dio. Bigarren urratsa, 
esperientziaren bitartez, erabaki pieza hori bene-
tan, Estilo horretakoa den ala ez. Hirugarren urrat-
sa, detektatzea Jatorrizko Egoeran edo Errestau-
ratua dagoen erabakitzea. Eta azkenik, laugarren 

tudioen kantitatea ez da ugaria, espezifi koki mu-
rriztuz, Arabako Erdi Aroko Arkitektura Erlijio-
soari buruzko analisira (Sánchez Zufi aurre, 2007), 
Añana-ko Gatzaga-ko Multzo Produktiboaren 
konformazioa (Plata Montero49, 2003), eta orduan 
argirataratzeke Gasteiz-eko Estruktura Urbanoari 
buruzko estudio batera (Azkarate, 2011: 22).

 Begira zer dion arkeologo espainiar ba-
tek (Caballero Zoreda, 2009: 12) horri buruz. Ti-
pologiak ez du Estratigrafi ak baino inportantzia 
txikiakoa, lehenik, Estratuak argi defi nituak ez 
daudenean, bere ezaugarrien bitartez berezi ahal 
ditugu-eta, hau da, Cluster-en bidez (Azkarate, 
2002: 67-69); eta bigarrenik, Tipoak, errepikat-
zerakoan, Adierazle Kronologiko Absolutuen 
gisa erabili baitaitezke, hau da, Estratuek berez 
soilik ez dutena (Adierazle Erlatiboak baitira). 
Beste arrazoi honegatik, Estratigrafi a eta Tipo-
logia Osagarriak edo Konplementarioak dira. 
Aldi berean, estudio hauetan, bariableen eta uni-
tateen kantitatea oso ugaria izaten denez, Meto-
do Kuantitatibo eta Multibarianteen Metodoen 
inplementazioa ezinbestekoa suertatzen zen.

 Analisi konfi gurazionalari buruz autore 
espainiar arkeologo batek (Utrero Agudo50, 2014) 
zera zion, batzuetan Eraikinen Hormen Estratigra-
fi a ezkutua dagoela, eta beraz Analisi Mikroestra-
tigrafi ko bat egin behar dela, ezin baita Eraikina 
suntsitu. Beraz, Saio-zulo edo Katak maximizatu 
egin behar direla, eta puntu giltzarrietan egin. Ho-
rregatik dio, Metodo Estratigrafi koak bere mugak 
dituela, Eraikin gehienetan (80 %) Estratigrafi a 
Entokatu edo Luzituek ezkutatzen baitute. Autore 
honek zion Confi guracional terminoa Manoni-k 
erabili zuela, eta “Eskema Tipologikoa” esan nahi 
duela, eta autore italiar honek ziola Errestaurazioa 
profi tatu daitekeela hori egiteko. Autore honek be-
rak gomendatu zigun English Heritage-en arautegia 
begira genezan (English Heritage, 2006). Eta Royal 
Commision on Historical Monuments-eko Katalo-
goan ingelesek ez dutela Analisi Konfi gurazionala 
aipatzen, sinpleki egin egiten dutela. Beste autore 
espainiar batek eta italiar batek (Quirós Castillo51 
eta Gobbato, 2004) diote, Analisi Konfi gurazionala 
hirugarren bide bat dela, eta Eraikinaren Behake-
ta edo Obserbazio Morfologikoa dela. Azkenik, 
Utrero-k pentsatzen du, benetan, gauza Tipolo-
gikoa nagusitzen den Analsisi Arkeologikoa dela.

 Artearen Historiari buruz artearen Histo-
rialari-arkeologo espainiar batek (Moreno Mar-
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by holding an image of Botticelli’s The Birth of 
Venus next to an image of Kate Moss to demons-
trate how British perceptions of beauty had decli-
ned to the “level of our crudest appetites and our 
basest needs”.  

Euskaraz.

 “Britainia Handia indiferentea bihurtu da 
edertasunaren aurrean, Sandro Botticelli-ren Ve-
nus-aren jaiotza-ren imajina erakutsiz, Kate Moss 
modelo britainiarraren aldamenean, demostratze-
ko britainiarren edertasunaren pertzepzioa behe-
ratu dela “gure gogo zakar eta instintu basikoenen 
mailaraino”.

 Autore hauen iritziz, Arkitekturak ez du 
Teoriarik, Natur Zientzien Paradigma segituz. 
Zer diferentzia dago Vitrubio eta Le Corbusier-en 
artean? galdetzen diete beren buruei. Teoria nor-
matiboak besterik ez daude. Batek ziola, horrela 
eraiki behar duzue. Eta besteak, gauza bera, ho-
rrela eraiki behar duzue. Horregatik beste autore 
batzuk (Hillier56, 1984) saiatu ziren Teoria Anali-
tikoak lantzen. Arkitektura Teoriaren azpian egon 
daitezkeen arau sozialak aztertu. Autore honen 
iritziz, Espazio Eraikiak Sintaxia du, hizkuntzak 
bezala. Espazioa ez da Eszenario bat, Geometria 
Intrinseko bat duen eta Akzioak gertatzen diren 
Lekua baizik. Espazioa batez ere Konfi gurazioa 
da, hau da, simultaneoki existitzen diren erlazioak. 

 Erabiltzen duten tresna errepresentazio 
Grafi koa da. Horrela Konbergentzia Mapak egin 
ditzateke, zirkulazio handiagoa duten trazatuak, 
adibidez. Irisgarritasun edo Akzesibilitate Gra-
fi koak. Eta Zirkulazio patroi diferenteek Arau So-
zial diferenteak ematen dituzte. Horrela espazioen 
erabilera mota asmatu dezakete. Espazio batzuk, 
Konfi gurazioa ikusiz soilik ikusten da Kontrolat-
zaileak direla, adibidez, “panoptikoa”. Beste bat-
zuk integratzaileak direla, adibidez, “igluak”. Edo-
ta segregatuak, “Versailles Jauregia” bezalakoak.

 Arkeologian ere, noski, balio handiko 
azterketak egiten dituzte, “Arkeologia Biopo-
litikoa” deitzen diote. Erromatar etxeen azter-
ketetan, jakitera iristen dira, zenbat jende bizi 
zen, eta zer erlazio zuten beraien artean eta abar. 

 Eraikuntzaren Arkeologiari buruz His-
torilari-arkeologo italiar batek (Pizzo57, 2004) 
Eraikinen Arkeologiaren printzipio berak ditue-

urratsa, Metodo Estratigrafi koa aplikatzen zaio.

 Space Syntax edo Analisi “Sintaktiko 
Espaziala”-ri buruz autore espainiar batek (Ber-
mejo Tirado54, 2014) zera esan zigun, Matema-
tika, linguistika eta abarreko estudioak nahasten 
dituen Arkitektura Teoria bat dela. Inguru Erai-
kien markoa da, eta benetan Interdiziplinarra. 
Arkitektura defi nitzerakoan zera zion, alde ba-
tetik Estetika zegoela, hau da, Arte Obrak eraiki. 
Bestetik, Eraikuntza, Elementu Teknikoak, Ma-
terialen Ingeniaritza dagoela. Eta gehiago, es-
pazioak sortzen dituela, izakien humanoen akti-
bitateetarako, adibidez, Teatroa, Eskolak, Edan, 
Jan, eta Kopulattzeko espazio bat eta abar. Azken 
fi nean, Arkitektura Zientzia Sozial bat dela, eta 
Arau Sozial eta Jarrera Sozialen menpe dagoela.

 Teoria hau Ingalaterran hasi zen auto-
re ingeles baten (Scruton55, 1977) liburu batekin. 
Begira ezazue zen zion liburu honi buruz Uni-
versity of Cambridge-eko Arkitekturaren His-
toriako Profesore Emeritu David Watkin-ek,

 Impressive in its intellectual depth and 
range, and imbued throughout with wisdom and 
humanity, this brilliant book is the most impor-
tant contribution to its subject since the writings 
of Ruskin. There is simply no modern equal to 
Professor Scruton’s unique and comprehensive 
architectural treatise.

Euskaraz.

 “Zirraragarria bere sakonera eta maila 
intelektualean, eta jakindurian eta humanitatean 
murgildua, liburu hau gai honi egin den ekarpen 
inportanteena da Ruskin-en idaztietatik. Sinpleki 
ez du pareko modernorik profesore Scruton-en 
Arkitektura Tratatu bakar eta konpletuak”. 

 Eta New Criterion-eko editore eta publikat-
zaile Roger Kimball-ek zera dio. “Arkitekturaren 
Estetika” modu zabalean izan da liburu inportante 
gisa. Edizio berri honek demostratzen du ezinbes-
tekoa dela munduaren uglifi cation-a, hau da, “it-
sustea” zuzentzeko ardura duen edonorentzat.

 Zera esan zuen Intelligence Squared de-
bate batean Roger Scruton-ek Royal Geographical 
Society-n,

 Britain has become indifferent to beauty 
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tiboa egiten du berriz ere irakurtzen baditugu ar-
keologoen begiez, lehiaketa edo lizitazioetatik, 
baimen publikoetatik, eraikuntza obren kalkukue-
tatik, eta egin dituzten estimazio eta txostenetatik.

 Pizzo-k segitzen du esanez, construire 
hitza ez zela Erroman existitzen, edifi care esaten 
zutela, baina hau ere “meme” bat omen da, Vitru-
vio-n azaltzen baita, eta berantago Isidoro Sevi-
lla-koan. Eta gero autore klasiko batzuk aipatzen 
ditu, Piranesi-ren Eraikuntza Detaileak, Choisy-
ren marrazki teknika berria, Axonometria, eta 
azkenik dio, 1910-ean,  Giacomo Boni58-k arki-
tektura erromatarrean egin den lehen Analisi Es-
tratigrafi koa egin zuela. Hemen dugu beste froga 
bat, arkitektoek aspalditik, Horman Estratigrafi a 
egiten zutenarena.Berantago, tamalez, utzi egin 
zuten jarduera hau. Une egokia dugu irakurlea-
ri gogorarazteko lan honen helburetako bat zera 
dela, arkitektoek berreskura dezaten aspadi utzi 
zuten lantegi hori, Estratigrafi aren Analisia, alegia.

 Aurrerago aipatzen ditu Eraikin erro-
matar bat egiteko urratsak. Lehenik, Eraikina-
ren jatorrizko Diseinua egiten zuten. Bigarren, 
Eraikuntza Lekua prestatzen zen, eraispenak eta 
abar. Hirugarren, Materialak lantzen zituzten. Lau-
garren, Erakina burutzen zuten. Eta bosgarren, 
eta azkenik, fi nizoak eta dekorazioak zetozen.

 Obra-lekuari dagokionez zera dio, Eska-
faut edo Aldamioetarako Habe-zuloen adierazleak 
irauten dutela oraindik. Eta imajinak ditugula, lan-
gile erromatarrak Horma baten gainean muntatu-
rik. Erliebe batean, adibidez, ikusten da nork agint-
zen duen, eta nork obeditzen. Erroma Kolegiotan 
edo Gremiotan antolatuta zegoen, egun bezala.

 Obraren promozioari dagokionez ze-
radio, lehen partean Sustatzaileek edo Pro-
motoreek eta Eraikitzaileek hartzen zutela 
parte. Ondoren Proiektuaren etapa zetorrela, 
hau da, Arkitektoak eta Ingeniariak sartzen zi-
ren. Eta azkenik,  etapa Operatiboa zetorrela.

 Arkitektoak buruan zuen ideia exekutat-
zaileari transmititzen zion. Lana nola egiten zuten 
uler dezagun zera dio, Panteoiaren Tinpanoaren 
Marrazki bat dagoela zoladuran edo pabimen-
tuan, Panteoia dagoen lekutik 600 bat metrotara. 
Erroman Tenpluen Planimetria Marrazkiak zeu-
dela nonahi. Espainiako Mérida-n, adibidez, oi-
narrian marraztua daude Planimetria eta Altxae-

la esan zuen. Arkeologia Obrara eraman dutela, 
“obra” hitzak eraikina eraikitzen den lekua esan 
nahi duelarik. Arkitektura erromatarrari buruz 
zera dio, jada ez dagoela erabileran, eta deba-
te bat dagoela Pluriestratifi katua edo Fosiliza-
tua ote den, eta ondorioz, Eraikinen Arkitektura 
bertan aplika daitekeen ala ez. Hori bai, erroma-
tar obraren Antolamendua eta Gestioa, hau da, 
Ziklo Produktiboak estudiatzen ditu. Zera dio-
te italiar arkeologo batzuk (Manoni eta Boato, 
2002) Obren Arkeologia eta Historiari buruz:

 La storia dell’architettura per più di due-
cento anni ha cercato di capire la Costruzione 
attraverso le Fonti Scritte, raggiungendo in ciò 
una notevole specializzazione. La assai più re-
cente Archeologia dell’Architettura sta cercando 
di far parlare il Costruito stesso sulla sua Storia, 
ivi compresa quella del cantiere di costruzione. I 
dati archeologici (Sequenze Stratigrafi che, Da-
tazioni Archeologiche, Materiali e Tecniche Cos-
truttive), fatti dialogare con i dati Archeometrici 
(Orologi Naturali,Pprovenienze, Caratteristiche 
e Rarità dei Materiali), secondo le regole della 
Cultura Materiale (apprendimento e trasmissione 
del saper fare empirico), permettono di affronta-
re la conoscenza delle scelte effettuate dai cos-
truttori, le loro possibilità e le loro motivazioni 
(Critica Archeologica). E’ a questo punto che la 
ricerca fa un vero salto di qualità e di quantità se 
si rileggono con l’occhio dell’archeologo i dati 
scritti provenienti dai contratti di costruzione, 
dai permessi pubblici, dalla contabilità del can-
tiere e dalle stime e perizie delle opere compiute.

Euskaraz.

 “Arkitekturaren historia, bi mende baino 
gehiagotan zehar, saiatu da Eraikinak Idatziriko 
Iturrien bitartez ulertzen, modu honetan speziali-
zazio nabarmena lortuz. Berriago den Eraikinen 
Arkeologia saiatzen ari da Ondarea berak hitz egin 
dezala bere Historiaz. Datu arkeologikoak (Se-
kuentzia Estratigrafi koak, Datatze Arkeologikoa, 
Materialak eta Eraikuntza Teknikak), datu Arkeo-
metrikoen dialogoan jartzen dira (Erloju Natura-
lak, Ezaugarriak, Materialen Jatorria eta Berezita-
sunak) eta Kultura Materialaren araua jarraitzeak, 
hau da, ulertze eta transmisioa egiteko bide enpi-
rikoak, posible egiten digu eraikitzaileen aukerak 
aztertzen hastea, bere posibilitateak eta bere mo-
tibazioak (Kritika Arkeologikoa). Puntu honetan, 
ikerketak benetako jauzi kualitatibo eta kuantita-
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Analisi Estratigrafi koa

Erregistroa eta Analisia

 Ikus dezagun orduan zertan den Estrati-
grafi a, edo zehazkiago “Eraikin Historikoen Ana-
lisi Estratigrafi koa”. Metodo Arekologikoarekin, 
Erregistroa eta Analisiaren bitartez, bereizten, 
ordenatzen eta datatzen dira Eraikinek iragan di-
tuzten Eraikitze/Eraiste Faseak egungo egoerara 
iritsi arte, Eraikin hori osatzen duten, eta Histo-
rikoki erantsi zaizkion Elementuak analizatuz, 
eta oro har, Eraikin horiek sufritu dituen ekintzak.

 Ez da konfunditu behar “Eraikinen Ar-
keologia”, “Hormen Estratigrafi arekin”. Hormen 
Estratigrafi a, Eraikinen Arkeologiak erabiltzen 
duen Instrumentua da. Noski, Eraikinen Arkeolo-
gia Zientzia gisa, Estratigrafi a eta Tipologia baino 
zerbait gehiago da. Eraikin Historikoaren ulertze 
historikoa osoa da.  Arestiko paragrafoetan iku-
si dugu zein zabala eta konplexua den Eraikinen 
Arkeologia. Ez gara hemen gehiago luzatuko. 

 Formazio Geologikoaren, hau da, natura-
laren, eta Eraikuntza Historikoaren, hau da, antro-
pikoaren arteko diferentzia funtsezkoa den arren, 
Analisi Estratigrafi koa antzekoa da, Lurrean, Az-
tarnategian, eta Eraikinean. Izatez, Geologian har-
tutako ezaguerak Lur Azpiko Arkeologian aplikatu 
ziren lehenik, eta Lur Gaineko Arkeologian ondo-
ren. Azaldu genuen Arkeologiaren Historiaren kon-
takizun anglo-saxoia ikusi genuenean. Irakurleari 
pixka bat gogoraraziz, Stensen “Steno”-ren Geolo-
giaren Legeak, eta Harris-en Arkeologiaren Legeak.

 Ikusten dugu beraz, Lur Azpiko eta Lur 
Gaineko Arkeologiaren ideiak, hasiera batean 
askori talka egiten badie ere, ikusten ari gara 
pixkana, bien modalitateen kontzeptuak ez direla 
hain diferenteak, eta Aztarnategia Bakarra dela.

Printzipioak

 Eraikuntza Estratigrafi koak Printzipio 
batzuk ditu, autore batzuk, Harris-ek adibidez, 
“Legeak” deitu zien, eta ondorengo hauek dira. 
Ez gara eztabaida semantiko batean sartuko. Hiz-
tegiak dio “Printzioa” dela, arrazonamendu edo 
estudio zientifi ko baten garapena uzten duen funts 
edo adierazpena. Eta “Legea” fenomeno batean 
esku hartzen edo parte hartzen duten erlazio kons-
tante eta unibertsaletako bakoitza. Harris-ek Le-

rak edo Elebazioak. Harginak atzean marrazten 
zuen aurrean zizelkatzera zihoana. Dena marraz-
ten zen harriaren gainean. Adibidez, Kolonen Es-
triak egiteko, Zirkulu Txikiak marrazten ziren.

 Dolabrari edo “suntzitzaileek” ez daki-
gu nola funtzionatzen zuten, noski, egun, egin 
zuten guztia ezkutatuta baitago. Baina badaki-
gu Forum-ean mendi bat zegoela, tontor bat, eta 
Trajano-ren Kolona-ren altuerak ordezkatzen due-
la tontor horren altuera. Bestalde, Obran Ur kan-
titate txikiak mugitzeko Kanalak lantzen zituzten 
harrian. Obrara Ura Akueduktutik ekartzeko ordea 
3 edo 6 metrotako sakonera zuten Kanalizazioak 
eraiki zituzten Anfi teatroa eraikitzeko. Galtzada 
defi nitiboaren azpian Anfi teatroa eraikitzeko, zer-
bitzu kaleak egin zituzten, hiriaren Fundazio edo 
Zimentazio Galtzadekin bat zetozenak. Estereo-
metriari buruz, hau da, Harria Lantzeko Arteari 
buruz badakigu oso konplexua zela. Adibidez, 
pieza batek hamasei aurpegi izan zitzakeen, eta 
horiek zizelkatzeko erremintak errekonozitu dira.

 Azkenik, exekuzio denborari eta esku la-
nari buruz hitz batzuk. Langileek egin behar zi-
tuzten lan guztien datak 16 metro altuerako pareta 
batean zeuden adierazirik. Erromatar langile batek, 
gezurra badirudi ere, 19. mendeko langile batek 
baino Horma Atal metro gehiago eraikitzen zuen. 
Horma Atal batean beti bi langile ari zen lanean. 
Esperimentatua bat, eta aprendiza bestea. Hori da-
kigu, hain zuzen ere, Oinen Aztarnengatik, “bront-
zezko takoak” erabiltzen baitzituzten, eta bata 
zbk. 38-koa zen, eta bestea zbk. 35-koa baitzen.

 Ikusi dugu modu diferenteak daudela Erai-
kin Historiko bat analizatzeko baina Estratigrafi a 
beti da Oinarrizkoa, “Bizkar Hezurra” da, nolabait 
esateko, beste gainontzeko estrategiak Sekuentzia 
Kronologiko batean kontestualizatzen dituelako. 
Beste hiru estrategien benetako balioa lortzen da, 
hain zuzen, “Kontestualizazio Estratigrafi ko” ho-
rren bitartez. Bestela, beren balio galtzen dute, 
“Deskontestualizatuak” baitaude, eta ezin dugu ho-
rretatik inolako informazio fi dagarririk atera. Erai-
kin Historiko batean, arestian aipatu dugun Elx-
eko Damarekin iritsi ginen bezala, gaizki ulertu 
beretara iritsiko ginateke, Arkitektura Elementuak 
modu deskontestualizatuan analizatuko bagenitu.
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tatuz. Hau da, Eraikinen Arkeologian gertatzen 
den, eta kontuan hartu behar den berezitasun bat.

Diskontinuitate Fenomenoen Printzipioa 

Edo Erregistro Estratigrafi koan Hiatuek duten in-
portantzia handiaz. Praktikan, Elementuen seria-
zioa ez da sekula konpletua azaltzen, ez Eraikina-
ren zona zehatz baterako, ezta ere Eraikin osorako, 
horrela Elementuek errepresentatutako denbora 
askoz ere txikiagoa da, beraiek errepresentatzen 
ez dutena baino, hau da, Hiatuei dagokiena baino.

Identitate Tipologikoaren Printzipioa

 Material eta Apareilu berekin osatutako 
Elementuak Adinkideak dira. “Fazies”, Unitate 
Geologikoen Ezaugarriak esan nahi duen kontzep-
tu geologikoa da (Anglada Curado, 2005: 1045)

Inkluituak dauden Fragmentuen Printzipioa

 Elementu bat, bertan berrerabiltzen diren 
materialen, eraikuntzazkoa izan ala ez, Geroa-
gokotzat hartu behar da.

Ekintza eta Aktibitateen Interdependentziaren 
Printzipioa 

 Printzipio honen bidez, Eraikuntzaren 
Ekintzak, eta bere Elementuak inoiz ez dira isolatuta 
azaltzen, baizik eta taldekatzen dira xede interrela-
zionatua duten aktibitatetan eta aktibitate taldetan.

Aktualismo eta Uniformismoaren Printzipioa

 Egungo Prozesu Estratigrafi koak, Garai 
Historikoetakoen antzekoak dira, eta efektu berak, 
edo antzekoak sortzen dituzte. Oraina iraganaren 
giltzarria da.

Katastrofi smoaren Printzipioa

 Prozesu Estratigrafi koak iraganean bat-
batean sortu ziren, egungo Prozesu Geologikoen 
guztiz diferente batzuen bitartez.

Gradualismoaren printzipioa 

 Katastrofi smoaren kontrakoa da. Aldake-
ta sakonak, Prozesu Motel baina Jarrai batzuen 
metaketaren emaitza dira. Charles Lyell-en Teoria 
Uniformista-k garatu zuen.

geak deitu zien, eta horrela egingo dugu guk ere.

 Dena den, Madrid-eko Ikastaroaren ildoari 
jarraikiz, autore espainiarrekin segituko dugu. Ikus 
ditzagun berak soilik aipatzen dituen Formazio 
Estratigrafi koaren Printzipioak baina eraikinetara 
aplikaturik. Harris-en Legeak dira batzuk, baina 
beste batzuk daude ere. Berantago itzuliko gara 
Harris-engana. Gu saiatu gara printzipio hauei edu-
kia ematen eta horiek ahal den gehien laburtzen.

Gainezartzea edo Superposizioaren Printzipioa 

 Eraikin baten elementuak, jatorrian sortu 
ziren bezala, Estratuek egiten duten bezala, bata 
besteari gainezarri eta atxiki egiten zaie, horre-
la, beste bati gainezarritako edo atxikitako ele-
mentu bat horren Geroagokoa da, eta alderantziz. 

Segida edo Suzesioaren Printzipioa 
 
 Elementu bakoitza ordea Adinberekoa edo 
Koetaneoa da bere hedadura osoan. Eta gainera Se-
kuentzia horretan bere lekua du, beheko edo lehe-
nagokoaren, eta goiko edo geroagokoaren artean.

Jarraitutasuna edo Kontinuitatearen Printzipioa
 
 Edozein Estratu, edo edozein Elementu 
Interfazial, jatorriz sortu ziren bezala, Deposizio 
Arro batek delimitatuko du. Beraz, edozein ertz 
bertikalki badago hautsia dagoelako da, eta bere 
Kontinuitatea bilatua edo esplikatua izan behar da.

Jatorrizko Horizontalitatearen Printzipioa

 Aurrekoarekin erlazionatua. Elemen-
tuak horizontalki hedatzen dira baina modu 
mugatuan, libre aurkitzen duten hutsune guz-
tian, edo eraikinaren azalera erabilgarria oku-
patzeko joera dute, Deposizio Arro bat bailitzan.

Gurutze edo Mozketa Erlazioen Printzipioa 

 Elementuek ere, bata besteari moztu 
egiten diote, “mozten dutenak” “moztuak dire-
nen” Geroagokoak dira. Printzipio hau Oina-
rrizkoa da Erlazio Tenporalak ezartzeko Estra-
tigrafi an, eta hain zuzen ere, Printzipio hau da 
esplikatzen duena, Eraikinaren beheko parteak 
moztu edo bete egiten dituzten Elementu asko 
geroagokoak direla goiko partean dauden bes-
te batzuk baino, itxuraz lehen Printzipioa gezur-
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simil bat eginez, esan zitekeen, Eraikuntza  Ma-
terialak, Substantzialki Estratu Geologikoak osat-
zen dituzten materiaren pareko direla, eta Mate-
rial Dekoratiboak ordea horietan dauden Fosil eta 
Manufakturen pareko, hau da, Zeramika, Beira, 
Tresna eta abar. Bestalde, Apareilua da, Eraikunt-
za Teknika edo Material hauek eraikitzeko era-
biltzen den modua, eta honek Balio Kronologiko 
Erlatiboa duten Eraikuntza tipologiak ematen ditu.

Unitate Estratigrafi koak (UE)

 Beste Osagai edo Konponente bat Unita-
te Estratigrafi koak dira (UE), eta inguruan dituen 
beste Elementuetatik Estratigrafi koki indibiduali-
zagarriak diren Elementu txikienak dira, eta Anali-
siaren xede nagusi dira. Abididez, Horma Atal bat, 
Leiho Atal bat, Habe-zulo bat, Zoru-egitura bat, 
Betelan bat eta abar, eta Estratu Geologikoaren 
edo Aztarnategiko Kontestuaren baliokide dira 
(oharra: “kontestu” hitza “estratu” hitzaren sino-
nimo bezala erabiltzen da arkeologian). Elementu 
Bertikalak bereizten dira, adibidez, Hormak, eta 
Horizontalak, adibidez, Zoruak eta Sabaiak, nahiz 
eta guztiak estratigrafi koki era bertsuan funtzionat-
zen duten. Defi nizioz, eta benetan, Eraikuntza Ele-
mentuetatik edo Estrukturaletatik bereizten dira. 

Unitate Estratigrafi koen, UE-en Motak (3)

Bolumetrikoak. Hau da, Estratua bera. 

Diskontinuitatezkoak, Azalerakoak edo interfa-
zeak. Hau da, UE gisa ere balioa dutenak, nahiz 
eta ez duten izaera fi sikorik. Hauen barnean bi 
mota daude. Positiboak, hau da, Elementua-
ren kontaktu azalera edo Elementuaren aurpegi 
Geometriko eta Formala diren UE-ak, eta era-
bilera azalera diren UE-ak. Eta Negatiboak, hau 
da, Aurri baten Mozketa baten, Berreraikuntza 
baten edo Saneatze baten ondorio diren UE-ak. 
Izan daitezke ere UE-ak,  garbiak, maskaratuak 
edo gradualak. Iragan den denboraren arabera ere 
izango ditugu, Obra Etapako UE-ak (adinkideak), 
Erabilera Etapako UE-ak (denbora motzekoak), 
eta Fase Historikoko edo Estrukturako UE-ak 
(denbora luzekoak).

Estaldurak. Estaldurako Unitate Estratigrafi koak 
daude ere. Adibidez, Luzituak, Entokadurak, 
Pinturak eta abar.

 Beste artikulu batean autore espainiar ho-
nek berak (Caballero Zoreda, 1996: 63) Printzi-
pioak azaldu ondoren Interfazeei buruz zera dio,

 Las Superfi cies o Interfaces tienen tanta 
o mayor importancia que los Elementos, ya que 
sirven para individualizarlos entre sí y son por-
tadores de importantes Valores Temporales, como 
defi ne el Principio de las Discontinuidades. Los 
Elementos documentan un Tiempo Corto, el mo-
mento en que se construyeron; las Superfi cies ge-
neralmente un Tiempo Largo, el tiempo en que un 
Elemento se utilizó. Pero existen Discontinuida-
des Temporales o Hiatos que no coinciden con los 
Elementos, ya que corresponden a Cortes o Des-
trucciones con los que han desparecido Secuen-
cias Completas de Elementos no representadas.

Euskaraz,

 “Azalera edo Interfazeak Elementuen in-
portantzia adina edo gehiago dute,  azken hauek 
bere artean indibidualizatzeko balio dute-eta, eta 
Balio Tenporalen eramaile dira, Diskontinuita-
teen Printzipioak defi nitzen duenez. Elementuek 
Denbora Motz bat dokumentatzen dute, eraiki 
ziren momentua; Azalerek jeneralean  Denbo-
ra Luzea defi nitzen dute, Elementua erabili ziren 
denboraldia. Baina existitzen dira ere Diskonti-
nuitate Tenporalak edo Hiatuak, ez dutenak Ele-
mentuekin kointziditzen, errepresentatu gabe 
gelditu diren, eta desagertu diren Sekuentzia Kon-
pletuen Mozketa edo Suntsiketei baitagozkie”.

Osagaiak

Materialak

 Eraikuntza Estratigrafi koan ondorengo 
Osagaiak edo Konponenteak ditugu. Alde batetik 
Materialak (bai Eraikuntzazkoak eta bai Dekora-
tiboak) ditugu, hain zuzen ere, Eraikin bat disgre-
gatu daitekeen parterik txikiena dira, eta bestetik 
Teknikak eta Eraikuntza Tipologiak daude (apa-
reiluak). Eraikuntza Materialek Elementuak erai-
kitzen dituzte, eta beraien Ezaugarriak defi nitzen 
dituzte. Material Dekoratiboek Datatzea erraz-
ten dute, horietan islatzen baita hobeto Estiloen 
eboluzioa, data beraiena pribatiboa ez bada ere, 
zeren Eraikuntza Materialekin eraiki behar baiti-
ra –eta izatez eraikitzen dira- Balio Kronologiko 
Erlatibozko Tipologiak. Geologiarekin edo oro 
har Arkeologiarekin (Caballero Zoreda, 1995: 39), 
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separatzen dituzten “Fase” edo “Periodo” Azale-
rak. Horietan bereizten dira elementu singularrak, 
adibidez, Obra Etapako Tongadak edo Geruzak.

 Baina ekar dezagun hona Harris berak, 
ea nola azaltzen zituen Interfazeak. Eta bide ba-
tez esan dezagun, gure iritziz, anglo-saxoiak, 
gauzak, latindarrak baino sinpleago esplikatzen 
dituztela normalean, ez direla horrebeste erre-
kreatzen lengoaian, ederki erabiltzen badute 
ere. Anglosaxoien zentzu praktikoa ezaguna da 
mundu osoan, eta ikusten denez hizkuntza beran 
ere ere gertatzen da. Eta paradoxikoki erromata-
rrengandik hartu zuten, hau da, latindarrengan-
dik, beraien inperioaren ideia, bera emulatuz. h
Hain ongi funtzionatu bazuen, segur aski 
praktikoa zelako izan zen-eta. Eta beraz, zera dio, 

 Archaeological stratifi cation is a combi-
nation of Strata and Interfaces. While it may be ar-
gued that a Layer and its Interface, or Surface are 
a single Phenomenon, it is necessary to distinguish 
between them in Stratigraphical Studies. Other In-
terfaces are created by the Destruction of Strata 
and not by their Deposition. There are, thus, two 
main types of interface: those which are the Sur-
face of Strata and those which are only Surfaces, 
formed by the Removal of existing Stratifi cation.

Euskaraz,

 “Estratifi kazio Arkeologikoa Estratu eta 
Interfazieen konbinazio bat da. Onartzen baldin 
bada ere, Geruzak eta bere Interfazeak edo Azale-
rak Fenomeno bakarra direla, beharrezkoa da ho-
riek bereiztea Azterketa Estratigrafi koetan. Beste 
Interfaze batzuk sortuak dira Estratuen Suntsike-
tarengatik, eta ez horien Metaketarengatik. Beraz, 
bada bi Interfaze mota nagusi: Estratuen Azale-
rak diren horiek, eta soilik existitzen zen Estra-
tifi kazioaren Kentzetik sortuak diren Azalerak”.

 Ondoren Harris berak beste bi Inter-
faze bereizten ditu, eta uste dugu Arkitekto-
ontzat erabilgarriak direla azalpen hauek. Alde 
batetik Elementu Interfaze Horizontalak eta 
Elementu Interfaze Bertikalak. Eta honela dio,

 Horizontal Feature Interfaces are associa-
ted with upstanding Strata and mark the Levels to 
which those Deposits have been Destroyed. They 
are created when a Wall Decays and Falls down.

Beraz ikusten dugu gauza konplexua dela, eta 
kontzeptua asko dagoela. Arestian esan ditu-
gunak pixka bat hobekiago ulertzeko, goazen 
pitin bar sakontzera honetan (Caballero Zore-
da, 1995: 40)  zeren inportantea baita aurrera 
segitu aurretik, kontzeptu hauek garbi izatea. 

 Esan dugu badirela Elementu batzuk Bo-
lumena eta Materialitatea dutenak, eta beste bat-
zuk ordea Bolumenik eta Materialitaterik gabeko 
Azalerak direla soilik, eta hala ere, aipatu dugu, 
lehenengoak bezain edo balio handiagoa dutela, 
elkarren artean delimitatu eta berezi egiten baiti-
tuzte, eta lehenengoak duten balio Tenporala bai-
na handiagoa baitaramate. Hemen agertzen zai-
gu, Caballero Zoreda-ren Laugarren Printzipioan 
ikusi genuena, hots, Diskontinuitate Tenporala-
ren Fenomenoen Printzipioa, edo “Interfazeak”. 
Diskontinuitateak edo Kontinuitate soluzioak, li-
miteak, Azalerak edo Mozketak deitzen dira ere. 
Azalera hauen ulertzea konplexua da, eta izatez 
asko falta da beren Sistematizazioan aurrera egi-
teko. “Interfaze” horiek “elementu” estratigrafi ko-
tzat baititugu, eta lehen, termino hori, Bolumena 
eta Materia zuten UE-rentzat soilik erreserbatzen 
zen (gogoeta hauek 1995-an idatzirik daude, ho-
rregatik ematen ditu autoreak hainbeste azalpen). 

 Elementuetan bezala Azaleretan ere hiru 
alderdi berezi behar dira. Bata Genetikoa, edo 
Itxura Geometrikoa sortu zuen Eraikuntza Akti-
bitatea, eta honek era berean balio Tenporala du 
bere barne. Geometrikoki defi nitzen dira, ele-
mentuak elkarren artean bereizten dituzten ele-
mentuen limite edo azalera gisa, eta horregatik, 
Harris-ek elementu “Interfazialtzat” ditu, eta gai-
nera horien forma moldeatu, eta defi nitzen dute, 
eta horrek arkitekturan inportantzia handia du. 

 Esan dugunez izan daitezke Ekintza Posi-
tiboen emaitza, adibidez, Eraikuntza Ekintza batek 
sortu duen kontaktu azalera, edo Elementu baten 
jatorrizko aurpegia, edo erabilera azalera bat, adibi-
dez, Zoru baten Elementu Erresiduala (“Juntura” 
Geologikoaren baliokide); edo-ta, Aurri, Suntsitze 
edo Saneatze Ekintza Negatiboen emaitza izan dai-
teke ere, “Mozketak” deituak. Normalean azalera 
hauek garbiak izaten dira, baina egon daitezke ere 
zarpeatuek Maskaratuta, edo elkarren artean kon-
taktu gradual bat dauzkatenak, atxikitzen zaien 
Elementuetatik datozen materialen in situ-ko be-
rrerabilpenagatik. Bestalde, oso inportantea da 
bereiztea, Elementu Unitarioak edo Estrukturak 
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duten Unitate Final handiena. Hemen argibide gisa 
esango dugu berriz ere, gaizki ulertuak ez daite-
zen egon, Arkeologian “estruktura” esaten zaiola 
Eraikuntza Unitate bati. Arkitektook Estruktura 
entzuten dugunean Eraikin bat eusten duen Arma-
zoi edo Egitura etortzen zaigu burura, Lur azpiko 
Arkeologian ikusi dugunez, ez. Bere arrazoia badu, 
oso arraroa baita Lur Azpian Eraikina eusten zuen 
egitura aurkitzea, normalean Eraikina Eraitsia bai-
tago. Baina ez dezagun ahantz Lur Gainekoa ere 
Arkeologia dela. Beraz, kontuz, zeren hor bai, azal-
tzen baitira Arkitektoon Estrukturak, hau da, Eaiki-
na eusten duten Armazoi edo Egiturak. Historidore-
Arkeologoek gehiegi begiratu dute beherantz, orain 
beraiei ere egokitzen zaie gorantz begiratzea, Ar-
kitekto-Arkeologook beherantz begiratzen dugun 
hein berean. Brogiolo-ren kasuan, “Altxaera” edo 
“Elebazioa”, Multzo Arkitektonikoa, eta Fabrika-
ren Gorputza bezalako kontzeptuak erabiltzen ditu.

Euskaraz.

 Elementu Interfaze Horizontalak Zutik 
dauden Estratuekin lotuak daude, eta markat-
zen dituzte Deposito horiek Suntsitu diren 
Mailak. Horma bat Hondatu eta Lurrera Erort-
zen denean sortzen dira (Harris, 1989: 59).

 Vertical Feature Interfaces result from 
the Digging of Holes and are found on most Sites, 
whereas Horizontal Feature Interfaces occur only 
on sites where Remains of Building Survive. Such 
Holes may have served various uses, e.g. Ditches, 
Pits, Graves, Postholes and so on. The Interfaces 
created by these excavations are often Records as 
a part of the Deposits which fi ll the Holes, and 
not as Separate Units of Stratifi cation. This com-
plicates the Stratigraphic Record, since relation-
ships are often made between Layers within a Pit, 
and those surrounding the Pit, without due regard 
for the Original Interface, which is the Pit itself.

Euskaraz,

 “Elementu Interfaze Bertikalak Zuloak 
industearen emaitza dira, eta Aztarnategi gehie-
netan aurkitzen dira, Elementu Interfaze Hori-
zontalak ordea gertatzen dira soilik Eraikinaren 
Hondakinak Irauten duten Aztarnategietan. Halako 
zZloek erabilera diferentetarako balioa izan dute, 
adibidez, Lubaki edo Fosoak, Hobiak, Zangak, 
Hilobiak, Poste-zuloak eta abar. Indusketa hauek 
sortutako Interfazeak maiz Erregistratzen dira Zu-
loak betetzen dituen Depositoen parte gisa, eta ez 
Estratifi kazio Unitate Separatu gisa. Honek Erre-
gistro Estratigrafi koa konplikatzen du, erlazioak 
egiten baitira Hobia betetzen duen Geruza, eta Ho-
biaren inguruan dauden horien artean, ongi begi-
ratu gabe jatorrizko Interfazea, Hobia bera baita.

 Garbi utzi du Harris-ek hemen, oso inpor-
tantea dela Interfazeak beste Geruzak bezalaxe Erre-
gistratzea, itxuraz, oraindik maiz egiten ez dena.

UE-koen Taldekatzeak edo Agrupazioak

 Beste Osagai edo Konponente bat UE-en 
Taldekatzea edo Agrupazioa da, eta honi deitzen 
diogu Aktibitate Estratigrafi koa (AE). Eta halaber, 
AE batzuk osatzen dute era berean, Eraikuntza 
Estruktura bat, hau da, Eraikuntza Ekintza Unita-
rio batekoak diren Elementuen multzoa. Azkenik 
Eraikina dago, hau da, Estruktura guztiek osatzen 

[260] Centro Superior de Investigaciones Científi cas-
ek (CSIC-ek) erabiltzen duen Erregistro-Orria. Luis 
Caballero Zoreda-k guri emandakoa, 2014 Iraila.
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Tresnak

 Paramentuak analizatzeko ditugun tresnak 
ondorengo hauek dira. Lehenik, Dokumentazio 
Grafi koa dugu, oso inportantea dena, Paramentua 
Analizatzen laguntzen digulako, hau baita gau-
za funtsezkoa. Eta gainera, arestian aipatu dugu-
nez, bi bertsio ditu, Planimetria eta Fotografi a. 

 Hemen adierazi behar, dugu, oso kont-
zeptu inportante bat Eraikina Grafi koki erre-
presentatzerakoan, eta zera da, Irudi edo Ima-
jina bat oso ona bada ere, ez dela, aurrean 
existitzen den Eraikinaren ispilu bat besterik. 

 Marrazki bat ordea existitzen denaren 
Analisi bat dela, hau da, Intentzioa duela. Ho-
rregatik da hain inportantea Arkeologian, ma-
rrazten jakitea. Begira bestela, anglosaxoiek du-
ten Marrazketa Tradizioa, ez soilik Arkeologian 
Zientzia guztietan baizik. Marrazkiari dagokio-

 Kontzeptu hau hobekiago argitzeko (Ca-
ballero Zoreda, 1995: 40) esango dugu Estruktura 
bat arkeologian, Elementu, Bolumetriko eta In-
terfazial, Multzo bat dela, bere Unitate Funtzio-
nal eta Kronologikoen bidez defi nituak daudenak 
-Funtzio Berari erantzuten diotenak, eta Momentu 
Historiko Berekoak direnak. Estruktura bat ez da 
Eraikin bat, ezta ere bere partetako bat -Fatxada 
edo Nabe bat- baizik eta Eraikin Historiko batetik 
gelditzen den Elementu Adinkideen Unitatea da, 
hots, Eraikina bera den Serie Estratigrafi koaren 
Etapa bat. Beraz, Eraikina, hau da, guri iritsi zai-
gun Unitate Finala, Estruktura batzuez osatua 
egongo da. Logikoki Estruktura osatzen duten Ele-
mentuek eduki behar dute, Materialen eta Ezau-
garrien Antzekotasun bat -Harlandua, Harlandu-
gabea, Estukatua…-, Unitate Tenporal bat da -edo 
Fase bat, adibidez, Erromanikoa, 13. mendearen 
bigarren erdia-, eta Unitate Genetiko eta Funtzio-
nal bat -Eraikuntzakoa eta Utilitarioa. Estruktura 
bakoitzaren barnean bereizi daitezke Erabilera 
Etapak -Berrikuntzak, Konponketak, Egokitzape-
nak-, baina horiek ez dute eragiten Estrukturaren 
Funtsezko Identitatean, eta hauek, bertan, Sekuen-
tzia Sekundarioak besterik ez dituzte defi nitzen.

Ekintza Mota Diferenteak

 Badira Eraikuntza Ekintzak, Suntsitzai-
leak eta Berreraikitzaileak. Kasu batzuetan era-
kina egiterakoan Ekintzak eraiki dira, beste bat-
zuetan Eraitsi egiten dira, eta azkenik, berriz ere, 
Berreraiki egiten dira. Azken fi nean hau da, lehen 
ere esan dugu, Eraikin Historiko batean etenga-
be gertatzen dela. Eraiki, Eraitsi eta Berreraiki.

Erlazio Espazio/Tenporalak

 Eta azkenik, Erlazio Espazio/Tenporalak 
daude. Alde batetik, Adinkidetasunaren Erlazioa 
dago, hau da, “batu” Ekintzaren bidez sortua, 
azken fi nean une berean egiten den Ekintza. Eta 
bestalde, Lehenagotasun/Geroagotasunaren erla-
zioa dago, ondoren burutzen diren Ekintza hauen 
bidez sortua, “Estali”, “Bete”, “Bermatu”, “Atxi-
ki”, eta “Moztu”. Pixkana ari dira azaltzen Erai-
kin Historiko bat egiten denean, urtetan zehar, 
zein Ekintza egiten duten eraikitzaileek, eta zein 
Erlazio duten beren artean. Gero, mendetan zehar 
Eraikina bukatua denean, Ekintza hauek identi-
fi katuz, eta beraien artean dituzten Erlazioak az-
tertuz, berreraikiko ditugu Eraikinak Historian 
zehar izan dituen Eraikuntza Fase diferenteak. 

[270] Birmingham University-k erabiltzen dituen 
Erregistro-Orriak (I. M. Ferris.ek arabera, eta Martin 
Carver-ek diseinatutakoarekin Batergarria edo Konpa-
tiblea).
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tan artean askoz ere Erosoagoa, Azkarra eta Erraza 
delako. Baina Argazki batek ez du Subjektibitate-
rik, oso gutxi Marrazkiarekin konparatuz bederen. 
Marrazki bat burutzean, egileak erabakitzen du zer 
den inportante, eta zer ez, aurrean duen Eraikinean 
edo jeneralean objektuan, eta kasu bakoitzean, eta 
xede bakoitzerako, zer nahi duen nabarmendu, eta 
zer ez. Beste modura esateko, Subjektibitate osoa 
du, eta hori da zailena, horiek dira Erabaki zaile-
nak, Makinek egiten ez dituztenak, askotan guk 
aginduta ere. makinak “guztia” islatzen dute maila 
berean, ezer ere nabarmendu ala bigarren planoan 
utzi gabe. Gainera beste gauza oso inportantea 
dago ere Marrazkiaren alde. Eraikin edo Objektu 
baten Marrazkia egiteak behartzen gaitu Analizat-
zera, eta nola dagoen egina Ikustera eta Ikastera, 
azken fi nean Ulertzera. Askoz ere zailagoa da, Ar-
gazkia segundu batean atera, eta handik ordu, egun, 
aste edo hilabete batzuetara Argazki horri ongi 
Begiratu, Ikusi, Ikasi eta Ulertzeko ariketa egitea. 

 

nez esan, eskuz egindako Krokis edo Sketch ba-
tek balioduna izaten segitzen duela, Marrazketa 
Teknika Informatikoen proliferazioaren despit. 

 Honekin esan nahi dugu, egun Teknolo-
gian Fede itsua dugula, eta uste dugula Makina 
batek berak bakarrik gauzak perfektuki egiten 
dituela. Eta hori, zorionez, ez da horrela. Eta zo-
ritxarrez, askotan hanka sartze izugarriak egiten 
dituztela makinek, noski, guk hala agindu diegu-
lako. Lehenik, esan behar dugu datuak Makinan 
Pertsonak sartzen dituztela, eta Makinak prozesat-
zen dituenean, deliberazioak ere pertsonek egi-
ten dituztela, eta honek, uste dugu denbora luze 
batean horrela izaten segituko duela. Horregatik, 
Aztarnategiak oso inportantea da oraindik ere, 
Makinek hartzen dituzten datuez aparte, eskuz 
ere datu batzuk hartzea, ondoren, Aztarnategia 
uzten dugunean biak konparatzeko, bada ez bada 
ere. Anglosaxoiek hala egiten dute, gu lekuko.

 Aztertuko ditugu orain, Argazkia eta Ima-
jinaren arteko diferentziak, jende askok oraindik 
garbi ez duen afera baita, eta horregatik gero eta ge-
hiago erabiltzen dugu Argazkia, beste gauza batzue-

[280] Euskal Herriko Unibertsitatea-k (EHU)-k, egun 
erabiltzen duen Erregistro-Orria (2012). [290] M.O.L.A.S-eko Erregistro-Orria. Depositoa edo 

Mozketa (M.O.L.A.S., 1994: Section, fi g. 9)



48315. KAPITULUA. METODO ARKEOLOGIKOA ARKITEKTOENTZAKO AZALDUA

Erantsiko dugu, Eraikin baten Estratigrafi a anali-
zatu eta dokumentatzeak suposatzen duela Eraikin 
Historikoen azterketan, Indusketak Aztarnategian 
suposatzen duena (Caballero Zoreda, 1995: 41). 
“Kontestuen” Analisi Diferentziala, eta horien ar-
teko erlazioen konstatazioa Behaketa edo Obserba-
zio bisualean oinarritzen da (Parenti, 1988a: 249, 
268). Azken autore italiar honek deitzen dio Osser-
vazione Autoptica, hau da, “Behaketa edo Obser-
bazio autooptikoa”, eta honek behartzen du halako 
automatismo graduarekin begiratzea, eta honek 
objektibitatean irabaztea ekartzen du. Beste arkeo-
logo batzuek burututako informazioak, edo modu 
mekanikoz burututakoak, ez du arkeologoa libe-
ratzen lan pertsonal, eta oso inportante honetatik.

 UE-ak ordenatzeko garaian, Numerazio 
eta Erlazio Numeriko batzuk bat erabiliko ditugu. 
Eta Datuak Elementuen Erregistro-Orri Analitiko 
batzuetan erregistratuko ditugu, eta bertan des-
kribatu eta erlazionatuko dugu guztia. Erregistro-
Orrietan [Ikus 260], imajinak erakusten duen mo-
duan Kanpo Finko batzuk egongo dira, eta beste 

[300] M.O.L.A.S.-eko Erregistro-Orria. Masonry 
(M.O.L.A.S., 1994, 3.3.1. Section, fi g. 24).

[310] M.O.L.A.S.-ko Erregistro-Orria. Timber 
(M.O.L.A.S., 1994: 3.4.1. Section, fi g. 31).

[320] M.O.L.A.S.-eko Erregistro-Orrien Atzealdea 
(M.O.L.A.S., 1994: 3.1.1. Section, fi g. 10).
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Euskaraz.

 “Eraikinaren Balio Historikoa dokumen-
tatzeko obligazioa, ondorengo Esku-hartze edo 
Interbentzio Errestauratzailearen Libertatearen 
aurrean.

Deskripzioa eta Diferentziazioa

 Hau egin ondoren, hasiko gara Zonen 
Deskripzio eta Bereizketarekin, eta Taldeak osa-
tuko ditugu lana banatzeko. Esan dugu Dokto-
retza Tesia lan indibidual bat bada ere, benetako 
Indusketa Arkeologikoak Lantegi Kolektibo bat 
izan beharko lukeela, ahal, bada gainera, Trans-
diziplinarra, hau da, diziplina diferenteak mende-
ratzen dituzten pertsonez osatutako Talde baten 
bidez. Bakoitza bestearen diziplinara iraganez. 
Argi baitago pertsona bakar batek “guztia” hart-
zea edo menderatzea, guztiz ezinezkoa dela. 

 Benetako Analisia Elementu eta Azaleren 
Bereizketarekin hasten da. Beraz, hurrengo urratsa 
UE-ak bereiztea izango da, eta horretarako Ikus-
mena oso prestatua izan beharko dugu. Edonola 
ere, Kriterio Teorikoak Estratigrafi koak izan be-
har dute, eta ez soilik Eraikuntzakoak. Elementu 
bakoitza bereizten da Estratuen Indibidualtasun, 
Homogeneotasun, eta Adinkidetasun kriterioen 
bidez. Indibidualtasuna (Estratuaren Osagaiak 
edo Konponenteak, Forma, Azalera eta abar) 
eta Homogeneotasuna (Bariabilitatea) Diskrimi-
natzaile Tipologikoekin egokitzen dira, Estratu 
bakoitzari Tipo bat egokitzen zaio-eta. Eta azke-
nik, zera dago, Eraikuntza Ekintzaren Fosiliza-
zioari esker detektatu daitezkeen Lehenagotasun/
Geroagotasun edo Adinkidetasun Erlazio Estra-
tigrafi koen Kriterioa. Edo beste modura esanez, 
zein Estratu edo Elementu burutu zen Lehena-
go eta zein Geroago, edo Une Berean egin ziren. 

 Ariketa zail eta determinante hau egin 
ondoren, idatzi eta beteko ditugu berezi ditugun 
Elementu eta Interfazeen Erregistro-Orriak [Ikus 
270 eta 280]. Erregistro-Orriak eduki beharko 
luketen Eremu Finkoak ondorengo hauek dira, 
Elementuaren Identifi kazioa Zenbaki baten bitar-
tez, Elementuaren Deskripzioa, hau da, Materiala, 
Tamaina, Zizelkatzea, Apareilua, Junturak, For-
ma, Aurpegiak, Deformazioa, Dimentsioak eta 
Estaldurak esplikatuz, eta Ohar posibleak idatzi. 
Eta azkenik, Erlazioak, hau da, Ekintza Diferen-
teek probokatzen dituzten Erlazio Tenporalak. 

batzuk kasu konkretuetarako. Diagramak edo 
Matrizeak, hau da, Harris Matrix-a erabiliko ditu-
gu Elementuen edo Estrukturen arteko Erlazioak 
dokumentatzeko. Azkenik, erantsiko dugu Ele-
mentuen Zerrenda bat, hau da, Erregistro-Orrien 
Zerrendaren Laburpen bat, laburtzeagatik, Lerro 
bat idatzita Erregistro-Orri bakoitzeko. Ikus dai-
tekeenez Erregistro-Orri bera da Lur Azpirako 
eta Lur Gainerako, hau da, Fundaziorako edo Zi-
mentaziorako, eta Zutik dauden Hormetarako. 
Aztarnategiaren Erregistro Konpletua dela esan 
dezakegu. Horregatik, Deskripzioaren Atalean 
“Kontestuari” edo “Interfazeari” buruz ari da, Lur 
Azpirako, edo Fundazio edo Zimentaziorako, eta 
“Elementua Eraikiari” buruz bai Lur Gainerako, 
Eraikinerako edo Zutik dauden Hormetarako.

