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Agurain / Salvatierra
Agurain / Salvatierra
Alangua
Arrizala
Egileor
Iturrieta
Opakua

HISTORIA
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Asparrena
Albeiz / Albeniz
Ametzaga Asparrena
Andoin
Araia
Arriola
Egino
Gordoa
Ibarguren
Ilarduia
Urabain
Barrundia
Audikana
Dallo
Elgea
Etura
Etxabarri Urtupiña
Gebara
Heredia
Hermua
Larrea
Larrintzar
Marieta-Larrintzar
Maturana
Mendixur

Ozaeta
Urizar
Zuhatzola
Burgelu / Elburgo
Añua
Arbulu / Arbulo
Argomaniz
Burgelu / Elburgo
Gazeta
Ixona / Hijona
Donemiliaga / San Millán
Adana
Axpuru / Aspuru
Bikuña / Vicuña
Durruma / San Roman de San Millan
Egilatz / Egilaz
Erdoñana / Ordoñana
Galarreta
Luzuriaga
Mezkia
Munain
Narbaiza
Okariz
Txintxetru
Uribarri-Jauregi / Ullibarri-Jauregi
Zuhatzu Donemiliaga / Zuazo de San
Millan
Dulantzi / Alegria
Dulantzi / Alegria
Egileta
Iruraiz-Gauna
Azilu / Acilu

Alaitza
Arrieta
Erentxun
Ezkerekotxa
Gauna
Gazeo
Gereñu
Jauregi
Langarika
Trokoniz
Zalduondo

AIARAKO KUADRILLA
Aiara / Ayala
Agiñaga
Añes
Arespalditza / Respaldiza
Beotegi
Erbi
Etxegoien
Izoria
Kexaa / Quejana
Llanteno
Lexartzu / Lejarzo
Luiaondo
Luxo / Lujo
Madaria
Maroño
Menagarai
Menoio
Murga
Olabezar
Opellora / Costera
Ozeka
Retes de Llanteno
Salmanton
Soxo / Sojo
Zuhatza / Zuaza

Amurrio
Aloria
Amurrio
Artomaña
Baranbio
Delika
Larrinbe
Lekamaña
Lezama
Saratxo
Tertanga
Artziniega
Artziniega
Campijo
Erretes Tudela / Retes de Tudela
Gordeliz
Mendieta
Santa Koloma
Soxoguti / Sojoguti
Laudio / Llodio
Okondo

AÑANAKO KUADRILLA
Añana
Atiaga / Atiega
Gesaltza Añana / Salinas de Añana
Armiñon
Armiñon
Estavillo
Lacorzana
Berantevilla
Berantevilla
Escanzana
Lacervilla
Lacorzanilla

Mijancas
Santa Cruz del Fierro
Santurde
Tobera
Erriberabeitia / Ribera Baja
Igay
Manzanos
Melledes
Quintanilla de la Ribera
Rivabellosa
Rivaguda
Erriberagoitia / Ribera Alta
Antezana de la Ribera
Anucita
Arbigano
Arreo
Artatza / Artaza
Axkoeta / Escota
Barron
Basquiñuelas
Caicedo Sopeña
Castillo Sopeña
Hereña
Lasierra
Leciñana de la Oca
Morillas
Nuvilla
Ormijana
Paul
Pobes
San Miguel
Subijana Morillas
Tuyo
Villabezana
Villaluenga
Villambrosa
Viloria
Gaubea / Valdegovia
Acebedo

Astulez
Bachicabo
Barrio
Basabe
Bellojin
Boveda
Caranca
Corro
Espejo
Fresneda
Guinea
Gurendes
Karkamu
Lahoz
Lalastra
Mioma
Nograro
Osma
Pinedo
Quejo
Quintanilla
Ribera
Tobillas
Tuesta
Valluerca
Villamaderne
Villamardones
Villanañe
Villanueva de Valdegovia
Iruña Oka / Iruña de Oca
Billoda / Villodas
Langraiz Oka / Nanclares de la Oca
Montevite
Olabarri / Ollávarre
Trespuentes
Kuartango
Anda
Andagoia
Aprikano
Archua

Arriano
Etxabarri Kuartango
Guillarte
Iñurrita
Jokano
Katadiano
Luna
Marinda
Santa Eulalia
Sendadiano
Tortura
Urbina Basabe
Urbina Eza
Uribarri Kuartango
Villamanca
Zuhatzu Kuartango
Lantaron
Alcedo
Bergonda / Bergüenda
Caicedo Yuso
Fontecha
Komunioi / Comunion
Larrazubi / Puentelarra
Leziñana / Leciñana del Camino
Molinilla
Salcedo
Sobron
Turiso
Zubillaga
Zambrana
Berganzo
Ocio
Zabalate / Portilla
Zambrana

GASTEIZKO KUADRILLA
Aberasturi
Abetxuko

Amarita
Andollu
Antezana Foronda
Arangiz / Aranguiz
Arcaute
Arechavaleta
Argandoña
Aríñez
Arkaia
Armentia
Arriaga
Artaza Foronda
Askartza
Asteguieta
Berrosteguieta
Betoño
Bolívar
Ehari / Ali
Elorriaga
Eskibel
Estarrona
Foronda
Gamarra Nagusia / Gamarra Mayor
Gamarra Menor
Gamiz
Gardelegi
Gasteiz / Vitoria
Gaztelu / Castillo
Gobeo
Gometxa
Guereña
Ihurre / Yurre
Ilarratza
Jungitu / Junguitu
Krispiñana / Crispijana
Lasarte
Legarda
Lermanda
Lopidana
Lubiano
Mandojana
Margarita

Martioda
Matauco
Mendiguren
Mendiola
Mendoza
Miñaogutxia / Miñano Menor
Miñao / Miñano Mayor
Monasterioguren
Oreitia
Otazu
Otobarren / Hueto Abajo
Otogoien / Hueto Arriba 1
Retana
Subillana Gasteiz / Subijana de Alava
Ullibarri Arrazua
Uribarri Nagusia / Ullibarri de los
Olleros
Uribarri Dibiña / Ullibarri Viña
Villafranca
Zerio
Zuhatzu / Zuazo de Vitoria
Zumeltzu / Zumelzu

GUARDIA - ARABAKO ERRIOXAKO
KUADRILLA
Bastida / Labastida
Bastida / Labastida
Gatzaga Buradon / Salinillas de
Buradon
Bilar / Elvillar
Elciego
Eskuernaga / Villabuena de Alava
Guardia / Laguardia
El Campillar
Guardia / Laguardia
Laserna
Paganos

Iekora / Yecora
Kripan
Lantziego / Lanciego
Assa
Biasteri / Viñaspre
Lantziego / Lanciego
Lapuebla de Labarca
Leza
Mañueta / Baños de Ebro
Moreda
Navaridas
Oion / Oyon
Gorrebusto / Barriobusto
Labraza
Oion / Oyon
Samaniego

KANPEZU - ARABAKO MENDIALDEKO
KUADRILLA
Arraia-Maeztu
Aletxa
Apinaiz / Apellaniz
Areatza / Arenaza
Atauri
Azaceta
Birgarabarren / Virgala Menor
Birgaragoien / Virgala Mayor
Elortza / Leorza
Erroeta / Onraita
Erroitegi / Roitegui
Ibisate
Korres

Maeztu / Maestu
Musitu
Sabando
Zekuiano / Cicujano
Bernedo
Angostina
Arluzea
Bernedo
Durruma Kanpezu / San Roman de
Campezo
Markinez
Navarrete
Okina
Quintana
Urarte
Urturi
Villafria
Harana / Valle de Arana
Alda
Done Bikendi Harana / San Vicente
de Arana
Kontrasta
Uribarri Harana / Ullibarri Arana
Kanpezu / Campezo
Antoñana
Bujanda
Orbiso
Oteo
Santikurutze Kanpezu / Santa Cruz de
Campezo
Lagran
Lagran
Pipaon
Villaverde
Urizaharra / Peñacerrada
Baroja
Faido

Loza
Montoria
Pagoeta / Payueta
Urizaharra / Peñacerrada
Zumento

ZUIAKO KUADRILLA
Aramaio
Arexola
Azkoaga
Barajuen
Etxaguen
Gantzaga
Ibarra
Olaeta
Untzilla
Uribarri
Arrazua-Ubarrundia
Arroiabe
Arzubiaga
Betolaza
Durana
Landa
Luko
Mendibil
Langara Ganboa / Nanclares de Ganboa
Ullibarri Ganboa
Ziriano
Zurbao / Zurbano
Legutio
Elosu
Goiain
Legutio
Nafarrate
Ollerieta / Ollerias
Urbina
Urrunaga

Urkabustaiz
Abezia
Abornikano
Apregindana / Apreguindana
Beluntza
Goiuri
Inoso
Izarra
Larrazketa
Oiardo
Ondona
Untzaga / Unza
Uzkiano
Zigoitia
Apodaka
Berrikano
Buruaga
Eribe
Etxabarri Ibiña
Etxaguen
Gopegi
Larrinoa
Letona
Manurga
Mendarozketa
Murua
Okoizta / Acosta
Olano
Ondategi
Zaitegi
Zestafe
Zuia
Altube
Ametzaga Zuia
Aperregi
Bitoriano
Domaikia
Gilierna / Guillerna
Jugo
Lukiano

Markina
Murgia
Sarria
Zarate
Ziorraga
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Sarrera
Araba Iberiar penintsulako iparraldean dago, eta egun Euskal Autonomia Erkidegoa osatzen duten hiru lurralde
historikoetako bat da. Bizkaitik eta Gipuzkoatik hegoaldera egoki, Europarako igarobide naturaletako bat izan da eta
bada oraindik ere. Horrez gain, hegoaldetik datozenentzat Euskadin sartzeko ateetako bat da. Askotariko paisaiak,
orografiako kontrasteak eta gainazal kolore ugariak direla eta, ustekabez beteta dago bisitarientzat.

Geografia
Orografiak nahiz askotariko paisaiek eta klimek izaera berezia ematen diote Arabako lurraldeari. Geografiaren aldetik,
Euskadiko hego-mendebaldean dago Araba, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren bizkarraldean eta Nafarroaren eta Errioxaren
mugakide. Lurraldearen azalera 3.037,292 km² da, eta 304.598 biztanle dauzka.

Araba, kontrastez beteriko lurra

Klima aniztasuna

Araba hiru mendikatek zeharkatzen dute ekialdetik mendebaldera. Iparralderen
kokaturik daudenek Arabaren eta Gipuzkoako nahiz Bizkaiko haran atlantikoen arteko
mugak ezartzen dituzte; bertan, pinudiz eta pagadiz, baserriz eta behiz beteriko haran
berdeak daude.

Aniztasun orografikoa eta biologikoa klima aniztasunarekin lotuta dago. Horrela,
Arabako iparraldeko zerrendako klima ozeanikoa da, eta eguraldi heze eta leuna
du, euri ugarikoa; barrualdean, berriz, neguak hotzak eta izozte gogorrekoak izaten
dira. Hegoaldeko lurretan, aldiz, klima mediterraneo kontinentala dago, lehorra, eta
tenperaturak muturrekoagoak dira. Arabako Lautada klimaren aldetik ere trantsizioko
lurra da, eta negu hotzak ditu.

Iparraldeko mendilerro horien eta lurraldearen erdiko eremua zeharkatzen duen
bigarren mendilerro baten artean, lautada handia dago, Arabako Lautada izenekoa;
eta hura hegoaldeko lautadetarako trantsizioko lurra da. Hegoalderago, Kantabria
mendilerroa da Arabako Errioxako ibarretan sartzeko azken oztopo naturala; Arabako
Errioxa Ebro ibarreraino hedatzen den mahastiz beteriko lurra da, eta bertako paisaiak
Gaztelako goi lautadakoaren antz handia du.
Arabako erliebeak, labur esanda, mendikate batzuk ditu, paraleloen norabidean
orientatuak, tartean korridoreak edo kubeta zabal batzuk dituztela, batez besteko altitude
garai batean. Mendilerro horiek eragin nabarmena dute plubiometriaren disimetrietan,
klima atlantikoaren edo mediterraneoaren eraginak oztopatzen baitituzte.

Gune naturalak
Arabako erakarpen naturalen artean, Uribarri eta Urrunagako urtegiak ditugu. Ura
Gasteiza eta Bilbora eramateko sorturiko aintzira artifizial horiek EAEko hezegune
nagusiak eta astialdirako berebiziko eremuak dira.
Zenbait gune natural paisaien kalitate handiaren erakusgarri dira, hala nola Valderejo
(haran txiki hori Arabako mendebaldeko muturrean dago, eta 1992an izendatu zuten
parke natural), Entzia, Izkiko Parke Naturala (azken hori probintziako hego-ekialdean
dago, eta askotariko paisaiak dauzka bere 9.143 hektareetan), Guardiako aintzirak,
Gesaltza Añanako gatzagak, mailakako terraza zuriekin, edo beste bi lurralderekin batera
dituen hiru parke naturalak: Gorbeia, Urkiola eta Aizkorri. Zerrenda horretan Aramaioko
harana ere sar daiteke —mendi artean barreiaturiko baserri bikainak dituen harana—,
edo Zuia, Gasteizetik hurbil eta Gorbeiako mendigune zoragarriaren babesean dagoen
natura, mendi eta landa inguru ikusgarria.
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Historia
Lehen biztanleak
Arabako geografia osoan banatuta dauden monumentu megalitikoek eta herrixka
hondarrek agerian jartzen dute Arabako lurraldean historiaurretik egon direla biztanleak.

Paleolitoko ehiztariak
Orain arte Arabako lurretan aurkitu diren arkeologia aztarna zaharrenak, Paleolitoko
ehiztarien behin-behineko kokalekuak islatzen dituzten tresnak dira, hau da, Homo
erectus zeritzen gizakiak ehizatzen eta biltzen aritzen ziren garaiko tresnak. Jose Migel
Barandiaranek Aitzabalen aurkituriko Acheulaldiko bifazak (arbendol formako harrizko
tresna, bi aldeetatik zizelkatua eta ertz zorrotzak dituena) agerian jarri zuen inguru
horretan orain dela 100.000 urte baino gehiago garatu zituztela tresnak egiteko
teknikak.
Azken glaziazioarekin, Europa izotz iraunkorrekin estali zen. Cromagnon gizakiak
Kantauriko kostaldeko eremuetan bizi izan ziren, hango tenperaturak leunagoak
baitziren. Izan ere, Araban, barnealdean, bizitzea ezinezkoa zen.
K.a. 8500. urtetik aurrera, glaziazioa amaitzen hasi eta hotzak iparralderantz joan ziren;
horrela, urteek aurrera egin ahala, Araban klima fresko eta hezea sortu zen. Aterpea
kostaldean zuten animali belarjaleek barrualdea kolonizatu zuten, eta haien atzetik
ehiztari berriak iritsi ziren Arabako lurretara. Kobazulo txikietan eta harpeetan bizi ziren,
eta orkatzak, oreinak eta antzinako zezenak ehizatzen zituzten. Zulaturiko maskorrekin
apaintzen zuten gorputza, eta oinarrizko tresnak erabiltzen zituzten ehizarako nahiz
arrantzarako. Araba baso hostoerorkorreko lurra zen, eta hango soilguneetako larreetan
zaldiak, orkatzak, ahuntzak, sarrioak eta beste animalia batzuk elikatzen ziren.

Indoeuroparren etorrera
Europako hego-ekialdeko herriak K.a. 1.200 inguruan hedatu ziren Arabaraino,
indoeuroparrak Araban kokatu zirenean, hain zuzen. Biztanle berriak “herrixka gotortu”
edo “oppida” izeneko herri harresituetan kokatu ziren, eta burdinaren teknikak eta
hileta errituetako errausketa ekarri zituzten.
Zazpiehun urte geroago beste kultura aldaketa garrantzitsu bat gertatu zen, Iberiar
penintsulako herri zeltiberiarrekiko harremanen eraginez; gainera, feniziarren eta
greziarren eragina ere nabaritu zen. Horrela, nekazaritza sustatu zen (goldea), hirigintza
agertu zen, brontzezko nahiz burdinazko piezak urtu zituzten eta zeramika pinturarekin
apaintzen hasi ziren.
Handik gutxira erromanizazioa iritsi zen. Ordurako, Araban dirua erabiltzen zen eta arte
adierazpen garrantzitsuak zeuden; esate baterako, apaindutako hilarriak.

Erromanizazioa Araban
Garaiko aztarna askok eta erromatar historialarien nahiz geografoen testuek aditzera
ematen dutenez, Arabako lurraldea Erromatar Inperioan integraturik egon zen.
Arkeologia aztarna garrantzitsuenen artean, aipatu behar dira Assako Mantible zubia
nahiz Trespondeko zubia eta Iruña / Veleia hiria.

Erromatarren etorrera
Erromatarrak Arabara iritsi zirenean, antzinako bizimoduari eusten zioten herri batzuek,
eta beste batzuk Burdin Aroaren amaierako aldaketetara egokiturik bizi ziren. Inguruko
herri prerromatar horiek erromatar estatuan integratu ziren, batez ere Araban eta
Nafarroan, bertan erromanizazioa handiagoa izan baitzen.
K.a. I. mendetik aurrera erromatarren administrazio militarra eta politikoa gailendu
zen, gehienbat Araba zeharkatu eta eskualdea egituratzen zuen Astorga-Bordele
galtzadaren inguruan, Ebro ibarrean eta horren ibaiadarren ertzetan.

Azken ehiztariak eta biztanle berriak: Arabako
giza oinarria

Erromatarren eragina

Hegoaldetik iritsitako biztanleak lehengo biztanleekin nahasi ziren. Giza talde horiexek
osatzen dute Arabako oinarrizko giza substratua. Nahasiriko gizaki horiek elkarrekin
bizi izan ziren luzaro, eta nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sorreraren protagonistak
izan ziren (txakurra eta ardia etxekotu zituzten); hala ere, ehiza aurrerantzean ere
garrantzitsua izan zen.

Nekazaritza mediterraneorako hain egokiak ez ziren eremuek, hala nola ibar itxi eta
sakonek, ez zuten hain eragin handia jaso; lurraldearen gainerakoan, ordea, erromatarren
kultura asimilatu zen, eta zuzenbidea, merkataritzazko trafikoa nahiz latina iritsi ziren,
euskara erromanizazio ahulagoko eskualdeetara bultzatuta. Pixkanaka, kristautasuna
hirietan sartu zen.

Nekazaritzako eta abeltzaintzako produkzio sistema berriek eskainitako segurtasunari
esker, biztanle kopuruak gora egin, eta giza taldeak sedentario bihurtu ziren; horrela,
benetako herrietan bizitzen hasi ziren. Bestalde, goi indarrak bazeudela sinesten
zutenez, trikuharriak eraikitzen hasi ziren hildakoak lurperatzeko; Araban horren
lekukotasun garrantzitsuak daude.

Erromatik hirigintzaren fenomenoa ere inportatu zen. Iruña / Veleiako oppiduma
garaiko hiriaren adibidea da: bertan harresiak, kaleak eta eraikinak ikusten dira. Iruña
/ Veleiako aztarnategiak 80 hektareako azalera du, eta 1.500 urteko historia jarraitua
biltzen du. Aztarnategi hori Gasteiztik 10 kilometrora dago, eta Burdin Aroan du hasiera;
une gorena I. mendean izan zuen, erromatarren garaian.
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Araba Erdi Aroan

Gaztelaren eta Nafarroaren artean

Erromatar Inperioa erori zenean, erromatarren boterea eta eragin kulturala desagertu
egin ziren, eta haiekin batera, latina eta kristautasuna. Herri barbaroen inbasioekin
eta Erromatar Inperioaren erorialdiarekin, euskal tribuek herri horien erasoa pairatu
zuten. Lautada aldetik, igarobide naturala izaki, herri barbaro horietako batzuk pasatu
ziren. Aldi berean, erresuma bisigodoarekiko gerrak etengabeak izan ziren. Era berean,
beste mugimendu ahaltsu bat, islamismoa, igo zen Iberiar penintsulako hegoalde eta
erdialdetik, bizitzaren gaineko ikuskera eta kultura berriarekin.

X. mendetik aurrera agerikoak izan ziren Gaztelaren eta Nafarroaren eraginak.
Monarkia bataren edo bestearen zale ziren kondeak txandakatuta, Arabako lurraldearen
subiranotasuna erresuma bataren edo bestearen esku egon zen Nafarroako Antso
VI.aren gobernuaren azpian, eta Arabaren defentsa segurtatzeko, hainbat hiribildu
sortu ziren; horien artean, Guardia, Gasteiz, Antoñana, Bernedo eta Argantzun aipatu
behar dira.

Bestalde, Erroma erori eta gero, kristautzea oso arina eta periferikoa zen oraindik, eta
zegoen kristautasuna oso nahasita zegoen herri kulturekin. Bisigodoen eragina oso
txikia izan zen, eta musulmanek ez zuten Araba konkistatu, baina bai erasopean eduki
askotan. Beste alde batetik, bisigodoen erresumaren ondorengo gisa, Asturias-Leongo
erresuma sortu zen, eta haien mendebaldereneko euskaldunen aurkako borrokari lotu
zitzaion; gainerako euskaldunak Iruñeko erresumari begira zeuden hasieran, eta gero
haren ondorengo Nafarroako erresumari.
Musulmanek Ebro ibarra inbaditu zutenean, IX. mendearen erdialdean, Kalagorriko
elizbarrutiko kristauek emigratu egin zuten musulmanak etengabe ez zeuden lurretara.
Arabako Lautada izan zen kristau horien aterpea, eta, hortaz, Armentiako elizbarrutia
sortu zuten. Hala, bada, IX.-XI. mendeetako agirietan hamar pertsona aipatzen dira
titulu honekin: “Arabako apezpikua, arabarrena, Veleian eta Armentian”.
Fortunio izan zen azken apezpikua. Hura hiltzean, eta Armentiako elizbarrutia desagertu zen, Kalagorrikoak bereganaturik. Alexandro VI.a aita santuak, bulda baten bitartez,
1496an agindu zuen Armentiako kolegio eliza Gasteizko hirira lekualdatzea.

“Araba” toponimoari buruzko lehen erreferentziak
Etengabeko gerrak zeuden testuinguru hartan, buruzagi militarrak agertu ziren, eta
laster sortu zen Arabako Konderria. Alfontso III.aren Kronikan (IX. mendearen amaiera)
agertu zen lehenbizi Araba toponimoa, Asturiasko Alfontso I.ak VIII. mendearen
erdialdean aurrera eraman zituen kanpainak aipatzean. Bi mende horietan, Araba leku
izena Lautadako lurrei zegokien, Gasteiztik iparraldera eta ekialdera dauden lurrei,
zehazki; gutxi gorabehera Donemiliaga Kukulako Rejan (1025) deskribatzen den Araba
nuklearraren ekialdeko erdiarekin bat dator, bai eta 1258ko agiri batean Arriagako
Kofradiarako zehaztu ziren mugekin ere, aldaketa batzuk kenduta. Araba nuklear
horri Araba periferiko bat elkartu zitzaion pixkanaka, hots, Aiaraldea, Baia ibaitik
mendebaldera dagoen Araba, Trebiñu eta Arabako Errioxa.

Bide eta muga lurra
Goi Erdi Aroan eta Erdi Aro Betean, lurraldeak inguruan sortuz joan ziren erresumen
eragina jaso zuen, hala nola Asturiasko eta Iruñeko erresumen eragina eta, gero,
Nafarroako eta Gaztelako erresumena. Araban Erdi Aroko harresiak kontserbatu
dituzten hiribildu asko daude, erresumen arteko gatazkak eta nobleen arteko liskarrak
gogorarazten dituztenak; horrez gain, hiribildu horietan jauregiak, elizak eta beste
eraikin batzuk ere badaude.
Araba ez zen salbu gelditu Iberiar penintsula osoan iparralderaino azkar hedatutako
musulmanen erasoetatik. Gaztelu gotorrek eta jaunen dorreek babesturik, Arabako lurrak tokiko kondeen kontrolaren azpian egon ziren beti. X. mendearen hasieratik, lur
horiek kristauen eta musulmanen arteko mugaren erretaguardian geratu ziren behin
betiko eta halabeharrezko igarobide bihurtu ziren Done Jakue bideko erromesentzat.

Gaztelako Alfontso VIII.ak erreakzionatu egin zuen Nafarroaren presentziaren aurrean.
Horrela, 1199tik 1200era, Arabako nobleekin negoziatu ondoren, horiek haserre
baitzeuden Nafarroaren politikarekin, Arabako lurralde ia osoa eskuratu zuen; ondorioz,
Araba (Arriagako Kofradiaren mendeko lurraldea izan ezik) Gaztelako erresuman behin
betiko sartuta gelditu zen, aldi labur bat kenduta.

Arabako nobleziaren azken gotorleku feudala
Ez zen Araba osoa Gaztelako erregearen esku gelditu. Koroak emandako foruak zituzten
hiribilduen mendeko lurralde horren aurrean, Arriagako Kofradiak osaturiko eskualdeak
oinarri feudaleko antolamendua zuen; merindadeetan antolaturik zegoen, eta bertako
jaunek ekintza juridikoetarako eskumena zuten. Antolamendu horren barruan egon
ziren Arabako nobleziako hainbat abizen ospetsu, hala nola Rojas, Mendoza eta Ayala,
maila apalagoko nobleekin eta mendeko nekazariekin batera. 1332an, kofradia berez
desegin zen, eta lurrak Alfontso XI.ari eman zizkion. Elkar hartze horren bidez, Arabari
ia behin betiko lurralde osaera eman zitzaion.

Done Jakue bidea Araban
Arabako Done Jakue bidea San Adriango tuneletik Ebro ibaira doa. XII. eta XIII. mendeetatik aurrera, erromes askok ibilbide hori hautatu zuten Nafarroako bidearen ordez,
bide segurua zelako gehienbat.

Erromatar galtzadatik Done Jakue bidera
Santiago, XI. mendetik, kristandadeko erromesaldi leku nagusietariko bat izan zen.
Gainera, XII. mendetik aurrera Araba eta Gipuzkoa zeharkatzen zituen Done Jakue bide
berriaren ibilbidea hasi zen. Erromesek San Adriango tunela zeharkatzen zuten (1.000
metroko garaieran), Gipuzkoako lurraldearekiko mugan; gero, Aguraindik, Gasteiztik,
Argantzundik eta Armiñondik jarraitzen zuten. Ibilbide horretarako Bordeletik
Astorgarantz zihoan erromatar galtzadaren aztarna baliatzen zen. Galtzada horrek
Araba osoa zeharkatzen zuen, eta, urte askotan, eskualdearen ekonomia, gizartea eta
politika egituratu zituen.

