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LABURPENA: Artikulu honen helburua, XIX. eta XX. mendeetan
zehar, iturri termalek sortutako jarduerari lotutako ondare arkitektonikoaren inguruan hausnarketa bat egitea da.

ABSTRACT: The purpose of this article is to explore the architecture heritage that was produced linked to the exploitation of water
springs during the 19th and 20th centuries.
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Sarrera

Urteetan zehar, bainuetxeak uraren bitartezko sendaketak
egiteko erabili dira. Hori dela-eta, bainuetxeen inguruko
ikerketa-lan gehienak osasun eta zientziaren ikuspuntutik egin
dira, eraikin hauen arkitekturari arreta handirik jarri gabe.
Ezer gutxi dakigu eraikin hauek diseinatu zituzten arkitektoei
buruz edo bainuetxeen inguruan aurkitu dezakegun paisaiari
buruz, hiria sortzeko duten gaitasunari edo inguruko arkitekturan izan duten eraginari buruz.
«Bainuetxeen arkitektura» hitza, gero eta hedatuago dago
eta bainuetxea osatzen duten eraikinen multzoa eta inguruko lorategi eta paisaia deskribatzeko erabiltzen da modu
orokor batean, elementu horien garaia, erabilerak, tamaina
edo kokapena kontuan hartu gabe. Eraikin hauek, oro har eta
kanpotik ikusita, oso eraikin sinpleak izan ohi dira, bolumen
errazak, oso trinkoak. Baina oinplanoari arreta jarriz gero,
erabiltzaileen beharretara egokitutako askotariko espazioak
eta aberastasun espazial bat aurkituko ditugu. Eguneko zein
gaueko jardunetara egokitutako espazioak, hala nola tamaina
handiko jangelak, aldagelak, kafetegiak, bainugelak, aisialdirako guneak, etab.
Artikulu honen helburua, XIX. eta XX. mendeetan zehar,
iturri termalek sortutako jarduerari lotutako ondare arkitektonikoaren inguruan hausnarketa bat egitea da.
Bainuetxeak historian zehar eta haien bilakaera

Penintsula guztian zehar, erromatarren garaitik erabiliak
izan diren iturri termalak aurkitu ditzakegu. Azken urteetan
burututako arkeologi indusketei esker, terma horien jatorri
zehatza ezagutzen dugu, baita urteetan zehar izan dituzten
erabilera ezberdinak eta bilakaera ere.

Erdi Aroan, kristautasunaren hedapenarekin, iturri termalen
erabilera murriztu egin zen Europa osoan, elizak ez baitzituen begi onez ikusten mota horretako praktikak. Berpizkundeak, ordea, zientziaren susperraldiarekin batera, iturri termal
eta sendagarrien balioaren handitzea ekarri zuen, bereziki
Italian idatzi eta inprentari esker Europa osora zabaldu ziren
hidrologiari buruzko zenbait libururi esker. 1697. urtean,
Espainian lehen aldiz, gai honi lotutako liburu bat idatzi zen,
Alfonso Limón Montero medikuaren El espejo cristalino de las
aguas de España, eta garai berean, Espainiako estatuak, jarduera honekin lotutako lehen osasun-arauak argitaratu zituen
(Sanchez Granjel, 1981).
Espainian, gaur egun ezagutzen ditugun bainuetxeen garapena eta hedapena XVIII. mendean hasi bazen ere, Euskal Herrian lehen bainuetxeak XIX. mendearen hasieran eraiki ziren
eta industrializazioak ekarri zituen gizarte eta ekonomiaren
aldaketa sakonekin batera eraldatu eta gaur egun duten itxura
bereganatu zuten.
Euskal Herriko bainuetxeek eta uraren bitartezko sendaketak
XIX. mendean izan zuten arrakastak Europan zabaldu zen
mugimendu higienistarekin lotura zuzena du. Pentsamendukorronte horrek gaixotasunaren sorrera eta eboluzioa
inguru sozial, anbiental eta espazio fisikoarekin lotzen zuen,
bainuetxea osatzen zuten espazio arkitektoniko ezberdinen
diseinuari garrantzia handia ematen ziotelarik. Mugimendu
horri jarraitzen zioten medikuek XIX. mendean hiri industrialetan egoten ziren osasun-egoera tamalgarriak eta langileen bizitza-egoerak salatu ohi zituzten.
Bainuetxeak, gizartean lortu zuten garrantziari esker, garaiko
arkitekto ezagunenek diseinatu eta eraiki zituzten. Horren
adibide dugu Arrasateko Santa Agueda bainuetxea (1825),
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Zestoako Bainuetxearen oinplanoa. Gaur egungo egoera.
Iturria: Gipuzkoako arkitekturaren gida