Prozesua

Dokumentazioa

 Prozesuari dagokionez esango dugu edo-
zein Analisiren aurretik Dokumentazioa dela. 
Laburpenean esan genuen dokumentatzeko be-
harraren premia bistan dela, oro har, Ondareak 
duen egoera kontuan izanik. Soilik datu positibo 
bat nabarmenduko dugu “desastrearen” barnean, 
tristea bada ere, eta zera da, Eraikin asko Aurri 
Egoeran egotean, Informazio Kantitate handia 
erakusten digutela, beste modu batean ezkututa-
rik egongo litzatekeena. Eraikuntza erdi eraikia 
dagoenean, Estalkietako edo Gorputzeko Zurezko 
Estrukturak erdi eroriak daudean, Hormak haut-
sita daudenean, edo Fundazioa edo Zimentazioa 
agerian dagoenean, Eraikuntzaren misterio guz-
tiak azaleratzen zaizkigu, eta “pribilegio” bat 
da hori ikusteko aukera izatea. Noski, Eraikinak 
egoera egoki batean iraun izan balu ezinezkoa 
izango zena. Guztia estaldurek ezkutatzen baitu-
te. Beraz, prozesuan, lehenik ahal den Planime-
tria Konpletuena burutu beharko litzateke. Eskuz 
ala Konputagailuz, esan dugu biak baliodunak 
direla. Gure iritziz hoberena bien konbinazio bat 
izango litzateke. Zera dio autore espainiarrak (Ca-
ballero Zoreda, 1996: 55) dokumentazioari buruz,

 Obligación de documentar el Valor Histó-
rico del Edifi cio, frente a la Libertad de la poste-
rior Intervención Restauradora.
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(...) as a Complement to Drawings, Photographs 
and Notes, not as a Substitute for them.

Euskaraz,

 “(...) Marrazkien Osagai gisa, Argazki eta 
Oharrak, ez horien Ordezko gisa”.

 Bestalde, Numerazioan problema bat-
zuk azaltzen zaizkigu (Ferris, 1989: 14). Ikus 
dezagun. Praktikan, Estratu edo Estratu Mult-
zo bakoitzetik dugun informazioa, Zenbakiaren 
bitartez errekuperatzen dela, eta horren bitartez 
bere Erregistro-Orrira, eta dagozkion gainontze-
ko instrumentuetara goaz, Erlazio Numerikoak 
edo Indizeak erabiltzen dira, bai Zenbakien Du-
plikazioa saihesteko, eta bai horiek errekuperat-
zeko. Gradu Estratatigrafi ko/Eraikuntzako Gradu 
diferenteen arteko nahasmena gainditzeko ere, 
Milakoak erabiltzen ditugu, Elementuak identi-
fi kazteko –1001-etik hasiz-, eta Ehunekoak Es-
trukturentzat -101-tik 999-ra-, Hamarrekoak eta 
Unitateak utziz Zonak, eta beste instrumentu sekun-
darioentzat. Hauek proposamenak besterik ez dira.

 Araua zera da, Erregistro-Orri bakoitza 
egokitu behar zaiola Elementu bakar bati, baina 
hau praktikan ez da horrela. Elementu bera erre-
kupera daiteke Zenbaki diferentea duten zenbait 
Erregistro-Orrien bidez, eta alderantziz, eEregis-
tro-Orri baten bidez errekupera daitezke Zenbaki 
bera duten zenbait Elementu. Lehen kasua gertat-
zen da, Elementu baten Unitatea galdu egin de-
nean, bai Ekintza Historiko baten ondorioz –hau 
da, geroago parte independientetan zatitu den Hor-
ma bat, adibidez-, edo Diferentziazio Kriterio be-
rengatik, edo-ta parteak bereiztea erabaki denean 
Elementu Diferentetakoak direla egon daitekeen 
Zalantzarengatik, Analisiaren ziurtasuna segur-
tatzeagatik, eta ondoren Elementu berea dela de-
mostratuko balitz ere. Bigarren kasua, gertatzen 
da, Elementuak edo Sub-Elementuak modu siste-
matikoan ezaugarri exaktuekin errepikatzen dire-
nean, eta berehalako Analisiak segurtatzen due-
nean Ekintza berekoak direla (adibidez, Obrako 
Tongadak edo Geruzak, edo Habe-zulo serie bat).

 Elementuen Numerazioaren Ordenak 
planteatzen du, Lur Azpiko (arkitektoontzako 
Fundazioan edo Zimentazioan) eta Lur Gaineko 
(arkitektoontzako Zutik dagoen Eraikinean) Es-
tratigrafi aren artean gertatzen den diferentzietako 
bat. Lur Azpiko Indusketan, Numerazioak koin-

Erregistro-Orrian marraztuko dugu Sekuentzia Es-
tratigrafi koaren Diagrama partzial bat, hau da, de-
lako Elementuaren Erlazioak inguruan dituenekin. 

 Erregistro-Orri hauek zaharkiturik gel-
ditu zaizkigu, batez ere MOLA, Museum of 
London Archaeology-koekin elkar lan egin on-
doren 2016-an. Bere Erregistro-Orriak kon-
pletuagoak baitira (Ikus 290, 300, 310, 320).

 Elementua ongi analizatu ondoren, 
eta berari buruz gogoeta lasaia egin ondoren, 
Interpretazioa Kronologiko eta Funtzionala 
egingo dugu. Elementuari, Aktibitateari, Es-
tratigrafi ari edo Datatzeari buruz argudiatuz.

 Azkenik, Erregistro-Orrian, bes-
te Erregistro-Orrietako Erreferentziak, Pla-
noak, Argazkiak eta abar jarriko ditugun Atala 
dago. Erregistro-Orri batetik bestera joateko. 

 Esan behar da ere, Erregistro-Orrien 
burutzeak ez duela inola ere Marrazkiak egi-
tetik liberatzen. Autore ingeles batek (Fe-
rris, 1989: 12-17) ongi gogorarazten zigunez, 

 

[330] Harris-en Matrizea adibide erreal batean. Sevilla-
ko Katedrala. Puerta del Lagarto, hau da, “Muskerra-
ren Atea”, eta Giralda. Analisi Estratigrafi koa. M.A. 
Tabales-ek arkeologoak burutua. Sevilla. Espainia. 
(Tabales, 1997: 294).
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ez gauden arkitektook, bera ere arkitektoa baita, 
kontzeptua hauek ongi ulertzeko, adibideak, jart-
zen ditu, anglosaxoien modura. Eta zera dio bes-
te autore italiar batzuek (Parenti, 1986; Parenti, 
1988; Brogiolo59, 1988) progresiboki testu bat-
zuen bitartez Erlazio Estratigrafi ko Arkeologikoak 
hartzen joan direla, Arkitekturaren estudiatzeko. 
Autore hone arabera, Erlazio Estratigrafi koak 
izan daitezke bi modukoak. “Adinberekora-
sunekoak”, hau da, Bi Eraikuntza Unitate, Obra 
Eraikuntzako une berean burutuak. Eta Lehe-
nagokotasun/Geroagotasunekoak, hau da, Bi 
Eraikuntza Unitate, Segidan edo Suzesioan ger-
tatu ziren Eraikuntza Fase diferentetan burutuak. 

 “Adinberekotasuneko” Erlazioak ondo-
rengo hauek ditugu. “Honi lotzen zaio”, elkarrekin 
eraiki diren bi unitateen kasua da, adibidez, Bi Hor-
ma elkarren artean Trabatuak daudenak. “Honen 
berdina” Garai Berean burutuak baina egun elka-
rren artean Kontaktu Fisikorik Ez dutenak, abidi-
bez, Leiho Serie bat, guztiak berdinak, une bererean 
existitzen zen Horma batean txertatuak, edo Erai-
kintza Ekintza berari dagozkion Habe-zulo Serie 
bat. “Honen berdina” Ekintza, arrazoi diferenteen-
gatik izan daiteke. Identitatez, adibidez, Horma bat 
Hautsi egin da. Guk Hormaren Bi Parte Separatu 
ikusten dugu, baina irakurketa Fisiko Jarraia posi-
ble egiten Ez duen Mozketa baten bidez Separatua 
dago baina guk ikusten dugu Horma Bera dela. Ti-
pologiaz, adibidez, arestian aipatu ditugun Leiho 
Seri bat, forma, Dimentsio eta Material Berarekin 
burutuak daudelako. Eta azkenik Funtzionalitatez, 
adibidez, arestian ere aipatu ditugun Operazio Be-
reko Habe-zuloak, guztiak Tamaina Bereko Ha-
beak errezibitzeko prestatuak (Mileto, 2000: 4). 

 Lehenagotasun/Geroagotasun erla-
zioak ondorengo hauek ditugu. “Atxikitzen 
da”/”Atxikitzen zaio”, hau da, bertan, Atxikit-
zen den Unitatea Atxikitzen zaion Unitatea bai-
no Geroagokoa da. Adibidez, beste Horma bati 
Atxikitzen zaion Horma Geroagokoa da. “Ber-
matu” edo “apoiatu”, hau da, bertan beste baten 
gainean Bermatzen Den Horma, Bermatua Izan 
Den Horma baino Geroagoagokoa da. Adibidez, 
Suntsitua dagoen Eraikin batean, Horma Zahar 
baten gainean Horma berri bat Bermatzen denean.

 “Estaltzen du”/”Honek Estalia da”, hau da, 
bertan, Estaltzen Duen Unitatea Estalia Dagoena 
baino Geroagokoa da. Adibidez, Horma bat Es-
taltzen duen Luzitu berri bat Aurreko Luzituaren 

tziditzen du Kontestuen (Estratuen) Induste edo 
Eskabazio Ordenarekin, beraz teorikoki, orden 
hau bere Metaketa edo Deposizio Historikoaren 
kontrakoa da, eta printzipio hau soilik mantendu 
daiteke induskatzera goazen azalera ez bada oso 
zabala, eta beraz ez bada Serie Estratigrafi ko di-
ferentetan banatzen. Praktikan, Lur Azpiko In-
dusketan (Fundazioan edo Zimentazioan), zaila 
bada Ordena hau mantentzea, gutxienez logistika-
rengatik, Lur Gaineko Indusketan (Zutik dagoen 
Eraikinean) ia ezinezkoa da. Normalean oso zai-
la izaten da Lehen Bistan, Elementu guztiak eta 
bakoitza bereiztea, metatu edo eraiki ziren Ordena 
bereiztea, batez ere Horma bakoitzaren simulta-
neitateagatik, horrek errepresentatzen baitue Serie 
Estratigrafi ko indibidual bat, eta Mozketa Erlazio 
ugariengatik. Horregatik, ezinezkoa da kointzi-
ditaraztea “Numerazio Ordena” eta “Numerazio 
Historikoa”, berrienetik zaharrenera arte, Lur Az-
piko Indusketan proposatzen den moduan. Horrek 
behartzen du, Numerazioa Aleatorioa izan dadin, 
soilik gure Lan Prozesuaren Ordenari jarraikiz.

 Erlazio Estratigrafi ko/Eraikuntza Erlazio-
en Analisia, dudarik gabe, Prozesuaren parterik de-
likatuena da (Caballero Zoreda, 1995: 43). Bertan, 
hiru Analisi diferente nahasten dira. Elementuen 
“Kokapen Espazialarena”, hau da, Elementuak 
“Kontaktuan ala ez” dauden, edo “Gainean”, “Az-
pian”, “Aldamenenan”, eta honek parekatua dara-
ma Elementu hura sortu zuen “Eraikuntza Ekintza”, 
hau da, “Estali”, “Bete”, “Bermatu” edo “Apoia-
tu”, “Atxiki”, “Moztu”, “Batu”, eta abar, eta hau 
amaitzen da “Adinkidetasun” edo “Lehenagotasun/
Geroagotasuneko” “Sekuentzia Tenporal” batean.

 Eraikuntza Ekintzak eta beren Balio Es-
pazio/Tenporala, Erlazio Estratigrafi ko gisa, 
hainbat motatakoak izan daitezke. Alde batetik 
Zuzenak daude, hau da, “Kontaktuan daudenak”, 
“Lehenagotasun/Geroagotasun” Erlazio batez, 
eta ondorengo Ekintza hauek dira, hots, “Ber-
matu” edo “Bermatu” edo “Apoiatu”, “Estali”, 
“Moztu”, “Bete” eta abar. Eta “Adinkidetasun” 
Erlazioarekin, ondorengo Ekintza, “Batu”. Eta 
bestetik aldetik Zeharkako Erlazio Estratigra-
fi koak daude, hau da, Kontakturik Ez dutenak, 
eta ondorengo hauek dira, “Honen Berdina”, 
“Honen Baliokidea”, eta “Honekin Erlazioan”.

 Praktikara eramanda (Mileto, 2012: 290, 
291) Erlazio Zuzenak ondorengo moduan gertat-
zen dira. Eta irakurleak, batez ere familiarizatuak 
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zea), eta pixkana joango gara “Periodizazioa” 
edo “Fasean Jartzea” burutzen, hau da, Eraikunt-
za “Fase Historiko” bera osatzen duten Aktibita-
teen multzoa egiten, Aktibitateak biltzen. Horrela 
Elementuetatik Estrukturetara eta aktibitatetatik 
iraganez, horrela, Eraikin Historikoaren “Batasun 
Ordenatua” berreskuratuko dugu. Diagrama hauek 
lotuz, Zonako Diagramak osatuko ditugu, eta 
gero, Eraikina Osoaren Estruktura edo Aktibita-
teen “Diagrama Periodizatu Finala” egingo dugu.

 Azkenik Datatzea dago, eta hau, Adie-
razle Kronologikoen bidez lortuko dugu, hau da, 
Katalogatuak eta Kronologia Absolutua eskaint-
zen duten Ezaugarri Tipologikoen bidez. hau da, 
aurretik Datatuak dauden Elementuak erabiliz, be-
rriak datatzeko. Eremu honetan, lan handia dago 
burutzeko, gure Eremu Zabalean, esan nahi baita, 
Historikoki Baskonia deitzen den zonan, Pirinioe-
taz bi aldetara. Beharrezkoa da pixkana lortzen 
joatea Eraikuntza Sistemen Katalogo bat, Har-
landuak, Harlanduskak, garai diferentetako Har-
landugabeak, eta hauek osatzen dituzten Apareilu 
Mota diferenteak, eta pixkana datatzen joan. Baina 
horrek noski, beste Tesi baterako emango zukeen.

Geroagokoa da. Edo Luzitu bat Estaltzen Duen 
beste Luzitu berri bate aurrekoaren Geroagokoa da 
“Mozten du”/”Honek moztua da”, hau da, bertan, 
Moztua Dagoen Unitatea, Mozten Duen unitate edo 
Interfazearen Lehenagokoa da. Adibidez, Eraiste 
Ekintzan, Eraisten Den Horma Lehenagokoa da. 
“Betetzen du”/”Honek Betea izan da”, hau da, 
bertan,  Betetzen Duen Unitatea, Bete Dena bai-
no Geroagokoa da. Adibidez, Leiho baten Betet-
zea edo Itsutzea Leihoa bera baino Geroagokoa da.

 Gero badira Dudazko eta Seguru gisa ka-
lifi katu daitezkeen Erlazioak; “Sinpleak”, “Kon-
plexuak” eta “Multipleak”. Unitate berekoak, 
“Berdintasunekoak” eta “Antzekotasunekoak”.

 Ekinta hauek guztiak Diagrametan adie-
razten dira, Zeinu eta Ikono diferenteen bidez, 
eta Zeinu eta Ikono, oraindik ez daude arau-
tuak. Esan daiteke, oraindik autore bakoitzak 
bere Seinalizazio Mota Propioa erabiltzen duela.

Sistematizazioa eta Sintesia

 Hurrengo fasean saiatuko gara lortu-
tako informazioa Sistematizatu eta Sintetizatzen. 
Diagramak egiten duena zera da, laugarren diment-
sioa dokumentatzen du, hau da, Denbora. Horrela, 
Diagramaren “Ilarek” Sinkronia adierazten dute,  
hau da, Momentu Historiko berean burututako 
Elementuak Taldekatzen edo agrupatzen dituzte. 
“Zutabeek” ordea, Diakronia adierazten dute, hau 
da, Denboran gertatzen den Sekuentzia bat. Be-
raz, Diagrama eraikitzerakoan, “Ilarek” adieraziko 
dute “Adinkidetasun” Erlazioa, eta “Zutabeek” 
ordea “Lehenagotasun/Geroagotasun” Erlazioa. 

 Egingo dugun lehen Diagrama hau, Ele-
mentua bakoitzarena beste Elementuekiko izango 
da, eta Erregistro-Orri bakoitzean egingo dugu. 
Hori erantsi beharko diogu Zonako Diagramari, 
eta ondoren Estrukturako Diagramari. Elementu 
Diagramatik, Diagrama konplexuago batzuetara 
[Ikus 330] iragateak dakar Erlazio Erredundan-
teen aurretikako Deuseztatzea, Tarteko Erlazioak 
Ezabatuz, hau da, bi elementuen arteko erlazio 
konplexuak, bakar batera murriztuz, eta horrela, 
Erlazio Lerroak ahal den gehien sinplifi katuz. Eta 
ikusiko ditugu ere, Aktibitateen arteko Korrela-
zioak, hau da, Unitate Estratigrafi ko Sinkronikoak 
(Gogora dezagun, “aktibitate” bat dela, bultzada 
berab egindako Ekintzak biltzea, adibidez, Hor-
ma berean zulatu diren zenbait Habe-zulo irekit-

[340] Latasaga Gaztelu-Jauregiko Fatxada Nagusia. 
13-18. mendea. Izura-Azme. Egungo Nafarroa Behe-
rea. Oinarrizko Analisi Estratigrafi ko bat burutua dago, 
baina Metodo Arkeologikorik gabe. Marrazkia Benoit 
Duvivier (Duvivier; Legaz, 2002)
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Zera dio Arkitekto-errestauratzaile espainiar ba-
tek (Leandro Cámara Muñoz, 2014), Errestaura-
zioan berezi egin behar dela Materiaren eta Ba-
lorazioaren artean. Materia izango da Ondasuna 
bera, Balorazioa ordea izango da gure garaiko 
“Inpostazio Kulturala”. Hau da, Sozietate Bakoi-
tzak Une Historiko Bakoitzean Balio bat ematen 
dio Ondareari. Ondasuna, gure “Inpostazio kul-
turalek” ahal den gehien errespetatu behar duten 
Objektu bat da, eta gainera Preserbatu eta Balioa 
eman behar diogu. Monumentuei ematen zaien Ba-
lio hau Aldakorra da. Errestaurazioak gauza irekia 
izan behar du, Sozialki Ulertua, eta ez Teknikoen 
Erabaki hutsa, baizik eta hauek Garai Bakoitzean 
interpretatu beharreko zerbait da. Errestauratzea, 
gure Ondarearen Ondasun bat Balioan jartzea da.

 Eta bukatzeko, ikus dezagun zer zion ar-
keologo italiar Andrea Carandini-k arkitektoei 
buruz, arkeologo espainiar Juan Antonio Qui-
ros-ek aipatzen duenez (Quirós Castillo, 2006: 
4): “Ikusten dugu arkitektoek (Errestaurazioak) 
proiektatzen dituztela, (Eraikinaren) Historiko-
Artistiko motako irakurketa generiko eta formal 
bat egin ondoren, dakigunez Analisi Arkeologiko 
baten antzekoa dena, Astrologia Astronomiaren 
antzekoa den modu bertsuan… Egon zen garai bat 
arkitektoa arkeologoa zena. Gero Arkeologia utzi 
egin zuen, bere burua Artistatzat hartuz, hain zu-
zen ere, Arkeologiak Metodo Estratigrafi koa hartu 
zuenean, eta arrazoi honengatik, ez da egun, eta 
izan beharko luke, Arkitekturaren Jakinduriaren 
parte”. Guk lan honekin nahi duguna zera da, Ar-
kitektoek Galdu zuten Eremu hori Berreskuratzea.

 kapitulu honetan ikusi ditugun bi konta-
kizun hauek, anglosaxoiak eta latindarrak, duela 
urte batzuk, bibliografi a ikertzen hasi ginenean, 
ez zuten loturarik, eta gezurra badirudi ere bere 
literaturako biografi a ez zen gurutzatzen, kasu 
bakan batzuetan izan ezik. Abididez, kontakizun 
anglosaxoierako erabili dugun gidoian aipatzen 
dituen 58 Erreferentzia Bibliografi kotik guztiak 
dira anglosaxoiak. Eta kontakizun latindarrerako 
erabili dugu gidoian aipatzen dituen 42 Errefe-
rentzia Bibliografi kotik 40 latindar dira, eta 2 an-
glosaxoi. Noski, arkeologo kultuek, latindarrek 
ere, ingelesa dakitenez, mundu anglosaxoian zer 
gertatzen den jakingo dutela pentsatu nahi dugu. 
Ez gaude segur alderantziz gauza bera ote den.

 

Publikazioa

 Lana bukatu ondoren publikatu egin behar 
da, edo Depositoan utzi kontsultatu ahal izan dadin. 
Memoria, etapatan, antolatua egongo da. Lehen 
Etapa Diagramena izango da. Gero Aktibitate Estra-
tigrafi koen eta Unitate Estratigrafi koen Zerrenda, 
eta horietan azalduko da Periodoa, Aktibitatearen 
edo Estrukturaren Zenbakia, Unitatearen Zenbakia, 
Aktibitateen edo Unitateen izena edo izenak, des-
kripzio labur bat, Kokapena, Zona, Aktibitatearen 
edo Unitatearen aurreko Planoa, eta Aktibitatearen 
edo Unitatearen ondorengo Planoa. Eta azkenik, 
Planimetria etorriko litzateke Froga Zientifi ko gisa.

 Bistan da, memoriak kontuan izan behar 
duela ez soilik emaitzen Aurkezpen edo Presentazio 
Sintetikoa, baizik eta erraztu egin beharko duela, 
horietara heltzeko segitu den Argudiatzea, eta segi-
tu den Prozesua kontrastatzea posible egingo duen 
Dokumentazioa, lanean zehar eman diren urratsak 
berregiteko, eta bere kasuan, lortu diren emaitzak, 
beste ikertzaile batzuk Kritikatu eta Zuzentzeko. 
Soilik horrela kontsideratu daiteke prozesua “Zien-
tifi koa” izan dela. Zailtasun nagusia zera da, Ele-
mentuen Analisi Erregistro-Orri guztiak publikat-
zea, garbira pasatzeak ekarriko zukeen lanagatik, 
eta Erregistro-Orriek okupatzen duten bolumena-
rengatik. Problema hau soluzionatzeko proposat-
zen da, Erregistro-Orrien Publikazioaren ordez, 
Elementuen Zerrenda publikatzea, hau da, Unitate 
Estratigrafi ko bakoitza Lerro batean deskribatu, eta 
gainera elementuak bere Zenbakien bidez diferen-
tziatuak dauden Planimetria Konpletu bat entregatu.

 Metodo honek ez du soilik Interes Histo-
riko bat, baizik eta Aplikazio zuzena da, adibidez, 
Eraikin Historikoen Errestaurazioan, eta arlo ho-
rretan bere fi losofi a erreboluzionatzera hel daiteke. 
Elementuz elementuko analisiak posible egiten du 
Eraikinaren Diagnosi Zehatz eta Detailatua, modu 
berean detailaturiko preskripzioan bukatuko dena. 
Kontuan izan behar bada ere, jada esan dugunez, 
kontzeptualki ez direla gauza bera, eta izatez, ez 
dute zertan bat etorri behar exaktuki, Elemen-
tu Estratigrafi koak eta Eraikuntza Elementuak. 
Gainera, Informazio honek posible egiten dio 
Arkitekto-errestauratzaileari Eraikina eboluzio-
an dagoen Izaki Bizidun gisa kontsideratzea, eta 
ez “Tipo” teoriko “Fosil” gisa, eta horrela, eba-
luatu eta neurtu dezake, Fase bakoitzak Eraikin 
Finalaren Eraikuntzan izan duen inportantzia.
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Horrela, behin eta berriz esaten dugu, posible dela 
Eraikuntzaren Sekuentzia Erlatibo bat sortzea, hau 
da, zer den zaharrena eta zer berriena jakitea. Gero 
nahikoa da objekturen bat datatzea puzzle osoa 
muntatzeko, hau da, Eraikuntza Fase guztiak orde-
natzeko. Baina hau ez da modu garbi eta planifi ka-
tu batean gertatu, baizik eta unean uneko erabakiak 
hartuz. Eta Arkitektura Elementuak urtetan zehar 
hondatzen joan diren neurri berean, kentzen, jart-
zen, konpontzen, eta berritzen joan dira, garai eta 
Obra Maisu diferenteek, bakoitza bere ezaguerekin, 
eta egiteko moduarekin. Honekin esan nahi dugu 
Hormei oso adi begiratu behar diegula, eta galde-
ra asko egin, eta zortea bada, erantzun asko jaso. 

 Horrela, bostehun urtetako transformazio-
ak ditugu, hortaz, berau ulertzeko konplexitatea 
bistan da. Eraikin Historiko bat historian zehar al-
datzen den zerbait dela ilustratzeko, ekarriko dugu 
hona orain Latsaga Gaztelu-Jauregiko Jatorrizko 
Dorrearen Iparraldeko Fatxada [Ikus 340]. Ber-
tan atzematen dira Apareilu Forma eta Tamaina 
Diferentekoak, Irekitako Ate Berriak, Itsututako 
Leiho Zaharrak eta abar. Baina begiak oso pres-
tatuak izan beharko ditugu, ongi begiratzeko, han 
zer gertatu zen, guk uste baino gauza askoz ere 
gehiago jazo baitzen segur. Horregatik, absurdua 
da Eraikin Historiko bat, besterik gabe, mende 
zehatz batekoa denik esatea, mende guztietakoa 
baita. Batzuetan zirkunstantzia historikoak direla-
eta, Eraikin batzuk erdi Fosilizatuak geratzen dira, 
egia da, adibidez, abandonatu egin direlako garai 
konkretu batean betirako, baina ez da hori ohikoe-
na. Normalean etengabe, garai historiko bakoitzak 
bere ekarpena erantsi dio Eraikin Historikoari.

 Hau guztia mahai gainean dugularik, 
hau da, Printzipio Estratigrafi koak, Osagaiak 
edo Konponenteak, Instrumentuak, eta Pro-
zesua, gai izango beharko genuke Paramen-
tu baten analisi Estratigrafi koa burutzeko. Eta 
saiatuko gara Prozesu hau guztia gauzatzen, 
Latsaga-ko Gaztelu-Jauregiko Jatorrikzo Do-
rreko lau Hormetan. Leku eta denbora proble-
mengatik. Beraz, hemen saiatuko gara hurrengo 
Kapituluan emango ditugun urratsak kontatzen. 

 Lehen gauza Eraikinera Hurbiltzea izango 
da. Jada Tesinan burutu genuen aurretikako lana 
da, eta beraz, oinarri bat dugu. Hortaz, koka de-
zagun Eraikina bere Testuinguruan. Horrela, Erai-
kin Multzora zenbait Hurbiltze burutu ziren. Hau 
da, burutu zen Kanpoko Ibilbide Bisuala, Barneko 

Eta azkenik, irakurleak hobeto uler dezan esango 
dugu, adibidez, gure Tesiaren gai den, Latsaga-
ko Gaztelu-Jauregiaren kasuan, Eraikin Multzoak 
hartzen duela, 12. mendetik 17. mendera. Baina 
gauza bera gertatzen da Eraikin Historiko guztie-
kin. Oso arrunta da entzutea, “arkitektoen artean 
ere”, ondorengo galdera. Eraikin hori zein ga-
raitakoa da? Galdera okerra da. Ez da munduan 
Eraikin Historikorik garai batekoa denik. Gertatu 
daitekeena da, behar bada, garai bat besteekiko 
nabarmentzea. Baina normalean batek pentsatzen 
duena baino garai askoz ere gehiago dago. Ez da 
Eraikin bakar bat, baizik eta Eraikin asko dira de-
nak elkarturik, edo beste modura esateko Eraikina 
bizirik dagoen izaki bat da. Adibide ilustratibo bat 
jartzearren, Latsaga-ko Erainkin Multzoa, lehen 
begiradan ikusi ezkero, Eraikin Multzo Homoge-
neoa dirudi, ikusten da Elementu Diferenteak dau-
dela baina esan dezagun Harmonia batean daudela 
antolaturik, eta posible dela aurretik pentsatutako 
Plan bati egokitzen zaiola pentsatzea. Baina bene-
tan gertatu dena, Multzo hori, eta Eraikin bakoitza 
eraikitzerakoan, beste gauza bat izan da. Jada esan 
dugunez, Hastapenean Dorre Isolatu bat eraiki 
zen, jar dezagun 13. mendean. Eta hori sozietate 
zehatz batek egin zuen. Ondoren Barruti bat altxat-
zea erabaki zuten Jatorrizko Dorretik abiatuz, eta 
gelditzen diren hiru Izkinatan, Dorre Moduko De-
fentsa Elementuak ezarriz, Sarrera Dorrea, Dorre 
Diagonala, eta azkenik Goaita edo Garita. Hau, 14. 
mendearen inguruan gertatu zen. Beste sozietate 
bat zen, edo beste modura esan da sozietate bera 
baina jada eboluzionatu zuena. Ondoren, Harrizko 
Harresiz osaturiko Barrutiak Seguritate nahikoa 
ematen zuenez, jabeek erabaki zuten Jaun-Ande-
reen bizitza, orduan zebilen garaiarekin pixka bat 
egokitzea Konfortaren aldetik, eta Jatorrizko Do-
rre Zahar Hertsia, eta bizitzeko Deserosoa utzi, 
eta Ipar-Mendebaleko Hormaren kontra bermatu-
ta eraiki zituzten kondizio hobetako Etxebizitze-
tara mugitu, Fatxada Nagusia Hegoaldeari begira 
zutenz, etxebizitza berri hauek aireztapen eta ar-
giztapen hobea baitzuten. Beraz, Eraikinen Arki-
tekturaren Instrumentu den Paramentuen Analisiak 
posible egiten du hau dena pixka bat deskubritzen 
eta ordenatzen joatea. Ez Horma bakoitza zein 
garaikoa zen dugun kuriositate huts batengatik, 
baizik eta hori eraiki zuen Sozietatea hobekiago 
ulertzeko. Hau da, Eraikinen Arkeologia den Di-
ziplinak duen Instrumentu honek, eraikuntzan ze-
har egon diren Unitate Estratigrafi ko bakoitza, hau 
da, nolabait esateko Eraikuntza Bultzada bakoitza, 
Identifi katzea eta Erregistratzea posible egiten du. 
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Tamaina, Zizelkatzea, Apareilua, Junturak, For-
ma, Aurpegiak, Deformazioa, Dimentsioak, Es-
taldurak, eta atzemango ditugun beste obserbazio 
batzuk deskribatuz. Eta ikusiz, Elementu horrek 
inguruan dituenekin dituen erlazio Tenporal eta 
Fisikoak. Hau da, Lehenagokotasun/Geroagota-
suna edo Adinkidetasun Erlazioak, eta Eraikit-
ze eta Eraiste Ekintzek probokaturiko Erlazioak. 
Azkenik, Elementuaren eta inguruan dituen Ele-
mentuen Diagrama edo Matrizea egingo dugu.

 “Seigarren Urratsa” gertatuko da, Elemen-
tua analizatu ondoren, eta berari buruz gogoeta 
egin ondoren, Interpretazio Kronologikoa eta Fun-
tzionala egingo dugunean. Elementua, Aktibita-
tea, Estratigrafi a eta Datatzeari buruz Argudiatuz.

 “Zazpigarren Urratsa”, izango da, le-
hen Elementu Diagrama hau eranstea Zonakoari, 
eta Estrukturakoari. Elementu Diagramatik bes-
te Diagrama konplexuago batzuetarako iragateak 
ekarriko du aurretik ikusitako Erlazio Erredun-
danteen murriztea, Tartekoak Ezabatuz, eta bakar 
batera murriztuz Elementuen arteko Erlazio Kon-
plexuak. Modu honetan, Erlazio Lerroak ahal den 
gehien sinplifi katuz. Horrela, eraikitzen joango 
Diagrama bat eta bertan, Ilarek adieraziko dute 
Sinkronia, hau da, Elementu Adinkideak, eta Zuta-
beek Diakronia, hau da, Sekuentzia bat Denboran.

 “Zortzigarren Urratsa” izango da Ele-
mentuak Taldekatzen edo Agrupatzen joan, eta 
Periodizazio edo Fasean Jartzea sortzen joan, hau 
da, Eraikunzta Fase Historiko bera osatzen duten 
Aktibitateen Multzoa Taldekatuz edo Agrupatuz. 

 “Bederatzigarren Urratsa” Diagrama 
hauek lotuz joatea da, eta konpletatuko ditu-
gu Zonakoak, eta gero Eraikin Osoaren Diagra-
ma Final Periodizatua, eta horrela, Eraikin His-
torikoaren Batasun Ordenatua berreskuratuz 
joango gara, bere Kronologia Erlatiboarekin.

 “Hamargarren Urratsa” azkenik, da-
tatzea da, eta hori lortuko dugu Adiera-
zle Kronologikoen bitartez, hau da, Katalo-
gatuak dauden, eta Kronologia Absolutua 
eskaintzen duten Ezaugarri Tipologikoen bitartez.

 Laburbilduz, ikusi dugu Eraikin Historiko 
baten azterketari aurre egiteko zein Metodologia 
erabili behar den, beraz, teorian prest gaude Latsa-
ga-ko Jatorrizko Dorreko Analisiari ekiteko. Inoiz 

Ibilbide Bisuala, Lehen Hurbiltzea egin zen Tipo-
logiara, Kronologiara, erabilitako Eraikuntza Sis-
temara, han bizi ziren Pertsonaia Historikoengana, 
haiek zituzten Bizi Moduetara, kokatzen den tes-
tuinguru Historikora, hornitu zuten Defentsa Siste-
mara, Eraikinak osatzen duen Kategoria juridiko-
ra, hau da, Armeria Buru Jauregietara, Gerraren 
Artera, eta azkenik, bere Inguru Hurbila eta Urru-
na erlazionatzen zituzten Komunikazio Bideetara.

 Honen ondoren jada kondiziotan gau-
de Eraikina osatzen duten Paramentu konkretuei 
ongi begiratzeko. Latsaga-ko Gaztelu-Jauregiko 
Jatorrizko Dorrean Zentratuko garela esan dugu. 
 
 “Lehen Urratsa” Hurbiltze Bi-
sual Arretatsua izango da. bertan saia-
tuko gara Hormen multzoa konprenitzen. 

 “Bigarren Urratsa” ikusten duguna Ma-
rraztu eta Oharrak hartu, in situ, eta Eskuz. Hemen, 
txostenean dagoeneko aipatu dugunez, hasten da 
Dokumentazio lana, baina baita ere Analisiare-
na, Marrazteak analizatzera behartzen baikaitu. 

 “Hirugarren Urratsa” eskuz egin zitekeen 
baina guk Teknologia Informatikoa diferenteen 
laguntza hartuko dugu, konkretuki Fotogrametria-
rena (Ortofotoa). Fatxaden Argazkiak hartuko di-
tugu, Kanpotik eta Barnetik, eta ondoren, Konputa-
gailu batez errektifi katu egingo dugu, Perspektibak 
sor zitzakeen deformazioak zuzenduz. Beraz, jada 
badugu Imajina bat, ez dena Objektuaren emaitza 
zuzena besterik, ez baitago diskriminaziorik, kolo-
re multzo bat da. Imajina honen gainean Paramen-
tuak Marraztuko ditugu Autocad-en, eta hemen, 
berriz ere, Analisia azalduko da, gu baikara Ma-
kinak zer Marraztuko duen deliberatuko dugunak.

 “Laugarren Urratsa” benetako Analisia has-
ten denan hasten da, hau da, Elementuen eta Azaleren 
Diferentziazioarekin. Ondorioz, Unitate Estratigra-
fi koak (UE)-ak berezi beharko ditugu. Dagoene-
ko esan dugu Kriterio Teorikoak Estratigrafi koak 
izan behar dutela, eta ez soilik Eraikuntzakoak. 

 “Bosgarren Urratsa” Elementu eta Inter-
fazeen Erregistro-Orriak betetzea da. Elementua 
zenbaki batez identifi katuz, eta jada esan dugu 
arbitrarioa izango dela zenbaki hori, a priori, ez 
baitugu ezagutzen Estratuen Metatzen edo Depo-
sizio Ordena. Elementuak deskribatuko ditugu, 
ondorengo ezaugarri hauen arabera, Materiala, 
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 Ezin da dudarik egon, Edward Harris-en 
lanak, Estratigrafi a Arkeologikoari dagokionean, 
Indusketa Arkeologiko batean zehar aurkitzen du-
gun Estratigrafi aren Erregistroa eta Interpretazioa 
Erreboluzionatu egin zituela. Geologiaren Lege 
errotuak Metatze edo Deposito Arkeologikoeta-
ra adaptatuz, eta Segida edo Suzesio Estratigra-
fi koaren Lege adizionala identifi katuz, autore ho-
nek garatu zuen Metodologia bat zeinaren bitartez 
Aztarnategi bateko Sekuentzia Estratigrafi koa 
determinatua izan daitekeen modu Sistematiko 
eta Zorrotz batean, Unitate Estratigrafi ko Indibi-
dualen arteko Erlazioak aztertuz. Metodo hau, eta 
bertatik suertatzen diren “Harris-en Matrizea”-
ren Diagramak modu hedatuan erabiltzen ari dira 
Arkeologian, 1970-an inbentatu zirenetik. Hala ere 
bere aplikazioa, batez ere Lur Azpiko Metatze edo 
Depositoei aplikatu zaie, baina baita ere, ez Zutik 
dauden Eraikinei. Egitate hau partikularki nahas-
garria da, batek kontsideratzen duenean Arkitek-
turaren Historialariak izan direla Eraikinak modu 
Analogikoan eta Estratigrafi koan aztertzen aritu 
direnak 19. mendetik, eta egun ere horrela egi-
ten jarraitzen dutela. Orain Metodo Arkeologikoa 
aplikatzea falta zaie.

 “Harris-en Matrizea” Zutik dauden Erai-
kinei aplikatzea demostratu da egokia dela, estu-
dio honetaz gain publikatu diren beste hiru estu-
dioetan arrakasta handikoa izan baita, nahiz eta 
modifi kazioak beharrezkoak diren, Erlazio Estra-
tigrafi koen Interpretazioa eusten duten funtsezko 
Lege Estratigrafi koei aplikatzea. Erakutsi denez, 
metodoak funtzionatu dezan batek neurri handi 
batean ez ditu aintzat hartu behar Geologiatik de-
ribatzen diren Jatorrizko Horizontalitatearen eta 
Jatorrizko Kontinuitatearen Legeak, beraien ordez 
Jatorrizko Kontsolidazio Lege berri baten alde egi-
nez. Gainera, arreta handia jarri behar da zer den 
“goia” erabakitzerakoan, zutik dagoen Fabrika 
bati gainezartze edo Superposizio Legea aplikatze-
rakoan, Eraikinak Lur Azpiko Estratifi kazioari for-
ma ematen dioten indar naturalen kontra eraikita 
daudelako. Segida edo Suzesio Estratigrafi koaren 
Legeak aldatu gabe irauten du bere aplikazioan, 
bai Lur Gainean zein Azpian.

 Ikusi dugu Arkitekturan aplikatzen den 
Metodo Arkeologikoa, ia guztiz onartzen dela 
jada. Gertatzen dena da, bere espezifi tatera mol-
datu behar dela. Autore diferenteek proposatzen 
dituzte modifi kazioak baliagarriagoa izan dadin.

ez ahantzi gabe, Kasu Erreal batean Aztarnategia 
Eraikina bera dela, esan nahi baita, Eraikinak sort-
zen duela Aztarnategia, bai Lur Gainean, eta bai Lur 
Azpian. Honekin esan nahi dugu, Aztarnategi ho-
nen Indusketa Arkeologia inoiz egingo balitz, guz-
tia elkarrekin egingo beharko litzatekeela. Eta nos-
ki, ez luke pertsona bakar batek gauzatuko, guztiz 
ezinezkoa baita ikusi dugun konplexitatearengatik. 
Talde Transdiziplinar batek egingo beharko luke. 
Hau da, elkar ulertu beharko lukete Historialari-
arkeologoek, Arkitekto-arkeologoek, Geologo-
arkeologoek, Numismatikari-arkeologoek, Polior-
zeta-Arkeologoek, eta beste aditu abar luze batek

 Hemen egingo duguna, Tesiaren tituluak 
berak dion bezala, Latsaga Gaztelu-Jauregia-ren 
Analisi Transdiziparraren Prestaketa besterik ez da. 

Konklusioak

 Birritan esan dugu Euskal Ondarearen 
egoera tamalgarria dela, eta etorkizun motzean 
oraindik tamalgarriagoa izango dela, Erabaki 
Sakon eta Zorrotzak ez badira berehala hartzen, 
hain zuzen ere, hori ekiditeko. Eta ez dirudi da-
torkigun bidea hori denik. Egoera honek bultzatu 
gaitu Tesi hau egitera. Gure Eremu Zabalean Ad-
ministrazio Diferenteek Esku hartzen edo interbe-
nitzen dutenez, Ondarearen aurrean hartzen diren 
jarrera diferenteak dira ere. Baina esan daiteke, 
beldurrik gabe, eta egiari faltatu gabe, Euskal He-
rrian oro har, eta batez ere Hegoaldean, Ondarea 
Sistematikoki Suntsitzen dela. Eta gainera, eguno-
ro gertatzen dela esan daiteke, zoritxarrez. Eta ez 
da aditu bat izan behar hori ikusteko, aurpegian 
bi begi edukitzearekin nahikoa da. Legeria badago 
Ondarea babesteko baina Interes Espekulatiboek 
Lege horiek gainditzeko ahalmena dute inolako 
problemarik gabe. Lehen babestu zena, orain ez 
da babesten. Eta kito. Zoritxarrez, eta min handiz, 
esan behar dugu egun arkitektoen gehiengo zabal 
batek ere, ez duela inolako sentsibilitaterik Onda-
re Eraikiarekiko. Horra hor Egoera Paradoxikoa. 
Arkitektoak gara Ondarearen Defendatzailerik 
Sutsuenak eta aldi berean, Etsai Sutsuenak ere.

 Beraz, egoera honen aurrean gure Memo-
ria Kolektiboa gordetzeko Premiazkoa da, oraindik 
Zutik dirauten Eraikinak Dokumentatzea. Kapitulu 
honetan ikusi dugu hori egiteko modurik hoberena 
Metodo Arkeologikoa aplikatzea dela. Ikusi dugu 
ere Arkeologia bakarra dela, Lur Azpian eta Lur 
Gainean.    
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logoa da dugu. Doktorea Erdi Aroko Historian Euskal 
Herriko Unibertsitatea-n (EHU-n). Egun, Grupo de 
Investigación en Patrimonio Construido-ko (EHU)-
ko ikertzaile. Era berean hamabost urte darama Plan 
Director de la Catedral de Vitoria-Gasteiz-eko gara-
penetik sortu diren lanetan kolaboratuz. Bere ikerketen 
parte gehiena Gasteiz eta bere Hinterland edo Barneko 
Lurraldean egiten du.

4 “Meme”: kultur hedapenaren teorietan, memea, 
indibiduo batetik bestera transmititu daitekeen Kultur 
Informazio Unitatea da, edo buru batetik bestera, eta 
belaunaldi batetik bestera, eta noski ez da derrigorrez 
egiazkoa.

5 Edward C. Harris Bermudiar Antropologo-arkeologo 
ospetsua da. Metodoek estratigrafi a ez zutela ego-
ki kontuan hartzen adierazi ondoren, eta bost urtez 
horretan ikertuz, Harris-ek mundu osoan famatua 
egin duen Metodo Arkeologikoa sistematizatu zuen, 
Harris Matrix, hau da, Harris-en Matrizea inbenta-
tu zuen, Aztarnategi bateko Erlazio Estratigrafi koak 
errepresentatzen dituen Diagrama Garfi koa. Antropo-
logian lizentziatu zen Columbia University of General 
Studies-en. Doktore egin zen University of London-en, 
1978-an, eta titulua zeraman, Principles of Archaeolo-
gical Stratigraphy, hau da, “Arkeologia Estratigrafi a-
ren Printzipioak”.

Bere lan Principles of Archaeological Stratigraphy, 
hau da, “Estratigrafi a arkeologikoaren Printzipioak”, 
1977-an publikatu zen. Gaur arte, italiera (1983), 
poloniera eta esloveniera (1989), espainiera (1991) 
eta japoniera (1995), alemana eta txinerako bertsioan 
aribidean edo martxan daude. Egun (2016) txekierako 
itzulpena prest dago, alemanakoa zain eta txinerakoa 
eztabaidan.

Museum of London Archaeology Service (M.O.L.A.S.), 
izan ziren lehenak “Harris-en Matrizea” erabili zutenak 
bere proba periodoan.

6 Richard Hoggett arkeologoa dugu. BA da (Hons) 
Univesity of Bristol-en, MA Landscape Archaeology-n, 
University of Bristol-en eta Doktorea (PhD) Arkeolo-
gian University of East Anglia-n, 2007-an, Christia-
nisation of East Anglia idatzi zuen. 15 urtez izan da 
Paisaiaren Arkeologoa, eta denbora horretan lan egin 
du zabal sektore akademiko, komertzial eta boluntario-
an.

7 Philip A. Barker (1920-2001) arkeologo britainiar 
famatua dugu, bere Indusketa edo Eskabazio Metodo-
logiarengatik. Eskola, Kalifi kaziorik gabe utzi zuen, 
eta RAF-en zerbitzatu zuen Bigarren Mundu Gerra-n 
irakasle gisa formatu aurretik. Arkeologian interesatu 
zen, eta berantago University of Birmingham-eko Aka-
demikoa bihurtu zen. Urte askotan zehar Worcester-eko 

 Ikusi dugu ere Eraikin Historiko bat az-
tertzea ez dela soilik Metodo bat aplikatzea. Hori 
gauza sinpleegia litzateke, eta tentazio hori bal-
din badago Arkitekto askorengan, oso urrun dago 
errealitatetik. 

 Eraikinen Arkeologiaren Zientzia iku-
si dugu gauza askoz ere sakon eta konplexuagoa 
dela. Metodo Arkeologikoa erabiltzea beharrezkoa 
dela, eta bere tresna, hau da, Analisi Estratigra-
fi koa ere. Baina hori Azterketa Zientifi koa izateko 
betebeharra besterik ez dela. Eraikin Historiko bat 
egoki aztertzeko gauza askoz ere gehiago ikertu 
behar da. Historia adibidez funtsezkoa da, azken 
fi nean helburua Eraikin Historikoan gertatu zena 
jakitea baita, eta ez Horma batzuk besteak baino 
lehenago eginak direla jakitea. Horrek ez du ezer-
tarako balio, eta ez du berez inolako interes Zien-
tifi ko-Sozialik. Xedea garai bakoitzeko Sozietatea 
ezagutzea da, Eraikin Historikoaren barnean dau-
den Eraikin bakoitza egin zuen Sozietateak ezagut-
zea. azken fi nean, egungo Sozietatea hobekiago 
konprenitzeko.

 Kapitulu honetan, Eraikin Historiko bat 
aztertzeko ikuspegi diferenteak ikusi ditugu, eta 
denak dira baliozkoak. Diziplina guztiak behar di-
tugu, ez da bat bera ere sobera. Eta diziplina guzti 
horiek Metodo Arkeologiko bera erabili beharko 
lukete. Beraz, garbi geratu behar duena alde ba-
tetik Diziplinak daudela eta bestetik Metodoak. 
Azken fi nean, Metodo Arkeologikoa, metodo bat 
besterik ez da, edozein diziplinak erabil dezakee-
na. Gu arkitekto gisa, Tesi honen azken kapitu-
luan, Latsaga-ko Jatorrizko Dorrean Metodo hau 
aplikatzen saiatuko gara, eta Eraikinaren Para-
mentuetako Analisi Estratigrafi koa egingo dugu. 
Beti ere, gogoraraziz, Aztarnategia bakarra dela 
Lur Azpian eta Lur Gainean, eta orain ezin dugula 
benetan Esku-hartze edo Interbentzio Arkeologiko 
Osoa egin, ez dugulako baliabiderik. Beraz, Arike-
ta Teoriko gisa azalduko dugu orain, egunen ba-
tean benetakoa egiteko aukera izango dugulakoan. 

Oharrak

1 Sedgeford Historical and Archaeological Research 
Proeject (SHARP).

2  Benoi Duvivier Arkitekto-arkeologo uztariztarra da, 
eta Euskarkeologia taldeko kidea dugu. 

3 Ismael García Gómez gasteiztarra Historialari-arkeo-
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txe bertan, Lurrean gertatzen zenak esplikatu behar 
zuen iraganean gertatu zena, laburbilduz, The present 
is the key to the past, hau da, “Oraina da iraganarako 
giltzarria da” esan zuen.

12 Bruce Gaham Trigger (1937-2006) Antropologo-Et-
nohistorialari-arkeologo kanadiarra izan zen. Doktorea 
Yale University-n, 1964-an. Trigger-ek ikertu zuen 
Arkeologiaren Teoriaren Garapena Diziplina gisa. 
Zibilizazio diferenteak aztertzeko hurbiltze teoriko 
integratua erabili zuen. Trigger-ek ere ekarpen esana-
hitsuak egin zituen gai epistemologikoetan Arkeolo-
giaren barnean. Bereziki zion, nola Testuinguru Sozial 
eta Politikoak eragiten duen Arkeologia Interpretatzeko 
garaian. Adibidez, saiakera batean Amerikako Indioen 
estereotipoak Arkeologikoki islatu eta legitimatzen 
ziren, Euro-Amerikar ideia politiko eta interes domi-
nanteen arabera adieraziz. Adibidez, estereotipoak zion 
Indioak Historiaaurrean zeudela, eta ikusten zituzten 
Kultura Natiboak Primitibo eta Inherenteki Estatiko 
gisa. Arrunki sinesten zen amerikar natiboek ez zutela 
garapen esanahitsurik esperimentatu, eta aldaketarako 
ez-gai zirela.

Jendeak uste zuen natiboak Amerikara berriki heldu 
zirela, eta horrek esplikatzen zuela beraien Garapen 
Kulturalaren eza. Aurretik euro-amerikar Arkeolo-
go goiztiar batzuk esplikatu zuten Lurrez egindako 
Tontorren egileak, jende ez-natiboak baino jende 
Ilustratuagoen kreazioak zirela, eta Natiboek, amerikar 
basatiek jende horiek desgartarazi edo esterminatu egin 
zituztela. Sinesmen herrikoi hauek arkeologo goiztia-
rren adierazpenez babestuak Legitimatu zuten jende 
natiboak bere Arbasoen Lekuetatik desplazatzea. John 
Wesly Powell-ek tontorgileen mitoen ridikulizazioa 
zuzendu zuen, eta aitortu zuen jende natibo amerika-
rren kontra segitu zuten Injustizia Handiak. Trigger-ek 
errekonozitu zuen Euro-amerikar Interes Politikoek 
joera zutela Erregistro Arkeologikoaren Interpretazioan 
eragina izaten eta distorsionatzen, eta argudiatu zuen 
frogen akumulazioak balio izan zuela distortsio hauek 
zuzentezko.

Gure eremu zabalean ere Trigger-ek esan zuenaren ant-
zera Arkeologia erabili da, egungo posizio Aurre-deter-
minatuak justifi katzeko. Adibidez, Antzinate Berantia-
rrean. Egiten diren Aurkikuntza gehienak Visigotoak 
direla diote, edo Frankoak, eta egiatan Baskoiak dira. 
Baina Historiografi a Ofi zialarentzat Baskoiak ez ziren 
existitu, Errealitate Tematiareki behin eta berriz talka 
egiten badute ere. Froga defi nitiboa da, egun oraindik 
ere, baskoien ondorengoak irauten dutela, hain zuzen 
ere, egungo euskaldunak. Eta Visigotoak eta Frankoak 
desagertu egin zirela. Historiografi a Ofi zialak halabe-
harrez onartzen du euskladunen existentzia gaur egun, 
bai, baina itxuraz iraganean ez. Generazio espontaneoz 
sortutako etnia bat omen da horien iritziz.

Katedraleko arkeologoa izan zen. 1970-ean, eta 80 
hamarkadan lan egin zuen Rescue eta Institute of Field 
Archaeologists ezartzen laguntzeko, eta Wroxeter eta 
Hen Domen-go Indusketa edo Eskabazio lanak gauzatu 
zituen. Landako Arkeologiari buruzko gida konpletu 
bat idatzi zuen 1977-an, Techniques of Archaeological 
Excavation, eta oraindik inprimatzen da.

