Aldiri, 2019, IV, 40, 53-56, ISSN 1889-7185

40. zenbakia / Topaketen kartografia III

ARTIKULU ZIENTIFIKOA

Dorretxeetatik jauregietara
Behe Erdi Aroko jauretxeen bilakaera Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan

Laburpena: EAEko jauretxeek garapen
sakona jasan zuten Behe Erdi Aroan zehar.
Ikerketak prozesu hori karakterizatzea
izan du helburu. Azterlana hiru fasetan
burutu da: iturri historikoen analisia,
landa-laneko azterketa eta sei eraikintiporen
ikerketa
konstruktiboa.
2.050 jauretxe inbentariatu dira, bost
tipologiatan sailkatuz.
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jauregiak, Behe Erdi Aroa, Euskal
Autonomia Erkidegoa.

Abstract: Basque Manor Houses evolved
during the Late Medieval Ages. This
work aims to characterize this process.
The research had three phases: analysis
of historical sources, field work and
constructive analysis of six buildings. 2050
Manor Houses were inventoried, which
were grouped into 5 typologies.
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Ikerketa hau 2013 eta 2019 urteen bitartean egindako
doktorego-tesiaren zati bat da. Lan honen helburu nagusia
EAEko Behe Erdi Aroko Jauretxeek jasandako garapen
arkitektoniko eta konstruktiboa ikertzea eta karakterizatzea
izan da. Tesia Euskal Herriko Unibertsitatearen Ikerketaren
arloko Errektoreordetzaren doktorego-aurreko bekaren
laguntzari esker egin da.

dituzte egungo ondare-katalogo eta araudian. Akats horien
ondorioz, esku-hartze arkitektoniko desegoki anitz burutu
dira azkeneko hamarkadetan: jauregi apal asko dorretxe
bezala «berreraiki» dira, jatorri defentsiboa zutela uste
zelako; eranskin originalak lurrera bota dira, araudian
«antolamendutik kanpo» zeudelako; edo barrualdeen
hustuketa sistematikoak egin dira, babesik ez zutelako.

///

Hori gutxi balitz bezala, jauretxe asko erabat abandonaturik
daude egun. XX. mendearen erdialdetik 472 eraikin
desagertu dira Euskal Autonomia Erkidegoan; gehienbat,
landa-inguruaren despopulatzeagatik Araban, eta hirien
kontrol gabeko hedapenagatik Bizkaian eta Gipuzkoan.
Gainera, burututako ikerketan 89 eraikin hondamendiegoeran aurkitu dira, ezer egin ezean, laster desagertuko
direnak.

Jauretxeak Behe Erdi Aroan euskal lurraldeetan bizi
izan zen gizarte iskanbilatsuaren isla dira. Defentsarako
dorretxeetatik Errenazimentu aurreko jauregietara,
jauretxeek eboluzio tipologiko eta konstruktibo sakona jasan
zuten XIV. eta XV. mendeetan zehar, momentu historiko
bakoitzaren baldintzetara egokituz. Eraikin hauek lurraldea
gobernatu zuten leinu eta gainontzeko botere-taldeen1
ikur eta etxebizitzak izan ziren. Jabeen nagusitasun soziala
eszenaratzeko, jauretxeek biztanle xumeen etxebizitzetatik
bereizi eta gailentzea lortu zuten; hasiera batean beraien
defentsarako gaitasun handiarekin eta, gerora, beste
ezaugarri batzuekin —harriaren erabilera sistematikoa,
bolumetria handiak, ornamentazio eta konposizio kultuen
erabilera...—.

Lanaren helburua eta metodologia

Ondare-balio handia duten arren, jauretxe asko
desagertzeko arriskuan daude gaur egun. Eraikin hauen
inguruan dauden faltsukeriek —dorretxeak kimatu
zirela ustea, eraikin guztiek jatorri defentsibo zutela
pentsatzea...— sailkapen- eta datazio-akats larriak eragin

Burututako doktoretza-tesiaren2 helburu nagusia izan da
EAEko Behe Erdi Aroko jauretxeek jasandako garapen
arkitektoniko eta konstruktiboa ikertzea eta karakterizatzea.
Lortutako emaitzek arriskuan dagoen ondare honen
babesaren alde egitea espero da, ondare-katalogoak zuzenduz
eta jabe eta esku-hartzaileei informazio erabilgarria eskainiz.
Xede hori lortzeko, hiru ikerketa osagarri garatu dira: Erdi
Aroko iturrien bidezko testuinguru historikoaren azterlana,
jauretxeen inguruko mito eta faltsukeriak ezeztatzeko;
eraikinen ezaugarri arkitektonikoen landa-laneko analisia,
datu-base bat eratzeko eta erakin-tipologiak multzokatzeko;

1 XV. mendetik aurrera beste botere-talde berri batzuk gailentzen joango
dira: hiribilduetako oligarkiak, merkatari-familiak, goi-kleroa eta aberastutako
nekazariak.

