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TOLOSA _ Tolosako alde zaharra

Monteskuren magalean eta 
Oria ibaiaren haranean  
lehenengo dorre feudala  
kokatzen da  (garai hartan 
Laskoaingo bailara deitua).

Felipe Gorriti plaza deritzogu lekurin egokiena gure ``sukaldaritza eta gastrono-
mia zentrua´´ kokatzeko. Izan ere, Alde Zaharraren ahoan egoteaz aparte, 
Tolosako bi azoka merkatuekin lerrokatzen da ( Zerkausia eta Berdura plaza) 
Kale Nagusiari esker. 

Oria ibaiaren beste ertzean 
Arrameleko San Juan ermita 
(ospitalea) eraikikiko da. Bi 
eraikin hauen arteko 
konexioa ahalbidetze 
Arrameleko eta Nafarroako 
zubiak eraikiko dira. 

Bi zubi hauetaik ``Camino 
Real´´ izeneko bidea pasako 
da (Madrid eta Frantzia 
batzen dituena). Horrela ba 
dorre feudalaren babesean 
eta ``Camino Real´´ bidean 
zehar lehenengo asentamen-
duak agertuko dira, Kale 
nagusia sortuz. 

Lote gotikoak handitzen 
zabaltzen hasiko dira bailaran 
zehar errekaren eta mendia-
ren babesean, kaleak eta 
berezko herria sortuz.  
Erlijioaren eragina dela eta  
lehenengo kristau ermita 
altxatuko da. 

Defensta handitzko nahian 
harresia altxatuko da. Ermita-
ren leku estrategikoa dela eta, 
hura eraitsi eta Eliza eraikiko 
da. Izan ere herri osoari 
fatxada (aurpegia) ematen 
dio eta ibiairen babesa dauka. 

Babesa guztiz zihurtatzeko 
Erretengibel kanala handitu 
eta irekiko da bertan herria-
ren beharrak hornituko duen 
lehen errota eraikiz. 
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Plazaren izaera asko aldatzen da 
alboko eraikinak direla eta. Perspekti-
bak asko in�ueziatzen du haren izaera 
eta morfologian. Plazara zubiaren 
aldetik sartzen bagara, daukagun 
ikuspuntua itxiturarena da, hots, 
plazaren formarena. Alde zaharreko 
kaleetatik sartzen bagara, aurrera joan 
ahala, plaza desegiten joango da ez 
dagoelako muga bisualik. 

Alde zaharreko dendak hornitzeko 
kamioiak sartzen dria kale estuetan 
zehar. Merkantziako autoek egiten 
duten ibilbidea goizeko 14:30ak arte. 
Beraien tamaina dela zonalde 
honetatik ateratzen dira alde 
zaharretik eta Nafarroako zubitik 
sartu, norabide bakarra mantenduz. 

Andre Mari kalean badira lur-azpiko 
aparkalekuak duten etxe blokeak. 
Hori dela eta, auto partikularrek bi 
norabideko ibilbidea egin hoi dute 
plazan zehar. 

Brea beltzez 
asfaltaturiko 
guneak. 

Pasatzen diren OINEZKO KOPURUA

Plazak izan duen 
eraldatze historiko eta 
merkatarien bide luzez 

izateko  kutsua dela 
eta, zaldi ferrak eta 
gurdien gurpilen 

arrastoak jarri dira, 
antzinako garaiaren 

memoria eta 
erreferentzia modura. 

Gaur egun dagoen espaloia 
mantendu da, beste 
harrizko pabimentua kota 
berera altxaz. 

Bidegorria luzatu egin da eta 
bere zati batean kotxeen 
irteera kokatu da. Horreta-
rako  plazaren norabide eta 
mateial bereko pabimentua 
erabili da.

Plazaren material eta modulazio berdina bada 
ere, bere noranzkoa aldatu da bi arrazoiengatik. 
Alde batetik plaza delimitatzen duten eraikinak 
bertan bukatzen direlako. Eta bestetk, plazaren 
izaera galtzen duelako, eta kaleak modu 
elkarzut bateko noranzkoa hartzen duelako.