Bideko gune nagusiak
Barruko bidea Arabaren ispilurik onenetarikoa da. Kontrastez beteriko bide horrek aukera
ematen du baso hezeak, baratze emankorrak, lehorreko lurrak, lautada amaigabeak,
landa paisaiak eta abar ezagutzeko. Armentiako basilika (XII. mendekoa eta lehenengo
katedrala EAEko hiru probintzietan) eta Estibalizko Andre Mariaren santutegia funtsezko
bi gune dira Arabako Done Jakue bidean.
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Done Jakue bidearen eragina
Erromesaldien fenomenoa ez zen mugatu fededunek bideetatik egindako joanetorrietara. Erlijio adierazpena izateaz gain, Santiagorako erromesaldiek merkataritza
eta artisautza jarduera sustatu zuten, bai eta kultura zabalkundearen eta artea
interpretatzeko modu berriak ere (adibidez, Erromanikoa). Halaber, hiri iraultza
eragin zuten, erregeek foruak eta pribilegioak emanda; horrela, gizarte talde berri
bat —burgesia, alegia— sartu zen jaunek, apaizek eta nekazariek osaturiko Erdi Aroko
gizartearen egituran.

gabe; ermandadeetako alkateak; prokuradoreak —herri bakoitzaren ordezkariak—, eta
idazkariak. Batzarrak eratu ahal izateko, gutxienez ermandadeen bi herenek bertan
egon behar zuten.
Prokuradoreak herriek batzarretara bidalitako ordezkariak ziren. Foruan jasotako
eta Batzar Nagusiek emandako xedapen ugarik arautzen zuten haiek nola hautatu.
Ez zegoen uniformetasunik. Herri bakoitzak bere usadio eta ohiturei jarraitzen zien.
Prokuradorea izateko baldintza hauek bete behar ziren: Araban jaioa izatea; auzipeturik
ez egotea; zordun publikoa ez izatea; eta Gobernuan enplegurik ez izatea. Kargua
nahitaezkoa zen aukeratuarentzat.

Aro Modernoko historia

Diputazio Nagusia

Erdi Aroko azken garaietan bando gerrak amaitu ziren Euskal Herrian eta anarkia sortzen
zuen jauntxoen boterea indargabetu egin zen. Horri esker, biztanleria herrixketatik
urruti, eremuetan, zabaldu ahal izan zen, eta herrietako bizitza eta merkataritza piztu
egin ziren. Bizkaia eta Gipuzkoa loraldian sartu ziren: merkataritzak itsas garapena eta
arrantzaren aurrerapena ekarri zuen, eta jaunek hiribilduetara emigratu zuten; Araba,
aldiz, geldialdi ekonomiko eta sozial batean sartu zen pixkanaka.

Diputatu nagusia probintziako buru zibil, politiko eta militarra zen. Botere exekutiboa
zuen, eta karguan hiru urtez egoten zen. Ezin zen berriz aukeratua izan beste hiru
urte igaro arte. Azaroko batzar nagusietan aukeratzen zuten. Betekizun hauek zeuden
diputatu nagusi izateko: jatorriz Arabakoa izatea eta bertan bizitzea, etxe irekia eta
sustraiak edukita; pertsona ikasia eta laikoa izatea; karguak eskatzen zuen duintasun
eta lotsa onaz bizitzeko lain baliabide edukitzea; eta Gobernu Zentralaren enplegatua
ez izatea.

Arabako foru araubidea
Erdi Aroaren amaierara arte ez zen ezagun Araban inongo lege koderik. Funtsean, ohiturak
legearen indarra zuen. Hiribilduen foruak baino ez zeuden, eta arau haiekin gobernatzen
ziren. Eskubide idatziak XIV. mendearen lehen erdian hasi ziren agertzen, baina artean
lurralde osorako testu orokorrak izan gabe.
Hiribilduek, erregeen laguntzarekin, aurrea hartu zuten lurraldearen gobernuan eta
landa eremuko nobleak baztertu zituzten, bai eta haien gehiegikeriak erreprimitu ere,
oso kaltegarriak baitziren merkataritza garatzeko. Nobleen erantzuna: bando gatazkak
hirietan sartzea. Hiribilduak ermandadeetan taldekatu ziren pixkanaka.
Gasteizko, Trebiñu Udako eta Aguraingo ermandadeek, 1417. urtean, 30 ordenantzako
bilduma bat osatu zuten, eta hura izango zen Forua. Bilduma hori 1458an berrikusi eta
handitu zen, eta ermandadeen Rivabellosako batzarretan, 1463. urtean, ordenantza
koaderno berria idatzi zen, eta haren arabera arautu zen aurrerantzean Araba. Han
bildu ziren ermandadeetako prokuradoreak (Gasteiz, Agurain, Miranda Ebro, Pancorbo,
Saja, Legutio, Villalba, Valderejo, Gaubea, Lakozmonte, Erribera, Ariñez, Oto, Kuartango,
Urkabustaiz, Zuia, Urduñako ibarra, Aiara, Artziniega, Zigoitia, Badaiotz, ArrazuaUbarrundia), ezkutari batzarren ordezkariak (Gasteiz, Ganboa, Barrundia, Egilatz,
Donemiliaga eta Hegiles) eta batzarren ordezkariak.(Araia, Arana, Arraia-Laminoria,
Iruraitz eta Losas de Suso).

Batzarrak
Arabaren subiranotasuna batzarretan zetzan. Errege-erreginak babesle baino ez ziren,
foruak betetzeko zina ezinbestez egin behar zutenak. Zina egin artean, ez ziren Arabako
lurren jauntzat edo andretzat jotzen. Zin horiek beti egin ziren 1839. urtera arte, orduan
foru araubidea “manu militari” galdu zen eta.
Batzar Nagusiak ohikoak edo apartekoak izan zitezkeen. Ohikoak urtero egiten ziren,
maiatzaren 4an aurrez aukeratutako probintziako hiri batean eta azaroaren 18an
Gasteizen. Azaroko batzarrean lau diputatu aukeratzen ziren, urte osoko arazoak
konpontzeko. Batzar Nagusietara hauek joaten ziren: diputatu nagusia, botorik

Arabaren betebehar eta eskubideak
Justizia administrazioaren arloan, lehen auzialdian Probintziak aplikatzen zuen beti
justizia, arlo zibilean nahiz zigor arloan. Bigarren eta goragoko auzialdietan, Gaztelako
auzitegiek zuten eskumena. Lehen auzialdian, Arabako epaileek baino ezin zuten epaitu
arabar bat.
Probintzia barneko segurtasunerako, indar armatu txiki bat zegoen: Miñoien Kidegoa.
Probintziak izendatzen zituen beti buruak eta ofizialak. Diputatu nagusia zen milizia
horren buru gorena.
Arabarrek ez zuten soldadutza egin beharrik bake garaian. Gerra baldin bazegoen,
Probintziak engaiatzen eta armatzen zituen bere indarrak, sekula ere kinta sistema
onartu gabe. Arabarrek ez zuten, inola ere, probintziaren mugetatik kanpora irteteko
betebeharrik.
Batzar Nagusiak ezartzen zizkien arabarrei zergak eta kontribuzioak, bakoitzaren
aberastasunaren arabera: «azienda handi eta txikien arabera, txiroak ez nekaraztearren».
Horrez gain, bazeuden arielak eta sisak ere, herriekin berekin adostuta. Arabak Gaztelako
erregearekin hitzartu zuen «erregeak sekula ere ez zuela inongo zergarik ezarriko
Araban, ez zuzenekorik ez zeharkakorik», «foru petxa» izan ezik, antzinatik kondeari
edo jaun militarrari ordaintzen baitzitzaion. Horregatik, Araban ez ziren indarrean izan
Gaztelako errege-erreginek —eta Espainiakoek geroago— emaniko zerga legeak.

Aro Garaikideko historia
XVIII. mendearen bigarren erdian, Arabak nolabaiteko garapena izan zuen arlo
materialean zein kulturalean. Horren arrazoia izan zen, neurri handi batean, 1764an
Euskalerriaren Adiskideen Elkartea sortu izana, egoitza Gasteizen kokatuta. Erakunde
horrek berebiziko lana egin zuen, besteak beste inprenta bat ezartzea bultzatuz,
industriaren alorreko ekimenei lagunduz, eta nekazaritzako hainbat labore hobetuz
—hala nola patatarena eta mahatsarena— .
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XIX. mendea

XX. mendea

Hala ere, XIX. mendean etengabeak izan ziren bereizketak, gertatu ziren gerren
ondorioz, bai eta gizarteko talde bakoitzak gerra horien aurrean hartutako jarreraren
ondorioz ere.

1936ko altxamendu militarraren aurreko aldian aldaketa batzuk gertatu ziren, Gasteizen
batez ere, bizi baldintzak hobetu baitziren lanaldia zortzi ordura mugatuta —1919tik
aurrera—, lansariak handituta, eta heriotza tasa murriztuta. Nolanahi ere, landa eremu
izanik, lurraldeko gainerako lekuek sorgor jarraitu zuten.

Mendearen hasieran, Napoleonen aurkako gerran, bereizketa liberal edo frantziazaleen
eta kontserbadore edo espainiazaleen artean gertatu zen. Gero, karlistaldietan, unearen
arabera, bereizketa isabeldarren eta karlisten artekoa izan zen, edo liberalen eta
tradizionalisten artekoa, edo aurrerakoien eta moderatuen artekoa. Horren guztiaren
erdian, jarrera hauek: foru araubidea —hots, bertako legeak— kosta ahala kosta aldeztea;
foru eraentza eguneratzearen alde egitea; edo Espainiako gobernuen jarrerarekin bat
egitea, euskal legeak bertan behera uzteko.
Azkenik, “manu militari”, Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako Foru Araubidea
kendu egin zuten, eta, hala, Alfontso XII.ak amaiera eman zion borboitarrek Espainiako
tronura iristean hasi zuten lan zentralistari. Euskal Herriko autonomiazko araubidea
desagertu egin zen, eta haren ordez, 1878. urtean, kontzertu ekonomikoak ezarri ziren
probintzia diputazioen (jada ez ziren foru diputazioak) eta Estatuaren artean.
Bizkaian eta Gipuzkoan industrializazio prozesu bat garatu zen. Araban, ordea, ez
zegoen burgesia industrialik, eta ekonomia moteltze bidean sartu zen, gidari zuela
neurri handi batean elizjendearen esanetara ziharduen erdiko klase bat.
Hala ere, kultura jarduerari nolabaiteko bultzada eman zitzaion, lehen agerkariak,
zenbait aldizkari eta mintzaforo sortu baitziren. Gasteizen zenbait elkarte jaio ziren,
hala nola Ateneoa, Behaketa Zientzien Arabako Akademia eta Esploratzailea izenekoa.
Bultzada hori moteldu egin zen mende bukaeran eta hurrengo mendearen lehen
erdiaren zati handi batean.

Aldi horretan masa elkarteak garatu ziren, hala nola mutualitateak, joera guztietako
langile sindikatuak, alderdi politikoak, (beren adierazpen bideak zituzten: egunkariak,
aldizkariak eta abar), eta aisia, kultura eta kirolk elkarteak. Masa ikuskizunak jaio ziren,
kirola, besteak beste; hala, 1923an Deportivo Alaves taldea sortu zen, eta urtebete
geroago, Mendizorrotzeko zelaia inauguratu zen. Bestalde, jendea zinemara edo
antzerkira joaten hasi zen, irratia iritsi zen, eta gizarte harremanak tabernetan izateko
joera.
Dena dela, erlijioak oraindik ere garrantzi handia zuen lurralde osoan, landa eremuetan
batik bat, eta Elizako erakundeek bizitza publikoaren esparru zabalak kontrolatzen
jarraitu zuten, elizjendearen, ikastetxeen, langile sindikatuen, elkarteen eta alderdi
politikoen bitartez.
Bilakaera hori 1936ko gerrak eten zuen. Gerraondoko urte latzak igaro zirenean,
1950eko hamarkadaren bukaeran, Gasteiz eta Laudio industrializatu egin ziren, eta,
ondorioz, hurrengo hamarkadetan errotik aldatu zen ekonomiaren eta gizartearen
egitura.
1960ko eta 1970eko hamarkadetan nagusitu zen gizartea irekitzeko beharrak lehen
hauteskunde demokratikoak ekarri zituen 1977an. Ordutik aurrera, Araban ekonomia
garapeneko eta gizarte aurrerapeneko aldia bizi izan da. Hiriburua, Gasteiz, arin
modernizatu zen, eta bertako industria nabarmen bizkortu zen; horri esker, enpresa,
industria eta zerbitzu sarea berriztatu egin zen. Zerbitzuak ugaritu egin ziren; udal,
hirigintza, kultura, kirol nahiz unibertsitate zerbitzuak, hain zuzen; Euskal Herriko
Unibertsitateak Arabako campusa eratu zuen. Aldi berean, Gasteiz zerbitzu hiri gisa
sendotu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburu bihurtu baitzen.
Nekazaritza jarduera, aspaldi Arabako ekonomiaren oinarri izan zena, azken toki apal
batera igaro zen XX. mendearen azken erditik aurrera, industrializazio berriaren ondorioz.
Ordea, industria da Arabako ekonomia jarduera nagusia, bai biztanleria aktiboaren zati
handi batek horretan diharduelako, bai lurralde osokoaren barruan duen balio erantsi
gordinagatik.
Hazkunde hori 1960ko hamarkadan abiatu zen industrializazioak ekarri zuen, baina ez
du eragin bera izan lurralde guztian; aitzitik, eremu jakin batzuetan pilatu da. Hasieran,
Laudion eta Gasteizen; gero, Oion, Agurain, Legutio eta Amurriora hedatu da.
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Administrazio
antolakuntza
Araban 417 herrigune daude, 349 kontzejutan. Kontzejuak 51 udalerritan eta 18 ermandadetan daude bilduta. Horiek
guztiak zazpi kuadrillatan batzen dira. Administrazio banaketa trinko horrek agian izan ditzake bere zailtasunak, baina
Arabaren historia sakonenean ditu erroak.

ARABAKO KUADRILLAK
Kuadrillak azaroaren 20ko 63/1989 Foru Arauaren bidez daude araututa. Udalerri bat baino
gehiagok osatutako lurralde erakundeak dira. Beren egitekoa da dagokien lurraldearen
interes orokorreko gaietan parte hartzea, eta haiek sustatu eta kudeatzea.
Arabako Lurralde Historikoa osatzen duten zazpi kuadrillak hauek dira: Aguraingo
Kuadrilla; Aiarako Kuadrilla; Añanako Kuadrilla; Gasteizko Kuadrilla; Guardia - Arabako
Errioxako Kuadrilla; Kanpezu - Arabako Mendialdeko Kuadrilla; eta Zuiako Kuadrilla.
Kuadrillek zuzendaritza organo hauek dituzte: Kuadrillako Batzarra eta lehendakaria.
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Aguraingo
Kuadrilla
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A

guraingo Kuadrilla bat dator Arabako ekialdean dagoen lautadako eskualde naturalarekin. Lur lauak dira,
eta honakoek mugatzen dituzte: iparrean Elgea-Urkilla mendilerroak; hegoan Iturrieta-Entzia mendilerroek, zeinek
hego-mendebalde eta ipar-ekialderantz, Altzaniako mendiekin bat egiten baitute, Burundako korridorearen ataria
eratu arte; ekialdean Nafarroak eta mendebaldean Arrazua-Ubarrundiak eta Gasteizek. Lurrak ondo hornituta daude
nekazaritzako ustiapenerako eta, aldi berean, herri eta kulturen igarobide eta harreman inguru izan dira
historian zehar. Eskualdeko klima ozeanikoa edo kantauriar barnekoa da. Pasagune denez, lurraldearen
erabilera goiztiarra izan da. Lehen lekukotasunik garrantzitsuenak historiaurre hurbilekoak dira; bertan
zenbait hilobi monumentu eraiki ziren, hala nola trikuharriak: Aizkomendi (Egilatz) eta Sorginetxe
(Arrizala). Erromatarren aurreko aroan, Burdin Aroan, lurraldea okupatua izan zen eta herri gotortuak
edo irunak kokatu ziren erraz defendatzeko moduko lekuetan, hala nola Henayo Gazteluko Iruna
(Dulantzi).
Antzinaroan, mundu klasikoan sartzean, lurraldearen ustiapen orokorra antolatu zen. Aipagarriena
Astorgatik Bordelerako erromatar bidea da, lurraldea zeharkatzen baitu. Galtzada horren inguruan,
zenbait etxalde eraiki ziren, hala nola Tullonium (Dulantzi) edo Alba (Durruma), zeinek termak eta
bestelako zerbitzuak baitzeuzkaten. Garai haietatik jende haren nekropoliak ere geratu zaizkigu, eta hilarri
asko gorde dira.
Eskualdean Erdi Aroko herri hustu asko agertu dira, hots, desagertutako herrixken hondarrak; gehienak XIII. mendean
hustu ziren, herritarrek bizi baldintza penagarriei egin behar izan baitzieten aurre, eta gehienek Agurain sortu berrira
egin zuten alde; baita XIV. mendean ere, gerrengatik eta izurriteagatik. Egilatzetik hego-mendebaldera Berezeka
herrixka zegoen. Arrizala, Egileor eta Alangua artean, Lekedara. Egileor basetxetik mendebaldera, Albizua, 1322rako
hustuta zegoen herrixka. Okariz eta Opakua artean Padura zegoen. Gazeo inguruan eta Aguraingo mugetatik
mendebalderantz, Zumalburu eta Paternina herrixkak. Herrixka horietako elizak baseliza bezala geratu ziren. Aro
horretan garrantzitsuena hiribilduen sorrera izan zen; hala nola Salvatierra 1256an, lehenagoko Hagurain herriaren
gainean; eta Alegría, lehenagoko Dulantzi herrixkaren gainean.
Ekonomiari dagokionez, esan behar dugu eskualdearen joera mistoa dela: nekazaritzak pisu handia dauka, baina
industriak ere badu berea; izan ere, nahiko ondo finkatuta dago eta garapenaren eragile inportantea da. Industria
gehiena hiru industrialdetan dago: Aguraingoan dago bilduta kuadrillako industrien % 37 baino gehiago; haren
atzetik eta gertu dator Asparrena-Donemiliagakoa, zeinek % 30 baino gehiago biltzen baitu; eta neurri txikiagoan
Dulantzi eta Burgelukoa.
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Agurain / Salvatierra
udalerria

Azalera: 37,77 Km². Biztanleak: 4659.
Aguraingo udalerria ekialdeko lautadan dago, Aratz-Aizkorri, Urkilla eta Elgea mendilerroen arteko eskualde zabalean.
Arabako ipar-ekialdeko angeluan dago, Pirinioen mendebaldeko muturraren eta hegoaldeko Entzia-Iturrieta mendien
artean; ardatza Zadorra ibaiaren ibilbidea da. Punturik garaiena Iturrietako mendilerroan dago, 1151 metroko Arrigorrista
haitzean. Klimak ozeaniar ezaugarriak eta kontinentalak dauzka, neguak luzeak eta hotzak dira eta udak leunak. Herritarrek
batez ere industrian dihardute, baina lehen sektoreak oraindik badauka garrantzia.
Antzina-antzinatik bizi izan da jendea bertan. Duela 100.000 bat urte, Entzia mendilerroan Neanderthal gizakia bizi izan zen,
bertan aurkitutako silexezko tresnek frogatzen dutenez. Cro-magnon gizakiak Elgea, Urkilla eta Altzania mendilerroetatik
iparrera bizi ziren, isurialde hori, egun legez, epelagoa zelako itsasoaren eraginagatik. Kristo aurreko 8000. urtearen
inguruan mendietan izotzak atzera egiten eta tenperaturak altuagoak izaten hasi ziren eta, ondorioz, flora eta fauna
aldatu egin ziren. Duela hiru mila urte baino zertxobait gehiago lautadara bestelako jendea hasi zen iristen Europatik: zelta
indoeuroparrak. Herri horiek abeltzainak, nekazariak eta metalurgialariak ziren. Iristen lehenek brontzezko tresnak ekarri
zituzten; geroago iritsitakoek, burdinazkoak. Hemendik igaro baino ez ziren egin, baina indigenek haiengandik metalurgia
eta nekazaritzako teknikak ikasi zituzten eta, hala, beren kokalekuak ordokian jartzeko aukera izan zuten, agian baita
Aguraingo muinoan ere.
V. mendeaz geroztik, Erromak lur jo ondoren, lurraldea herri txikietan egituratu zen, bakoitza jaun baten mende. Herri baskoi
horiek, zeukaten nortasun berean oinarrituta, baturik egin zieten aurre barbaro bisigodoei. Garai horretan harreman estua
dago hegoaldeko baskoien eta iparraldeko −Akitaniako − wascon edo gascon izenekoen artean, Aldaietako nekropolian
(Uribarri Ganboa) aurkitutako aztarnek frogatzen dutenez.
Aguraingo udalerria, Arabako lautadako leku estrategikoan egonda, zenbait bidek bat egiten duten puntua izan da antzinatik.
Ekialdetik iristen zen Burdigalatik (Bordele) Asturicarako (Astorga) erromatar galtzada, Sakanatik eta Aracoelitik (Arakil).
Maduratik sartzen zen Andre Maria auzoan eta Andraiturriko ataritik irteten zen Gazeorantz eta urrutiago zegoen Iruña
/ Veleiarantz. Frantziatik Gipuzkoan barrena beste bide bat iristen zen eta, Santatria edo San Adriango tuneletik igaroz,
Agurainen egiten zuen bat erromatar galtzadarekin.
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Agurain /
Salvatierra
Altitudea: 605 m.
Biztanleak: 4538.
Historia: Aguraini buruzko lehen
aipamen idatzia 1025. urtekoa da,
“Reja de San Millán” agirikoa (aurrerantzean “Donemiliaga Kukulako
Reja”). Bertan Hagurahin izenez
agertzen da. 1200. urtean gaztelarrek Nafarroako erresumaren
mendebaldea inbaditu eta beretu
zuten. Muga indartzeko, Alfontso
X.ak hiribildu forua eman zion Aguraini, 1256an. Baina ez zen erraza
izan Gaztelak arabarrak asimilatzea.
1351n Gebarako jaunak, Beltran
Velez Gebarakoak, Nafarroako erregearen mendeko aldarrikatu zuen
bere burua.
XIV eta XV. mendeak gogorrak izan
ziren Agurainentzat, 1343an pairatutako izurriteagatik eta bandoen
arteko borrokengatik. 1492an Agurainek bere komunitate judutarra
galdu zuen, Errege Katolikoek haiek
kanporatzeko emandako aginduagatik. Komunitatea “urdai gutxi”
zeritzon Arramel auzoan bizi zen.
Ondorengo pizkunde ekonomikoa
XVI. mendearen erdialdean eten zen,
izurriteagatik eta 1564ko suteagatik.
Aro Modernoaren amaia XVIII.
mendearen azken aldera gertatu zen,
frantsesen 1794ko inbasioarekin,
Konbentzioko gerran, eta Napoleonen
aurkako gerrarekin. XIX. mendean
karlistaldiak izan ziren nagusi.
Ondarea: Monumentu historikoen
artean ia hirigune historiko osoa
inguratzen duten harresiak nabarmendu behar dira. Ez da jatorrizko
eraikuntzaren berririk geratu baina,
1259an, aipamen bat dago Alfontso
X.aren eskutitz batean. 1270ean
harresiak berreraikitzeko agindu
zuen gotorleku handia sortzeko.

Hirigune historikoan zenbait eraikin
daude, hala nola XVI. mendeko
Begoña etxea eta Azkarraga etxea;
azkena bi etapatan eraiki zen, mende
bateko aldearekin; lehen etapa
XVI. mendearen azken aldekoa da.
Bustamante etxea 1580 inguruan
eraiki zen, eta Alargunen etxeak
1564ko sutea gainditzea lortu zuen.
Andre Mariaren eliza defentsarako
izan zen. Estiloa gotikoaren azken
fasekoa da. XV. mendean hasi zen
eraikitzen, lehenago eraikitako tenplua
erabiliz, eta XVI. mendearen bigarren
erdian bukatu zen. Ataria gotikoa
da, XVI. mendearen hasierakoa, eta
arku konopial dintelduna dauka. Ama
Birjinaren erretaula nagusia zoragarria
da, Lope Larreak egina.
San Joanen eliza hiribildua fundatu
zenean, 1256an, hasi zen eraikitzen.
Gotorlekua izateko pentsatu zen

eta defentsarako korridorea dauka
horma guztian. Egun ezagutzen
dugunez, XV. mendearen azken
aldekoa eta batez ere XVI. mendekoa
da, 1564an Agurainen gertatu zen
suteagatik, eta estilo gotikoa du.
San Martinen eliza, udaletxea zena,
Agurainen geratu den eraikinik
zaharrena da. XIII. mendearen hasieran
eraiki zuten. Goi Erdi Arotik erabiltzen
zuten Kontzejua biltzeko leku
gisa, eginkizun erlijiosoa betetzeaz
gain. XVI. mendea arte, barrualdea
artxibategitarako, udaletxetarako
eta kultu erlijiosorako erabiltzen zen,
baina kanpoko elizpean kontzejuaren
bilerak ere egiten ziren.
Sallurtegiko Andre Mariaren baseliza, Ulakoa bezala, zati batean gorde
da, XVII. mendean haren gainean
baserri bat eraiki zelako.

Seme ospetsuak: Martin Martinez
Okerruri, Aguraingo alkatea
Aguraingo Kondearen matxinada
garaian; Joan Perez Lazarraga,
Larrea Dorreko jauna eta abizen
bereko eskuizkribuaren egilea, 1564
eta 1567 artean euskaraz idatzia;
eta Pedro Lope Larrea, Araban
manierismo erromanistak izan duen
maisurik handiena.
Jaiak: Pazko igandearen ondorengo
astelehena, Sallurtegiko Ama
Birjinaren jaia; ekainaren 24a,
San Joan; abuztuaren 15a, Ama
Birjina; abuztuaren 29a, San Joan
Lepogabetua; mendetatik datorren
Aguraingo azoka, 1395ean hasia,
urriko lehen igandearen ondorengo
lehen asteartean.
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Iturrieta

Alangua

Altitudea: 972 m. Biztanleak: 0.

Alangua

Arrizala

Altitudea: 693 m. Biztanleak: 29.

