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ARTIKULU ZIENTIFIKOA

Dolare-baserrien ikerketa eta
hausnarketatik birgaitzera
Laburpena: Dolare-baserrien gaineko
ikerketa oinarritzat hartuz, horien
birgaitzerako zenbait irizpide eta
estrategia mahaigaineratu dira 2019an
EHUko Donostiako Arkitektura Eskolan
emandako bi hitzalditan.
Hitz-gakoak: dolare-baserriak,
ikerketa, birgaitzerako irizpideak.

Abstract: Based on the research of wineryfarms (tolare-baserriak), intervention
criteria and strategies carried out in the
rehabilitation of this type of buildings were
explained through two conferences that
held during the year 2019 in the School of
Architecture of San Sebastian.
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Artikulu honen egileak Ibon Telleria Julian arkitektoa eta
EHUko irakaslea (zeina XV. mendeko dolare-baserrien
garapenaren gaineko doktorego-tesia burutzen ari den)
eta Maite Leturia Nabaroa arkitektoa gara (zeinak 2010-11
ikasturteko baserrien inguruko EHUko kolaborazio-beka
baten bidez gaia jorratzeari ekin zion). Hori horrela izanik,
azken urte hauetan aurrera eramaten ari garen dolarebaserrien gaineko ikerketa-lanen ondorioz, mota hauetako
hainbat baserri birgaitzeko aukera izan dugu. Era horretan,
Errezilgo Loidi Azpikoa baserria eta Alkizako Garaikoetxea
baserriaren proiektuak aitzakiatzat hartuz, esku-hartzeak
aurrera eramaterakoan kontuan hartu beharreko irizpideen
gainean egin ditugun hausnarketak eta proiektuaren arabera
har daitezkeen estrategia ezberdinak plazaratzeko aukera
suertatu zen Donostiako Arkitektura Eskolan 2019an
emandako bi hitzalditan. Lehenengo hitzaldia Birgaitzeko
Aipameneko «Ondareko interbentzioaren aurretiko
analisiak» irakasgaiaren inguruan izan zen eta, bigarrena,
aldiz, Eraikitako Ondarearen eta Eraikinen Birgaitze,
Zaharberritze eta Kudeaketa Masterreko «Birgaitzeko
teknikak» irakasgaiaren inguruan.
0. Aurretiko lanak: azterlanak
Aurre-existentzia baten gaineko esku-hartze batean
edozein arkitektura-proiektutan garrantzia duten faktoreez
gain eraikina beraren ulermena ezinbestekoa da (Annoni,
1946).
Batetik, aurre-existentziaren nortasuna ulertu behar da.
Kasu honetan, baserria (jatorrian behinik behin) edukiontzi
bat den eraikinak eta bere lurrek osatzen duten sistema bat
dela ulertzen dugu (Santana et alii, 2001). Baina, bestetik,

baserri bakoitzak bere garapena izan duela onartu behar
da. Hau da, denboran zehar (bai lurrarekiko loturan, bai
erabilera-aniztasunean zein bizitokiaren okupazio-mailan)
aldaketak izan dituela barneratzea ezinbestekoa da, gure
esku hartzea, hurrengo fase bat bezala ulertzeko (Fernando
García-Huidobro et alii, 2008).
Kontzeptu hauek ulerterrazagoak izateko bi dolarebaserritan burututako esku-hartzeak azaldu ziren. Dolarebaserriak oso identifikagarriak dira, egiturak prentsa-makina
bere baitan hartzeko egitura pieza bereziak ditu eta. Makina
eraiki ahal izateko bi habe-tarte izan behar zituen gutxienez
eta beharraren arabera habe-tarteak gehitzen zitzaizkion
(Telleria, 2009).
Egiturek izaten dituzten ondurei jarraituz (2. irudia) eta
eraikuntza-sistema ezberdinak irakurriz, jatorrizko eraikina
eta bere garapena nolakoa zen aditzera eman diezaguke.
Esaterako, Garaikoetxea baserrian garbi ikus daiteke
eraikinaren egitura erabat zurezkoa zela bere garaian, eta,
aurreragoko fase batean perimetroa harrizko hormez
ordezkatu zutela. Loidiazpikoa baserrian, aldiz, egun fatxada
nagusia den hori, jatorrian ez zegoela ikus daiteke, zurezko
egituraren kalitate konstruktibo ezberdinek, norabidealdaketak, barruan azaltzen den oholtzak eta fatxadan
tarte horretan duen bilbadurak tesi horretara bideratzen
gaituzte eta. Hau ere, jatorrian guztiz zurezkoa izan zitekeen
(Susperregi et alii, 2017).
Beraz, argi ikus daiteke gaur egun daukagun eraikin
hauen irudia eta jatorrian zutena guztiz ezberdinak direla.
Hau da, garapen sakon bat jasan dute, bai erabileran, bai
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2. irudia ~ Garaikoetxeako habe bateko ondura, jatorrian zurezko fatxada
zuela adierazten duena.
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1. irudia ~ Bi habe-tarteko dolare-baserri baten ebaketa.