8 Arkeologo kanadiar  Patricia Paice-ek egipziar 
Aztarnategi Tell-Maskhuta aztertuz, 1991-an, sinbolo 
adizional batzuk erabili zituen “Harris-en Matrize”-an, 
Aztarnategi honetako Unitate Estratigrafi koetan azaldu 
zen informazioa handitzeko.

9 Martin Davies (58/04/03- 95/11/25) Sidney Univer-
sity-ko arkeologoa zen, 1995-ean Antarktika-n, David 
Station-etik hurbil zoriotxar batez erori zenean hil zen. 
Aztarnategi Arkeologikoak Erregistratzera zihoan. 
Martin emaitzek bultzatu zuten aurrera baina askotan 
lotzen zuten soka burokratikoek frustatu egiten zuten. 
Nortasun adeitsu eta lagunartekoak posible egin zioten 
“Araua”-ren mugaren kanpoaldea lortzea. Korbata 
batek nekez adornatzen baitzuen bere lepoa. Zikina 
egoten zen eta Harro.
Martin-en ekarpena Australia-ko Ondare Kulturari 
Funtsezkoa izan zen, bai intelektualki eta bai praktikan 
(Newsletter, nº 65, December 1995, Australian Asso-
ciation of Colsulting Archaelogists (AACA), Obituary, 
1 orr.).

10 Niels Steensen, “Steno”, Nicolaus Steno, latinez 
(1638-1686). 17. mendeko mediku daniarra izan zen. 
Geologiaren aita kontsideratua. Nahiz eta Doktoretza 
egin Medizinan, Zientzia honetako tramendu tradizio-
nalak inutilak baino txarragoak zirela pentsatzen zuen. 
Horregatik Italia-ra joan zen, Accademia del Cimento-
ko, hau da, Esperiemtuen Akademia-ko kide izateko. 
Medizinan ikertzeko. Baina estudiante zeneko garaie-
tako gaztetako Fosilen Zaletasunak irabazi zuen. Garai 
batean itsasoan ibili ziren, eta orduan, lehorrean aurkit-
zen ziren Marrazoen Hortzak estudiatuz, Geologiako 
Oinarriak jarri zituen. 1668-an, De solido intra solidum 
naturaliter contento dissertationis prodomus liburua 
idatzi zuen. Ordura arte Lurrak ez zuen Historiarik. 
Ordutik aurrera hedatzen hasi zen egungo 4.600 milioi 
urtetara iritsi arte. Azkenik, testuan jadanik aipatu ditu-
gun “Geologiaren Printzipioak” proposatu zituen.

11 James Hutton (1726-1797) eskoziar Geologo, Fisika-
ri, Kimikari, Naturalista, eta Agrikulturalista Esperi-
mentala izan zen. Uniformitarianismoaren teoria sortu 
zuen, Funtsezko Printzipio Geologikoa, Lurraren Aza-
laren Ezaugarriak esplikatzen zituen prozesu naturalen 
ondorio gisa Denbora Geologikoan zehar. Geologia 
modernoaren Aitatzat dute. Garai hartako naturalis-
ta gehienek ez bezala, Hutton-ek frogen biltzean eta 
denak egokituz teoria bat egiten saiatzea posible zela 
sinesten zuen, ideia aurre-kontzebiturik gabe. Orduan-
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giko Ebolutibo sinple bat hartu baino, konturatu zen 
lantegia zera zela, Artefaktu horiek zein Periodotan 
ziren eginak jakitea.

Thompsen-ek erabaki zuen elaboratzea zein fenomeno 
tipo gertatu ziren batera Metatze edo Depositoetan, eta 
zeintzuk ez, eta honek posible egin zion Periodo bakoi-
tzekoak ziren joerak. Horrela deskubritu zuen Harri 
Tresnak aurkitzen zirela Anbarra, Zeramika, Beira Ale 
edo Bihiak, ordea Brontzea aurkitzen zela Burdina eta 
Urrearekin, baina Zilarra soilik Burdinarekin aurkit-
zen zela. Aurkitu zuen ere Brontzezko armak ez zirela 
Burdinazko Artefaktuekin aurkitzen, beraz, Periodo 
bakoitza defi nitu zitekeen bere Mozteko Material 
gustukoaren bitartez. Aurkitu zuen ere Hilobi Onda-
sunak bariatzen zutela Lurperatzeko Tipoen artean: 
Harri Tresnak aurkitzen zirela Gorpu Erraustuekin, 
eta Harrizko Ganbara-hilobiekin, Brontzeko Tresnak 
Eskisto Harrizko Hilobiekin erlazionaturik, eta Burdina 
Tumulu Hilobiekin. Detraktoreek erretorikoki galdetu 
ziotenean zergatik ez zegoen Beira Aroa Thomsen-ek 
erantzun zuen Beira Aleak edo Bihiak Hiru Periodoe-
tan aurkitzen zirela, baina Beirazko Katiluak soilik 
Burdin Aroan.

Analisi hauek, Konkurrentzia eta Testuinguru Arkeolo-
gikoari atentzio Sistematiko nabarmenduz, posible egin 
zutn Thompsen-ek Materialen Marko Kronologiko bat 
eraikitzea Bilduman edo Kolekzioan, eta Aurkikuntza 
Berriak Klasifi katzea ezarritako Kronologian, bere 
jatorrian ezaguera handiegirik gabe ere. Modu hone-
tara, Thompsen-en sistema benetako Sistema Krono-
logiko bat zen, Sistema Ebolutibo edo Tekniko bat 
baino gehiago. Bere Kronologia 1825-ean ezarri zen, 
eta Museoko bisitariak bere Metodoetan irakatsiak izan 
ziren.

17 Jens Jacob Asmussen Worsae (1821-1885) Historia-
lari-Politikari-arkeologo daniarra izan zen, Lehen Ar-
keologo Profesional Modernoa kontsideratua. Chistian 
Jürgensen Thompsen-en ondorengoa izan zen Dani-
marka-ko Museo Nazionalean. 1840 aldera, Estrati-
grafi aren bidez, gai izan zen, bere aurrekoak proposatu 
zituen Hiru Aroen Sistemen Sekuentzia egiaztatzeko, 
hau da, Harria, Brontzea eta Burdina. Paleobotanikaren 
ere aitzindari izan zen bere indusketetan. Danimarkako 
Kultur Ministroa izan zen. Autore honek adierazi zuen, 
soilik Estratigrafi ak eta Izaki Humano Primitiboek 
utzitako Hondakinek ematen dizkigutela arrastoak 
Antzinako Humanitatearen Historia ezartzeko. Familia 
aberats eta edukatu bateko bosgarren semea zen. Beren 
Aita zerbitzari publikoa zen, eta Royal Society of Nor-
thern Antiquities-eko kide.

18 Sir John Lubbock (1834-1913) Politikari liberal, 
Filantropo erudito ingelesa izan zen. Bankaria zen, eta 
bere familiaren konpainian lan egin zuen, baina Arkeo-
logia, Etnografi a eta Biologiaren adar askotzan ekarpen 

13 William Smith “Strata” (1769-1839) Geologo ingele-
sa izan zen. Lehen Mapa Geologiko Nazionala burutu 
zuen. Lana publikatu zenean Komunitate Zientifi koak 
begiratu zuen. Edukazio eta familia nahiko umilekoa 
izanik ohartarazi zuten Sozietate Iustratuarekin ez na-
hasteko. Baina bere Lana Plagiatua izan zen. Finantzia-
lki porrot egin ondoren Zordunen Presondegian egin 
zuen denbora bat. Bere bizitzan, askoz ere berantago 
etorri ziren bere lanengatik jasotako errekonzimen-
duak, eta Geologia ingelesaren Aitatzat hartu zen. 

14 Sir Charles Lyell (1797-1875) Abokatu eskoziarra 
izan zen, eta bere garaiko Arkeologo nagusiena. Ezagu-
na da batez ere Principles of Geology, hau da, “Geolo-
giaren printzipioak” obrarengatik,. Bertan popularizatu 
zituen James Hutton-en Uniformitarianismoa-ren Kont-
zeptuak. Bere ekarpena Estratigrafi an izan zen, batez 
ere. Estratuak, horietan bertan aurkitzen ziren itsas 
maskorren kopuruaren arabera Klasifi katu zitezkeela 
esan zuen. 

15 John Frere (1740-1807) Antikuario ingeles bat zen, 
eta Anztinako Harri Aroko eta Paleolitito Goiztiarreko 
tresnak aurkitzen aitzindari izan zen, Hoxne-n, Suffolk-
en, eta desagertu edo estingitutako animali handiekin 
asoziatu zituen. 1766-an lortu zuen bere Lizentziatu-
ra (MA) Filosofi a eta Letratan, Gonville and Caius 
College-en, Cambridge-en. Second Wrangler, hau da, 
“Bigarren Lehiakide” izan zen, hots, Cambridge-eko 
Unibertsitatean, hirugarren urtean matematikan nota 
hoberenak ateratzen zituena. Nota hoberanak ateratzen 
dituenari Senior Wrangler, hau da, Lehen Lehiakide” 
deitzen diote, eta nota txarrenak ateratzen dituenari 
Wooden Spoon, hau da, “Zurezko Koilara” deitzen 
diote. Society of Antiquaries of London-go, eta Royal 
Society-ko kide izan zen.

16 Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865) Arkeolo-
giako Teknika eta Metodoak garatu zituen Antikuario 
daniarra izan zen. Aurre-historia lehen aldiz, eta frogen 
bidez, Periodo Diferentetan, banatu zuen, Sistema Kro-
nologiko baten bidez. Horrela, Europako antzinateko 
Hiru Aroen Sistemaren sortzaile gisa onartua izan zen. 
Merkatarien familia aberats batean sortua, gazte zelarik 
Paris-era joan zen, eta Danimarka-ra itzuli zenean 
Txanponen Bilduman edo Kolekzioan interesatu zen. 
Litekeena da, txaponetan denboran zehar gertatzen den 
Estiloaren Aldaketaz kontzientzia hartzea.

Segur aski berak ezagutzen zuen aurre-historiako Hiru 
Aroko eredua beste autore batzuen bidez, eta bere 
Bilduma edo Kolekzioko materiala Kronologikoki 
ordenatzea erabaki zuen. Litekeeena da, mekanikoki 
klasifi katuz egingo zuela, bere Materialen arabera 
edo azaltzen duten Artisautza Mailaren arabera, baina 
material askoren jatorria ezaguna zenez ikusi zuen 
material latzak batzuetan fi nekin aukitzen zirela, and 
metalezko materialak harrizkoekin. Fokatze Teknolo-
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denbora London-en pasaz, The National Gallery-n 
eta Victoria and Albert Museum-en ibiltzen zen asko. 
1907-an Sarrera Azterketa edo Examina Bigarren 
Saioan gainditu ondoren Classical Studies estudiatzera 
sartu zen University College London-era (UCL)-ra. 
Unibertsitatean estudiatzen ari zela Union Magazine-
eko Editore bihurtu zen, eta bertan Komikiak egin 
zituen. Artean interesaturik UCL-ko Arte Estudioetara 
iragan zen, Slade School of Fine Arts-era. Zera esan 
zuen “I never became more than “a coventionally 
accomplished picture maker”, hau da, “ez naiz inoiz 
“marrazkigile konbentzional bikain bat baino gehiago 
izango”. 1912-an ordea Classic Studies-eko Master of 
Arts Gradua lortu zuen. Unibertsitatean bertan lana aur-
kitu zuen baina kritikatu egin zuen, for transforming 
the University from “a college in the truly academic 
sense [into] a hypertrophied monstrosity as little like a 
college as a plesiosaurus is like a man”, hau da, “Uni-
bertsitatea benetako Zentzu Akademikotik, munstrosi-
tate hipertrofi atu batean transformatzagatik, adina antza 
baitu kolegio batena, plesiosaurio batek izaki humano 
batena bezainbat”. Ez gara gu izango, egungo Unibert-
sitateak zeren antza duen esango dugunak, baina hor 
uzten dugu Wheeler-n gogoeta. 

Bere estudioetan zehar, Wheeler Arkeologiari zion 
Zaletasuna garatu zuen, eta Viroconium, asentamendu 
Erromatar-Britainiar-eko Indusketa edo Eskabazio ba-
tekin elkartu zen Wroxeter-en, 1913-an. Diziplina pro-
fesio gisa kontsideraturik, Diru-laguntza bat lortu zuen, 
University of London eta Society of Antiquaries-ek 
elkarrekin atera zutena. Arkeologo ospetsu Sir Arthur 
Evans-ek Diru-laguntzarekin zihoan diruaren kopurua 
bikoiztu egin zuen. Wheeler-ek proposatu zuen proiek-
tua Erromatar-Rhenatar Zeramika analizatzea izan zen, 
eta Beka edo Diru-laguntzarekin Alemania-ko Rhin 
eskualdera bidaia bat fi nantziatu zuen, eta han bertako 
Museoetan zeuden Erromatar Zeramikak estudiatu 
zituzten. Gai honi buruzko bere ikerketa ez zen inoiz 
publikatu. Garai honetan oso lan gutxi zegoen eskura 
Arkeologia britainiarrean. Ondoren arkeologo Stuart 
Piggot-ek esan zuen bezala, the young Wheeler was 
looking for a professional job where the profession had 
yet to be created, hau da, “Wheeler gaztea lan profe-
sional baten bila ari zen, profesioa oraindik sortu gabe 
zegoela”. 1913-an, Wheeler-ek segurtatu zuen Postu 
bat Ikertzaile Gazte Gisa English Royal Commision 
on Historical Monuments-en, eta sartu ziren proiektu 
batean, nazioko 1714 Baino Lehenagoko Estruktura 
Guztien Egoera Ebaluatzeko. Honen parte gisa, Steb-
bing-era bidali zuten, Essex-en, Erdi Aro Berantiarreko 
Eraikinak ebaluatzera, hori lortu ondoren, Konterri 
horretako Hondakin Erromatar-Britainiarretan Zentratu 
bazen ere. Gales-eko Museo Nazionala, 1919-1926. 

London-era itzuli zenean, Royal Commission-entzat 
lan egin zuen, Essex-eko estrukturak analizatzen, eta 
katalogatzen. Horrela bere lehen publikazioa burutu 

esanahitsuak egin zituen. Arkeologia Diziplina Zien-
tifi ko gisa ezartzeko lagundu zuen, eta Eboluzioaren 
Teoriari buruz, 19. mendean gertatzen ziren debateetan 
infl uentea izan zen. Erresuma Batuko (UK) Arkitektu-
rako eta Arkeologiako Heredentzia Babesteko Lehen 
Legea atera zuen, Ancient Monuments Act. Dena den, 
ez zen deskubridore handia izan,  Laborategiko Arkeo-
logoa izan zen Landakoa baino. Kuriositate modura 
esango dugu, 1871-ean, egun Erresuma Batuan hain 
famatuak diren Bank Holidays-ak inbentatu zituen. 
Lehenik Bankuek ixten zuten, eta ondoren Sozietate 
osora hedatu ziren.

19 (http://www.historyofi nformation.com/expanded.
php?id=2556).

20 Jacques Bouches de Perthes (1788-1868) Geologo 
frantses bat izan zen, eta Adiera Modernoan Lehe-
netariko Arkeologoa. Izaki humanoaren existentzia 
Pleistozeno-ko Azken Etapan edo Kuaternarioko 
Lehen Periodioan ezarri zuen lehena izan zen, nahiz eta 
bere emaitzak, bere lanean erabili zituen Defi zientzia 
Metodologiengatik Berantago Publikatu zuten Beste 
Arkeologo batzuk. Horregatik, nabarmentzen ari gara 
etengabe esanez Metodologia egoki baten beharra. 
Ikertzaile baten lana deseztatua gera baitateke arrazoi 
honegatik, emaitza zuzena izanik ere.

21 John Percival Droop (1882-1963) holandarren on-
dorengo zen Arkeologo ingelesa izan zen. Arkeologia 
Klasikoko profesore izan zen University of Liverpool-
en 1921-etik 1948-ra. Antzinako Greziako zeramikazko 
ontzi bati bere izena eman zitzaion, Droop-Cup.

22 Mortimer Wheeler (1890-1976) Arkeologo eskoziar 
bat izan zen. Ikerketa Arkeologikoan Erreferentzia bat 
da Mundu mailan Indusketa edo Eskabazio Arkeolo-
gikoa Garatu zuelako. Indusketa eta Erregistro Me-
todo aurreratu bat proposatu zuelako da ezagun, hain 
zuzen ere, Wheeler Metodoa. Lur-sail bat Karratuetan 
zatitzen zuen, eta Sekzioan Sekuentzia Kronologikoa 
erakutsiz, materialak jasotzen zituen. Objektu bat 
Datatzeko Lehen Metodoa burutu zuen. Eta zera esaten 
zien bere estudianteei, the archaeologist is not digging 
up things, he is diggin up people, hau da, “arkeologoa 
ez da gauzak industen ari, jendea ari da industen”. 

Gaztea zenean Ministro Bautista bihurtzea pentsatu 
zuen, baina University of Edinburgh-en estudiatu zue-
nean Pentsalari-Libre konbentzitua bihurtu zen. Ingeles 
literaturako irakasle izan zen. Yorkshire-era mugitu 
zenean hango Arkeologia Aztarnategiekin txundituta 
gelditu zen. Beren aitak Artearen Historiko liburuak 
oparitzen zizkion Wheeler-i.

1902-an London-era mugitu ziren Aita kazetaria 
zelako. Han, Edukazio Konbentzionala jaso ordez, 
Wheeler-i erakutsi zioten Bere Burua Eduka zezan, 
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in general, turned from a Junk shop into a Tolerably 
Rational Institution, hau da, “Garbitua, Espurgatua, 
eta Katalogatua izan behar zuen, oro har Zatarra-denda 
bat izatetik Instituzio Nahiko Arrazional bihurtzera. 
Museora elkartu eta segituan, Council of the Society of 
Antiquaries-rako hautatu zuten. Hiltzear zegoen Royal 
Archaeological Institute-en inplikatu zen ere. 1927-
an ordaindu gabeko Katedra bat University College 
London-en (UCL)-en, eta bertan, Arkeologiako Gra-
duondoko Ikastaro bat ezarri zuen. 1928-an UCL-eko 
Komisario gisa erakusketa bat antolatu zuen, Recent 
Work in British Archaeology.  1926-tik 1939-ra segitu 
zuen landa lanarekin. 

1930-etik 1933-ra arte, Society of Antiquaries Excava-
tion zuzendu zuen, lau kanpaina guztira, bosgarrenean 
Arkeologo Kathleen Kenyon, eta Arkitekto A.W.G. 
Lowther-ek parte hartu zuten. Institute of Archaeolo-
gy, 1934-1939. Wheeler-ek Burdin Aroko Indusketak 
zuzendu zituen Maiden Castle-eko Muino Gotortu edo 
Herrixka Gotortuan. Wheeler-ek aspaldi nahi izan zuen 
Instituzio Akademiko bat eratu Arkeologiara dedikatua, 
London-en kokatua. Berak espero zuen bihurtu ziteke-
ela zentro bat Arkeologiaren Profesionalizazio Dizplina 
gisa ezartzeko, Estudianteen Formazio Etengabearekin, 
Indusketa edo Eskabazio eta Kontserbazio Tekniken 
Metodologian, eta Arau Profesionalak errekonozituz, 
bere hitzetan, berak espero zuen to convert Archaeolo-
gy into a Discipline worthy of that name in all senses, 
hau da, “Arkeologia bihurtzea Diziplina bat izen 
hori merezi zuena zentzu guztietan”. Eta areago doa, 
deskribatzen du bere intentzioa Institutua bihur zedin, 
a laboratory: a laboratory of archaeological science, 
hau da, “laboratorio bat: arkeologiaren zientziaren 
laboratorio bat”. 

Hemen ikusten dugu Wheeler-ek zituen problema be-
rak 100 urte berantago segitzen dutela, eta Ingalaterran 
hori gertatzen bazen, nola esango diogu hemen ger-
tatzen zenari, eta  egun, oraindik ere, gertatzen denari. 
Kulturarako beti dago Diru Gutxi. Institute of Archaeo-
logy, 1934-an inauguratu zen ofi zialki. Wheeler-ek 
ohorezko Zuzendari Titulua jaso zuen, eta Arkeologo 
Kathleen Kenyon instalatu zuen Zuzendaritza Komite-
rako, horrela deskribatuz, a Level-headed Person, with 
Useful Experience, hau da, “Pertsona Zentzuzko bat, 
Esperientzia Erabilgarriarekin. Univesity of Bristol-en 
Ohorezko Doktoretza eman zioten, eta Sarien banat-
ze Ospakizunean Partidu Kontserbadoreko Winston 
Churchill bera ezagutu zuen. Bigarren Mundu Gerra 
zetorren, eta London Museum-eko objektuak leku 
seguru batera eraman zituzten. Winston Churchill garai 
hartan A History of the English-Speaking Peoples, edo 
“Ingelesa hitz Egiten Duten Herrien Historia”, multi-
liburukikoa idaztera dedikatzen ari zen. Churchill-ek 
eskatu zion Wheeler-i lagun ziezaion Britainia Handiko 
Aurre-historia eta Erdi Aro Berantiarrari buruz idatz 
zezan, eta azken hau ados egon zen. Ikusten dugu 

zuen, Balkerne-eko Ate Erromatarra, Colchester-en, 
eta Transactions of the Essex Archaeological Society-n 
publikatu zen, 1920-an, hau da, Sozietate Horretako 
Aktetan. Segituan, beste bi Artikuluek edo Paper-ek 
segitu zuten, Journal of Roman Studies-en. Lehenak 
Colchester erromatarraren analisi zabal bat eskaini 
zuen, bigarrenean ordea erakutsi zuen Claudius-ren 
Ziutateko Tenpluaren Gangaren edo Bobedaren aur-
kikuntza, Brrebolta Boudikoan suntsitua. Hori egin 
zuenean Erromako Arkeologo erreputazioa garatu zuen 
Britainian Handian. Eta ondoren Erromatar-Rhenaniar 
Zeramikako Ontzien Ikerketa aurkeztu edo presentatu 
zuen University of London-en, eta honekin Dokto-
rea Letretan izatea lortu zuen. Ordutik aurrera bere 
burua Dr. Wheeler-tzat zuen. Baina ez zegoen gustura 
Commission-ean egiten zuen lanarekin, Zorigaitzeko 
Armadan jasotzen zuena baino Pagamendu txikiagoa 
jasotzen baiztuen, eta armadan zuena baino status 
baxuagoa, eta hortaz enplegu alternatibak bilatzen hasi 
zen. Horrela National Museum of Wales-eko Arkeolo-
gia Zaindari postua lortu zuen, eta lan honek Arkeolo-
gia Profesore izatea ekartzen zuen University College 
of South Wales-en. Wheeler-ek Gales Osoa eskualdeka 
oso zatitua ikusi zuen, jende askok Cardiff-ekiko 
leialtasunik gabe. Beraz, Herrialdea bisitazea erabaki 
zuen, bertako Sozietatetan Arkeologiari buruzko hitzal-
diak emanez. Ondorengo Arkeologo batek esan zuen, 
Wheeler-ek Museorako egiten zuen lana “Mugimendu-
Kultural-Nazionalista” zabalago baten parte izan zela, 
Gales-eko Nazionalismoaren Hazkundearekin lotua 
periodo honetan. Adibidez, Welsh National Party-a, 
hots, Plaid Cymru fundatu zen 1925-ean.

Wheeler-ek gogo handia zuen Indusketa edo Eskaba-
zioak hasteko 1921-ean, sei asteko Proiektu bat hasi 
zen Forte Erromatar Segontium industeko edo eska-
batzeko. Arkeologo Augustus Pitt-Rivers-en idatziek 
bortizki infl uentziaturik Wheeler-ek azpimarratu zuen 
Metodologia sendo baten beharra, Indusketa edo 
Eskabazio Arkeologiko bat eramateko, Planifi kazio 
Estrategia batean sinetsiz, edo berak zion moduan 
Controlled Discovery edo “Aurkikuntza Kontrolatua”, 
Proiektu baterako helburu garbiekin, nabarmenduz ere, 
ikerketaren emaitzen publikazioa lasterra, denboraldiko 
Txosten edo Erreporteak idatzi zituen Archaeologia 
Cambrensis-erako Txosten edo Erreporte Konpletua 
publikatu baino lehen, Segontium and the Roman 
Occupation of Wales. Wheeler-ek Arkeologo Generazio 
berriak formatzen interesatua zegoen, eta berarekin 
Segontium-en industeko edo eskabatzeko bi Estudiante 
nabarmenenak Victor Nash-Williams eta Ian Richmond 
izan ziren.

1924-an, National Museum of Wales-eko Zuzendaritza 
hartu zuen. Eta 1926-an, London Museum-eko Zaindari 
izan zen. Eta Museum of London Profesionalizatu zuen. 
Wheeler-ek bere iritzia eman zuen museoari buruz, 
it had to be Cleaned, Expurgated, and Catalogued; 
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of Leeds-en, 2010-ean Hudderfi eld-kin batuz.

Richard Ingurune Historikoaren Estudioa eta Zaint-
zaren Txapeldun energikoa dugu. 1996-tik 2005-era 
English Heritage-eko, hau da, “Ondare Ingelesaren” 
Commissioner, hau da,”Komisarioa” dugu. Presiditu 
zuen, Ancient Monuments Advisory Committee for 
England eta Expert Panel of the Heritage Lottery 
Fund, eta National Coal Mining Museum for En-
gland, hau da, “Ingalaterrako Ikatz Meategien Museo 
Nazional”-eko administratzaile ohia da. Egun, York 
Archaeological Trust, hau da, “York-eko Fundazio 
Arkeologiko”-ko, eta Landascape Research Centre, 
National Heritage Memorial Fund-eko administratzai-
le da, eta North East committee of the Heritage Lottery 
Fund-eko kide, eta The Blackden Trust-eko presidente.
Richard Society of Antiquaries of London-go Frend 
Medallist da. 2003-an Order of British Empire (OBE) 
Arkeologia Zerbitzuengatik izendatua izan zen.

25 Harold McCarter Taylor (1907-1995) New Zealand-
en jaio zen Matematikari, Fisikari Teoriko eta Aka-
demiko Administratzaile britainiarra izan zen, baina 
ezagunagoa izan zen, Arkitekturaren Historialari gisa, 
bere lehen emazte Joan Taylor, ezkongabe zenean Joan 
Sills-ekin, Anglo-Saxon Architecture-ko hiru liburukien 
autore izan zen, 1965 eta 1978 artean publikatuak.
Taylor Dunedin-en jaio zen, merkatari baten seme, eta 
Lizentziatura batekin (MSc) graduatu zen University of 
Otago-n. Eta handik Cambridge-era segitu zuen. Ernest 
Rutheford-ekin lan egin zuen Cavendish Laboratory-n 
Cambridge-en, eta bere PhD, hau da, Tesia jaso zuen 
1928-an, eta Unibertsitateko Konferentzialari bihurtu 
zen, eta Clare College-eko kide.

26 John James arkitekto australiarra da, eta Cathédrale 
Notre-Dame de Chartes edo “Gure Ama-ren Chartres-
eko Katedrala” analizatu zuen. Egungo Katedrala, ge-
hiena 1194 eta 1250 artean eraiki zen, leku hori okupa-
tu zuten eraikinen bosgarrena da gutxienez, 4. mendean 
Apezpiku-Hiri bihurtu baitzen. UNESCO-k “Munduko 
Ondare Leku” izendatu du, eta gotiko frantziarraren 
“punturik gorena” eta “maisu-obra” deitzen diote.

Gutxienez bost katedral izan dira leku honetan, esan 
dugu, aurreko eraikinak ordezkatuz, gerra edo suteen-
gatik. Eliza goiztiarrenetik ez du ezerk iraun, Daniarren 
eraso batek suntsitu zuen 858-an. Eliza karolingioak 
ordezkatu zuen, eta irauten duen gauza bakarra, egungo 
absidean erdiaren azpian kokatua dagoen ganbera da. 
Ganbera hau, Lubinus Cripta deitua (Chartres-eko 
apezpikuak 6. mendearen erdialdean ondoren izenda-
tua), Kriptaren gainontzekoa baino sakonagoa da, eta 
izan zitekeen bertako santu baten santuarioa edo hilo-
bia, Andremariari dedikaturiko elizaren berreraikuntza 
baino lehenagokoa.

Politika beti Historiarekin nahasia zela, orain dagoen 
modu bertsuan. 

23 Kathleen Mary Kenyon (1906-1978) Arkeologo in-
gelesa izan zen Neolitiko Kulturaren Arkeologo Aitzin-
dari. 20. mendeko infl uentzia handienetako Arkeologoa 
dela esan da. Principal of St. Hugh’s College, Oxford, 
hau da, “Oxford-eko St. Hugh Kolegioko Zuzenda-
ria” izan zen, 1962-tik 1973-ra. Beren Aita Frederic 
Kenyon British Museum-eko Zuzendaria izan zen, eta 
hari atxikita zegoen etxe batean bizi zen Kathleen. St. 
Paul’s Girls’ School-en estudiatu zuen. Oxford Uni-
versity Archaeological Society-ko Lehen Presidente 
Emakumea izan zen. 1929-an graduatu zen, eta bere 
Arkeologia Karrera hasi zuen. DBE izendatu zuten. 
1973-an erretreta hartu zuen, eta Dame Commander of 
the British Empire (DBE), hau da, “Andere Komandan-
te Britainiar Inperio”-koa izendatu zuten.

Arkeologia karreran lehenik Argazkilari gisa hasi zen 
Great Zimbabwe-ko Indusketetan edo Eskabazioetan. 
Ingalaterra-ra itzuli zenean Mortimer Wheeler eta bere 
emazte Tessa Wheeler-ekin elkartu zen Verulamium 
Erromatar-Britainiar Aztarnategian. Mortimer-ek 
erakutsi zion Indusketa Detailatuki Kontrolatuaren eta 
Erregistratuaren diziplina. Wheeler-ek beregan konfi -
datu zuen teatro erromatarraren indusketan. 1931-etik 
1934-era Kenyon-ek Samaria-n (Palestina-n) tontor 
baten zehar Mozketa Zanga egin zuen goitik behera 
Ipar eta Hego maldetan, eta erakutsi zuen Aztarnategia-
ren Burdin Aro II-tik Erroma Garairako Sekuentzia Es-
tratigrafi koa. Burdin Aroa datatzeko funtsezko datuak 
ateratzeaz gain, Ekialdeko Terra Sigilata zeramikak es-
tudiatzeko Datu Estratigrafi ko Giltzarriak lortu zituen.  
1934-an Kenyon oso estu zegoen asoziatua Wheeler-en 
Fundazioan, Institute of Archaeology of Univesity of 
London-en. 1936-tik 1939-ra indusketa edo eskabazio 
inportanteak eraman zituen, eta Illustrated London-en 
publikatu ziren.

Wheeler-ekin batera Wheeler-Kenyon Metodoa garatu 
zuen. Indusketa edo Eskabazio Azaleraren neurri unita-
teetan edo zatiketetan oinarritzen zen Sistema. Interfa-
zeak intuitu zituzten baina ez zituzten Erregistratu.

24 Richard Morris (1947). Ingelesa estudiatu zuen 
Oxford-en, eta Musika York-en, eta ondoren Arkeo-
logia. 1971-ean York Minister-en azpian induskatu 
edo eskabatu zuen Taldeko Kide bihurtu zen, handik 
mugituz bihurtu zen Churches Offi cer of the Council 
for British Archaeology (CBA), hau da, “Arkeologia 
Britaniarrerako Kontseiluko Arduradun”. Eliza eta 
Katedralen Aholku Arkeologikoko Sarea sortzeko Ar-
duradun. 1988-an University of York-eko Department 
of Archaeology-ra batu zen. 1991-ean CBA-ra itzuli zen 
Zuzendari gisa, eta han lagundu zuen British Archaeo-
logy aldizkari popularra hedatzen.  2003-tik 2010-era 
Institute for Medieval Studies zuzendu zuen, University 
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Hau guztia, luzea bada ere, kontatzen dugu, Arkitekto-
ok Kontziente izan gaitezen Eraikin Historiko bat zer 
den, hau da, da zein Konplexua den, eta zenbat jakin 
behar den bertan Esku-hartzeko edo Interbenitzeko.

Orain ikusiko dugu Arkitekto australiar John James-
ek egin zuen lana. Lanak Erret Portalean hasi ziren 
Hegoaldeko Lintelarekin, 1136-an, eta bere eskultura 
1141-ean instalatua. Iritziak dudazkoak dira Irudien 
Tamaina eta Estiloak bariatzen direnez, eta Elementu 
batzuk, Portaleko eskuineko parteko Lintela adibidez, 
tartea moztua izan baita eskura dauden espazioak ego-
kitzeko. Eskultura jatorriz diseinatu zen Portal haue-
tarako, baina Oinplanoak Obra-Maisu segidakoen edo 
suzesiboen arabera aldatzen ziren, John James Arkite-
kto australiarrak kontu handiarekin ikusi zuenez. Dena 
den, Zizelkatzearen gehiengoak Periodo honetako 
Tipikoa ezohikoki altuak diren standar-a, eta eragiten 
du infl uentzia bortitz bat ondoren egin zen Portal Go-
tikoaren Diseinuan.

Obra-Maisuetako batzuk John James-ek identifi katu 
egin zituen, eta estudio hauen txostenak edo errepor-
teak publikatuak izan dira, New York-eko International 
Centre of Medieval Art-en.

Egungo katedralaren eraikuntza:

1194-an, beste sute batek kalte handiak eragin zituen 
Fulbert-en Katedralean. Kaltearen benetako hedadura 
ez dugu ezagutzen, nahiz eta Mendebaldeko Leihoen 
Berun Euskarriak denak batera bere horretan iraun 
zutenez, honek iradokitzen edo sugeritzen du garai 
hartako suntsiketari buruzko kontakizun beldurgarriak 
agian exageratu egin zirela. Dena den, profi tatu zen 
aukera, Koruaren Berreraikuntza Konpletua eta Nabea 
azken Estiloan hasteko. Kalteturik ez zeuden Mende-
baldeko Dorreak eta fatxada, lan berrietara inkorporatu 
ziren, aurreko Kripta bezala, hain zuzen ere, Erai-
kin Berriko diseinatzailek aurrekoak zuen Oinplano 
Orokor berera mugatuz, Izatez, egungo Eraikina arinki 
luzeagoa da Fulbert-en Katedrala baino.

Chartres-eko Katedralaren ezaugarri ezohiko bat zera 
da, eraiki zen Abiadura, bere diseinuaren kontsisten-
tziari lagundu zion faktorea. Detaileetan aldaketa ugari 
egon bazen ere, Oinplanoa markatuki kontsistentea 
zen. Aldaketa nagusia gertatu zen lanak hasi eta sei 
urtetara, Deanbulatorio bakarra irekitzen zuten Korua-
ren inguruko Zazpi Kapera sakonak bihurtu zirenean 
sakonera gutxiko Nitxoak, Nabe bikoitzeko Deanbula-
torioa irekiz.

Historialari australiar John James-ek, Katedralaren 
estudioa egin zuenak, estimatu zuen 300 langile inguru 
egongo zirela lanean lekuan denbora guztian, nahiz eta 
egungo ezaguerak garai hartako lan praktikei buruz 
nahiko mugatuak diren. Normalean Erdi Aroko Elizak 

Beste sute bat aipatu zuten 962-an Analetan, nahiz eta 
ezer ere ez dakigun ondorioz egin zen berreraikuntzari 
buruz. Sute seriosago bat gertatu zen, 1020-an, eta 
horren ondoren Apezpiku Fulbert-ek (Apezpiku 1006-
tik 1028-ra) eraikin guztiz berri baten eraikuntza hasi 
zuen. Egun kriptaren gehiengoa, Frantziako handiena 
dena, Periodo honetakoa da. Berreraikuntza fasetan 
burutu zen hurrengo seiehun urtetan gutxi gorabe-
hera, eta 1145-ean amaitu zen, eta “Gurdien Kultua” 
ezizenarekin ezagutu zen publikoaren entusiamoarekin, 
Periodo hartan gertatu ziren intzidenteetako batengatik. 
Esan zen, eroaldi erlijiosoan zehar mila baino peniten-
te gehiagok eraman zituztela lekura gurdiak beterik, 
eraikuntza materialez, eta hornidurez hala nola harriz, 
zuraz, alez eta abar.

Katedrala preserbazio egoera ezohikoan dago. Jato-
rrizko Beirategien gehiengoak bere horretan iraun du, 
eta arkitekturak aldaketa txiki batzuk besterik ez ditu 
izan 13. mendetik. Eraikinaren kanpoaldea dominatzen 
duten Arkubotante astunez, posible egiten dute Leihoen 
tamaina modu esanahitsuan handitzea, eta Mendebale-
ko bukaeran kontrastatzen duten bi Orratzez dominatua 
dago, 105 m-ko piramide planoa 1160 inguruan buka-
turikoa, eta 16. mendeko orratz fl anboiante bat Dorre 
zaharraren gainean. Era berean nabarmenak dira hiru 
fatxada handiak, bakoitza ehunka eskulturez adornatu-
rik, gai teologiko eta narratibo giltzarriak ilustratuz. 

Gutxienez 12. mendetik aurrera Katedrala bidaiarien 
destinu inportantea izan zen, eta oraindik egun, erro-
mes kristau kopuru handia erakartzen du, eta horietako 
asko bere erlikia famatua beneratzea doaz, Sancta 
Camisa, hau da, Kristo jaio zenean Ama Birjinak janz-
ten zuen tunika omen dena, eta turista sekular kopuru 
handia ere azaltzen da, Katedralaren Arkitektura eta 
Balio Historikoa mirestera. 

1134-an beste sute batek kaltetu zuen herria, eta behar 
bada Katedralaren parte bat. Iparraldeko Dorrea bere-
hala hasi zen gero, Hegoaldekoa pixka bat berantago. 
Hasieratik, saiatu ziren Dorre hauek halako Arkupe 
Zentral bat eta Nartex bat fl ankea zezaten. Iparralde-
ko Dorrea Bigarren Solairuaren mailara igo zenean, 
Hegoaldekoa hasi egin zen, frogak profi lean ditugu, 
eta mazonarien edo igeltsarien marketan, bi Dorreen 
bi solairuetan. Bien artean, lehen mailan, San Mikel-i 
Kapera bat eraiki zitzaion. Gangen edo Bobeden, eta 
horiek sustengatzen zituzten Fusteen markak oraindik 
ikusgai dira, Mendebaldeko bi Baotan. Kapera hau 
litekeena da, Gangaduna edo Bobedaduna izana, eta 
Ganga edo Bobeda horiek salbatzen zituzten Men-
debaldeko beirak. Beirategiak hiru Arku Zorrotzetan 
Portalaren gainean 1145 eta 1155 ingurukoak dira., 
Hegoaldeko Orratza ordea, 103 m inguruko altuerakoa, 
1155-ean, edo berantago eraiki zen ere.
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Pardo eta Paloma Berrocal Ruiz-ek.
29 Camila Mileto italiar jatorriko autore valentziar bat 
da. Arkitektoa IUAV-Universitá degli Studi di Venezia-
n. Arkitekturan Doktore Universitat Politècnica de 
València-n. Tesiaren titulua, La Estratifi cación Arqui-
tectónica, Análisis, Experiencia y Conservación de las 
Huellas de la Historia (2004).

30 José María Pérez González “Peridids” (1940) Ar-
kitekto, Marrazkilari, Umorista eta Idazle espainiar 
famatua da. 70. hamarkadaren bukaeran Asociación de 
Amigos del Monasterio osatu zuen, Santa María la real 
de Aguilera d Campoo-ko Monasterioa errehabilitatze-
ko, garai hartan “eroritako konbentua” deitua. Neurri 
handi batean lortu zuen, Espainiako lehen Escuelas 
Taller edo “Lantegi Eskolak” eta Casas de Ofi cio edo 
“Lanbide Etxeak” martxan jarriz, INEM (Instituto Na-
cional de Empleo) edo “Espainiako Enplegu Institutu 
Nazionala”, eta Europako Funtsa Sozialaren babesare-
kin, Herrialde osoan hedatu zen iniziatiba, eta Latino-
Amerikara esportatu zena, eta berrikiago Saharaz 
Hegoaldeko Afrika-ra. Las Claves del Románico, hau 
da, “Erromanikoaren Giltzarriak” Telebista Programa 
egin zuen Arrakasta handiarekin, Televisión Española-
ko Bigarren Katean. 

31 Juan María Martínez Txoperena egungo Nafarroa 
Garaiko auriztarra, antzinako gauzen eta arte objek-
tuen Errestauratzailea dugu. Ibiltari Nekaezina, Euskal 
Herria, eta gure Eremu Zabaleko bazter guztiak miatu 
dituen Arkeologo Autodidakta. Hamaika Aurkikuntza 
egin ditu bere Begi Zorrotzekin, nahiz eta betaurrekoak 
erabiltzen dituen, eta bere “instintu naturalearekin” 
gai da beste inork ikusten duena ikusteko. Umila 
eta lausengurik behar ez duen gizona. Burdin Aroko 
Herrixka Gotortuak, Menhirrak, Cromlech-ak, Dolme-
nak, Miliarioak, Galtzada Erromatarrak, Erdi Aroko 
Galtzadak eta abar aurkitu dituena. Aranzadi Zientzia 
Elkarteko kide, hamarnaka Indusketa edo Eskabazio 
Arkeologikoetan hartu du parte. Gainera aztarnate-
gietan azaltzen diren Aurkikuntzak Errestauratuz. 
Unibertsitatetik iragan ez bada ere pertsona jantzia, eta 
bere Ezaguerak Partekatzeko eragozpenik ez duena, 
eta Arkeologo Gazteei bere Esperientzia Zabala ongi 
transmitzen badakiena, rara avis. 

32 Tiziano Mannoni (1928-2010) Naturista-Geometra-
arkeologoa izan da. Bere ekarpenik inportanteenak 
dagozkio Erdi Aroko Arkeogiari, Arkeometriari, 
Produkzioaren Arkeologiari eta Eraikuntzaren Arkeo-
logiari.

Mannoni Genua-n bizi zen baina beti lotua egon zen 
Luginianar Lurraldera, han hazi baitzen, eta beti hara 
itzultzen zen. Geometra titulua jaso ondoren, 1967-an 
Natur Zientzietan graduatu zen Università di Genova-
n. Unibertsitateko profesore bihurtu aurretik hainbat 
aktibitate profesionaletan jardun zen.

eraikitzen ziren Ekialdetik Mendebaldera horrela 
Korua lehenago konpletatzen zen (Horma tenporal bat 
zuela Mendebaleko bukaera zigilatzen) Gurutzadura 
eta Nabea bukatzen ziren bitartean. Canon Delaporte-k 
argudiatu zuen eraikinaren lanak Gurutzaduran hasten 
zirela, eta handik kanporantz burutzen zutela, baina 
harrilaneko frogak berez inekibokoak dira, berezi-
ki Triforium-aren barnean: Nabea denbora guztian 
aurreratuagoa zegoen Koruko Deanbulatorioko Baoak 
baino, eta hau “dendrokronologiak”, hau da, Zuraren 
Adina Estuditazen duen Zientziak egiaztatu du.

Katedralaren Historia beste edozein baino teoriez josita 
zegoen, problema berezi bat egia bilatzen ari direnen-
tzat. Adibidez, Louis Grodecki-k argudiatu zuen Tran-
septuko Portaletako Alboetako Ateak moztuak izan 
zirela data berantiarrago batean, eta Van der Meulen-ek 
Mendebaldeko Portalak berreraiki nahi zituztela (or-
duan 50 urte besterik ez zutenak). Hauetako teoria bat 
ere ez zen egungo Harrilanari buruz ari, eta hori ger-
tatzen da batek, John James-k 1969-an modu exhausti-
boan egin zuen bezala, bat konturatzen dela Eraikuntza 
Prozesua izatez Sinple eta Logikoa izan zela.

Eta hau guztia Estratigrafi aren bidez egin zuen, hau 
da, Metodo Arkeologikoaren bidez, hori baita oraingoz 
modurik eraginkorrena Eraikin Historiko bat aztertze-
ko. Horrela, testuan esan dugun bezala, Detaile Estrati-
grafi koei eta Dokumentazio Historikoen Erreferentziei 
Arreta Handiz Erreparatuz, posible izan zuen Berrogei 
Eraikuntza Kanpaina Indibidual Identifi katzea, aztertu 
zuen “berrogeita hamar” urteko periodo batean.  

27 Víctor M. Algarra Pardo arkeologo valentziarra dugu. 
Lizentziatua Geografi a eta Historian, Espezialitatea au-
rre-historia eta Arkeologia, Universitat de València-n, 
1989-an. Gabinete de Arqueología Algarra y Berrocal 
osatzen dute, Arkeologo Profesional Víctor M. Algarra 
Pardo eta Paloma Berrocal Ruiz-ek. Kabinete honek 
eraman duen Arkeologiaren Jardutea Profesio Liberal 
gisa, 1990. urtetik aurrera izan da, Landa Lan eta Esku-
hartze edo Interbentzio Arkeologiko ugari burutuz, bai 
entitate Pribatuetarako eta bai Publikoetarako. Bere 
Esku-hartzeen edo Interbentzioen Eremu Geogra-
fi koa Valentziako Herrialdean espezializatu da. Bere 
zerbitzuak eskatu dituzte Herrialde honetako enpresa 
eta udalek. Beraien lan eta ikerketak Erdi Aroko, Erdi 
Aro Ondoko eta Industri Arkeologian zentratzen dira, 
Eraikinen Arkeologia Diziplinan espezializatuz. Zentzu 
honetan Hormen Estratigrafi ako Azterketa diferenteak 
zuzendu dituzte, gehienak Eraikin Historikoen Erreha-
bilitaziorako urrats gisa.

28 Paloma Berrocal Ruiz Arkeologo valentziarra dugu. 
Lizentziatua Geografi a eta Historian, Espezialitatea au-
rre-historia eta Arkeologia, Universitat de València-n, 
1988-an. Gabinete de Arqueología Algarra y Berrocal 
osatzen dute Arkeologo profesional Víctor M. Algarra 
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arte 2007-an. Erdi Aroko Italiako Eragin Handieneko 
Arkeologotzat dute. Francovich Italiako Arkeologian 
munduko aitzindari izan zen. Eskala handiko Indus-
ketaetan edo Eskabazioetan formatu zen. Bere Landa 
Praktikan Metodo Britainiarrak erabiltzen lehenetariko 
Arkeologoa izan zen ere. Parke Arkeologikoak egiten 
abilezia handia izan zuen, eta lantegi honetan emaitza 
kontrastagarriak atera zituen. 1986-tik 1989-ra uni-
bertsitate bereko Artearen Historiako Saila zuzendu 
zuen. 1974-an Archeologia Medievale-ko Erredakzio 
Buru izan zen, eta Fundatzaileetariko bat. Società 
Internazionale per la Storia della Ceramica del Bacino 
Mediterraneo-ko Presidenteordea, 1991-1995, Archeo-
logia e calcolatori Aldizkariko Koordinatzailea, eta 
Societá degli Archeologi Medievisti Italiana (SAMI)-ko 
presidenetea.

Zerbait nabarmenduko behar balitzateke bere Konpro-
mezu Pertsonal eta Soziala izango litzateke. Familia 
kultu bateko semea, Aita Historialaria eta Ama Ma-
tematiaria. Gehiegikeria eta Injustiziaren kontra beti. 
Kulturaren Balio Zibila beste interesen gainean zegoen. 
Bere garaiarekin zuen konpromezuak eraman zuen 
Arkeologia Aktibitate Zientifi ko eta Sozial bat bezala 
ulertzea. Gauza guztietan jartzen zuen Arrazoi eta Pa-
sioarekin konbentzitzen zuen, Dialektika Inplakablea-
ren bitartez. “Materialitatea”-ren Aditu, Jarrera Faltsu 
Errefi natuz Beteriko Mundu Akademiko baten Lotsa-
rik eta Beldurrik gabeko bere lanek, inolako dudaz 
frogatzen dute. Garatu zuen Ikerketa Arkeologikoa eta 
sortu zuen Eskola, Europako inportanteenetakoa, batez 
ere Historikoa da, Erdi Aroko Sozietatearen Antola-
menduari buruzko problemak planteatu eta debatitzen 
zituelako. Bere iritziz Arkeologiak behartzen gaitu Lan 
Metodo eta Teknikei buruzko Debate batera.
 
Erregistro Arkeologikoa ez da duela hamarkada batzuk 
bezalakoa, berreskuratzen ziren Objektuen Selekzio 
Intentzionatua zegoenean. Harris-en Metodoaren Siste-
matizazioaren agerpenak, Interbentzio Arkeologikoak 
zorrozki zuzentzen dituena, egin du milaka eta milaka 
datu eskura edukitzea. Bere gestioa eta maneiatzea ez 
da batere erraza.

Bestalde, Lurraldearen Analisia, edozein Arkeolo-
gorentzat ezinbestekoa, Ziutate handi batean edo 
Landaren erdian Indusketa edo Eskabazio txiki-txiki 
bat egiten badu ere, behartzen du Bariable ugariekin 
lan egitea, Gurutzatuak eta Elkar Erlazionatu behar 
direnak. Bat-batean agertzen ez soilik Erregistro 
Arkeologiko oso Detailatu eta Konpletu bat Lantzeko 
Beharra, baizik eta Emaitzak Lortzeko Operatiboa izan 
behar du. Horregatik espezialista ugari elkartzen diren 
Ikerketa Lerro bat ireki zuen. Informatikak eta bere 
Arkeologiako bere aplikazioak lantegi oso diferente eta 
osagarrietara eraman zuten bera hala nola Erregistro 
Sistema Propio baten lantzea, GIS plataforma baten 
sortzea, eta Aireko Fotografi aren Perfekzionamendu-

1669-tik 1982-ra irakaskuntza egin zuen “Metatze edo 
Deposito Mineralei” buruz, Università di Genova-ko 
Facoltà di Scienze M.F.N.-n, Arte eta Arkitektura-ko 
Eskole-k errenokozitu zituzten Materialen Historiari 
buruzko Kursoekin. 1981-tik 1985-era “Arkeogia-
ren Teknika Auxiliarren” profesore izan zen Eskolan 
Università di Pisa-ko Arkeologoentzat. 1982-an 
Profesore Asoziatu bihurtu zen “Antzinako Monumen-
tuen Azterketa eta Teknikoa” Università di Genova-n. 
Kurtso horiekin, egungo “Ikerketa Arkeologikoaren 
Metodologia” irakaskuntza kurtsoen aitzindariak, eta 
Arkeologiako estudianteei irekia, Mannoni-k gazte 
asko formatu zituen, unibertsitate gutxi batzuk ematen 
zituztenean antzeko Irakaskuntza Metodologikoak.

Bere izaerak, formazio eta interesentzako, eskeme-
tatik kanpo, egin zuen ez-gai izan zedin Filosofi a eta 
Letren Fakultatean irakasteko. Laurogeira hamarreko 
hamarkadan soilik inbitatu zuten kurtsoak ematera, eta 
2006-an dedikatu zioten Archeologie. Studi in onore di 
Tiziano Mannoni edo “Arkeogia. Tiziano Mannoni-ren 
omenezko Estudioak” Bolumena. 2001-an erretiroa 
hurbil zuela eman zioten gradu honorifi koan Doktore 
Arkietkturan Facoltà d’Archittetura dell’Università di 
Genova-n.

Materialei atentzioak, momentu diferentetan, Mannoni 
eraman zuen Genua-n eraiki zezan “Mineralogia Labo-
ratorioa Arkeologiara Aplikatua”, Gorputz Zeramikoen 
Azterketa Arkeometrikoa landuz nagusiki, eta “Ar-
kitekturaren Arkeologiaren Laboratorioa”, eta bertan 
Errestaurazioa eta Preserbazioarekin erlazioa zuten gai 
Historikoak konparatu ziren.

Bere ikerketa aktibitateetan, Irakaskuntza eta Hedatzea 
estuki lotuak zeuden, eta Ikerketa eta Ondasun Kultu-
ralen Ikerketa Balioan Jartzea konbinatzeko gai izango 
zen politika batean sinesten zuen. 1969-an sortua, Cen-
tro lLgure per la Storia della Ceramica, eta berantago, 
1976-an bihurtu zen, Istituto di Storia della Cultura 
Materiale (ISCuM).

1971-tik Notiziario di Archeologia Medievale-ko Erre-
dakzio Buru izan zen, eta 1974-an, Archeologia Medie-
vale Aldizkariaren Fundatzailetako bat izan zen, era-
man zuena 1977-tik aurrera, eta 1996-an sortu zen bere 
tematika Archeologia della Archittertura edo “Arkite-
kturaren Arkeologiako” Eranskina. 1985-etik Mannoni 
Studi e Richeche. Cultura e Territorio Egunkariaren 
Arduradun izan zen. 1994-tik Società degli Archeologi 
Medievisti Italiani (SAMI)-ko Presidentea izan zen, eta 
1996-an bertako Ohorezko Presidente bihurtu zen.