Altitudea: 633 m. Biztanleak: 27.
Historia: Herri hau Entzia mendilerroan sortzen den Santa Barbara
erreka ertzean dago. Arrizala
Donemiliaga Kukulako Rejan
agertzen da Harrizavallaga izenez.
Agurain hiriaren baitakoa bihurtu
zen Alfontso X.aren aginduz.
Ondarea: Bertan Sorginetxe
trikuharria dago; 6 harlauzak
osatzen dute, haietako bat erorita
dago, eta handiago batek estaltzen
du. 1890ean egindako indusketan
giza hondarrak eta silexezko gezi
baten muturra aurkitu ziren.
San Estebanen parrokiak erdipuntuko arkuko ataria dauka.
Fabrika XVIII. mendekoa da eta XVI.
mendeko hondar batzuk dauzka.
Oinplano angeluzuzena eta buru
zuzena. Erretaula nagusi neoklasikoa
Aguraingo Magdalenaren baselizatik
ekarritakoa da. XVII. mendeko Kristo
Gurutziltzatu ona dauka, Andre
Mari -Harana baseliza izandakotik
ekarria. XVI. mendearen azken aldeko
bataiarria.
Jaiak: ekainaren 24a.

Historia: Herri hau udalerriaren
hegoaldean eta Atxuri mendiaren
(1102 m) oinean dago, Entzia
mendilerroan. Hari buruzko lehen
albistea Donemiliaga Kukulako Rejan
dago, Abulanca izenez. Badakigu
1565ean Pedro Lopez Lazarragak
teileria bat jarri zuela bertan.
Ondarea: San Estebanen parrokiak
saloi oinplanoko nabe bakarra dauka,
harlanduzkoa, kontrahorma sendoak
dauzkana. Ataria erdi-puntuko
arkukoa da eta elizpeak babesten
du. Erretaula nagusi barrokoak XVI.
mendeko osagai batzuk eta izena
ematen dionaren irudi barrokoa
dauzka.

Egileor

Historia: Herri hau Arabako
Mendialdeko eskualdekoa da,
baina administrazioari dagokionez,
Agurainen mendekoa. Iturrieta
Arabako herririk garaiena da.
Seguruenik Erdi Aroan sortu zen,
baina 1563 baino lehenago hustu zen,
baldintza klimatiko gogorrengatik.
II. Errepublikan Araban patataren
laborantza hobetzeko etxalde
esperimentala sortzeko proiektua
agertu zen, patatak garrantzi handia
zeukalako arabar nekazaritzan. Gerra
Zibilaren ondoren berriz heldu
zitzaion proiektuari eta, altitudea
patata ereiteko ezin hobea zenez,
Iturrieta hautatu zen etxalde hori
kokatzeko.

Opakua
Altitudea: 674 m. Biztanleak: 43.

Altitudea: 666 m. Biztanleak: 22.
Historia: Herri hau Entzia mendilerroaren inguruan dago, Zumalburu
errekaren sorburuaren ondoan.
1025eko agiri batean, Donemiliagako
kodizean, Hegilior izenez aipatzen da;
Heguilior 1076an; Heguileor 1257an;
Eguillor 1707an; Eguilleor 1713an.
Ondarea: San Pedroren parrokia
eliza oinplano triangeluarreko
eraikina da, hiru atalekoa, eta
buru zuzena eta erdi-puntuko
burua dauzka. Hiru ataleko fabrika,
oinplano angeluzuzenekoa. XVI.
mendeko gorputz biko erretaula.

Historia: Herri hau Entzia mendilerroaren oinean dago, Zadorra
ibaiaren azpiadarra den Zaraeta
errekaren ezkerreko ertzean. Egun
Sarrian dagoen XVI. mendeko
gurutze bat bertan egon zen.
Donemiliaga Kukulako Rejan Opaucu
izenez agertzen da, 1257an; Opaqua
1258ko agiri batean.
Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen eliza oinplano angeluzuzeneko eraikina da, buru poligonala eta hiru ataletan eratutako
nabea dauzka. Ataria erdi-puntukoa
da. XVIII. mendean oinplano berrian
egindako harlanduzko eraikina.
Bataiarria XVI. mendekoa da.
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Asparrena
udalerria

Azalera: 65,18 Km². Biztanleak: 1595.
Iparrean duen Urkilla-Altzania mendilerroaren eta hegoan duen Entzia mendilerroaren artean zabaltzen da. Zalduondoko
herriak lurralde bi banatzen ditu, eta mendebaldekoan Gordoa eta Arriola daude. Erliebean bi esparru oso argi bereizten
dira: udalerriaren erdialdea hartzen duen eremu laua, eta ertz menditsuak; hainbat errekak zeharkatzen dituzte Asparreneko
lurrak: Araia, Arbara, Ametzaga, San Pedro, Tuberika eta Zirauntza. Hainbat gailurretara ere bertako lurretatik igotzen
da; gailur nagusiak aipatuko ditugu: Albeiz (1011 m) Albeiztik; Allarte (1241 m), Aratz (1442 m), Arbarrain (1116 m) eta
Umandia (1218 m) Araiatik; Entzia mendilerroko Leguribe (1113 m) Andoindik; Malkorra (1245) Gordoatik; Olano (1083 m)
Ilarduiatik; eta Milpiribil (1291 m) Araia eta Gordoatik. Oinez ibilbide lasaiagoak egin nahi dituztenek, leku zoragarri hauek
dituzte eskueran: Lezeko koba, Zirauntza ibaiaren sorburua, Marutegiko gaztelua eta San Adriango galtzada, Done
Jakue bidearen zati dena.
Dauden monumentu megalitiko ugariek historiaurreko gizakien presentzia goiztiarra adierazten dute. Erromatarrek ere utzi
zituzten beren aztarnak: Bordeletik Astorgarako galtzadaren zatia eta egungo zenbait elizaren kanpo aldean dauden hilarri
ugari. Balio artistiko handikoak dira Aistrako San Julianen baseliza, protorromanikoa eta Arabako zaharrenetarikoa, eta
XII. mendeko Amamioko San Joanen baseliza erromanikoa.
Errota, burdinola, harrobi eta basoen ustiapena izan dira, historikoki, inguruko ekonomiaren oinarriak. Burdin meatzeak, ura
eta baso oparoa izanik, zenbait industria siderurgiko bertan finkatu ziren XIX. mendean eta arrakasta handia izan zuten.
Nekazaritzako sektorearen barruan, landutako azalera urria azpimarratu behar da, lautadako beste udalerriekin alderatuta.
Ardiak dira nagusi bertako abeltzaintzan; Urkilla eta Urbasako partzuergoetako larreetan bazkatzen dira. Behiak ere ugaltzen
ari dira, gehienak ukuiluetan. Egun tokiko ekonomian Asparrena-Donemiliagako industrialdea nabarmentzen da.
Udalerri honetako pertsonaia ospetsuen artean aipatzekoak dira Ramon Ortiz Zarate (1817-1883), Arriolan jaioa, foruen
aldeko politikari eta idazlea; German Landazabal (1884-1953), musikari eta konpositorea; eta Andoni Urrestarazu, Umandi
(1902-1993) euskal idazlea eta Araban euskara berreskuratzeko lanean jardundako sustatzaile nagusietako bat.
Udalerriko herri nagusia Araia da; bertan biltzen dira bertako biztanleen 3/4ak. Asparrena Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo
Nagusiaren partaidea da.
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Albeiz /
Albeniz

Ametzaga
Asparrena

Altitudea: 585 m. Biztanleak: 82.

Altitudea: 586 m. Biztanleak: 36.

Historia: Kontzeju honi buruz esaten
da egungo Albeiz herria Pliniok
aipatutako albaniarren herriarekin
bat datorrela, haren izenaren eta Alba
erromatar etxalde garrantzitsuaren
arteko antzekotasunagatik. Horri
guztiari inguruetan zehar aurkitutako arkeologia aurriak edo
Lorenzo Prestameroren aipua gehitu
behar zaizkio. Aipu horren arabera,
Prestamero jaunak XVIII. mendearen
azken alderantz Orraoko Andre
Mariaren baselizako aldarearen
gainean hilarri bat ikusi zuen. Egun,
ordea, ez daukagu haren berririk.
Horiez guztiez gain badago beste
aipu bat ere Albeiz eta Alba zaharra
lotzen dituena. Antonio erromatarrak
aipatzen zuen Tullonium etxaldetik
–egungo Dulantzi– Alba etxaldera
hiru legoa zeudela: hamabi milia;
hau da, bi herri horien artean dagoen
distantzia.

Kontzeju hau lurralde lauan dago;
iparrean Zalduondo eta Araiarekin
egiten du muga, hegoan Durruma
eta Egilatzekin, ekialdean Albeizekin
eta mendebaldean Erdoñanarekin.

Erdi Aroan, Albeiz Donemiliagako
Botoko agiri batean agertzen da. XIII.
mendean Egilazko Artzapez barrutian
egon zen, Albeiz eta Araiako lurretan
zegoen Amamiorekin batera.
Frantsesak 1795ko Konbentzioko
Gerran Gasteizko batailan garaituta
atzera egin behar izan zutenean,
Albeiz arpilatu zuten, Frantziarako
bidean baitzegoen.
Ondarea: San Joan Bataiatzailearen parrokia elizak XVIII.
mendeko elizpea dauka; XVI.
mendeko erretaula nagusia platereskoa da; bankua, hiru gorputz
eta Kalbarioko eszenaren errematea
dauzka. Errataula nagusiaren
lehen gorputzean, Orraoko Andre
Mariaren irudia; irudi hori izen
bereko baselizatik ekarritakoa da,
zein XIX. mendea arte egon baitzen
Albeiztik gertu.
Jaiak: ekainaren 24an, San Joan.

Araia

Ondarea: San Joanen parrokia eliza,
1938an hondatua, 1940an inauguratu
zen berriro. Atariak erdi-puntuko arkua
dauka. Oinplano angeluzuzena, hiru
aldeko absidearekin. XIV. mendeko
Andra Mari bat dauka. San Joan
Bataiatzailearen eskultura ona ere
badauka, XVI. mendekoa. Sakristia XVI.
mendearen azken aldekoa da.
Jaiak: Corpus egunaren aurreko
igandea, ermandadearen otorduarekin.

Andoin

Altitudea: 613 m. Biztanleak: 30.
Kontzeju hau Entzia mendilerroaren
oinean dagoen sakonune batean dago.
Ondarea: Santa Marinaren parrokia
elizak XVI. mendeko ataria dauka.
Erdi-puntuko arkua; harroin gotikoak.
Fabrika XVI. mendekoa du. Oinplano
angeluzuzena eta buru zuzena.
Erretaula nagusi neoklasikoa. Sagrario
interesgarria, urrezkoa, XVI. mendearen
azken aldekoa. Bataiarria, lau zutabe
atxikita dituen Erdi Aroko harroin
baten gainean. XVIII. mendearen
azken aldeko dorre karratua.
Jaiak: uztailaren 18a, Santa Marina.

Altitudea: 603 m. Biztanleak: 1277.
Historia: Udalerriko hiriburua da. Aratz, Albeiz, Egilar haitzen eta Altzaniako
mendien oinean dago. Bertan zenbait inskripzio erromatar aurkitu dira,
haietako bat hareharrizko aldare txiki baten gainean, Ziraunza ibaiaren ertzean,
sorburuan; beste hiru elizako hormetan daude. Haitz garai baten gainean
antzinako gotorleku baten hondakinak daude. Ekialdean Amamio herri hustua
dago, Donemiliaga Kukulako Rejan aipatua. Astrea izeneko beste herri hustu
bat ere badago. Arabako lautadara iristeko zeuden hiru Done Jakue bideetako
bat Araiatik igarotzen zen, San Adriandik jaitsita. Araiatik gertu eta bide berean,
San Martinen baseliza zegoen. Bertan dago Ajuriatarren burdinola zaharra ere,
Metalurgica de Vitoria desagertuaren jatorri izan zena.
Ondarea: Udaletxea barrokoa da, 1771koa, eta Asparreneko ermandadearen
armarria dauka.
San Pedroren parrokia elizak toskanar zutabedun elizpea eta XV. mendeko ojiba
arkua dauzka. Mende bukaerako fabrika angeluzuzenekoa da. Hiru ataleko nabea.
Absidearen kanpoaldean, lau hilarri erromatar txertatuta. XVIII. mendearen azken
aldeko erretaula nagusi neoklasikoa. Bankuan Deikundearen eta Ama Birjinaren
ezkon hitzen margolanak. Kale nagusian, San Pedroren eskultura neoklasiko ona.
XVI. mendeko alboetako kapera bi.
Andre Mariaren baseliza XVIII. mendeko fabrikakoa da. Kanpoaldean, Done
Jakueren gurutzea erliebean. Erretaula nagusia barrokoa, XVIII. mendekoa.
Jasokundeko Ama Birjinaren irudi barrokoa. Amamioko San Joanen baselizak
leihatea dauka buruan, kapitelak apainduta eta XVII. mendeko jatorrizko irudia;
bertan ekaineko San Joan bezperako erromeria egiten da.
Jaiak: ekainaren 29a (San Pedro).
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Arriola

Egino

Gordoa

Ilarduia

Altitudea: 633 m. Biztanleak: 36.

Altitudea: 574 m. Biztanleak: 57.
Historia: Kontzeju hau Altzania
mendilerroaren hego isurialdean
dago. 1025ean Hillardui izenez
aipatzen da Donemiliagako kodizean;
Larduya 1257an; Hillarduy 1602an.
Lezea dorrea gobatik, Lezetik
gertu zegoen; egun ez dago haren
aztarnarik. Arkeologia aztarnategi
garrantzitsuak: Ameztutxo (neolitikoa), Jentilen leizea (Brontze
Arokoa), Allaran (Burdin Arokoa).
Ondarea: San Mikelen parrokia
elizak XVIII. mendeko atari barrokoa
dauka. Hiru ataleko oinplano
angeluzuzena. Erretaula nagusi barrokoa, XVII.ekoa. Ezker alboko kaperak
Lezea-Ilarduia-Okariztarren armarria
dauka. Bataiarri gotikoa. Atzanegiko
Andre Mariaren baseliza eta Lezeko
San Pedroren baselizaren hondarrak
ere badaude.
Jaiak: irailaren 9an, erromeria San
Joanen baselizan; irailaren 29a.

Historia: Kontzeju hau Narbaxa
mendilerroaren oinean dago.
1025ean Gordova izenez agertzen da
Donemiliagako kodizean; Córdoba
1257an; Cordova 1294an; Hordoa
1602an.

Altitudea: 638 m. Biztanleak: 41.

Altitudea: 569 m. Biztanleak: 75.

Historia: Kontzeju hau Narbaxa
mendilerroaren magalean dago.
1691n dorre feudala zeukan, Okariztarren leinuko Juan Vitoria
historialariak azaldu zuenez.

Historia: Kontzeju hau Olano
mendiaren (1083 m) eta Urbasa
mendilerroaren artean dago.
1025ean Heinhu izenez aipatzen da
Donemiliagako kodizean; Eguinioa
1257an; Eguinoa 1462an. 1066.
urtean jaun Gideri Gideriz Eulatek eta
haren emazte Antsa andreak Eginoan
zeuden Ihazarretako monasterio txikia
eta zenbait pieza oparitu zizkioten
Iratxeko monasterioari.
Bertan jentilen leizea aipatzen da,
zeinean norbait bizi izan zen arrastoak
baitaude. XVII. mende hasieran, Logroñoko autofedean, zenbait sorginkeria
prozesuk astindu zuten herrialdea,
1609an eta 1610ean. Eginon 6
laguni hartu zitzaien lekukotasuna;
salatuetako bik bertan akelarrea
zegoela aitortu zuten.

Ondarea: Bengoa eta Martinez de
Leivaren oinetxeak gorde dira.
Andre Mariaren Jasokundearen
parrokia elizak XIII. mendeko ataria
dauka. Horren antzeko beste atari
bat dago Erdi Aroko dorrean sartzeko.
XVI. mendeko fabrika. Oinplano
angeluzuzena. Buru zuzena, bi ataleko
nabea. Gezileiho erromanikoa.
Erretaula nagusi plateresko zoragarria,
XVI. mendearen erdi aldekoa. Bi gorputzeko sagrarioa. Erdi Aroko dorre
interesgarria, XIII. mendekoa.
Jaiak: abuztuaren 16a (Andre
Mariaren Jasokundea).

Ondarea: Lezeatarren dorrea egon
zen, baina egun hondar batzuk
baino ez dira geratu. Bertatik igotzen
da oso sakona den Lezeko kobara
eta aztarna arkeologikoak dauzkan
Jentilen kobara.
San Estebanen parrokia elizak
harlanduzko hiru arkuko elizatea eta
erdi-puntuko arkudun ataria dauzka.
XVI. mendeko fabrika, oinplano
angeluzuzena eta buru zuzena. Ez
dauka erretaula nagusirik. Sagrario
ona dauka, XVI-XVII. mendeen
artekoa. Sortzez Garbiaren oihala,
XVI. mendekoa.
San Kristobalen baseliza ere badago.
Jaiak: uztailaren 10a (San Kristobal).

Ondarea: Jasokundearen parrokia
elizak XIII. mendeko atari erromanikoa dauka. Ojiba arkuak
erliebedun bost arkibolta dauzka.
XVI. mendeko fabrika. Erretaula
nagusia barrokoa, XVII. mendekoa,
banku eta gorputz nagusiarekin.
Bataiarri gotikoa. Korua XVIII.
mendearen erdi aldekoa da, eta
arku beheratua dauka.
Seme ospetsuak: Miguel Alonso
Mezquia, meza kapilautza bat sortu
zuen, baita eskola bat ere, Gordoan
edo inguruan jaioek irakurtzen eta
idazten ikas zezaten.
Jaiak: abuztuaren 24a (San
Bartolome).

Ibarguren
Altitudea: 617 m. Biztanleak: 13.
Historia: Kontzeju hau Entzia
mendilerroko Atain mendiaren (1154
m) oinean dago. 1025ean Ibarguren
izenez agertzen da Donemiliagako
kodizean eta Ibargueren izenez
1257an.
Ondarea: San Martinen parrokia
elizak XV. mendeko ataria dauka, arku
konopialekoa. Oinplano angeluzuzena
eta buru zuzena. Erretaula nagusi
barrokoa, rococoa, XVIII. mendekoa.
San Martinen irudia du, barrokotik
neoklasizismorako trantsiziokoa.
Parrokia horretatik ekarritakoa da
egun BIBATen, Arabako Arkeologia
Museoan, dagoen erromatarren
garaiko hilarri epigrafikoaren zatia.
Jaiak: azaroaren 11 (San Martin).

Urabain
Altitudea: 610 m. Biztanleak: 19.
Historia: Kontzeju hau Urbasa
mendilerroko Atain mendiaren
(1154 m) oinean dago. Baserriak,
zirkuluerdi forman, mendilerroaren
hegalean daude. Bertan erromatar
hilarri bat dago. 1025ean Hurabagin
izenez agertzen da Donemiliagako
kodizean.
Ondarea: Urabaingo kapare etxea,
XVIII. mendekoa, fatxada nagusian
armarria daukana. Isolatuta dago
bere “rain” eta baratzearekin.
San Joan Bataiatzailearen parrokia elizak bi arkuko elizpea dauka;
fatxadan, zulo bateko kanpai horma;
XVI. mendeko harlanduzko lana eta
haren hormetan hilarri erromatarren
zenbait zati txertatuta. Alboko neoklasikoan Santa Barbara gurtzen da.
Jaiak: abuztuaren 28a (San Joan
Lepogabetua).
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Barrundia
udalerria

Azalera: 97,43 Km². Biztanleak: 841.
13 kontzejuk eta bi herrik osatutako udalerria da. Gipuzkoako lurraldearekin eta Dulantzi, Burgelu, Donemiliaga, Agurain
eta Iruraiz-Gauna udalerriekin egiten du muga. Barrundia, Mayor eta Zadorra ibaiek zeharkatzen dute. Elgea mendilerroan
Barrundia udalerriko altuerarik handienak daude, Miritxa (890 m), Elgeamendi (943 m), Urkintxa (917 m), Mugarriluze
(1104 m), Saiturri (1187 m) eta Usabakotxena (1027 m) mendietan. Haien oinetan muinoek osatutako erliebea zabaltzen
da, hegorantz leunki okertuta; haien artean Dendoriz (604 m), Arbulu (593 m), Urramendi (579 m), Aldaia (787 m), Gebara
(711 m), Bersin (781 m) eta Berdina (681 m) nabarmentzen dira.
Nekazaritzako ekonomiaren oinarriak belar bazka, patata, garagarra eta garia dira; abeltzaintzari dagokionez, ardi, behi eta
txerri hazkuntzan dago oinarrituta. Mendi aldeetan basoak hazten dira eta, hezetasuna eta euriak direla medio, Elgeamendin
pagadi zabalak daude.
Barrundia udalerriaren jatorria Barrundiako ermandadean dago. Jatorrian egungo udaleko herri batzuek baino ez
zuten osatzen: Audikana, Dallo, Etxabarri Urtupiña, Heredia, Hermua, Larrea, Maturana, Ozaeta eta Zuhatzola. 1880.eko
hamarkadan Gebara udalerria bereganatu zuen eta Elgea, Etura, Gebara eta Urizar herriak batu zituen udalerrira. Geroago,
1960.eko hamarkadan, Ganboa udalerriko zenbait herri bereganatu zituen eta udalerrira batu ziren Marieta-Larrintzar eta
Mendixur, eta hutsik geratutako bi herri: Garaio eta Zuhatzu Ganboa.
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Altitudea: 584 m. Biztanleak: 24.

Altitudea: 627 m. Biztanleak: 61.

Historia: Kontzeju hau Zadorraren
ertzetan dago eta bi auzo dauzka,
XVIII. mendean Goikotxealde deiturikoa eta Barrenalde; azken horretan
zegoen XVI. mendeko agirietan
jasotako ospitalea.

Historia: Kontzeju hau Saiturri
mendiaren (1187 m) magalean dago,
Ugarana ibaiaren ezkerreko ertzean.
1085eko agiri batean Elchea izenez
aipatzen da; Elguea 1257an; Helguea
1294an. 1085ean, Antso Sanchez
Arriatuk, Elgea hiribilduaren bere
erdiarekin batera, bere eskubideak
oparitu zizkion Haitzeko San Joanen
monasterioari.

Jaiak: ekainaren 24a (San Joan
Bataiatzailea).

Dallo

Ondarea: Andre Mariaren Jaiotzaren parrokia elizak XVIII.
mendearen azken aldeko hiru arkuko
elizpea dauka. XVI. mendeko erdipuntuko arkudun ataria. XVI.
mendeko oinplano angeluzuzeneko
fabrika. XVIII.eko nabea, gangek
estalia. Erretaula nagusi barrokoa,
urrezkoa, XVIII. mendearen erdi
aldekoa.
Jaiak: irailaren 8a (Andre Mariaren
Jaiotza).

Altitudea: 578 m. Biztanleak: 32.
Historia: Kontzeju hau Ozaetatik
hegoaldera dago, lur malkartsuan,
Zadorra ibaiaren eskuineko ertzean.
1257ko agiri batean Dayllo izenez
aipatzen da. 1834ko uztailaren
19an lehen karlistaldiko bataila bat
gertatu zen bertan; Quesada eta
Linares liberalak eta Villacampoko
markesa Zumalakarregiren kontra.
Ondarea: San Pedroren parrokia
elizak XVI. mendeko sarrerako
atea eta fabrika dauzka. Azken
errenazimenduko erretaula nagusi ona.
Sagrario oso ona, bi gorputzekoa,
basamentu gainean jarria eta
geometrikoki apaindua; alboetako
horma hobietan Kristo Berpiztuaren
eta San Simon eta San Judaren
erliebe zoragarriak.
Jaiak: ekainaren 29a (San Pedro eta
San Paulo).

Etura
Altitudea: 590 m. Biztanleak: 50.
Historia: Kontzeju hau udalerriaren
erdialdean dago, Gebara mendiaren
(729 m) oinean. 1257ko agiri batean
Hetura izenez aipatzen da; Heztura
1294an.

Altitudea: 576 m. Biztanleak: 68.
Historia: Kontzeju hau Aiala mendien
artean dago. 1025ean Donemiliagako
kodizeko agiri batean Essavarri izenez
aipatzen da; Hechavarri 1257an;
Chavari 1258an.
Ondarea: Andre Mariaren Garbikundearen parrokia elizak XVIII.
mendeko hiru arkuko elizpea dauka;
XVI. mendeko atari plateresko aurreratua. XVI. mendeko fabrika. Oinplano
angeluzuzena eta buru zuzena.
Erretaula nagusi errenazentista,
platereskoa.
Jaiak: otsailaren 2a (Kandelarioko
Andre Mariaren Garbikundea).

Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen parrokia elizak erdipuntuko arkudun ataria dauka, XVI.
mendekoa. Ateak burdineria ona
dauka. Mendebaldean beste ate bat,
Erdi Arokoa. XVI. mendeko fabrika.
Erretaula nagusi errenazentista, XVII.
ekoa. Sagrario errenazentista ona.
Jaiak: lehen abuztuaren 15ean
ospatzen ziren; gaur egun irailaren
24an.

Elgea

Ondarea: San Joan Bataiatzailearen
parrokia elizak ojiba arkuko sarrrera
duen elizpea dauka. Ataria XVI.
mendearen azken aldekoa da, Behe
Errenazimendukoa. XVI. mendeko
fabrika. Oinplano angeluzuzena. XVIII.
mendearen azken aldeko erretaula
nagusi neoklasikoa. Erdi Aroko
bataiarria.

Etxabarri
Urtupiña

Audikana

Elgea

Dallo

Audikana
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Altitudea: 551 m. Biztanleak: 41.
Historia: Kontzeju hau izen
bereko mendiaren oinean dago,
Zadorra ibaiaren eskuineko ertzean.
Ptolomeoren ondorengo egile batzuen
arabera, barduliarren hiri zaharra,
Gebala, egungo Gebara da. IX.
menderako Gueba dago bertan.
Oñatiko kondeek bertan dute jatorria.
Hiri horrek eta horko jaunek zeregin
garrantzitsua izan zuten ganboarren
eta oinaztarren bandoen arteko
borroketan. Gebarako judutegia 1485.
urtetik aipatzen da; orduan Gebarako
judutarrek Gasteizko aljamarekin
ordaindu zuten petxa Granadako
gerrarako. Gebarako ermandadea buru
zuen izen bereko hiribilduak eta
Elgea, Etura eta Urizar tokiek osatzen
zuten.
Ondarea: Gebarako gaztelua
herriaren ondoko mendi tontorrean
dago; XV. mendeko arkitekturaren
eredu interesgarria da, defentsarako
bastioi militar gisa, baina egun
hondakinak baino ez dira geratu.
Gebarako jauregia muinoaren
hegoaldeko magalean dago. Muino
horretantxe dago Gebaratarren
gaztelua. XIII. mendearen azken
aldean edo XIV. mende hasieran
eraiki zen eta Gebaratarrak hango
jaunak izan ziren. Egun hondatuta
daude gotorlekuak, berreraiki berri
den dorre bat izan ezik; jauregia,
gazteluarekin batera, lehen karlistaldia
bukatutakoan eraitsi zen.
Andre Mariaren Jasokundearen
parrokia elizak XVIII. mendearen
azken aldeko elizpea dauka. Ataria
dintelduna da eta belarriak dauzka.
XV. mendearen azken aldeko fabrika.
Oinplano angeluzuzena, buru zuzena
eta bi ataleko nabea. Erretaula nagusia 1838an erre zen.
Seme ospetsuak: Beltran Yanez Gebara,
Oñatiko jauna. Arriagako Itunean egon
zen, 1332ko apirilaren 2an.
Jaiak: abuztuaren 15a (Andre
Mariaren Jasokundea).