Pedro Manuel de Ugartemendia arkitektoak eraikia, XIX.
mendean Gipuzkoan izan zen arkitekto eta hirigile garrantzitsuenetako bat zalantzarik gabe (Batzuen Artean, 1987).

ko bainuetxeko hotela (1893), J. Grases Riera arkitekto katalan
ezagunak eraikia (J. Grases Riera arkitektoak besteak beste
Madrilgo La Equitativa eraikina diseinatu zuen) (Urkia, 1985).

Industria Iraultzak lan-garaiaren eta aisialdi-garaiaren arteko
banaketa ekarri zuen eta «termalismoa» aisialdiarekin lotzen
hasi zen. Ordura arte bainuetxeen bezeroak nagusiki gaixoak izan baziren ere, iturri termalekin lotutako turismoaren
sorrerarekin, gaixoak ez ziren bezeroak nagusitzen hasi ziren
horien artean eta nagusiki burgesia eta hirietako aristokrazia.
Horrekin batera, arkitektoen belaunaldi berri bat iritsi zen,
horien artean Aretxabaletako bainuetxea (1842) eraiki zuen
Martín Saracibar arkitekto arabarra dugu. XX. mendearen
hasieran turismo termala Euskal Herri osoan hedatuta zegoen. Garai hartan trenbide-sareak hobetu ziren hiri nagusiak
eta bainuetxeak zituzten herriak lotuz.

Dudarik gabe, XIX. mendearen amaiera eta XX. mendearen
hasiera bitarteko garaia izan zen bainuetxeen eta haien jardueraren goieneko unea, ospe eta bisitari kopuru handiena lortu
zuten garaia. Gerra Zibilak egoera gozo hori hautsi zuen,
gerrateak iraun zuen urteetan bainuetxe asko ospitale bilakatu
ziren eta gerra amaitu ondoren haietako asko ez ziren berriro
ireki, bainuetxeen gainbeherari hasiera emanez.

Ordura arte udalerri edo elizaren esku zeuden bainuetxeak,
enpresarien, aristokraten edo partikularren esku geratu ziren
jarduera honen hedapena areagotuz. Orduan bainuetxe
asko zaharberritu eta handitu egin ziren etekin ekonomikoa
handitzeko, eraikin historikoari eraikin berriak atxikiz. Zati
berri haiek aisialdiarekin lotutako espazioak izan ohi ziren,
hala nola hotelak, dantzarako aretoak, jangelak, antzokiak,
erabilera anitzeko aretoak, kioskoak, etab. Garai hartan bainuetxe askotan medikuaren eta enpresariaren arteko eztabaidak
sortu ziren, bainuetxearen eginkizunaren aurrean ikuspuntu
ezberdinak sortu baitziren, alde batetik medikuek bainuetxearen erabilera sendatzailea defendatzen zuten, beste aldetik
enpresariak errentagarritasun ekonomikoa defendatzen zuen.
Garai horretakoa dugu Urberuaga bainuetxearen kasinoa
(1880), José Miguel de la Guardia arkitektoak eraikia eta Zestoa-
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Bainuetxeen arkitektura eta ondare arkitektoniko industriala