5. irudia ~ Loidi Azpikoa baserriaren proiektuko behe-oina.

7. irudia ~ Loidi Azpikoa baserriko ganbarako fatxada berria barrutik.

6. irudia ~ Loidi Azpikoa baserriaren proiektuko goi-oina.
Egileak ~ Maite Leturia eta Ibon Telleria.
28~ Loidi Azpikoa baserriko ganbarako fatxada berria kanpotik.
8. irudia
Egileak ~ Maite Leturia eta Ibon Telleria.
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3. irudia ~ Loidi Azpikoa baserriaren balizko garapena.
4. irudia ~ Edukiontzia / Kanpo- eta barne-espazioak / Klimatizatutako espazioak.
Egileak ~ Maite Leturia eta Ibon Telleria.

materialtasunean eta bai proiektatzen duten irudian.
Garapen hori ulertzeak esku-hartzerako jarrera aldatzen
digu, hau da, ezagutzak «berdin mantendu beharraren»
jarrerarekin hausten laguntzen digu, eta dagokigun hurrengo
fase horri ikuspegi arkitektonikoago bat emateko norabidean
kokatzen gaitu (Khan, 2012).

esku-hartzea nabarmentzen du, jatorrizkoa eta berria
dena desberdinduz, hau da, fase berria agerian utziz eta
egitura nagusia nabarmenduz (Riegl, 2007).
Aldagai hauek guztiak kontuan hartuz espazio mota
ezberdinak izateko aukera oparoa da, eta, eraikin mota
hauek aberastasun hori izateko aukera ematen digute.

1. Proiekturako irizpideak

1.1. Loidi Azpikoan hartutako erabakiak

Honelako lanak proiektatzeko garaian zenbait irizpide
mahai gainean izaten ditugu une oro:

•

•

•

•

•

Espazioaren kolmatazio eza: Baserriaren eraikina
edukiontzi handi bat da (Santana et alii, 2001), non
gertaera ezberdinak izaten diren. Hori espazioak ez
betetzeak dakarren malgutasunak ahalbideratzen du.
Espazio ezberdinen izaera ezberdinak: Izaera
ezberdinetako espazioak proiektatzen baditugu,
programa guztiz definitu beharrean, espazioen izaerak
eramango gaitu espazio horiek modu batera edo
bestera erabiltzera. Horretarako pribatutasun-maila,
isolamendu- eta klimatizazio-maila, argiztapen naturala,
intsolazioa, bolumena eta abar hartuko dira kontuan
(Monteys, 2015).
Fatxadaren gaineko esku-hartzeak: Egungo erronka
nagusia argi naturalaren sarreraren areagotzea nola
gauzatu da: fatxada berria barrurantz erretiratuz,
zurezko fatxadetan integratuz, etab. (Camponovo
Baumgartner architecten, 2012).
Egitura nagusia balioan jarri: Eraikin hauetan egitura
nagusia da balioa ematen diona. Hori balioan jartzeko
bera bistaratzea da helburua eta, bestetik, material
berrien aldean jatorrizkoa nabarmentzea. Esfortzu
ekonomikoa ere egitura nagusi hau birgaitzera doa, eta
askotan aldatu behar izaten den 2. ordenako egitura
material merkeagoekin egiten da. Dena den, horrek