Heredia

Hermua

Larrea
Altitudea: 569 m. Biztanleak: 85.
Historia: Kontzeju hau Aldaba
mendiaren (787 m) oinean dago,
Zadorra ibaiaren eskuineko ertzean.
1025ean Garrea izenez agertzen da
Donemiliagako kodizean eta baita
1257an ere.

Altitudea: 595 m. Biztanleak: 69.

Altitudea: 559 m. Biztanleak: 37.

Historia: Kontzejua hau Done Jakue
bidearen arabar aukeretako batean
dago, Zadorra ibaiaren eskuineko
ertzean. Donemiliagako katalogoan
bertan aipatzen da 1051n, Herediatik
gertuko Andosketa eta Kircu herrixka
hustuekin batera. XIII. mendean
Heredia eta Andosketa beste gutun
batean agertzen dira, baina Kircu
ordurako ez da agertzen.

Historia: Kontzeju hau Aldaba
mendiaren (787 m) oinean dago,
Zadorra ibaiaren eskuineko ertzean.
1025ean Ermua izenez agertzen da
Donemiliagako kodizean; Hermoa
1257an; Hermua 1602an.

Ondarea: XIII. mendeko Herediarren
dorrea; haren hondakinak oso
desitxuratuta daude. 1443an eraitsi
zuten, bandoen arteko gerretan,
baina berreraiki bide zuten, XVII.
mendean bere kuboak eta lubakiak
baitzeuzkan. Bertan gertatu ziren
lehen karlistaldiko Herediako fusilamenduak.
San Kristobalen parrokia eliza
ere gotorlekua izan zen, lekua eta
igarobideak defendatzeko. Hegoko
fatxadak horma sendoak dauzka,
tenplu-gotorleku batenak bezalakoak,
eta gezileiho altuak eta leihate
gotiko txikiak ditu. Eliza finkatzen
den petrilean, ordea, kanoi zuloak
zabaltzen dira, altuera hori su armaz
defendatzeko. Elizak XIII. mendeko
arkudun ataria dauka. Erretaula
nagusia, bankua eta sagrarioa XVI.
mendekoak dira, eta gainontzekoa
XVIII.ekoa.
San Bartolomeren baselizak erdipuntuko arkudun ataria, XVIII. mendeko kanpai zuloa eta erretaula nagusi
barroko oso hondatua dauzka.
Jaiak: uztailaren 10a (San Kristobal).

Ondarea: San Pedroren parrokia
elizak Erdi Aroko ataria dauka. XVI.
mendeko fabrika. Oinplano angeluzuzena, burua bi ataleko nabea baino
estuagoa. Erretaula nagusi barrokoa,
XVIII. mendekoa.
Tourseko San Martinen baselizak
leihate prerromanikoa dauka, ferra
arkuarekin eta arkibolta eta janbetan
koska hirukoitzarekin. San Martinen
irudi neoklasikoa.
Jaiak: ekainaren 29a. Elbarteko jaia
ere bai, uztailaren 4an.

Ondarea: Gebararren Lazarraga
dorrea gotor etxea da eta XV.
mendean koka daitekeen izen
bereko leinuaren jauregiak eta
dorreak osatzen dute. Jauregia
adreiluzkoa da eta “opus spicatum”
antzeko banaketa dauka. Dorrea ia
13 m garai da eta arku konopialdun
leihoak dauzka.
Donemiliagaren parrokia elizak
XVIII. mendeko ataria dauka. Garai
bereko atari dintelduna. XVI. mendeko
fabrika, oinplano angeluzuzena eta
buru zuzena. Erretaula nagusia, XVII.
mende hasierakoa.
Seme ospetsuak: Juan Perez
Lazarraga (1550-1605), Larreko
dorreko jauna eta abizen bereko
eskuizkribuaren egilea; eta Bruno
Villarreal (1802-1860), armada
karlistako jenerala lehen karlistaldian.
Jaiak: azaroaren 12a (Donemiliaga)
eta Elbarteko jaia, Hermuarekin
batera, uztailaren 4an.

Larrea

Gebara
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Larrintzar

Maturana

Altitudea: 580 m. Biztanleak: 0.

Altitudea: 600 m. Biztanleak: 30.

Altitudea: 555 m. Biztanleak: 2.

Marieta-Larrintzar kontzejuko herria.

Historia: Kontzeju hau Ozaetatik
hego-mendebaldera dago. 1025ean
Maturana izenez agertzen da Donemiliagako kodizeko agirian eta baita
1294ko agirian ere.

Historia: Zadorra urtegiaren urek
erdi estalitako herria. Arbulu muinoaren
hegal batean dago. 1025ean Hurizahar
izenez agertzen da Donemiliagako
kodizean; Urizar 1257an; Huriçar
1294an. Hango eliza, egun desagertua,
Andre Mariaren Jasokundearena zen.

Ondarea: Larrintzar-Lazarraga
dorrea, XIV. mendearen azken
aldekoa. Jauregi gotortu ia karratua
da, eta barruan dorrea dauka.
Ipar eta mendebaldeko hormak
zainduenak dira eta oraindik
badauzkate defentsarako elementuak
eta azken gotikoko ohiko leihateak,
arku flamigeroak, konopialak eta
gezileihoak.
San Joan Bataiatzailearen eliza
barrokoa da; landa estiloko elizpea;
barruan XVI. mendeko erretaula
nagusi erromanista.

MarietaLarrintzar
Altitudea: 566 m. Biztanleak: 98.
Historia: Kontzeju hau Elgeamendi
gailurraren (943 m) hegalean dago,
Arlaban mendilerroaren ondoan.
1025ean Mariatea izenez agertzen
da Donemiliagako kodizean; Marieta
1257an.
Ondarea: Gurutzearen Asmakuntzaren parrokia eliza San Andres
baselizaren gainean eraiki zen
oinplano berriz. Oinplano karratuko
dorre liraina. Landa kutsuko elizpeak
ataria babesten du. XV. mendeko
jatorrizko bataiarria. Tenpluan Erdi
Aroko irudi bi gorde dira, Doloreetako
Ama Birjina bihurtutako Andra Mari
bat eta Santa Marinaren eskultura,
XV. mendeko, izen bereko baselizatik
ekarria.

Ozaeta

Ondarea: Bertan Maturana-Urizar
dorretxea dago.
San Martinen parrokia elizak XIII.
mendeko atari xumea dauka, baketoidun arkiboltekin. Fabrika XVI.
mendekoa da.

Altitudea: 578 m. Biztanleak: 193.

Jaiak: azaroaren 11 (San Martin).

Historia: Kontzeju hau Elgea eta
Urkilla mendilerroen oinetan dago
eta udalerriko hiriburua da. Oceta
izenez agertzen da XII. mendeko
agiri batean; Oçaeta 1257an.

Mendixur

Ondarea: Irasmendiko jauregia XVI.
mendearen azken aldekoa da; bertan
dorre bi eta Iduya jauregia nabarmentzen dira; azken horrek bi armarri
dauzka fatxadan.

San Mikelen baseliza, XIX. mendean
desagertua.

Altitudea: 562 m. Biztanleak: 48.
Historia: Kontzeju hau udalerriaren hegoaldean dago. Mendixur,
zergapeko beste herrixka batzuen
artean, Donemiliaga Kukulako Rejan
agertzen da, XI. eta XII. mendeetan.
XIII. mendean Mendissur izenez
agertzen da.
Ondarea: Zoritxarrez ez da hondatutako Erdi Aroko parrokiaren hondar
garrantzitsurik geratu. Egungo San
Erromanen eliza 1819an eraiki zen;
XVIII. mendeko hiru erretaula barroko
dauzka, churrigueresco estilokoak.

San Joan Bataiatzailearen parrokia
eliza Erdi Arokoa da, baina XVI.
mendean berreraiki zen. Erretaula
nagusia XVII. mendekoa da. Absidea
beste bi erretaula rococorekin osatzen
da.

Urizar

Zuhatzola
Altitudea: 600 m. Biztanleak: 3.
Historia: Berein mendiaren (781
m) oinean dagoen herria. 1025ean
Zuhazolha izenez agertzen da
Donemiliagako kodizean; Çuaçula
1257an; Çoaçola 1537ko agiri batean.
Hango eliza, 1998an berreraikia eta
etxebizitza bihurtua, Andre Mariaren
Jaiotzaren omenezkoa zen.

Magdalenaren baseliza. Erretaulan,
izena ematen dionaren margolan
neoklasikoa eta errematean Gurutzeko Kristoren margolan barrokoa;
eta Sortzez Garbiaren baseliza.
Jaiak: ekainaren 24a (San Joan
Bataiatzailea).

Jaiak: azaroaren 18 (San Erroman).

Maturana

Jaiak: irailaren 14a (Gurutze Santuaren Gorespena).
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Burgelu / Elburgo
udalerria

Azalera: 32,09 Km². Biztanleak: 564.
Lurralde biren artean dago bananduta. Iparreko aldea egun urtegiak hartuta dago zati batean eta Azua eta Oreningo
ondasunek osatzen dute. Beste aldea Gasteizko mendien oinetan zabaltzen da, eta bertan daude udalerria osatzen duten
sei herriak. Burgelutik igarotzen zen Bordeletik Arstorgarako erromatar galtzada; geroago erromesek erabili zuten Done
Jakue bidearen beste aukera baten gisan. Udalerrian garai horretako zenbait eliza eta baseliza gorde dira.
Udalerrian topatutako arkeologia aztarnak oso urriak dira XI. mende arte. Aurkitutako lehen aipamen argia Donemiliaga
Kukulako monasterioari ordaindu behar zioten herrien zerrendan dago eta 1025eko Donemiliaga Kukulako Reja deritzon
agirian dago jasota. Kiltxano eta Gazeta izan ezik, egun dauden sei herrietako bost eta herri hustuetako bi, Arrarain eta
Garona, agertzen dira, baita Orengohin eta Moio ere. Jendez husteak, askotan, elizak baseliza bihurrarazi zituen.
1337an, Burgeluk hiribildu titulua eta errege forua jaso zituen Alfontso XI.aren eskuetatik. 1484an Errege-erregina
Katolikoek Burgelu hiribilduaren aginpidea eman zion Gasteizi eta horrela iraun zuen XIX. mendea arte. Burgelu udal
bihurtuko da 1840ko hamarkadaz geroztik. Zadorra urtegia eraiki zenean Ganboa udalerria desagertu zen; hori dela eta,
hango kontzejuak inguruko udalerrietan sartu ziren. Marieta, Larrintzar, Garaio, Mendixur eta Zuhatzu Ganboa Barrundia
udalerriari erantsi zitzaizkion, Langara Ganboa eta Mendizabal Arrazua-Ubarrundia udalerriari; Azua eta Orenin Burgelu
udalerriari erantsi zitzaizkion, baina bi urte geroago, 1959an, desagertuta edo deseginda geratu ziren.
Pertsonaia historikoen artean honakoak dira aipatzekoak: Juan Ruiz Gazeta, zeinek, 1367an, Naiarako batailaren ondoren,
bere zaldi arina utzi baitzion Enrike II. erregeari; Argomanizeko Juan Bautista Larreak (1600-1645) Salamancan ikasi zuen,
katedraduna izan zen eta liburu asko utzi zituen; besteak beste, Bizkaiko Foruei buruzko oharrak; Juan Larrea Larrea, Karlos
II.aren gortean itzal handikoa izandakoa eta Juan Martinez Maturana Egia, Perun aberastu zen indiano aberatsa. Ez dago
ahazterik Juan Garcia edo Gaztea Arbulo, Bizkaiko Jaun Diego Lopez Haroren zerbitzupeko pertsonaia, zeini buruz zenbait
bertsio dauzkan kondaira sortu baita.
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Añua

Arbulu / Arbulo

Argomaniz

Altitudea: 560 m. Biztanleak: 46.
Historia: Kontzeju hau izen bereko
ibaiak zeharkatzen du. Alegria ibaiaren
adarra da. 1337an Alfontso XI.ak
Burgeluri erantsitako herrixketako
bat da.
Ondarea: Interes arkitektonikoa duten
zenbait jauretxe; haietako batzuek
horma estilo tradizionala daukate eta
beste batzuek XVI. mendeko blasoiak.
Errota bat ere badago.
XIII. mendeko Jaiotzaren eliza erromanikoa harlanduzkoa da eta erromes
asko jasotzen zituen; hara iristeko begi
bakarreko zubi erromanikoa dago.
Saloiko oinplanoa nabe batekoa da.
Abside oktogonala eta XIII. mendeko
leihateak oso ederrak dira. Tenpluaren
gainontzeko gorputza errenazimenduan altxatu zen, XVI. mendean. Ataria
XV. mendekoa da. Otazu-Gebara kapera
(edo San Sebastianena), XVI.ekoa.
Santa Luziaren eta San Adrianen
baseliza Laurea mendi erkidegoaren
(Añua, Trokoniz, Ixona eta Egileta)
egoitza da. XVI-XVII. mendeen arteko
gurutzea. Erdi Aroko tailua.
Jaiak: irailean, Andre Mariaren Jaiotzan.

Altitudea: 543 m. Biztanleak: 97.

Altitudea: 602 m. Biztanleak: 166.

Historia: Kontzeju hau Zadorra
urtegitik hegoaldera dago. Hortik
igaro zen Done Jakue bidea, eta
San Martinen parrokiatik gertu
erromesentzako ospitalearen hondakinak daude.

Historia: Kontzeju hau Zadorra
urtegiaren ekialdeko muturraren
hegoaldean dago. 1337an Alfontso
XI.ak Burgelura erantsi zituen
herrixketako bat da. Juan Larrea Henaio
jaunak, Karlos II.aren gerra kontseilari
eta estatu idazkariak, bertan zeukan
jauregia, erregeordearena ere
deiturikoa; egun, 1978az geroztik,
turismo ostatu bihurtu da.

Altitudea: 549 m. Biztanleak: 147.

Ondarea: XVI. mendeko San Andresen
parrokia itxura sendoko eraikin oso
garaia da. Gurutzaduradun latindar
gurutzeko oinplanoa dauka. Nabeak
bi atal dauzka. Nabe horren atalak
estaltzen dituzten tertzeletedun
gangetako klabe batzuetan Done
Jakue bideko izenak agertzen dira,
hala nola Santa Marina. Erretaula
nagusi barrokoa, XVII. mendekoa. San
Andresen martirioaren margolana
zeukan eta, errematean, Deikunde
bat; egun biak Gasteizko Arte
Sakratuaren Museoan daude.

Ondarea: San Pedroren parrokiak
lehenagoko erromanikoa ordezten du.
Saloiko oinplano luzea dauka, burua
nabea baino zabalagoa da (1490), eta
tertzeletedun gangek estalita dago.
XVI. mendeko presbiterioa oinplano
karratukoa da eta tertzeletedun ganga
konkortuak dauzka. XVII. mendeko
erretaula nagusiak bankua, gorputza
eta goialdea edo atikoa dauzka.

Ondarea: Ederki kaleko etxea, landa
estilokoa.
San Martinen parrokiak oinplano
angeluzuzena dauka, buru zuzenak
eta atal biko nabeak osatua. Presbiterioaren alboetan XVII. mendeko kapera angeluzuzen bi zabaltzen dira.
Mende horretakoak dira bataiarria,
sakristia, maskor itxurako erliebedun
elizpea eta kanpai zuloa ere. XVII.
mendeko erretaula nagusiak izena
ematen dionaren irudia dauka, baina
Gasteizko Arte Sakratuaren Museoan
dago. Bataiarria XV. mendekoa da.
Hilerri ondoko San Lorenzoren
baselizak San Lorenzoren tailu bat
dauka, haren martirioaren ezaugarriarekin -parrilla-, beste irudi batzuek
inguratuta, erretaula herrikoian.
Jaiak: azaroaren 11, San Martin.

Jaiak: azaroaren 30a, San Andres.

Burgelu /
Elburgo
Historia: Kontzeju hau udalerriko
hiriburua da. 1337an Alfontso XI.a
erregeak hiribildu titulua eman zion
eta hari atxikita geratu ziren egungo
udalerriko herriak eta Arrarain,
Garaona eta Kiltxano desagertuak.
Hortik igarotzen zen Dulantzitik
Gasteiza zihoan Done Jakue bidea.

XII. mendeko Arraraingo San Joanen
baseliza erromanikoak Erdi Aroko
burua gorde du; buruak harlanduzko
presbiterioa eta absidea dauzka, leihate
bikainarekin, eta harburu interesgarriz
dago apainduta. XII. mendeko Andre
Mari Zuriaren irudia dauka.

Argomaniz

Jaiak: ekainaren 29a, San Pedro eta
San Paulo.

Arbulu / Arbulo

Ixona / Hijona

Añua
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Gazeta

Ixona / Hijona

Altitudea: 547 m. Biztanleak: 52.

Altitudea: 615 m. Biztanleak: 56.
Kontzeju hau udalerriko hegoaldekoena da. Izena Donemiliaga
Kukulako Rejan agertzen da (1025):
Iscona. 1417an Ixonako Ermandadea
osatzen zuen, Iruraizko Ermandadetik
kanpora; horretan sartzen ziren
Burgelu hiriaren jurisdikzioko gainontzeko herriak.
Ondarea: Ixonak parrokia eliza izan
zuen, baina 1769an suntsitu zen.
Egungo eraikina 1772 eta 1805
artean eraiki zen, eta San Estebanen
izenpekoa da. Latindar gurutzeko
oinplanoa dauka eta xumea, funtzionala eta apainketarik gabea da.
Lehenagoko erretaularen sagrarioa
(1632) eta 1797an Araiako parrokia
elizari erositako alboetako erretaulak
gorde ditu.
Bolatokia eta 80ko hamarkada arte
lanean aritu zen errota zaharberritua
dauzka.
Jaiak: Lehen jaiak abenduan izan
arren, egun uztailaren bigarren
asteburuan ospatzen dira. Mezak eta
bestelako gertakizunak iragartzeko
kanpaiak jotzeko ohiturari eutsi zaio.

Historia: Kontzeju hau lautada
batean dago, Añua ibaiaren eskuineko
ertzean. 1025ean, Donemiliaga Kukulako Rejako agiri batean, Gazaheta
izenez aipatzen da, seguruenik
Armentia ondoan zegoen Gazeta herri
hustuari buruz hitz egiteko. Lehen
aipamen idatzia 1257koa da. Bertatik
igarotzen zen Dulantzitik zetorren
Done Jakue bidearen adar bat.
Gazetan Gaonatarren XIV. mendeko
dorre gotorra zegoen; dorrea suntsitua izan zen, ermandadeek jaunen
aurka izan zuten borroka (XV. mendea)
zela-eta edo komuneroen matxinada
bitartean (XVI. mendean).
Ondarea: XIII. Tourseko San Martinen
eliza erromanikoa harlangaitzez dago
eraikita, eta alde nobleetan harlanduz.
Kanpoaldean elementu erromanikoak
dauzka. Atari erromanikoak arku
zorrotza dauka, eta landare irudiak eta
irudi geometrikoak dauzkaten bost
arkiboltaz apainduta dago.

Burgelu / Elburgo

Jaiak: azaroaren 11, San Martin.
Ostegun Larderoko haur inauteriaren
jai zaharra gorde da.
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Donemiliaga /
San Millán
udalerria

Azalera: 85,41 Km². Biztanleak: 715.
Landa udalerria da. Erliebean argi bereizten dira hiru eremu. Lehena Urkillako mendi malkarrek osatzen dute. Gailur hauek
nabarmentzen dira: Buramendi (1152 m), Aznabartza (1173 m), Artia edo Gaboñu (1132 m), Larrangoiti (1026 m) eta Zurkuntz
(1182 m). Udalerriaren hegoaldeko eremuan beste malkar bat dago, Entzia mendilerroa osatuz. Besteak beste, gailur hauek
ditu: San Roman edo Ballo (1193 m), Mirutegi (1166 m) eta Ataun edo Surbe (1154 m). Hirugarren eremuak Txintxetru, Adana
eta Uribarri-Jauregi kontzejuak biltzen ditu. Donemiliaga 15 herrik osatzen dute. Arabako beste landa udalerri askotan bezala,
jende hustuketa handia gertatu da.
Ibai nagusia Zadorra da. Munaingo herrian sortzen da eta hainbat erreka jasotzen ditu udalerri honetatik igarotzean.
Donemiliagaren aurrekari historikoa Egilatzeko Ermandadea da; egungo udalerriko herri gehienak biltzen zituen eta erroak
Erdi Aroan dauzka. Arabako lurraldea osatzeko batu ziren 14 ermandadeetako bat izan zen. Erdoñanako Donemiliagaren
baselizan batzen ziren. Horregatik hartu zituen Egilatzeko Ermandadea, Donemiliagako Batzarra edo, besterik gabe,
Donemiliagako Ermandadea izenak. Luzaroan Agurain hiriaren mendekoa izan zen. 1842an Donemiliagako Ermandadea,
ordurako udal bihurtua, betiko banandu zen Aguraindik.
Narbaizako Barria auzoan antzinako Barriako San Bernardoren monasterio zistertarra dago; XII. mendearen azken aldekoa
edo XIII. mendearen hasierakoa da, baina egungo eraikina XV. eta XVI. mendeen artekoa da. Egilatzetik oso gertu trikuharri
bat aurkitu zen: Aizkomendiko trikuharria, Euskal Herrian hoberen iraun duten aztarna prehistorikoetako bat. 2005ean
indusketak hasi ziren Zornostegiko aztarnategian (Luzuriaga); Erdi Aroko herrixka zen, eta Behe Erdi Aroan hustu zen,
duela 600 bat urte.
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Adana

Bikuña / Vicuña
Altitudea: 655 m. Biztanleak: 30.

Altitudea: 618 m. Biztanleak: 50.
Kontzeju hau haritzak eta pagoak
hazten diren lurretan dago.
Ondarea: San Bartolomeren
parrokia eliza Behe Erdi Aroko
eraikina da, eta XVII. eta XVIII.
mendeetan zaharberritu zuten.
Ataria XIII. mendekoa da eta elizpea
eta erretaula nagusia XVIII.ekoa.
Dorre neoklasikoa Juan Agustin
Etxebarriak egin zuen. Gipuzuriko
Andre Mariaren edo Santa Isabelen
baseliza, irin errota eta bolatokia ere
aipatzekoak dira.
Jaiak: uztailaren 8a (Santa Isabel).
Gipuzuriko erromeria uztailaren
2an ospatzen da, Santa Isabelen
baselizan.

Axpuru / Aspuru
Altitudea: 675 m. Biztanleak: 29.
Kontzeju hau Erdoñanatik iparekialdera dago.
Ondarea: San Joan Bataiatzailearen
parrokia eliza XIII. mendekoa edo
lehen gotikokoa da, eta ondorengo
berrikuntzak eta eranskinak
dauzka. Erretaula nagusiak gotiko
berantiarreko bankua dauka, Ehorzketa
Santuaren eszenarekin (XVI. mendea)
eta erantsitako bigarren banku bat ere
bai; bertan lau ebanjelariak agertzen
dira eta Lope Larrearen eskolak egin
zuen (XVIII. mendea).
Eremu zibilean, Agirre eta Latxe
baserriak dira aipatzekoak.
Jaiak: ekainaren 24a (San Joan
Bataiatzailea).

Historia: Kontzeju hau Ballo
mendiaren oinean dago. Donemiliaga
Kukulako Rejako agirian (1025)
Pingunnaa izenez agertzen da;
Sicunia 1156an; Vicunia eta Bicunna
1200ean; edo Bicuña 1294ko
agirian. 1332an Agurain hiriari
erantsi zitzaizkion 15 herrixka edo
herri hustuetako bat izan zen.
Ondarea: Eremu zibilean, Bikuñarren jauregia edo etxe gotorra
nabarmentzen da, XVII. mendeko
osagaiak dauzkan XVI. mendeko
lana. 1614az geroztik Bikuñarrek
hartu zuten armarria gorde du.
Andre Mariaren Jasokundearen
elizak behe errenazimenduko elizpea,
atari gotikoa eta kontrahormaz
indartutako nabe sendoa dauzka. XVIII.
mendeko erretaula nagusia. Tenpluan
Bikuñarren alboko hiru kaperak dira
aipatzekoak; haietan, Rodrigo Saez
Bikuña otoitzean eskultura, erretaula
erromanista eta San Kristobalen
eskultura nabarmentzen dira, denak
Pedro Lope Larreak eginak.
Azkenik, aipatu behar da merezi duela
Bikuñako hezegune edo urmaeltxoa
bisitatzea.
Jaiak: maiatzean. Ezagunak ziren
inauteriak eta “Amona” pertsonaia.

Durruma /
San Roman de
San Millan
Altitudea: 606 m. Biztanleak: 83.
Historia: Kontzeju hau Ballo
mendiaren oinean dago. Dirudienez
haren inguruan Alba izeneko erromatar
“etxaldea” zegoen, Astorgatik
Bordelerako bidetik gertu. Horrela,
Erromako goi inperioaren garaiko
aztarnak aurkitu dira Albeiurmendiko
aztarnategian. Donemiliaga Kukulako
Rejako agirian (1025) Sancti Romani
izenez agertzen da eta Sanrroman
izenez 1770ean.
Ondarea: San Erromanen parrokia
eliza XVI. mendean eraiki zen eta
hormetan erromatar hilerrien
aztarnak dauzka txertatuta. XVI.
mendeko landa elizpea dauka, XIII.
eko atari ederra babestuz. XIII.ekoa
da bataiarria ere, eta errosetak eta
arku gurutzatuak dauzka. Erretaula
nagusia XVII. mendearen azken
aldekoa da.
Etxe zibilei dagokienez, Erdoñana,
Lezea, Amezaga eta Ilarduiarren
armarriak dauzkaten hiru dira
aipatzekoak.
Jaiak: maiatzeko azken asteburua.
Inauteriak eta “Atso zaharra”
pertsonaia ezagunak ziren.