33 Riccardo Francovich (1946-2007) Historialari-
arkeologo Aitzindari, eta Erdi Aroko Italiako Aditua 
zen. Universtità di Firenze-n profesore lehenik, eta 
han lortu zuen Dokotore izatea Erdi Aroko Historian. 
Ondoren Universitá di Siena-n 1086-tik bere heriotzara 
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bati eta besteari, nagusiki  Facoltà di Siena edo Siena-
ko Eskola -Francovich eta Parenti-rekin- eta Genova 
-Bonora-rekin- nahiz eta beste batzuk aipatzen dituz-
ten beste izen batzuk hala nola Mannoni, Carandini, 
Broggiolo, sortze horren meritua bakoitzaren interes 
profesional propioei egokitzeko asmoz. Kasualki, 
Arkitekturaren Arkeologiaren eremuan, Arkitekturaren 
Lehentasunaren aldekoek Parenti bezalako Arkitektoei 
egozten die; eta defendatzen dutenak Arkeologoak izan 
behar dutela, nagusiki Paramentuen Analisia eta Me-
todologia Arkeologikoa behar duten beste gainontzeko 
aplikazioak eraman behar dituztenak. Horiek, adieraz-
ten dute Erdi Aroko Arkeologorik inportanteenetako 
bat, Riccardo Francovich, izan zela Ideia Bikaina izan 
zuena Harris-en Metodoa Paramentuen Analisira mol-
datu eta erabiltzekoa. Gure aldetik esan behar dugu, 
Harris berak, bere Matrizearen Metodoa azaltzen duen 
liburu famatuan bertan, Estratigrafi aren adibide bat 
jartzen du. Lurperatuta dagoen Horma txiki bat da, eta 
Analisi Estratigrafi koa aplikatzen dio. Hori, Arkitektu-
rari Metodo Arkeologikoa aplikatzea da. Gero noski, 
autore anglo-saxoiek ildo hori segitu zuten. 

Baina espainiarren kontakizunak segitzen du esanez, 
bistan dela, ez dela erraza kuestio hain konplexua 
dokumentalki konstatatzea, nahiz eta Espainian Arkeo-
logiaren Arkitektura lotu eta ulertzen da paramentuen 
Analisi sinple bat bailitzan soilik, askoz ere Aplikazio 
gehiago ditu, eta –kasu honetan Italiakoan- bere hasie-
rako fasean, Esperimentu Metodologiko ugariren xede 
izan zen, aipatu diren profesional guztien partetik. Jada 
Mannoni-k Iturri Idatzi eta Analitiko eta Produziozkoe-
tan burutu baitzituen aurrerapen batzuk, eta ondoren, 
Parenti-k Estratigrafi a eta Arkitektura  Tipologiei 
buruzko estudio batzuk publikatu zituen. Behar bada 
Arkeologiaren Arkitekturan bere hasierako kasurik 
esanahitsuena bere Estudio Sistematikoa izan ziren, 
Paramentuen ikuspegitik, Tipologia oso erabilgarriak 
erantsi baitzituzten Erdi Aroko Arkitektura italiarre-
rako, Montarrenti, Siena-ko Fortifi kazio-ko Dorre 
A-n, 1985-an. Indusketa edo Eskabazio hori elkarrekin 
eraman zuten Università di Siena-ko R. Frankovich-ek 
eta University of Sheffi eld-eko R.Hodges-ek. Berriz 
ere ikusten dugu Britainiarrak Beti Present daudela. 
Baina kontakizun espainiarrak segitzen du zein italiar 
izan zen ideia bikaina izan zuena, inora ez garamatzan  
eztabaida batez.

35 Romeo Ballardini Arkitektoa eta Università di 
Venezia-ko profesore dugu. 1986 eta 1992 artean 
Comitato per i Rischi Sismici del Ministerio dei beni 
Culturali-ko presidentea izan zen.

36 Francesco Doglioni Arkitektoa dugu, Universià di 
Venezia-n, 1976-an. Istituto Unibertsitario di Archi-
tettura di Venezia (IUAV)-n ari zen ere. Ikertzaile 
Unibertsitario, 1981-an, eta Profesore Suplente 1990-
ean, Errestaurazio Arkitektoniko-ko Profesore Aso-

ra ere. Baina ez zen horretan gelditu, beti Ondasun 
Kulturalen Babes eta Preserbazioaren Problemak 
arduratu zuen. Honetan tradizio italiarra segitzen du, 
interes handiko eztabaidaz josia, eta nabarmentzen du 
lan Arkeologiko Hutsa Transzenditzeko Beharra, eta 
Administrazioari kendu nahi dio Botere Omnimodoa, 
hau da, guztia besarkatu eta hartzen duena, bere iritziz 
ezaugarri Kontserbadoreegia, Aztarnategi Arkeolo-
gikoetan. Horien Preserbazioak eta Gestioak, Ondasun 
Kulturalena bezala, Lan Kolektibo bat izan behar du, 
eta noski Herritarrek Parte Hartu Behar Dute, horien 
Jabe Legitimo Kolektibo baitira, baina Arkeologoen 
Parte Hartze Saihestezinarekin, neurri handi batean 
beraiek atera baitituzte, eta atertzen baitituzte argira. 
Bere lana Richard Hodges-ekin, 2003-an, sinatu zuen 
liburu zoragarri Villa to village, the transformation of 
the Roman Countryside in Italy c. 400-10060, London, 
justifi ka genezake bere Traiektoria Intelektuala, baina 
Injustua izango litzateke, Pentsamendu Zientifi ko oso 
Trinkoa sortzeko gai zen Ikertzailea baitzen, eta aldi 
berean, Arkeologia gauza guztien gainetik Lantegi 
Zibil bat izan zedin Mila Iniziatiba sortzeko gai. Ko-
laborazio honetan ikusten dugu italiarrek britainiarren 
Metodo aitzindariekin zuten harremana.

34 Roberto Parenti Arkitekto-arkeologo eta profesore da 
Università di Siena-n. Unibertsitate horretako Ar-
keologia eta Artearen Historiako Sailean jarduten du. 
Baita ere Unibertsitate bereko Dipartimento di Scienze 
Storiche e dei Beni Culturali, hau da,  “Zientzia His-
torikoak eta Ondasun Kulturalen Saila”-n Arkeologia 
zegoen. Bertan, Ikerketa Arkeologikoaren Metodolo-
giaren ikertzaile eta profesore dugu. Carandini izan 
zen Arkitekturaren Arkeologiaren formatze prozesuan 
fi gura inportanteenetako bat, erreibindikatu baitzuen 
esku-hartze edo  Interbentzio Arkeologikoetan Karta 
Orokor bat sortzeko beharra, Kontrol Erregistro-Orriak 
egin zitezen “Mozketa, Estratu eta materailetarako”. 
Carandini Metodologia hau, 70. hamarkadan garatzen 
hasi zen, baina defi nitu eta zehaztu zen 80. hamarka-
datik aurrera, Mannoni-k Università di Genova-ko 
proposamenen bitartez, nagusiki Parenti-k garatu zitue-
larik Università di Siena-n, eta ondoren Broggiolo-k 
Università di Padua-n, eta Doglioni-k Università di 
Venezia-n. Esan dugu Carandini izan zela Britainiarren 
Metodologia Italiara eraman zuen lehena, Errigistro-
Orriak eta abar. Gainera Arkitektoek beti analizatu 
dituzte Historian zehar Hormen Paramentuak, bakoitza 
bere erara, eta bere Metodo Propioarekin bazen ere. 
Carandini-k berak onartzen du.

Baina espainiar autore batzuen iritziz gauza mun-
du latindarrean dago. Eta zera diote, Arkitekturaren 
Arkeologiak erabiltzen duen Prozedura Berri honen 
aplikazioaren jatorriari buruz, bai Italian eta bai 
Espainian (kontakizun latindarraren arabera), hipotesi 
ugari sortzen da, halako kontrobertsia bat espezialista 
diferenteen artean, horren Autoriaren “Okurrentzia” 
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Kasko Historikoaren inguruan burutzen ari diren Es-
tudio Historiko-Arkeologikoetan nabarmendu delarik. 
Grupo de Arqueología Tardo Medieval, Arqueología 
de la Arquitectura, GATMAA-ko Zuzendari izan da, 
hau da, Consejo Superior de Investigaciones Científi -
cas (CSIC)-era lotua dagoen Unitate Baten Zuzendari, 
Euskal Herriko Unibertsitate-ko (EHU-ko) Grupo 
de Investigación de Arqueología de la Arquitectura 
(GIAA)-ko Zuzendari, Programa de Consevación de 
Patrimonio del Plan Vasco de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad (2005-2008)-ko arduradun, Eusko Jaurlarit-
zako Arkeologia eta Arkitekturako Kontseilu Aholkat-
zaileen Kontseilari, Gasteiz Hiriko Kontseilu Soziala-
ren kontseilari; eta EHU-k eta CSIC-ek ko-editatzen 
duten Arqueologia de la Arquitectura Aldizkariaren 
Fundatzailea.

Egun (2013) Grupo de Investigación en Patrimonio 
Constructivo-ko (GPAC-eko) Ikertzaile Nagusia da. 
2011-etik “Fundación Zain Fundazioa” Zientzietako 
Ikerketa eta Berrikuntzarako Zentroa zuzentzen du. 
2012-tik “Jakiunde”, Euskal Zientzia, Arte eta Letren 
Akademiako kidea da.

41 Rafael Soler Verdú valentziar Arkitektoa dugu. Arki-
tekturan Doktore Universitat Politècnica de València-
n.

42 VV.AA. (2014) Curso de Especialización . Arqueolo-
gía de la Arquitectura, Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales (CCHS). Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas (CSIC), Madrid.
Zuzendaritza: Luis Caballero Zoreda (IH-CCHS), 
eta María de los Ángeles Utrero Agudo (IH-CCHS). 
Idazkaritza: Carlos Cauce. Ponenteak: Luis Caballero 
Zoreda. Mº de los Ángeles Utrera, Josemi Loren Arri-
bas, Rafaek Martín Talaverano, Francsico J. Moreno 
Martín, Miguel Ángel Tabales, Antonio Pizzo, Ismael 
García Gómez, Alberto Plata Montero, José Murillo 
Fragero, Leandro Cámara Muñoz, Jesús Bermejo 
Tirado.

43 Andrea Carandini (1937) Erroman Espezializatutako 
Profesore, Arkeologo, Noble italiarra dugu, zehazki 
Kontea.  Ezaguna da, Erromako Palatino-ko gailurren 
Iparraldean egiten ari ziren Indusketa edo Eskabazioe-
tan, gailur horiek gure Aro baino lehen 8. mendeko 
Fortifi kazio baten Hondakinak Deskubritu zituelako, 
gailura inguratzen zuen eta Defentsa Harresiaren 
Zirkuitua. Aurkikuntza honen datatzea zuzena bada, 
partikularki inportantea izango zen Erroma Ziutatearen 
Lehen Fasearen Berreraikuntzarako, Garaiko Funda-
zioaren legendaren Dokumentuen arabera. Romulo eta 
Remo, izatez, Iturrien arabera gutxi gorabehera gure 
Aroa baino 8. mendearen erdialdean kokatzen baititu 
kronologikoki. 

ziatu Università IUAV diVenezia-n 1998-tik. 1984-tik 
1998-ra Comitato Nazionale per la Prevenzione del 
Rischio Sísmico del Patrimonio Culturale-ko kide, 
hau da, “Ondare Kulturalaren Arrisku Sismikorako 
Aurreikuspeneko Komite”-ko kide izan zen, eta bertan 
lagundu zuen Ikerketa Zuzendaritza eta Koordinazioa 
Dokumentuetan. 1988-tik 1998-ra Ikerketa bat burutu 
zuen Gruppo Nazionale per la Difensa dai Terremoti, 
hau da, “Lurrikaren Defentsarako Talde Nazionalean”, 
eta emaitzak publikatuak izan ziren. 1999 eta 2000 
artean, Regione Marche eta IUAV-en arteko akordio 
baten bidez, Codice di Pratica per gli Interventi sul 
Patrimnio Culturale, hau da, “Ondare Kulturaleko 
Esku-hartze edo Interbentzioetako Praktiketarako 
Kodea” idatzi zuen. Eremu profesionalean, Antzi-
nako Eraikinen Errestaurazioa Diseinatu eta Zuzendu 
zituen, eta horietan oinarritu zen Azterketa eta Iker-
keta Zientifi kora heltzeko. Ikerketa Eremu Nagusiak 
ondorengoak dira. Lehena, Arkitekturaren Eraikuntza 
Formen Azterketatik abiatu. Bigarrena, Arkitekturaren 
Eraikuntza eta Transformazio Prozesuen Ezaguerarako 
Teknika Analitiko eta Interpretaziozkoen Garapena. 
Estratigrafi a eta Errestaurazioa. Hirugarrena, Ondare 
Historikoaren Inestabilitate Estatiko eta Sismikoen 
Prozesuen Behaketa edo Obserbazio Sistematikoa, eta 
Kontsolidazio eta Babes Sismikorako Esku-hartze edo 
Interbentzio eta Teknika Formen Garapena Errestaura-
zioan. Eta azkenik, laugarrena, Diseinuaren Teoria eta 
Praktikarako Gogoeta eta Ekarpenak Errestaurazioan.

37 Luis Caballero Zoreda Madrid-eko Historialari-
arkeologoa espainiarra dugu, eta Consejo Superior 
de Investigaciones Cientifi cas (CSIC)-eko ikertzaile. 
Artearen Historian Doktore Universidad Complutense 
de Madrid-en (1977). Museologoa, Madrid-eko Arkeo-
logia Museo Nazional-eko Kontserbadore (1971-1989). 
Eraikinen Arkeologiaren bultzatzaile.

38 Pablo Latorre González-Moro Arkitekto espainiarra 
da. Universidad Politécnica de Madrid-eko Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid-en estu-
diatu zuen. Programa de Conservación del Patrimonio 
Histórico-ko kide.

39 Leandro Cámara Muñoz Arkitekto-Errestauratzaile-
arkeologo espainiarra da. Fundación Catedral Santa 
María Vitoria-Gasteiz-eko kide.

40 Agustin Azkarate Garai-Olaun Lizentziatua dugu 
Universidad de Zaragoza-n. Doktorea Euskal Herriko 
Unibertsitaea (EHU)-n, eta egun Arkeologia Katedra-
duna EHU-n. Mondragon Unibertsitate-ko, UNED-eko 
eta EHU-ko irakasle izan da. Arkeologian Katedraduna 
Euskal Herriko Unibertsitatean, bere irakaskuntza lana 
Ikerketa Artistikoarekin eta Proiektu diferenteekin 
uztartzen du. Azken urteotan Ondare Eraikian zentratu 
da, Gasteiz-eko Santa Maria Katedral-eko Errestau-
razioan egindako lan inportantean, eta  Gasteiz-eko 
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Carandini-k bere Liburu-Manual famatu Storie Dalla 
Terra, edo “Lurraren Historia” publikatu zuen. Ma-
nuale Dello Escavo Archeologico-n, Metodo Estrati-
grafi koa azaltzen du, Azken Generazioko Arkeologia 
Britainiarraren Punturik Gorena, eta esaten du nola 
Frantzia eta Italia ari den konkistatzen, Joku Unibertsa-
la eskaintzen duelako, eta bertan Arkeologoa “Memo-
riaren Zerbitzura Dagoen Artisaua” dela. Estratigrafi a-
ren Historia eta Printzipioak azaltzen saiatuz, horretan 
zentratzen baita ia testu osoa, M. Wheeler eta K.M. 
Kenyon nabarmendu zituen, eta Lehen Arkeologia Es-
tratifi katua Ingalaterra-ko Zentro Aurre-erromatarretan 
kokatu zuen, hain zuzen ere Arkeologia, Geologia eta 
Paleontologiatik emantzipatzea lortzen duen Herrialde 
beran, eta handik lortzen du Europa osora zabaltzea, 
funtsezko erreferentzia puntu bat ahantzi gabe, Mu-
seum of London. Carandini-k atzean uzten du Arkeolo-
goak Antzina erabiltzen zuen “Indusketen Diarioa”, eta 
Erristro-Orriak sartzen ditu Italiara. Jendearen aurrean 
egiten den Arkeologian, esan behar dugu, Arkeolo-
giarentzako garai hain zail hauetan, Finantziazio eta 
Ekonomia Problemengatik, Interes Nagusikoa da Gre-
mioarentzat Publikoa Inplikatzea Arkeologiaren Berre-
raikuntzaren Oinarrizko Probleman. Carandini Ingala-
terra jartzen digu Segitzeko Eredu gisa, eta Indusketa 
edo Eskabazio Urbanoak Idealak bezala, Oinezkoentzat 
Ikusgai eta Ulergarri izan daitezen. Bukatzeko esango 
dugu, Historia Kaleko Jendearentzat Eskuragarria egin 
behar dugula, eta hau Historialarien Obligazioa dela, 
eta noski, pixka bat zabalduz, Arkeologoena ere.

44 Guillermo Rolón Instituto de Arte Americano e 
Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo”-ko 
kide da.

45 Charles Pearcy Mountford (1890-1976) Antropolo-
go eta Argazkilari australiarra izan zen. Ezaguna da 
Australia-ko Indigenen lan Antzindariarengatik, eta 
beren artearen Imajina eta Deskripzioengatik. Ameri-
can-Australian Scietifi c Expedition to Arnhem Land 
Zuzendu zuen.

Master of Arts (M.A.), 1964-an, Mountford-en Tesia 
Aurkeztu edo Presentatu zuen University of Adelaida-
n, 1965-ean.

46 Peter Henry Sneath (1923-2011) Mikrobiolgista in-
gelesa izan zen, eta Taxonomia Numerikoa Ko-fundatu 
zuen, Robert Reuven Sokal-ekin batera. Sneath eta 
Sokal-ek Principles of Numerical Taxonomy, hau da, 
“Taxonomia Numerikoaren Printzipioak” idatzi zuten, 
1973-an “Taxonomia Numerikoa” gisa errebisatuak. 
Royal Society-ko kidea zen. Lehen unibertsitatea Cam-
bridge University izan zen, gero Leicester University.

47 Robert Reuven Sokal (1926) Austriar-Amerikar 
Biostatitistiko eta Entomologoa da. Proffessor Emeri-
tus distingitua Stony Brook Univeristy-n. Amerikako 

Guk hemen argibide bat erantsi nahi dugu. Gure iritziz, 
eta autore askoren iritziz, Ziutate edo Hirien Funda-
zioak beti Faltsuak dira, Defi nizioz. Erromakoak ere, 
nahiz eta Ziutateak fundatzeko Ohitura edo Erritual 
Berezia duten, hau da, Idi Pare eta Goldearekin Ildo 
Zirkular bat Eginez eta abar. Honekin esan nahi dugu, 
Hiri bat fundatzen denean unean, ez dela Gertakizuna-
ren Kontzientziarik. Sortzen da, eta pixkana Kontsoli-
datzen da. Normalean Mende batzuk Berantago egiten 
da Fundazioa, atzera begira, eta jada Hiria Fundatu de-
naren Kontzientziarekin, eta Gertakizunak Data Zehatz 
batean Kokatzen dira, eta Idazten dira hori Errepresen-
tatzen duten Dokumentuak, a posteriori.  

Baina segi dezagun Carandini-rekin. Bere Indusketa 
edo Eskabazioen artean Villa di Settefi nestre dugu, 
Toscana-n. 1962 –an Doktore egin zen, eta 1963-an 
Università degli studi di Roma La Sapienza-n hasi zen 
lanean, Arkeologia Greziar eta Erromatar eta Artearen 
Historiako Katedran. 1971 eta 1981 artean Arkeologia 
Greziar eta Erromatar eta Artearen Historiako Profeso-
re izan zen Università di Siena-n, eta aldi berean,  1980 
eta 1983 artean Arkeologia Greziar eta Erromatar eta 
Artearen Historiako Profesore Università di Pisa-n. 
1984-tik aurrera Arkeologia Greziar eta Erromatarren 
Irakaskuntzan jardun zuen Università di Pisa-ko Gra-
duondoko Arkeologia Eskola-n. 1992-an Arkeologia 
Greziar eta Erromatar eta Artearen Historia-ko profeso-
re izan zen Università di Roma La Sapienza-n. Irakatsi 
zituen ere Indusketa edo Eskabazio Metodoak eta 
Greziar eta Erromatar Historia Universitá di Roma-ko 
Graduondoko Arkeologia Eskola-n. Esan behar dugu 
Indusketa edo Eskabazio Teknika Estratigrafi koaren 
Hedatzailea izan zela, hain zuzen ere, Villa Settefi nestre 
industen ari zenean.

1993-tik aurrera Erromako Suburbium Proiektua Koor-
dinatu zuen, Tiber Haranean, Soprintendenza Archeolo-
gica-rekin eta Sovrintendenza Comunale-rekin batera. 
Esan dugunez Gailur Palatino-ko Iparraldeko Maldan 
segitu zuen Indusketa edo Eskabazioak zuzentzen, eta 
bertan Erroma Ziutate Goiztiarrenaren erlazioa zuten 
Aurkikuntza inportanteak egin zituen, horien barne 
Harresi Palatinoaren Aurkikuntza,1988-an. 1990-ean 
Carandini  Erromako Auditorium-eko Indusketa edo 
Eskabazioan murgilduta ibili zen, Estruktura Domes-
tiko Nabarmen bat, gure Aroaren ondorengo 5. Men-
dekoa. Litekeena da, clan edo gens inportante baten 
Egoitza izatea. Romulus-en Historizitateari buruzko 
bere ikuspegi batzuk Polemikoak dira.

2007-an Commissione Paritetica per la Realizzazio-
ne del Sistema Informativo Archeologico delle Città 
Italiane e Dei Loro Territori-ko Presidentea izan zen. 
Urte berean Commissione Mista Stato-Comune per la 
Sistematizzazione dell’Area Monumentale Centrale di 
Roma-ko kide izan zen. 2009-an Consiglio Superiore 
dei Beni Culturali-ko Presidentea izan zen.
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oraindik Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU)-ko 
Grupo de Investigación en el Patrimonio Construido-
ko (GPAC)-eko kide da. XXX

49 Alberto Plata Montero Historialari-arkeologoa dugu. 
Lizentziatua Historian Euskal Herriko Unibertsita-
tea (EHU)-n, eta Doktorea Historian Euskal Herriko 
Unibertsitatea (EHU)-n. Arkeologia lanak Gasteiz-eko 
Santa María Katedralean hasi zituen, hainbat kanpaina 
koordinatuz, EHU-ko Katedradun Agustin Azkarate 
Garia-Olaun-en Zuzendaritzapean. Lehen formazio 
urte horietan zehar nabarmendu zen ere Julio Nuñez-
en Tusculum (Italia) Proiektuarekin Kolaborazioan, 
eta Consejo Superior de Investigaciones Científi cas 
(CSIC)-eko Luis Caballero Zoreda-rekin Santa María 
de Melque-n (Toledo), eta Santa Comba de Bande-n 
(Ourense). 1999-tik 2006-ra lan egin zuen EHU-ko Ar-
keologia Arloan, Grupo de Investigación y Patrimonio 
Construido (GPAC)(lehen GIAA)-n, eta Unibertsitate 
asoziatu CSIC-UPV/EHU Grupo de Arqueología Tar-
doantigua y Medieval. Arqueología de la Arquitectura 
(GATMAA), Zuzenduz Indusketa edo Eskabazio eta 
Estudio ugari eraikinetan, Eraikinen Arkeologiariaren 
bitartez. 2008-an Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas (CSIC)-eko Diru-laguntza edo Beka bati 
esker Añana-ko Gatz Harana-ri buruzko Doktoretza 
Tesia egin zuen, eta Euskal Herriko Unibertsitatea-k 
(EHU)-k kontratatu zuen Ikertzaile Langile Kontratatu 
gisa 2008 eta 2010 artean. 

QARK, S.L.-ko Sozio Fundatzailea da, eta bertan 
jardun du bere Aktibitate Profesionala 2007 eta 2008 
artean, eta Gestión de Paisajes Culturales S.L.-ko 
Gerentea da.

2010-etik egun arte, “Añana-ko Gatz Harana-ko Kul-
tura, Komunikazio eta Kalitate Atala” zuzentzen du, 
aktibitate ugarien artean nabarmenduz, Bisita Gidatuen 
Programa sortuz, eta United Nations Educational, 
Scientifi c and Cultural Organization (UNESCO)-ren 
Munduko Ondare-rako Gatz Harana-ren espedientearen 
Idazle Nagusi eta Koordinatzailea izan zen.  

50 María Ángeles Utrero Agudo Historialari-arkeologoa 
dugu bai Lur Azpian eta bai Lur Gainean, hau da, 
Eraikinen Paramentuen Analisi Estratifi koak egiten 
baititu. Doktorea Aurre-Historia eta Arkeologian 
Madrid-eko Universidad Autónoma-n, 2005. Instituto 
de Historia (IH), Centro de Ciencias Humanas y Socia-
les (CCHH) eta Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas (CSIC)-eko kide. Kontratatu Postdoktorala 
izan da Museum of London Archaeology (MoLAS)-en, 
London-en, 2005-2007-an, eta Ikertzaile Kontratatua 
izan da, Consejo Superior de Investigaciones Científi -
cas (CSIC)-eko Instituto de Historia (IH)-ko JAE-Doc 
(Junta de Ampliación de Estudios Doctorales), eta 
Ministerio de Economía y Competividad-eko Subpro-
grama Ramón y Cajal-en (2008-2011 eta 2011-2016). 

National Academy of Sciences eta American Academy 
of Art and Sciences-eko kide izan zen. Estatistikaren 
erabilera bultza zuen Biologian, eta Taxonomia Nume-
rikoaren Arloa Ko-fundatu zuen Peter H.A. Seneath-
ekin batera.

Robert Sokal 1926-an familia judu batean jaio zen 
Viena-n. 1939-an, Alemania Nazi-ak Austria anexiona-
tu zuenean, ihes egin zuen bere familiarekin Txina-ra. 
Bachelor’s Degree, hau da, “Lizentziatura” Shanghai-
ko St. John’s College-en egin zuen, eta handik bere 
emazte Julie-rekin University of Chicago-ra mugitu 
ziren, eta bere Eskola Lanekin batera konplementu gisa 
Liburuzain edo Bibliotekari izan zen. Bere Ph.D. edo 
“Doktoretza Tesia” egin zuen.

1959-an, autore hau University of Kansas-era mugitu 
zen, eta bertan garatu zuen Organismoak Klasifi kat-
zeko Teknika Kuantitatiboak, ondoren Taxonomia 
Numerikoaren Metodoak deitu zirena. Stony Brook, 
State University of New York-en, F. James Rohlf-ekin 
kolaborazioan, Sokal-ek Bariazio Geografi koen Ana-
lisiarako Metodo Estatistikoetan lan egin zuen. Bere 
interesak Antropologia eta Populazio Genetikoetara 
aldatu ziren, eta Europako Populazioaren Historiako 
Estudioak Zuzendu zituen, datu Genetiko eta Etnohis-
torikoetatik inferituak. Luca Cavalli-Sforza-rekin bate-
ra, Sokal antzindari izan zen Bariazio Linguistiko eta 
Genetikoen Estudio Konparatiboetan. Bide batez esan 
dezagun Luca Cavalli-Sforza-k oso liburu interesgarria 
idatzia zuela Europako Historia euskaldunen bidez 
azalduz, eta bertan zera dio, Azpimarratu beharra dago 
gizaki neolitikoak iritsi ziren garaiko lehen europarren 
ondorengoak ongien ordezkatzen dituen lurraldea eus-
kaldunena dela. Herri horrek Europako indoeuropar 
izeneko familiakoak diren populazio gehienekin aldera-
tuta oso bestelako hizkuntzaz hitz egiten du... Gure 
analisia guztiz bat dator hipotesi honekin: euskaldunak 
gizaki neolitikoak iritsi baino lehen Frantziako hego-
mendebaldean eta Espainiako iparraldean zeuden 
gizaki paleolitikoengandik zuzenean sortuak izatea na-
hikoa litekeena da... Endogamia erlatibo bati esker, be-
ren hizkuntza (indoeuroparrekiko oso bestelakoa dena) 
gordetzeak erraztuta, diferentzia genetikoa mantendu 
ahal izan zuten inguruko populazioekiko; diferen-
tzia horrek, neurri batean behintzat, haien jatorrizko 
egitura genetikoa islatu behar du (Luca Cavalli-Sforza 
(2004)Geneak, Herriak eta Hizkuntzak, 143 orr.).

48 Leandro Sánchez Zufi aurre Antropologo-arkeologoa 
da 2007-tik. Qark Arqueologia-ko Presidentea da, Eus-
kal Herrian. Antropologia estudiatu zuen Argentina-n, 
Universidad Nacional de la Plata-n. 1994-an Euskal 
Herrira etorri zen Doktoretza Tesia egitera Arkeolo-
gian, Euskal Herriko Unibertsitatean (EHU). 1994-tik 
2006-ra ikertu zuen Euskal Herriko Unibertsitateko 
(EHU)-ko Grupo de Investigación en Arqueología de 
la Arquitectura-n, Agustin Azkarate-k Zuzendua. Egun 
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Goiztiar Hispanikoko Liturgia  eta Dokumentazioa”. 
Bere formazio Aurre-doktoralean, eta Madrid-eko 
Universidad Complutense-ko Diru-laguntza edo Beka 
bati esker, Ikerketa Egonaldiak izan zituen ondoren-
go leku hauetan. Consejo Superior de Investigacio-
nes Científi cas (CSIC)-eko Antzinateko Historia eta 
Arkeologia Sailean (2004-2008). Dublin-go Trinity 
College-eko  Artearen eta Arkitekturaren Historiako 
Sailean (2006), Norwich, Ingalaterra-ko Institute of 
World Archaeology (School of Word Art Studies and 
Museology-Faculty of Arts and Humanities) University 
of East Anglia-n (2007), eta Laboratorio di Archeo-
logia dell’Archittetura e dell’Urbanistica Medievali, 
Universtità degli Studi di Siena-n (LAAUM)-en (2008). 

53 Johan Joachim Winckelmann (1717-1769) Historia-
lari-arkeologo dugu. Artearen Historialari alemaniar 
bat izan zen. Artearen Historia eta Arkeologiaren fun-
datzaile kontsidera daiteke, Diziplina Moderno gisa.
Europa osoan zehar 18. eta 19. mendean hedatu zen 
Neoklasizismo Mugimenduak autore honi asko zor 
dio. Winckelmann-en Ideia Nagusia zera izan zen, Arte 
Klasikoak, Grekoak eta Erromatarrak, Perfekzioa lortu 
zuela, eta beraz, zen bezala literalki berreskuratua izan 
behar zela, Winckelmann-en arabera “Handiak izateko 
modu bakarra, posible bada, grekoak imitatzea baita”.

Bere obra maisua Geschichte der Kunst des Altertums 
edo “Antzinatearen Artearen Historia”, Dresde-n 
publikatua 1763-ko Abenduan, laister izan zen erre-
konozitua, Antzinateko Obren Azterketarako Ekarpen 
inportante gisa. Lan honetan, antzinako artea halako 
Zirkulu Politiko, Sozial eta Intelektualen emaitza gisa 
hartzen da, eta Jarduera Kreatibo baten eta Eboluzio 
Suzesibo baten emaitza. Horrela, bere Partizio Krono-
logikoa fundatu zuen, Arte Grekoaren jatorritik Inperio 
Erromatarrera arte, Analisi Estilistiko batean, baina 
halako akats batzuk eginez.

Kultura Grekoarekiko zuen bere benerazioan egitn 
zuen Akatsa zera izan zen, Marmolaren Zuritasuna 
bere Enkantu Handientakotzat zuen. Baina 18. men-
dearen bukaeratik badakigu, duda izpirik gabe, Marmol 
Grekoz egindako Estatuak, eta Tenpluak ere, Guztiz 
Kolorez Estaliak zeudela (batez ere Gorria, Beltza eta 
Zuria). Kolore naturalak zirenez (lurra eta landare eta 
animalien tintak), Inestable eta Solugarri ziren, eta ho-
rregatik Eguraldia eta Klima zela-eta desagertu ziren, 
soilik traza txiki batzuk utziz.

Esan dugu bere obra nagusia Antzinateko Artearen 
Historia izan zela, eta bertan berezi zituen Arte Gre-
koaren lau Fase: Antzinako Estiloa, Estilo Elebatua, 
Estilo Ederra eta beti kotizazioa duen Imitatzaileen 
Estiloa. Hau da, “Estilo Arkaikoa”, “5. mendeko Estilo 
Klasikoa”, “4. mendeko Bigarren Klasizismoa”, eta 
azkenik “Estilo Helenistikoa”. Segida edo Suzesio hau 
organismo bizi baten Eboluzio Biologikoaren antzera 

Ikerketa Proiektuak zuzendu ditu Portugal, Italia eta 
Espainia-n, instituzio publiko diferenteek fi nantziaturik 
(ministerio eta gobernu erregionalak) eta pribatuak, eta 
horien artean gehienak zuzenduak “Europako Mende-
baleko Antzinate Berantiarreko eta Erdi Aro Arkitek-
turako eta Eskulturako Kultura, eta bere Problematika 
Kronologiko eta bere Karakterizazioaren Azterketara 
(5-10. mendeak). Publikazio espainiar eta internaziona-
len ugariren autorea da, eta hainbat lan garatu ditu hala 
nola aipatu den Periodoko Arkitekturaren Eraikuntza 
Teknologia, Estruktura Sistemak edo Ezaguera Trans-
misioa.

51 Juan Antonio Quirós Castillo (Oviedo, 1968) 
Historialari-arkeologoa dugu. Euskal Herriko Uni-
bertsitate (EHU)-ko Arkeologia Katedraduna dugu, 
Geografi a, Historiaurrea eta Arkeologia-ko Sailan, Le-
tratako Fakultatean. Lizentziatua (1991) eta Doktorea 
(1988) Historian Universidad de Oviedo-n, arkeolo-
gian formatu da, batez ere Italian bertan bizi izan baita 
1991-tik 2000-rako hamarkadan zehar. R. Francovich 
eta T. Mannoni izan dira bere Erreferente Akademiko 
eta Zientifi ko Nagusiak. Bekario Aurre-doktorala izan 
da Università di Sassari-n (1994-1995), eta Consejo 
Superior de Investigaciones Científi cas (CSIC)-eko 
Historia eta Arkeologia Eskola Espainiarrean, Erroman 
(1995-1997). Bekario Post-doktorala Università di 
Siena-n (1998-2000) Profesore Kontratatua Università 
di Pisa-n (1999-2000), eta 2000 urtetik Euskal Herriko 
Unibertsitatea (EHU)-n Profesore da. Lanean ari den 
Ikerketa Lerro bat  Erdi Aroko Populazioa eta Paisaien 
Konfi gurazioa da.

Jada Euskal Herrian Ikerketa Lerro hau orientatu da 
Erdi Aro Goiztiarreko Herrixketara, batez ere Araban.
Bigarren Ikerketa Lerroa izan da Arkitekturaren Arkeo-
logia deitzen dutena. Eta HHirugarren Ikerketa Lerro 
bat kontzentratu da Prozesu Produktiboen Analisian, 
Produkzioaren Paradigma deitzen  denaren barnean 
(Nekazal Arkeometria, Eraikuntza Materialak, eta Ar-
keometalurgia). Egun ondorengo Ikerketa Proiektuak 
zuzentzen du, Desigualdad en los Paisajes Medievales 
del Norte Peninsular: los Marcadores Arqueológicos, 
hau da, “Penintsulako Iparraldeko Erdi Aroko Paisaien 
Desigualtatea: Adierazle Arkeologikoak”, eta Grupo 
de Investigación en Paisajes Culturales y Patrimonio, 
hau da, “Paisaia Kulturalen Ikerketa Taldea”, Eusko 
Jaurlaritzak fi nantziatua.

52 Francisco Javier Moreno Martín Historialari-arkeolo-
goa dugu. Arte Sail I-eko (Erdi Aroko Artea) Profesore 
da. Doktore Artearen Historian aipamen europarrarekin 
Madrid-eko Universidad Complutense-n, 2009-an. 
Bere Ikerketa Lerrok dira, “Europako eta Mediterra-
neoko Ekialdeko Antzinate Berantiarreko eta Erdi 
Aroko Goiztiarreko Multzo Monastikoen Arkitektura 
eta Arkeologia, Arkitekturaren Arkeologia, Erdi Aro 
Goiztiarreko Eskultura eta Arkitektura”, eta “Erdi Aro 



506 15. KAPITULU.  METODO ARKEOLOGIKOA ARKITEKTOENTZAKO AZALDUA

of Graduate Studies-eko Presidentea, Space Syntax La-
boratory-ko Zuzendaria University College London-en.  
DSc (Higher Doctorate), hau da, “Doktoretza Gorena” 
du, University of London-en. Esan nahi baita, PhD edo 
Doktore normal bat baino aratago doan gradua da leku 
batzuetan.

Space Syntax gisa ezagutzen diren Eredu Espazialen 
Analisirako Metodoen Aitzindari gisa, The Social 
Logic of Space-en (Cambridge University Press, 1984, 
1990) liburuaren autorea da. Liburu honetan aurkezten 
edo  presentatzen da Teoria Orokor bat nola Jendea 
Erlazionatzen den Espazioarekin Ingurunea Eraikiz. 
Space is the Machine-en (CUP 1996) autore ere. Beste 
liburu honetan azaltzen da Teoria horretan gainean 
eraikitzen den Ikerketa, eta Espazioaren Alderdi 
Diferenteak, eta Espazioak nola funtzionatzen duen 
azaltzen duten artikulu ugari. Arkitekturaren Teoriari 
buruzko beste alderdiei buruz ere zabal idatzi du. 

57 Antonio Pizzo arkeologo italiarra dugu. Lizentziatua 
da Lettere Classiche-Archeologico-etan, Università 
degli Studi di Siena-n (Italia). Doktore Arkeologian 
Universidad Autónoma de Madrid-en, eta Consejo Su-
perior de Investigaciones Científi cas-eko (CSIC)-eko 
Zientzialaria da, Instituto de Arqueología-Mérida-n. 
2010-ean Ikertzaile Asoziatu École Normale Dupérieur 
de Paris (Départament des Sciences de l’Antiquité, 
Unitè de recherche-en, CNRS UMR 8546, Archéologie 
d’Orient. Archeologi du Bâti-ko Ikerketa Taldekoa, eta 
Ikertzaile Adskritua Dipartamento di Rappresentazione 
e Rilievo dell’Archittetura-ri (RADAAR), Universitá 
degli Studi di Roma-La Sapienza Fakultatean. Bere 
Ikerketa Lerro Nagusienak Eraikuntzaren Arkeologian, 
eta Arkeologia eta Arkitektura erromatarrean dira.

58 Giacomo Boni (1859-1925) Arkitekto-arkeologoa 
zen. Arkitektura ikasi izuen Accademia delle Belle 
Arti di Venezia-n. Errestauratzaile ere izan zen. Boni-k 
Erroma-ko Foru-ko indusketak zuzendu zituen bere 
heriotzara arte. Forum-aren Estratigrafi a nzegoen 
interesatua.

59 Gian Pietro Brogiolo (Brescia, 1946) Università 
di Padua-ko Erdi Aroko Arkeologia-ko Profesore da. 
European Journal of Post-Classical Archaeologies-
eko Editore Burua da. Eta Archeologia Medievale eta 
Archeologia dell’Architettura aldizkarietako fundat-
zailetako bat da. Università degli Studi di Padova, 
Beni Culturali, Archeologia, Arte, Cinema, Musica-ko 
Fakultateko kide da ere.

Oharra: Arestian idatzi ditugun oharretan ez dugu 
soilik Arkeologiaren Munduan ibili diren pertsonen go-
rabeherei buruz ikasi. Onartu behar dugu, Ikertzaileen 
bizitzak ikusiz, hainbat kasutan, “bizitza” berari buruz, 
gauza asko ikasi dugu, zinez.

kontzebitu zuen. 

Azken ideia honek zuzenean garamatza aktualitatera. 
Egun jada testuan esan dugunez Eraikin Historikoak 
izaki bizidun baten antzera kontzebitzen baitira. Harri-
garria bada ere, Metafora Berbera erabiltzen da egun. 
Batek daki, agian norbaitek Winckelmann-engandik 
ekarritakoa da. Esan nahi baita, Eraikin Historikoak 
etengabe aldatu egiten direla, eta mendeak joan men-
deak etorri eboluzionatzen doaz. 

54 Jesus Bermejo Tirado Historialari-arkeologoa 
dugu. Doktorea da Historian Madrid-eko Universidad 
Complutense-an, 2011-ean. Penintsulako Iberiko-ko 
Protohistoria eta Antzinako Historian espezializatutako 
arkeologoa dugu. Bekario Aurre-doktorala izan zen 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales-en (CCHH)-n 
eta Consejo Superior de Investigaciones Científi cas-
en (CSIC)-n, Visting Felow Erresuma Batuko (UK) 
University of Leicester-en eta University of Brown-
en (USA), eta Berlin-go Deutsches Archäologisches 
Institut, hau da, “Alemanaia-ko Arkeologia Institutu”-
an. Berriki, Arkeologo Kontratatua izan da Espainia-
ko Museo Nacional de Arqueología Subacuática-n 
(ARQVA-Cartagena). Bere Ikerketa Lan Lerro Na-
gusiak Household Archaeology-n, hau da, “Espazio 
Domestikoen Arkeologia”-n zentratzen dira, Erromako 
Kultura Materiala, Space Syntax Modeloen Aplikazioa 
Eraikin Historikoak analizatzeko, Teoria Sozial Garai-
kidea edo Kontenporaneoa, eta Arkeologia Klasikoaren 
Intersekzioa, Penintsula-ko Antzinako Komunitate 
Protohistorikoen Erritual eta Erlijiositatea, eta Iturri 
Etnografi koen erabili Antzinatea estudiatzeko.

55 Roger Vernon Scruton (1944) Estetikan Espezializa-
tutako Filosofo ingelesa da. Doktorea fi losofi an Uni-
versity of Cambridge-n. 1971-tik 1992-ra akademikoa 
izan zen, eta ondoren London-go Birbeck College-eko 
Filosofi a Saileko estetika profesore adjuntu eta katedra-
duna. 2009-an autore honek BBC2-n, Dokumental bat 
aurkeztu edo presentatu zuen, eta hala zion, “Zergatik 
inporta du Edertasunak”, eta bertan esan zuen eder-
tasunak itzuli behar zuela bere posizio tradizionalera 
Artean, Arkitekturan eta Musikan. Intelligence Squared 
debate batean Royal Geographical Society-n egina, 
David Starkey Historilaria babestuz, proposatu zuen 
mugimendu bat: Britain has become indifferent to 
beauty, hau da, “Britainia Handia indiferentea bihurtu 
da edertasunaren aurrean”, eskuan zuela Botticelli-ren 
Venus-en Jaiotza, eta Britaniako Supermodelo Kate 
Moss-en imajina baten aldamenean, demostratzeko 
nola britainiarren edertasunaren aurreko pretzepzioak 
beheratu diren to the Level of our Crudest and our Ba-
sest Needs, hau da, “gure Gogo eta Instintu Oinarrizko 
Mailetara”.   

56 Bill Hillier Architectural and Urban Morphology-ko 
Profesorea da Universty of London-en, Bartlett School 
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beraien arteko Tarteak eta Junturak zuzenean ikus-
tea. Luzituek informazio guzti hau ezkutatu egiten 
dute, horregatik askotan Analisi Estratigrafi koa 
egitea oso zaila da, eta beste Metodo batzuk erabili 
behar dira. Hemen, arestian esan genuen, Luzituen 
arrasto minimo batzuk agertzen dira, hain justu Pa-
ramentuak jatorrian luzituta zeudela egiaztatzeko. 

 Bestalde, Eraikina aurri egoeran egotea 
ere abantaila bat da, berriz ere diogu, Eraikina-
ren egoera tamalgarriaren kostara, honek ere po-
sible egin baitigu, leku askotan, Hormen barneko 
Estruktura ikustea, eta Arkitektura Elementu as-
koren barneko Estruktura ere. Hau, egoera onean 
dagoen Eraikin batean ezinezkoa izaten da, guztia 
estalita egoten baita. 19. mendean Eraikin Multzoa 
Nekazaritza eta Abeltzaintza Ustiapen bat bihurt-
zeko ezarri ziren zurezko Estrukturak marraztuko 
ditugu ere, helburua Eraikinaren Eraikuntza Fase 
guztiak aztertzea baita. Duvivier-ek 19. mendean, 

Sarrera

 Egingo dugun lehen gauza, Analisi Estrati-
grafi ko bat egiteko Material Grafi ko egoki bat pres-
tatu. Honekin esan nahi dugu Eraikina, eta kasu ho-
netan Eraikin honetako lau Hormak, kanpotik eta 
barnetik Detaile handiz marraztu beharko ditugula. 
Eta Marrazki hau Harriz Harri egingo dugu, Unita-
te Estratigrafi ko diferenteak atzemateko funtsezkoa 
baita. Gure Marrazki propioak egiteko oinarri gisa 
autore lapurtar Benoit Duvivier-ek eta autore bi-
zkaitar Begoña Yuguero Suso-k egin zituztenak 
hartuko ditugu oinarri gisa, eta osatu egingo ditu-
gu, gure iritziz falta diren gauzak erantsiz. Kasu 
honetan zorte handia dugu, Eraikinaren egoeraren 
kostara bada ere, gure Azterketaren Onurarako 
baita Paramentuek Luzitu guztiak galdu izan den-
boraren poderioz, honek posible egiten baitigu, 
paramentuen kanpoko Estruktura zuzenean ikus-
tea. Hau da, Paramentua osatzen duten Harriak eta 

16. KAPITULUA. ARKITEKTURAREN ESTRATIGRAFIAREN
 ANALISIA, METODO ARKEOLOGIKOAREN BITARTEZ

Laburpena

 Azken Kapitulu honetan saiatuko gara, esan bezala, orain arte Teorikoki ikusi duguna nolabait 
Praktikan jartzen. Nolabait diogu ez baitugu benetako Indusketa edo Eskabaziorik egin, guztia bisuala 
izan da. Benetako Indusketa edo Eskabazio batean, adibidez, Laginak hartuko genituzte, eta Eraikinean 
Esku-hartuko edo Interbenituko genuke, suntsitu gabe ere bada beti zerbait hautsi behar delako. gainera, 
jada esan dugu, benetako Indusketa edo Eskabazio Arkeologiko batean, Lur Azpikoa eta Lur Gainekoa 
batera, eta koordinaturik egin beharko liratekeela. Gogorarazten baitugu Eraikinak sortu duela Aztar-
nategia, edo Borobilago esanda, Eraikina bera dela Aztarnategia. Beraz, Lur Azpikoa eta Lur Gainekoa 
separaezinak direla. Horregatik ondoren egingo duguna, guztiaren parte bat besterik ez da, eta herren 
geldituko da, alde batetik, esan dugu lana bisualki egiten delako, eta bestetik Lur Azpikoa ez delako egi-
ten. Hala ere, arkitektoek Analisi Estratigrafi koaren nondik norakoa ikus dezaten balio du. Esan dugu 
jada Latsaga Gaztelu-Jauregiko Jatorrizko Dorrean egingo dugula soilik Analisia, Eraikin Multzo guztian 
egin beharko zenaren adibide gisa. Eta Analisi Estratigrafi koa egingo dugu, Doirreko Hormen kanpoko 
eta barneko Paramentuetan. Eta egiaztatuko dugu, adibidez, kanpoan garbi irauten duen Elementu batek, 
barnean partzialki iraun duela, edo guztiz desagertu dela, eta alderantziz. Gidoi gisa, Metodo Arkeolo-
gikoaren Kapituluko azken hamar puntuak erabiliko ditugu, nahiz eta ezin izango ditugun guztiz konplitu.
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 Hortaz, egingo dugun lehendabiziko gau-
za hain zuzen hori izango da, Material Grafi ko 
egoki bat prestatzea. Alde batetik Marrazkiak eta 
bestetik Argazkiak. Ondorengo urratsa Marraz-
ki eta Argazki hauei ongi begiratzea izango da, 
guk “hormei galdetu” esaten dioguna. Bere ga-
raian, in situ, egin genuen lan hau hainbatetan, 
Gaztelu-Jauregian bertan, eta gainera batzuetan 
guk bakarrik egin dugu, eta beste batzuetan bi 
pertsona zintzoen laguntza estimagarriaz ere. Be-
ren izenak aipatuko ditugu zinez merezi dutelako.
Zehazki, egungo Nafarroa Behereko Jaun Daniel 
Arbeletxe, Eraikin Multzoaren egungo jabe bera-
rekin, eta baita ere, egungo Nafarroa Garaiko eta 
egungo Iruñeko Auzapez Jaun Joseba Asiron, due-
la urte gutxi, Nafarroako Armeria Buru Jauregiei 
buruz Tesia egin zuen autorearekin. Biek emozio 
handiz azaldu dizkigute Latsaga-ko misterioak. 

Beraz, orain Landa lana esaten den hori egin-
go dugu, han egin genuen bere garaian, ora-
in etxean bada ere segituko dugu, han bertan, 
guk geuk hartutako informazio baliotsuarekin.

Morfologiaren Analisia

 Gai honi zegokion Kapitulua 13.an jada 
egin genuen Analisi Morfologiko sakona, beste 
adibideak bilatuz, eta autore diferenteek, Arkitek-
tura Elementu horiei buruz esandakoak komenta-
tuz. Oraingo honetan egingo dugun Morfologiaren 
Analisia, Estratigrafi aren Analasiaren osagarri gisa 
izango da. Azken hau ulergarriagoa izan dadin.

 Hortaz, Hormen Paramentuei begiratuz, 
Arkitektura Elementuak atzematen joango gara, 
eta orain Marrazkiekin konpletatu egingo dugu. 
Horrela, Hormaz Horma joango gara Elementu 
hauek, edo Elementu hauen Aztarnak identifi ka-
tuz, bai kanpoan eta bai barnean. Ateak, Leihoak, 
Kornisak, Erlaitzak, Habe-zuloak, Mentsulak eta 
abar. Eta gogora ekarriko ditugu, berriz ere, Pa-
ramentu bakoitzaren osotasuna ez galtzearren. 
Gero Analsisi Estratigrafi koa egiten dugune-
rako, Eraikina hobekiago ezagutuko dugulako.

Estratigrafi a Analisia

 Hemen ere, Hormen Paramentuei ongi 
begiratuz, Unitate Estratigrafi koak (UE) bereiz-
ten saiatzen hasiko gara. Gogoratu hemen ana-
lizatzeko kriterioa ez dela Eraikuntzakoa Estra-
tigrafi koa baizik. Edo beste modura esanda, ez 

Eraikin Multzoa Nekazaritza eta Abeltzaintza Us-
tiapen bat bihurtzeko ezarri ziren zurezko Estruk-
turak ez zituen marraztu baina horiek ere Eraikin 
Historikoaren Eraikuntza Fase bat dira, zehazki, 
burutu den azkena. Beraz, kontuan izan behar 
dira ere. Are gehiago, etor daitekeen Errestaura-
zio Ebentual batean Esku-hartzea edo Interben-
tzioa erregistratu beharko litzateke ere, hori ere 
beste Fase bat izango baita, kasu horretan, berriz 
ere Eraikinaren Historian, azkena izango zena, 
Eraikinak Bizirik segitzen duenaren seinale. Jada 
esan dugu ere, Marrazkia Analisia dela, Erabaki 
egin behar delako Zer Marraztu, eta Nola, eta be-
raz, konturatuko gara, Marrazten goazen heinean, 
Eraikina Analizatzen joango garela, ulertzen edo 
konprenitzen. Argazkia ordea Instant batean ate-
ratako errealitatearen Ispilu Hutsa besterik ez da. 
Denari balio bera ematen dio, ez du ezer ere az-
pimarratzen edo zerbait leuntzen, dena intentsitate 
eta balio beraz azaltzen du, Marrazkiak ez bezala.

 Aipatu behar dugu Analisia hasi aurretik 
Eraikina ikertzeko garaian limitazio batzuk izan di-
tugula. Esan dugu, eta ikusi dugu jada egun Eraikin 
Multzoaren erabilera Nekazaritza eta Abeltzaintza 
Ustiapen bat dela, eta beraz aktibitate horrek Erai-
kinari eragiten diola. Ukuilua denez, behiak daude, 
eta Behorrak ere. Biltegia denez, Lastoa metatzen 
duten Fardeletan. Gero Makinaria dago, Trakto-
reak eta abar. Honek guztiak gure lana Zaildu egin 
du, ezin izan ditugulako nahi bezala ikusi Hormen 
Paramentuak, eta gure mugimenduak mugatuak 
zirelako. Bestalde, Eraikin Multzoaren egoera ta-
malgarriak perilos bihurtzen du hainbat tokietara 
heltzea, batez ere leku altuetara, erortzeko arriskua 
handia baita. Eta azkenik, Paramentuetako parte 
askotan dagoen Landarediak ez digu ikusten uzten 
atzean dauden Harriak. Zorionez Duvivier-ek bere 
lanak egin zituen garaian, Garbiketa Sakon bat 
egin zen, eta Baliabide nahikoak izan zituen Leku 
Zailetara heltzeko, Eskafaut edo Aldamio Moder-
noen bidez. Horregatik erabiltzen ditugu berak 
egin zituen Marrazkiak oinarri gisa, gureak propio-
ak lantzeko, eta esan dugu arestian, Yuguero Suso-
renak ere, eta batzuetan derrigorrez ere Duvivier-
en Argazki batzuk, guk ezin izan ditugulako atera. 

