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LABURPENA: Gipuzkoako hiru baserri aztertzen dira artikulu
honetan, non baserriaren tipologiaren sorrera eta urrezko aroa,
ohiko erabilerarekin jasan dituen eraldaketak eta gaur egungo
etxebizitza-erabilera soila duten baserriak adibidetzat hartu
diren, baserriek denbora pasatu ahala duten aldaketarako malgutasuna erakutsiz.

ABSTRACT: Three farmhouses from the basque province of Gipuzkoa have been analyzed in this article. More precisely, it has been
focused on the most common uses during the birth of the typology
and the golden age. The transformation to the nowadays uses as a
simple dwelling, shows us the flexibility of this typology.
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urrezko garaia
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Baserria bere sorreraren garaitik eraldatu da. Gizarte mota
desberdinen isla, prozesu bat igaro du. Eraldaketa oso naturala izan da, organikoa eta beharren araberakoa beti, azken
garaietaraino behintzat. Lege zehatzik gabe, baserri bakoitzak
bere eran, bertan bizitakoen arabera aldatzen joan arren, denek
dituzte antzeko ezaugarriak.
Kronologia eta testuingurua

Baserria nekazaritza-fabrika da. Animaliak nahiz uzta gorde
eta familia bizitzeko aterpea. Beraz, lurra lantzeko moduan eta
garaiko nekazariek gizartean zuten garrantziaren arabera garatu
dira baserri hauek.
- Nekazari bihurtzea:
Joxe Miel Barandiaranek bildutako kondairaren arabera, antzinako jainkoei sekretuak lapurtuz bihurtu ziren Gipuzkoako
artzain eta uzta-biltzaileak nekazari. Eta ordutik Industria
Iraultza arteko bide luzean ekonomia-jarduera nagusi izan da
nekazaritza, itsasoarekin batera.
Nekazari-zibilizazioaren prozesua oso luzea izan da. Gizarte
nomada zen hura bertako haranetan geratzen hasi zen eta
ordutik lurraldearen paisaia ekologikoa baserriaren lan-erritmo
geldiarekin bateratu eta uztartu dute. Denbora horretan, etxeak
(txabola soil zirenak) pixkanaka lan-tresna sofistikatuekin
hobetzen joan ziren eta gaur egun ezagutzen ditugun baserriak
dira emaitza.
- Baserriaren sorrera:
Baserriak, familia ekoizpeneko unitate gisa hartuta, XII.
mendean du sorrera. Aitzitik, baserria eraikin mota moduan
aztertuz gero, 500 urte inguru dituzte gehienek. Hala ere, alde
oso handia dago XIV. mendeko Erdi Aroko azken garaietatik
XV-XVI. mendeetako Baserriaren Urrezko Garaietara.
- Erdi Aroko azken mendeak:
Behe Erdi Aroan gizarte-klaserik hedatuena izanagatik, hierarkiaren piramideko behe aldean zegoen nekazaria. Errege
eta jauntxoen menpe zeuden, haienak baitziren lur eta baserri
gehienak. Beraz, ezin zuten baserria berritu, nahi izanda ere.
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Horrek baserriaren bilakaerarik eza ekarri zuen.
- XV-XVII. mendeetako Urrezko Aroa:
Aro honetan oparotasuna etorri zen Ameriketan aberasteko
aukera zutelako. Horrek ahalbidetuta, baserrien Urrezko Aroa
etorri zen. Baserritarrak baserrien jabe egin ziren eta ez zeuden
jauntxoen menpe. Beraien baserria, beraien ahalmenen arabera
handitu ziren, eta oholezko txaboletatik kare eta harrizko
baserrietara egin zuten salto. Horretarako hargin, zurgin, teilamaisu eta halakoez hornituta.
Erdi Aroko oholezko txaboletatik XV. mendeko harri eta karezko etxerako aldaketa hori izango da seguru asko Industrializazioaren garaietaraino izan den handiena. Hala ere, funtsean,
txabolaren muin hori ez da aldatu gaur egungo baserritipologian. Txabola hartako barne-erabilera bera baitzeukan
ondorengo baserriak ere, espezializazio batzuk gora-behera:
animalientzako lekua, familiaren bizitokia sukaldearekin, eta
uzta biltzeko eremua.
Barne-bilakaera