Programa: etxebizitza bat txertatu baserrian

Programaren ezarpena: Goi-oinean txertatu da etxebizitza,
behe-oina (lurrarekin kontaktuan dagoena) familiako beste
kideek erabiliko baitute.
Beranduago eraiki zen habe-tartea zirkulazio guztiak
antolatuko dituen eta erabilera jakinik ez duen (ganbaraizaera mantenduko duen) espazio-banatzailea izango da,
zeinak behe-oineko ataria eta goi-oineko mandioko sarrera
biltzen dituen. Etxeko sukaldea habe-tarte honi dagokion
gune horretan txertatzen da, orientazio onena hartuz, eta,
nahi denean, ate zabalgarrien bidez, ganbararekin bat egin
dezake.
Espazio klimatizatu bakarra etxebizitzarena izango da, eta
horren barnean logelak eta komunak biltzen dituen bolumen
bat kokatzen da, egitura nagusia libratuz eta bolumen horren
sarrerak eratzen den espazio-banatzailean kokatuz.
•

Fatxadak eta argi naturalaren sarrera:

Etxebizitzaren espazio gehienak hegoalderantz kokatzen
dira, eta bertan zegoen itxitura, XX. mendean eraikitako
kalitate eskaseko itxitura, eraitsi eta berria barrurantz
erretiratu da bao handiagoak ireki ahal izateko. Kanpoko
azalean, jatorrizko egitura izan zitekeenaren egitura-sarea
osatu da (9. irudia). Ganbaran, aldiz, argi naturalaren sarrera
iragazia mantendu nahi izan da, jatorrizko nortasuna
mantenduz.
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1.2. Garaikoetxean hartutako erabakiak
•

Programa: ardo apardunaren biltegi, dastaketa-gunea
eta etxebizitza

Programaren ezarpena: Etxebizitzak behe-oineko hegoaldea
eta goi-oin osoa hartzen du. Behe-oinaren beste zatian
apardunaren biltegia, dastaketa-gunea eta harrerarako
bulego txiki bat hartuko ditu.
Apardunaren zatia ibilbide oso baten baitan kokatzen
da: beheko txakolindegian hasi eta mahastietara joateko
baserria gurutzatuz. Pasabide eta espazio-irekitasunak
tartekatuz, ibilbidea aberasten da eta dolare-baserriaren
bihotza den maserapea dastaketa-gune bihurtzen da.
•

Fatxadak eta argi naturalaren sarrera:

Fatxadari dagokionez, interbentzioa goi-oinean gauzatu da,
argi naturalaren sarrera duten espazio gurutzatuak sortuz.
Bestetik, egongelaren gunean fatxada ireki egin da eta eskala
eman zaio sareta-leiho baten bidez.

9. irudia ~ Garaikoetxea baserriaren proiektuko behe-oina.

2. Egituraren kontsolidazioa, bere baitako proiektua
Proiektu hauek beren baitan beste proiektu bat biltzen dute,
egituraren kontsolidazioa dena. Horretarako bi aukera
ditugu: egitura desmuntatu eta muntatu (Santana et alii,
2003) edo beharreko lekuetan esku hartu.
Esku-hartze mota baten ala bestearen alde egiteko hainbat
faktore daude. Egitura desmuntatu eta berriro muntatzea
esku-hartze orokorragoa izanik garestiagoa da, eta, askotan
ez dago ahalmenik horretarako. Bestalde, egitura guztia
ikuskatzeko eta korapilo guztiak behar bezala askatzen
direlako segurtasuna daukagu, eta, gainera, falta diren piezak
mihiztadura bidez lotzeko beste aukerarik ez dago. Horrek
eduki dezakeen desabantaila da ehunka urtetan zehar lotuta
egon diren piezak askatzean lotura horien zurruntasuna
galtzea.
Behar diren piezak aldatzean soilik, aldiz, zaila da askatutako
korapiloak pieza gehigarri edo metalikorik gabe lotzea,
baina, ekonomikoki kontrolatuagoa izan daiteke, nahiz eta
ezustekoak azaleratzeko arriskua handiagoa den. Eta, tokian
tokiko kirurgiekin estrategia globalak gauzatzea zailagoa da.
2.1. Loidi Azpikoa: egitura
kirurgikoa