 Gure lana, nolabait, Teorikoa denez, esan 
dugu ez dugula Benetako Indusketa edo Eskabazio 
Arkeologiko bat egingo, horrelako lan batean egin 
behar diren Urratsak sinplifi katu egingo ditugu. 
Beraz, ohikoa denaren eskema diferente bat erabi-
liko dugu, ez dugu Gidoia hain Zorrotz segituko.
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(-) den adieraziko dugu. Eta azkenik, UE horiek 
non dauden jarriko dugu, hau da, Kokapena jarriko 
dugu. Dudaren bat balego, UE bakoitzak bere Erre-
gistro-Orri propioa du, eta han kontsulta genezake.

 Erregistro-Orri horietan, UE bakoitza-
ren Harrisen Matrize Partziala egingo dugu, hau 
da, UE honek zein Erlazio duen Lehenagokoare-
kin eta Geroagokoarekin. Paramentu baten UE 
bakoitzaren Harris-en Matrizea dugunean, Pa-
ramentu Osoaren Matrizea egin dezakegu. Eta 
Horma baten bi Paramentuen Harris-en Matrizea 
dugunean, kanpokoa eta barneko, orduan Horma 
osoarena egin dezakegu. Eta azkenik, Eraikina-
ren lau Hormetako Matrizeak ditugunean, Eraikin 
Osoaren Harris-en Matrizea egin ahalko dugu.  

 Diagrama honetan, ilaretan azalduko 
diren UE-ak Adinkideak izango dira, hau da, 
Sinkronia adieraziko dute, eta Zutabetan azal-
duko direnak, denboran gertatzen den Sekuentzia 
izango dira, hau da, Diakronia adieraziko dute.

 Eraikuntza Bultzada berean burututako 
UE-ak Aktibitate bat osatuko dute. Eta Krono-
logia bera duten Aktibitateek Fase bat osatuko 
dute. Horrela, Eraikin osoaren Eraikuntza Faseak 
osatuko ditugu, eta Eraikuntza Sekuentzia bat 
osatuko dute, Kronologia Erlatibo bat emanez.

 Eta azkenik, Adierazle Kronologikoen 
bidez, hau da, Datatzea ematen duten datatua da-
goen Elementu baten bidez, K 14-aren bidez, 
edo beste Elementure batena Analitiken bidez, 
Eraikinaren Kronologia Absolutua lortuko dugu.

 Beraz, arestian aipatu lan guztia hau egin 
ondoren, Eraikinean zer gertatu den deskribat-
zera iragango gara, irakurleak bertan gertatu den 
Eraikuntza Sekuentzia uler dezan. Eraikinaren 
Marrazki guztiak, Argazki guztiak, eta  Harris-
en Matrizea gure aurrean ditugularik, Eraikina-
ren Historia kontatzera goaz.  berriz ere diogu, 
hau benetako lan bisuala izan dela, benetan egin-
go balitz talde transdiziplinar batek egin beharko 
lukeela, eta gainera benetako Indusketa edi Es-
kabazio Arkeologia egin beharko litzatekeela

diola inporta Arkitektura Elementuak bertan dau-
den ala ez, Unitate Estratigrafi ko bat zera baita, 
inguruan dituen beste Elementuetatik Estratigra-
fi koki indibidualizagarriak diren Elementu Txi-
kienak. Edo beste modura esanda, Horma atal 
bat, Leiho atal bat, Habe-zulo bat, Zoru egitura 
bat, Betelan bat eta abar. Kontestu edo Estratuak 
dira. Eta hemen gogoratu behar dugu,  beste be-
hin, “Kontestu” hitza “Estratu” hitzaren sinonimo 
gisa erabiltzen dela Arkeologian. Beraz, UE-ak, 
Eraikuntza Elementuetatik edo Estrukturaleta-
tik bereizten dira. Horregatik ez datoz bat Mor-
fologiaren Analisia eta Estratigrafi aren Analisia.

 Hain zuzen ere, horretan bereizten da Me-
todo Arkeologikoa, Arte Historialariek erabiltzen 
duten Metodo Analogikotik, azken hau Elementu 
Berezietan oinarritzen baita da, nolabait, Arkite-
kturaren Estiloa deskribatuz. Baina Leiho Gotiko 
bat egon daiteke Paramentu Erromaniko batean 
txertatuta, eta akats larria egingo genuke Leiho 
Gotikoa, analogiaz identifi katu ondoren, Paramen-
tu osoa Gotikotzat hartuko bagenu. Metodo Arkeo-
logikoaren Analisi Estratigrafi koak hau eragozten 
du, hain zuzen ere. Lan hau ere Hormaz Horma 
egingo dugu, eta bai kanpoan eta bai barnean. UE 
bat identifi katzen dugunean Erregistratu egin be-
harko dugu, eta horretarako Erregistro-Orria bete-
ko dugu, UE horren informazio osoa jarriz. Gure 
kasuan bakarra egingo dugu, lana Teorikoa denez, 
nola egin behar den erakusteko, baina noski, bene-
tako ikerketa batean UE guztien Erregistro-Orria 
[Ikus 10] bete beharko litzateke. Eta UE horri 
Ausazko Zenbaki bat edo Zenbaki Aleatorio bat 
emango diogu, guztiz ezinezkoa baita Eraikin ba-
ten Sekuentzia Kronologikoa aldez aurretik ezagut-
zea, begirada batean. Gogora ezazue, Lur Azpiko 
Indusketan UE-en Ordena argiagoa dela, bata bes-
tearen gainean, urteen poderioz ezartzen joan bai-
tira, eta induskatzerakoan, Orden hori alderantziz 
egiten dugu, hau da, azken ezarri zen UE-tik hasten 
gara, berrienetik, sakonean dagoen zaharretaraino. 

 Bestalde, UE hauek izan daitezke Eraikunt-
za Elementuak ala Interfazeak, hau da, Ekintza Po-
sitiboak ala Negatiboak. Edo beste modura esanda, 
Eraikuntza Ekintzak ala Suntsiketa Ekintzak. Esan 
genuen bere garaian, lehenengoak Izaera Fisikoa 
dutela, bigarrenek ordea ez. Baina guztiak Erre-
gistratu behar ditugu. Eta aAusazko Zenbakia edo 
Zenbaki Aleatorioa duten UE horiekin Zerrenda 
bat burutuko dugu, Lerro Bakar batean deskribatuz, 
sinplifi katzeagatik, eta Elementua (+) ala interfazea 



516 16. KAPITULUA: ARKITEKTURAREN ESTRATIGRAFIA ANALISIA, METODO ARKEOLOGIKOARENREN BITARTEZ

[10] Erregistro-Orria (Tesi Autoreak Diseinaturikoa, beste autoreenak kontuan hartuz).
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seguraski Ate Nagusia burutzean galdu zituen. 
 
 Ate Nagusi beraren gainean, Lehen Solai-
ruan, Goiko Ate Txiki baten aztarnak ikus ditzake-
gu (Gorria), ez baitago guztiz osorik. Bereizten di-
tugu, Ate-zangoak edo Janbak, eta Kusinetak ere, bi 
albotara, eta Ate-burua edo Lintela. Atalasea ordea 
galdu egin du, hain zuzen ere, segur aski, Beheko 
Ate Nagusia burutzerakoan ere. Ekialdeko goiko 
partean oraindik, lehen Solairuan, ikusten zailagoa 
den Elementu baten aztarnak ditugu. Gezi-leiho 
bat da (Botila Berdea). Ekialdeko Leiho-zangoak 
edo Janbak, eta Ate-buruak edo Lintelak besterik 
ez dute iraun. Elementu honetatik Ekialderantz, 
oso hurbil, oraindik gutxiago preserbatzen duen 
beste Bao bat dugu. Errondabidera heltzeko erabil-
tzen zen Atea (Gorria). Honek Ekialdeko Ate-zan-
goaren edo Janabaren beheko hiru pieza besterik ez 
ditu mantendu. Lurretik oso gertu, Ekialdean ere, 
baina Lurreko Solairuan, Itxura Modernoa duen 
zurezko Leiho bat atzematen dugu (Botila Berdea).

 Presentzia handia duen beste Elementu bat 
ageri zaigu, Ekialdean, Goitik Behera, Errotik Ate-
rata dagoen Horma baten aztarnak ditugu (Marroi 
Argia). Eraikinaren Lurreko Solairua eta Lehen 
Solairua lotzeko balio zuen Kanpoko Eskailera 
baten aztarna da. Horma honek hautsi zuen segur 

Morfologikoaren Analisia
Iparraldeko Horma 
Kanpoko Paramentua

 Argazkia [Ikus 20]. Marrazkia [Ikus 30]. 
Elementuen kokapena Puntu Kardinalen bidez 
egingo dugu, hau da, Ipar, Hego, Eki eta Men-
debal, irakurleak ongi koka ditzan Eraikinean. 
Eta Baoekin hasiko gara. Paramentu honetan 
begia zuzenean Elementu Berezi batera joango 
zaigu. Dagoeneko ongi deskribatu dugun Lurre-
ko Solairuko Jatorrizko Dorrearen Ate Nagusira 
(Gorria). Arrazoia sinplea da, Elementurik ikus-
garriena da. Hiru Zentrotako Arkua du, Tinpa-
noa osatzen duen Akolada Moduko Arkua, eta 
Kolonatxoak bi albotara. Multzoa ikusgarria da. 

 Askoz ere modu diskretuagoan, eta bai-
na ongi begiratuz, Ate Nagusi honen ezkerre-
tara, hau da, Ekialderantz, oso hurbil, Lurreko 
Solairuan ere, Ate Txiki baten aztarnak ikusten 
ditugu (Gorria). Ekialdeko Ate-zangoa edo Jan-
ba osorik du, Janabaren azkeneko piezaren bidez 
koroaturik, hau da, Kusinetaz (fatxadari paralelo 
dagoen mentsula modukoa), eta beheko partean 
Atalasea du oraindik ere. Galdu ditu ordea Ate-
burua edo Lintela, eta Mendebaleko Ate-zangoa 
osorik. Mendebaldeko Ate-zangoa eta Ate-burua 

[20] Iparraldeko Kanpoko Paramentua. Morfo-
logia (Tesi Autorean Argazkia, 2011 Abuztua)

[30] Iparraldeko Kanpoko Paramentua. Morfologia 
(Tesi Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 
2016)
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da begia Lurreko Solairuko Ate Nagusira (Gorria). 
Hemen ordea beste Morfologia bat du. Kanpoal-
dean Hiru Zentroko Arku batez burutu bazen, bar-
nean Arku Beheratuz burutu zen, Arkeri Bikoitza 
sortuz. Aldamenean, Paramentuaren eskuinetara, 
hau da, Ekialderantz kanpoan ikusi dugun Ate Txi-
kiaren aztarna berak mantentzen dira (Gorria). es-
kuineko, hau da, Ekialdeko Kusineta, eskuineko, 
hau da, Ekialdeko Ate-zangoa edo Janba osorik, eta 
Barlasaiaren bi pieza. Lehen Solairuan, kanpoan 
iksui genuen Ate Txikia dugu ere (Gorria). Man-
tentzen ditu osorik, ezkerreko, hau da, Mendebal-
deko Ate-zangoa, Kusineta eta guzti, Ate-burua, 
eta Barlasaia (kanpoan ez bezala), eta Ekialdeko 
Ate-zangoaren pieza batzuk soilik, lau zehazki. 
Lehen Solairuan ere, kanpoan ikusi genuen Gezi-
leihoa dugu (Botila Berdea), baina barnean hobe-
ki preserbaturik azaltzen da. Osorik ditu, Leiho-
burua, bi Leiho-zangoak, eta Partzialki Barlasaia, 
bi pieza zehazki. Lurreko Solairuan Ekialdean, 
kanpoan bezala osorik, Ate Moderno bat (Botila 
Berdea). Lehen Solairuan, kanpoan bezala, Erron-
dabiderako Atea dugu, baina orain ere, barnean 
hobekiago preserbaturik (Gorria). Partzialki bi Ate-
zango mantentzen ditu, eta Barlasaia osorik. Ate-
bururik edo Linteik ez du Horma bera falta baita.

aski, arestian aipatu dugun Gezi-leihoaren Men-
debaldeko Ate-zangoa edo Janba, eta Barlasaia. 

 Beste Elementu esanahitsua Kornisa bat 
da, partzialki irauten duena Eraikinaren Fatxadaren 
Mendebaldeko Goiko partean, hamar pieza manten-
tzen dituelarik (Urre Kolorea). Bestalde, Ate Nagu-
siaren Mendebaldera, Fatxadatik irtenda Mentsula 
bat dago (Urdin Argia), eta aldamenean Habe-zulo 
bat (Marroi Iluna), seguraski Goiko Ate Txikiare-
kin Erlazio zutenak. Fatxadan, sakabanaturik beste 
bi Habe-zulo dago (Marroi Ilunak), eta azkenik, 
Kornisaren azpian, beste hiru Habe-zulo (Marroi 
Iluna), Ilara Berean, eta Distintzia Erregular batez 
separaturik. Eta Ekialdeko Harresian, eta Ipar Fa-
txada honetan bermaturik Teilape bat (Urdin Argia). 

 Eta azkenik, Eraikina koroatuz Estal-
kia, bere Elementu guztiekin, hala nola Petralak 
(Arrosa), hauen gainean Gapirioak (Urdin Mo-
retsua), eta hauen gainean Teilak (Marroi Argia). 

Barneko Paramentua

 Argazkia [Ikus 40]. Marrazkia [Ikus 50]. 
Baoekin hasiko gara. Barnean ere segituan joaten 

[40] Iparraldeko Barneko Paramentua. Morfologia 
(Duvivier-en Argazkia, 2002). Ezin izan dugu Argazki 
hau atera barnea Lasto Fardelez betea baitzen.

[50] Iparraldeko Barneko Paramentua. Morfologia (Tesi 
Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 2016)
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Eta azkenik, kanpoan bezala, Eraikina koroatuz 
Estalkia, bere elementu guztiekin, hala nola Petra-
lak (Arrosa), hauen gainean Gapirioak (Urdin Mo-
retsua), eta hauen gainean Teilak (Marroi Argia).

Ekialdeko Horma
Kanpoko Paramentua

 Argazkia [Ikus 60]. Marrazkia [Ikus 70]. 
Baoekin hasiko gara.  Lurreko Solairuan bi Argi-
zulo dakusagu (Gorria). Osorik, mantentzen di-
tuztela Elementu guztiak hala nola Leiho-buruak, 
Leiho-zangoak eta Barlasaiak. Lurreko Solairuan 
ere Iparraldeko behe partean Saneamendu Hus-
tubidea (Horia). Lehen Solairuan bi Leiho Biki edo 
Leiho Eserlekudun dago (Laranja). Iparraldekoak 
mantentzen ditu bi alboetako Leiho-zangoak, Ku-
sinetak eta guzti, Leiho-burua (hautsia dagoela ba-
dirudi ere, pieza bakarra mantentzen du, eta Marra-
zkiak Laranjaz Pintatu gabe badago ere, behar zuen 
bezala), eta Barlasaia. Hegoaldekoak ordea pieza 

 Beste elementu aipagarriak dira, bi solai-
ruak separatzen zituen Erlaitza (Urdin Argia). Pa-
ramentuaren erdian Habe-zulo handi bat dakusagu 
(Marroi Iluna). Pixka bat beherago Mendebaldeko 
hormatik Ekialdeko Hormara Habe bat (Horia). 
Gainean Solibak (Arrosa), eta gainean Oholak 
(Marroi Iluna). Lehen Solairuan Paramentuaren 
erdian Tximinia handi baten aztarnak. Mantentzen 
ditu osorik Zangoak, eta Partzialki Barlasaia eta 
Kanpaia (Morea). Tximiniaren barnean, paramen-
tuan, adreiluzko deskarga arku bat dago (Grisa). 

 

[60] Ekialdeko Kanpoko Paramentua. Morfologia 
(Tesi Autorean Argazkia, 2011 Abuztua) [70] Ekialdeko Kanpoko Paramentua. Morfologia (Tesi 

Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 2016)

[80] Ekialdeko Barneko Paramentua. Morfologia 
(Tesi Autorean Argazkia, 2011 Abuztua)

[90] Ekialdeko Barneko Paramentua. Morfologia (Tesi 
Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 2016).
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ez du, baina bi Eserlekuak eta Atalasea mantendu 
ditu (Laranja). Barnean, kanpoan ikusi dugun Gezi-
leihoaren aztarnak besterik ez daude, hain justu, 
Ipar Leiho-zangoa besterik ez (Botila Berdea).

 Bigarren Solairuan, kanpoan atzematen 
ez ziren bi Ateren aztarnak ditugu. Bai Iparral-
dekoa eta bai Hegoaldekoa preserbazio egoera 
antzekoan. Mantentzen dira, bi kasuetan, Ata-
laseak, eta bi alboetako Ate-zangoen abiatzeak 
soilik, Horma bera moztuta baitago (Urdin Argia).

 Zoru-egiturari dagokionez, Ekialdetik 
Mendebaldera hiru zurezko Habeen sekzioa ikus 
dezakegu (Horia). Horien gainean, zurezko Soli-
bak (Arrosa), eta azkenik Oholak (Marroi Iluna).  

 Eta azkenik, Eraikina koroatuz Estalkia, 
bere elementu guztiekin, hala nola Petralak (Arro-
sa), hauen gainean Gapirioak (Urdin Moretsua), 
hauen gainean Lata (Marroi Iluna), eta Teilak (Ma-
rroi Argia). Gainera hemen ikusten dugu ere, Estal-
kia eusten duten bi Astazaldi, bakoitza Horman lan-
datura dagoen bere Habetzanean bermatua (Grisa).

Hegoaldeko Horma
Hegoaldeko Kanpoko Paramentua

 Argazkia [Ikus 100]. Marrazkia [Ikus 
110]. Baoekin hasiko gara. Fatxada honetan begia 
zuzenean elementu batera joaten da, Lehen Solai-
ruan, Paramentuaren erdian dagoen Ate Moderno 
Zabalera. Zurezko bi Ate-zango, Ate-burua, eta 
bi orri ditu (Morea). Lurreko Solairuaren altue-
ran Ekialdean ikusi genituen Argi-zuloak beza-

batzuk falta ditu. Bi alboetako Leiho-zangoak ditu 
baina Kusinetik gabe, eta Barlasaia mantentzen du 
baina Leiho-bururik edo Lintelik ez. Leiho hauen 
barnean bi Gezi-leiho dago (Botila Berdea). Osorik, 
Leiho-burua, bi Leiho-zango eta Barlasaiarekin.

 Paramentuko Lehen Solairuko Leihoen 
altueran, Hegoaldetik Iparraldera, sei Habe-
zulo ikus ditzakegu, Tarte Erregularrak man-
tenduz (Marroi Iluna). Eta Hegoaldeko Goiko 
muturrean, beste hiru Habe-zulo (Urdin Ar-
gia), azken hauek, aurrekoak baino handiagoak.

 Eta azkenik, Eraikina koroatuz Estal-
kia, bere Elementu guztiekin, hala nola Petralak 
(Arrosa), hauen gainean Gapirioak (Urdin Mo-
retsua), eta hauen gainean Teilak (Marroi Argia).

Barneko Paramentua

 Argazkia [Ikus 80]. Marrazkia [Ikus 90]. 
Baoekin hasiko gara. Lurreko Solairuan kanpoan 
ikusi ditugun bi Argi-zuloak daude, osorik, bere 
Leiho-buru, Leiho-zango, Barlasai eta Laprandu-
rekin, azken hauek, albotarantz eta beherantz ere 
(Gorria). Lehen Solairuan kanpoan ikusi ditugun 
Leiho Biki edo Leiho Eserlekudunak daude ere, 
egoera diferentetan. Iparraldekoa hobeto dago 
preserbatua. Leiho-bururik ez du baina mantendu 
ditu bi alboetako Leiho-zangoak (ia osorik), Eser-
lekuak, eta Atalasea (Laranja). Barnean, kanpoan 
ikusi dugun Iparraldeko Gezi-leihoa dago ere baina 
Ate-zangoek besterik ez dute iraun (Botila Berdea). 
Hegoaldekoa oraindik okerrago dago preserbatua. 
Ez du Leiho-bururik, eta Ipar Leiho-zango besterik 

[100] Hegoaldeko Kanpoko Paramentua. Morfologia 
(Tesi Autorean Argazkia, 2011 Abuztua)

[110] Hegoaldeko Kanpoko Paramentua. Morfologia 
(Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 2016).
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(Morea). Kanpoan ikusi genuen Argi-zuloaren 
aztarnak besterik ez dira geratzen, zehazki Leiho-
zangoaren bi pieza (Gorria). Barnean, kanpoan 
ikusten ez ziren bao berri ageri zaizkigu. Eskui-
nean, hau da, Lehen Solairuko Mendebaldeko Izki-
nan, Ate bat, Alde bat Eraikinaren Kormaren kon-
tra duena, eta osorik Ate-burua, bi Ate-zangoak eta 
Atalasearekin (Belar Berdea). Eta Ate Modernoa 
Zabalaren ezkerrean, hau da, Ekialdeko Harkan-
toian Bao ez-identifi kagarria baten Ekia janba, Bo-
luta sortzen duen Kusinet berezi batekin (Laranja).

 Beste elementu batzuk ikusten ditugu 
ere, Kanpoan ikusi genuen Deskarga-lintela ere 
barnean ikus dezakegu (Berde Horixka). Bes-
te Paramentuetan, barnean ikusi genuen Erlaitza 
ere hemen ikusten dugu, Ate Moderno Zabalak 
eteten duelarik, eta ezker eta eskuinean, hau da, 
Ekialdean eta Mendebaldean, Ate Moderno Za-
balak ere etena, eta nahiko degradatua, Erlaitza 
errematatzen duten bederatzi pieza Ekialdean, eta 
lau pieza besterik ez dituela Mendebaldean (Ur-
din Argia). Lurreko Solairuan Tximinia baten az-
tarnak daude, gutxi, Ekialdean, Zangoaren pieza 
bat, eta Mendebaldean beste zangoaren lau pieza. 
Gainera Lurreko Solairuko Zoru-egitura dago. 
Erdialdean zurezko Mentsula batzuk daude (Urre 
Kolorea). Mentsula hauen gainean, bata Ekialde-
ko Hormatik, eta beste Mendebaldeko Hormatik 

lako bat, osorik dago, bi Leiho-zangoak, Leiho-
burua eta Barlasaia mantentzen dituelarik (Gorriz).

 Beste elementu batzuk ikusten ditugu ere 
Hego Fatxada honetan. Ate Moderno Zabalaren 
Ate-buruaren gainean Deskarga-Lintel bat (La-
ranja), goiko Horma Atalaren pisua deskargatu 
asmoz. Lehen Solairuko Ekialdeko muturrean bi 
Habe-zulo, bata bestearen aldamenean (Marroi 
Iluna). Lehen Solairuan baina Mendebaleko mu-
turrean Kornisaren aztarnak, zehazki bost pieza.

 Eta azkenik, Eraikina Koroatuz Estal-
kia, bere Elementu guztiekin, hala nola Petralak 
(Arrosa), hauen gainean Gapirioak (Urdin Mo-
retsua), eta hauen gainean Teilak (Marroi Argia).

Hegoaldeko Barneko Paramentua

 Argazkia [Ikus 120]. Marrazkia [Ikus 
130]. Baoekin hasiko gara. Barnean ere kanpoan 
ikusi genuen Ate Moderno Zabala dago baina bar-
nean Ate-burua eta bi orriak besterik ez dira ikus-
ten, Ate-zangoak Harkantoiak estaltzen baitizkigu 

[120] Hegoaldeko Barneko Paramentua. Morfologia 
(Tesi Autorean Argazkia, 2011 Abuztua)

[130] Hegoaldeko Barneko Paramentua. Morfologia 
(Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 2016)
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hoaren erdia goian eta beste erdia behean delarik 
(Gorria). Bi Leiho-zangoak osorik mantentzen 
ditu baina Leiho-burua eta Barlasai ere falta zaio.

 Beste Elementuen artean, jada aipatu du-
gun Kornisa dago (Urre Kolorea). Esan dugun 
bezala, Kornisa Leiho Bakun Zabalak eteten du, 
eta Hegoaldeko muturrean galdua dago ere, egun 
berreraikia badago ere, momentu batean izkinako 
Paramentua erori egin zelako. Iparraldeko goiko 
partean. Iparraldean Goian, Kornisaren azpian 
justu, Mentsula bat (Arrosa). Eta Iparraldean ere 
Behean, Iparraldeko Leiho Gurutzedun Zabala-
ren altueran beste mentsula bat (Botila Berdea).

 Hegoaldeko Harresian bermatzen den 
Eraikin berriak badu bere zurezko Zoru-egitura, 
bere elementu guztiekin, hala nola Habea (Horia), 
gainean Soliba (Arrosa), eta gainean Oholak (Ma-
rroi Iluna). Eta bere Estalki propioa, hau ere bere  
Elementu guztiekin, hala nola Petralak (Arrosa), 
gainean Gapirioak (Urdin Moretsua), gainean Lata 
(Marroi Iluna), eta gainean Teilak (Marroi Argia). 

 Eta azkenik, Eraikin Nagusia koroatuz Es-
talkia, bere Elementu guztiekin, hala nola Petralak 
(Arrosa), hauen gainean Gapirioak (Urdin Mo-
retsua), eta hauen gainean Teilak (Marroi Argia).

erdirantz abiatzen diren bi Habe, erdialdean eteten 
direnak (Horia). Era berean, hauen gainean, Soli-
bak (Arrosa), eta azkenik Oholak (Marroi Iluna).

 Eta azkenik, Eraikina koroatuz Estal-
kia, bere Elementu guztiekin, hala nola Petralak 
(Arrosa), hauen gainean Gapirioak (Urdin Mo-
retsua), eta hauen gainean Teilak (Marroi Argia).

Mendebaldeko Horma
Kanpoko Paramentua

 Argazkia [Ikus 140]. Marrazkia [Ikus 
150]. Baoekin hasiko gara. Lurreko Solairuan Ipa-
rraldean Leiho Gurutzedun Zabal bat ikusten dugu, 
preserbazio egoera nahiko onean. Oso fi nki landua. 
Mantentzen ditu Leiho-burua, Leiho-zangoak bi 
alboetara, Barlasaia, Mainela osorik, eta Langeta-
ren erdia, Iparreko erdia falta baitzaio (Laranja). 
Egun, Eraikin berri baten barnean sartuta baina Lu-
rreko Solairu maila berean, Hegoaldean, beste Lei-
ho Gurutzedun Zabal bat dago, hau ordea, ez hain 
ongi preserbatua, pixka bat degradatuagoa. Hala 
ere mantentzen ditu Leiho-burua, eta bi Leiho-
zangoak. Barlasai falta zaio (Marroi Argia). Leiho 
honen gaineko Horma Atalean, goiko muturrean, 
Eraikin berrian ere sartuta Ate baten aztarnak dau-
de, Hegoaldeko Harresiari itsatsita, izatez Harresiak 
Ate honi Hego Ate-zangoa eta Atalasearen Hegoal-
deko partea jaten dio (Berde Horixka). Eraikinaren 
goiko partean, Iparraldean Leiho Bakun Zabal bat 
ageri zaigu, Kornisa (Urre Kolorea) hautsiz, Lei-

[140] Mendebaldeko Kanpoko Paramentua. Morfolo-
gia (Tesi Autorean Argazkia, 2011 Abuztua).

[150] Mendebaldeko Kanpoko Paramentua. Morfolo-
gia (Tesi Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 
2016).
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gokoak denak. Gainean Tximiniaren tutuaren pie-
zak ere ikus daitezke, eta zer erabilera duten ez daki-
gun hiru Habe-zulo, bertikalean ezarrita. Bestalde, 
Paramentuan zehar zortzi Habe-zulo kontatu dugu 
(Belar Berdea). Bata Tximiniaren barnean. Pixka 
bat gorago Errondabiderako Atearen altuerako mai-
lan, Iparraldetik Hegoaldera beste bost Habe-zulo, 
lerrokaturik, eta tarte erregulatuz separaturik. Eta 
azkenik, pittin bat gorago beste bi Habe-zulo, Ipa-
rraldetik Hegoaldera lerrokaturik ere, Eraikinaren 
luzeran, hiru Habe-tartetan banatuz, egun oraindik 
erabilerarekin, Estalkia eusten duten Astazaldiak 
bermatzeko balio baitute. Bestalde, luzera osoan 
beste barneko Paramentuetan, ikusi dugun Erlaitz 
bera (Urdin Argia), bi Leiho Gurutzedun Zabalek 
eteten dutelarik. Hegoaldeko Leiho Gurutzedun 
Zabalaren gainean Mentsula bat (Urdin Argia). 
Lehen Solairuko Sabaiarena egiten duen zurezko 
Zoru-egitura ageri zaigu Iparraldeko Hormatik 
Hegoaldeko hormaraino. Elementu guztiekin, hala 
nola bost Habe (Horia), gainean Solibak (Arrosa), 
eta azkenik Oholak (Marroi Iluna). Iparraldeko 
Leiho Gurutzedun Zabalaren aurrean Lehen so-
lairura igotzeko eskailera baten Zangoak azaltzen 
dira (Urdin Moretsu), Habe batean bermaturik.

 Eta azkenik, Eraikin Nagusia koroa-
tuz Estalkia, bere Elementu guztiekin, hala 
nola Petralak (Arrosa), hauen gainean Gapirio-
ak (Urdin Moretsua), eta hauen gainean Teilak 
(Marroi Argia). Eta honi erantsi behar diogu, 
Gailurra eusten duten bi Astazaldi (Grisa), hain 
zuzen ere, arestian aipatu ditugun, eta erabile-
ra zutela esan dugun Habe-zuloetan landaturik.

Barneko Paramentua

 Argazkia [Ikus 160]. Marrazkia [Ikus 
170)]. Baoekin hasiko gara. Lurreko Solairuan 
Iparraldean kanpoan ikusi genuen Leiho Gurutze-
dun Zabal bera ikusten dugu (Marroi Argia). Bar-
nean ordea baoa diferente burutzen da. Kanpoko 
Ate-buruaren ordez barnean Arku Beheratua du. 
Mantentzen ditu ere Leiho-zangoak bi alboetara, 
erdian hautsita badaude ere, pieza gehienak pre-
serbatzen dituzte. Barlasaia ordea desagertu egin 
da. Lurreko Solairuan ere Hegoaldean kanpoan 
ikusi genuen Leiho Gurutzedun Zabala dakusagu 
ere (Laranja). Eta honetan ere barnean, Leiho-
buruaren ordez Arku Beheratua du. Ikusten dira 
ere Maineralen erdia, osorik badago ere, betelan 
batek estaltzen baitu, eta preserbatu den Langet 
erdia. Leiho-zangoak ia-ia osorik ditu, Hegokoari 
pieza pare bat falta zaizkio soilik erdialdean, haus-
tura baten ondorio. Lehen Solairuan kanpoan iku-
si genuen Fatxadaren Hegoaldean, Hego Harresia 
ukitzen duen Errondabiderako Atea dugu (Gorria). 
Barnean ordea bere zabalera osoan agertzen zai-
gu, Eraikin Nagusiaren Horma, Harresiaren Hor-
ma baino estuagoa baita, eta beraz, ez dio ezer ere 
jaten. Hemen kanpoan ez bezala Ate-burua man-
tendu da, baina zurezkoa, eta Hego Ate-zangoa, 
eta Atalasea osorik. Kanpoan ikusi genuen Leiho 
Bakun Zabalaren arrastorik ez da barnean. Baina 
gutxi gora behera egongo zen lekua baino pixka 
bat beherago bao ez-identifi kagarri baten bi Ate-
zangoen piezak ikus ditzakegu (Urdin Argia).

 Beste Elementuei dagokienez, Lehen So-
lairuan Tximinia Handi bat ikusten dugu (Morea). 
Bi Zangoak osorik, Kanpaiaren Iparreko piezak 
gehienak ditu, erdian hautsia badago ere, eta He-

[160] Mendebaldeko Barneko Paramentua. Morfologia 
(Tesi Autorean Argazkia, 2011 Abuztua).

[170] Mendebaldeko Barneko Paramentua. Morfologia 
(Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 2016)
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Estratigrafi aren Analisia

 Aktibitate 1 (Arestian esan dugu Aktibitate 
bat Eraikuntza Bultzada bat dela, eta izan dezake-
ela UE bat edo gehiago. Bai Elementuak eta eta bai 
Interfazeak direnak). Iruditzen zaigu Eraikinaren 
ulermenerako modurik egokiena aktibitateak des-
kribatzea dela, Ordena Kronologikoa segituz, Za-
harrenetik Berrienera. Horrela irakurleak Eraiki-
naren Eboluzioa uler dezake, eraiki zen Benetako 
Ordenan. Horretarako Eraikineko lau hormetan 
gertatzen dena aldi berean aztertu beharko dugu. 
Eta konparazio bat egingo duten Argazkien eta Ma-
rrazkien artean. Iparraldeko Kanpoko Paramentua. 
Argazkia [Ikus 180]. Iparraldeko Kanpoko Para-
mentua. Marrazkia [Ikus 190]. Iparraldeko Barne-
ko Paramentua. Argazkia [Ikus 200]. Iparraldeko 
Barneko Paramentua. Marrazkia [Ikus 210]. Ekial-
deko Kanpoko Paramentua. Argazkia [Ikus 220]. 
Ekialdeko Kanpoko Paramentua. Marrazkia [Ikus 
230]. Ekialdeko Barneko Paramentua. Argazkia 
[Ikus 240]. Ekialdeko Barneko Paramentua. Ma-

[180] Iparraldeko Kanpoko Paramentua. Estratigrafi a 
(Tesi Autorean Argazkia, 2011 Abuztua)

[220] Ekialdeko Kanpoko Paramentua. Estratigrafi a 
(Tesi Autorean Argazkia, 2011 Abuztua)

[260] Hegoaldeko Kanpoko Paramentua. Estratigrafi a 
(Tesi Autorean Argazkia, 2011 Abuztua)

[300] Mendebaldeko Kanpoko Paramentua. Estratigra-
fi a (Tesi Autorean Argazkia, 2011 Abuztua)
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edo Ordena Aleatorio batez, ez baikenekien, be-
girada batean, mendetan zehar egin den Eraikin 
batean, zer egin zen Lehenago eta zer Geroago. 
UE bakoitzaren Erregistro-Orriak bete, eta bertan,  
UE horren eta aldamenekoen Erlazioek sortzen 
duten Harris-en Matrize Partzialak egin genituen.  
Adibdea, UE 45-en Erregistro-Orria da [kus 10].

Benetan, ez  genituen Eraikin osoko UE guztien 
Erregistro-Orriak bete, Ariketa erdi-teorikoa de-
lako. Horregatik, Metodo Sinplifi katu bat erabili 
genuen. UE guztiak, Detektatu, Identifi katu eta 
numeratu genituen, eta horrela, UE guztien Ze-

rrazkia [Ikus 250]. Hegoaldeko Kanpoko Paramen-
tua. Argazkia [Ikus 260]. Hegoaldeko Kanpoko 
Paramentua. Marrazkia [Ikus 270]. Hegoaldeko 
Barneko Paramentua. Argazkia [Ikus 280]. He-
goaldeko Barneko Paramentua. Marrazkia [Ikus 
290]. Mendebaldeko Kanpoko Paramentua. Argaz-
kia [Ikus 300]. Mendebaldeko Kanpoko Paramen-
tua. Marrazkia [Ikus 310]. Mendebaldeko Barneko 
Paramentua. Argazkia [Ikus 320]. Mendebalde-
ko Barneko Paramentua. Marrazkia [Ikus 330].

 Beraz, Eraikin osoko UE-ak detektatu, 
berezi, eta deskribatu genituen. Auzasko Ordena 

[190] Iparraldeko Kanpoko Paramentua. Estratigrafi a 
(Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 2016)

[230] Ekialdeko Kanpoko Paramentua. Estratigrafi a 
(Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 2016)

[270] Hegoaldeko Kanpoko Paramentua. Estratigrafi a 
(Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 2016)

[310] Mendebaldeko Kanpoko Paramentua. Estrati-
grafi a (Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 
2016).
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rrenda egin genuen, bertan UE-ak numeratuz, 
eta Lerro Bakar batean deskribatuz, EkintzaA-
Positbikoa ala Negatiboa den adierazi, eta azke-
nik, UE hori Eraikinean, non den kokatua adie-
razi. Ipar, Eki, Hego edo Mendebaleko Horman, 
edo horietako batzuetan, edo Horma guztietan.

Horrekin, Homa bakoitzaren Matrizeak egin ge-

[200] Iparraldeko Barneko Paramentua. Estratigrafi a 
(Duvivier-en Argazkia 2011 Abuztua).  Ezin izan dugu 
Argazki hau atera barnea Lasto Fardelez betea baitzen.

[240] Ekialdeko Barneko Paramentua. Estratigrafi a 
(Tesi Autorean Argazkia, 2011 Abuztua)

[280] Hegoaldeko Barneko Paramentua. Estratigrafi a 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2011 Abuztua)

[330] Mendebaldeko Barneko Paramentua. Estratigra-
fi a (Tesi Autorean Argazkia, 2011 Abuztua)
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Ekintzak kontuan hartuz, Adinkidetasunak sortzen 
dituen Erlazioak ikusiz Paramentuan, hala nola 
“honen berdina”, “honen baliokidea”, “honekin 
erlazioan”, eta Lehenagotasun/Geroagotasunak 
sortzen dituen  Erlazioa ikusiz ere Paramentuan, 
hala nola “Estali”, “Bete”, “Bermatu”, “Atxiki”, 
“Moztu” eta “Batu”. hau da dudarik gabe Proze-
suaren parterik zailena, eta horretarako ikusme-
na hezi egin beharko dugu. Esan dugu bi Ekintza 

nituen, eta hor jada erabakiak hartu genituen  
Eraikuntza Ordenari buruz, Estratigrafi aren Arauak 
erabiliz, hau da, Adinkidetasun eta Lehenagotasun/
Geroagotasun Erlazioak erabakiz. Hau da, Dorrea-
ren Eraikitzaileek bere garaian nola egingo zuten 
imajinatuz, baina euskarri sendo baten bitartez. 
Zeintzuk izan ziren Eraikuntza Bultzadak, zeint-
zuk Aktibitateak, eta zeintzu Fase Historikoak. 
Eta lantegi zail hau egin genuen UE-en arteko 
Erlazioak kontuan izanik, hau da, Eraikikuntza 

[210] Iparraldeko Barneko Paramentua. Estratigrafi a 
(Tesi Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 
2016).

[250] Ekialdeko Barneko Paramentua. Estratigrafi a (Tesi 
Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 2016).

[290] Hegoaldeko Barneko Paramentua. Estratigrafi a 
(Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 2016).

[340] Mendebaldeko Barneko Paramentua. Estrati-
grafi a (Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 
2016).
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Aktibitate 2. Dorrearen Jatorrizko Gorputza. 
(UE -35, 36, 1)

 Dena den eraikitzaile berriak Dorre Be-
rria egiteko Hormatxoa erabili zuten. Dorre Berri 
honi Jatorrizko Dorrea deitu diogu, egun zutik 
dagoen gehiena baita. Eta horretarako prestatzea 
pentsatu zuten, Hormatxoa Horizontalki Moztuz. 
Eta hau izango zen, gure iritziz, hurrengo aktibi-
tatea. Beraz, Hormatxoaren Mozteari, UE -35 dei-
tu diogu (Lerro Beltza). Gogoratu behar da, zeinu 
negatiboa duten UE-ak Eraisteak, Hausteak, eta 
Mozteak direla, eta ez dutela Izaera Fisikorik. Ho-
rregatik, Lerro Beltz batez errepresentatu ditugu. 

 Eta ondoren, Eraikitze Ekintza bat buru-
tu zuten, hau da, zeinu positibokoa, hain zuzen 
ere, UE 36 (Urre Kolorea) Hormatxoaren gai-
nean, nibelazio ilara batzuk Eraikiz. Pieza di-
ferentez, estuz eta luzeez, eta zabalak eta mo-
tzez. osaturiko Harlanduskazko Apareilua da. 
Eta UE hau soilik Ekialdeko Horman agertzen 
zaigu, hormatxoa, Ekialdean soilik baitago. 

 Hurrengo aktibitatea, Jatorrizko Dorrea-
ren lau Hormetan azaltzen zaigu, Kanpoan eta 
Barnean. UE 1 (Urdin Iluna), Dorrearen Jatorri-
zko Gorputzaren Eraikitzea da. UE honek erai-
kinaren, Jatorrizko Dorrea deitzen diogunaren 
azalera gehiena okupatzen du. Altuera diferente-
tako ilarak sortzen dituen tamaina ertaineko Ha-
rriz osaturikoa da. Ikusten den piezaren aurpegia 
landua dago, lautua, baina izkinak borobilduak 
ditu. Barnera sartzen den piezaren goiko eta be-
heko aurpegiak horizontalak dira, hain zuzen ere, 
ilarak ongi mantentzeko. Eta atzeko aurpegia or-
dea landugabe dago., Horma ongi traba dadin. 
Hori da, gure iritziz, Aparailu Gotiko-Akitaniarra.

 Jatorrizko Gorputzaren Paramentu hone-
tan Mozterik gabe azaltzen zaizkigun Elementuak 
bultzada berean egin zirela kontsideratzen dugu. 
Honek esan nahi du, Paramentua hori eraikitze-
rakoan jada egitea pentsatuak zirela. Horrela, Ipa-
rraldeko Fatxadan Elementurik nagusiena Lehen 
Solairuko Ate Txikia da. Ate honek ez du UE di-
ferente bat osatzen, ez baita Mozterik atzematen, 
Paramentua eraiki zenean pentsatua zegoen, eta 
bultzada berean burutu zen. Gauza bereagertatzen 
zaigu, goiko partean azaltzen diren hiru Habe-zu-
loekin, gure iritziz, bultzada berekoak direla ere. 

 

mota dagoela bata Positiboa eta beste Negatiboa. 
UE-ak zerrendan eta harrisen Matrizean jartze-
rakoan hau kontuan izango dugu, eta UE-aren 
zenbakia izango da Positiboa ala Negatiboa.  
 
 Horma bakoitzaren Harrisen Matrizeak 
egin ondoren, guztiak elkartu egin genituen, ho-
rrela Eraikin Osoaren Harrisen Matrizea eginez. 
Harrisen Matrize honek balio du, Metodo Arkeo-
logikoa ezagutzen duen, munduko edozein iker-
larik ulertzeko, homologatua baitago, eta horrela 
edozeinek Eraikin Osoaren Eraikuntza Eboluzioa 
guztia uler dezake, eta noski, ados ez badago 
kritikatu. Hori da Metodo Zietifi koa, erabakiak 
zergatik hartu diren, beste ikertzaileei erakut-
si, berretsi ditzaten ala objekzioak jar ditzaten.  

 Guk orain, Eraikin Osoaren Harris-en Ma-
trizea jada egina dugunez, saiatuko gara zuei Erai-
kinaren Eraikuntza Eboluzioa deskribatzen. Ma-
trizea interpretatu besterik ez baitugu egin behar. 
Urratsez urrats azaltzen joango gara, UE-en kolo-
reak adieraziz, Marrazkietan errazago identifi kat-
zearren. Eta Eboluzioa Osoa deskribatzen joan. 

Aktibitatea 1. Ekialdeko Hormatxoa.
(UE 34)

 Gure iritziz, Latsaga Gaztelu-Jauregiko 
Dorre Nagusian burutu zen Lehen Aktibitatea uste 
dugu Ekialdeko Hormaren Beheko partean azal-
tzen den Hormatxoaren Eraikitzea dela. UE 34 
deitu diogu (Berde Urdintsua), kanpoan eta bar-
nean atzematen dena. Egungo Dorrearen Orienta-
zioa segitzen ez duen Hormatxo bat da, pixka bat, 
oso gutxi, biratua dagoena. Pieza estu eta luzeez 
osaturiko Harlanduskazko apareilua da. Hortaz, 
bi Hipotesi sortzen zaizkigu. Lehen Hipotesia, 
Hormatxo hori izan zitekeela antzinako zurezko 
Dorre baten oinarria. Noski, Horma hori inguru 
guztian egongo zen, esan nahi baita, oinak for-
ma karratu edo errektangular bat osatuko zuela, 
eta zurezko Dorre hori eraitsi zenean, egun ikus-
ten dugun ataltxoa geratu zela soilik, arrasto gisa, 
Ekialdean Hormatxo horrek iraun zuela soilik. 
Bigarren Hipotesia, Hormatxo hori Harrizko Do-
rre Zaharrago baten azken aztarna izan ziteke-
ela. Eta zurezkoan bezala, eraitsi zenean, arrasto 
gisa, Ekialdeko ataltxo hori soilik geratu zen. 
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gia), eta UE 1 (Urdin Iluna) Moztu zituen.

 Ondoren, baina bultzada berean beste Pa-
ramentu berri bat Eraiki zuten, UE 5 (Marroi Ilu-
na). Hazte Paramentu hau Harlanduskazko pieza 
estu eta luzez burutu zuten. Eta litekeena da, gailu-
rra Matxakolez edo Matakanez errematatu izana.

 Berantago, eta gaur arte iraun duena, Se-
guritatea indartzeko Eraiki zuten Lehen Harri-
zko Barrutia da, hots, Ekialdeko Harresia, UE 
18 (Grisa), eta Hegoaldekoa ere, UE 98 (Grisa).

 Ondoren, Harresi hauetara heltzeko, bi 
Erronda Ate burutu zituzten. Baina horiek erai-
kitzeko, lehenik Jatorrizko Gorputza zulatu zuten, 
Mendebaldekoa burutzeko, UE -123. Eta Iparral-
dekoa zulatu zuten ere, baina litekeena Moztea 
egiterakoan, harri pieza batzuk erori izana Atea-
ren Azpian, UE -27 (Lerro Beltza). beraz, berriz 
ere Harrizko Piezak Ezarri zituzten, UE 28 (Urre 
Kolorea), eta azkenik, Iparraldeko Atea egiteko 
Moztea ongi egin zuten, UE -31 (Lerro beltza).

 Gero Baoaren Hutsunea prestaturik, Ipa-
rraldeko Errondabiderako Atea Eraiki zuten, UE 
32 (Berde Urdintsua), eta Mendebaldeko Erron-
dabiderako Atea ere Eraiki zuten, UE 124 (Gorria).  

Aktibitate 5. Argi-zuloak. 
(UE -86, 87, -39, -40, -142, -60, -76, 41, 42, 143, 
61, 77)

 Ondoren, eraikitzaileek Bao berriak ire-
ki zituzten Jatorrizko Gorputzean. Baina aurre-
tik, Hegoaldeko Fatxadan, litekeena da, aurretik 
egon zen Bao bat desagertu izana, agian Gezi-lei-
ho bat, baina Hautsi egin zen, edo zuten, UE -86 
(Lerro Beltza), eta ondoren, Itsutu egin zuten UE 
87 (Marroi Argia), bai kanpoan eta bai barnean.

 Berantago, Ekialdeko Fatxadan, Lu-
rreko Solairuan, Iparraldeko Argi-zuloa egite-
ko Moztea burutu zuten, UE -39 (Lerro Beltza), 
eta Hegoaldeko Argi-zuloa egiteko Moztea ere, 
UE -40 (Lerro Beltza). Eta Hegoaldeko Fatxa-
dan ere aurreko bien berdina den beste hiru-
garren Argi-zulo bat egiteko Jatorrizko Gor-
putza Moztu zuten, UE -142 (Lerro Beltza). 

 Operazio hauek egiterakoan, litekeena 
da Hegoaldeko Barneko Paramentuan, Jatorrizko 

Halaber Iparraldeko Fatxadako Ekialdeko Goiko 
partean, Gezi-leiho baten arrastoak daude, eta 
Mendaldeko Beheko partean Mentsula eta Ha-
be-zulo bat. Iparraldeko Barneko Paramentuan, 
kanpoan ikusi dugun Lehen Solairuko Ate Txikia 
eta Gezi-leihoa azaltzen zaizkigu ere, eta gainera 
erantsi behar diogu, Erlaitz bat. Hain justu, Lurre-
ko Solairutik altuera determinatu batean burutua 
dagoena. Hormak atzeratze bat egiten du, horrela, 
azalera horizontal bat sortuz. Hau ere, bultzada 
berean burutua dela uste dugu. Ekialdeko Fatxa-
dan Goiko partean, Iparraldetik Hegoaldera ilara 
mantenduz, sei Habe-zulo dago, bultzada bere-
koak ere, hots, jatorrizkoak. Ekialdeko Barneko 
Paramentuan Erlaitza errepikatzen da. Hegoalde-
ko Fatxadan Ekialdeko Goiko muturrean ere bi 
Habe-zulo dago, Iparraldeko, eta Ekialdeko Ha-
be-zuloen altuera berean, bultzada berekoak ere. 
Hegoaldeko Barneko Paramentuan Erlaitza erre-
pikatzen da, berriz ere. Mendebaldeko Fatxadan 
Iparraldeko Goiko muturrean Mentsula bat dago, 
eta horren azpian, Lurretik hurbil beste Mentsula 
bat, eta pixka bat Hegoalderago, Habe-zulo Handi 
bat, pieza landutako uztarria duena, denak bultzada 
berekoak. Mendebaldeko Barneko Paramentuan, 
Goiko partean bost Habe-zulo azaltzen zaizkigu, 
bultzada berekoak ere, eta pixka bat Beherago 
hiru Habe-zulo. Mendebaldeko Barneko Para-
mentuan, Erlaitza errepikatzen ere. Beraz, ikusi 
dugu Barneko Erlaitza lau Paramentuetan dagoela.

Aktibitate 3. Kornisadun Dorrea. 
(UE -2, 3)

 Momentu batean Egun Zutik dagoen 
Dorrearen gailurra Eraitsi edo Hautsi egin zen, 
eta Mozte bat egin zuten konponketa bat egite-
ko, UE -2 (Lerro Beltza). Mozte hau Dorrearen 
lau hormetan gertatzen da. Beraz Dorreko gailu-
rra prestatuta geratu zen hurrengo lan edo ataza-
rako. Ondoren, Kornisa bat zuen Paramentu bat 
Eraiki zuten, UE 3 (Urdin Argia). Horma guz-
tietan agertzen zaiguna ere, Ekialdean izan ezik, 
han Horma askoz ere baxuago baitago eraisteen 
ondorioz. Kornisaren Horma Atal hau Pieza er-
taineko Harlanduska Erregularrez buru zuten.

Aktibitate 4. Matxakoldun Dorrea. 
(UE -4, 5,18, 98, -123, -27, 28, -31, 32, 124)

 Baina berriz ere Dorreko Errematea 
Eraitsi zen, eta Hauste berri honek, UE -4-ak 
(Lerro Beltza), Lehenagoko UE 3 (Urdin Ar-
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 Ondoren, Ekialdeko Barne Paramentuan, 
Ipar Leiho Bikiaren (barnean Eserlekudunaren) 
Iparraldera erori ziren Harrizko Piezak Ezarri zi-
tuzten, UE 65 (Urre Kolorea), eta Hegoaldera, Ero-
ri zirenak ere Eraiki zituzten UE 63 (Urre Kolorea). 
Eta azkenik, baina Eraikuntza Bultzada Berean ere, 
Ekialdeko Kanpoko Paramentuan Erori ziren Ha-
rri Piezak Ezarri zituzten, UE 56 (Urre Kolorea).

Aktibitate 7. Gezi-Leihoak.
(UE 49, 50) 

Oraingoan, Ekialdeko Fatxadaren Iparraldean,  
Ipar Leiho Bikiaren (barnean Eserlekudunaren) 
Baoaren barhnean, Ipar Gezi-leihoa Eraiki zuten, 
UE 49 (Botila Berdea). Eta Paramentu berean, Hego 
Leiho Biki (barnean Eserlekudunaren) Baoaren 
barnean, Hego Gezi-leihoa, UE 50 (Botila Berdea). 

Aktibitate 8. Kanpoko Eskailera.
(UE -6, -29, -33, 72, 73, -47, -48, -68, -38, 7, 8, 
57, 58, 30, 9, 24, 69, 37) 

 Oraingo honetan, Iparraldeko Fatxadan, 
bi Solairuak lotuko zituen, Kanpo Eskailera bat 
edukiko zuen Dorrea egiteko Jatorrizko Gorputza 
Moztu zuten, eta aldi berean, Lurreko Solairuan 
Ate Txiki bat egiteko, UE -6 (Lerro Beltza). Li-
tekeena da ere, garai horretan, Iparraldeko Bar-
neko Paramentuaren erdialdean, Harrizko Pieza 
batzuk Erori izana, UE -29 (Lerro Beltza). Bes-
talde, barnean, Lehen Solairuko Ate Txikiaren 
Ekialdeko Ate-zangoa Hautsi zen, UE -33 (Lerro 
Beltza). Ekialdeko Barneko Paramentuko Ipar 
Gezi-leihoa Itsutu zuten, UE 72 (Urdin Moret-
sua), eta Paramentuko bereko Hego Gezi-leihoa 
Itsutu zuten ere, UE 73 (Urdin Moretsua), jada 
erabilerarik ez zutelako, eta erosotasunerako, pa-
reta beste erabilera baterako prestatu behar zelako.