Egilatz / Egilaz
Altitudea: 601 m. Biztanleak: 41.
Historia: Kontzeju hau , Goi Erdi
Aroan (Heguiraz). 1025. urteko
Donemiliaga Kukulako Rejako agiriak
egungo Araba hainbat mugapetan
banatzen zuen, eta horietako
baten buru zen. XII. mendearen
bigarren erdiaz geroztik Egilatz agiri
askotan agertzen da; haietan Ballo
gailurraren hegaletan zeuden Erdi
Aroko hiru baseliza aipatzen dira.
Ondarea: Bertan dago Aizkomendi
trikuharria.
Eremu zibilean, antzinako Egilatzeko
Ermandadearen eta bikariotzaren
egoitza izan zen etxea da aipatzekoa.
San Pedroren parrokia eliza XVI.
mendeko tenplu errenazentista
da. Latindar gurutzeko oinplanoa
eta XVIII. mendeko elizpea dauzka.
Erretaula nagusia barrokoa da,
XVIII. mendekoa, eta XVII. mendeko
sagrarioa dauka.
Jaiak: maiatzean. Inauteriak eta
“Atso zaharra” pertsonaia dira
ezagunak.
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Erdoñana /
Ordoñana

Altitudea: 600 m. Biztanleak: 42.
Historia: Udalerriko hiriburua da.
Donemiliaga Kukulako Rejako agirian
(1025) Erdongana izenez agertzen
da; Herdoñana izenez 1212an;
Herdonana 1332an; Erdoñana
1563an eta Herdoiniana 1652an.
Ondarea: Burdin Aroaren azken
aldiko aztarna arkeologikoak, besteak
beste hezurrezko idolo bat. Arabako
Arkeologia Museoan daude gordeta,
BIBATen barruan.
Andre Mariaren Jasokundearen
parrokia eliza XVI. mendeko eraikina
da. Kontrahorma sendoz irmotuta
dago, Erdi Aroko fabrika baliatuz, eta
ojiba arkuko ataria gorde du. Dorrea
XVII. mendekoa da. Erlaitz molduratuak banandutako bi gorputzekoa
da. Erdoñanarren alboko kaperak
Pedro Ruiz Erdoñanaren biribilaren
harrizko eskultura bikaina dauka.
Donemiliagaren baseliza, Erdi
Aroan eraikia eta, seguruenik, XVII.
mendearen azken aldean berreraikia.
Donemiliagako Ermandadearen
batzarraren egoitza izan zen.
Bestalde, Erdoñanarren armarri
errenazentista daukan etxea ere
aipatzekoa da.
Jaiak: abuztuan.

Galarreta

Mezkia

Altitudea: 655 m. Biztanleak: 49.

Altitudea: 608 m. Biztanleak: 24.

Historia: Kontzeju hau Altzania
mendilerroko Aratz mendiaren (1442
m) magalean dago. San Adriango
tuneletik etorrita Gasteiza zihoan
Done Jakue bidearen ibilbideetako
bat igarotzen zen bertatik. Hirigunean
hiru dorre egon ziren: Okariztarrena,
“beheko dorrea” zeritzona,
Belaskotarren jaurerrikoa, “goiko
dorrea” zeritzona, eta Lazkanotarren
etxea, San Adrian mendaterako
bidean.

Historia: Kontzeju hau Entzia
mendilerroaren oinean dago. 1025ean
Donemiliaga Kukulako Rejako agirian
Mizkina izenez agertzen da, eta
Kalagorriko zenbait agiritan ere
agertzen da.

Ondarea: Jasokundeko Andre
Mariaren eliza zenari dagokionez,
XVII. mendeko dorre liraina, atari bi
eta Belaskotarren kapera geratu dira.
Posta etxea eta Zubibarri zubia ere
geratu dira.
Jaiak: irailaren 8a; abuztuko azken
asteburuan ospatzen dira.

Luzuriaga
Altitudea: 601 m. Biztanleak: 34.
Historia: Kontzeju hau Luzuriaga
eta Gordoa erreken ezkerreko ertzean
dago. 1257ko agiri batean Luzuriaga
izenez aipatzen da.
Ondarea: Zornostegiko aztarnategian Behe Erdi Aroan hustutako
Erdi Aroko herrixka baten hondarrak
daude.
Andre Mariaren Jasokundearen
eliza Erdi Aroko eraikina da; egungo
fabrika, XVI. mendekoa. Kanpoaldean jatorrizko tenpluarenak ziren
material berrerabiliak daude. Sakristiak jatorrizko erretaula gotikoaren
prelatua gorde du.
Done Jakue bideko zubia eta Postetxe
zaharra ere aipatzekoak dira.
Jaiak: abuztuan.

Munain

Ondarea: Kale nagusiko etxea, XVI.
mendean eraikia da eta, beharbada,
Ruiz Mezkia familiarena. Arabako
ekialdeko lautada inguruko ohiko
eraikina da eta arkupe dintelduna
dauka.
Andre Mariaren Jasokundearen
parrokia eliza XVI. mendeko
eraikina da. Hormetan Erdi Aroko
aztarnak sumatzen dira eta XIII.
mendeko atari soila dauka. Elizpea
XVII. mendean erantsi zitzaion.
Oinplano angeluzuzena atal bikoa
da, ganga gotikoek estaltzen dute
eta XVI. mendean Juan Ruiz Mezkiak
ordainduta eraiki zen kapera dauka.
San Joanen baseliza 1591n egin zen
eta izena ematen dionaren irudia,
behe errenazimendukoa, gorde du.
Jaiak: abuztuan.

Altitudea: 618 m. Biztanleak: 36.
Historia: Kontzeju hau Ballo
mendiaren oinean dago eta bertan
sortzen da Zadorra ibaia. Zadorrak
herriaren erdigunea zeharkatzen du.
Donemiliaga Kukulako Rejako
agirian (1205) Munniahin izenez
agertzen da; Munahin 1332an;
Muniain 1770ean.
Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen eliza XVI. mendeko
eraikina da eta XIII. mendeko ataria
dauka. Erretaula nagusia behe errenazimendukoa da eta basamentu
rococoaren gainean dago; bi eta
hiru gorputzeko bankua eta sagrario
bikaina dauzka. Alboetako erretaulak
rococo estilokoak dira. Bikuñarren
XVI. mendearen azken aldeko alboko
kapera ere aipatzekoa da.
Halaber, aipatzekoak dira XVI. eta
XVII. mendeen arteko zenbait etxe
zibil ere. Gorde den irin errota zaharberritua bisitatzea ere merezi du.
Herritik hurbil Munain eta Okarizko
hariztia dago; zuhaitzak ehun urtetik
gorakoak dira, batzuk bost mende
baino gehiagokoak.
Jaiak: maiatzean. Inauteriak eta
“Atso zaharra” pertsonaia ezagunak
ziren.
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Narbaiza

Okariz

Altitudea: 594 m. Biztanleak: 102.

Altitudea: 637 m. Biztanleak: 44.
Historia: Kontzeju hau Ballo
mendiaren oinean dago. Donemiliaga
Kukulako Rejako agirian (1025)
Ocariz izenez agertzen da; geroago
Oxariz eta Ozcariz izenez agertzen
da; edo Ocariz izenez 1257an.
Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen parrokia eliza XVI. mendeko
eraikina da. Jatorria Erdi Aroan
dauka, eta oraindik gorde dira garai
horretako zenbait aztarna: hormetan
zenbait harlandu; modiloien hondarrak
eta XIII. mendeko atariaren zati
bat. Tenpluaren buru erretaula
neoklasikoa dago.
San Mikelen antzinako baseliza
1984an eraitsi zen eta haren hormetan
zeuden erromatar hilarri ederrak Arabako Arkeologia Museora eraman ziren.
Eremu zibilean, bi etxebizitza dira
aipatzekoak; batak Okariztarren
armarria dauka, Erdoñanarrengandik
jasoa; besteak fatxada ederra dauka,
kordoi ahurreko angeluan igotako
harlanduzko ateburuarekin.
Jaiak: ekainean. Inauteriak ezagunak
ziren, “Gizon gaiztoa” edo “Lastozko
gizona” pertsonaia tipikoarekin.

Historia: Kontzeju hau udalerriaren
ipar-mendebaldean dago, Berein
mendiaren (781 m) eta Narbaxa
mendilerroaren artean, Ugarte errekaren ertz bietan. Donemiliaga
Kukulako Rejako agirian (1205)
Narbaiza izenez agertzen da,
baita 1257an ere; Arvaxa 1294an;
Narbaxa 1332an; Narbaja 1602an.
Eskulangintzari dagokionez, herriko
zeramikaren fabrika eta industriaren
azken tokia izan da Araban.
Ondarea: San Estebanen parrokia
eliza XVI. mendekoa da. Antzinako
gotorleku baten eta lehenagoko
eliza erromanikoaren gainean eraiki
zen. Elizaren aztarnak geratu dira,
iparraldeko horman dagoen xakeitxurako inpresio batean. Erretaula
nagusi bikaina eta behe Erdi Aroko
bataiarri ederra. Lurraldeko gurutzadurarik aipagarrienetako bat gorde
da. Errenazentista da eta Pietatea
eta Kristo gurutziltzatua agertzen
dira.
Barriako Andre Mariaren antzinako
monasterio zistertarra egun gazte
aterpetxea da eta XII. mendearen
azken aldean edo XIII.aren hasieran
sortu zen. Haren sorrerari buruzko
tradizio bi daude; baten arabera
Antso Jakitunari zor zaio, bestearen
arabera Mendozarrei. Egungo
eraikinak XV. mendeaz geroztik eraiki
ziren. Klaustroa Errenazimenduko
lan zoragarri eta bitxia da, XVI.
mendean elizaren hegoaldean
egina. Kapitulu gela Arabako hileta
eskulturaren erakusgarri ona da.
Jaiak: Zaindariaren jaiak abuztuaren
3an. Barrian, San Bernardoren
omenezko erromeria, abuztuaren 20an.

Txintxetru
Altitudea: 604 m. Biztanleak: 33.
Historia: Kontzeju hau Chichetru
izenez aipatzen zen 1257ko agiri
batean eta Hirichetru izenez 1332ko
beste batean.
Ondarea: XVI. mendeko Santa Eulaliaren eliza, oinplano angeluzuzenekoa. Jatorrizko ataria eta bataiarria
gorde ditu. Erretaula nagusia XVII.
mendearen azken aldekoa da eta
dorrea XVIII. mendearen erdialdekoa.
Jaiak: abuztuan, baina abenduan
ospatzen dira.

UribarriJauregi /
UllibarriJauregi

Zuhatzu
Donemiliaga /
Zuazo de San
Millan

Altitudea: 650 m. Biztanleak: 75.

Altitudea: 589 m. Biztanleak: 43.

Historia: Kontzeju hau haran txiki
batean dago, Iturrietako mendien
adarretan. 1257ko agiri batean
Guribarri izenez agertzen da;
Holivarre 1294an; Ulibarri Xaurigui
1605ean; Ulibarri Jauri 1601ean eta
Ulibarri 1703an.

Historia: Kontzeju hau Zuazu izenez
agertzen da Donemiliaga Kukulako
R e j a k o a g i r i a n ( 102 5 e a n ) e t a
Çuaçu izenez 1257ko agiri batean.
1332an Aguraini erantsi zitzaizkion
Donemiliagako Batzarreko tokietako
bat izan zen. Udala herri hustuaren
lurretako larreak ustiatzeko eskubidea
zuten herrietako bat zen Zuhatzu.

Ondarea: Arkitektura zibilari
dagokionez, aipatzekoak dira XVI.
mendeko etxe bat (XVII. mendean
aldaketak egin zitzaizkiona) eta
Mendia etxea, 1807an berreraikia.
Gorde den irin errota zaharberritua
bisitatzea ere merezi du.
Sortzez Garbiaren parrokia elizak
kanpoalde soila dauka. Bertan hiru
solairuko dorrea eta erdi-puntuko bi
arkutan zabaldutako elizpea nabarmentzen dira. Atarian XVII. mendeko
burdineria daukan zurezko atea
gorde du. Bataiarria XVI. mendekoa
da. Erretaula nagusia barroko hasierakoa da.
Gipuzuriko Andre Mariaren baseliza
Lauribaso mendietan dago eta landa
elizpea eta Erdi Aroko ataria dauzka.
Erretaula rococo estilokoa da eta
Ama Birjinaren tailua dauka.
Jaiak: uztailean, “On Mariano”
pertsonaia ospetsuarekin.

Herriak leinu bati, Zuhatzuarrei,
eman zien izena. Leinu horrek eragin
handia izan zuen ekialdeko lautadan,
zehazki, Agurain inguruan.
Ondarea: Zadorra ibaiaren gaineko
arku biko zubia.
Donemiliagaren parrokia eliza XVI.
mendean eraiki zen. Nabe angeluzuzena abside poligonalean eta
presbiterio oktogonalean bukatzen
da. Erretaula nagusia barrokoa da.
Arkitektura zibilari dagokionez,
Zuhatzuarren armarria eta Ama
Birjinaren irudia daukan gurutze
grekoa eta haren oinetan dagoen
Bikuñarren armarria dira aipatzekoak.
Jaiak: uztailean.
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Dulantzi / Alegria
udalerria

Azalera: 19,95 Km². Biztanleak: 2473.
Udalerria bi kontzejuk osatua dago: Dulantzi, udalerriko burua, biztanleriaren % 95 biltzen duena, eta Egileta. Bi eremu
desberdin bereizten dira bertan. Bata, Iturrietako mendien malkarrean dagoena; bertan daude garaierarik handienak, hala
nola Azazeta eta Hayago mendateak. Gainontzekoa lur nahiko lauan dago, muino batzuk ere badauden arren. Ibairik
garrantzitsuena Alegria da, zenbait errekak osatua; horien artean hauek nabarmentzen dira: Lopez Marro, Arganzubi eta
Hayago. Industria agertzeak jarduera sektoreen nagusitasuna aldatu du. Dulantziko industrialdea sortzearekin batera,
industria sektorearen garrantzia hazi da.
Egungo udalerrian egon ziren herriei buruzko lehen aipamen idatzietako bat 1025. urtean Donemiliaga Kukulakoaren
monasterioari ordaindu behar zioten herrien zerrendan dago; bertan Dullanzi eta Egileta izenak agertzen dira. 1337an
Alfonso XI.enak Alegría de Dulanci hiribildua fundatu zuen, forua emanez. Erdi Aroan Alegria gotortu egin zen, eta bandoen
gerran oinaztar bandoaren buru izan zen Arabako lautadan. 1484az geroztik Gasteizkoa da, jurisdikzioari dagokionez.
1579an egun desagertuta dagoen Alegriako Kuadrilla sortu zen; Alegria, Gauna eta Erentxun hiribilduek eta Egileta eta
Alborkoin tokiek osatzen zuten, Iruraizko Ermandadearen barruan.
Lehen karlistaldian, 1834ko urriaren 27 eta 28an, Dulantzi eta Txintxetrutik gertu, Dulantziko bataila gertatu zen; bertan,
Tomas Zumalakarregi jeneral karlistak garaipena lortu zuen O’Doyle brigadierraren eta Osma eta Figueras jeneralen aurka.
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Dulantzi / Alegria
Altitudea: 567 m. Biztanleak: 2381.
Historia: Udalerriko hiriburua da, eta Ezkerekotxatik Burgelurako tartean dago. Orokorrean Dulantziko hirigunean Erdi Aroko
hiribilduaren diseinuak iraun du, haren harresien aztarnarik geratu ez den arren. Hiriaren sarreran Gaonarren armarria daukan
etxea dago. Torrealdea auzoan hiriko dorre gotorra zegoen. Harresiak inguratuta zegoen eta almena sendoek defendatzen
zuten.
Ondarea: Asko dira Dulantzik XVI. mendean izan zuen arrakasta erakusten duten eraikinak. Plaza nagusian Udaletxea dago,
XVIII. mendeko azken urteetan eraikia.
San Blas elizak hiriaren historiaren zati handi bat gorde du bere eraikinean, erretauletan eta kultu objektuetan. Hegoaldeko
kanpoaldean Erdi Aroko eraikuntza zahar baten hondarrak eta erdi hormatutako erdi-puntuko arkuak dauzkaten bi leihate
ikusten dira. Arkupe neoklasikoak bederatzi arku dauzka hiru aldetan. Erretaula nagusia XVII. mendeko zapaldak eta hiru
gorputzek osatzen dute, eta Sortzez Garbiaren eskultura bikaina dauka; alboetako erretaulak XVIII. mendeko Kristo Santuarena
eta Arrosarioko Ama Birjinarena dira; sakristiak XVI. mendeko tiraderak eta sarrerako atea dauzka. Dorre neoklasikoari ‘La
Moza de la Llanada’ edo ‘Lautadako neskatxa’ deritzo. Duen altueragatik, lirain ikusten da oso urrutitik ere.
1581ean sortutakoa da Santa Clara komentua. Sortu zen garaiko hegoaldeko fatxadaren elementu batzuk ikus daitezke
oraindik. Mendebaldeko fatxada eta kanpai horma XVII. mendearen hasierakoak dira. Orduan eraiki zen eliza, gurutzeko
oinplanokoa eta gurutzaduran kupula daukana.
Aiala herri hustuan Aialako Andre Mariaren santutegia dago. Aiala herria XI. menderako dago jasota Donemiliaga Kukulako
Rejan. Herri arrakastatsua zen XIII. mendearen bukaera aldera. Haren parrokia, Andre Mariaren omenezkoa, egungo Aialako
Andre Mariren santutegia da.
Jaiak: San Blasen omenez, urtarrilaren 3an. Aialako Andre Mariaren omenez, iraileko Ama Birjinaren hurrengo asteburuan.

Egileta
Altitudea: 630 m. Biztanleak: 92.
Historia: Kontzeju hau Alegria
ibaiaren adarra den Lopez Marro
errekaren eskuineko ertzean dago.
1025ean Gelegieta izenaz agertzen
da Donemiliaga Kukulako Rejan;
Igueleta 1229an; Higueleta 1257an;
Ygueleta 1294an; Igueleta 1337an;
Ygileta 1546an; Higueleta 1574an;
Aguileta 1743an.
Ondarea: San Erromanen parrokia elizak XIII. mendeko Erdi Aroko
ataria dauka. Eraikinak Erdi Aroko
jatorrizko eraikinaren egitura gorde
du, zein XVIII. mendean berreraiki
baitzen. Erretaula nagusia XVIII.
mendekoa da. Gorputz nagusian
XVIII. mendeko San Erromanen irudia dago. Erdi Aroko bataiarria.
Jaiak: San Erromanen omenez,
abuztuaren azken asteburuan.
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Iruraiz-Gauna
udalerria

Azalera: 47,13 Km². Biztanleak: 509.
Arabako lautadaren ipar-ekialdean dago. Udala Iruraiz eta Gauna batuta sortu zen. Ez du batasun geografiko trinkorik;
aitzitik, “irla” txikiak dira eta Donemiliaga, Dulantzi, Burgelu eta Gasteizkoekin nahastuta daude. Udalerriak iparraldean
eta ipar-ekialdean Barrundia udalerriarekin egiten du muga, ekialdean Agurainekin, hegoaldean Arraia-Maezturekin eta
mendebaldean Dulantzirekin eta Donemiliaga udalerriaren zati batekin. Hiriburua Azilun dago.
Zadorraren adar txikiek zeharkatzen dute udalerria, ekialdetik mendebaldera. Udalerriaren hegoaldean Entzia eta Iturrietak
eta Gasteizko mendiek osatzen duten mendilerroa altxatzen da. Iparrean altxatzen denak kantauriar-mediterraneo
isurialdeen banalerroa osatzen du (Gorbeia, Anboto, Urkilla, Elgea). Badia, Arrato eta Gorobel mendilerroak lautadaraino
luzatzen dira, mendebaldetik biribila osatuz. Ekialdean, lautadako zerumuga itxiz, Burundari lotzen zaio.
Iruraizko Ermandadea hiru udalek (Dulantzi, Burgelu eta Iruraiz) eta 21 herrik osatzen dute. Ermandadea Dulantzin biltzen
zen eta alkatea, prokuradorea eta eskribaua urtero hautatzen ziren, udalen ordenari zorrozki jarraituz.

Alaitza
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Azilu / Acilu

Alaitza

Altitudea: 638 m. Biztanleak: 31.

Altitudea: 650 m. Biztanleak: 62.

Historia: Kontzeju hau udalerriko
hiriburua da eta bertan dago
udaletxea; Agurain inguran dago,
Alegria ibaiaren eskuineko ertzean.
XIX. mendearen erdialdean, haren
jurisdikzio mugak honakoak ziren:
Langarika iparrean; Luzkando eta
Alaitza ekialdean; Gauna eta Adana
mendebaldean, eta hegoaldean Gereñu
eta Jauregi. Aziluk kokapen berezia
zeukan, muino ireki batean zegoelako.
Historikoki herri hau Infanterriko
Dukearen Ermandadearen barruan
egon zen.

Historia: Kontzeju hau sakonune
batean dago, Iturrietako mendien
iparreko magalean. Alaitza Agurainen
batzen ziren zeharkako bide biren
erdian dago; bertatik igaro zen
Astorgatik Bordelerako erromatar
bidea. Alaitzak Goi Erdi Arotik izan
zituen biztanleak.

Ondarea: San Joan Bataiatzailearen elizaren ataria XIII. mende
aurreratukoa da. Fabrikak saloiko
oinplanoa eta XIII. mendeko
buru zuzena dauzka. Dorrea
harlangaitzezkoa da, oinplano
karratukoa eta bi gorputzekoa.
Erretaula nagusiak XVII. eta hurrengo
mendeko osagaiak dauzka.

Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen parrokia eliza XIII. mendekoa da; 1982an, buruko horma
eta gangetan margolanak aurkitu
zirela-eta, zaharberritu egin zuten.
Irudi geometrikoak, landareenak,
animalienak eta antropomorfikoak
dauzkan Erdi Aroko dekorazioa da;
guztiz bereizitako luzetarako hiru
bandatan dago banatuta. Ezagutzen diren datu artistiko, historiko
eta paleografiko guztiak bat datoz:
Gaztelako Pedro I.aren zerbitzupeko
ingeles soldaduen talde bateko kide
zen margolari batek edo batzuek
egin zuten, XIV. mendean; elizako
presbiterioan gerrako eszena batzuk
islatzen ahalegindu ziren.

Arrieta

Ezkerekotxa

Altitudea: 587 m. Biztanleak: 44.

Altitudea: 579 m. Biztanleak: 50.

Kontzeju hau ordoki batean dago,
Aiala mendiaren oinean eta Benta
errekaren ertzean.

Historia: Kontzeju hau Arabako
lautadaren ekialdean dago. 1257an,
Ezcarococha izenez agertzen da
Egilatzeko artzapez barrutian,
Jeronimo Aznar apezpikuaren
gutunean jasotzen denez. Erromatar
galtzadaren ibilbidean agertzen da.
Oraindik “erromatarrena” deritzon
ohiko bideak zuzenean zeraman
Aialako Andre Mariaren baselizara.
Zati horretan Burdin Aroko irun
bat egon zen, eta baita herri
gotortu bat ere XIV. mendea arte.
Erdi Aroan, Ezkerekotxak Europako
hainbat lekutatik Done Jakue bideari
jarraitzen zioten erromesei egin
zien abegi. Askoz geroago, frantses
armada igaro zen bertatik, atzera
eginez, 1813ko ekainaren 21eko
gauean, Gasteizko bataila galduta.

Ondarea: Santa Maria Magdalenaren parrokia elizak XVI. mendeko
ataria dauka, eta XVI. mendeko fabrika.
Oinplano angeluzuzena, buru zuzena
eta bi ataleko nabea. Sei ataleko
nerbiodun ganga bi eta ertzeko
beste bat. Tenpluaren kanpoaldean
Erdi Aroko mentsula txertatua. XVII.
mendearen azken aldeko erretaula
nagusia.

Erentxun
Altitudea: 615 m. Biztanleak: 85.
Historia: Kontzeju hau Alegria
ibaiaren adarra den San Sebastian
errekaren sorburuaren ondoan dago.
Donemiliagako kodizean, 1025eko
agiri batean, Hereintz-guhin izenez
agertzen da; Arancerenchu 1257an;
Heren-choyn 1294an; Herenchu
1489an; Herenchun 1602ko agiri
batean.
Ondarea: San Andresen parrokia
eliza. Elizpea XIII. mendekoa da, erromaniko berantiarra. Egungo ataria
irekia da Erdi Aroko elizpearen azken
zatian. Oinplanoak presbiterioa eta
hiru ataleko nabea dauzka. Erretaula
nagusia bilduma handia da eta erdiko
kale batek eta alboetako lau kale
osatzen dute; XVIII. mendeko lana
da.
Jasokundeko Andre Mariaren
baseliza landa eraikuntzakoa da
eta XVII. mendeko erretaula txikia
dauka. XVI. mendeko Ama Birjinaren
eskultura nabarmentzen da.
Jaiak: irailean.

Ondarea: San Erromanen parrokia
eliza. XII. mendeko elizpea. Elizaren
ataria erromanikoa da, XII. mendearen
azken aldekoa. Tenpluaren fabrika
angeluzuzena da, buru oktogonala
du, eta ganga zati bat, presbiterioaren
estaldura diagonalki gurutzatzen
duten nerbioak dauzkana. Azpimarratzekoak dira XIII. mendetik iraun duten
baoak (presbiterioko eta tenpluaren
buruko leihatea). Erretaula nagusia
estilo platereskokoa da.
Bidean Aialako Andre Mariaren
baseliza dago. Izen bereko kontzejuko parrokia izan zen. XIII. mendeko
eraikin ederra da, hiru ataleko nabea
dauka, kanoi gangaz estalia. XIV.
mendeko tailua gordetzen da, Andra
Mari motakoa.

Gazeo
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Gauna

Gazeo

Altitudea: 599 m. Biztanleak: 65.

Altitudea: 581 m. Biztanleak: 32.

Historia: Kontzeju hau Azilu eta
Erentxun artean dago, Dulantzitik
hegoaldera. Erdi Aroaren azken
aldetik, Arabako beste herri batzuk
bezala, bertako jaunen eskuetan
zegoen. XVII. mendean, Hurtado
Mendozarrek eutsi zioten, ezkontza
bidez, Gaunako Jaunen tituluari.