2 Las Residencias Señoriales Bajomedievales en el País Vasco. Análisis de la
evolución tipológica y del sistema constructivo. Tesia 2019ko uztailaren 23an
defendatu zen.
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1. irudia ~ EAEko Behe Erdi Aroko jauretxeak: dorretxeak eta jauregiak.
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eta garai desberdinetako sei jauretxeren analisi konstruktibo
sakona, eraikuntza-sistemak eta egitura-elementuek Behe
Erdi Aroan zehar jasan zuten bilakaera zehazteko.
Bigarren ikerketa-fasean bildutako informazioarekin EAEko
Behe Erdi Aroko Jauretxeen Inbentarioa egin da, GIS
programa baten bidez. Guztira 2.050 eraikin jaso dira: 675
Gipuzkoan, 581 Bizkaian eta 794 Araban (1. irudia). Gainera,
hondamendi-egoeran dauden jauretxeen Zerrenda Gorria
gauzatu da.
Defentsarako dorretxeen agerpena
Jauretxeei buruzko lehenengo erreferentzia zuzenak oso
berantiarrak dira, XIV. mendearen erdialdekoak3. Hondakin
arkeologiko eta testuen arabera, aurreko mendeetan
euskal lurraldeetako jaunak palatia izeneko eraikin multzo
sakabanatuetan bizi izan ziren, hasiera batean elementu
militarrik izan ez zutenak. XI. eta XIII. mendeen artean
erregeen menpeko gaztelu anitz eraiki ziren arren —
normalean, mendi-puntetan—, leinuek ez zituzten egitura
hauek beren etxebizitza iraunkorra kokatzeko erabili. Hots,
bizigarritasun gutxiko gotorleku hauen funtzio bakarra
erresumen arteko mugak ikuskatzea izan zen, soldadu talde
txikiak bertan kuarteleratuz.
Egoera baketsu hori XIV. mendearen bigarren herenetik
aurrera aldatu zen. Garai horretan, faktore berri batzuek
—krisi ekonomiko bortitza, hiribilduen gorakada eta
oinetxeen ugalketa— leinuen diru-sarrerak nabarmen
murriztuko dituzte, eta botere-talde gehienen biziraupena
zalantzan jarri (González Cembellín, 2004). Hori dela-eta,
leinuek iturri ekonomiko berriak bilatu behar izan zituzten,
beren lurraldeak handituz, ondoz ondoko aginte-taldeen
artean gatazkak areagotu zirelarik. Hamarkada gutxitan,
3 Testuetan agertzen den lehenengo jauretxea Armiñongo «Etxe gotortua»
da. Aipamena 1347. urtekoa da. Arabako Lurralde Historikoaren Agiritegia,
DAH, FCES, 001, 004.