Garai bakoitzeko gizartearen zein jabeen beharrei egokitutako
eraikina izan da beti baserria. Eraldaketa hau baserri bakoitzaren
barnean ikus daiteke hobekien eta, beraz, Gipuzkoako 3 adibiderekin 3 garai adieraziko dira.
- Baserri-tipologiaren sorrera eta Urrezko Aroa: Igartubeiti
(Ezkio-Itsason).
- Baserriak bere ohiko erabilerarekin jasan dituen eraldaketak:
Eguarre (Belauntzan).
- Baserri-izaera galdu eta etxebizitza soil bihurtzea: Ibarrola
Haundi (Usurbil).
1 Baserri-tipologiaren sorrera eta urrezko aroa: Igartubeiti
Igartubeiti baserriak beste edozeinek baino hobeto islatzen du
euskal baserriaren Urrezko Aroa. Baserria XVII. mendearen
hasieran (1630), bere garairik gorenean, zabaldu eta eraberritu
zen, bizimodu eta lan mota berrietara egokitzeko.

13. zenbakia / Barnetik 37
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Oinak eta barne-banaketa
Baserria bloke konpaktu bat da, oinplano karratua eta isurialde
biko estalki handia duena; aurrealdearen zabalera osoa ataripe
ireki batek hartzen du, eta barnealdea, berriz, Gipuzkoan ohikoa
den eskema bati jarraiki antolatuta dago, L kontrajarri bikoitz
batez, alegia; bertan etxebizitza, beheko oineko ukuiluak eta,
teilatupean, biltegi gisako espazioak sartuta daude.

Sagardoa egiteko dolarea urtean behin baino erabiltzen ez
bazen ere, dolarea da baserriari halako ezaugarriak ematen
dizkion elementu nagusia. Dolarearen neurriek zehazten
dute eraikinaren luzera eta bolumena, zurezko pieza handiak
eskatzen baititu pisuari eusteko, zutoin osoak, sekzio handiko
piezak eta beste batzuk.

- Beheko solairua
Oin honetan sukaldea, upategi batez hornituriko ukuilua eta
gelak daude. Sukaldeak XVI. mendean hartzen zuen leku bera
hartzen du egun, eta elikagaiak prestatzeko su nagusia mantendu ere. Altzariak ere badaude: kutxak, gakoa laratzarekin
eta zizeilua, hau da, hotzetik babesteko bizkar garaiko jarlekumahaia. Sukaldeko atearen ondoan dolareari kontrapisua egiten
dion harria eta ganbararaino doan ardatzaren abiagunea daude.
Harriaren parean ganbarari sarrera ematen dion eskailera dago.
Elementu horiek guztiak XVI. mendekoak dira, eta XVII. mendean eginiko berritze-lanek ez zuten eraginik izan horietan.

Pats-askaren inguruko tarteak elikagaiak metatzeko, aziendarentzako belarrak idortzeko, babak gordetzeko, txerria hil
ondoko produktuak ontzeko eta lanabes txiki eta ertainak
gordetzeko erabiltzen ziren.

Ukuilua bitan banatzen da, batetik aziendarentzako aldea dago
eta bestetik biltegia. Lehenengoaren sabaian, dolarearen patsaskari eusten dioten zurezko pieza handiak edo sobigainoak
daude. Beste aldea sagardo-upelak kontserbatzeko eta tamaina
handieneko laborantza-tresnak (gurdia, goldea, etab.) gordetzeko erabiltzen zen.

Dolarea, tipologiari dagokionez, ez da ezohiko elementu bat,
Gipuzkoa eta Bizkaiko lehenbiziko baserrietan makina hau
bezalako aleak milaka izango ziren eta; are gehiago, ehunka
baserri dira oraindik ere horrelakoen aztarnak gordetzen dituztenak.