 Bultzada Berean Ekialdeko Barne-
ko Paramentuko Jatorrizko Gorputza Moz-
tu zuten Bigarren Solairuko Ipar Ate-Leihoa 
egiteko, UE -47 (Lerro Beltza). Eta Paramen-
tu bereko Hego Ate-Leihoa egiteko ere, Moz-
tea burutu zuten, UE -48 (Lerro Beltza).

 Gero, Ipar Ate-Leihoaren Iparral-
dean Harrizko Pieza batzuk Erori ziren, UE -68 
(Lerro Beltza). Eta Ekialdeko eta Hegoalde-
ko Fatxadan, Lehen Solairuan, Harrizko Pie-
za Ilarak Erori ziren ere, UE -38 (Lerro Beltza).

Gorputzeko Harrizko Pieza batzuk Erori izana, UE 
-60 (Lerro Beltza). Eta Ekialdeko Barneko Para-
mentuan, Jatorrizko Gorputzeko Harrizko Pieza 
batzuk Erori izana ere, UE -76 (Lerro Beltza).

 Ondoren, Ekialdeko Hormako Ipar Argi-
zuloa Eraiki zuten, UE 41 (Gorria), eta Horma 
bereko Hego Argi-zuloa ere Eraiki zuten, UE 42 
(Gorria). Eta Hegoaldeko Horman, hirugarren 
Argi-zuloa Eraiki zuten ere, UE 143 (Gorria).

 Eta azkenik, baina Eraikuntza Bultzada Be-
rean ere, Ekialdeko Barneko Paramentuan, Ipar Ar-
gi-zuloaren Iparraldera, eroritako Harrizko Piezak 
Ezarri zituzten, UE 61 (Urre Kolorea). Eta gauza 
bera, Mendebaldeko Barneko Paramentuko Hego 
Argi-zuloaren Hegoaldera eroritako, Harrizko 
Piezak Ezarri zituzten ere, UE 77 (Urre Kolorea).

Aktibitate 6. Eserlekudun Leihoak.
(UE -43, -44, -136, -139 -133, -64, -62, 45, 46, 
137, -55, 65, 63, 56) 

 Oraingoan, eraikitzaileek Ekialdeko Fa-
txadan, Lehen Solairuan, Ipar Leiho Bikia (barnean 
Eserlekuduna) egiteko Jatorrizko Gorputza Moztu 
zuten, UE -43 (Lerro Beltza), eta Fatxada bereko 
Hego Leiho Bikia (barnean Eserlekuduna) egiteko 
Moztea egin zuten ere, UE -44 (Lerro Beltza). Eta 
Mendebaldeko Barneko Paramentuan, Lehen So-
lairuan, Bultzada Berean ere, Tximinia Handi bat 
egiteko Jatorrizko Gorputza Moztu zuten, UE -136 
(Lerro Beltza), Eta Tximini horren Iparraldera, Ja-
torrizko Gorputza Moztu zuten, Arasa bat egiteko, 
UE -139 (Lerro Beltza), eta Tximiniaren Hegoalde-
ra beste Arasa bat egiteko, UE -133 (Lerro Beltza).

 Leiho hauek egiteko Moztea burutzean, 
litekeena da, Jatorrizko Gorputzeko Harrizko Pie-
za batzuk Erori izana Iparraldean, UE -64 (Le-
rro Beltza), eta Hegoaldean ere, beste Harrizko 
Pieza batzuk Erori izana, UE -62 (Lerro Beltza). 

 Ondoren, Ekialdeko Horman, Ipar Lei-
ho Bikia (barnean Eserlekuduna) Eraiki zuten, 
UE 45 (Laranja), eta Hego Leiho Bikia (barnean 
Eserlekuduna) Eraiki zuten ere, UE 46 (Laranja). 
Eta Mendebaldeko Barneko Paramentuan, Txi-
minia Handi bat Eraiki zuten, UE 137 (Morea). 

 Berantago, Ekialdeko Fatxadan, Iparral-
deko Beheko partean, Harrizko Pieza batzuen 
Erortzea gertatu zen ere, UE -55 (Lerro Beltza). 
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(Marroi Argia). Mendebaleko Horman ere, Lu-
rreko Solairuan, Ipar Leiho Gurutzeduna Erai-
ki zuten, UE 108 (Laranja). Eta Mendebaldeko 
Horman ere, Lehen Solairuko Iparraldean, Lei-
ho Bakun Zabala Eraiki zuten, UE 114 (Gorria). 

 Hurrengo Atazetan, Bultzada Berean, Hor-
ma Tximiniak egiteko prestatu zuten. Horrela, Ipa-
rraldeko Hormaren barnealdean, Lehen Solairuan, 
Tximinia Handi bat egiteko jatorrizko Gorputza 
Moztu zuten, UE -22 (Lerro Beltza). Eta Hegoal-
deko Hormaren barnealdean, Lurreko Solairuan, 
beste Tximinia Handi bat egiteko ere Jatorrizko 
Gorputza Moztu zuten, UE -95 (Lerro Beltza). 

 Ondorengo atazan, Bultzada Be-
rean, Iparraldeko Barneko Paramentuan, Le-
hen Solairuan, Tximinia Handi bat Erai-
ki zuten, UE 23 (Grisa). Eta Hegoaldeko 
Barneko Paramentuan, Lurreko Solairuan, beste 
Tximinia Handi bat Eraiki zuten, UE 96 (Morea). 

 Hegoaldeko Horman ere beste Bao bat 
ireki izanaren arrastoak daude barnean, bai-
na hau ere, ez dakigu nolakoa zen. Hori bai, ba-
dakigu Baoaren Eki Janbaren azkeneko piezak 
Boluta Joniko bat zuela, eta duela. Beraz, He-
goaldeko Horman, Lehen Solairuan, Ekialdean 
Leiho Bolutadun bat egiteko jatorrizko Gor-
putza Moztu zuten, UE -101 (Lerro Beltza). 

 Eta azkenik, Hegoaldeko Horman (jada 
esan dugu Barneko Paramentuan, ezkerreko, hau 
da, Ekialdeko Janbak iraun duela), Boluta Joniko-
dun Baoa Eraiki zuten, UE 102 (Berde Urdintsua). 

Aktibitate 10. Eraikinaren Abandonatzea.
(UE -19, -12, -66, -70, -14, -91, -103, -13, -82, 
-97, -74 -121, -120, -119, -105, -116, -109, -126, 
-84, 85, 83, 99)  

 Ondoren, Iparraldeko Harresiko Hor-
maren Moztea etorri zen, UE -19 (Lerro Beltza). 
Eta Iparraldeko Fatxadako Kanpoko Eskaileraren 
Dorrearen Eraistea gertatu zen ere, UE -12 (Lerro 
Beltza). Ekialdeko Barneko Paramentuan, Ipa-
rraldean ere, Harrizko Pieza batzuk Erori ziren, 
UE -66 (Lerro Beltza).  Ekialdeko Barneko Para-
mentuan bertan ere, Hegoaldean, beste Harrizko 
Pieza batzuk Erori ziren, UE -70 (Lerro Beltza). 
Eta Iparraldeko Fatxadako Dorrearen Jatorrizko 
Gorputzean, Harrizko Pieza batzuk ere Erori ziren 
baiat ere, Kanpoko Eskaileraren Mendebaldean, 

 Ondoren, Kanpoko Eskailera zuen Dorrea, 
eta Lurreko Solairuko Ate Txikia Eraiki zituzten, 
UE 7 (Marroi Argia). Eta Kanpo Eskailerako Ate 
berria Eraiki zuten ere, UE 8 (Berde Urdintsua). 
Eta Ekialdeko Barne Paramentuan Eraiki zituzten, 
Bigarren Solairuko Ipar Atea, UE 57 (Urdin Argia), 
eta Eraiki zuten Hego Atea ere, UE 58 (Urdin Argia).

 Berantago, baina Eraikuntza Bultzada Be-
rean, Iparraldeko Barneko Paramentuan, aurretik 
erori ziren Harri Pieza batzuk Ezarri zituzten, UE 
30 (Arrosa). Iparraldeko Hormako Lehen Solairuko 
Goiko Ate Txikia Itsutzea erabaki zuten ere, UE 9 
(Belar Berdea). Modu berean, eta arrazoi berbera-
gatik, barnean, Lehen Solairuko Gezi-leihoa Itsut-
zea erabaki zuten, UE 24 (Berde Urdintsua). Eta 
Ekialdeko Barne Paramentuan, Bigarren Solairuko 
Ipar Atearen Iparraldean erori ziren Harrizko Pieza 
batzuk Ezarri zituzten, UE 69 (Urrezko Kolorea). 
Eta Ekialdeko Bigarren Solairuko barne Paramen-
tuko Hego atearen Hegoaldean erori ziren Harri 
Piezak Ezarri ziren ere, UE 37 (Urre Kolorea).

Aktibitate 9. Leiho Gurutzedunak, Leiho 
Bakuna, eta Tximiniak.
(UE -10, -80, -117, -107, -113, 11, 81, 118, 108,
114, -22, -95, 23, 96, -101, 102) 

 Iparraldeko Horman Jatorrizko Gorputza 
Moztu zuten, Lurreko Solairuan, Ate Nagusi De-
koratua egiteko, UE -10 (Lerro Beltza). Hegoal-
deko Horman ere Bao bat ireki zuten baina ezin 
dugu identifi katu ongi zer Bao mota zen. Beraz, 
Hegoaldeko Horman Jatorrizko Gorputza Moztu 
zuten Bao ez-identifi kagarri bat egiteko, UE -80 
(Lerro Beltza). Mendebaldeko Horman, Lurreko 
Solairuan, Hego Leiho Gurutzedun Zabala egi-
teko Jatorrizko Gorputza Moztu zuten, UE -117 
(Lerro Beltza). Horma berean, eta Lehen Solai-
ruan, ere Ipar Leiho Gurutzedun Zabala egiteko 
ere, Jatorrizko Gorputza Moztu zuten ere, UE 
-107 (Lerro Beltza). Eta Mendebaldeko Horman, 
Iparraldeanko Goiko partean, Lehen Solairuan, 
Leiho Bakun Zabala egiteko Jatorrizko Gor-
putza Mozte zuten ere, UE -113 (Lerro Beltza).

 Ondorengo atazan, Bultzada Berean, Ipa-
rraldeko Hormako Lurreko Solairuan, Ate Nagu-
sia Eraiki zuten, UE 11 (Gorria). Eta Hegoaldeko 
Bao ez-identifi kagarria Eraiki zuten, UE 81 (Be-
lar Berdea). Eta jada aurretik irekiduraren hut-
sunea prestatu zuten Mendebaldeko Hormako 
Hego Leiho Gurutzeduna Eraiki zuten, UE 118 
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pialdea Itsutu zuten ere, UE 85 (Arrosa), eta, bide 
batez, Hegoaldeko Fatxada honetako Lurreko 
Solairuko Argi-zuloa ere, UE 99 (Belar Berdea).

 Ondoren, Eraikinaren inguru guz-
tian Paramentu berri bat eraiki zuten, Ipa-
rraldean eta Hegoaldean, Pinoi forma zue-
na, eta Ekialdean eta Mendebaldean,  forma 
zuzena zuena, UE 15 (Laranja).  Ondoren eto-
rriko zen Estalki berirako oinarri prestatu asmoz.

 Berantago, baina Bultzada berean ere, pa-
ramentu honen gainean zurezko Estalki bat Ezarri 
zuten, UE 16 (Arrosa). Bere Elementu guztiekin. 

 Gero, Ekialdeko Hormako Iparraldean, 
aurretik erori ziren Harrizko Pieza batzuk Eza-
rri zituzten, UE 67 (Urre Kolorea), eta Horma 
berean Hegoaldean beste Harrizko Pieza bat-
zuk ere Ezarri zituzten, UE 71 (Urre Kolorea).
Aldi berean, Zoru-egitura berria burutu zu-
ten, baina horretarako, lehendabizi Jatorrizko 
Gorputza Moztu zuten Solibak ezartzeko zu-
loa prestatzeko, UE -25 (Lerro Beltza), eta zu-
rezko Mentsula burutzeko ere, jatorrizko Gor-
putza moztu zuten, UE -134 (Lerro Beltza). 

 Ondorengo atazan, Eraikuntza Bultzada 
Berean, Zoru-egitura Ezarri zuten, UE 26 (Ho-
ria), eta Mentsulak, Habe-zuloetan landatu, UE 
135 (Horia). Eta Ekialdeko Bigarren Solairuko 
Ipar Atea, Itsutu zuten, U 53 (Arrosa), eta Pa-
ramentu bereko Hego Atea ere UE 54 (Arrosa). 

 Hurrengo atazan, Zoru-egitura eza-
rri zutenean, bertara heltzeko, Ekialde-
ko Hormako Iparraldean zurezko Eskaile-
ra bat Eraiki zuten, UE 75 (Urdin Moretsua).

 Ondoren, Mendebaleko Horman, Hegoal-
deko Errondabiderako Atea Itsutu zuten, UE 125 
(Urre Kolorea). Eta Hegoaldeko Barneko Horman, 
Lehen Solairuko Paramentuko Ate Txikia Itsutu 
zuten ere, UE 94 (Urre Kolorea). Aldi berean, Men-
debaldeko Barneko Paramentuko, Lehen Solairuko 
Tximinia Handia Itsutu zuten, UE 141 (Arrosa). 
Mendebaleko Paramentu bereko Ipar Arasa ere It-
sutu zuten, UE 140 (Belar Berdea), eta Hego Arasa 
ere, UE 93 (Belar Berdea). Eta Mendebaleko Hor-
mako Lurreko Solairuko Ipar Leiho Gurutzedun 
Zabala Itsutu zuten, UE 131 (Berde Urdintsua). 
Horma bereko Lurreko Solairuan, Hego Leiho Gu-
rutzedun Zabala ere Itsutu zuten, UE 111 (Berde 

UE -14 (Lerro Beltza). Hegoaldeko Barneko Pa-
ramentuan Lurreko Solairuan, Mendebaldean ere, 
beste Harrizko Pieza batzuen Erortzea gertatu zen, 
UE -91 (Lerro Beltza). Eta Hegoaldeko Barneko 
Paramentuko Ate Modernoaren Ekialdera dagoen 
Boluta Jonikodun Baoaren azpiko Harkantoia-
ren Erortzea gertatu zen, UE -103 (Lerro Beltza). 

 Ondoren, Dorrearen Kornisadun Gorput-
zaren gaineko Hormaren Moztea gertatu zen, UE 
-13 (Beltza). Hegoaldeko Fatxadako Bao ez-iden-
tifi kagarriaren Moztea ere, UE -82 (Lerro Beltza). 
Mendebaldeko Barneko Paramentuan, Lehen So-
lairuko Tximiniaren Haustea, Iparralderantz, UE 
-97 (Lerro Beltza). Mendebaldeko Barneko Para-
mentuan, Ipar Leiho Gurutzedunaren Hego Janba 
eta Arkuaren Iparreko Dobela baten Haustea ger-
tatu ziren ere, UE -74 (Lerro Beltza). Mendebal-
deko Fatxadan, Hego Leiho Gurutzedun Zabalaren 
itsutzearen Moztea, UE -121 (Lerro Beltza). Men-
debaldeko Fatxadan ere, Hego Leiho Gurutzedun 
Zabalaren Langetaren Haustea, UE -120 (Lerro 
Beltza). Mendebaldeko Fatxadan berriz ere, Hego 
Leiho Gurutzedun Zabalaren Lintelaren Haustea, 
UE -119 (Lerro Beltza). Mendebaldeko Barneko 
Paramentuan, Leiho Bakunaren Haustea, UE -105 
(Lerro Beltza). Mendebaldeko Ipar Leiho Bakun 
Zabaleren itsutzearen Haustea, UE -116 (Lerro 
Beltza). Mendebaldeko Fatxadaren Ipar Leiho Gu-
rutzedun Zabalaren Langetaren Haustea, UE -109 
(Lerro Beltza). Mendebaldeko Fatxada honetan 
ere, Errondabiderako Atearen azpian, Harrizko 
Pieza batzuen Erortzea, UE -126 (Lerro Beltza). 

 Eta berantago, Eraikuntza Bultzada hau 
bukatzeko, Hegoaldeko Fatxadan, Bao ez-iden-
tifi kagarri horren azpian zeuden Harrizko Pieza 
batzuk Erori egin ziren, UE -84 (Lerro Beltza).

Aktibitate 11. Eraikinaren Berreraikuntza. 
(UE 83, 85, 99, 15, 16, 67, 71 -25, -134, 26, 135, 
53, 54, 75, 125, 94, 140, 141, 93 131, 111, 115, 
138,  92, 104, 127, -89, -88, 90, 106, 100, -129, 
130, 59, 132, -78, -128, 122, -112, 110, 79, -51, 
52, 17, -20, 21) 

 Berreraikitzaileek eraiki zuten lehen gau-
za, bultzada berri hau hasteko, Esku-hartze edo 
Interbentzio txiki batzuk soilik izan ziren, Hor-
maren egoera txarra zela-eta. Horrela, hainbeste 
Esku-hartze edo Interbentzio izan zuen Hegoal-
deko Fatxadako Bao ez-identifi kagarria Itsutu 
zuten behingoz, UE 83 (Arrosa), eta Baoren az-
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berriak ezarri zituzten, UE 127 (Urre Kolorea).

 Hurrengo atazan, Bultzada Berean, He-
goaldeko Horman, Ate Moderno Zabal bat ire-
kitzeko, Jatorrizko Gorputza Moztu zuten, UE 
-89 (Lerro Beltza). Hegoaldeko Fatxada honetan 
ere, Mendebaldeko Bao ez-identifi kagarriaren 
Itsutzea bera Hautsi zen, UE -88 (Lerro Beltza). 

 Berantago, baina Eraikuntza Bultzada 
Berean ere, Hegoaldeko Ate Modernoa Eraiki 

Urdintsua). Paramentu berean ere, Iparraldean, Le-
hen Solairuko Leiho Bakuna, eta ingurua ere Itsu-
tu zituzten, UE 115 (Belar Berdea). Eta Barnean,  
Leiho bera eta ingurua ere, UE 138 (Belar Berdea). 
Eta Hegoaldeko Hormaren Barneko Paramentuko 
Lurreko Solairuko Mendebaldeko Harrizko Pieza 
berriak Ezarri zituzten, UE 92 (Marroi Argia). Eta 
Hegoaldeko Hormako Barneko Paramentuko Bo-
luta Jonikodun Bao azpiko Harkantoia Berreraiki 
zuten, UE 104 (Belar Berdea). Mendebaldeko Fa-
txadaren Errondebiderako azpiko Harrizko Pieza 

[350] Iparraldeko Kanpoko Paramentua. Eraikuntza 
Faseak 
(Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 2016).

[370] Ekialdeko Kanpoko Paramentua. Eraikuntza 
Faseak 
(Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 2016).

[390] Hegoaldeko Kanpoko Paramentua. Eraikuntza 
Faseak 
(Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 2016).

[410] Mendebaldeko Kanpoko Paramentua. Eraikuntza 
Faseak 
(Autorearen marrazkia Duvivier-enak osatuz, 2016)
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Karratu Moderno bat egiteko, Jatorrizko Gor-
putza Moztea izan zen, UE -20 (Lerro Beltza). 

 Eta segidan, Iparraldeko, ezkerraldean, 
hau da, Ekialdeko Beheko parteko Leiho Ka-
rratu Moderno hori Burutu egin zuten, UE -21.

zuten, eta gainean, osoki erori zen Horma-Atal 
osoa Berreraiki zuten ere, eta hobeto eustearren 
Deskarga-Lintel bat ezarri zuten Atearen gainean, 
eta honek guztiak osatzen du, UE 90 (Belar Ber-
dea). Bestalde, Korta edo Patioan, Hegoaldeko 
Harresian bermatu zuten Eraikin Modernoaren 
Horma Eraiki zuten, UE 106 (Berde Urdintsua).

 Gero, Ate Modernoaren gaineko Paramen-
tuan erori eta berreraiki zuten, baina estalkiarekin 
berriz ere ongi egoki zedin, hurrengo atazan, ila-
ra berri batzuk Ezarri zituzten, UE 100 (Laranja). 
Eta Hegoaldeko Harresian bermatu zuten Eraiki-
nari Estalkia ezarri zioten, eta horretarako lehen-
dabizi, Mendebaldeko Jatorrizko Gorputza Moztu 
zuten, Petralak ezartzeko, UE -129 (Lerro Beltza).  

 Ondoren, hurrengo atazan, Petralak lan-
datu zituzten, eta Estalkia Eraiki zuten, UE 130 
(Arrosa). Orain ere, Ekialdeko Hormako Lurre-
ko Solairuko Aska Eraiki zuten, UE 59 (Horia). 

 Mendebaldeko Barneko Paramentuko 
Lehen Solairuan, Luzitu batez Estali zutenaren 
arrastoa dugu, UE 132 (Marroi Iluna). Garai be-
rean, Hegoaldeko Fatxadako Ekialdeko Izkina 
Erori egin zen, UE -78 (Lerro Beltza), eta Men-
debaldeko Fatxadako Hegoaldean ere gauza bera 
gertatu zen, UE -128 (Lerro Beltza). Mendebal-
deko Fatxadan, Hego Leiho Gurutzedun Zaba-
lean ere Luzitu batez Estali izanaren parte batek 
irauten du, UE 122 (Grisa). Jada itsututa zegoen 
Mendebaldeko Fatxadako Ipar Leiho Gurutzedun 
Zabaleko itsutzeren puska bat Hautsi egin zen, 
UE -112 (Lerro Beltza). Leiho honetan bertan, 
kalitate txarreko zurezko itsutze bat Ezarri zuten 
Leihoaren Iparreko Erdialdean, UE 110 (Morea).

 Ondoren, eta Bultzada Berean ere, Hego-
Mendebaldean erori zen Izkina hori Berreraiki zu-
ten, uneko apareilu batez, UE 79 (Belar Berdea).

 Berantago, Ekialdeko Jatorrizko Gor-
putzaren Hormaren oinarria Zulatu zuten, Sa-
neamendua burutzeko, UE -51 (Lerro Beltza). 
Eta segidan Saneamendua Burutu zuten, UE 52.

 Gero, Mendebaldeko Harresian ber-
maturi dagoen, eta Iparraldeko Fatxada ukitzen 
duen, Teilape bat Eraiki zuten, UE 17 (Arrosa). 

 Ondorengo ataza, Eraikuntza Bultza-
da Berean, Iparraldeko Fatxadan zurezko Leiho 
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Eraikuntza Faseak

 Atal honetan, saiatuko gara orain arte ikusi 
ditugun, ataza, eta aktibitateak biltzen, Eraikuntza 
Fase Historikoak proposatzeko. Orain arte, gertatu 
denaren ordena erlatibo bat dugu, hau da, Harris-
en Matrizean, ilaretan dauden UE-ak Adinkideak 
dira, hau da, Sinkronia azaltzen dute. Bestetik, 

[360] Iparraldeko Barneko Paramentua. Eraikuntza 
Faseak 
(Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 2016)

[380] Ekialdeko Barneko Paramentua. Eraikuntza 
Faseak 
(Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 2016)

[400] Hegoaldeko Barneko Paramentua. Eraikuntza 
Faseak 
(Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 2016)

[420] Mendebaldeko Barneko Paramentua. Eraikuntza 
Faseak 
(Autorearen Marrazkia, Duvivier-enak osatuz, 2016)
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gainera erantsi behar diogu Bultzada honi, eta garai 
honi, Erlaitz bat, lau Hormetako barneko paramentu 
guztietan azltzen dena. Eta Mendebaldeko Barneko 
Paramentuan, Goiko partean Bost Habe-zulo azalt-
zen zaizkigu ere, bultzada berekoek ere, gure iritziz.

 Eta Ekialdeko Fatxadan, Goiko partean, 
Iparraldetik Hegoaldera, Ilara mantenduz dauden sei 
Habe-zulo ere, Bultzada Berekoak direla uste dugu.

 Eta azkenik, Hegoaldeko Fatxadan, Ekial-
deko Goiko muturrean bi Habe-zulo, Iparraldeko, 
eta Ekialdeko Habe-zuloen altuera berean dau-
denak, Bultzada Berekoak direl ere uste dugu.

Hirugarren Fasea. 
Erdi Aroa, 13. mendea. Kornisadun Dorrea.

 Jatorrizko Gorputzaren Dorrearen Hor-
ma, Hirugarren Fase honetan, gorantz hazi zutela 
uste dugu, oraingo honetan Dorre Osoaren ingu-
ruan Kornisa bat ezarriz, eta Horma altueran haziz. 
Hau Aktibitate 3 izango litzateke. Litekeena da, 
Dorrearen Gailurra, Kornisa honetan bermatzen 
zen Hurda edo Kadafalku batez errematatu izana.

Laugarren Fasea. 
Erdi Aroa, 13. mendea. Matxakoldun Dorrea. 

 13. mendean oraindik, beste apareilu 
bat ageri zaigu, Laugarren Fase honetan, on-
doren burututakoa Aktibitate 4 osatzen duena. 
Aurreko gailurra erori eginzen, eta beste berri 
bat egiteko prestatu ziren. Horretarako, Apa-
reilu hau altueran hazi egin zuten eta hipote-
si bat da, Dorrearen Gailurra, Matxakoldun 
edo matakandun Dorre batez errematatu izana. 

 Gure iritziz, orain erantsi zituzten Ar-
gi-zuloak, Duvivier-ek 13. mendean datatu zi-
tuenak, edo beste batzuek egindako datzean 
oinarrituz. Ekialdeko Horman, Lurreko Solai-
ruan bi Argi-zulo dugu. Eta Hegoaldeko Hor-
man, altuera berean, Fatxadaren alde batera hi-
rugarren bat. Litekeena beste aldean beste bat 
egon izana. Hau Aktibitate 5 izango litzateke.

Bosgarren Fasea. 
Erdi Aroa, 14. mendea. Eserlekudun-leihoak, 
Tximinia, Gezi-leihoak.

 14. mendean Ekialdeko Horman, Ekial-
deko Horman, Bosgarren Fase honetan, Lehen 

bertikalean loturik dauden UE-ak Sekuentzia bat 
dira, hau da, Diakronia azaltzen dute. Horrela, 
Eraikinaren Eboluzioaren Sekuentzia bat lortzen 
saiatuko gara, eta datatze Kronologiko Absolu-
tu baten bitartez, Dorrearen Eraikuntza Faseak, 
Fase Historikoekin erlazioan jartzen saiatuko gara. 

 Zoritxarrez, guk ezin izan dugu Kronolo-
gia Absolutu bat atera analitiken bitartez, ez bai-
tugu lan honetan baliabiderik, beraz, Duvivier-ek 
adierazten duen datatzea erabiliko dugu. Noski, 
zuhurtasuna erakutsiz. Alde batetik Kronologiaren 
Analitikak beste eraikin batean egin zirelako, eta 
ondoren Analogiaz, gure Eraikinera ekarri zire-
lako. Eta beste aldetik bere garaian atera zen Kro-
nologia bera ere zuhurtasunez hartu behar dugu-
lako. Donibane Garazi-ko eraikin horretako zoruan 
aurkitutako erretako zur zati batzuen ikatzarenak 
baitira, eta hau, ez da datu guztiz fi dagarria. Izatez, 
geologoak orain bertan ari dira Kare-mortairuen 
Kronologiak ateratzeko sistemak ikertzen Dokto-
retza Tesi batean, zehazki, Amaiur eta Irulegi-ko 
Gazteluetako Kare-mortairuaren laginak hartuz. 
Beraz, Eraikuntza Faseak deskribatzeko Garaian 
Duvivier-en datatzeak ontzat emango ditugu. 

Lehen Fasea. 
Erdi Aroa, 11. mendea. Hormatxoa.

 Proposamen gisa, Lehen Fase honetan, ez 
baita inolako frogarik, Dorre Nagusian, Ekialdeko 
Hormako beheko partean dagoen Hormatxo hori, 
11. mendean kokatuko genuke, Aktibitate 1. Kasu 
honetan, UE bakar bat Aktibitate oso bat da, UE 35.

Bigarren Fasea. 
Erdi Aroa, 12. mendea. Egungo Dorrearen 
Eraikitzea, Kornisaraino.

 Proposamen gisa, Bigarren Fase honetan, 
egun zutik dagoen Dorrearen eraikitzea, 12. men-
dean kokatzen dugu, eraikin osoan gailentzen den 
fabrika da, hain zuzen, Aktibitate 2. Hain justu Kor-
nisaraino kontsideratzen dugu. Eta Bultzada hone-
tan daude, Iparraldeko Fatxadako Lehen Solairuko 
Goiko Ate Txikia, hau da, Seguritate Atea, Fatxada 
bereko Gezi-leiho baten arrastoak, Fatxada berean 
ere, Goiko partean hiru Habe-zulo, eta Ate Nagusia-
ren aldamenean dauden Mentsula eta Habe-zuloa. 

 Iparraldeko Barneko Paramentuan, lehen 
kanpoan ikusi dugun Lehen Solairuko Goiko Ate 
Txikia eta Gezi-leihoa azaltzen zaizkigu ere, eta 
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Zortzigarren Fasea. 
Barrokoa, 17. mendea. Abandonatzea. 

 Garai honetan, Zortzigarren fase honetan, 
ez da obra nabarmenik ageri, Duvivier-ek aipatzen 
du, Arotzeria zoragarri batzuk aurkitu zituztela, 
jada Jauregian ez daudenak, gorde egin baitzituz-
ten bere preserbaziorako. Beraz, ez dugu komenta-
riorik egingo. Itxuraz, hau izan zen, Latsaga Gaz-
telu-Jauregian egin zuten azken obra. Hemendik 
aurrera, Eraikinean gertatuko diren ekintza guz-
tiak eraisteak, hausteak eta erortzeak izango dira, 
Aktibitate 10, deitu diogu honi. Eraikina abando-
natu egin zen. Iparraldeko Hormako Eskailera ero-
ri zen, Dorrearen gailurra hautsi zen. Paramentu 
diferenteetako harri piezak erori ziren, eta Leiho 
diferenteen Elementu asko ere erori edo hautsi 
egin zituzten. Guztia aktibitate beraren barnean.

Bederatzigarren Fasea. 
Aro Garaikidea, 19-21 mendea. Berreraikunt-
za. 

 Obrak berriz ere martxan jarri zituzten, 
eraikina berreskurazteko, Bederatzigarren Fase 
honetan, Aktibitate 11 deitu diogu honi. Dorrea-
ren Gailur eraitsia prestatu  zuten, Estalki berri bat 
ezartzeko. Eta ondoren, Erakina bi solairutan bana-
tu zuten, eta zurezko Zoru-egitura berri bat eraiki 
zuten Erdi Aroko Sabaiarena baino altuera baxukoa. 
Gero Hegoaldeko Fatxadan, Ate Moderno Zabal bat 
ireki zuten. Eta azkenik, Dorre Nagusiko Ekialdeko 
Horman, Saneamendua, Teilapea, eta Iparraldeko 
Fatxadan, Lurreko Solairuan, Leiho Karratu txikia 
burutu zitzuten. Guztia aktibitate beraren barnean.

Konklusioak

 Lehenik, Eraikinean burutu ziren, 
Eraikuntza Bultzada guztiak, hau da, Aktibita-
teak deskribatu ditugu. Aktibitate bakoitzak sor-
tu dituen UE guztiak deskribatuz ere. Ondoren 
Aktibitate guzti hauek Sekuentzia Kronologiko 
batean jarri ditugu, Eraikuntza Faseak deskriba-
tuz. Orain guzti honekin, Dorrearen Eraikuntza 
Eboluzio Osoa deskribatuko dugu, baina ora-
in gainera eboluzio horretan benetan zer gera-
tu zen interpretatuz, ahal dugun neurrian, eta 
izan zitekeenaren hipotesi batzuk proposatuz ere.

 11. mendean, pentsatzen dugu, egun ora-
indik arrastoak utzi dituen Dorre bat eraiki zutela 
Latsaga-n. Hain zuzen ere, birritan aipatu dugun 

Solairuan bi Leiho Biki (barnetik Eserlekunak) 
eraiki zituzten. Eta era berean, Mendebaldeko Pa-
ramentuan, Lehen Solairuan, Tximinia Handi bat. 
Ataza hauek, gure iritziz, Aktibitate 6 osatzen dute.

 Baina berantago, bi Leiho Biki hauen 
(barnetik Eserlekudunen) barneko hutsunean, 
bi Gezi-leiho burutu zituzten, eta ataza hauek, 
gure iritziz jada, Aktibitate 7 osatzen dute.

Seigarren Fasea. 
Errenaisantza, 15. mendea. Berrikuntzak. 
Kanpoko Eskailera Dorrea. 

 Oraingo honetan, Seigarren fase hone-
tan, kanpoan, bi solairuak lotzen zituen Eskailera 
Helikoidal bat barnean zuen Kanpoko Dorre bat 
eraiki zuten, Iparraldeko Fatxadan, eta lan ho-
nek Aktibitate 8 osatzen du, gure iritziz. Eta ata-
za honetan bertan, aldi berean esan nahi dugu, 
Lurreko Solairuan, Ate Txiki bat eraiki zutela 
ere, Dorreak eta Ate Txikiak Harrizko Pieza be-
rak Partekatzen baitituzte, forma ortogonalekoak. 
Eta Ekialdeko Barneko Paramentuko Jatorrizko 
Gorputzan, Bigarren Solairuko Ipar Ate-Leihoa 
burutu zuten, eta Paramentu bereko Hego Ate-
Leihoa ere. Guztia aktibitate beraren barnean.
 
Zazpigarren Fasea. 
Errenaisantza 15-16. mendea. Berrikuntzak. 
Ate Nagusia, Leiho Gurutzedunak.

 Lehen, Iparraldeko Fatxadan Lurreko So-
lairuan Ate Txiki bat zegoen, eta orain Zazpigarren 
Fase honetan, Ate hori hautsiz, Ate Nagusi Deko-
ratu bat burutu zuten, Aktibitate 9 osatuz, gure us-
tez. Birritan deskribatu dugu Ate hau, orain soilik 
esan, benetan Monumentala dela. Eta Hegoaldeko 
Horman Jatorrizko Gorputza moztu zuten Bao ez-
identifi kagarri bat egiteko, eta Boluta Jonikodun 
Bao bat eraikitzeko ere. Ondoren mendebaldeko 
Horman, Lurreko Solairuan, bi Leiho Gurutze-
dun Zabal ireki zuten, eta Lehen Solairuan Leiho 
Bakun bat. Eta bi Tximinia Monumental buru-
tu zituzten. Bata Lurreko Solairuko Hegoaldeko 
Barneko Paramentuan, eta bestea, Iparraldeko 
Barne Paramentuan. Guztia aktibitate berean ere.
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tea. Hipotesi hauek frogatzeko modurik ez dugu 
oraingoz, ez baitugu informazio nahikoa, ez bai-
tugu frogarik. Horregatik, Proposamen Hipo-
tetiko gisa besterik ez ditugu aipatzen. Ikerketa 
sakonago batean, adibidez, benetako Indusketa 
Arkeologiko batean, agian lortuko genuke infor-
mazio gehiago. Beraz, horretan geratuko gara.

 12. mendean, jada uste dugu, Hormatxo 
Zahar horren gainean egin ziren lanak ditugula. 
Litekeena da, eraikitzaile berriek Dorre Berria 
egiteko Hormatxoa erabili izana. Jada egina ze-
lako, jada Fundazio edo Zimentazio egonkorra eta 
testatua zuelako, eta segur aski, haitz naturalaren 
gainean zegoelako, ohikoa zenez. Hori Zundake-
ta Arkeologiko batek ere, agian argituko luke. Eta 
Obra-Maisuak pentsatuko zuen, zertarako eraisten 
denbora eta dirua galdu. Eta Profi tatu egin zuen, 
eta Dorre Berriaren Oinarria izango zela erabaki 
zuen. Eta horretarako, prestatzea pentsatu zuten 
horizontalki moztuz. Lehenik Hormatxoaren gai-

Ekialdeko Horman, Hegoaldeko beheko partean 
dagoen hormatxo bat. Horma hau ez dago orienta-
tua gainean duen Dorrea bezala, pixka bat biratua 
baitago, oso gutxi bada ere. Orientazio diferentzia 
hau, kanpoan eta barnean atzematen den gauza bat 
da, eta gainera Erlaitz txiki bat sortzen du gainean 
duen dorrearekin. Esan nahi baita, izkinako ertzak 
ez datozela bat, berun lerrotik at daudela. Duvivier-
ek eraikitzaileen akats bati egozten dio baina guri 
arraroa iruditzen zaigu. Dorreak eraikitzen zituzten 
Obra-Maisuak eta Langileak profesionalak baitzi-
ren, ofi zio handikoak horrelako akatsa burutzeko.  

 Baina Hormatxo honek bi hipotesi ire-
kitzen dizkigu. Lehen Hipotesia, Hormatxo hori, 
Antzinako zurezko Dorre baten Oinarriaren parte 
izan zela da, zehatzago esanda, Oinarri horreta-
tik irauten duen azken arrastoa dela. Bere ga-
raian, Oinplano osoa osatuko zukeena, karratua 
ala errektangularra. Hormatxo honen funtzioa 
gainean zuen zurezko Dorrea, lurreko hezeta-
sunetik babestea izango litzateke. zurezko Dorre 
hau, zura gai galgarria denez, guztiz desagertuko 
zen, eta iraun duen gauza bakarra soilik, Ekial-
deko Harrizko Hormatxo Atal hau izan zitekeen. 

 Bigarren Hipotesia, Hormatxo hau, an-
tzinako Harrizko Dorre baten parte izan zela 
da. Eraitsi zena, edo eraitsi zutena, eta aurreko 
kasuan bezala, Ekialdeko beheko parteko Hor-
matxo Atal hau iraun duen arrasto bakarra iza-

[430] Erdi Aroko Dorre bateko Kadafalkua, fatxada 
bakarrean (Portilla, 1978: 192)

[440] Dugny Dorrea. Verdun. 12. m. Habeen gaineko 
Kadafalkua (Viollet-Le-Duc, 1854-1868, Hourd, 10)
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Tesi honetan zehar, zurezko Eskala edo Eskailera 
bat izan zuten, peril kasuan erraz kendu zitekee-
na, horrela, Dorrea azken erreduktu segur bat bi-
lakatuz, errefortzu edo laguntzaren zain, bertan, 
gotorturik irauteko. Barnean ere azaltzen zaigu 
Goiko Ate Txiki hau, egun itsututa badago ere.

 Iparraldeko Fatxadan, Lehen Solai-
ruan, Ekialdean Gezi-leiho baten arrastoak 
daude, hain zuzen ere, Sarrera babesteko, eta 
balizko edo ustezko erasotzaileak, Goiko Ate ho-
netatik urrun mantentzeko, bertatik zirikatuz. 
Barnean, Leiho hau bi alboetara zabaltzen doa 
Laprandura baten bitartez, defendatzaileak le-
kua eta abantaila izan zezan. Gezi-leihoek ez 
dute erasotzaileak defendatzailea ikus dezan uz-
ten, defendatzaileak ordea erasotzailea ongi ikus 
dezan posible egiten dute. Hori da abantaila.

 Jatorrizko Gorputza deitzen diogun Fa-
brika honen Iparraldeko Fatxadako Goiko par-
tean, erdialdean, hiru Habe-zulo dagoela ikusten 
dugu, gainera Ilara mantentzen dutenak, eta be-
raien tartean Distantzia Erregular bat mantentzen 
dutenak. Gure iritziz, Dorrearen bultzada berean 
burututakoak, ez baita Horma eta Zuloen artean 
mozterik atzematen. Habe-zulo hauek Lehen Dorre 
bat imajinatzeko aukera ematen digute. Eta Habe-
zulo hauen funtzioa zurezko Defentsa Elementu 
bat eustea izango litzateke. Ez dakigu Iparralde-
ko Fatxadan soilik zegoen zurezko Hurda edo Ka-
dafalku bat zen, Goiko Ate bakar hori defendatuz 
[Ikus 430], ohikoa zenez, edo Eraikin guztiaren 
inguruan egon zitekeen, Ekialdeko Horman ere, 
sei Habe-zulo ikusten baitugu, eta Hegoaldekoan 
bi, guztiak Hormaren Eraikuntza Bultzada berean 
burutuak ere. Mendebaldeko Fatxadan ordea ez 
zaigu Habe-zulorik agertzen, agian beteta dau-
de. Guk bederen,ez ditugu atzeman. Habe-zulo 
horietan landaturik, Hormatik kanporantz irten-
go ziren Habe-buru batzuen gainean, hegalean 
beraz, zurezko Defentsa Estruktura bat egongo 
zen, hori zen Hurda edo Kadafalkua. Viollet-Le-
Duc berak, 12. mendeko horrelako adibide bat 
erakusten digu bere lanetan [Ikus 440]. Dorre 
honek Gailurra lau isuritako Estalkian egina du.

 Hurda edo Kadafalkutik, erasotzaileekiko 
abantaila hartuko lukete defendatzaileek. Geziak, 
eta era guztietako objektuak jaurtikiz. Hurda edo 
Kadafalkua Dorrearen izana bera zen, Hurda edo 
Kadafalkurik gabe ez zegoen Dorre Militar bat 
kontzebitzerik ere. Dorrearen Defentsa garantizat-

nean nibelazio ilara batzuk ezarriko zituzten. Nibe-
lazio Horma Atal hau altuera diferentetako pieza 
diferentez, pieza estuz eta luzeez, eta zabalez eta, 
motzez osaturiko Harlanduskazko apareilua da. 
Eta gainean, egun zutik dagoen Dorre gehientsuan 
gailentzen den Fabrika altxa zuten. Apareilu Go-
tiko-Akitaniarraz burutua da, hau da, ilarak man-
tentzen dituzten Harri Pieza aldakor baina ertainez 
osaturiko Harlanduskaz. Izenak berak dionez, Aki-
taniako lur zabaletan oso hedatua, eta Nafarroako 
Erresumako Gaztelu eta Jauregietan ugari erabili 
zena. Arestian jada esan dugu, Harri Piezek bistan 
dituzten aurpegiak landuta daudela, lauak direla, 
lau izkinak borobilduak badituzte ere. Goiko eta 
beheko aurpegiak ere landuta dituzte, hain zuzen 
ere, Ilarak ongi mantentzea posible egiteko. Atze-
ko aurpegia ordea landu gabe dago, Horma bar-
nean dagoen Betelanarekin hobekiago lot dadin. 
Dorre honi, arestian aipatu ditugunak Hipitesia 
besterik ez direnez, Jatorrizko Dorrea deitu diogu. 

 Horma Mota hau emplectum deitzen 
da, hain zuzen ere, bi Harlanduska Azal baititu, 
kanpoan eta barnean, eta horien artean, Harri 
irregularrezko eta Kare-mortairuz osaturiko Bete-
lana. Eta guztiak, bat bailitzan lan egiten du, ongi 
itsasten baita. Askotan ikusten dugu kanpoko aza-
la erorita badago ere, askotan beste eraikinak egi-
teko lapurtua, Betelanak oraindik zutik dirauela.  

 Gure iritziz, Dorre hau bultzada bakar 
batez burutu zen, hain zuzen ere, Goiko aldean 
duen egungo Kornisaraino. Pentsatzen dugu 
Dorre oso Trinko eta Hertsia izango zela, ga-
raiko giro perilosari erantzunez, eta Jaun-An-
dereen egoitzaren erosotasunari inolako kont-
zesiorik egin gabe. Dorre Militar huts bat zen.

 Bultzada honen barnean, atzeman ditugu 
hainbat Elementu, Hormarekin mozterik agert-
zen ez dutenak, beraz Fabrika bera altxa zenean 
burutzea pentsatuak zeudenak. Horregatik ez da 
inolako Mozketarik atzematen Elementu hauek 
eta Fabrikaren artean. Eta Elementu hauek, on-
dorengo hauek dira, iraun dutenak bederen. Le-
hen Solairuan, Goiko Ate Txiki bat, Seguritate 
Atea zena, Eraikin Militar hauek erabiltzen zu-
tena eraikinera heltzeko modu bakar gisa, garai 
hartan Lurreko Solairuan ez baitzuten Sarbiderik. 
Dorre Isolatuak zirelako, eta bestela edozein ets-
ai sartuko litzateke Dorre barnera inola proble-
mari gabe, edo zailtasun handirik gabe bederen. 
Goiko Ate horretara heltzeko, birritan esan dugu, 
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sentatzen dituela, hain zuzen ere, Dorrearen ga-
ilurra osorik mantentzean zenean marraztutakoa.

 Jatorrizko Dorrearen bultzada berean 
burututako Elementuekin segituz, esan, Iparralde-
ko Fatxadan bertan, Ate Nagusiaren aldamenean 
Mentsula eta Habe-zulo bat daudela. Pentsatzen 
dugu, zehazki nolakoa zen oraindik ez badakigu 
ere, Lehen Solairuko Seguritate Atera heltzeko 
mekanismoarekin erlazio izango zutela Elementu 
hauek. Segur aski, ohikoa zenez, zurezko Estruktura 
bat bermatzeko erabiliko zirela. Hau argitzeko ere, 
ikerketa sakonago bat egin beharra dago. Tesian ze-
har ere, erakutsi ditugu Eskailera hauen adibideak.    

 Dorrearen Mailei dagokienez, Lurreko 
Maila markatu dezake Iparraldeko Fatxadako Lu-
rreko Solairuko Atearen Atalaseak. Baina ez da-
kigu segur, batetik, hastapenean ez zelako inolako 
irekidurarik Lurreko Solairuan, eta bestetik, po-
sible delako Atalasea eta benetako zoruaren mai-
laren artean eskaloi bat egon izana. Barnealdean 

zen zuen, eta inguruarekiko Kontrola. Hurda edo 
Kadafalkuaren bitartez Poliorzetikaren funtsak 
konplitzen ziren, ez baitzen inolako fl ankorik ge-
ratzen, zurezko Estruktura honek estaliko ez zue-
nik. Beraz, bere inguru hurbila kontrolatzen zuen, 
erasotzailea Hormara hurbil zedin eragotziz, eta 
inguru urruna ere kontrolatzen zuen, bisualki, 
erasotzailea bazetorrela garaiz ikusiz. Litekeena 
da, Hurda edo Kadafalku horren gainean, Dorrea 
Harrizko merloiez erremataturik egon izana, oso 
ohikoa zenez, gutxi batzuk iraun badute ere. Baina 
azken hau, Hipotesi mailan mantenduko dugu, ez 
baitugu inolako frogarik aurkitu. Baina esan behar 
dugu, oso arrunta bada ere pentsatzea Elementu 
Militar hauek beste latitude batekoak, edo fanta-
siazkoak zirela pentsatzea, egia da, osorik man-
tendu diren gure Eremu Zabaleko Dorreetan beti 
daudela. Eta noski, Dorreen errepresentazio guz-
tietan, esan nahi baita pintura guztietan, armarrie-
tan eta abar. Tesian zehar aipatu dugu, Latsagatik 
ez urrun, Laustania Dorreak, egun Merloiak hauek 
ez baditu ere, 19. mendeko akuarela batek errepre-

[450] Donamariako “Jauregia” Dorrea. Kornisadun bi 
Solairutako Kadafalkua 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2010 Abuztua)

[460] Orgaz Dorrea. Fontetxa. Araba. Matxakoldun 
Dorrea 
(Tesi Autorearen Argazkia, 2013 Abuztua).
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nean zeuden zurezko Jauregi erosoetan bizi zire-
la, bizitza erresidentzialerako aproposagoak, eta 
Ekitaldi Zeremonialak ere han burutzen zituzte-
la. Adibidez, Errezibitzeko Sala han egongo zen. 

 Erabilerei dagokienez, badirudi argi dago-
ela Lurreko Solairua Biltegia izan zela, Lehen Solai-
rua Jaun-Andereak peril kasuan babesteko lekua. 
Eta azkenik, Bigarren Solairua Dorreko guarni-
zioaren lekua, hau da, Arma Jendearen Lekua. Ge-
rrari hauek Hurda edo Kadafalkua eta gailurreko 
Merloi probableak Defentsarako erabiliko zituzten.

 Bestalde, litekeena da, Dorre honek hasie-
ran zurezko Lehen Barruti bat izana, baina zura gai 
galkorra denez, ez da arrastorik gelditu. Indusketa 
Arkeologikoek soilik argitu ditzakete horrelako du-
dak. Beraz, hau ere Hipotesi mailan utziko dugu.

 13. mendean, ikusten duguna zera da, 
antzinako Hurda edo Kadafalkua desagertu egin 
zela, eraitsi egin zelako edo zutelako, baina Do-
rrearen Jatorrizko Gorputza ia osorik mantendu 
zela. Errematea zen aldatu zutena, eta Dorrearen 
Horma gorantz hazi zutela, oraingo honetan Dorre 
osoaren inguruan Kornisa bate ezarriz, eta Horma 
Atal hau Pieza ertaineko Harlanduska Erregula-
rrez buru zuten. Eta Kornisa hau erabiliko zuten 
hain zuzen ere, beste zurezko Hurda edo Kadafa-
lku bat eutsiko zuten habeak eutsiko zituzten Be-
soak bermatzeko. Ustezko Habe horiek, gorago 
egon zitezkeen Habe-zuloetan landaturik egongo 
ziratekeen, baina Dorrearen gailurra egun erait-
sia denez, ez dago haien arrastorik. Hauxe da, 
Duvivier-ek ikusten eta proposatzen duen Do-
rrea, eta egungo Nafarroa Garaiko Donamariako 
“Jauregia” Dorreak duen Hurdarekin edo Ka-
dafalkuarekin konparatzen du [Ikus 450]. Azken 
honek, bi solairutako Hurda edo Kadafalkua du, 
baina askoz ere ohikoagoa zen, bakarrekoa izatea, 
eta guk bigarren aukera hau dugu posibleagot-
zat. Donamaria-ko “Jauregia” Dorrean Kornisan 
bermatzen dira, pixkat gorako irteten diren Habe-
buruak eusten dituzten besoak, eta esan dugunez 
bi solairu hartzen ditu zurezko Estruktura honek. 
Tesian zehar aipatu dugu ere, autore batzuen iri-
tziz, Donamariakoa 16. mendeko Lastategi be-
rantiar bat besterik ez dela, 300 urte berantago 
datatzen dute. Baina autoreek ez dute frogarik 
ematen, Metodo Analogikoa erabiltzen baitute. 
Birritan esan dugu, gauzak hauek guztiak argi-
tuko direla, Dorre guztietan serioski Metodo Ar-
keologikoa aplikatzen denean. Latsaga-ko Hurda 

ordea, badirudi argiago dagoela hurrengo maila 
non zegoen jakitea, zorionez, Erlaitz bat azaltzen 
baitzaigu, lau hormetako Barneko Paramentuetan. 
Hau da, Hormak, barnean altuera zehatz batean, 
atzeraka egiten du, hau da, mehetu egiten da ho-
gei bat zentimetro, horrela, barnean azalera hori-
zontal bat sortuz. Eta honek uste dugu Erdi Aroko 
Dorrearen lehen maila markatzen digula, Lehen 
Solairuko Zoruaren maila. Azalera horizontal ho-
netatik justu beherantz, Iparraldeko eta Hegoalde-
ko Barneko Paramentuetan, Habe-zulo handi bana 
ageri zaizkigu. Beraz, interpretazioa izan daiteke, 
Habe-zulo horietan landatzen zirela, Lehen So-
lairuko zurezko Zoru-egituraren parte zen edo zi-
ren Habe Nagusiak, hasieran segur aski bi pieza 
izango baitziren. Habe hauek eusteko litekeena da, 
hastapenean, tartearen erdian zurezko Zutabe bat 
egon izana, Harrizko Oinarri baten gainean ber-
matuak, lurreko hezetasuna saihestearren, ohikoa 
zenez. Tesian zehar Zutabe hauen adibideak iku-
si ditugu. Habe horien gainean gainean Solibak 
joango ziratekeen, eta Zorua errematatzeko zu-
rezko Oholak. Baina oso ebidentea bada ere ez 
da Zoru-egituraren froga materialaik mantentzen, 
garai hartako zur guztia desagertua baita. Bar-
nealdean ere, Mendebaldeko Paramentuko goiko 
partean bost Habe-zulo ageri da, ilara mantenduz, 
eta beraien artean Tarte Erregular bat mantenduz. 
Pentsatzen dugu, Habe-zulo horietan landatuko 
zirela Erdi Aroko Bigarren Solairuko Zoruko Ha-
beak, edo Solibak, eta gaineko Oholak. Hau da, 
Dorre honen Bigarren Solairuko Zoruaren maila.