54

gatazka horiek bailara guztietan zehar hedatu eta liskarren
eskala lurralde mailakoa bihurtu zen —Bando Gerrak—.
Gerra iraunkor horren testuinguruan, Ahaide Nagusiak
eta haien familiak babes gehiagoko etxebizitzak eraikitzen
hasi ziren. Europako beste toki batzuetan bezala (Aries eta
Duby, 1988; Macci eta Orgera, 1994; Emery, 1996; Liebgott,
2009; Sherlock, 2011), kontserbatu diren Behe Erdi Aroko
defentsarako jauretxe zaharrenak dorretxeak dira, altuera
eta trinkotasun handiko egitura paralelepipedoak. Hein
handi batean, dorretxeak aurreko mendeetako gaztelu
eta palatien arteko bat-egitea izan ziren. Gazteluetatik,
elementu militarrak ez ezik, harri bidezko eraikuntzasistema ere bereganatu zuten, baina etxebizitza beharretara
egokituta, oin-azalera eta argiztapen-zulo handiagoak eginez.
Palatietatik, aldiz, bizi- eta produkzio-gelak hartu zituzten,
era bertikal batean antolatuta.
Inbentarioan jasotako dorretxe gehienek lau solairu zituzten.
Beheko solairua oso hermetikoa zen, irekigune txiki eta
gutxirekin. Normalean biltegi handi baten funtzioa zuen,
janaria eta ura gordez, setio luzeei aurre egiteko. Eraikinaren
sarrera lehenengo solairuan zegoen, lurretik aldenduta,
arrazoi defentsiboengatik. Altuera horretan sala izeneko
gela handi bat kokatzen zen, gainontzeko solairuak baino
altuagoa zena. Espazio horretan jaunak eta bere ahaideek
eguneroko bizi-jarduera garrantzitsuenak betetzen zituzten
—oturuntzak, bisitarien harrerak, batzarrak...—. Bigarren
solairuan jaunaren eta bere familiaren ganbera pribatuak
zeuden. Horietan dorretxeen leiho handienak zeuden,
etxebizitza-funtzioarekin lotuta zeudenak. Azkeneko
solairuan, aldiz, eraikinen elementu militar eraginkorrenak
kokatzen ziren —almenak, matakanak, kadaltsoak eta
gezileihoak—.
Leinu baten azpiegitura produktiboen administrazio
zentroa izateaz gain (Azkarate eta García, 2004), lurralde
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eskalan «bando» baten Dorretxeek defentsa-sare bat bezala
funtzionatzen zuten, eskualde handiak eta merkataritza
bideak kontrolatuz (2. irudia). Era berean, leinu batzuek
estrategia hau hiribilduetan ezartzea lortu zuten, gune
hauen leku estrategikoak kontrolatzeko asmoarekin —
harresien ateak, plazak, portuak...—.
Dorretxeen suntsiketa eta jauregi-tipologia berrien
agerpena
Dokumentuen arabera, Bando Gerren liskar bortitzenak
1420. urtetik aurrera gertatu ziren, eta Bizkaiko,
Gipuzkoako eta Arabako iparraldeko dorretxe gehienak
suntsitu ziren. Hori dela-eta, 1457. urtean Enrique IV.a
erregeak jaun nagusiak erbestera bidali eta leinuen aurkako
arau berriak agindu zituen. Egile klasikoen arabera, garai
horretan dorretxe gehienen kimatzea burutu zen, eraikinen
goiko partea eta elementu militarrak desmuntatuz.
Aitzitik, egindako ikerketan ez da ustezko kimatze horien
ebidentziarik aurkitu. Testuetan agertzen diren aginduak
eraikinak erretzea eta/edo erabat lautu arte desmuntatzea
dira. Era berean, landa-laneko azterketan ez da eraikinen
hormetan mozketa estratigrafiko horizontalen arrastorik
aurkitu.
Eskualdea baketzeko asmoarekin, 1457. urtetik aurrera
Enrique IV.ak dorretxeen eraikuntza debekatu zuen. Neurri
horiek, ordea, ez zuten eragin bera izan hiru lurraldeetan.
Testu eta ebidentzia arkitektonikoen arabera, Bizkaian eta
Araban defentsarako jauretxeak eraikitzen jarraitu zuten
XV. mendeko azkeneko hamarkada arte. Gipuzkoan, aldiz,
neurriek eragin handiagoa izan zuten, hiribilduen Ermandade
boteretsu batek bultzatuta. Arau haiek zirela-eta, probintzia
horretako jaunak defentsarako gaitasun gabeko jauretxeak
eraikitzen hasi ziren, jauregi-tipologia berriak sortzen hasi
zirelarik.
Gipuzkoako Behe Erdi Aroko jauregirik zaharrenak jauregidorre motakoak dira (3. irudia, T2). Dorretxeen itxura