Plazarentzako 20 x 40 cm-ko 
modulua duen harrizko piezak 
erabili dira. Pieza hauek plazak duen 
trantsizio norabidea indartzen dute. 
Beraien harteko junturak ia nuluak 
dira koxkak sor ez daitezen, 

Gaur egun asfaltuez zegoen gunea da. 
Gune honetan Tolosa guztian zehar 
dagoen Tolosako baldosa erabiltzea 
erabaki da. Beste albotik datorren 
kalearekin bat eginez eta gure eraikin 
publikoari terrazagunea sortuz

Zuhaitzaren posizioa aztertu egin da,. Plazan zaudelarik 
zubirantz begiratzrako garaian, eraikinen ausentzia dela eta, 
plazaren itxierak ihes egiten zuen. Hori sahiesteko zuhaitza 
kokatu da plazaren muturrean zubiarekin lerrokatuz. 

Gainera gure eraikinaren terrazari beste kutsu bat ematen 
dio. 

Gure eraikinera harrera 
egiten digun pabimen-
tua, bertara sartzeko 
keinua eginez. 
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Alde zahareko sarreran eta Felipe 
Gorriti plazara ematen duten 
kaleetatik ikusten den eraikinaren 
zatia. 

Goitik behera: 
 Korreo Kalea
 Kale Nagusia
 Enperadore Kalea

Gaur egungo eraikinaren potent-
zial handienetakoa duen fatxada 
da. Fatxada honek plaza egitura-
tu eta mugatzean gain, pareta 
modura jokatzen du eta plazaren 
trantsizioa bideratu. Hori dela 
eta, eraikinaren sarrerak eskinetik 
egitea proposatzen da. Eraikina 
bolumen ikononiko bihurtuz 
plazarentzako. 

Bolumen berriak plaza osoan 
presentzia ez sortzeko aztertzen 
da, behar duen puntu estrategi-
koetan sarrerari forma emanez. 
Bestetik, atzeko guneak bolumen 
berria gehitzen zaion harren 
bertako pasoa uzten da, estalitako 
pasealekua bilakatuz. 

Bisualki moztu beharreko guneak. 
Eraikinari bolumenak kentzean 
plazaren morfologia zalantzan 
jartzen da, eta horiek ixteko 
(gutxienez bisualki) beharra 
sortzen da. Plazan gaudenean edo 
bertara gerturatzen zaindu 
beharreko perspektibak adieraz-
ten dira eskema honetan. 

Plazatik perspektibak alde egiten 
duen puntu bakarrean, Andra Mari 
kalea eta estalitako pasealekua 
elkartzen dira. Bertan ``begirato-
ki´´ modukoa proposatzen da. 
Harresiaren berreskupenarekin 
batera, hari kontraste egiten dio 
plataforma xumea, alde zaharreko 
girotik aldendu eta errekaren 
izaerara hurbiltzen gaituena. 
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Egurrezko egitura duen tradizioari jarraikiz, barne birmoldaketa egitean egurrezko egitura erabiltzea erabaki da. 
Eraikinaren erabilera berria dela eta, egitura ere kutsu berdinarekin egingo da, horrela, leihoek harrizko hormetan sortzen 
duten presentzia kontuan hartu da. 

Hots, leihoen atzekaldean esperientzia kotidianoak gertatzen dira, egunerokotasunaren islada bailiran. Honako simbolis-
moa kontuan harturik, leihoen errepikapen modulua jarraitu da eraikina hiru bandatan banatzeko.Alde banatan dauden bi 
banda ekintza gelak izango dira eta erdiko aldiz zirkulazio banda, komunikazio bertikala izango duena.  

Eskaileraren bermearentzat eta nukleo 
zentrakeko kaxarentzat hormigoi 
armatuzko karga hormak erabiltzea 
erabaki da, erdiko gunea egituratuz. 

Albo banatako bandek egurrezko 
habeek egituratuko dute eta itxitura 
moduan kanpoaldeko azalaren kutsu 
berbera erabiliko da: polikarbonato. 
Horrela partizio arinak sortuko ditugu, 
gehiegizko kargak sortu gabe. 

T e i l a t u a r e n 
egitura zortzi 
egurrezko goraize 
zertxez osatua dago, 
eta bertan habexkak 
bermatzen dira. 

Zertxei esker, azken solairuan 
espazio diafanoa sortzeko 
aukera ematen da sabai inklina-
tu baten azpian. 