Historia: Kontzeju hau Zadorra
ibaiaren adarrak diren Benta eta
Apostoles erreken artean dago.
XIII. mendeaz geroztik bihurtzen dira
ohikoago Gazeoren aipamenak,
eta orduantxe eraiki zen bertako
parrokia tenplua ere. 1257an Aznar
apezpikuaren gutunean Gazeo
aipatzen duten izen bi agertzen dira:
Gaceovarren eta Gaceogoyen.

Ondarea: San Estebanen parrokia
elizak XVI. mendeko ataria dauka.
Elizpeak erdi-puntuko arku bi dauzka
eta 1747an eraiki zen.
San Bitorren baseliza landa
estiloko eraikina da, bai osotasunari
bai bere zatiei, koru eta sakristiari,
dagokienez. San Bitor nekazariaren
erlikiak baselizan daude gordeta.
Jaiak: uztailean, “Txofi” pertsonaiarekin.

Ondarea: Tourseko San Martinen
parrokia eliza Euskal Herriko zaharrenetakoa da. XII. mendeko ataria
dauka. XIII. mendeko fabrikak oinplano angeluzuzena eta abside erdizirkularra dauzka; labe gangak ixten
du, kanporako ubide lauak dauzka
eta Erdi Aroko margolanez apainduta
dago; Euskal Herriko interesgarrienetakoak dira. Margolanen eginkizun
nagusia, apaintzeaz gain, sinestunei
irudien bidez irakastea zen.
Seme ospetsuak: Pedro Lopez
Aberasturi, XVII-XVIII. mendeetakoa,
ermandadeko alkatea.

Gereñu

Langarika

Altitudea: 681 m. Biztanleak: 36.
Historia: Kontzeju hau ordoki
batean dago, izen bereko mendi eta
mendatetik iparrera. Gereñu herria
Infanterriko Dukearen Ermandadekoa izan zen.
Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen parrokia elizak erdi-puntuko
arku biko elizpea dauka, harlanduzkoa,
eta sabai izuneko teilatua. Ataria
errenazentista da eta gotikoko aztarnak
gorde ditu. Erdiko klabe ederra dauka,
Deikundeko Ama Birjina zitori pitxer
baten eta liburutegi erako belaunaulki
bitxi baten artean duela.
Jatorri erromanikoko Santa Ana
baseliza hain zegoen hondatuta,
ezen hilerri ondora eraman baitzuten.
Barruan Santa Anaren eta haurra
daukan Ama Birjinaren irudi bana
daude; azkena XVII. mendekoa da.

Altitudea: 611 m. Biztanleak: 44.

Jauregi
Altitudea: 650 m. Biztanleak: 12.
Historia: Kontzeju hau Uribarri
mendatearen magalean dago. XVI.
mendean Infanterriko Dukearen
lurretan zegoen.
Ondarea: XVIII. mendeaz geroztik
Jauregiko eliza desagertu eta Uribarrikoari erantsi zitzaion. 1947an
tenplua eraitsi zen hondatuta
zegoelako. Egungo eliza Sortzez
Garbiaren omenezkoa da. Ateak
XVII. mendeko burdineria dauka
eta erretaula barrokoa da, XVII.
mendekoa.
Gipuzuriko Andre Mariaren baselizak Erdi Aroko atari zistertarra dauka.
Kanpoaldean Erdi Aroko eraikinaren
hondar batzuk geratzen dira.
Seme ospetsuak: honakoak aipa
daitezke: Alejandro Aletxa, XVII-XVIII.
mendeak, ermandadeko alkatea; Martin
Gamiz, XVIII. mendekoa, ermandadeko
alkatea; eta Celedon Ruiz Alegria, hura
ere ermandadeko alkatea.

Historia: Kontzeju hau historikoki
Iruraizko Ermandadekoa eta haren
udalekoa zen. Iruraiz-Gauna triangelu
bat eginez sartzen da Agurain aldera;
triangelu horren erpinean egoteak
onurak ekarri zizkion Langarikari,
tratulariek San Adrian mendatetik
Frantziara joateko egiten zuten
bidean baitzegoen.
Ondarea: Andre Mariaren Sorkundearen parrokia elizaren atariak
harlanduzko aurrealde neoklasikoa
dauka. Fabrikak Erdi Aroko tenpluaren
hondar erromanikoak gorde ditu.
Dorrea XVII. mendekoa da. Erretaula
nagusia XVIII. mendekoa da eta Behe
Errenazimenduko sagrarioa dauka.
Langarikatik gertu daude 1556rako
aipatzen ziren Santa Marina eta San
Kirzeren baselizak.
Jaiak: irailean (Santa Marina).

Trokoniz
Altitudea: 599 m. Biztanleak: 48.
Historia: Kontzeju hau ordokian
dago, muino baten magalean. Trokoniz
Donemiliaga Kukulako Rejan eta
Jeronimo Aznar jaun apezpikuaren
1257ko gutunean aipatzen da.
Ondarea: San Bizente Martiriaren
parrokia elizak erdi-puntuko bi
arkuk osatutako elizpea dauka. Ataria
erdi-puntuko arkua da eta moldura
korritua eta XVI. mendeko burdineria
oneko atea dauzka. Kanpoko fabrikak
agerian uzten du Erdi Aroko jatorrizko egitura, absidea, hormatutako
leihatea eta leiho txikia direla-eta.
Barruan Trokoniztarren armarria
eta hilobiko arkua dauzka. Arkuaren
barruan Trokoniztarren hilobia zegoen,
zurezkoa eta burdinazko aldabaduna.

Zalduondo

Zalduondo

Zalduondo
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Zalduondo
udalerria

Azalera: 12,03 Km². Altitudea: 613 m. Biztanleak: 194.
Historia: Udalerri hau Arabako lautadaren ipar-ekialdean dago eta bost herrik osatzen dute. 1025eko Donemiliaga
Kukulako Reja ezagunean Zalduhondo izenez agertzen da; Çalduendo 1257an; Zaldundo 1332an; Zalduondo 1537an eta
Zalduendo 1615ean. Udalerrian aurkitutako aztarnarik zaharrenak Aistra herri hustuan daude. Bertan baseliza bat dago.
Uste denez, Aistra Erromatar Inperioak lur jo ondoren, Goi Erdi Aroko urte ilunetan sortutako herrixka izan zen. Indusketa
arkeologiko egin berrietan kristo ondorengo VI. eta VII. mendeetako herrixka baten aztarnak aurkitu dira. Aztarna horien
ondoan neolitikoko eta erromatarren garaietako beste batzuk ere aurkitu dira.
X. mendean Aistran San Julian eta Santa Basilisaren eliza eraiki zen. Hura da, Aistrako San Julianen baseliza bihurtuta,
gure egunetara arte gorde den eraikin bakarra. XI. mendean agertzen da Aistra, lehen aldiz eta Haiztara izenaz, agiri idatzi
batean. XIII. mendean berriz aipatzen da, Ayxtara izenaz. Ez da ezagutzen noiz hustu zen Aistra, baina XVI. menderako San
Julian eta Santa Basilisa baseliza bezala aipatzen da.
Erdi Aroan Zalduondok garrantzia izan zuen Done Jakue bidea igarotzen zelako. Handik bidearen bigarren mailako ibilbideetako
bat igarotzen zen, San Adriango igarobidea zeharkatuz Frantziatik Gipuzkoan barrena zetorrena. XIV. mendearen hasieran
Zalduondo Arriagako Kofradiakoa zen. 1332an Kofradiak bere burua Gaztelako Koroari bere borondatez ematen ziola
aldarrikatu zuenean, Zalduondo Agurain hiriaren mendeko bihurtu zen.
Ondarea: Arkitektura zibilari dagokionez, XV. eta XVII. mendeen arteko zenbait jauregi eta jauretxe tokiko administrazio
gune modura eta museo gisa erabiltzen dira. Hala, XVI. mendeko Lazarraga jauregian dago egun Eskualdeko Etnografia
Museoa dena. Arabako lautadan hormako irudiak dauzkan jauregi bakarra da. Ekialdeko fatxadan eragin mudejarreko atari
platereskoa dauka. XV. mendeko Larrea etxea ere nabarmentzekoa da. Duela gutxi eraberritu da.
San Saturdiren parrokia elizak Erdi Aroko beste eliza bat ordeztu zuen. Egun ez dago bestearen aztarnarik. Fabrika XVI.,
XVII. eta XVIII. mendeetakoa da. Estalkia gotiko berantiarra da. Erretaula, lehen barrokokoa. Bertan San Saturdiren bizitzako
zenbait eszena nabarmentzen dira. Tenpluaren izaera jakuetarra agerian geratzen da Done Jakue erromesaren erliebean.
XII. mendeko San Julian eta Santa Basilisaren baseliza ere aipatzekoa da. Aistra erromatar herrixka izandakoan dago.
Erromanikoa da eta prerromanikoak izan daitezkeen osagai interesgarriak dauzka. Baselizaren hormen ondoan harrizko
zenbait hilobi agertu berri dira. Batzuk helduak ehorzteko dira, eta beste batzuk haurrak ehorzteko.
Pertsonaia ospetsuak: Celedonio Alzola, Gasteizko jaiak ireki eta ixten dituen “Zeledon” ospetsuaren atzean ezkutatzen
den benetako pertsona.
Jaiak: Inauteriak, “Markitos” pertsonaiarekin.
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A

iarako Kuadrillak 332,3 km² baino gehiago ditu, eta bat dator Arabako Kantaurialdea deritzon eskualde
naturalarekin. Nortasun handiko eskualde hau ia itsasoaren mailan dago, landaretza beti berde izaten du eta baso
zabalak ditu. Ibar hauek dira: Aiara, Zuhatza, Okondo, Laudio eta Arrastaria. Aiarak Bizkaiko Lurralde Historikoa
du iparraldean; ekialdean, lurralde hori bera eta Gorbeialdeko lurrak; mendebaldean, Burgos du muga;
hegoaldean, Burgos, Urduñako enklabea eta Arabako Ibarrak. Eskualdeko klima ozeanikotzat jotzen da,
kantaurialdeko ibarretako batzuk udan nahiko lehorrak diren arren.
Aiarako lurralde oihantsuak oso antzina jendeztatu ziren. Lehen lekukotasunak, nabarmenenak, azken
Historiaurrekoak dira. Orduan, tradizio zaharrei jarraituz, kobazuloak okupatu zituzten, erabilera bat
baino gehiago emateko: etxebizitza, hilobi, kultura eta abar. Horren adibide dugu La Iglesia kobazuloa
(Erretes Tudela). Badugu lekukotasun gehiago ere Brontze Aroaren amaieran hasi eta Burdin Aro osoa
hartzen duen aldirako; esanguratsuenak garrantzi handiko herrixka gotortuak dira, erraz babesteko
moduko tokietan kokatuak, hala nola Perigañakoa (Beotegi). Gero, erromatarren garaian, kokaleku
garrantzitsuak egon ziren, hala nola Fratokoa (Aloria), ordurako komunikabide garrantzitsu bihurtuak ziren
lekuetan. Garai hartako jo izan dira, halaber, barnealdea eta kostaldea lotzen zuten ibilbide horietako hainbat
obra, esaterako Bitorikako zubia (Areta Laudio).
Ekonomiaren aldetik, industrian tinko eta goiz aritutako eskualdea da; hori bai, merkatuaren parametro berrietara
pixkanaka baina irmo moldatuz joan dena.
Industria da garapenerako eragilerik garrantzitsuena Aiarako Kuadrillan; izan ere, industria asko dago bertan ezarrita;
horretan bigarren tokia du, hiriburuaren atzetik. Hainbat industrialde eta industria eremutan dago antolatuta:
Laudiokoan Kuadrillako industrien % 36 baino gehiago biltzen da; hurrena, alde txikiarekin, Amurriokoa dago, % 32
egiten duela; neurri txikiagoan, Aiarakoa, Artziniegakoa eta Okondokoa.
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Aiara / Ayala
udalerria

Azalera: 140,85 Km². Biztanleak: 2629.
Arabako Kantaurialdeko udalerririk zabalena da Aiara. 24 herrik osatzen dute, eta Arespalditza da hiruburua. Paisaiaren
aldetik, Gorobel mendilerroa nabarmendu behar da, Tologorri, Ungino eta Aro mendi tontorrak dituela, besteak beste.
Mendilerroaren behealdean, mendixkaz eta ibar txikiz osaturiko labirinto bat dago, larreak, herri txikiak eta baserriak nagusi
direna.
Gaur egungo Aiarako udalerriak garai bateko Aiaraldearen zati bat baino ez du hartzen. Aiaraldean Amurrio, Okondo eta
Artziniegaren zati bat ere sartzen dira. Eskualde hori, administrazioari zegokionez, Arabatik eta Bizkaitik bereiz zegoen.
Sistema horrek 1842. urtera arte iraun zuen; orduan, erabat integratu zen Araban.
XX. mendeko bigarren hamarkadan, hiru trikuharri megalitiko aurkitu zituzten, bi Añesen, Las Campanas izeneko ordokian,
eta bestea Menoion, Oletar deritzon inguruan. Hileta monumentu horiek K.a. 2.500. urtekoak dira, gutxi gorabehera.
Horrek aditzera ematen du lurraldea garai hartarako jendeztaturik zegoela. Berrikiago egin diren indusketa batzuetan, giza
gorpuzkinak, harrizko aizkorak, silexezko disko zorrotzak eta bestelako gauza batzuk aurkitu dituzte; dagoeneko sailkaturik
daude. Lurralde honetan autrigoien euskal tribua bizi zen.
Ayala lehen aldiz X. mendean agertzen da aipatuta. Hori izan da izena transkribatzeko gehien erabili izan den forma, baina
Aialha (XI. mendea) edo Aiala (XV. mendea) ere agertu izan dira. Udalerriaren izen ofiziala, 1997. urtetik, Aiara / Ayala da.
Dorretxe ugari daude lurralde osoan sakabanatuta. Zuhatzan, Murgan, Olabezarren, Luiaondon, Agiñagan, eta Añesen
badaude etxebizitzatarako nahiz defentsarako eraikuntzak. Bat nabarmentzen da bereziki, Kexaako aiararren oinetxea
hain zuzen. Eskualde osoko historiak lotura estua du leinu horrekin, eta, nola ez, leinuaren sorlekuan monumentu multzo
ikusgarria dago eraikita.
Industria Murga herriko ingurumarietan dago bilduta, hor baitago Aiarako Industrialdea. Altzarien sektoreak indar handia
du bertan.
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Altitudea: 380 m. Biztanleak: 27.
Historia: Kontzeju hau Gorobelen
hegalean dago. Aginaga edo
Agiñigaren lehen berria Diego Lopez
Lexartzuk Donemiliaga Kukulako
monasterioari 1114. urtean egin
zion dohaintza batean agertu zen.
Agiñaga Sopeñako Kuadrillako
herrietako bat zen eta Kuadrilla
hori Aiaraldea osatzen zuten bost
kuadrilletako bat; Zaraobeko zelaian
eta mahaian biltzen ziren. 1841.
urtean, Aiarako Ermandadea desegin
zenean, Aginaga Aiarako udalerrian
sartu zen.
Ondarea: Andre Mari Sortzez
Garbiaren eliza. Ganga barrokoak
ditu, eta kapera gotiko bat. Erretaula
nagusia barrokoa da.

Añes
Altitudea: 413 m. Biztanleak: 23.
Historia: Kontzeju hau Gorobelen
iparraldeko hegalean dago, Aro
tontorraren azpian. IX. mendean
monasterio txiki bat sortu zen, eta
haren ondoan nekazari herrixka bat.
Hala ere, Las Campas deritzon tokiko
trikuharriak frogatzen du Paleolitoan
bertan jendea bizi izan zela.
Done Jakue bidearen ibilbide bat
bertatik igarotzen denez, Añes eta
monasterioa erreferentziazko toki
izan ziren. Garai bateko San Bizente
monasteriotik (Diego Porcellos kondeak
San Felix Okari eman zion dohaintzan
864. urtean) ez da ezer geratu.
Ondarea: San Bizenteren eliza.
1128. urtean sagaratu zuten.
Oinplano laukizuzena du, eta XVIII.
mendean berritu zuten. Ondorioz,
Erdi Aroko eraikuntza desitxuratuta
geratu zen, baina atean aztarna
erromanikoak gorde dira.
Jaiak: uztailean.

Arespalditza /
Respaldiza
Altitudea: 312 m. Biztanleak: 482.
Historia: Arespalditza inguruko gune
historiko garrantzitsuenetariko bat
da. Santa Maria eliza, antza denez,
Aiarako elizarik zaharrena da, eta
antzina-antzinatik han egiten zuten
beren karguen zina Zaraoben hautaturiko agintariek. Eliz atarian eta
inguruan egiten ziren udalaren eta
errejimenduaren batzarrak. Arespalditza Aiarako familia noble zenbaiten
egoitza izan zen.
Ondarea: Leku interesgarriak. Udaletxea, 1784. urtean eraikia eta
elizari atxikia; dorre bikiak ditu,
eta arkuteria zabalak oinarrian.
Cerrajeria jauregia: XVIII. mendekoa,
eskualdeko familia itzaltsuenetariko
baten oinetxea. Atxa jauregia:
Aiarako estiloa deitutakoaren ereduzko eraikina. Txabarri dorrea:
Zuhatzako bidean.

Beotegi

Etxegoien

Altitudea: 373 m. Biztanleak: 68.
Historia: Menagarairekin batera,
Menagarai-Beotegi Kontzejua osatzen
du. Herri hau existitu baino lehen,
Perea herrixka egon zen. Auzo
eta baserri sakabanatu asko ditu:
Agirre, Elejalde, Zaballa, Beotizaballa,
Mimena, Larrinza, El Juncal eta Periko
Arana. Zaballan dorrea egon zen
garai batean, baina desitxuraturik eta
baserri bihurturik dago gaur egun.
Ondarea: San Mikelen parrokia
eliza. Eraikuntza berria da (1918),
eta erretaula nagusia nahiz alboko
erretaulak modernoak dira.
Jaiak: maiatzean.

Altitudea: 300 m. Biztanleak: 18.

Erbi
Altitudea: 299 m. Biztanleak: 9.
Historia: Kontzeju hau IX. mendean
aipatu zuten, Añesko monasterioarekin batera.
Ondarea: San Joanen eliza. XVII.
mendekoa da, eta erretaula
modernoa dauka. Peredaren Jesu
Kristo, oinaze gizona margolanaren
kopia batek hartzen du toki
nagusia. Elizaren ondoan dagoen
Gorbearren etxea eta Oribeko zubia
ere toki interesgarriak dira.
Jaiak: maiatzean.

Jasokundeko Andre Mariaren
parrokia. 1095. urterako dokumentatua, XIII. mendeko atari erromaniko
ona du. Eskuinaldean, monje
baten irudia duen hilarria dago,
inskripzioduna, 1167ko datarekin.
Erretaula barrokoa du, XVII.
mendekoa, garai bereko eskulturak
dauzkana. Erdi Aroko bi hilobi daude,
harrizkoak, “Santo Conde Don Vela”
delakoarena bata, eta haren seme
“Vela Velázquez” izenekoarena
bestea; lehen Aiararrak izan ziren,
XII. mendekoak. XVI. mendeko
Pietatearen irudi bat dago alboko
kapera batean.
Jaiak: abuztuan.

Arespalditza / Respaldiza

Agiñaga

Kontzeju hau Aiarako hego-ekialdean dago.
Ondarea: Eliza txikia, ziurrenik,
Aiarako Erdi Aroko elizen eredua
da. Gaur egun desagertuta dagoen
San Esteban baselizan egiten
zuten zin kapareek, egiaztatzeko
hiru pertsonak lagunduta, Aiarako
foruko ordenantzak betez. Baseliza
bihurtuta dagoen San Mikel elizak
kanpai horma eta San Mikelen irudi
barrokoa dauzka.
Jaiak: maiatzean.

Izoria
Altitudea: 254 m. Biztanleak: 160.
Hitz hauekin defini daiteke Izoriako
kontzejua dagoen lekua: ibaia,
ordokia, bidea eta mendia.
Ondarea: Elementu interesgarriak
dira, Ibarra auzoan, aurrealdean
margoak dituen etxe bat, eta San
Julian eta Santa Basilisaren eliza,
XVIII. mendekoa. Erretaula nagusia
eta irudi neoklasikoak ditu; alboko
erretaulak barrokoak dira. Zilarrezko
Pilareko Ama Birjina, rococo estilokoa (XVIII. mendekoa).
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Kexaa / Quejana
Altitudea: 340 m. Biztanleak: 44.
Historia: Kontzeju hau Aiarako ibarraren erdian dago. Aiala leinua goiz agertu zen
Kexaako oinetxearekin loturik. Historia dokumentalaren arabera, hastapenetako
aialarrak lotuta zeuden Gaztelaren eta itsasoaren arteko komunikabideetako
gune nagusiekin, eta Kexaa gune horietako bat da.
Ondarea: Aiarako gune historiko, artistiko eta espirituala: hango baserri
ederrak bigarren tokian geratzen dira monumentu multzoaren handitasuna
dela medio. Hauek osatzen dute multzoa: Fernan Perez Aialak eraikitako jauregi
gotortua, eliza, moja domingotarren komentua eta Adatseko Andre Mariaren
dorrekapera. Don Fernanen jauregia Fernan Perez Aialak eraikiarazi zuen XIV.
mendean. Multzoko osagairik zaharrena da, nahiz eta zati batean aldatu zuten
XVIII. mendean. Adatseko Andre Mariaren dorre-kapera: Pero Lopez Aialak
eginarazi zuen, eta XIV. mendean eraiki zuten.
San Joan Bataiatzailearen parrokia eliza. Oinplano laukizuzena du eta
burualdea oktogonala da. Tertzeletedun ganga ederra dauka, XVI. mendekoa.
Berebiziko erretaula barrokoa dago, salomondar zutabeak eta santu-santen
erliebeak dauzkana. Irudiak tamaina naturalekoak dira.
Moja domingotarren komentua. Fernan Perez Aialak fundatu zuen 1378. urtean.
Mojek mantendu zuten, XIV. mendetik, Kexaako monumentu multzo hau, eta
mendeetan zehar agiritegiaren, artearen eta ondare kultural zein espiritualaren
zaindari leialak izan ziren.
Jaiak: abuztuaren 4an (San Domingo Guzman) eta urrian.

Llanteno

Luiaondo

Altitudea: 200 m. Biztanleak: 125.
Historia: Kontzeju hau Ibaizabal
ibaiaren arroan dago. Agirietan, XI.
mendean agertu zen, orduan oraindik
Aiaratik kanpo zegoela.
Ondarea: Ureta dorrea: Herrerias
eta Ibaizabal ibaien artean dago,
igarolekua eta bide elkargunea den
ingurua zaintzen (XV. mendekoa da,
ziurrenik). Zubiete dorrea: Ibaizabal
ibaiaren gainean dago, izenean
bertan aipatzen den zubiko joanetorria kontrolatzen. Eraberritu egin
zuten XVII. mendean, eta jatorrizko
zati batean desitxuraturik geratu zen.
Murga-Salazar leinuaren armarria
dauka.
Done Jakue Apostoluaren parrokia.
XVII. mendekoa, erretaula nagusia
barrokoa da. Sortzez Garbiaren
margolan interesgarria dauka alboko
aldarean.
Andre Maria Zuriaren santutegia.
“Andra Mari” deritzon motako irudia
dauka, XIV. mendekoa. Herri debozio
handia pizten du inguruan. Erretaula
nagusia barrokoa da. San Erromanen
baseliza. Landatar estiloko eraikuntza.
Jaiak: uztailean eta abuztuaren
16an (San Roke).

Altitudea: 169 m. Biztanleak: 1122.

Lexartzu /
Lejarzo
Altitudea: 392 m. Biztanleak: 15.
Kontzeju hauek osatzen dute:
dorrea, eliza eta etxe gutxi batzuk,
nekazaritzako instalazioekin. Lixarzo
izenaz aipatu zuten 864. urtean,
Añesko monasterioaren zerbitzura
zeuden tokien artean.
Ondarea: San Erromanen eliza.
Kanpandorrerik gabeko XVII.
mendeko eraikuntza soila da. XV.
mendeko dorrea. Era berean,
“Ñudos” iturria ere interesgarria da,
antzinako sineskerien lekuko baita.
Jaiak: abenduan.

Historia: Luiaondo da biztanle gehien
duen kontzejua Aiarako udalerrian.
Garai bateko “errege bidea” edo
“Bizkaiko Jaurerriko bidea” zeritzon
bidearen ondoan dago, luzetara
antolatuta. Bide horren XV. mendetik
aurrerako erabilera erakusten dute
hainbat agirik. Dokumentu horietan
ezartzen zen handik zamekin
igarotzen ziren zamaltzainek
zenbateko zergak ordaindu behar
zituzten galtzada konpontzeko.
Aduana Burgosera aldatu zen XVIII.
mendearen erdialdean, eta inguruko
merkataritza oparoa ezerezean geratu
zen.
Ondarea: Mallatu zuhaitzaren
monumentua. Gurutze bat dago,
delako zuhaitza zegoen tokia
gogorarazteko. Bizkaitarrek, antzinaantzinako ohitura bati jarraituz,
zuhaitz hori mugarritzat zuten,
zaldun, ezkutari eta kapareek beren
jauna soldatarik gabe noraino
zerbitzatzen zuten markatzeko;
hortik aurrera, Bizkaiko foruan
ezarririko soldatak ordaindu behar
zitzaizkien.
Santa Maria Magdalenaren parrokia. XVIII. mendekoa, erretaula
neoklasikoa eta Jesu Kristo barrokoa
dauzka. Juan Ayala eskultorearen
XVI. mendeko irudiak, sakristian.
Herriko pertsona ospetsuak: Juan
Garai (1541-1589), Argentinako
Buenos Airesen fundatzailea; antza
denez, Luiaondoko Aio baserrian jaio
zen.
Jaiak: uztailean.

Maroño
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Luxo / Lujo

Maroño

Menoio

Altitudea: 491 m. Biztanleak: 5.

Altitudea: 368 m. Biztanleak: 33.

Altitudea: 466 m. Biztanleak: 36.

Kontzeju hau Peregaña mendiaren
hego-ekialdeko hegalean dago,
eta hango landa arkitekturagatik
nabarmentzen da. Badaude kareharriz egindako eraikinak, murru,
harlandu, teilatu hegal eta
lauzadurak modu finean landuta
dituztenak.

Kontzeju hau Aiarako hiriburu den
Arespalditzatik hegoaldera dago.