hartzea bilatzen bazuten ere, ikuspuntu poliorzetiko batetik,
jauregi-dorreek ez zuten defentsarako gaitasunik izan.
Eraikin horiek hiru solairutan antolatzen ziren: beheko
oina, eraikinaren sarrera handia, ataria eta zalditegiarekin;
solairu nagusia, bizitegi-funtzioa zuena; eta azken solairuko
teilatupea, biltegi bezala erabiltzen zena. Dorretxeekin
alderatuta, jauregi-dorreek oin-azalera handiagoak izan
zituzten, egitura sistema konplexuagoa bihurtzea eragin
zutenak. Erdiko partean zutoin-ilarak agertzen hasi ziren,
batzuetan sopanda eta besoekin, lotura zurrunak sortuz.
Landa-eremuan beste jauregi etzanago batzuk ere
agertu ziren (3. irudia, T3). Jauregi mota horietan funtzio
produktiboak garrantzi gorena hartu zuen, behe-oin guztia
nekazaritza eta abeltzaintzarako erabili baitzen. Eraikinotan
lehenengo solairuko etxebizitzak bere ate propioa zuen,
bertara kanpoaldeko eskailera batetik heltzen zen. Hain
zuzen ere, patin formako eskailera horiengatik, jauregi etzan
asko kimatutako dorretxe bezala sailkatu izan dira, eta
esku-hartze desegokiak eragin dira. Eraikin berantiarretan,
oin-azaleren handipenarekin, egituraren garapen berri bat
gertatu zen. Solairuen erdiko gunea indartzeko, 2 x 2 edo
3 x 3ko zutoin-sareak eraikitzen hasi ziren, bi norabidetan
txarrantxatzen zirenak.
XV. mendeko azken hamarkadatik aurrera, artilleriaren
garapena dela-eta, dorretxeak beren defentsarako gaitasuna
galtzen hasi ziren. Gainera, mende-aldaketak ekarri zituen
balio sozial berriek eta eskualde mailako gatazken murrizketak
jauretxe mota berrien agerpena ekarri zuen (3. irudia, T4).
Jauregi etzan kultu hauetan dekorazio-elementuek garrantzi
handia hartu zuten, normalean «Errege Katoliko» estiloan
egin zirenak —bolak, loreak, sogeatuak, iltze-buruak...—.
Bizigarritasun-balditzen garapena ere eman zen: barruko
atondura hobetzeko tximiniak, kanalizazioak eta letrinak
instalatzen hasi ziren; argiztapena hobetzeko, leiho-galeriak
eta eguterak eraiki ziren; edo suteen aurkako lehenengo
neurri orokortuak ezarri ziren, zurezko itxiturak debekatuz
eta mehelin-hormak derrigortuz.
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Azkeneko jauretxe-tipologia hiribilduetako jaun-etxea izan
zen, beste eraikin motekin alderatuta, askoz ere txikiagoa
eta soilagoa izan zena (3. irudia, T5). Normalean, bigarren
mailako aginte-taldeen —goi-kleroa, merkatariak, Ahaide
Txikiak...— etxebizitzak izan ziren. Kontserbatu diren
eraikin gehienak oso berantiarrak dira, XVI. mendeko
lehenengo hamarkadetakoak. Hiru altueratan antolatzen
ziren: behe-oinak funtzio ekonomikoa zuen —denda,
tailerra, bulegoa...—, lehenengo solairuan saloia kokatzen
zen eta azkeneko solairuan ganbera pribatuak zeuden. XVI.
mendeko bigarren herenetik aurrera, Behe Erdi Aroko
kutsuko jauretxeen eraikuntza asko murriztu zen. Italiatik
etorritako korronteek etxebizitza-tipologia berria ekarri
zuten: Errenazimentuko jauregia, gutxika aurreko ereduekin
hautsi eta izaera propioa hartu zuena.
Ondorioak
Lan honen bitartez, EAEko Behe Erdi Aroko jauretxeek
jasandako garapen arkitektoniko eta konstruktiboa ikertu
eta karakterizatu da. Bilakaera hori hainbat gertakari
historikoren ondorioa izan zen. XV. mendearen azkeneko
herenetik aurrera, jauregi-tipologia berriak etxebizitzaeredu defentsiboak ordezkatuz joan ziren. Aldaketa hori
Gipuzkoan gertatu zen lehenengo, Bizkaian eta Araban ez
bezala, hiribilduen Ermandade boteretsu batek dorretxeen
aurkako lege berriak betearaztea lortu zuelako. Bizkaiko eta
Arabako leinuek, ordea, defentsarako dorretxeak eraikitzen
jarraitzea lortu zuten XV. mendearen azken urteetara arte,
artilleriaren garapenak, gatazken jaitsierak eta balio sozial
berrien agerpenek eraikin horiek erabat zaharkituak utzi
zituzten arte.
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Ikerketan bildutako informazioarekin EAEko Behe Erdi
Aroko Jauretxeen Inbentarioa egin da, baita hondamendiegoeran dauden jauretxeen Zerrenda Gorri bat ere.
Inbentario horren bertsio digitala etorkizun hurbil batean
publikatzea espero da.
///
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