gaineko

esku-hartze

Loidi Azpikoa baserrian, bezeroak baserriaren beheoina obra bitartean erabilgarria izan zedin nahi zuen, eta,
ondorioz, esku-hartze minimo bat egitea zen helburu, ahalik
eta gutxien ukituz. Horretaz gain, diru-laguntzen epeen
presiopean zegoen jabegoa, beraz, lehenik eta behin, estalkia
gauzatzea erabaki zen.
Argi zegoen jatorrizko egitura nagusiaren lotura
esanguratsuak zeintzuk ziren, beraz, horiek mantendu eta
ez askatzeko premisarekin horren gainean esku-hartzea
erabaki zen. Horrela, zuzen zegoen zeharkako portikoa
oinarritzat hartuz, okerraren gainean kaltze-sistema bat
gauzatu zen, jatorrizko egitura nabarmentzeko tarteak utziz
eta arestian aipaturiko materialtasun-irizpideei jarraituz.
30

10. irudia ~ Garaikoetxea baserriaren proiektuko goi-oina.

11. irudia ~ Loidi Azpikoa baserriaren proiektuko hegoaldeko fatxada.

12. irudia ~ Garaikoetxea baserriaren proiektuko hegoaldeko fatxada.
Egileak ~ Maite Leturia eta Ibon Telleria.
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Behe-oinari dagokionez, nahiz eta aurretik korapiloak goitik
ireki, oholtzaren zati handi bat askatzerakoan, korapiloen
zurruntasun eza garbi ikusi zen, eta, soluzio ezberdinak
proposatu behar izan ziren. Batetik, lotura-elementu
metalikoak txertatu behar izan ziren, eta, bestetik, piezei
forma bereziak eman behar izan zitzaizkien jatorrizko
egitura jaso ahal izateko.
2.2 Garaikoetxea: egitura desmuntatu - osatu - muntatu
Garaikoetxea baserrian, aldiz, jabegoak sistema integrala
aurrera eramateko esfortzua egitea erabaki zuen.

13. irudia ~ Loidi Azpikoa baserriko kaltze-sistema.

Lehenik eta behin, egitura, izendatzen da, desmuntatu
egiten da eta piezen balorazioa dator. Ahal diren pieza
gehienak mantendu eta erretxina bidez lotutako haritzezko
txertaketak egiten zaizkie. Kasu honetan beste eraikin
batetik berreskuratutako haritzezko egiturekin egin dira
txertaketak.
Prozesuak berak, gainera, ikerketarako aukera areagotzen
du. Mundu honetan gabiltzanok jatorrizko egituren inguruko
galdera asko ditugu ebazteko oraindik ere (zenbait lotura
mota, proiektuan eta eraikuntzan hartutako erabakien
aldeak…) eta desmuntatze-prozesuari jarraitzeak aukera
ematen digu horietako zenbait argitzeko.
Dena dela, honelako esku-hartzeak gauzatu ahal izateko
ezinbestekoa da zurginaren ofizioa berreskuratu eta
sustatzea. Era horretan soilik jarriko baita balioan daukagun
ondarea, jakinduriatik, alegia (Svend M. Hvass, 1998). Eta,
bestetik, proiektua garatzen dugunon eraikinak ulertzeko
gaitasuna ezinbestekoa da, horrek emango baitigu dagokigun
hurrengo fase horiei kalitate arkitektonikoa emateko
gaitasuna.
///

14. irudia ~ Loidi Azpikoa baserriko txertaketa eta lotura metalikoak.
Egileak ~ Maite Leturia eta Ibon Telleria.
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