Historia: Kontzeju hau izen bereko
mendian dago kokaturik. Menoioren
jurisdikzioko barrutian gizakiak egon
zirela adierazten duten lehen datuak
Historiaurrekoak dira, Oletarreko
zelaietako trikuharria dela medio.
Monumentu megalitiko hori Ka.
2.500. urtekoa da, gutxi gorabehera.
Horrez gain, agirietako froga zaharrena 1114. urtekoa da; Obaldiako
(Madaria) monasterioa Donemiliaga
Kukulakoari dohaintzan ematean,
lekuko eta fidatzaile gisa Alvar Lopez
Menoio zeritzon bat agertu baitzen.

Ondarea: Jasokundeko Andre
Mariaren eliza. Nabe bakarreko
tenplu txikia da, goialdean kanpai
horma duena eta XVIII. mendean
eraikia. Barruan, hilarriak, erretaula
barrokoa eta “Andra Mari” deritzon
motako XIV. mendeko tailu bat.

Menoio

Jaiak: abuztuan.

Madaria

Murga

Altitudea: 402 m. Biztanleak: 10.
Historia: Kontzeju hau Ungino
mendiaren hegalean dago, Gorobelen
iparraldean. Historian zehar, Madaria
Obaldia izenaz ezagutu izan da
(864. urtea). Geroago, 1095. urtean,
aiararrek Kalagorriko apezpiku
Pedro Nazarekin izenpetu zuten
hitzarmenean ageri da aipaturik.
Madaria Sopeñako Kuadrillakoa
zen. Sopeñakoa Aiaraldea osatzen
zuten bost kuadrilletako bat zen;
Zaraobeko zelaian eta mahaian
biltzen ziren. 1841. urtean, Madaria
Aiarako udalerrian sartu zen. Horrela,
Obaldiako (gero Madaria) eliza
Donemiliaga Kukulari loturik geratu
zen, eta hango fraideek zerbitzatu
zuten eliza, 1830a arte.
Ondarea: San Klementeren eliza.
Nabarmentzeko moduko kanpai horma
du.

Luiaondo

Jaiak: azaroan.

Ondarea: San Pedroren parrokia
eliza. XVIII. mendekoa da, eta erretaula nagusi barroko bat dauka,
1936ko gerran zati batean hondaturik geratu zena. Horrez gain, San
Antonioren baseliza soila dago.

Menagarai
Altitudea: 300 m. Biztanleak: 156.
Historia: Beotegirekin batera,
Menagarai-Beotegi Kontzejua osatzen
du. Kontzeju honetako etxe multzoa
iparraldetik hegoaldera banatuta
dago. Menagarai izena 1114. urtetik
dago jasota agirietan, “Sancio
Ennecoz de Menagaray” deitura
patronimikoan. XVIII. mendean
Aretxabala dorrea zegoen bertan
eta, Arana auzoan, Txabarri dorrea.
Biak ala biak desagerturik daude
gaur egun.
Ondarea: Barrokoaren aldiko landa
jauregiaren tipologiarekin bat datozen
oinetxe asko daude Menagarain.
Mendieta jauregia nabarmendu
behar da, bai eta Larrinaga jauregi
desagertua eta Mendieta auzoko
Llaguno jauregia ere. Horiekin
batera: Aretxa jauregia, izen
bereko auzoan dagoena; Villachica
jauregia, Jauregin; Acebal jauregia,
Iturribarrian, eta Aretxabala leinuaren
jauregia, izen bereko auzoan.
Parrokia eliza. 1746. urtean eraiki
zuten, barroko aurreratuaren joeren
barruan, neoklasizismoan sartzen
hasirik. Horrez gain, Mendietako
Kristoren baseliza eta Itzako San
Nikolasen baseliza daude.
Jaiak: ekainean.

Ondarea: Etxaurrengo baseliza eta
Santa Kasilda jauregia dira eraikin
nabarmenenak, erdialdean dagoen
Erdi Aroko dorre batez gain.
San Pedroren parrokia eliza. Erretaula nagusia neoklasikoa da.
Jaiak: apirilean.

Murga
Altitudea: 241 m. Biztanleak: 112.
Murgako kontzejua Izoria ibaiaren
urertzean eta Luiandoren eta Amurrioren artean dago. Baserri sakabanatuak dauzka.
Ondarea: Murgatarren dorrea.
XVIII. urtean eraiki zuten, eta XVI.
mendeko jauregi bat du inguruan.
San Joanen parrokia. Dauden
datuen arabera, eliza bazegoen 1095.
urterako, baina gaur egungoa XVIII.
mendekoa da. Erretaula modernoa
du, eta hantxe dago mugatarren
hilarria.
Jaiak: ekainean.
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Olabezar

Ozeka

Salmanton

Altitudea: 237 m. Biztanleak: 61.
Historia: Kontzeju hau Izoria
ibaiaren ezkerreko ertzean dago,
Amurrio-Balmaseda errepidearen
eta Amurrioren artean. Olabezar eta
bertako San Pedroren eliza aialatarren
eta Pedro Naiara apezpikuaren arteko
1095eko hitzarmen batean aipatzen
dira. Zaraobeko zelaia nabarmendu
behar da. Gain batean dago, horma
almenadun batek inguratua,
eta Aiaraldeko toki ospetsua da.
Barruan, harrizko mahai eta eserleku
batzuk daude, Euskal Herriko toki
agurgarrienetariko baten lekukotasun
biziak. Toki horretan Aiarako bost
kuadrilletako agintariak biltzen ziren
administrazio kontuak erabakitzeko:
politika, legeak, justizia, gobernua eta
hauteskundeak.
Ondarea: San Pedroren eliza. 1863.
urtean berreraiki zuten. Ganga barrokoak gorde ditu. Eliz ataria landa
estilokoa da eta erretaula nagusia
modernoa. Burualdea, poligonala.
San Babilasen baseliza. XIX.
mendekoa da, eta bertan gurtzen
da San Babilas, amaginarreben
zaindaria.
Jaiak: urtarrilaren 24an (San Babilas).

Altitudea: 421 m. Biztanleak: 12.

Altitudea: 429 m. Biztanleak: 32.

Kontzeju hau Izalde ibaiaren arroan
dago.

Kontzeju hau lautada baten
amaieran dago, Gorobelen oinean.

Ondarea: Peregainako herrixka:
Burdin Arokoa da, eta harresi
barruaren aztarnak geratu dira;
Pozoportilloko benta: baserri
tipikoa da; eta Santa Eufemia eliza:
erretaula nagusia barrokoa da.

Ondarea: Santa Marina parrokia. XVII. mendearen amaieran edo
XVIII.aren hasieran eraiki zuten.
Erretaula nagusia barrokoa da, eta
urreztatu ona du, bai eta polikromia ederra ere.

Jaiak: urrian.

Jaiak: uztailean.

Opellora /
Costera
Altitudea: 340 m. Biztanleak: 28.
Kontzeju hau lau auzo txikitan
banaturik dago.
Ondarea: Erdi Aroko aztarnak
gordetzen dira: arku zorrotzeko ate
bat eta leiho bat, bai eta erramu arbola
zahar bat ere, Txabarriko dorrearen
kokalekua, ziurrenik, Ibaizabaleko
zubia, benta eta errota (1372. urtean
dokumentatua) kontrolatzeko.
San Mikelen baseliza. Opellorako
San Mikelen parrokia zegoen toki
berean dago, goragune batean. XX.
mendearen erdialdeko landatar eraikina da.
Jaiak: irailean.

Zuhatza /
Zuaza

Altitudea: 247 m. Biztanleak: 120.

Retes de
Llanteno

Altitudea: 222 m. Biztanleak: 70.
Kontzeju hau Llantenoko ibarreko
hegoko muturrean dago.
Ondarea: Palomar dorrea: zubiko
igarobidearen ondoan. Hiru irin
errota: Cubo, Rueda eta Molintxin.
Menoio etxe armarriduna ere
interesgarria da (“Reteuso” auzoa),
bai eta Palomar dorrea eta Revilla
etxea ere, XVIII. mendeko presa
batekin batera.
San Andresen eliza. XVIII. mendekoa
da, eta erretaula barrokoak ditu.
Arrosarioko Ama Birjinaren tailu
erromanista ederra dago bertan, XVI.
mendekoa. Eliz atarian kontzejuko
bilkurak egiteko erabiltzen ziren
harrizko mahai eta eserlekuak
gordetzen dira.
Jaiak: uztailean.

Soxo / Sojo
Altitudea: 404 m. Biztanleak: 48.
Historia: Kontzeju hau Burgosko
Mena Haranarekiko mugan dago. Erdi
Aroan, eskualdeko herri garrantzitsuenetariko bat izan zen, eta hango
bandokide, gerlari eta pertsonaia
nobleen jatorri izan ziren bertako
gotorleku-eliza handia eta OribeSalazar, Orbilla, Sobrevilla eta La
Quintana dorreak. Orbilla auzoan
XV. mendeko dorre bat egon zen XX.
mendera arte; hondakin batzuk gorde
dira. Oribe-Salazar eta Sobrevilla
dorreen hondakinak ere geratzen
dira.
Ondarea: San Julianen eliza. Aurretik
zegoen tenplu erromanikoaren
gainean eraiki zuten, sartzeko atea
gordeta. XVII. mendean eraiki zen
tenplu handitik eskuineko albo nabea
baino ez da geratzen; beste biak
eraitsi egin zituzten, lurreratzeko
zorian zeudelako. Erretaula nagusia
rococoa da, XVIII. mendekoa, eta
Oribe-Salazar leinuaren armarriak
dituzten hilarriak daude.
Jaiak: abuztuaren 31 (San Roke).

Historia: Zuhatzako kontzejua Izalde
ibaiaren ibarrean dago gerizaturik,
Zerrabe, Cadahalso eta Negorta
dorreak babesle dituela; hainbat
kapareren eta hainbat burdinola eta
errota jaberen oinetxeak dira.
Ondarea: Cadahalso dorretxe
gotortua: XIV. mendekoa, gaur egun
baserria da; Negorta dorrea: Aiarako
dorretxeen artean tipikoenetariko
bat da.
Santa Marinaren parrokia.
XVIII. mendeko eraikina da, eta
erretaula nagusi barrokoa du. Ohol
gaineko margolan bat dago (XVI.
mendekoa) Arrosarioko erretaulan,
Kandelarioko Ama Birjinarekin; estilo
flandestarreko XV. mendeko tailua.
Mugaolako Kristoren baseliza.
Landatar eraikuntza tipikoa da.
Zurezko teilatu eta hesiak dauzka,
bai eta erretaula churrigueresco
bat ere. Domingo Abad Bilachicak
fundatu zuen 1620. urtean.
Jaiak: uztailean.
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Amurrio
udalerria

Azalera: 96,36 Km². Biztanleak: 9915.
Amurriok 1842. urtetik du bere udalerria, eta hiribildu titulua du 1919tik. Kontzeju gisa funtzionatzen duten bederatzi herri
daude: Aloria, Artomaña, Baranbio, Delika, Larrinbe, Lezama, Lekamaña, Saratxo eta Tertanga.
Klima atlantikoa du, tenperatura atseginekin; izan ere, 215 metrora dago itsas mailaren gainetik. Nerbioi ibaiak garapena
ekarri zuen arestiko iraganean; Amurrioko lurrak hegoaldetik iparraldera zeharkatzen ditu, inguruan mendixka leunak
dituela. Paisaia eta landa ingurune horrek lotura estua du, bestalde, industriarekin, ez baita alferrik fabrika eta lantegietan
aritzen biztanleen % 60a. Aldaiturriaga eta Saratxo izeneko industrialdeek, trenbidearen eta errepidearen ondoan egonik,
horretarako lur eta ekipamendu egokiak eskaintzen dituzte.
Amurriok oso berandu eskuratu zuen hiribildu titulua, 1919an; udalerria eratzea ere ez zuen urte asko lehenago lortu:
1842an, Aiarako Udaletik bereizirik. Datu batzuen arabera, Amurrio, ordurarte, auzune txiki bat izan zen; San Antonen
baseliza eta Landako auzoa dauden muinoaren inguruan zegoen.

Amurrio
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Erromatarrek Aiaraldea karistiarren eta autrigoien artean kokatzen zuten. Badaude erromatarren aztarnak Alorian, Delikan
eta Artomañan, bai eta Amurrion bertan ere. Geroago, XI. mendetik XII. mendera bitartean, lurraldea Nafarroako Erresumaren
barruan ageri da. Hala, bada, 1040. urtean Gartzea V.a Naiararen mende ageri zen Ugarte, eta tokiko lehen jaunak, jatorriz,
Nafarroako Koroako buruzagi militarrak izan ziren.
Gurdizainak eta oinezkoak joan-etorrian ibiltzen ziren igarobideak babesteko, dorreak eraiki zituzten Mendixur, Saerin eta
Mariakan. Geroago, Altube jaitsi eta Nerbioi ibaia zeharkatu ostean Artziniegatik igaro eta itsasorantz egiten duen bidearen
ondoan, Landakon, Ugarte-Mariaka leinuaren dorretxea eraiki zuten. Landako auzo hori, denborarekin, nagusituz joan zen,
han baitaude San Antonen baseliza eta Armuruko zelaia, kontzeju hauen batzarrak egiten ziren tokia: Amurrio, Larrinbe,
Derendano (Saratxo), Etxegoien eta Olabezar. 1463. urtean Amurrio Arabako Ermandadeetan sartu zen, bere usadio eta
ohiturei eutsita eta, Aiaraldekoak izanik (Pero Lopez Aialak 1373an fundaturiko maiorazkoa) kapareak zirenez, erregearen
armadetan zerbitzatzetik salbuetsita.
Dirudienez, XVI. mendean nolabaiteko oparotasuna izan zuten herritarrek, tenplua handitu eta egun duen tamaina eman ahal
izan zioten-eta. 1570. urteko Baso Ordenantza batzuk ere badaude: horietan arautzen zen Armuruko zelaian biltzen ziren bost
kontzejuetako basoen ustiaketa, eta horrek agerian uzten du garai hartarako basoak zuen garrantzia.
Larritasun eta kezkaz beteriko garaia hasi zen XIX. mendearekin batera. Izan ere, ibar horietako biztanleek frantses soldaduen
harrapaketa eta harropuzkeria jasan behar izan zituzten. Horren aztarna da “Bonaparte” baserria, garai hartan Mendixurreko
dorretxea zegoen tokiaren ondoan; han egin zuten bilera, 1813. urtean, Gasteizko bataila prestatzeko.
Frantsesen aurkako gerratik bere onera etorri baino lehen, Amurrio gerra karlisten gertaleku nagusi izan zen. Behin baino
gehiagotan izan zen bertan Don Karlos (1835. urtean Amurrion jarri zuen kuartel nagusia).
Industria aroarekin, urregintza eta likoregintzako lantegi txiki batzuek eta trenbide eta balbulagintza industriak baserriaren
ekonomia ahulari lagundu zioten; erabateko iraultza altzairu industriak ekarri zuen, eskaintzen zituen aukerek beste toki
batzuetako jendea erakarri baitzuten.

Aloria

Amurrio

Altitudea: 380 m. Biztanleak: 28.

Altitudea: 215 m. Biztanleak: 8857.
Historia: Amurrion dago udalerriko
udala, eta auzo hauek dauzka: Aldai,
Aldaiturriaga, Etxegoien, Landako,
Landaburu, Elexondo, Mendiko eta
Zabaleko. Alfontso XIII.ak hiribildu
titulua eman zion 1919. urtean,
Luis Urquijo Amurrioko markes
eta hiribilduaren Gorteetako
diputatuak eskatuta. Armada
karlistaren kuartel nagusia bertan
egon zen 1837. urtean. Amurrio eta
Arespalditza artean dago Zaraobeko
zelaia; toki horretan biltzen ziren
Arabako kantaurialdeko ibarreko
moderadoreak. Gaur egun esparru
karratu bat da, eta sartzeko atean
Aiala etxearen armarria dauka, bai
eta toki historikoa gogorarazten
duen testu bat ere.
Ondarea: Hauek nabarmentzen dira:
Juan Urrutiari eskainitako monumentua: industria ingeniaria zen.
Ugarte-Mariaka jauretxea: armarriak ditu fatxada arkupedunean. Eta
Gabriel Maria Ibarrari eskainitako
monumentua: adingabeen berreziketaren sustatzailea izan zen.
Andre Mariaren Jasokundearen eliza.
Hiru gorputzeko erretaula nagusia
dauka, XVI. mendekoa. Hegoaldean XIII.
mendeko ataria du, bai eta balaustrada
jarraituko nabarmentzeko moduko
dorre bat ere, Aiarako dorreen erakoa.
Armuruko San Antonen baseliza.
Tradizio handiko enkantea egiten da
han. Inauterietan, oilar beltz bat harahona eramaten dute haurrek, eta hil
egiten dute, Garizuma aurreko tentaldi
eta harrokeriaren sinbolo gisa.
Herriko pertsona ospetsuak:
Martin Perez Ayala (1504-1566)
Valentziako apezpikua izan zen, eta
Trentoko Kontziliora joan zen; Juan
Antonio Mariaka Muxika Ayalako
estatuaren gobernadore nagusia izan
zen 1710. urtean; Antonio Ugarte
Filipe V.aren idazkaria izan zen; eta
Juan Urrutia Zuluetak Hidroelectrica
Española sortu zuen.
Jaiak: abuztuaren 15ean (Andre
Mariaren Jasokundea) eta urtarrilaren
17an.

Historia: Aloriako kontzeju hau
Arrastariako ibarreko lau herrietako
bat da. Aloriako parrokia 1257rako
existitzen zen, urte hartan Urduñako
artzapez barrutiaren eta Arabako
artxidiakono barrutiaren barruan
zegoen aipamena baitago. Alorian
bazegoen kapare kofradia bat toki
batzuetan “San Domingo eta San
Iñigo” eta beste batzuetan “San Joan
Aloria“ zeritzona.
Ondarea: San Joan Bataiatzailearen
parrokia eliza. Erretaula nagusia
churriguereskoa da, eta hiru kanpaiko
horma du.
Jaiak: abuztuaren 29an, San Joan
Lepogabetuaren ohoretan.

Baranbio
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Artomaña

Baranbio

Altitudea: 325 m. Biztanleak: 79.

Altitudea: 269 m. Biztanleak: 171.

Historia: Kontzeju hau Bizkaiko
Urduña enklabetik ekialdera dago.
Karlos I.aren aurka altxatu zenean,
Pedro Lopez Aiala Aguraingo kondea
Artomañan geratu zen egun
batzuetan, Duranan garaitua izan
baino lehen. Urduña, Urkabustaiz, Zuia
eta Kuartango arteko bidegurutzean
egonik, gune estrategikoa izan zen lehen
karlistaldian; batez ere “Untzagako
Ekintza” delakoarengatik nabarmendu
zen.

Kontzeju hau herri lineal tipiko baten
modukoa da, Gasteiztik Bilbora doan
ibaiertzeko mandabide baten albo
bietan kokatua. Araba eta Bizkaia
arteko komunikabideetan zuen
tokiagatik eta berun meatokien
interesa zela medio, herria eta
inguruak gune estrategiko izan ziren
karlistaldietan.

Ondarea: Erdi Aroko dorre bat
gorde da, XIV. mendetik XV. mendera
bitartekoa.
Artomañako San Jurgiren parrokia
1257rako existitzen zen, eta
Urduñako artzapez barrutikoa eta
Arabako artxidiakono barrutikoa zen.
Erretaula nagusia churriguereskoa
da.

Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen parrokia eliza. Arku bakarreko eliz ataria eta Errenazimentuko
erretaula nagusia dauzka.
Garrastatxuko santutegia. Ia
seiehun metro garai den mendixka
batean dago, Baranbioko hirigunetik
hego-ekialdera.
Jaiak: irailean.

52 | Araba herriz herri

Delika

Altitudea: 341 m. Biztanleak: 165.
Historia: Kontzeju hau Aznar
apezpikuaren 1257ko gutunean
ageri da aipatuta, Odelica gisa.
Delikak Arrastariako gainerako
elizen gainean zuen nagusitasuna
geroagoko mendeetan jasotzen da.
1380. urtean Fernan Perez Aiala,
dagoeneko fraide domingotarra
zela, Delikara joan zen ibarreko
bizilagunen foruen zina egitera eta
lurraldeaz jabetzera.
Ondarea: Santa Mariaren parrokia
eliza. Tenplu nabarmena da fabrikari
dagokionez: ganga gotikoak, erretaula nagusi barrokoa, alboko erretaula ona, hiru kapera eta atari
erromanikoa.
Jaiak: entradilletan parte hartzen du
maiatzaren 9an.

Lekamaña

Saratxo

Altitudea: 420 m. Biztanleak: 35.
Kontzeju txiki hau Garate mendiaren
oinean eta Nerbioi ibaia Saratxotik
igarotzen den lekutik gertu dago,
Urduñatik Lezamarako antzinako bide
batean.
Ondarea: San Mikelen parrokia eliza.
Erretaula nagusia neoklasikoa da.

Altitudea: 360 m. Biztanleak: 104.

Lezama
Altitudea: 352 m. Biztanleak: 266.
Historia: Kontzeju honek Aiara
ekialdeko eremu zabal bat hartzen
du, biztanleria sakabanatuarekin.
Lezama gertaleku garrantzitsua izan
zen karlistaldietan.
Ondarea: Larrako jauregia. Ugartetarren dorrea ere deitzen diote, eta
Juan Ugartek eraikiarazi zuen.
San Martinen eliza. Fabrika erromaniko baten gainean eraikia da,
eta barrokoan zaharberritu zuten.
Ate erromanikoa gorde du. Erretaula
nagusia barrokoa da, eta eskultura
gotikoak dauzka. Ama Birjinaren XIII.
mendeko irudi erromanikoa.

Tertanga

Historia: Kontzeju hau Derendano
deitu zen Erdi Aroan, eta gaur egun
herriko auzoetako baten izena da
hori. Saratxo izenaz 1554ko agiri
batean ageri da. Biztanleak zazpi
auzotan banaturik zeuden, XVIII.
mendearen bukaeran dokumentatu
denez. Auzo hauek aipatzen dira:
Aretxaga eta Retezeta, eskuinaldean,
Bizkaiko bidea igarotzen zen tokian;
Derendano, Retaburu, Mendiguren,
Landaverde eta Carduras ezkerraldean.
Ondarea: Derendanoko eliza.
Aiarako eliza zaharrenetariko bat da.
Eliza bazegoen 1095rako; hain zuzen,
garai hartan Aiarak hitzarmena egin
zuen Kalagorriko apezpikuarekin,
bertako elizek jasotzen zituzten
hamarren eta fruituen inguruan.

Altitudea: 346 m. Biztanleak: 82.
Historia: Kontzeju hau XI. eta XII.
mendeetarako ageri da zenbait
agiritan, Lope Sanchez aitoren semeak
Donemiliaga Kukulako monasterioari
Langraizko Done Jakue monasterioa
eskaini zionean, Urduñako herrian
zeuzkan sagastiekin batera. Iñigo
Lopez Laudiok, Lope Sanchezen
semeak, 1124. urtean handitu egin
zuen aitak Donemiliaga Kukulako
monasterioari egin zion dohaintza.
Tertangako parrokia Jeronimo Aznar
apezpikuaren 1257ko gutun batean
ere ageri da.

Bariko San Nikolasen eliza. 1936ko
gerran erre egin zuten; gero,
1941ean, haizeteak bota zituen
gangak. Erretaula nagusia barrokoa
da eta kanpai hormak harlanduzko
kupula du; irudiak ere garai berekoak
dira.

Larrinbe

Jaiak: entradilletan parte hartzen du
maiatzaren 9an.

Lezama

Altitudea: 305 m. Biztanleak: 268.
Historia: Kontzeju honetako
elizaren gaineko lehen berriak Behe
Erdi Arokoak dira, XIV. mendearen
lehen erdikoak. Mende bat geroago
agertzen da hurrena Larrinbeko
elizaren aipua, bando gerren harira.
Parrokiako liburuetan jasota dago
frantses soldaduak herritik igaro
zirela 1808ko azaroan.
Ondarea: Done Jakueren parrokia
eliza. Tenplua 1881. urtean
zaharberritu zuten. Erretaula nagusia
barrokoa da.

Ondarea: San Kristobalen eliza.
Kupuladuna da, eta gurutzeko
nabea du. Eliz ataria hiru arkukoa da,
1762koa. Erretaula nagusia, XVIII.
mendearen amaierakoa.

Aiarako Kuadrilla | 53

Artziniega
udalerria

Azalera: 27,45 Km². Biztanleak: 1631.
Artziniega Arabako ipar-mendebaldeko muturrean dago, Bizkaiko eta Burgosko mugetan; mugakide hauek ditu: Mena
Harana (Burgos), Gordexola (Bizkaia) eta Aiara (Araba). Artziniegako udalerrian historian ongi bereizitako bi lurralde daude:
Artziniegako hiria bera eta, haren barrutiari atxikitako inguruko eremuan, auzo-baserri hauek: Ureta, Barretaguren, Eskartza,
Hormaza, Barratxi (San Antonio), Benta, Gordeliz, Las Caserias, Las Campas eta San Roman; bai eta Campijoko lekua ere
(Burgoseko Ayegako lurrekin du muga eta garai batean Balmasedako bidean bertan zegoen).
Bestalde, zenbait herri Artziniegarekin batera agertzen zaizkigu 1841. urtetik aurrera: Mendieta, Erretes Tudela, Santa
Koloma eta Soxoguti, hain zuzen. Ordurarte herri horiek Aiarakoak izan ziren, eta gaur egun oraindik Aiarako forua indarrean
dute, Artziniegako hirian ez bezala. Hiriaren eta herrien arteko harremanak, historian zehar, Ordunteko Batzarrean arautzen
ziren. Artziniega, hainbat mendetan zehar, lurralde euskaldunaren eta lurralde erromanizatuaren arteko muga betean egon
zen, eta, horrenbestez, bi hizkuntzak batera bizi izan ziren inguru geografiko horretan Erdi Aroaren amaieratik.
Artziniega aldea antzinatik egon zen jendeztatuta. La Iglesia kobazuloan, Erretes Tudelan, Historiaurreko giza gorpuzkinak
aurkitu dituzte, eta, handik urrutira gabe, Gordelizen, XVIII. mendean latinezko idazkuna zuen hilarri bat aurkitu zen,
erromatarrak inguruotan egon ziren seinale. Era berean, Arteko Andre Mariaren santutegian egin diren indusketetan
erromatar kultura materiala zuen kokaleku baten aztarnak aurkitu dira, IV.-VI. mendeetakoak.
Artziniegaren historia idatzia 1272. urtean abiatu zen, Gaztelako errege Alfontso X.a Jakitunak hiri gutuna eman zionean.
Hiria, ordutik aurrera, Bizkaiko foruak, lurraldeko foru naturalak, arautu zuen; ekonomia eta zergen alorreko gauzetarako,
Gasteizko foruak. Don Tello hil arte, Artziniega Bizkaikoa izan zen, baina 1370ean, hil zenean, anaia Henrike II.ari laga zion;
handik urtebetera, azken horrek Pero Lopez Aiala Kantzilerrari eman zion, Orozko eta Laudioko ibarrekin batera. Bizkaikoa
izan zen bitartean, Jaunak izendatzen zituen alkateak; geroztik, herriak izendatu zituen, batzar irekian.
Garai hartan gertaera historiko bitxiak gertatu ziren Artziniegan: esaterako, auziak sortu ziren soldadutza egin nahi ez
zuten bertako zenbait gazterekin; 1674. urtean, Arabako Batzar Nagusietan Artziniegako prokuradorea arbuiatu zuten,
gaztelaniaz ez zekielako.
Azken karlistaldian batailak jasan behar izan zituen Artziniegak, eta hiriko agiritegia eta erregistro zibila erre zituztenez,
garrantzi handiko agiriak galdu ziren. Espainiako Gerra Zibilean ere Artziniega gatazkaren erdian gertatu zen.
Arteko Andre Mariaren jaia irailaren 8an ospatzen da.
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Artziniega

Campijo

Santa Koloma

Altitudea: 240 m. Biztanleak: 6.