 Laburbilduz, Jatorrizko Dorre hau, guz-
tiz Izaera Militarrekoa izango litzateke, Lurre-
ko Solairuan inolako irekidurarik gabekoa. Fa-
brika ia itsua, hain justu Gezi-leihoren batzuk, 
Flankoak estaltzen laguntzeko. Lurreko Solairua 
guztiz itsua. Lehen Solairuan Seguritate Ate Txi-
ki bat, zurezko Eskala edo Eskailera baten bidez 
heltzen zena. Eta Defentsa Elementu nagusia zu-
rezko Hurda edo Kadafalku bat izango zuen goiko 
partean, Eraikinaren izana zena, eta Eraikinaren 
Potentzia Militarra errepresentatzen zuena. Lite-
keena da, arrastorik gelditu ez bada ere, Hurda 
edo Kadafalkuaren gainean, Dorrearen Hormak 
segitu izana gorantz, eta gailurra Merloiez erre-
matatuta egon izana, ohikoa zenez, baina orain-
goz Hipotesi mailan utziko dugu. Pentsatzen dugu 
Dorre hau Jaun-Andereek, peril kasuan, azken 
Babes Erreduktu gisa erabiliko zutela, benetan 
bizitzeko ez baitzen erosoa. Dokumentatua dago 
Jaun-Andereak, bake garaian, Dorrearen aldame-
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ritatea handituz. Eta Harresi honen gainean ze-
goen Errondabiderako bi Ate ireki zuten Dorrean. 
Bata Iparraldeko Horman, eta beste Mendebal-
dekoan. Ate hauek Kornisa moztu egin zuten, be-
raz horregatik pentsatzen dugu, zurezko Hurda 
edo Kadafalkua jada amortizatua zela, eta De-
fentsa berria Harrizko Matxakolak izango zirela.

 Gure iritziz, orain erantsi zituzten Argi-zu-
loak, hain zuzen ere, Duvivier-ek 13. mendean da-
tatzen dituenak. Hala ere, arestian esan dugu da-
tatze hau ere zuhurtasunez hartu beharrekoa dela. 
Ekialdeko Horman, Lurreko Solairuan bi Argi-zulo 
ditugu. Hegoaldeko Horman, altuera berean, Fa-
txadaren alde batera, Ekialdera, hirugarren bat. 
Litekeena da, azken honen simetrikoa egon izana 
beste aldean, Hegoaldeko Fatxada honetako Men-
debaldean, baina horrenbeste Esku-hartzeren edo 
Interbentzioen ondorioz, alde horretan, identifi katu 
ezin daitekeen Elementu bat dago, beraz,  posibili-
tate hau Hipotesi mailan gutzko dugu. Litekeena da 
ere, Dorreko Ekialdeko Hormak bi Argi-zulo edu-
ki izana, hain zuzen ere, Mendebaldeko Hormako 
horiei zegozkien beste bi, eta horien aurrez aurre, 
horrela ere simetria hertsiz. Baina hau ere ezin 
dugu oraingoz egiztatu, egongo ziratekeen lekuan, 
egun Leiho Gurutzedun Zabal batzuk daudelako. 

 Argi-zulo hauek kanpotik zirrikitu bertikal 
bat dira, 10 cm inguruko zabalerarekin. Argi-zulo 
hauek Aireztapen eta Argiztapen minimoa ematen 
badiote ere Dorreari, bere Defentsa ahuldu egiten 
dute, erdian Defentsa Barra metaliko bat bazuten 
ere, irekidurak, Gezi-leiho batenak baino zaba-
lagoak baitira. Azken hauen zirrikituak, kanpo-
tik zentimetro eskas batzuk besterik ez baitituzte, 
hain justu, gezi batek horma barnetik kanporantz 
zeharkatzeko beharrezkoa duena. Argi-zuloak bar-
nean ordea bi alboetara zabaltzen dira Lapran-
dura horizontal baten bitartez, eta beherantz ere 
beste Laprandura bertikal baten bitartez, azken 
honek Barlasai inklinatua sortuz. Inklinazio hau 
badirudi argia sartzen laguntzeko egina dela, 
horregatik pentsatzen da ere Argi-zuloak direla. 
Hala ere, gogoratu behar dugu autore batzuen iri-
tziz oraindik zaila dela bi leiho mota hauek ongi 
bereiztea. Eta ez dugu sekula ahantzi behar, ar-
kitekturan, praktika oso hedatua dela, gaur egun 
arte, Elementu berarekin bi Erabilera edo gehia-
go lortzen bada, hobeto dela. Ekonomia proie-
ktuala esaten zaio honi. Horregatik Argi-zuloen 
eta Gezi-zuloen arteko muga zail da ezartzea.

edo Kadafalkuaren gainean litekeena da Merloiak 
egon izana, Defentsa indartzeko, baina hemen ere 
Hipotesi mailan geldituko gara, ez baita frogarik.

 Posible da ere Dorre honek, inguruan, zu-
rezko Lehen Barruti bat eduki izana, baina zura gai 
galkorra denez, orain ere, ez da arrastorik gelditu. 
Beraz, Hipotesi mailan geratzen gara hemen ere.

 Eraikinaren Solairuen Mailak, segur aski, 
mantenduko ziren, eta Jatorrizko Dorrekoak berak 
izango ziren, eta erabilerei dagokienez ere, berbe-
rak. Esan nahi baita, Lurreko Solairuak Biltegi iza-
ten segituko zuela, orain kalitate hobea bazuen ere, 
Argi-zuloek Aireztapen eta Argiztapen pixka batez 
hornitzen baitzuten. Baina jada Dorrearen Izaera 
Militarra ahultzen hasi zen. Lehen Solairua Jaun-
Andereak babesteko, eta agina bizitzeko ere izango 
zen. Eta Bigarren Solairua Arma Jendearentzat.

 13. mendean ere oraindik ere, beste Hipo-
tesi bat proposatzen dugu. Errematearen hiruga-
rren aldaketa. Kornisadun Dorrearen Errematea 
ere eraitsi egin zen, eta beste apareilu bat ageri 
zaigu, ondoren burututakoa, Kornisaren Horma 
Atala mozten baitu. Ez dakigu aparareilu berri 
honek zenbaterainoko altuera hartu zuen, baina 
posible da, beste Koroatze berri bat eduki izana. 
zurezko Hurda edo Kadafalku zaharrak zegoeneko 
zaharkituak geratu ziren, eta litekeena da, Dorre 
honen Koroatze berria harriz egin izana. Hain 
zuzen ere, Hurda edo Kadafalkuen ondorengoak 
izango ziren, hurrengo defentsa Elementuen, hau 
da, Matxakolen bitartez ordezkatuz. Matxakolak 
Hurdaren edo Kadafalkuaren harrizko kontsoli-
dazioa izan ziren [Ikus 460]. Hormatik irteten zi-
ren Harrizko Mentsula batzuen gainean Merloiak 
ezartzen ziren, eta Mentsulen arteko Tartea hutsa 
zegoen, hain zuzen ere, horien bitartez, geziak eta 
era guztietako objektuak jaurtikitzeko. Tesian ze-
har ere birritan esan dugu, fi lmetan hainbestetan 
ikusi dugun irakiten zegoen olioa jaurtikitzea, ez 
zela ohikoa, olioa luxuzko gaia zelako. Inork ez 
zuen gaztelu batean, horrelako olio kantitaterik 
nolanahi botatzeko, oso garestia baitzen, hain 
zuzen ere, egun den modu berean, pentsa zenba-
teraino, “Urrezko Likidoa” deitzen diotela. Be-
raz, jaurtikitzen ziren gauzak, sobera zeuden 
gauza ez erabilgarriak ziren, eta batez ere gauza 
ustelak, erasotzaileari infekzioak iragateko asmoz.

 Momentu honetan badirudi, Lehen Ha-
rrizko Barrutia burutu zutela, Dorrearen segu-



54316. KAPITULUA. ARKITEKTURAREN ESTRATIGRAFIA ANALISIA, METODO ARKEOLOGIKOAREN BITARTEZ

zio liberatzeko, Dorrearen kanpoan, Iparraldeko 
Fatxadan, bi solairuak lotzen zituen eta barnean 
Eskailera Helikoidal zuen Dorre Poligonal bat 
eraiki zuten. Honek posible egin zuen, esan dugu, 
barneko lekua liberatzea, eta beraz, Lehen Solairu 
honetan lekua erreserbatzea erabilera berezi bat 
emateko, hain zuzen ere, Jaun-Andereen Egoit-
za, eta gainera Sarrera Monumental baten bidez. 
Erdi Aroko Errondabiderako Iparraldeko Ate es-
tua zabaldu eta dekoratu egin zuten, hain zuzen 
ere, xede honetarako. Eta aldi berean, Lurreko 
Solairuan Ate Txiki bat ireki zuten. Aldi berean 
diogu, Eskailera duen Dorreak Ate Txiki hone-
kin Harri Piezak Partekatzen dituelako, “L” for-
mako pieza ortogonalak erabiliz, eta beraz, ez da 
dudarik, batera egin zirela. Honek esan nahi du, 
jada Dorre Nagusiaren inguruan Harrizko Ba-
rruti nabarmena egongo zela eraikia, egun Erai-
kin Multzoa egun zutik dauden lau Harresi Atalez 
osatua egongo zela. Eta honek posible egiten zuela 
Lurreko Solairuan Irekidurak burutzea, Seguri-
tatea Harresiei konfi datzen baitzitzaien. Ez dugu 
Eraikin Multzoan gertatu direnak kontatu ora-
in arte, Dorre Nagusira mugatu garelako baina 
kasu honetan esplikazio bat behar genuen eman.

 Aldaketa Soziala jada hasia zen, eta on-
dorioz, Bizimoduaren aldaketa ere. Erdi Aroko 
Etxe Handitik Errenaisantzako Jauregira iraga-
ten ari ziren. Erdi Aroko Etxe Publikotik Erra-
naisantzako Etxe Pribatura. Intimitatearen kont-
zeptua sartzen hasi zen pixkana. Erdi Aroan, 
etxeko biztanle denak elkarrekin bizi ziren, Erre-
naisantzan ordea leku pribatuak sortu ziren.

 Ekialdeko Barneko Paramentuan, Lehen 
Solairuko Ipar Gezi-leihoa itsutu zuten, eta pa-
ramentuko bereko Hego Gezi-leihoa ere. Paretak 
jada beste erabilera batzuetarako behar baitzi-
tuzten barnean. Ekialdeko Barneko Paramentuko 
Jatorrizko Gorputzean ere baina Bigarren Solai-
ruan ordea, Ipar Ate-Leihoa ireki zuten, eta Para-
mentu berean Hego Ate-Leihoa ere. Hauek jada, 
15-16. mendeko Zoru-egitura mailan daude. Zu-
rezko Zoru-egitura honen Habeak edo Solibak non 
landatzen ziren ez dago oso garbi. Mendebaldeko 
Barne Paramentuan bada bost Habe-zulo osatzen 
duten Ilara bat. Baina beste Paramentuak oso mo-
difi katuak daude, eta zaila da jakitea non zeuden. 
Leiho-Ate Zabal horiek aireztapen eta argiztapen 
handia sartzen utziko zuten Jauregiaren barnera. 
Eta oraindik mantentzen ditutze beren Atalaseko 
Harri Lauzak. Leiho-Ate hauek, litekeena da Ga-

 14. mendean, Ekialdeko Horman, berriz 
ere, Esku-hartze edo Interbentzio berri bat gerta-
tu zen, eta ordura arte izaera Militarreko Eraiki-
nak, pixkana Egoitza erabilerei bidea ireki zien. 
Oraingo honetan, Irekidurak Eraikinaren Lehen 
Solairuan burutu zituzten, oraindik seguritatea ga-
rantizatu nahian. Bi Leiho Biki edo bi Leiho Eserle-
kudun ireki zituzten, hain justu, Lurreko Solairuko 
Argi-zuloen gainean. Leiho hauek, kanpoan, Leiho 
Bikiak dira, hau da, Mainel edo Kolonatxo batez 
banaturiko Bao bikoitza dute. Barnerantz ordea, 
alboetara zabaltzen doaz Laprandura horizontal 
baten bitartez, eta bi alboetara Harrizko Eserle-
kuak dituzte. Esan behar da, harriaren gainean 
zurezko oholak zituztela, gorputzarentzat erosoa-
goak izan zitezen. Baina jada badakigu, zurezkoa 
den oro desgartu egiten dela. Itxuraz 14. mendean 
oso tipikoak dira, eta pixkana, Dorre Militarraren 
itxura jada aldatzen zihoan. Dorre Matxakoldun 
barnera, aire eta argi gutxi sartzen zenez, Leiho 
hauek ireki zituzten, horrela, barneko higienea 
hobetuz, eta lanak egiteko, edo egun arraroa iru-
ditzen bazaigu ere, elkarri zorriak kentzeko erabil-
tzen ziren. Hortaz, badirudi, 14. mendean, Jaun-
Andereak zurezko Jauregiak utzi egingo zituzten, 
eta Dorrera iragango ziren bizitzera, permanente-
ki. Horren froga dira Leiho Bikiak, gela hori Jaun-
Andereen Egoitza zenaren seinale, Eraikinak jada 
erabilera bikotza du. Militarra eta Erresidentziala.

 Eraikina erosotasunez hornitzeko ildoa 
segituz, eta Mendebaldeko Barneko Paramentuan, 
Tximinia bat eraiki zuten, solairu hau berotu as-
moz, eta konforta bilatuz. Eta 14. mendean bagau-
de ere, Tximinia honek, 13. mendeko zoru erabilt-
zen du oraindik. Eta Tximini honen bi aldetara bi 
Arasa zulatu zuten Jatorrizko Gorputzean. Pixka-
na erabilera erresidentziala gailentzen hasi zen.

 Baina une zehatz batean Irekidura hauek 
beste batzuen ordez aldatzen dituzte, eta bi Leiho 
Biki (barnean Eserlekudunak) hauen hutsunea-
ren barnean, bi Gezi-leiho burutu zuten. Honek 
esan nahi du, une horretan kanpoa berriz ere pe-
rilos bihurtu zela. Eta Dorreko Egoitzari egin zi-
zkioten kontzesioak atzera egin zutela, eta berriz 
ere, izaera Militarra itzuli zela. Hau Testuinguru 
Historikoan kokatu beharko genuke. Segur aski 
Bandoen arteko Gerretan kokatu beharko genuke.

 15. mendean, jada pixkana, Dorre Zaha-
rra Errenaisantza Garaira sartzerakoan, badirudi 
gauzak berriz ere baretu zirela, eta barneko espa-
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ren maila Mendebaldeko Barneko Paramentuko 
Habe-zuloek eta Mentsulek frogatzen dute. Ho-
rrela, ondoren egin zituzten Irekidura eta Elemen-
tu guztiak, zoru berri honi egoki behar zitzaien.

 Ondoren, Mendebaldeko Horman, Lurre-
ko Solairuan, bi Leiho Gurutzedun Zabal ireki zu-
ten, eta Lehen Solairuan Leiho Bakun Zabal bat. 
Ate hauek Erro Gotikoa badute ere, Errenaisant-
zan burutu zituzten, eta ordura arte Eraikinean 
zeuden Baoekin ez dute zer ikusirik. Beren tamaina 
eta egitura guztiz diferenteak dira. Oso ederrak 
dira tamainaz, eta gainera fi nki dekoratuak dira, 
errefi namentu handiz burutuak. Beraz, Eraikina-
ren barnea guztiz aldatu zen berrikuntza hauekin. 
Orain bai, aireztapena eta argiztapenak, benetako 
aldaketa izan zuten. Harrera Sala paregabea eraiki 
zuten, Lurreko Solairuan. Eta Mendebaldeko Hor-
man ere, Lehen Solairuko Iparraldean eraiki zuten 
Leiho Bakun Zabalak Lehen Solairu berria ho-
nek ere, aireztapen eta argiztapenez hornitu zuen.

 Hori gutxi balitz, erosotasunaren bila be-
roa nahi zuten barnean, eta horretarako bi Tximi-
nia Monumental burutu zuten. Bata Lurreko So-
lairuko Hegoaldeko Barneko Paramentuan, hau 
da, Harrera Salan, eta bestea, Lehen Solairuko 
Iparraldeko Barne Paramentuan, 15-16. mendeko 
zoru-egituraren maila berrian. Jada, defi nitibo-
ki, Dorre Militar zaharra Jauregi bilakatu zuten. 

 Hortaz Dorre zaharraren erabilerak 
guztiz aldatu ziren. Lurreko Solairuan Harre-
ra Sala Monumental bat zegoen, Leiho Han-
diz eta Tximiniaz horniturik. Eta Lehen So-
lairuan Jaun-Andereen Egoitza, ere Leiho 
Handiz eta Tximiniaz horniturik. Bigarren So-
lairuan litekeena da, zerbitzurako lekua izatea. 

 18. mendean, jada Barrokoan, ez da obra 
nabarmenik ageri, Duvivier-ek aipatzen du, Aro-
tzeria zoragarri batzuk aurkitu zituztela, jada 
Jauregian ez daudenak, gorde egin baitzituzten 
bere preserbaziorako. Beraz, ez dugu honen in-
guruan komentariorik egingo, ez baititugu ikusi. 

 Itxuraz, hau izan zen, Latsaga Gaztelu-
Jauregian egin zuten azken obra. Hemendik aurrera 
Testuinguru Historikoak guztiz erabaki zuen Erai-
kin honen patua. Une horretan, Frantziako Iraul-
tzaren ondoren oraingoan, Nafarroako Erresuma 
ezabatua eta absorbitua izan zen, eta dekaden-
tzia etorri zen Erresumara, eta honek gainbehera 

leria batera eman izana.  Hau da, kanpoko Hor-
man zintzilik egongo zen zurezko Estruktura bat. 
 
 Eta azkenik, Iparraldeko Hormako Le-
hen Solairuko Ate Txikia itsutu zuten, arrazoi 
berberagatik, hau da, paretak leuntzen ari zi-
relako, eta barnean, Lehen Solairuko Gezi-
leihoak sortzen zuen Laprandura itsutu zuten 
ere. Litekeena da barneko paretak luzitzeko.

 15-16. mendean jada garaiak aldatu egin 
ziren, eta eraikitzaileek antzinako Dorre Milita-
rra erabat aldatzea erabaki zuten. Une honetan 
aldaketa Sozio-Politiko handia geratu zen. Erdi 
Arotik Errenaisantzara zihoana. Baina berezi-
ki Nafarroako kasuan. Espainiarrek Hiriburua 
zuen Hegoaldeko Nafarroako Lurraldea konkis-
tatu baitzuten, baina Iparraldeko nafarrek espai-
niarrak handik botatzea lortu baitzuten. Hiriburu 
berria lehenik Donapaleu-n ezarriz, eta ondoren, 
Paue-n. Beraz, bakea ezarri zen Nafarroako Lu-
rralde horretan, eta gainera “Urrezko Mende” 
bat etorri zen, bizitzaren arlo guztietara, Nafarroa 
independientean. Noski, ez zen bat batean gerta-
tuko baina helburua antzinako Dorre Militarra 
Jauregi bihurtzea zen. Tesian zehar zabal aritu 
gara aldaketa soziologiko honi buruz, bizitzeko 
moduaren aldaketa honi buruz. Hona ekarriko 
dugu soilik, orain jabeek airea, argia eta doto-
reziaren bila dabiltzala. Eta ondorioz, Eraiki-
nean burutu zituzten berrikuntzak ikusiko ditugu.

 Eta badirudi ez dela dudarik, lehen, Ipa-
rraldeko Fatxadan Lurreko Solairuan Ate Txi-
ki bat zegoela, eta une honetan, Ate Txiki hori 
hautsiz, Ate Nagusi Handi Dekoratu bat burutu 
zutela. Birritan deskribatu dugu Ate hau, orain 
esan, benetan Monumentala dela oraindik ere.

 Eta Hegoaldeko Horman Jatorrizko Gor-
putzan oraindik identifi katu ez dugun Bao bat 
ireki zuten, eta Boluta Jonikodun Bao bat ere. 
Guztia, Korforta eta Dotorezia bilatu nahian.

 Erdi Aroko zurezko Zoru-egitura kendu 
egin zuten, pentsatu zutelako Sala Monumentale-
rako baxuegia zela, eta ondorioz, askoz ere altua-
goa zegoen 15-16. mendeko zurezko Zoru-egitura 
berria eraiki zuten, sei metro altuerako Sala Han-
di bat lortuz. Horretarako, zoru berri hau euste-
ko, antzinako ustezko zurezko Zutabeen ordez, 
segur aski, bi Harrizko Kolona Zilindriko ezarri 
zituzten, Monumentalitatea handituz. Eta zorua-
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Harrera Sala monumentala izan zena, Ukuilu bi-
hurtzeko, eta Lehen Solairua, garai batean Latsa-
ga-ko Jaun-Andereen Egoitza izan zena, Lastategi. 
Bigarren Solairua ia desagertu egin zen. Arrasto 
batzuk besterik ez dute iraun. Orduan, zurezko 
Zoru-egitura bat burutu zuten, Erlaitzan bermat-
zen zen Erdi Aroko Zoru-egitura baino pixka bat 
baxuagoa, eta burutze oso zakarrekoa. Zou-egitu-
ra hau eusteko, Harrera Salako bi Kolona luzeak, 
hiru Kolona motz bihurtu zituzten, eta Kapitel 
modura, aldameneko Hilerritik hartutako disko 
moduko hilarriak ezarri zituzten kolonen gainean, 
eta zurezko zapatak. Eta barnean, Lehen Solairura 
heltzeko zurezko Eskailera berri bat ezarri zuten.

 Ondoren, barneko Paramentue-
tan zeuden haustura batzuk konpondu zituz-
ten. Eta oraindik irekita zeuden Baoak itsutu, 
Erronbiderako Ateak, Lehen Solairuko Ate Txi-
kia, Lehen Solairuko Tximinia Handia, Ara-
sak, Leiho Gurutzedunak, eta Leiho Bakuna.

 20. mendean, Hegoaldeko Horman Ustia-
penerako Makinak sartzeko Ate Moderno Zabala 
ireki zuten. Eta Jatorrizko Dorreari atxikita, Hegoal-
deko Harresiaren bermatuta, Eraikin berri bat egin 
zuten. Bere Horma eta Estalkia propioarekin. Ustia-
pen berriaren erabilerarako. Horrrela, Jatorrizko 
Dorreko Mendebaldeko Fatxadako Lurreko Solai-
ruko Hegoaldeko partea ezkutatuz, horrela Hego 
Leiho Gurutzedun Zabala ezkutaturik gelditu zen. 

 Eta azkenik, Dorre Nagusiko Ekialde-
ko Horman, Lurreko Solairuan, Saneamenduko 
Hodiak iragateko, Horma zulatu egin zuten, eta 
Iparraldeko Fatxadaren aurren Teilape bat eraiki 
zuten eta Iparraldeko Fatxadan ere, Lurreko Solai-
ruan, zurezko Leiho Karratu Moderno txikia bat.

 Tesi hau lan teorikoa dela ean dugu, etor-
kizunean etor zitekeen benetako Indusketa Arkeo-
logiko baterako prestaketak besterik ez dira. Be-
raz, saiatu bagara ere ahal zen gehien hurbiltzen 
errealitatera, zaila da egitea baliabiderik gabe. 
Eta hortaz, atzeman ditugun Hipotesi guztiak ga-
ratu ditugu, posible izango balira bezala. Bene-
tako ikerketa batean, beti hutsuneak geratzen badi-
ra ere, erabaki zehatzagoak  hartu behar dira, eta 
gauza batzuk baztertu. Hemen egin nahi genuena 
zen, arkitekto batek ikus zezan, Eraikin Historiko 
baten aurrean, Dokumentazio Egoki bat egiteko 
nola jokatu behar den. Horrekin nahikoa dugu.

ekarri zuen. Eta Eraikinaren abandonatzea etorri 
zen. Hemendik aurrera Eraikinean gertatuko ziren 
ekintza guztiak eraisteak, hausteak eta erortzeak 
izan ziren. Eraikina abandonatu egin zen, eta bada-
kizue, erabilerarik ez duen Eraikinak pixkana be-
herantz doazela. Eta hala gertatu zen, Dorrea aurri 
egoerara iritsi zen, barneko Errenaisantza Garaiko 
zurezko Estruktura zoragarri guztiak betirako gal-
du ziren, eta hormek soilik iraun zuten zutik, ahal 
moduan. Landaredia nagusitu egin zen, naturak 
beti berreskuratzen baitu, lehen berea izan zena. 

 Iparraldeko Hormako Eskailera erori egin 
zen, eta Dorrearen gailurra hautsi zen. Paramen-
tu diferenteetako harrizko Piezak erori ziren, eta 
Leiho diferenteen elementuak ere hautsi egin zi-
ren. Eta barnean ere dena haustea izan zen. Eta 
degradazio motel baina etengabe bat gertatu zen.

 19. mendean ordea, mende oso bat aban-
donaturik egon ondoren, jabe berriek Eraikin 
Multzoa berreraikitzea erabaki zuten, eta garai 
batean, Nafarroako Erresumako Armeria Buru 
Jauregi ospetsua izan zena, Nekazaritza edo La-
borantza, eta Abeltzaintza Ustiapen bihurtu zuten. 
Eta obrak martxan jarri zituzten Eraikina berres-
kurazteko. Ekintza batzuk Eraikin Multzoaren 
Parte Historiko batzuen ezabatzea ekarri zuten, 
baina erabilera berriak ere egin zuen, Eraikin 
Multzoa gure Arora egoera hobeagoan irits zedin.

 Aurri egoeran dagoen Eraikin oro berres-
kuratzeko lehen ataza, Estalki berri bat ezartzea 
da, bi asmorekin. Lehena, Eraikinean gertatzen 
ari den degradazioa etetea. Eta bigarrena, bar-
nea konpontzeko egin beharreko ataza guztiak 
babesean egiteko aukera izatea. Eta hala egin 
zuten. Lehenik, hautsirik zegoen Dorre Nagusiko 
gailurra egokitu egin zuten, Estalki berria ongi 
errezibitzeko. Estalkia bi isuritakoa pentsatu zu-
ten, beraz,, Iparraldeko eta Hegoaldeko Horme-
tan Pinoi forma zuen Horma Atala eraiki zuten, 
harri ilara berrien bidez, Estalkiko Petralak ber-
matzeko. Eta Ekialdeko eta Mendebaldeko Hor-
metan, Horma Atal zuzena, horizontala eraiki 
zuten, harri Ilara berrien bidez, Estalkiko Habet-
zana errezibitzeko. Gero Petralen gainean Gapi-
rioak, gainean Lata, eta azkenik, Teilak jartzeko.

 Jada Eraikina prestatua zegoen, Hormak 
erabilera berria hartzeko. Hurrengo ataza Erai-
kina bi solairutan banatzea izan zen. Lurreko So-
lairua, garai batean Latsaga-ko Jaun-Andereen 
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badirudi ez dela dudarik. Antzekotasunak ezin dira 
kasualitatearen ondorio izan, gehiegi baitira. Beraz, 
ikerketa adar berri bat sortu zaigu Gaztelu hauen 
inguruan. Gainera literatura nahiko sakona dago 
idatzia gai honen inguruan, ikerketa bat abiatzeko 
bederen. Autore kualifi katuek idatzitakoa gainera.

Aurrekariak

 Aurrekariei buruz esan behar dugu seriea 
nahiko konpletua lortu dugula, eta segida histo-
riko bat markatu dugula. Erromatarren kontrol 
Dorreak eta Erdi Aroko Dorre-Etxeen antzeko-
tasunak ere, aurreko kasuan bezala, ezin dira ka-
sualitatearen ondorio izan, gehiegi baitira. Honek 
behartzen gaitu beste ikerketa adar bat irekitzera, 
hain zuzen ere, egiaztatzeko, erromatarren Do-
rreen ezaguera nolabait, eta nonbait mantendu ote 
zen, gure eremuan, Erdi Aroan berriz ere errepro-
duzi zitezen. Bide hori segitu behar da. Adibidez, 
erromatarren kontrol Dorreetan azaltzen zen goiko 
Ateari Buruz gehiago jakin behar dugu. Erroma-
ri buruz, Erdi Aroari buruz baino informazio ge-
hiago baitago, eta ongi jakin behar ditugu, Ate 

Lurraldea

 Eremuarekin hasita onartu behar dugu ez 
garela behar bezala leku guztietara heldu. Ez gure 
nahia ez zelako, baizik eta denbora arrazoien ga-
tik, eta arrazoi logistikoengatik ere. Lurraldea 
oso zabala da, eta denbora handia behar da dena 
ibiltzeko. Beraz egiteke dagoen ataza da. Tesi ho-
netan, azpimarratu nahi dugu hori egiteko obli-
gazioa, ikerketa konpletua izan dadin. Guk lehen 
saio bat egin dugu. Etorriko dira atzetik besteak, 
eta hobetuko dute gure lehen saio hau. Akatsen ar-
tera sartu genuen gai bat zen hau, beraz ezinbes-
tekoa da. Nafarroako Erresumako Dorreen ingu-
ruan gertatu zena jakiteko, Eremu Zabal horretan 
gertatu zena jakin behar dugu lehenik, derrigorrez.

 Eremu Zabal hori ikertzerakoan Gaztelu 
mota berezi bat aurkitu dugu. “Gaztelu gaskoiak” 
deitzen direnak. Gaskonia guztiko gazteluak ez 
dira “Gaztelu gaskoiak”. Termino honekin Gaztelu 
mota espezifi ko bati egiten zaio erreferentzia. Gers 
eskualdean daude kokaturik batez ere, eta Nafa-
rroako Armeria Buru Jauregiekin harremana dutela, 

10. EZTABAIDA (discussion)

Laburpena

 Atal honetan gure Tesiari buruz galdetuko diogu gure buruari. Tesiaren ikerketa nolakoa izan 
den aztertu behar dugu, eta begirada kritiko batekin analizatu. Gure ondoren datozenak jakin dezaten 
zein zailtasun izan ditugun, eta zer gauza hobetu daitekeen onartu. Zer gauza gelditu den egiteke, eta 
sortu daitezkeen ikerketa lerro eta ildo berriak proposatu, beste ikertzaile batzuk anima daitezen, asko 
baitago egiteko, ia guztia ez esateagatik. Egun arkitekto gehienak errealitate honetatik urrun daude. 
Gure nahia da hurbil daitezen, guztiz beharrezkoak baitira. Garai batean izan ziren moduan. Arkitekto-
arkeologoak behar dira, eta urgenteki, lan itzela baita aurrean. Nahiko genuke hemen azpian gertatuko 
den eztabaida Arkitektura Eskoletara iragango balitz. 



548 10. EZTABAIDA (DISCUSSION)

hurbildu behar baitugu. Oraindik datu asko falta 
zaizkigu, adibidez, nola eta zergatik egin zituzten 
berrikuntza guztiak. Arkitektoak garenez, Eraikin 
Multzo hori altxa zuten maisuen buruan jarri be-
har dugu burua, eta imajinatu, eta frogak bilatu, 
nola eta zergatik egin zuten, hobekiago jakiteko.

Biztanleak

 Biztanleei buruz ere aritu gara, eta gutxi 
gorabehera, hutsune batzuekin badakigu, zeintzuk 
izan ziren, izenekin, Eraikin Multzo horretan bizi 
zen jende inportantea, hau da, Latsaga-ko Jaun-
Andereak. Baina jende arruntari buruz gutxiago 
dakigu, eta inportanteak dira ere noski. Bizimo-
dua elkarrekin egiten baitzuten, osagarriak dira. 
Puzzlearen parte batekin ez dugu errealitatea zen 
moduan berreraikiko. Bestalde goarnizioa dago, 
noski, garaien arabera aldatzen joan zena. Horri 
buruz ere informazio gutxiago dugu, beraz beste 
lantegi bat dugu aurrean. Zenbat soldadu zegoen, 
nola zeuden antolaturik, nola bizi ziren eta abar. 
Gai hau hurrengoarekin zuzenean loturik dago.

 Bai, hala da, Gaztelu-Jauregiaren zegoen 
Bizimodua ongi ezagutu nahi badugu, aurreko 
paragrafoan aipatu ditugun pertsona talde guz-
tiak elkarren artean erlazionatu behar ditugu. Ez 
da nagusirik, zerbitzaririk gabe, eta vice versa.

Sozietatea eta Poilitika

 Bestalde, sozietatea nola zegoen antolatua 
jakin behar dugu, eta politikoki nola funtzionatzen 
zuen ere. Alderdi honetan gehiago zentratu gara 
Nafarroako Erresuman, eta pixka bat alde batera 
utzi dugu Eremu Zabala, nahiz eta esan dugun, Na-
farroako Erresumak eragin erabakigarria izan zuela 
bertan. Beraz, lan hori sakonago egiteko geratu da 
ere. Azaldu dugu Nafarroako Erresuma Europako 
beste edozein erresumarekin homologatua zego-
ela, eta antzeko instituzioak zituela, egia bada ere, 
berezitasun batzuk zituela aldameneko beste erre-
suma horiekin konparatuz, eta aipatu ditugu. Esan 
dugu, Nafarroan, legeak aurretik zeudela Errege-
Erreginak baino. Hau da, Errege-Erreginek agint-
zeko, lehenik Foruei edo Legeei zin egin behar 
zietela, derrigorrez. Hori egin ezean ez lirateke Na-
farroa Errege-Erreginak izango-eta. Datu hau oso 
inportantea da, beste erresumetan gertatzen ez ze-
lako. Nolabait Nafarroako Erresuman izaera erre-
publikar bat zegoelako hondoan. Hau da, Herriak, 
nolabait, aukera zitzakeen Errege-Erreginak, baz-

Hauen ezaugarriak eta funtzionamendua. Horri 
lortuko bagenu, posizio ezin hobean egongo gi-
nateke Erdi Aroko Dorretako Goiko Ateen in-
guruan, esan dugunaren zerbait berri ekartzeko.

Etxebizitza Seinorialak

 Etxebizitza Seinorialei dagokienez, hurbil-
tze bat besterik ez dugu egin. Erabilera posibleak 
proposatu ditugu, solairu bakoitzean zer gertatzen 
zen esanez, eta proposatuz. Garaiko deskripzio 
oso zehatz bat dago baina noski ez du dena azal-
tzen, garai hartako jendeak ezagutzen zuen zer-
baiti buruz ari baitzen, eta zertarako esan denek 
dakiten gauza bat. Baina asko deskribatu bazuen 
ere, ebidentea da, askoz ere aurreago joan behar 
dugula, batez ere arkitekto bezala. Jaun-Andere 
horien bizimodua benetan nolakoa zen jakiteko, 
esan nahi baita, iraun duten hondakin arkitektu-
ralengatik oraindik informazio askoz ere gehiago 
atera behar dugula, oraindik esploratu ez dena.

Dorreen Eboluzioa eta Klasifi kazioa

 Dorreen eboluzioa eta klasifi kazioari 
buruz ikusi dugu bi klasifi kazio inportante jada 
eginak daudela, eta aztertu ditugu. Bata autore 
arabar batek egina zen, eta bestea berriki autore 
bizkaitarrek egin dutena. Gure iritziz, esan behar 
dugu, autore arabarren klasifi kazioak jada funts 
on bat ezarri zuela. Bizkaitarrenak detaileak ekarri 
dituztela, eta gehiegi konplikatu dutela, pixka bat 
fortzatua ikusten dugu tipoak berriak ezarri nahian. 
Orain egiteke dagoen lana zera da, funtsezko klasi-
fi kazio hori zientifi koki egiaztatu, hau da, Metodo 
Arkeologikoaren bitartez, eta eraikin bakoitzaren 
Eraikuntza Faseak proposatu, Analisi Estratigra-
fi koaren bitartez. Bi klasifi kazioak Metodo Analo-
gikoarekin eginak baitira. Segur hortik aterako den 
klasifi kazioa, orain arte proposatuak izan direnak 
baino askoz ere fundamentatuago  aterako baita. 
Guri noski, ez digu denborarik eman, lan itzela bai-
ta, baina hor dago beste ikerketa lerro bat irekita. 

 Garai haietako Sozietatearen testuingu-
ruari buruz luze aritu gara. Erdi Aroa, Errenaisant-
za, eta Aro Modernora justu sartuz. Sozietateari 
buruzko informazio asko dugu Artxibo Historikoe-
tan, oraindik miatu gabe. Gu saiatu gara sozietate 
horiek Eraikin Multzoarekin harremanetan jart-
zen, hau da, sozietate bakoitzak zer eraikin par-
te eraiki zuen. Proposamen batzuk egin ditugu, 
baina oraindik asko falta da, askoz ere gehiago 
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Buru Jauregi bat dela. Hau ere, Nafarroako Erresu-
mako berezitasun bat da. Armeria Buru Jauregiak, 
esan dugu, izenak berak dion gisan, Antzinako 
Leinuen “etxeak” direla, hain zuzen ere “Burua”-
k, eta haietatik irten ziren beste guztiak. Armeria li-
buruetan esaera honekin esaten dute: ez dakar bes-
te batetik, hau da, jatorrizkoa da. Eta “Etxe” hitza 
intentzioz osoz erabili dugu, Etxea baita Leinuetan 
gauzarik inportantea, bertan bizi ziren pertsona in-
dibidualak baino. Beraz, Oinordekotza ez du de-
rrigorrez Leinuaren odol bera zuen pertsona batek 
eramaten, baizik eta Etxe horretan bizi zen batek. 
Armak, Armarria, Etxearenak dira, eta ez pertso-
nenak. Aldameneko erresumetan ez bezala, berriz 
ere. Hau, oso antzinako ohitura da, eta Pirinioetako 
populazioan oso errotua dago, adibidez, Baserrien 
Oinordekotzan ere modu berean jokatzen dute. 
Gainera Etxe osoa seme-alaba bati soilik utziz, 
Etxea ez dadin gal. Hau alderdi juridikotik begira-
tua. Hemen ere, noski, gehiago sakondu behar da.

 Arkitekturaren aldetik begiratzen ba-
diegu, forma diferenteak hartu zituzten. Baina 
badirudi lehen forma beti, Dorrea izan zela, eta 
hortik Eraikin Multzo konplexuetara garatu zen. 
Batzuetan benetako Gazteluak osatuz, gure ka-
suan bezala. Baina Akitaniako Bektorea Kapitu-
luan idatzi genuen bezala, jakin behar dugu zer 
harreman duten Nafarroako Armeria Buru Jau-
regiek eta Gaztelu Gaskoiek. Horren inguruan 
zerbait idatzi bada ere, asko dago jakiteke. Gure 
ustez, ukaezina baita harremana dutela. Teoria 
batzuek diote Gaztelu gaskoiak ingelesak Fran-
tzia konkistatu zutenean sortutako Defentsa Le-
rro bat sortu zutela, baina ez dago oraindik argi.

Arkitektura Elementuen Azterketa

 Eraikin Multzoaren arkitektura elemen-
tuei dagokienez, saiatu gara azterketa sakon bat 
egiten. Batez ere Jatorrizko Dorrea aztertu dugu, 
beraz, gainontzekoa aurrerago egin beharko da. 
Beste batzuk egin dute gure aurretik, eta guk, edo 
beste batzuk egingo dute etorkizunean. Lana abian 
da. Jatorrizko Dorrera mugatu gara soilik, denbo-
ra eta leku problemengatik. Azkenean noski, Gaz-
telu osoa behar bezala aztertu beharko da, azken 
detaileraino. Arkitektura Azterketa hein batean 
analogikoa izan da, Arte Historilariek egiten duten 
bezala, baina saiatu gara ere Eraikuntzako alder-
dietara sartzen, arkitektoak garen aldetik, aurreko 
horiek gutxiago egiten dutena baita. Saiatu gara 
Viollet-Le-Duc handiak zion bezala horma haiek 

tertu bederen. Hori ez zen gertatzen aldameneko 
erresumetan inola ere, eta han ere, ia leku guztie-
tan bezala, legeak ohitura eta usadioetatik etortzen 
baziren ere, hau da, Zuzenbide Konsuetudinarioa 
bazen ere, Erregeek, benetan, nahi zutena egiten 
zuten gobernatzeko garaian, Nafarroan ez bezala. 
Eta “Erregeak” nahita idatzi dugu, beste erresuma 
hauetan Lege Salikoa indarrean baitzegoen, Nafa-
rroan ez bezala. Hau da, sinplifi katuz emakumeek 
ezin zutela gobernatu. Ikusi dugu Nafarroan Lege 
Salikoa indarrean ez egoateaz gain emakumezkoen 
egoera Europako beste erresumetako emaku-
mezkoena baino hobea zela, eskubideen aldetik 
ikusia. Ikusi dugu “Alarguntasun Foru Nafarra” 
emakumezkoa babesten zuena, senarra zendu egi-
ten zen kasuetan, herentzia emakumeak jasotzen 
baitzuen, eta bera jartzen baitzen negozioaren kar-
gu, horrela, hondamendi ekonomikoa saihestuz.

 Dena den, esan dugu, Nafarroak ingu-
ruko Pirinioetako beste lurraldeekin harreman es-
tua izan du beti, hauek ere Pirinioetako Zuzenbi-
dearekin gobernatuak izan baitira. Ez baitziren 
alferrik Nafarroako Errege-Erreginak, adibidez, 
Andorra-ko Jaun-Andereak. Eta Nafarroaz at ere 
funtzionamendu politikoa oso antzekoa izan zen. 
Ez bagara ere, lurralde hauetan detailera sartu. 
Nafarroak bere Instituzio Propioak garatu zituen 
Erdi Aroan, gainera Europa zaharrenetakoak izan 
ziren, eta Aro Modernora iritsi zen, instituzio 
hauek eguneratuz. Lehenik espainiarren konkis-
ta bidez oso murriztua gelditu zen, eta Erresu-
maren Lurraldea desagertu aurretik, harrigarria 
badirudi ere, Nafarroak “Urrezko Mende”-a izan 
zuen, Iparraldean, eta Herrialde erreferentzial 
eta aurreratua bilakatu zen Europan, maila asko-
tan. Ondoren Frantziak amaitu zuen Nafarroako 
Erresuma Historikoaren Lurraldetasunarekin. Na-
farroako Erresumaren Edukiak askoz ere gehiea-
go iraun bazuten ere, 19. mendera arte, eta pixka 
bat gehiago luzatuz, 21. mendera arte. Egun Na-
farroako Erresumako Lurraldeak izan ziren  He-
goaldean espainiarrek egin zitizten bi partizoetan 
oraindik  Nafarroako Estatu hartako Instituzioak 
irauten baitute. Eta adibide gisa jarriko dugu Men-
debaldeko Kontzertu Ekonomikoa, eta Erdialdeko 
Konbenio Ekonomikoa, egun indarrean oraindik.

Armeria Buru Jauregia

 Gure Tesian ikergai den Gaztelu-Jauregia-
ren arkitekturari begiratzen badiogu esan behar du-
gun lehen gauza Nafarroako Erresumako Armeria 
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Guk egin duguna, esan dugu, saio bat besterik ez 
dela izan. Gero benetako indusketa edo eskaba-
zio arkeologikoa egin beharko da. Eta beste be-
hin esango dugu, lur azpian eta lur gainean egin 
beharko dela, Aztarnategia bakarra baita, Eraikin 
Osoa, eta lan hori ongi egingo balitz, hark egiaz-
tatu edo baztertuko ditu gure teoriak. Ondoren 
datozen ikertzaileek beren ekarpenak egin arte.

Konklusioak

 Eztabaida honetan Tesian zehar izan diren 
norainokoak ikusi ditugu. Ikusi dugu nola hari-
mutur asko solte gelditu den. Guk oinarri bat jarri 
dugu, eta erlazio batzuk. Ondorengoek hari-mutur 
solte guztiek horiek pixkana lotzen joan beharko 
dute. Horrela Eremu Zabal horretan gertatu diren 
erlazio guztiak lotuz. Gure diziplinan soilik, hau da, 
arkitekturan, lan itzela dugu aurrean, baina jada 
hasi gara. Eraikuntza tradizio komun bat sumatzen 
da gure Eremu Zabalean, baina azterketa sakonak 
egin behar dira, lortzen diren emaitzak zientifi koki 
egiaztatzeko. Eta bukatzeko esango dugu, ildo his-
toriko jarrai bat sumatzen dela, konkista eta par-
tizio administrazio artifi zialen gainetik egun arte 
iraun duena. Guk norabide bat proposatu dugu, 
egun egiten diren azterketa gehienek dute akats 
larria saihestu nahian. Osotasuna kontuan hartuz.

eraiki zituztenen buruetan jartzen gure buruak, 
eta horrela eraikuntza ulertu. Hormen eraikunt-
za aztertzen saiatu gara, hau da nola altxa ziren, 
eta zertaz osatzen diren. Egiaztatu dugu antzinako 
metodoa segitu zutela, hau da, emplectum esaten 
zaion hori. Zoritxarrez Jatorrizko Zurezko Estruk-
turek ez dute iraun, baina saiatu gara imajinatzen 
nolakoak ziren, haiek utzitako zantzuei segituz 
hala nola Erlaitzak, Habe-zuloak eta abar. Ireki-
durak aztertu ditugu, eta hauen bitartez espazioen 
erabilerak iragarri baitaitezke, barnea guztiz sunt-
situa bada ere. Elementu Militarrak eta Erresiden-
tzialak aztertu ditugu, eta beraien artean duten 
erlazio aipatu ere. Esan dugu, eta hau funtsezko 
kontzeptua da arkitekturan, askotan elementu be-
rak funtzio bat baino gehiago betetzen dituela. 
Hori ongi daki, edo jakin beharko luke edozein 
arkitektok. Ekonomia proiektuala beti bera baita, 
Erdi Aroan eta 21. mendean. Horregatik gara hain 
inportanteak arkitektoak aztarnategi arkeologikoe-
tan, eraikin haiek egin zituzten maisuen buru bera 
baitugu, edo edukiko beharko genuke behintzat.  

Akitaniako Bektorea

 Akitaniako Bektorea ez da berez egin du-
gun ikerketa bat, baizik eta gure ikerketan atera 
den afera edo kuestio bat. Badirudi, historikoki, 
guk ikusi dugunez bederen, bektore hori behin 
eta berriz egiaztatzen dela. Baina noski azter-
keta sakon bat egingo beharko litzateke ere ho-
rren inguruan, eta Tesi honek ez du horrenbes-
terako hartzen. Beraz, hemen dugu berriz ere 
sortu den beste ikerketa lerro berri bat. Eremu 
Zabal horretan arlo guztietan gertatu diren ha-
rremanen azterketa. Kulturan, Sozietatean, Po-
litikan, Merkataritzan, Arkitekturan eta abar.

Metodo Arkeologikoa

 Gai honen inguruan luze hitz egin dugu, 
gure lanean, funtsezkoa baita. Metodo Arkeolo-
gikoak egin ditugun hipotesi guztiak egiaztatu 
edo baztertu egingo dituelako. Beraz, gauza bat 
uste dugu garbi dagoela. Eraikin Historikoetan 
egiten diren azterketa mota guztiak, Metodo Ar-
keologikoaren bahetik iragan beharko dutela.

 Hala ere, gure lana alderdi honetan ere 
herren gelditu da, indusketa edo eskabazio arkeo-
logiko teorikoa besterik ez baita izan. Tesiaren 
tituluak berak dion bezala, Analisi Transdizipli-
narrerako “prestaketak” besterik ez dira hauek. 
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Lerro Iraganezin bat ezarriz, bi parte horien ar-
tean inoiz harremanik egon izan ez balitz bezala. 
Mendeak daramate helburu horrekin. Baina argi 
dago, horrek irizpide politiko hutsei erantzuten 
diola, inolaz ere irizpide zientifi koei. Eta hala ere, 
gezurra badirudi ere, gure gaiari buruz idazten 
diren ikerketa lan “zientifi ko” ia gehienek Lerro 
hori errespetatzen dute, irizpide politikoari men 
eginez, eta jarrera guztiz ez-zientifi koa erakutsiz. 
Frantziarrek Le Grand Sud-Ouest deitzen diote 
bere administraziopean dagoen gure Eremuari Za-
balari. Eta Espainiarrek, soilik, El Norte esaten dio-
te bere administraziopean dagoen gure Eremuari. 

 Baina guretzat, eta objektiboki, hori 
Proto-euskaldunen, euskaldunen eta euskal-
dunen ondorengoen Eremu Zabala Histo-
rikoa da, Tesian zehar ikusi dugun moduan.
Oro har uste dugu demostratu dugula, euskaldunak 
bizi izan diren lurraldeetan, Eremu Zabal horretan, 
Oinarri Komun bat dagoela, eta mendetan zehar bi 
parteek harremana mantendu dutela. Nolabait esate-
ko, Aurreko Tradizioari eutsi diotela egunoroko bi-
zitzako alderdi askotan, eta kanpotik ideia berriak 
etorri direnean ere, Eremu horretara azkar zabaldu 
direla Eremu guztira, eta Partekatu egin dituztela.
Eta Eremu Zabal honetako harreman 
hori gainera mendetan mantendu dela, 
eta uste dugu, egun, 21. mendean, zailta-
sun ororen gainetik, oraindik irauten duela. 

 Esaten dugunaren adibide garbia zera 
da, Euskal Komunitate Autonomoak, Nafarroako 
Komunitate Foralak eta Akitaniako Eskualdeak 
egun, Euro Erregio bat osatzen dutela, hau da, Eu-
ropako Komunitateko Erregio bat dela, Lerro Ar-
tifi zial horren gainetik. Hain zuzen ere, aipatzen 

Tesia hasi aurretik, Hiru Helburu jarri genien 
gure buruei. Lehena, eraikina kokatzen den 
Eremu Geografi koa Zabaltzea (Kap 1, 2, 3, 4). 
Bigarrena, eraikina Testu Inguru Historikoan 
kokatzea (Kap 5, 6, 7, 8, 9). Eta Hirugarrena, 
eraikinaren Arkitektura eta Arkeologia Anali-
sia burutzea (Kap 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). 
Orain, tesia bukatu ondoren ikusiko dugu noraino 
hurbildu gatzaizkien helburu hauei. Jada egin dugu 
eztabaida gure buruekin, eta aipatu ditugu aurki-
tu ditugun zailtasunak. Hala ere, zailtasunak zail-
tasun oinarrizko gauza batzuk lotzea lortu dugula 
uste dugu, eta lanari osotasun bat eman diogula. 
Noski, irakurleari dagokio esatea lortu dugun ala 
ez. Hori baitzen Hiru Helburu hauen azpian zegoen 
beste Helburu Handia. Gai honi osotasun ikuspegi 
bat ematea, hori baita gai hau aztertzen duten ge-
hienek burutzen duten akatsik larriena. Duela men-
deak gertatu ziren gauzak, egungo partizio admi-
nistratiboetatik begiratzea, ridikularaino iritsi arte. 

 Politikak gure bizitzako arlo guztiak 
ukitzen dituela errealitate bat da, eta saihestezina 
da. Hala ere, saiatu gara gure lana ahal izan du-
gun objektibitate handienaz tratatzen, baina gai 
honen inguruan, Historiografi a Ofi zialetik ida-
tzikoak nolabait, pixka bat orekatuz. Hori bai, lana 
ez da politikoki zuzena, eta ez du izan nahi ere.

 Lehen Helburuari dagokionez, gure 
iritziz, gure Eremu Zabal hori proto-euskal-
dunak, euskaldunak eta euskaldunen ondoren-
goak bizi izan diren Eremua da, transpiriniarra, 
Pinioetatik Iparraldera eta Pirinioetatik He-
goaldera, Ebro Ibarretik Garona Ibarreraino. 
Frantziarrek eta Espainiarrek Eremu Zabal hori 
bitan banatzen dute, gupidarik gabe, bien artean 

11 KONKLUSIOAK (conclusions)
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utzi izan zezaketen eraginez hitz egin genuen, eta 
Eremu Zabal horretan zehar dauden “villa baskoi-
akitaniar-erromatar”, edo erromatarrek eta baskoi-
akitaniarrek eraiki zituzten egoitza eta nekazaritza/
abeltzaintzako ustiapena elkartzen dituen eraikinez 
ere. Frantzian eraikin hauei galo-erromatar deitzen 
diete, pentsatzen dutelako galoek beren eragina 
izan zutela. Autore batzuk hitz egin dute fenomeno 
horri buruz. Gure Eremu Zabalea, guk behintzat, 
ez dugu inoiz horrelako esaerarik irakurri, beraz, 
“primizia” bat da hemen aipatu izana. Eta ikertu 
beharreko fenomenoa da, besteek egiten duten 
modu bertstuan. Ikusi genituen Mota Gazteluak, 
Eremu Zabal oso horretan ere zabaldu zirenak, Ipa-
rraldean eta Hegoaldean, oraindik ikerketa lan han-
dia badago egiteko ere. Ondoren, Jaun-Andereen 
Dorreak etorri ziren, Erdi Aroko Kastellologiaren 
eredu izango zirenak. Eta azkenik, pixkana nola 
Dorre Militar hauetako asko Jauregi bihurtu ziren, 
beste batzuk ez, bere horretan mantenduz, hori guz-
tia ere Eremu Zabalan honetan zehar. Ikusi dugu 
guzti honetan “jarraipen historiko” bat egon zela. 