Sukaldeak XVI. mendean zegoen logela bakarrari egiten dio sarrera. Bertan ikus dezakegunez, zurezkoak ziren pareta guztiak.
XVII. mendeko handitze-lanen ondorioz, hiru logela egokitu
ziren baserrian, aurrekoa bazterrera utziz.

Egituraren aldetik aipagarri dira pieza bakarreko zutoinak, zorutik estalkiraino iristen direnak; erdiko zutabe bikoitzak, berniak,
dolareko habea egokitzeko; habe-dolarearen egitura ikusgarria:
habea, torlojuzko ardatza, azkoina, harria, pats-aska eta sobigainoak; paretetako zurezko itxiturak; estalkiko gapirioak, pieza
bakarrekoak XVI. mendekoak eta laburragoak XVII.ekoak; eta
zoruak.

- Ganbara
Bertan, elikagaiak bildu eta sagardoa egiten zen. Ganbararen
erdian baserriko elementurik garrantzitsuena dago, dolarea.
Pats-askan pisoiez jotako sagarra ipintzen da eta haren gainean
10 m luze den habea. Habe horren muturretako batean ardatza
ikusten dugu, zorua alderik alde igaro eta sukaldeko harriraino
iristen dena, hain zuzen.
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Ardatzaren ondoko pareta XVI. mendeko fatxadari dagokio,
baina ez dago osorik, XVII. mendeko handitze-lanen ondorioz
ateak zabaldu baitziren bertan, ataripearen gainean irabazitako
espazioa baliatzeko xedean. Alde hau erabat banatuta dago;
artoa lehortzeko lekua eta garia gordetzeko kutxak; ondoan,
aroztegia eta erlategia, geroago usategi bihurtu zena.

Altzari eta lanabesak ez zeuden ugari, eta batez ere zentzu
praktikoa ematen zitzaien. Gehienak zurezkoak izan dira,
garaiko teknologiaren isla, beren egitekoen araberako lekuetan
kokaturik.
Iñaki Etxeberria
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Sukaldean, zeramikazko baxera xume bat eta elikagaiak ontzeko, suari eusteko, lihoa lantzeko tresnak daude. Logeletan,
oheak eta arropa gordetzeko kutxak daude. Ukuiluan, laborantzari lotutako tresnak eta sagardoa egitekoak eta kontserbatzekoak daude. Ganbaran, besteak beste, dolarea martxan jartzeko
tresnak, aroztegiko tresnak eta zekaleak kontserbatzeko altzari
handiak daude.
2 Baserriak bere ohiko erabilerarekin jasan dituen eraldaketak: Eguarre

Eguarre baserria, uste denez, XV-XVI. mendekoa da. Gipuzkoako Belauntza herrigunean dago, Tolosatik igarotzen den
Oria bailara eta Leitzako eremuak elkartzen dituen ibarreko
aldapa batean. Garai batekoa izanda, bertako jabeen beharren eraginez, aldaketa ugari egin zaizkio baserriari. Hala eta
guztiz ere, muineko ezaugarriak mantendu egiten ditu: hau
da, animaliak bertan bizi dira eta ganberan uzta eta belarra
batzen dute oraindik.
Igartubeitiren moduan, laukizuzen formako oina du eta eraikin
trinkoa da. Baina haren aldean, baserriak barneko aldaketa
ugari jasan du:
Esanguratsuena XX. mendearen hasieran baserriaren jabe
zen andreak bitan zatitu eta bi lehengusuri saldu zienekoa da,
beharbada (Maiorazkoaren legea gizartean indargabetzen joan
den seinale). Aldaketa horrekin, behar ziren sukalde, logela eta
bizitokiak bikoiztu egin ziren eta, besteko, ukuilu, ganbera eta
gainontzeko lan-eremuak erdira jaitsi.
Horretaz gain, Industrializazio ondorengo garaiak zirenez,
baserriko ohiko lana ez zen diru-iturri bakarra eta fabriketan
lan egiten zuten bertako sendiko kide gazteenek. Horrela, eskulana jaitsi eta erosteko ahalmena handitu zuten eta kaletik gero
eta gauza gehiago eros zezaketen. Hori dela medio, logelak
behe-oinetik lehen oinera igo zituzten eta behe-oinean ukuilu
handiagoa egin, horrela bizitzeko eremua bi oinetara hedatu
zen. Joera hau gero eta handiagoa izan da eta gaur egungo
baserri askok % 100 du familiaren bizitoki.
Gerora, denboraren poderioz, familia bakoitzak bere zatia
behar eta nahien arabera aldatu zuen. Horrek gauza oso bitxiei
Artikulu zientifikoa: Baserrien barneko bilakaera