Bainuetxeen ondareak, ondare arkitektoniko industrialarekin
lotura zuzena duela begi bistan dago. Bainuetxeen hedapena, XIX. mendean zehar, Industria Iraultzak ekarri zituen
gizarte-aldaketekin batera eta haiei esker gertatu zen, industriarekin aberastu zen burgesia izan baitzen orduko bainuetxeen
bezero eta bultzatzaile nagusia, aristokrazia eta nobleziarekin
batera.
Horretaz gain, bainuetxeak eraiki zituzten arkitekto askok
eraikin industrialak diseinatu zituzten XIX. mendean zehar,
garai hartan ohikoa zen neoklasiko eta Art déco estiloan,
baina betiere Industria Iraultzak ahalbidetu zituen eraikuntzateknika estandarizatu berriak aplikatuz. Horrekin batera,
bainuetxeak XIX. mendean sortutako produkzio-sistema
industrialek bereganatu zituzten, ur-botilaratzeak, kremak
eta osasun-gaiak ekoizteko. Kasu batzuetan, bainuetxeek
aisialdiko aktibitateak alde batera utzi eta botilaratutako urprodukzioari ekin zioten, produkzio-gune bilakatuz, Alzolako
bainuetxean (Elgoibar) gertatu zen bezala (Larrinaga, ?).
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Santa Agueda bainuetxea, Arrasate. XIX. mendearen bukaera.
Iturria: Zumalakarregi Museoa

Gipuzkoako bainuetxeak. Eboluzio historikoa eta estilo arkitektonikoa

Bere lurraldean zituen iturri termal sendagarri ugariei esker,
Gipuzkoan XIX. mendearen hasieratik bainuetxeak eraikitzen
hasi ziren, eta Zestoakoa (1804) izan zen ateak zabaltzen
lehena. Ondoren eta XIX. mendean zehar, 10 bainuetxe
gehiago zabaldu ziren. Arrasateko Santa Ageda (1827),
Aretxabaletako Bainu Zaharrak (1843), Alzolako Urberuaga
(1846), Azkoitiako San Juan (1846), Ormaiztegiko bainuetxea
(1854), Lizartzako Insalus (1862), Eskoriatzako bainuetxea
(1865), Gabiriako bainuetxea (1867), Arretxabaletako Otalora
(1868) eta azkenik Ataungo Los remedios (1884). Horri esker
XIX. mendean, Gipuzkoa, bainuetxe gehien zituen lurraldea
zen estatu osoan. Era berean, garai hartan Donostia Erregeen
udako hiri bilakatu zen (Miramar Jauregia 1893. urtean eraiki
zen), Gipuzkoa osoak ospe handia lortuz.
Hasiera batean Gipuzkoako bainuetxe gehienak iturri termala
kokatzen zen lekuan eraikitako tamaina txikiko eraikinak
ziren. Bertara gaixoak hurbiltzen ziren ur sendagarria edatera.
Mota horretako lehen eraikina eta Gipuzkoan ezagutzen den

termalismoarekin lotutako lehen proiektua Zestoan eraiki zen
1776. urtean Gesalaga iturri termalaren ondoan (Gusalaga
iturburua 1760. urtean aurkitu zen).
Lehen aipatu bezala, XIX. mendean zehar eta inbertsio
ekonomiko handiei esker, bainuetxeak handitzen joan ziren,
aisialdiarekin lotutako funtzio berriak bereganatu zituzten
gerora ezagutu ditugun eta urtero milaka bisitari jasotzeko
prest zeuden instalazio konplexuak bilakatuz.
Kanpotik eta bolumetrikoki oso eraikin sinpleak ziren, beheko
solairua gehi 3 edo 4 solairuetan banatutako paralelepipedo
angeluzuzena. Oinplanoan eta barne-antolaketa, ordea,
konplexuagoa izan ohi zen, espazialki aberatsagoa baina oso
simetrikoa era berean.
Ezin daiteke baieztatu, Gipuzkoako bainuetxe guztietan
estilo arkitektoniko bakarra jarraitu zenik, baina estilo
historizista eta arkitekto bakoitzak modu pertsonal batean
erabilitako eklektizismoa nagusitu zirela esan daiteke. Horri
Frantziatik zetorren Art déco diseinu estiloa ere gehitu behar
zaio. Normalean bainuetxeari lotutako hotel handiak estilo
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Urberuaga Bainuetxea, Alzola (Elgoibar), 1927.
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Argazki Artxibategia