 Muino Gotortuak, badirudi zeltak etorri 
zirenean eraiki zirela, edo behintzat hobekiago 
gotortu zirela. Ondoren, erromatarrek bere limes 
edo mugetan, zurezko edo harrizko Kontrol Do-
rreak eraiki zituzten. Antzinate Berantiarrean oso 
litekeena da oraindik Dorre horiek zutik egon iza-
na, edo haien arrastoak gelditzea bederen, eta ber-
takoek ezagutu zituzten. Haien ondorengoak Mota 
Gazteluak izan ziren, tontor artfi zial batean eza-
rritako zurezko Dorreak. Ondoren Zurezko Dorre 
hauek Harriz kontsolidatu zituzten Europako Erdi 
Aroko Kastellologiari hasiera emanez. Eta azke-
nik. Dorre hauetako asko Jauregi bihurtu zituzten.

 Gainera, uste dugu, nahiko garbi egiaz-
tatu egin dugula ere bizitzako alderdi guztietan, 
infl uentzia nagusia Iparraldetik Hegoaldera etorri 
dela Historian zehar, Eremu Zabal horretan bar-
na, beste lekuetatik etorri direnak mespretxatu 
gabe, baina ardatz nagusia, behin eta berriz Ipar-
Hegoa izan dela, badirudi ez dela dudarik. Aki-
taniako Bektorea deitu diogu Fenomeno honi, 
eta nahikoa hitz egin dugu zegokion kapituluan.

 Ikusi dugu Erdi Aroko Etxebizitza Sei-
norialen antolamendua zein zen. Funtsean Hiru 
Solairutan garatzen ziren Eraikinak zirela iku-
si dugu, Lurreko Solairua, Biltegia, Lehen So-
lairua, Jaun-Anderen Egoitza, eta Bigarren So-
lairua, Arma Jendeen bizilekua. Antolamendu 

dugun Eremu Zabal horren harremana estutzeko, 
eta bertan bizi den sozietateak dituen beharrak 
mila arlotan Partekatzeko eta Hobetzeko. Ekono-
mikoki, Sozialki, eta Kulturalki kolaboratzeko. 

 Eremu Zabal hori Antzinatik Estruktu-
ratua zegoela ikusi dugu. Burdin Aro-raino hel-
du gara, eta aipatu dugu, Eremu Zabal hori eus-
kaldunen Atlantikoko Arruta Zahar baten bidez 
lotzen zela, Ebro Ibarreko lursailak eta Garona 
Ibarreko Lursailak lotuz, eta barnean Hegoalde-
ko Ordeka edo Lautada, Iparraldeko Ordeka edo 
Lautada, eta erdian Pirinioetako Mendiak zeude-
la, Eremu Zabal hori artikulatuz, eta ez separatuz.

 Ondoren, Erromatarren Garaian, euskal-
dunen ardatz hori berritu egin zuten, Asturica-Bur-
digala Galtzada Atlantiarra burutuz. Eta galtzada 
erromatar hau hain zuzen ere, gure Eraikin Mult-
zoaren aldamenetik iragaten zela. Eta erromatarren 
egiteko modu hemen bertakoari moldatu zitzaiola.

 Erdi Aroan, Done Jakue Bide Sareak es-
trukturatzen zuen Eremu Zabal hori, eta Akita-
niatik zetozen lau bideetatik hiru Latsaga Gazte-
lu-Jauregian elkartzen ziren. Beraz, gure Eraikin 
Multzoa leku estrategikoan kokatua dago aspal-
ditik, bistan da. Laugarren bideak Aragoitik gu-
rutzatzen zituen Pirinioak, eta egungo Nafarroa 
Garaiko Gares-n elkartzen zen beste adarrekin. 

 Beraz, gure gaira sartuz, eta Etxebizitza 
Seinorialak analizatzerakoan ikusi dugu, Arme-
ria Buru Jauregiek edo Ahaide Nagusien Dorre-
Etxeek, edo Gaztelu gaskoiek erro komun bat 
dutela, eta gure Eremu Zabal osoan gertatzen 
dela fenomeno hori. Beste ikertzaile batzuk ordea 
Eraikin hauen diferentziak azpimarratzen saiat-
zen dira. Baina guk adibide anitz jarri dugu hori 
horrela ez xdela demostratzeko. Garbi dirudi, Ti-
pologiaren eta Eraikuntzaren ikuspegitik begira-
tuta, Eraikin Militar-Erresidentzial hauek funts 
bera dutela, eta erlazio zuzena dutela, ez dela 
kasualitatez antzekoak. Burdin Arotik hasi, eta 
Erromatarren Garaitik, Antzinate Berantiarretik, 
Erdi Aro Goiztiarretik, Erdi Aro Berantiarretik, 
eta Errenaisantzatik, eta abarretik iraganez, ikus-
ten da hari batek lotzen dituela. Azken fi nean Pi-
rinietako Tradizio Zaharraren ondorengoak dira. 

 Hasi ginen, Eremu Zabal honetan dauden, 
Burdin Aroko Muino Gotortuekin. Ondoren Erro-
mako Limes-etako Dorreek Eremu Zabal horretan 
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eta Defentsa horretan fi datzea. Horrela, Lurreko 
Solairuan Ate txiki bat irekitzea posible egin zuten. 

 Garaiak baretu ziren, eta Defentsa Ele-
mentu Militarrak urritu egin ziren, eta Egoit-
za Elementuak ugaritu. Jaun-Andereek beren 
boterean sinbolotzat zituzten Eraikin hauek, 
eta horregatik segitzen zuten Dorre itxura edu-
kitzen. Hauei “Dorre Sinboloak” esaten diegu.

 Eta Azkenik,  esan behar dugu, Erdi Aro-
tik Errenaisantzarako bidean Dorre Zahar hauetako 
asko guztiz modifi katu zituzten Jauregi bihurtuz. 
Beste batzuk, hor ditugu egun oraindik zutik, An-
tzinako Itxura Militarra mantendu zutenak. Eraikin 
berritu hauetan, Egoitza funtzioa guztiz gailendu 
zen. Defentsa elementuak desagertu egin ziren, 
eta ebokatibo bihurtu ziren. Irekidura Zabalak ire-
ki zituzten Paramentu zaharretan, Leiho dotoreak 
burutuz, Solairu guztietan, eta Lurreko Solairuan 
ere, Ate Ederrak irekiz. Hauei “Dorre izena du-
ten Jauregiak” esaten diegu. Jaun-Andereek eta 
ingurukoek Dorre deitzen segitu baitzieten, men-
detan zehar egun arte, ez kapritxoz edo apetaz, 
baizik eta garai batean, bertan, benetako Dorre 
Militar bat egon zelako. Eta hori Memoria Kole-
ktiboan fosilizatu egin zen. Horregatik egun bitxia 
da, guztiz Jauregi itxura duen Eraikin bati Dorre 
deitzea. Baina errepikatzen dugu, autore batzuek 
ez baitute argi, Jauregia Jaun-Andereena da, eta 
Jaun-Andereek antzina beti Dorre Militarra izan 
zuten. Horregatik mantentzen da “Dorre” izena. 
 
 Gauza bera gertatzen da “Gaztelu” toponi-
moarekin. Egun Gaztelurik gelditzen ez bada ere 
Leku horri, inguruko biztanleek, mendetan zehar 
egin duten modu berean, oraindik ere Gaztelu ize-
na eametn diote. Eta guztien harridurarrako, asko-
tan, Arkeologiak demonstratzen du, Gaztelu baten 
aztarnak daudela Lur Azpian leku horretantxe. 

 Bigarren Helburuari dagokionez, saiatu 
gara, eta uste dugu hein handi batean lortu du-
gula, Eraikin Multzoaren Eboluzioa Garai His-
torikoekin erlazioan jartzen. Hau da, Eremu Za-
bal horretan izan diren gertakizun historikoek 
Eraikinari nola eragin dioten ikertzea. Hone-
tan, batez ere Nafarroako Erresumari begira-
tu diogu, denbora problemagatik. Eremu Zaba-
lean ere sakon egin beharko litzateke lan hau. 
Beraz, Iruñe-ko  Erresuma handitzen zihoan hei-
nean, Errege-Erreginek Jaun-Andereak beren Ba-
sailu bihurtu zituzten, eta hauei errejimen berezi 

hau, Oinplano oso sinple batez burutzen zen, eta 
autore batzuen ustez Eremu Zabal honetan ger-
tatu zen bariazio txikiekin, Espazio Handi bat, 
barneko partiziorik gabe, edo oso arinak bede-
ren. Beraz, tipologia espezifi ko bat osatu zuen.

 Dorre hauen bi Klasifi kazio inportante 
egin dela ikusi dugu, baina azken fi nean, gure iri-
tziz, bigarrena lehenaren bariazio bat besterik ez 
da. Eta lehena oso sinplea da. Erdi Aro Goiztia-
rrean Dorreak Eraikin Militar hutsak ziren. Hauei 
“Defentsa Dorreak” esaten diegu. Paramentu sen-
do batez eraikiak, oso hertsiak ziren, Gezi-leiho 
bakar batzuekin, eta Lehen Solairuan Seguritate 
Ate txiki bat besterik ez zuten. Lurreko Solairuan 
ez zen irekidurarik. Dorreen gailurretan defent-
sa elementu nagusia kokatzen zen. Hastapenean, 
Zurezko Hurda edo Kadafalku bat, hau da, hega-
lean zegoen zurezko Estruktura bat izango zuten, 
erasotzailearen aurrean defendatzaileek abantaila 
izan zezaten. Koroatzea normalean merloien bidez 
egiten zen. Ondoren, Matxakoletara eboluzionatu 
zuen, hau da, hegalean zegoen ere, eta mentsulen 
gainean bermatzen zen Harrizko Estruktura bat 
zen, eta mentsulen artean hutsuneak uzten zituzten, 
horietan zehar objektuak jaurtikitzeko. Koroatzea 
normalean Merloien bidez egiten zen ere. Gure iri-
tziz garai honetan Jaun-Andereak Dorrearen alda-
menean zeuden Zurezko Jauregi erosoetan bizi zi-
ren, eta peril kasuan Dorrean babesten ziren, Azken 
Erreduktu gisa, laguntza edo errefortzuen zain gel-
dituz. Lehen Solairuko Atera, barnetik erraz gor-
detzen zen zurezko eskala batez hel zitekeen soilik.

 Erdi Aro Berantiarrean Jaun-Andereak 
Dorretara bizitzera iragan ziren, eta orain Dorreek 
izaera Militarra eta Erresidentziala hartu zuten. 
Nonbait garaiak perilos ziren, eta ez zen beste erre-
mediorik, Dorrean bertan bizi beharra zegoen. Eta 
Defentsa Elementuak egoitza elementuekin parte-
katu zituzten. Hauei “Dorre-Etxeak” esaten diegu. 
Beraz, solairu batzuk Jaun-Andereen bizitokia zela 
erakusten zuten, Leiho txikiak ireki baitzituzten, 
aireztapen eta argiztapen minimo bat izateko, De-
fentsa Dorre Zaharretan. Oso arruntak izan ziren 
kanpoan Leiho Biki itxura zutenak, eta barnera 
Laprandura batez zabaltzen zirenak, Eserlekuei 
lekua eginez. Eta Lurreko Solairuan, lehen aldiz, 
Ate Txiki bat ireki zuten, “Patina” esaten zaion 
Harrizko Eskailera batzuen bitartez hel zitekeen 
Goiko Seguritate Atea mantentzen bazuten ere. 
Operazio hau egiteko derrigorrezkoa izan zen, Do-
rrearen inguruan Harrizko Barruti bat eraikitzea, 
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Joan Latsaga-koak Jatorrizko Dorrera itzultzea 
erabaki zuen, badirudi sute baten ondorioz,  eta 
Eraikin hau, Jauregi bihurtzen hasi zen, guztiz 
transformatuz. Ate eta Leiho zabalen bidez. 17. 
mendean, Balentin da, gure Eraikin Multzoan bizi 
zen azken Jauna. Mende bat abandonaturik egon 
ondoren jabe berriek 19. mendean, Jaun Schilt, 
Eihartze, Hariztoi, eta Primorena izan ziren Erai-
kin Multzoaren segidako jabeak izan ziren eta, 
Berreraikuntza burutu zuten, Nekazaritza/Abelt-
zaintza Ustiapen bat bihurtzeko, 21. mendera arte 
iraun duena. Eta azken jabea, Andere Ithurralde da.

 Dorre bateko Bizimoduari dagokionez, 
saiatu gara, Nafarroako Erresumako nobleen 
bizimodua, Europako beste erresumetakoekin 
konparatzen, eta uste dugu demostratu dugu-
la homologatu daitezkeela bizimoduak. Gazte-
lu edo Dorre bateko gelarik inportanteena Sala 
zen. Eta hemengo autoreek diote, luxuetan pa-
rekagarriak zirela Europakoak eta Nafarroako 
nagusienak. Sala Nagusia, guztia gertatzen zen 
gela zen. Egongela, Jangela eta Logela zen. 
Egun Balioaniztun Aretoa deituko genioke.
Bestalde, Egun ditugun ohitura asko Erdi Arotik 
datozkigu, eta adibidez, jan aurretik eskuak garbit-
zekoarena da horietako bat. Erdi Aroak fama ilun 
bat du bizkar gainean baina historialariak pixkana 
gauzak bere lekuan jartzen ari dira. Gure iritziz, 
duztiz ezinezkoa da, oraindik miresten ditugun Ka-
tedral Gotiko zoragarriak eraiki zituen sozietatea, 
sozietate atzeratu eta iluna izatea. Autore batzuen 
iritziz, Erdi Aroa Lehen Iraultza Industriala izan 
zen. Janariei dagokienez ere homologazioa ger-
tatzen da Nafarroa eta Europako beste erresumen 
artean. Adibide gisa, “hipokras” ardoa jarri dugu, 
Europako Gaztelu eta Dorretako mahai guztietan 
zerbitzatzen zen ardo mota bat zen hau. Nobleen 
objektu pertsonalei dagokienez ere, gauza bera, Eu-
ropan zeuden moda berberak segitzen ziren Nafa-
rroako Erresuman, horien artean, adibidez, “Hopa-
landa” dugu, Toga Formal handi bat. Gure kasuan, 
zorionez Jaun Pes II. Latsaga-koaren testamentua-
ren inbentarioa gelditu zaigu, eta bertan azaltzen 
da Jaun honek zuen maila soziala erakusten duten 
objektu guztiak, banan bana deskribaturik. Jaun 
honek printze batek, bizitzeko behar zituen gauza 
guztiak zituen. Baina atentzioa gehien eman digu-
na bere Liburutegia izan da. Nafar noble hau ilus-
tratua zen, eta Obra Klasikoak irakurtzen zituen.

 Bestalde, Higiene ohiturak, norma-
lean monasterioetatik iragaten ziren sozietatera. 

bat ematen zitenen, adibidez, zergetatik libratuz, 
Errege-Erreginari Gerrarako soldaduak eskaint-
zeagatik, hau da, Erresumari, azken fi nean Es-
tatuari eskainitako Zerbitzu Militarrarengatik. 
Nafarroako Gorteetan ere Eserlekua izateko es-
kubidea zuten. Horrela, Jaun-Andereen Dorreak 
Erresumaren Bigarren Defentsa Lerro bilakatu 
ziren, Lehen Defentsa Lerro ziren Erret Gazte-
luen ondoren. Gero Jaun-Andere bakoitzak bere 
lurraldea kontrolatzen eta gestionatzen zuen.

 Horrela, gu aztertzen ari garen Latsaga 
Leinua aberasten joan zen heinean, bere Jauregia 
ere hazten joan zen. Eta Erdi Aroko garai perilo-
setan, Dorre Militar hutsa izan zena, pixkana Do-
rre-Etxea bihurtu zen, eta ikusi dugunez, litekeena 
da Gailur eta Defentsa Elementu diferenteekin. 
Errenaisantzan ordea, Nafarroako Erresuma, Ipa-
rraldean, baketu zenean, Jauregi bilakatzea erabaki 
zuten. Esan dugu, Gaztelu-Jauregia esaten diogula, 
berez, juridikoki Armeria Buru Jauregi bat bada 
ere, formalki Gaztelu bat izatera heldu zelako.
Pixka bat gehiago sakontzen saiatu gara ere, 
Latsaga Gaztelu-Jauregian bizi ziren Pertso-
naien Historia kontatzen, eta ondorioz, garai 
bakolitzean Jaun-Andere bakoitzak, Eraikin 
Multzoan, zer berrikuntza egin zuen jakiteko. 

 Horrela, gure iritziz, Lehen Fase batean, 
11. mendean, litekeena da Jaun Gaillart-en aurre-
ko Jaunak zurezko Dorre bat eraiki izana, harrizko 
Hormatxo baten gainean. 12. mendean hasieran, 
Jaun Gaillart Latsaga-koak harrizko Dorre Akita-
niar-Gotikoa, eraiki zuen, zurezko Hurda edo Ka-
dafalkuarekin. 13. mendean, Jaun Pierres edo Pes 
I. Latsaga-koak, Dorre Akitaniar-Gotikoari, harri-
zko Barrutia erantsi zion. 14. mendearen hasieran, 
Jaun Nikolau Latsaga-koak Jatorrizko Dorrearen 
inguruan Lau Harresi Atal eraiki zituen, Eraikin 
Multzoaren eskala guztiz aldatuz. Jada Dorrea, 
Gaztelu bihurtzen ari zen. 14. mendearen bukae-
ran, Jaun Pierres edo Pes II. Latsaga-koak Ba-
rruti berriko Izkinak Defentsa Elementuz hornitu 
zituen, Harresiak altueran handituz ere. Sarreran, 
Iparraldean, Ate-Dorre bat, Mendebaldeko Izki-
nan Dorre Diagonala, Hego-Mendebaldean Goaita 
edo Garita, eta azkenik, multzoa bukatzeko, Hego-
Ekialdeko Izkina Jatorrizko Dorreak okupatzen 
zuen. 15. mendean, Jaun Bertrand Latsaga-koak, 
Jatorrizko Dorrea utzi, eta Iparraldeko Harresian 
eraiki zituzten Etxebizitzetara mugitzea erabaki 
zuen, Hegoaldera begira, aireztapen eta argizta-
pen handikoak. 15-16. mendeetan, Jaun Jaime/
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Gizonezko eta emakumezkoen eskubideei dago-
kienez esan behar dugu, adibidez, boterean, ez zela 
diferentziarik, ez zela Tronura iristeko eragozpenik 
emakumezkoentzat, hau da, ez zela Lege Saliko-
rik, aldameneko erresumetan ez bezala. Baina bi-
zitzako beste arloetan ere Nafarroako Legeak gizo-
nezkoen eta emakumezkoen eskubideak babesten 
zituzten. Ezkontza igualitarioa zen, ekonomikoki 
eta legearen aldetik ere, eta emakumezko nafarrek 
Europakoekin konparatuz abantaila handia zuten, 
familien bizibidearen egonkortasuna eta iraukorta-
suna lehenesten baitzen, eta ez zen kolokan jartzen 
kidetako bat desagertzen zen kasuan. Heredentzian 
ere Oinordekoa izan zitekeen gizonezko ala emaku-
mezko. Adibidez, gure kasuan, Jaun Pes I. Latsaga-
koaren emazte Andere Joana Latsaga-koak, bere 
senarraren absentzia ugarietan, Etxearen domei-
nuak eta aferak zaintzen zituen, eta bera zen buru.

 Arkitekturako Mandatu Profesionalari 
buruz, esan dezakegu, Dorreak eraikitzeko ga-
raian, egun gertatzen den modu berean, alde ba-
tetik Konpainia Eraikitzailea zegoela, eta bestetik 
Klientea. Konpainiaren buru Obra-Maisua zen, eta 
taldea Eraikuntzaren Profesionalek osatzen zuten, 
harginek, zurginek, teilagileek e.a. Litekeena da, 
Jauna militarra zenez, Obra-Maisuarekin nego-
ziatzea, Dorrearen Defentsara destinaturik zeuden 
Elementuen inguruan, baina Anderea bazen burua 
berdin berdin egingo zukeen. Hori bai, ez dugu 
dudarik, egoitzari zegozkionak Andereak negozia-
tuko zituela, egun gertatzen den bezala. eta hau ez 
da inola ere  bigarren mailako afera. Zoritxarrez, 
Latsaga Gaztelu-Jauregia Dorre Seinorial zenez, 
eta ez Erret Dorre, ez dugu Compto-en Ganbe-
ran bertan egin ziren obren daturik. Baina noski 
egongo ziren. Eta egongo dira oraindik, segur, 
liburutegi pribaturen batean, eta Paris-eko mu-
seoren bateko gelaren batean. Adibide gisa, Erret 
Gaztelu batekoak jarriko ditugu. 15. mendean 
maisu Gilen, Tafallako Gazteluko konponketen 
arduraduna, fi no ante que la dicha obra fi ziese et 
acabase, hau da, “obra bukatu baino lehen zendu 
zen”, eta ondorengoek hildakoaren suhi Gilemot 
Urritza-koari adjudikatu zioten obra, egun bezala.

 Gazteluak eta Dorreak sozietate zehatz 
batean integraturik zeuden heinean, horien Anto-
lamendu Politikoaren ondorio ziren ere. Eta une 
historiko honetan, arestian aipatu dugunez, aldake-
ta sakon bat gertatu zen Europa osoan, eta nola 
ez, Nafarroako Erresuman. Gauza politikoan ere, 
Mentalitate Aldaketa bat gertatu zen Erdi Arotik 

Hain aitzindari baitziren, adibidez, zorriak eki-
diteko neurriak hartzen zituzten, Bainu Salak zi-
tuzten Ura Berotzeko Sistemekin, eta azkenik, 
Ur Zikinak ateratzeko Sistemak zituzten ere. 
Latsaga Gaztelu-Jauregian, abididez, hiruzpa-
lau Latrina edo Komun zegoen. Ez da gutxi. 

 Gazteluak eta Dorreak sozietate zehatz ba-
tean integraturik zeuden heinean, sozietate horien 
Antolamendu Sozialaren ondorio ziren. Eta une 
historiko honetan aldaketa sakon bat gertatu zen 
Europa osoan, eta nola ez, Nafarroako Erresuman 
ere. Gauza sozialean, Mentalitate Aldaketa bat ger-
tatu zen Erdi Arotik Errenaisantzara. Erdi Aroan 
etxea Leku Publiko bat zen. Bertako biztanleak di-
ferentziarik gabe erabiltzen zutena. Etxeak jendez 
beterik zeuden, eta intimitatearen kontzeptua bera 
ere ez zen existitzen. Eta Errenaisantzarako bidean, 
pixkana intimitate kontzeptua sartu zen, eta on-
dorioz Leku Pribatuak sortu ziren. Etxe Publikoa 
zena Etxe pribatua bihurtu zen, eta Dorrea Jauregi.
Espainiarrek Nafarroako Erresuma, inbaditu, eta 
konkistatu egin zuten 16. mendean. Baina Iparral-
deko nafarrek espainiarrak handik botatzea lor-
tu zuten, eta honen ondorioz, erresumak aurrera 
egin zuen han hiriburua Donapaleu-n jarriz, eta 
ondoren Bearnoarekin konfederatuz, eta hiriburua 
Paue-n jarriz, Paue-ko Gortea sortuz. Harrigarria 
bada ere, hain egoera larrian nafarrek “Urrezko 
Mende” bat izan zuten, sozietateko arlo guztie-
tan. Eta Nafarroako Errege-Erreginek Europako 
intelektualitatearekin erlazio handia izan zuten, 
garai hartako diskusio fi losofi ko-erlijioetan, zu-
zenean parte hartuz. Nafarroa Europako intele-
ktualen Babes Leku bihurtu zen bere Tolerantzia 
Erlijiosoagatik, Europako intektual asko erlijio 
arazoengatik pertsegituak izan baitziren, eta Na-
farroan errezibituak izan ziren. Eta bertan Aka-
demia famatu bat muntatu zuten. Aurretik ere 13. 
mendean, Latsagako Dorre Gotiko-Akitaniarra 
eraikitzen ari zirela, Nafarroan Unibertsitateak 
zeuden, Lizarra-n adibidez. Eta Erresuman izan 
zituzten karguetatik ondorioztatu behar dugu, 
Jaun-Andere Latsaga-koak jende ilustratua zirela.

 Heriotza Zigorrari dagokionez, Nafarroako 
Erresuman, Errege-Erreginen misio gorena, Orde-
na eta Bake Publikoaren mantenua zen, eta Erresu-
mako Babes eta Zaintzea. Heriotza Zigorrera konde-
natzeko prerrogatiba, Botere Publikoari estuki lotua 
zegoen, edozein kontzesio seinorialetik urrun man-
tendu zen. Europako beste erresumetan ez bezala.
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na. Armak, hau da, Armarria ez dute beste inondik 
ekartzen, propioa dute, jatorrizkoa. Jauregi hauek 
ez die beste etxeei Kaparetasuna ukatzen, baina 
bere Antzinatasuna aldarrikatzen dute. Jatorrizko 
Jauregi hauetatik irtendako seme-alabek beste Jau-
regi berriak sortzen zituzten, Armak, hau da, Arma-
rriak hara eramanez. Eta esan behar dugu, hemen 
berezitasun nabarmena gertatzen dela aldameneko 
erresumekiko. Nafarroan Noblezia Titulua Ez zuen 
Pertsonak eramaten, Etxeak baizik. Beraz, nahikoa 
zen, pertsona Etxe horretan bizitzea titulua trans-
mititzeko, egokiena zelako hautatu baitzuten, ez 
derrigorrez Leinuarekin odolez loturik zegoelako.

 Armeria Buru Jauregiak hastapenean Do-
rre bat besterik ez ziren. Antzina oso litekeena da 
Zurezkoa izana. Pixkana transformatzen joan zi-
ren, eta azkenean Harrizkoak eraikiz, eta gorput-
zak eransten joan zitzaien, eta Harresiak, eta Do-
rre gehiago ere. Horrela esan behar dugu Latsaga 
Gaztelu-Jauregiak Armeria Buru Jauregien Tipolo-
gia gorena heldu zuela. Hau da, Izkinetan Dorreak 
dituen Harresiz itxitako Barruti kuadrangular bat 
osatu zuela. Kasu honetan, Izkinetako batean Do-
rrearen ordez Goaita edo Garita bat du. Azkenik, 
esan, Gaztelu gaskoiak Armeria Buruetatik oso hur-
bil daudela, eta ikertzeke gelditu zen gai bat dela.

 Bestalde, jada aipatu dugu, Akitaniako 
Bektorea deitu diogula gure Eremu Zabalean in-
fl uentzia nagusiaren norabideari. Eta Tesi osoan 
zehar ikusi dugu batez ere Iparraldetik Hegoaldera 
gertatu dela. Gure Eremu Zabala estrategikoa izan 
baita betidanik, bi arrazoiengatik. Europako Kon-
tinentea eta Penintsula Iberikoa hartzen dituelako, 
eta gainera Kostatik hurbil, Pirinioak iragateko pa-
sabide ezin hobea duelako. Horrexegatik iragan da 
gure Eremu Zabaletik hainbat eta hainbat Herri.
Ikusi dugu lehen bisitariak euskaldunen Atlan-
tikoko ardatza zen arruta zaharra erabili zutela gure-
gana heltzeko, Herri zelta gerraria zen, Iparraldetik 
etorri zena. Eta proto-euskaldun edo euskaldunen, 
ezagutzen diren lehen Fortifi kazioak eraikitzera 
behartuz, edo gutxienez hobetuz, hain zuzen ere, 
benetako fortaleziak ziren Muino Gotortuak erai-
kitzera behartuz. Ondoren erromatarrak heldu zi-
ren, kasu honetan Iparraldetik eta Hegoaldetik ere, 
baina eredu erromatarra ere atlantiarra izan zen. Eta 
izatez, erromatarrek euskaldunen arbasoen arruta 
atlantiarra berritu zuten, Asturica-Burdigala Gal-
tzada burutuz. Eta aipatu dugu Akize-ko Meategi 
Distrituak izan zuen eragina. Erromatarrek beren 
Limes edo mugetako Dorreak utzi zizkiguten. Bar-

Errenaisantzara. Nafarroak ere eboluzionatu egin 
zuen estatu gisa, Erdi Arotik garai berrira, Erre-
naisantzara, eta Instituzioak eta Estruktura Poli-
tikoa Eguneratu eta Modernizatu egin zituen. Eta 
Nafarroako Errege-Erreginek Erreformak egiteari 
ekion zioten. Zehazki Justiziaren arloan errefor-
ma handiak egin zuten, justizia on eta azkar bat 
garantizatzeko. Armadaren antolamendua ere al-
datu zuten, gainera lurraldea Gaskoniara zabal-
duz, eta bertako jendea mobilizatzeko ahalmena 
baitzuten. Hemen ikusi daiteke, Errenaisantzan 
oraindik ere, gure Eremu Zabalean erlazioek se-
gitzen zutela. Bestalde Foru Orokorra erreformatu 
zuten ere. Erreforma hauen guztien ondorio gisa 
ere, Errenaisantzan, defi nitiboki, Latsaga Lei-
nuaren Jatorrizko Dorrea Jauregi bihurtu zuten.

 Armeria Buru Jauregiei edo Ahaide Na-
gusien Dorreei dagokienez, demostratu dugu ere 
bi izendapen hauek Eraikin berei erantzuten diela. 
Autore gehienek behin eta berriz bereizten badi-
tuzte ere, Tesi honetan aipatu den akats larria be-
hin eta berriz errepikatuz. Esan nahi baita, duela 
mendeak jazo ziren gertakizunak egungo erreali-
tatetik analizatzea, eta ondorioz, egun indarrean 
dauden partizio administratiboak hertsiki erres-
petatzea. Armeria Buru Jauregiak eta Ahaide na-
gusien Dorreak gauza bera zirela demostratzeko 
frogarik garbiena zera dugu, Nafarroako Armeria 
Liburuan, autore askok izendapen diferentea ema-
ten dieten Jauregiak, inolako berezitasunik gabe 
azaltzen direla. Eta gainera, inoiz, historikoki, Na-
farroakoak izan ziren lurralde guztietakoak azalt-
zen dira. Hemen, aipatu besterik ez, espainiarrak 
Nafarroa konkistatu zutenean, nahastea lortu as-
moz Nafarroako Armeria Liburu Zaharra lapurtu 
zutela. Baina min egin bazuen ere, ez zuten bere 
nahia guztiz lortu, berantago, 16. mendean Comp-
to-en Ganberan gelditzen ziren datuekin Nafa-
rroako Armeria Liburu Berria publikatu baitzuten, 
paradoxikoki, berriki konkistatu zituen  Gaztelako 
erregeak eskatuta, jakin nahi zuelako zeintzuk 
ziren Armeria Jauregi horiek, jakin nahi zute-
lako zein jauregi zegoen zergak pagatzetik libre.
Baina Armeria Buru Jauregi bat zer den gogoratuko 
dugu. Nafarroako Erresumako Leinu Zaharrenen 
Oinetxeak dira, jatorrizkoak, eta horregatik zergak 
pagatzetik libre daudenak, eta beste abantaila bat-
zuk ere dituztenak, adibidez, Eserlekua Nafarroako 
Gorteetan, eta Zati Bikoitza Lur Komunaletan. Eta 
gerra garaian jauregietako buruak Kapitain kargua 
zuten. Armeria Buruena Nafarroako fi gura legal 
berezi bat da, aldameneko erresumetan ez dagoe-
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da izaera honetako lan bat pertsona bakat bakar 
hartzea. Baina gauza bat izan beharko lukete aditu 
guzti horiek komunean, arkitektoek, historilariek, 
geologoek, poliorzetak eta abar. Eta zera da, guz-
tiek Metodo Arkeologikoa ezagutu beharko lukete, 
hori izango baita derrigorrez aplikatuko dugun me-
todoa, beste metodoak baztertu gabe noski, bakoi-
tzak izango du berea, Analogikoa, Sintaktikoa 
eta abar. Baina Metodo Arkeologikoa, oraingoz, 
ezagutzen den metodorik zorrotzena eta objekti-
boena da Eraikin Historiko bat aztertzeko garaian. 

 Eraikin Historikoa aipatu dugu, eta ai-
tzina segitu aurretik kontzeptu honi buruz hitz 
gutxi batzuk esango ditugu, irakurleak ondoren 
datorrena ongi gogora dezan. Eraikin Historiko 
bat mendetan zehar eboluzionatzen joan den erai-
kin bat da. Etengabe berrikuntzak izan ditu. Eta 
eraikitzeak, eraisteak, eta berreeraikitzeak ge-
ratzen dira. Berez ez da eraikin bat asko baino. 
Garai bakoitzak bere Eraikina burutzen baitu.

 Hortaz, horrelako Eraikin Historiko ba-
ten Eraikuntza, Espazio eta Morfologia Analisia 
egiten ari garenean, ikertzaileek kontuan izan be-
har dute egitate hau. Hau da, Eraikin diferenteak 
analizatuko dituztela baina guztiak bakar ba-
tean nahasirik, ia urturik esango genuke daudela. 

 Ikusi dugu Latsaga Gaztelu-Jauregiko for-
talezia gutxienez Burdin Arotik errepikatzen diren 
funtsezko hiru elementuz osatua dagoela. Esan 
nahi baita, Lubakia, Harresia eta Dorrea. Horre-
gatik Eraikin Historiko bati data bakar bat jartzea 
ez da guztiz zuzena. Hobekiago egingo genuke be-
har bada garai bat gailentzen dela esango bagenu.

 Eraikuntza berari dagokionez, Latsaga 
Gaztelu-Jauregi-ko Jatorrizko Dorreko Fabrikak, 
egungo Eraikinaren azalera gehiena okupatzen 
du, eta apareilu Gotiko-Akitaniarrez eraikia da. 
Apareilu hau gure Eremu Zabalean, oso hedatua 
dagoen Harlanduska mota bat da. Harri piezen 
tamaina ertaina eta aldakorra du, eta ilarak man-
tentzen ditu. Hormak bi Harlanduska azal ditu, 
bata kanpoaldean eta barnealdean, eta bien arteko 
barnea Harri pusketaz eta lurrez trinkotutako Bete-
lanaz osatzen da. Tesian zehar, ikusi dugu Burdin 
Aroan jada erabiltzen zutela teknika hau hormak 
eraikitzeko. Erromatarrek Emplectum deitu zioten. 
Eta era berean, kanpoko eta barneko azalak Har-
landuskaz burutzen ziren, eta tartean, Betelana Ha-
rri pusketaz eta Kare-mortairuz osatzen da. Hiru-

baroak, bai visigotoak eta bai frankoak Iparralde-
tik etorri ziren ere. Arabiarrak ordea Hegoaldetik 
baina hauen aurrean Muga Zorrotz bat jarri zuen 
Iruñeko Erresumak. Bi zibilizazio baitzeuden bata 
bestearen aurrean, Kristautasuna eta Islama. Eta 
gure Eremu Zabala Kristautasunaren barnean ze-
goen. Eta Nafarroa, arabiarren aurrean, Europako 
Kontentzio Horma izan zen. Egia bada ere, egungo 
Errioxako Lurraldean Baskoi batzuk Islam erli-
jioa hartu zutela, hain zuzen ere Banu Qasi Leinu 
Boteretsua, eta Iruñeko Errege-Erreginekin odol, 
harremanak izan zitzutzen, eta protagonismo han-
dia izan zuten Iruñeko erresuma hone sortzean. 

 Antzinate Berantiarraren bukaeran eta Erdi 
Aroaren hasieran zurezko Mota Gazteluak etorri 
zitzaizkigun Iparraldetik ere, eta gure Eremu Zabal 
osora hedatu ziren. Erdi Aroan Mota Gazteluak ha-
rriz kontsolidatu zituzten, eta Done Jakue Bide Sa-
rean zehar hedatu zen Europako Kastellologia berria 
gure Eremu Zabal osora ere. Jada esan dugu Gaz-
telu gaskoien lotura sakontzeke gelditu dela. Iker-
keta adar berri batean burutu beharko dugu. Cluny 
eta Cister ere Akitanian barna heldu ziren, Aurre-
rapen Teknologiko guztiak ekarriz, Nafarroako 
Erresumaren bitartez, Errege-Erreginak erlazio 
zuzena izan baitzuten Ordena Erlijioso hauekin. 

 Bestalde, Nafarroako Erresumak espa-
zio Anglo-Normandiarretik jaso zituen eraginak 
ere, Heraldikan adibidez. Eta Nafarroako Erre-
sumak Eremu Zabal honekin harreman etenga-
bea eta naturala izan zuen. Itsasoz ere, Nafa-
rroako kostaldetik itsasoz, merkataritza handia 
izan zen Europako Iparraldeko Herrialdeekin. 
Unibertsitateak ere bide beretik heldu ziren.

 Hirugarren Helburuari dagokionez, heldu 
da garaia Eraikinera sartzeko. Esan behar dugun 
lehen gauza zera da, lan hau, parte Praktiko bat 
badu ere, funtsean Teorikoa dela. Benetako iker-
keta praktikoa izan zedin Indusketa Arkeologikoa 
egin beharko bailitzateke, Eraikinean Esku-hartzu 
edo Interbenituz. Guk lana bisulaki egin dugu. 

 Bestalde, esan lan honek bokazio transdi-
ziplinarra duela. Hau da, diziplina dieferentetatik 
begiratu eta analizatu nahi dela Eraikina, eta gaine-
ra diziplina horien arteko mugak gaindituz, errea-
litateak ez baitu mugez ulertzen. Hori noski, be-
netako ikerketa praktiko batean, Talde batek egin 
beharreko lana izango litzateke, hau da, Diziplina 
bakoitzeko Aditu bat gutxienez. Guztiz ezinezkoa 
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rengatik banatu, denak osotasun bat osatzen bai-
tute. Horregatik derrigorrezkoa dugu Metodo Ar-
keologikoa ezagutzea, hau guztia deskubritzeko.

 Tesian zehar azaldu den kontzeptu inpor-
tante bat ez genuke ahantzi nahi. Hain zuzen ere, 
“Multifuntzionalitatea”. Kontzeptu hau Arkitektu-
raren Historian zehar etengabe erabili da. Eta labur-
bilduz zera da, Arkitektura Elementu berarekin ahal 
bada Funtzio bat baino gehiago konplitzea. Kont-
zeptu hau ezagutzea funtsezkoa da Eraikin Histo-
rikoak aztertzeko garaian. Adibidez, Erdi Aroko 
Dorreak aztertzen dituzten ikertzaileei buruhaus-
teak sortzen dien elementu bat jarriko dugu. Gezi-
leihoa. Elementu hau berez, Defentsa Elementua 
da. Hormaren kanpoaldean zirrikitu bertikal bat 
besterik ez da, erasotzaileari lana zaildu asmoz. 
Baina barnean alboetara Laprandura baten bidez 
zabaldu egiten da, defendatzaileak leku nahikoa 
izan dezan bere lana egoki egiteko, lana errazteko, 
eta erosotzailea errazago ikusteko eta zirikatze-
ko. Baina Horman egiten den irekidura bat denez, 
estua izanik ere, beste bi Funtsezko Funtzio kon-
plitzen ditu. Eraikin barnera, hainbeste behar duen 
Argiztapena eta Aireztapena posible egiten ditu. 
Horrela, arkitektura elementu gehienekin gertatzen 
da, beraz, elementuen funtzioa deskribatzerakoan 
kontzeptua hau ez genuke inoiz ahantzi behar. 
Luze hitz egin dugu Tesian zehar gai honi buruz.     

 Esan dugu dagoeneko, Eraikin Historiko 
bat aztertzera doazen adituek erabil ditzaketela 
bakoitzak bere metodoa, baina ezinbestekoa dela 
guztiek Metodo Arkeologiko ezagutzea. Saiatu 
gara metodo hau espreski arkitektoei azaltzen, bes-
te inork ez duelako egiten. Beste diziplina batzue-
tan jada onartua dute, metodo honen inportantzia.
Eta Metodo Arkeologikoa Eraikin Historikoei 
aplikatzen zaie, Aztarnategi Arkeologikoak Eraiki-
nek sortu baitzituzten ia kasu gehienetan. Esaera 
borobilduz esan daiteke, esan dugu jada, Eraiki-
na bera dela Aztarnategi Arkeologikoa. Eta hau 
hain sinplea izanik, historialari askok oraindik ez 
dute garbi ikusten. Eta aurritan dagoen Eraikin 
baten lur azpia induskatzera mugatzen dira, kon-
turatu gabe Lur Azpian dagoena eta Lur Gainean 
dagoena Banaezinak direla. Batzuetan, Eraikina 
egongo da Fundazio edo Zimentazio mailan. Bes-
tetan Aurri egoeran. Eta bestetan Zutik. Hiru ka-
suetan Aztarnategia Multzo Osoa da. Beraz, His-
torialari askok uste ez bezala, Arkitektoek asko 
dute esateko Aztarnategi Arkeologiko batean, 
azken fi nean Eraikin bat ari baikara aztertzen.

rek solidarioki lan egitea zen helburua baina Azala 
eroriko balitz ere, Betelanak zutik iraungo zukeen, 
izatez, adibide askotan ikusi dugunez. Harlanduska 
osatzen zuten piezak lapurtu, beste eraikinak egi-
teko, eta Hormaren betelana zutik oraindik. Kare-
mortairua urteak iragan hala gogorragoa bihurtzen 
baita, eta urteen poderioz, horma gero eta trinkoa-
goa baita. Gero,  Latsaga Dorreko gailurrean beste 
apareilu batzuk azaltzen zaizkigu berantiarragoak 
baina Harlanduska modukoak ere, Dorrearen bes-
te gailurren aztarnak izan daitezkeenak. Barneko 
Estrukturari buruz esan behar dugu jatorrizkoa, 
zurezkoa zenez, eta zura egoki babesten ez bada 
galgarria denez, guztiz desagertu zela. Baina zorio-
nez bere arrastoak utzi zituela Harri-lanean. Adibi-
dez, Erlaitz batek edo Habe-Zuloek irauten dutela, 
garai diferentetako Eraikinen zurezko Solairuen 
Mailak egun oraindik markatzen dituztenak.

 Espazioari buruz esan dezakegu Jatorrizko 
Dorreak Lurreko Solairua eta bi gehiago zituela. 
Eta espazioa ez zela konpartimentatzen, trenka-
da arin batzuez ez bazen. Espazio sinple handi 
bat ziren solairuak. Eta hau, itxuraz, gure Eremu 
Zabal osoko Dorreen ezaugarri bat omen da. Do-
rrean burutu ziren beste garaietako Eraikinek or-
dea Solairuen altuerak, eta Espazioen Konfi gura-
zioa aldatzen joan ziren erabilera berrien arabera, 
zurezkoak zirenez arrastorik gelditu ez bada ere.

 Eta Morfologiari buruz esan dezakegu Jato-
rrizko Dorreak, bere garaiko Dorre Militar batek zi-
tuen Arkitektura Elementu guztiak zituela. Fabrika 
ia itsu bat, Lehen Solairuan Seguritate Ate txiki 
bat, Gezi-leihoren bat, eta Hurda edo Kadafalkua, 
Dorrearen esentzia esan dugu, Defentsa Elementu 
Nagusiena. Hurda edo Kadafalkua hegalean ze-
goen zurezko Estruktura bat zen, eta gailurrean ko-
roatze modura oso litekeena da Merloiak eduki iza-
na. Gure Dorrean bertan beste koroatze Hipotetiko 
bat aipatu dugu ere, Matxakolez osatua. Matxako-
lak hegalean zegoen harrizko estruktura bat ziren. 

 Hala ere, pixkana, Funtzio Militarra, Fun-
tzio Erresidentzialarekin Partekatzen hasi zen, eta 
ondoren etorri ziren eraikinek, Bao gehiago ireki 
zituzten jatorrizko Fabrikan. Azkenean, Dorre Za-
harra Jauregi bihurtu zutenean, hau da, eraikin za-
harraren gainean eraikin berri bat burutu zutenean, 
Baoak ireki zituzten nonahi. Lurreko Solairuan 
Ate Handi Dekoratu bat, eta bi Leiho Gurutzedun 
Zabal, eta Lehen Solairuan Leiho Bakun Zabal 
bat ere. Eraikin guzti hauek ezin dira bata bestea-
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satu zuen, Metodo Arkeologikoa mundu osoan, 
eta ikertzaile guztien artean Homologagarria izan 
zedin. Sistema honi Harris-en Matrizea esaten 
zaio. Eta elementu bakoitzaren erregistro-Orri 
egitea proposatu zuen. Harris-en Matrizean, Ilara 
berean dauden UE-ak Sinkronia esan nahi dute, 
hau da, Adinkidetasun Erlazioa dute elementuek. 
Eta Kolona berean daudenak Diakronia, hau da, 
Sekuentzia bat osatzen dutela denboran, hau da, 
Lehenagotasun/Geroagoatsun Erlazioa dute ele-
mentuek. Horrela Eraikinaren Sekuentzia bat 
lortzen dugu, hots, Kronologia Erlatibo bat. Eta 
Artekaftu bat datatu ezkero, Eraikinaren Krono-
logia Absolutua proposatzeko prest egongo gi-
nateke. Eta hain zuzen ere, hau guztia egin dugu 
Latsaga Gaztelu-Jauregiko Jatorrizko Dorrean. 
Beraz, laburbilduz, Latsaga Gaztelu-Jauregian 
Metodo Arkeologikoa aplikatu dugu Estratigra-
fi aren bitartez. Eta 144 UE berezi ditugu. Ho-
riek 11 Aktibitateetan bildu ditugu, eta azke-
nik, 11 Aktibitate horiek 9 Eraikuntza Fasetan.
144 UE-koen zerrenda osatu dugu, bakoitza Lerro 
Bakar batean deskribatuz, Positiboa (+) ala Negati-
boa (-) den adieraziz, eta azkenik, Eraikinean duen 
kokapena jarriz, hau da, zein Paramentutan dagoen. 

Ondoren, Eraikinean aurkitu ditugun Aktibitateak 
erakutsiko  ditugu, eta Aktibitate bakoitzak dituen 
Unitate Estratigrafi koak (UE)-ak adieraziz ere.

Aktibitatea 1. Ekialdeko Hormatxoa.
(UE 34)

Aktibitate 2. Dorrearen Jatorrizko Gorputza. 
(UE -35, 36, 1)

Aktibitate 3. Kornisadun Dorrea. 
(UE -2, 3)

Aktibitate 4. Matxakoldun Dorrea. 
(UE -4, 5,18, 98, -123, -27, 28, -31, 32, 124)

Aktibitate 5. Argi-zuloak. 
(UE -86, 87, -39, -40, -142, -60, -76, 41, 42, 143, 
61, 77)

Aktibitate 6. Eserlekudun Leihoak.
(UE -43, -44, -136, -139 -133, -64, -62, 45, 46, 
137, -55, 65, 63, 56) 

Aktibitate 7. Gezi-Leihoak.
(UE 49, 50) 

Metodo Arkeologikoak erabiltzen dituen legeak 
Geologiaren legeetatik datoz. Geologoak izan 
baitziren lehenak konturatu zirenak, Lur Geru-
zak Ordena Kronologiko batean ezarrita zeudela, 
bata bestearen gainean, eta beraz, geruza horiek 
datatu ezkero, bertan aurkitzen ziren Elemen-
tuen datatzea posible egiten zela, eta vice versa. 
Historialariek txanda hartu zieten Geologoei, eta 
hasierako Geologiazko Lege hauek, itxuraz, Lur 
Azpiko Arkeologiara moldatu zituzten. Eta azkenik, 
Arkitektoek Lege hauek Zutik dauden Eraikinetara 
moldatu zituzten, hau da, Lur Gaineko Arkeologia-
ra. Metodo Arkeologikoak erabiltzen duen tresna 
Estratigrafi a da. Hala ere, bada autorerik esaten 
duena Estratigrafi a lehenago aplikatu zitzaiela  
Eraikinei  Lur Azpiko geruzei baino. Baina tira.

 Metodo Arkeologikoa Lur Azpian eta Lur 
Gainean aplikatzean ezinbestekoa da, bigarren 
kasuan, espezifi tate batzuk kontuan hart beharra 
baitago ere. Garbiena “grabitatearen indarra” da. 
Lur Azpian ezarri ziren geruzak “grabitatearen 
indarraren” arabera egin zuten, hortaz, Sakonen 
dauden geruzak Zaharrenak dira, eta Azalean dau-
denak Berrienak, oro har, bada ere, salbuespenik. 
Lur Gainean ordea, “eraikitzailearen erabakiek” 
grabitatearen legea hauts dezakete nahi dutenean, 
horregatik kontu handia izan behar da, geruzak ez 
baitaude “grabitatearen indarraren” arabera ezarri-
rik, “eraikitzailearen borondatearen” arabera bai-
zik. Egia bada ere, oro har Sakonen dauden geru-
zak Zaharrenak direla, eta Koroatzean daudenak 
Berrienak. Baina Metodo Arkeologikoa bera da.
Unitate Estratigrafi koa (UE) inguruan dituen 
beste elementuetatik estratigrafi koki indibidua-
lizagarriak diren elementuak dira. Ez dute zertan 
elementu bereziak izan behar, hori da Metodo 
Arkeologikoaren abantaila handia. Izan daitezke, 
Horma Atal Huts bat, edo Leiho Atal bat, Habe-zu-
lo bat, Zoru-egitura bat e.a. UE-ak bi motatakoak 
dira, Elementuak eta Interfazeak. Lehenak eraikit-
ze Ekintza suposatzen dute, eta Izaera Fisikoa dute, 
bigarrenak ordea Eraistea Ekintza suposatzen dute, 
eta ez dute Izaera Fisikorik, baina funtsezkoak 
dira ere. Horregatik Lehenak Positiboak di-
rela esaten dugu, eta Bigarrenak Negatiboak.
Aztarnategi batean, Lur Azpian eta Lur Gainean 
dauden UE guztiak identifi katuta ditugunean, Akti-
bitateetan biltzen ditugu, hau da, Eraikuntza Bultza-
da berean eginak direnak. Eta ondoren, Aktibitateak 
bilduko ditugu Eraikin Fase Historikoak osatzeko.
20. mendearen bukaeran, historialari amerikar 
batek, bere Doktoretza Tesian, sistema bat propo-
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 Eta Tesi hau bukatzeko, gogora dezagun 
zer zion, 20. mendean, Metodo Arkeologikoa era-
bili zuen lehenetariko Historialari italiar Andrea 
Carandini-k, hain zuzen ere, Arkitektoei buruz,

“Ikusten dugu arkitektoek [errestaurazioak] proie-
ktatzen dituztela, [eraikinaren] irakurketa Histo-
riko-Artistiko Generiko, eta Formal bat egin on-
doren, guk dakigunez Analisi Arkeologiko baten 
antza duena, Astrologiak, Astronomiaren antza 
duen modu bertsuan… Egon zen garai bat Ar-
kitektoa Arkeologoa zena. Gero Arkeologia utzi 
egin zuen, bere burua Artistatzat hartuz, hain zu-
zen ere, Arkeologiak Metodo Estratigrafi koa har-
tu zuenean, eta arrazoi honengatik, ez da, eta izan 
beharko luke, Arkitekturaren Jakinduriaren parte”.

Lan honen nahia, hain justu, zera da, Arkitektoek 
inoiz galdu behar ez zuten Arlo hori Berreskuratzea.

Aktibitate 8. Kanpoko Eskailera.
(UE -6, -29, -33, 72, 73, -47, -48, -68, -38, 7, 8, 
57, 58, 30, 9, 24, 69, 37) 

Aktibitate 9. Leiho Gurutzedunak, Leiho Bakuna, 
eta Tximiniak.
(UE -10, -80, -117, -107, -113, 11, 81, 118, 108 
,114, -22, -95, 23, 96, -101, 102) 

Aktibitate 10. Eraikinaren Abandonatzea.
(UE -19, -12, -66, -70, -14, -91, -103, -13, -82, 
-97, -74 -121, -120, -119, -105, -116, -109, -126, 
-84, 85, 83, 99)  

Aktibitate 11. Eraikinaren Berreraikuntza. 
(UE 83, 85, 99, 15, 16, 67, 71 -25, -134, 26, 135, 
53, 54, 75, 125, 94, 140, 141, 93 131, 111, 115, 
138,  92, 104, 127, -89, -88, 90, 106, 100, -129, 
130, 59, 132, -78, -128, 122, -112, 110, 79, -51, 
52, 17, -20, 21) 

Eta azkenik, Dorrearen Eraikuntza Fase Histo-
rikoak proposatu ditugu.

Fase 1. Erdi Aroa, 11. mendea. 
Hormatxoa.

Fase 2. Erdi Aroa, 12. mendea.
Egungo Dorrearen Eraikitzea, Kornisaraino.

Fase 3. Erdi Aroa, 13. mendea. 
Kornisadun Dorrea.

Fase 4. Erdi Aroa, 13. mendea. 
Matxakoldun Dorrea

Fase 5. Erdi Aroa, 14. mendea. 
Eserlekudun-leihoak, Tximinia, Gezi-leihoak.

Fase 6 Errenaisantza, 15. mendea. 
Berrikuntzak. Kanpoko Eskailera Dorrea. 

Fase 7. Errenaisantza 15-16. mendea. 
Berrikuntzak. Ate Nagusia, Leiho Gurutzedunak.

Fase 8. Barrokoa, 17. mendea. 
Abandonatzea.

Fase 9. Aro Garaikidea, 19-21 mendea. 
Berreraikuntza. 
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