Eraikinaren barneko 
egituraren ``modulu 
bat´´. Behe oineko 
zutabea harrizkoa 
izanik eta beste guztia 
egurrezkoa. Batez ere 
25 x 25 eta 30 x 30 
cm-ko zutabe eta 
habeak dira. Habexkak 
aldiz 10 x 10 
cm-takoak dira. 

Teilatuaren 
egitura goraize zertxa Bandaren irudia Distribuzioaren garapena

Bestetik, oso kontuan hartu dira eraikin hauek sortu ditzazketen “frenteak”. 
Erdi aroko kale estuetan zehar paseatzerakoan bapatean leku ireki bat 
agertzen zaigu eraikinez betea. Eraikin hauek espazio diafano honen mugat-
zaile egiten dute, bertan guztizko presentzia edukiz.

NEURRIKO ESKALA 
Eraikinak behe solairua + bi solairuek osatuko dute, 12 metro inguruko altuera 
bat lortuz inguruko eraikinen eskalarekin bat eginez. Gainera, estalki laua 
izatean, estalkia ere erebailtzeko aukera ematen da. 

Eraikinen irekidurek terraza bat izkutatzen dute, argi naturala pasatzen utziz 
baina kanpotik barrurako ikuspegia eragotziz. Argi joko honek alderantziz ere 
funtzionatzen du, gauean barrutik kanporako argi art�zialak erlauntzaren 
irudi eszeniko bat sortuz. 

MATERIALTASUNA 
Oraingoan ere eskala txikiko eta xehetasunezko material bat aukeratu da: 
adreilu karabista (klinkerra). Atodo Jauregiaren irekiduretan (leiho zuloak) eta 
Hanoi herriko etxebizitzan (H&P Architects) inspiratu gara, gertutasunezko 
arkitektura bat sortzeko. 

Eraikin berrian hormigoi armatuzko egitura egitea erabaki da, adreiluak 
hartuko duen pisua dela eta. 

Adreiluaren trama oso kontuan hartu da eraikinaren bolumetria eta diment-
sioa aztertzeko garaian. Horrela ba, adreilua bera da eraikinaren neurria. Zulo 
irekiduretarako ere tramaren jarraipena eman zaio, etenik sortu gabe. Beraz, 
leihoak nun dauden intuitu dezakegun arren, kanpotik barrurako ikuspegia 
zailtzen zaigu, argitasuna eragotzi gabe. 

Eskala gabeko azal 
honek ibai ertzaren beste 
ertzetik presentzia edukiko 
duen arren, F. Gorriti plazan puntu 
bakar batzuetatik baino ez da ikusgai 
izango. Bi gune desberdin bereiziko diren 
arren (eraikinaren parte dena, eta pasealekua), 
bolumen bakarrar eta uniformearen sentsazioa lortu nahi da. 

Honako kriterioak jarraitu dira polikarbonatozko fatxada uniformea egiteko. 
-Leheneik eta behin, eraikinaren Hego eta Ekialdeko fatxadak estaltzeko beharra zegoen. 
Hegoaldekoa, mehelina bilakatu delako, eta mendebaldekoko leihoek ez zutelako inongo 
orden edo erakargarritasunik adierazten. Beraz bi gune hauek bolumen batez estaltzea 
erabaki da. 

-Aipaturiko lehikoek ez zutenez inongo modulaziorik, zeharrargia den polikarbonatoa 
aukeratu da material modura argia uniformeki sartu ahal izateko, leihoa edozein lekutan 
kokatu badago ere. 

-Egurrezko egitura aukeratu da (eta ez metalezkoa) Tolosaldean zehar dauden zerrategi 
kantitate handiarengatik (Tolosa, berrobi, Leaburu...). Horrela lokala den material bat eta 
Km 0-ko kontsumoa bultzatzea da helburua. 

Gaur egungo eraikinak 3 bolumen desberdin dituenez, bolumen nagusia uztea erabakitzen da 
eraikinaren izaerak indarra hartu dezan (garajeak eta erantsitako etxebizitzak kenduz). Ondorioz 
mehelin bat sortzen da. Eraikinaren atzeko aldea (ibaiara jotzen duena) azal geometrizatu 

batekin estaltzea proposatzen da, 
eraikinaren bolumen nagusia-

ren menpean. 

eraikina

Tolosako Gastronomia eta Sukaldaritza Zentroa
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