neoklasikoan eraikitzen ziren, fatxada nagusiaren erritmo
simetrikoa nabarmenduz. Bainuetxe barruan egon ohi zen
kapera, estilo neogotikoan eraikitzen zen. Zenbait areto
handitan, hala nola jangela, dantza-gela edo festa-saioekin lotutako espazioetan, estilo mudejar berria ere erabili zen ferraarkuekin. Bainu eta aldageletako ornamentazioa, mitologia
klasikoan oinarritutako eta ur-gaiekin lotutako elementu eta
animalietan oinarritzen zen (hala nola itsas maskorrak, igelak,
tritoiak edo ninfak).
Barne espazio nagusien handitasuna, bain uetxe guztietan
errepikatzen zen, hall edo sarrera erraldoi bat, pasillo zabalak,
sabai altuak eta eskailera ikusgarriak. Baina bainuetxearen
barne-espazioa konposatzeko erabiltzen ziren elementu guztietatik garrantzitsuena eta dudarik gabe esanguratsuena galeria edo korridorea zen. Galeria bainuetxe osoa egituratzen
zuen elementua zen eta normalean eraikina zentzu longitudinalean zeharkatzen zuen. Galeria bat edo gehiago egon
zitezkeen bainuetxean eta kasu batzuetan galeriak isolatuta
zegoen beste eraikin bat lotzeko erabiltzen zen zubi moduan. Galeria horiek argitasun handia jasotzen zuten alboetan
kokatzen ziren leiho handien bitartez, horrela bainuetxearen
barne-distribuzioa antolatzeaz gain, paseatzeko eta bisitarien
topaleku bilakatu ziren.
Konklusioa

Gaur egun, XIX. mendean zehar Gipuzkoan eraiki ziren bainuetxe guztietatik Zestoakoa da uraren bitartezko sendaketazerbitzuak eskaintzen jarraitzen duen bakarra.

Kasu batzuetan bainuetxeak kongregazio erlijiosoen esku
geratu ziren (Eskoriatzako Baños Viejos edo Aretxabaletako
Otalora bainuetxeak, gaur egun desagertuak) edo ospitale bilakatu ziren (Arrasateko Santa Agueda ospitale psikiatrikoa).
Lehen aipatu bezala, zenbait bainuetxek botilaratutako
ur-produkzioari ekin zioten (Alzola eta Insalus urak, azken
horren eraikin originala desagertu da) eta beste batzuek aktibitate industrial berriak jaso zituzten (Gabiriako bainuetxea
azuleju-fabrika bat da gaur egun). Beste eraikin asko Gerra
ondoren ateak itxi eta hondakin-egoeran daude gaur egun
edo desagertu egin dira (Larrinaga, 2010).
Gipuzkoak duen bainuetxeen ondare arkitektonikoa, estatu
mailan aurkitu daitekeen aberatsenetako bat da zalantzarik
gabe. XIX. mendean lurralde horrek bizi izan zuen loraldi
turistikoaren ondorioa da. Gaur egun zenbait eraikin egoera
tamalgarrian aurkitzen dira, hondakin-egoeran, horregatik
ezinbestekoa da ondare arkitektoniko horren azterketa sakona, kudeaketa eta balio-berritzea.
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