eman die bide: barne-banaketa erabat desberdina izateari, oin
kopuru desberdina izateari (Elduaingo Ermitegi baserrian
kasu), etab.
Egitura
Zurezko egitura ia ukitu gabe dagoen arren, behe-oinean
zutabe batzuk hormigoizkoak berregin zituzten lurreko hezetasunetik altxatzeko. Seguru asko hauek izango ziren hondatuen
zeuden zatiak.
Baserria bitan banatua denez, edozein solairutako lur berria
eman zaionean bakoitzak bere erara egin du, eta garai eta teknika ezberdinekin eraberritu dira. Aztertu den zatian, adibidez,
azken bi hamarkadetan atalez atal aldatu dituzte bai mandioko
bai ganberako zurezko oinak. Hala ere, ahal den neurrian,
zegoenari atxiki zaio eta kalitatezko egur solibuak erabili dira
horretarako. Horretaz gain, teilatua garai bateko zutabe, habe,
gapirio luze eta latekin dago bere horretan. Osagai asko aldatu
diren arren, egituran zuraz aparte ez da metalezko inongo
elementurik erabili; garai bateko ziri eta beste elementu guztiak
mantendu egin baitira.
Instalazioak sartzea
1950erako argindarra eta ur-korrontea bazeuden arren, garaiko
argindar-sistema oso zen sinplea eta edozein ekaitzarekin
arazoak izaten zituzten. Horregatik, 80ko hamarkadan egin
zuten gaur egun dagoen instalazio osoa. Ura, berriz, oparoa zen
orokorrean, baina arropa garbitzera herriko plaza ondoko iturrira joaten ziren eta gorputza garbitzeko dutxen ordez, beheko
suarekin berotutako urarekin egiten zuten sarri. Argindarra
hobetzearekin batera etorri zen galdara, beraz.
Barne-banaketa
Oro har, aldaketa garrantzitsuenak aurreko mendean izan dira,
nahiz eta gaur egungo bizitzarako ezinbestekoak iruditu:
- Behe oina
Bizitzeko lekua egokitzeko asmotan, 1950eko hamarkadan
sukalde eta sarrerari lurra eman zioten. Behe-oina sekula ez zen
ordura arte erabat laua izan eta normalean lurrez edo harriz
osatutako lurzoru nahiko irregularra izan zuen, Igartubeitiko
gaur egungo egoera kasu. Horregatik, eta itxura etxekoiagoa
emateko, hormigoiz berdindu eta baldosaz estali zuten lurra.
Aldiri, 2013, I, 13, 36-39, ISSN 1889-7185
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Eguarre baserria.

Lurrezkoa izan zen ukuilua ere, abereen bizileku. Hala ere,
abereen simaurra ateratzeko erreten batzuk jarri eta hormigoia
bota zuten bertan ere. Horrekin batera, ganbelak (abereen
jateko askak) hormigoiz egiteko baliatu zuten. Hemen, ordea,
ez zuten lurra erabat berdindu eta aldapa nabariak daude, etxe
atariko eta atzeko altuera-diferentzia baliatzeko.
Sukaldea halaber, garai bakoitzeko tekniken pilaketa modukoa
da. Garai bateko «ekonomika”» eta gaurko butanozko sua, biak
baitaude. Horretaz aparte, lurra eman zioten garai horretan
kenduko zuten betiko su baxua, tirorik ere gabea.
- Mandioa
Mandioak, esan bezala, hainbat aldaketa izan ditu. Bitan zatitze
horren ondoren, batik bat hegoaldera begira jarritako 3 gelak,
komun berria jartzea ―lehen ez baitzegoen― eta traktorea
bezalako makina mordoaren presentzia zabala. Logelak goiko
oinetara pasatzearekin batera, haien arteko paretak erabat aldatu ziren. Garai bateko egurrezko itxitura mota horiek erabat
desagerraraziz. Adreilu eta hormigoizko bloke prefabrikatuen
merkaturatzearekin, pareta guztiak zementu, adreilu eta karezkoetara aldatu zituzten. Komuna 1960ko hamarkadaren ondoren etorri zen baserri honetara eta logelak goiko oinera aldatuta
zeudenez, haien ondoan kokatu zuten. Ordura arte zulo bat
omen zegoen bertatik ukuiluko behien simaurretara zihoana.
- Ganbara
Berau izan da aldaketa gutxien jasan duen lekua. Oraindik
belar-biltegi moduan erabiltzen da eta beirarik ere ez du leihoetan. Haizea hara eta hona erabiltzea ahalbidetuta, hegoaldera
begira dauden leiho handiek erraz lehor mantentzeko moduko
giroa baimentzen dute. Negurako belarrarekin batera, patatak,
intxaurrak eta sagarrak izaten dira teilatua baxuenen dagoen
lekuetan, arropak lehortzen eta tipulak habeetatik esekitako
soketan zintzilik. Neguaren joanarekin, belarra ere behera
joaten da behiek jaten dutenaren poderioz, eta udan erabat
libre izaten da beheko mandioak neguan zuen koltxoi termikoa
desagertu eta udako hego-haizeak epel mantentzeko.
Era berean, berdin-berdin mantendu dira bertako solairuen
arteko zuloak: ukuilutik mandiorakoa, mandiotik ganberarakoa
eta ganberatik ukuilurakoa, denak belarra (ondua zein arrunta)
errazago mugitze aldera.

3 Gaur egungo etxebizitza-erabilera soila: ibarrola haundi

Gaur egungo joera nagusia baserriak ―zatituta edo zatitu
gabe― etxebizitza moduan berrerabiltzea da. Horren adibide
nagusia da Ibarrola Haundi baserri hau. EHUko Arkitekturako
maisu Ibon Telleria arkitektoak berritu du (ikus Aldiri 6).
Badira beste aldaera batzuk ere: historiak eta eraikuntza zein
espazio bereziek erakarrita, nekazaritza-turismoa sortu baita.
Hiritarrek egun batzuetako atseden hartzeko hotel moduan
erabiltzen dute. Baten bat, jatetxe ere bihurtu da: esaterako,
Eguarrerekin aipatutako Belauntzan: baserri bat kultur etxe eta
jatetxe bihurtu dute eta beste bat zaharren egoitza. Horrek berriz ere, euren malgutasuna adierazten du.
Ondorioak

- Baserriaren barne- zein kanpo-bilakaeran bi garai nagusi izan
dira: XV. mende inguruko Urrezko Aroan izandako garapen
handia, eta gaurko Industrializazioaren ondorengo eraldaketa
ikusgarria. Hala ere, baserriak aldaketa hauei malgutasun handiz
erantzun izan die beti.
- Baserriak dituen balioen artean, gaurkoarekiko materialaren
trataera erabat desberdina aipatzekoa da. Industrializazioak
ekarri dituen energia-arazoak gainditzeko aurrekari paregabea
ikusten dut, mendeetan zehar garatutako teknika honekin.
Bertako materialak % 100 erabiltzea, materialaren ezagutza,
naturaren erritmoak kontuan hartuta, kalitatea… asko dira
eraikin hauetatik ikas ditzakegun gauzak.
- Era berean, baserri hauen efizientzia-maila eta bioklimatikaren inguruko kalitatea erabat interesgarriak dira, gure garaiotan
bereziki. Azken finean, industria-garaiko antitesia dela esan
daiteke. Erritmoa makinak berak jarri beharrean, inguruari eta
lurrari begiratuz.
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