Altitudea: 342 m. Biztanleak: 21.

Herri honetako San Joanen parrokia
elizan erretaula nagusi barroko bat
dago, Arrosarioko Ama Birjinaren
eta San Antonioren irudiekin batera;
eraikuntza, oro har, landatarra da.

Herri hau Balmasedako bidean dago.
Dorretxe bat egon zen bertan, baina
gaur egun ez dago haren aztarnarik,
ezpada Dorrea deritzon etxea, salazartarren hamahiru izarreko armarria duena.

Erretes Tudela /
Retes de Tudela
Altitudea: 210 m. Biztanleak: 1633.
Historia: Udalerriko hiriburua da, eta oraindik Erdi Aroko kokalekua gordetzen
du, hirigune historikoak erakusten duenez; Eusko Jaurlaritzak Monumentu Multzo
Historiko-artistiko izendatu zuen 1995. urtean.
Ondarea: Hirigune historikoa. Hiribilduak Erdi Aroan merkataritzan zeukan
garrantzia zela medio, leinu nobleak kokatu ziren bertan. Horren lekuko, 46 leinu
baino gehiagoren armarriak daude, bai eta hiriko etxeak, dorretxeak, jauregiak
eta eraikin publikoak ere. Hiriko ondarean askotariko estilo eta erabilerak daude,
gotikotik errenazimenturako trantsiziotik neoklasizismora, eta XVI. mendetik XX.
mendera.
Ortiz Molinillo Belasko dorrea. XVI. mendearen amaierako jauregia da, eta atari
errenazentista du. Jauregi barroko bat du atxikita. Hiriko eraikuntza nagusietariko
bat da. Erdi Aroko dorre zahar baten hondakinen gainean eraiki zuten 1593.
urtean. Dorrea Aiarako kondeena zen, eta horregatik hasiera batean “Aiara dorrea”
deitu zitzaion.
Goiko plaza eta udaletxe zaharra: XIX. mendekoak. Valletarren etxea: XVII.
mendekoa eta barrokoa, aurrealde nagusian armarri bikaina gorde du. Bengoa
dorrea: XVI. mendearen hasierakoa, Artekalen kokatua. Aranguren jauregia. XVIII.
mendeko eraikin barroko honek bi gorputz arkitektoniko ditu, “landa jauregiak”
deiturikoen eskualdeko ereduari jarraituta. Andre Mairuaren etxea: etxebizitzatarako
multzo honek lorategi bikaina, zerbitzu etxea, kotxe tokia eta abar dauzka, eta
neoklasikoa da, XIX. mendearen hasierakoa; XX. mendean sakon eraberritu zuten.
Moja agustindarren komentua: hainbat garaitako osagaien multzoa da (XVI., XVII.
eta XVIII. mendeetakoa). Jasokundeko Andre Mariaren parrokia eliza: gotikoerrenazentista da, eta XVII. mendeko eliz atari klasizista du; lehenenengo udaletxea
atxikita dauka. Fatxadak eliz ataria eta atxikitako eraikin bat hartzen ditu. Artziniegako
lehenengo udaletxea 1642koa da. Arteko Andre Mariaren santutegia: hirigunetik
hurbil dago. Ikerketa berrien arabera, erromatarren garaian jendeztaturik egon zen,
eta gero kristautu egin zen; hala, ondoz ondoko bi tenplu egon ziren, prerromanikoa
eta erromanikoa, hurrenez hurren. Harlanduzko eliz atari ederra du, aurrean harrizko
lau arku eta alboan bat dituena. Barruan, erretaula nagusia nabarmentzen da; XVI.
mendearen hasierakoa da, estilo hispano-flandestarrekoa, eta monumentu historikoartistiko izendatuta dago. Tabernakulu tenpletea ere nabarmendu behar da. Ama
Birjinaren irudi bat du, XIV. mendeko zurezko tailu gotiko bikaina.

Altitudea: 394 m. Biztanleak: 35.
Herri honetan, Santa Maria
Magdalenaren parrokia eliza dago.
Fabrika barrokoa da, eta erretaula
nagusia zein alboko erretaulak,
rococoak. Dorrea karratua da, eta
harrizko kupula du. Horrez gain, San
Rokeren baselizak burdin hesia du
fatxadan.

Gordeliz
Altitudea: 360 m. Biztanleak: 30
Herri hau dagoen tokian, XVIII.
mendean, latinezko idazkuna zuen
hilarri bat aurkitu zuten, erromatarrak
lur hauetan egon ziren seinale.

Mendieta
Altitudea: 220 m. Biztanleak: 13.
Herria da. Mendietako dorretxea
XVI. mendekoa da; aurrealdeak
gerrarako osagaiak gorde ditu,
hala nola kanoi zuloak, garitak eta
gezileihoak, armarriaz gain.
San Tomasen parrokia eliza. Ganga
barrokoak ditu, eta zurezko zutabeak
eliz atarian. Erretaula nagusia rococoa da, eta San Antonioren eta San
Josefen irudiak dauzka. Oinplano
hexagonaleko dorrea.

Soxoguti /
Sojoguti
Altitudea: 238 m. Biztanleak: 31.
Historia: Herri honetan, duela
hirurehun urte, bi auzo zeuden,
bakoitzak bere eliza zuela: San
Erroman eta Barruelo. XVI. mendearen
amaieran eraikitako Dorrearen
hondakinak gorde dira. Han bizi izan
zen Lope Saenz Camara fundatzailea,
Oribe Salazar familiekin lotu zena.
Gero Molinillos Belaskotarrak eta
Vivancostarrak izan ziren dorreko
jaunak. Soxogutin beste dorre bat
ere egon zen, Molinillo deiturikoa
bertan bizi zirenen abizenagatik:
Ortiz Molinillo eta Belasko.
Ondarea: Ama Birjinaren Deikundearen parrokia eliza. Ganga
gotikoak ditu, eta erretaula nagusia
rococoa da. Badago fundatzaileen
blasoiak dauzkan hilarri bat ere.
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Laudio / Llodio
udalerria

Azalera: 37,45 Km². Altitudea: 126 m. Biztanleak: 18.479.
Laudioko udalerria Arabako ipar-mendebaldean dago, Bizkaiarekin muga egiten duela, Nerbioi ibarraren erdialdean.
Mugakide ditu, Araba aldetik, Okondo eta Aiarako ibarrak eta, Bizkai aldetik, Arrankudiaga eta Orozkoko ibarrak. Biztanle
kopuruari dagokionez, bigarren hiria da Araban, Gasteiz hiriburuaren atzetik. Eskualdeko herri nagusia da, bai biztanleen
aldetik, bai industria eta merkataritza jardueren aldetik.
Laudio zazpi auzotan dago banatuta: Ugarte, Gardea, Areta, Lateorro, Larrazabal-Landaluze, Larraño eta Erdigunea. Nerbioi
da udalerriko jardueraren ardatz nagusia; izan ere, herriko ibai nagusia da, eta zazpi kilometroko ibilbidea egiten du
udalerrian zehar. Erreka ugari jasotzen ditu Laudion; besteak beste, San Joan, Aldaikorreka, Oleta, Larra, Zabale eta Olarte.
Laudio Goi Erdi Arokoko, hau da, X. mendeko agiri batzuetan ageri da aipatuta, bi senidek Gardeako San Biktor monasterioa
dohaintzan eman baitzioten Salcedoko San Esteban monasterioari. XI. mendean dokumentaturik dago herria Bizkaiko
jaunaren familiari laga ziotela. Mende horren amaieran, San Pedro eliza sagaratu zuten, eta zeuden lau auzoak “ibarra”
deitutako administrazio erakunde batean bildu ziren. Feudalismoan zehar, ibarra Bizkaiko foruko legeek arautzen zuten.
Ibarra Arabako Ermandadeetako kide bihurtu zen 1491. urtean. XVII. mendearen amaieran, Arabak auzi bat irabazi zuen
ibarraren gaineko nagusitasunaz, eta lehen karlistaldiaren ondoren Araban integratzen hasi zen.

Laudio / Llodio
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Betidanik, nekazaritza eta abeltzaintza baserriarekin eta iraupeneko ekonomiarekin lotuta egon dira. Horren eraginez,
merkataritza mugatua zen, eta bidaiari kopuruaren mende zegoen, Jaurreriko errepidetik igaroz Bilbo eta Iberiar goi lautada
lotzen zituen bidean ibiltzen zirenen mende, hain zuzen ere. Industriak bultzada handia hartu zuen XX. mendearen bigarren
erdian, beiraren eta siderometalurgiaren alorretan. Horrekin batera, hazkunde demografikoa oso handia izan zen. Gaur
egun, Laudio industriarako nahiz zerbitzuetarako erreferentzia puntua da, maila handiko merkataritza du eta.
Monumentu eta leku interesgarriei dagokienez, hauek aipatuko ditugu: Ugarte dorretxea: XV. mendean eraiki zuten,
eta elkarri atxikitako bi gorputz ditu (haietako bati “jauregia” esaten diote). Eremuko Andra Mariaren santutegia: XV.
mendean eraiki zuten, euskal gotikoa deritzon estilo aurreratuan, eta eliz ataria eta erretaulako margolan eta tailuak
nabarmendu behar dira. Kamaraka mendiaren hegalean dago, Torrontegieta deitutako gain arrokatsu batean. “Santa Luzia”
esaten diote, santutegiaren ondoan dagoen baseliza bateko santa titularrarenganako debozioa dela eta. Anuntzibai zubia:
XVIII. mendearen erdialdean eraiki zuten, Faltzeseko markesaren etxea (hura izan zen sustatzailea) eta San Mikelen baseliza
lotzeko. Gehienbat, kareharrizko harlanduz dago egina, eta zubi begiak 10,50 metroko garaiera ere badu. Katuxa jauregia:
XVIII. mendearen bigarren erdian eraiki zuten, sute batek suntsituriko dorretxe baten hondakinen gainean. Pedro Antonio
Ugartek eginarazi zuen, eta harlanduzko aurrealde nagusia nabarmendu behar da. Euskal Gastronomiaren Museoa: Laudioko
erdigunean dago, eta sukaldaritzaren arlo guztiak hartzen ditu: hainbat garaitako sukaldeak eta janari maneatzaileen jantzi
tipikoak. Euskal Herriko sukaldari garrantzitsuenak aurkezten dira, bai eta gastronomia elkarteen fenomenoa eta gastronomia
kofradien ikuspegi berezia ere. Gastronomia liburuen berariazko bilduma ere badu, mundu osoko hainbat jatetxetako karten
berebiziko bilduma batekin batera.
Hauek dira udalerriko jai eta tradizio nagusiak: San Blas jaia: larunbatarekin ospatzen da; otsailaren 3an bertan, larunbata
egokitzen bada; bestela, aurreko larunbatean; oso lotuta dago txarribodarekin. Doloreetako ostirala: tradizio handikoa da,
eta eskualdeko jai nagusien artekotzat dute; Aste Santuaren aurreko ostiralean ospatzen da; Santa Agata, Pizkunde Pazkoko
bigarren egunean, Santa Maria Magdalenaren baselizan, Larrañon. San Prudentzio: apirilaren 28an. Santa Luzia: Maiatz
Pazkoko bigarren egunean. San Antonio: ekainaren 13an. San Roke jaiak: ibarraren zaindaria da, eta jaiak abuztuaren
15ean hasten dira (Jasokundea) eta hilabeteko azken igandean bukatzen. San Bartolome: abuztuaren 24an.

Okondo
udalerria

Azalera: 30,06 km². Biztanleak: 1076.
Okondoko barrutian sei auzo daude: Irabaien, Villachica, San Roman, Ugalde, Jandiola eta Zudibiarte. Hiriburua, Zudibiarte,
udal barrutiko erdialdean dago. Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako ekonomia jarduerek hor jarraitzen dute, baina,
denborarekin, enpresa txiki eta ertainak ezarri dituzte, eta horixe da gaur egun enplegua sortzea bermatzen duena.
Mariazulo koban, Okondotik gertu, giza hezurrak jaso zituzten 1930. urtean, Historiaurrekoak, antza denez. Lehen aldiz
idatziz aipatu zutenetik, 1257. urtetik, ibarrari Oquendo izena eman diote. Horixe izan zen udalerriaren izena 1980. urtera
arte; orduan, udalak izen ofizialtzat Okondo berreskuratzea erabaki zuen.
Okondon oraindik badaude Erdi Aroko dorretxe zaharren osagaiak gordetzen dituzten eraikinak, jauregitxo barroko mordoxka
batekin eta landetxe ugarirekin batera. Azken horien artean XVIII. mendean eraikitakoak dira nagusi. Auzoka, hauek dira
eraikin nagusiak: Basualdon, bao eta izkinetan harlandu onak dituzten harlangaitzezko baserri tipikoak. Gomestegi baserria
nabarmentzen da, teilatuko hegal sendoagatik: bi isurkikoa da eta zurezko lau besotan bermatzen da.
Arenalen Mendieta jauretxea dago. Euskal Herriko XVIII. mendeko landa jauregi tipikoa da. Oinplano laukizuzena du, eta
hiru solairu dauzka: beheko solairua, solairu nagusia eta ganbara. El Puente jauretxea Irabaien auzoan dagoen XVIII.XIX. mendeetako oinetxe bat da. Olabarrieta baserriak Euskal Herriko eraikuntza tipikoen bi adibide on dira. Behealdeko
Gaztiartu baserria. Eraikuntza sendoa du, eta Gaztiartu dorrea zegoen tokian dago kokatuta. XV. mendearen bigarren
erdian eraiki zuten, eta Barretxeguren familiaren oinetxea da.
Malkuartu auzoan Agirre baserria dago, XVIII. mendekoa, bai eta Aspuru baserria, XVII. eta XVIII. mendeetakoa, eta
Olariaga baserria ere.
Zudibiarte auzoan Zudibiarte dorrea dago, XV. mendekoa. Aretxagan Eskalza baserria dago. Antzinatasunagatik
nabarmentzen da, XVII.-XVIII. mendeetakoa baita. Aretxaga jauretxea XVIII.-XIX. mendeetako eraikina da, eta beheko
solairua, lehen solairua eta ganbara dauzka. Izaga baserria, Okondoko baserririk aipagarriena da, antzinatasunagatik;
XVII.-XVIII. mendeetako landa arkitekturaren adibide bat da. San Erroman auzoan Aspuru baserriak nabarmentzen dira,
XVIII. mendean garatu ziren bi tipologia bereizirekin bat datoz eta.
Untzagako Santa Mariaren eliza: Irabaien auzoan dago, eta 1772tik 1777ra bitartean eraikitako eliza neoklasikoa da.
San Erromanen parrokia: gurutze latindarreko oinplanoa du, eta sei luneta gangak eta ertz ganga batek estaltzen dute.
Erretaula nagusia joera neoklasikokoa da, eta San Erromanen irudi batek du toki nagusia.
San Bartolomeren baseliza: landatar estiloko eraikuntza da, oinplano laukizuzenekoa. Zurezko ganga batek eta bi isurkiko
teilatu batek estaltzen dute. San Prudentzio eta San Estebanen baseliza; eta San Sebastianen baseliza.
Jai nagusiak dira Baserriaren Azoka (martxoan) eta San Bartolome jaiak (abuztuaren 24aren inguruan).
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Añanako Kuadrilla
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A

ñanako Kuadrillak 701 km² baino gehiago ditu, eta bi alde bereizi, paisaiaren aldetik: batetik, mendebaldeko
ibarrak Omecillo, Tumecillo, Ebro, Baia eta Zadorra ibaiek zeharkatuak: eta bestetik Arabako Lautada, Iruña Oka
udalerria hartzen duela. Muga hauek ditu, hortaz: iparraldean, Gibijo eta Arrato mendilerroak; hegoaldean, Ebro
ibaia; ekialdean, Trebiñu Konderria eta Gasteizko udalerria; mendebaldean, Burgoseko probintzia. Eskualdeko klima
ozeanikoa edo barneko kantauriarra da.
Gizakiek goiz jendeztatu zituzten bertako ibar eta mendilerroak, eta azken Historiaurreko artzain kulturen adierazpen
ugari geratu da, hileta errituei loturikoak gehienbat: La Mina eta Lalastra trikuharriak (Molinilla), Katadianoko
trikuharri estazioa, eta abar. Antzeko izaera duten arren, badaude bereziki aipatu beharreko koba batzuk, Gobaederra
(Subijana Morillas) eta Solacueva de Lakozmonte (Jokano), hain zuzen. Erromatarren aurreko garaian, lurraldea
oso jendeztaturik egon zen, eta herrixka gotortuak edo gotorlekuak jarri zituzten erraz babesteko moduko
tokietan; Karastako herrixka gotortua (Caicedo Sopeña), Berbeiako herrixka gotortua (Barrio), Lastrako
herrixka gotortua (Caranca).
Antzinaroan, mundu klasikoarekin bat egitean, lurraldearen ustiapena era orokorrean antolatu
zen: batetik, landa establezimenduak jarri ziren, horien eredua Kabrianako villa (Komunioi) delarik;
bestetik, hiriguneak ezarri zituzten. Antzinaroaren amaierako eta Erdi Aroaren hasierako datuak ere
baditugu, ibar hauetan ugariak diren toki babesak okupatu baitziren. Hala, bada, hor ditugu Corroko
eta Pinedoko koba artifizialak.
Añanako Kuadrillari dagokionez, garai horretakoak dira, hain zuzen, arabar ezagunenetako batzuk, hala
nola Munia, Fruela erregearen bahituri eta emaztea (VIII. mendea). Lurraldearen berrantolaketa ere goiz hasi
zen, Valpuestako elizbarrutiaren inguruan. Fredulfo Villambrosa apezpikuak sortu zuen elizbarruti hori 804. urtean,
“Val-de-Gobea”n (Gaubea). Hurrengo mendean elezahar kutsuko bi pertsonaia agertu ziren. Batetik, Hernando
Martin artzaina: Andre Mariaren irudi bat aurkitu zuen Angosto inguruan, eta horrela sortu zen santutegia. Bestetik,
Maria Perez Karkamu: Gaztelako Alfontso VI.a babesten marigizon jokatzeagatik, Varona deitu zioten (“gizasemea”
femeninoan jarrita), eta bera da, hain zuzen, Villanañeko izen bereko leinuaren jatorria.
Gero, Behe Erdi Aroaren eta Aro Modernoaren artean, bando gerrak gertatu ziren, eta haien ondorioz jaunen dorreak
eta etxe gotortuak agertu ziren paisaian, ukitu bereizgarria emanez. Ondoren izan ziren gorabehera historikoak
hurbilagoak eta ezagunagoak zaizkigu.
Ekonomiaren arloan, basogintza, nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiak aipatu behar dira. Nahiz eta Arabako
eskualdeen artean gutxien garatu direnetakoa den, gaur egun garai berrietara egokitzeko prozesu betean ari da.
Hala, dagoeneko garapen eragile garrantzitsua da industria Añanako Kuadrillan. Industrialde batean (Iruña Oka) eta
industria eremu zenbaitetan dago kokatuta (Lantaron eta Erriberabeitia, besteak beste).
Eskualdearen egitura politiko eta administratiboari dagokionez, Añanako Kuadrillan gaur egun 10 udalerri daude,
eta haiek, guztira, 109 herri hartzen dituzte.

Gesaltza Añana / Salinas de Añana
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Añana
udalerria

Azalera: 21,92 km². Biztanleak: 177.
Arabako mendebaldean dago. Gaubea du mendebaldeko mugan; Erriberagoitia iparralde eta ekialdeko mugetan, eta
Lantaron hegoaldean.
Ibarra historiaurretik egon da jendeztaturik. Aurkitu diren zeramikazko hainbat gai Eneolito-Brontzekoak dira, eta Desilla
deritzon lekuan kokatuta egon zen herrixka, Burdin Arokoa. Historialari batzuen arabera, Gesaltzan zegoen Ptolomeok II.
mendean aipatu zuen Salionica hiria, autrigoien herrikoa. Erromanizazioak ere eragina izan zuen K.o. I. mendetik IV. mendera
bitartean; hala erakusten dute hainbat aztarna arkeologikok eta “Añana” deiturak, jatorriz latinezkoa baita.
Herri gisa, agirietan lehen aldiz 822. urtean agertzen da, gatzaren jarduera ekonomikoa aipatuta, batik bat. Arabiarren
865. urteko inbasio edo “aceifa” zela eta aipatzen da Gesaltza. Annana gisa ageri da 978. urteko agiri batean, eta Agnana
izenaz 984ko beste batean; Donemiliaga Kukulako Kartularioan Sal. Anniana gisa ageri da. Dagokion deitura Salinas (Orovi
de) eran agertu zen 947. urteko agiri batean. Alfontso I. Borrokalariak Gesaltzako muinoaren gaina populatzeko agindua
eman zuen 1126. urtean. Geroago, Gaztelako Alfontso VII.ak, 1140. urtean, hiri forua eman zion Gesaltzari; Araban eman
zen lehen forua izan zen.
Gatza ekoizteko eta merkataritzako jarduera handien ondorioz, Gesaltza juduen gune garrantzitsu bilakatu zen XIV.-XV.
mendeetan. Gune horrek gatzaren salerosketa monopolizatu egin zuen azkenean. Lehen aldiz X. mendean kokatu ziren,
eta Arabako lehen kokatzeak izan ziren. Goiko auzunean, desagertuta dagoen San Kristobalen elizatik gertu, sinagoga bat
egon zen.
Gesaltza Añana 1460. urtean sartu zen Arabako Ermandadean. Gasteizko Kuadrillakoa izan zen 1840. urtera arte, Añanako
Kuadrilla sortu zen arte, hain zuzen.
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Atiaga / Atiega

Gesaltza
Añana /
Salinas de
Añana
Altitudea: 580 m. Biztanleak: 164.

Historia: Kontzeju hau Lakozmonteko lurrak Gesaltzako eta Gaubeako
lurrekin lotzen dituen korridore labur
eta meharrean dago. Gesaltzako
hiribilduari atxiki zitzaion 1194.
urtean, Alfonso VIII.aren zedula
baten bitartez.
Ondarea: Santa Eulaliaren parrokia eliza. Erretaula nagusia barrokoa
da, eta dorre aipagarria du tenplutik
bereiz.

Ondarea: San Joan Akrekoaren
komendadoreen monasterioa. Erromes
ospitale zahar baten gainean fundatu
zuen Maltako Ordenak. Eraikuntza
XIV. mendekoa da.
Villaconeseko Andre Mariaren parrokia eliza. Harlanduzko eraikuntza
da, eta eliz atariak erdi-puntuko
arku bat du sarreran. Dorrearen
oinplanoa karratua da, eta estalkitzat
piramide formako kapitel bat du.
Erdiko erretaula Errenazimentukoa
da, Andre Maria titularraren irudia
nabarmentzen dela; eite erromanikoa
du, eta XIII. mendekoa da.
Herriko pertsona ospetsuak: Diego
Zarate Murga, Montesacroko lehen
kondea, bere herrian txiroentzako
ospitalea fundatu zuena; Fermin
Herran Ureta (1852-1908), Gasteizen
Las Provincias Euskaras aldizkaria
eta Bilbon Biblioteca Bascongada
delakoa fundatu zuena.
Jaiak: uztailean, eta Judas erretzeko
jaia, Pazko Igandean.

Gesaltza Añana / Salinas de Añana

Altitudea: 576 m. Biztanleak: 13.

Historia: Gesaltza Añanako kontzejuaren historia ulertzeko, kontuan
izan behar da gatzaren garrantzia.
Gordetzen eta haize hotzetik
babesten duten muino batzuen
artean, zur, harri eta gesalezko puzzle
eskerga baten itxura du. Gatza osasun
iturri izan zen mendeetan zehar, nola
ekonomiarentzat hala jendearentzat;
abere zein pertsonentzako janarien
ongailu, bai eta haragiarrainen
kontserbatzaile, trukerako txanpon
eta soldatetarako diru ere. Gatzarekin,
Erromatar Inperioaren garaitik, larruak
landu eta ondu ziren, eta ukendu eta
botikak prestatu.
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Armiñon
udalerria

Azalera: 10,57 km². Biztanleak: 229.
Udalerri hau osatzen duten hiru herrien artean, zaharrena Estavillo da, antza. Armiñon, hasieran, herri horrekin lotuta
egon zen, baina denborarekin kontzeju bereizia eratu zuen.
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Armiñon

Estavillo

Altitudea: 527 m. Biztanleak: 118.
Historia: Kontzeju hau Stabellu edo
Villa Stabellu gisa aipatu zen 871.
urtean, Donemiliaga Kukulako Kodizeko zenbait agiritan; eta Estabiello
eta Villartabello gisa 1257ko agiri
batzuetan. Trebiñuko jurisdikzioan
egon zen XV. mendera arte, eta ez
da ezagun zein urtetan erdietsi zuen
hiriburu titulua.

Ondarea: Montoya leinuaren landa
jauregia. Nobleen XVII. mendeko etxe
arkitekturaren berezko ezaugarriak.
Zureria nabarmendu behar da, bai
eta etxaurrea ere, Montoya, Torre
eta Urbina leinuen armarriak dauzka
eta.
San Andresen parrokia eliza.
Errenazimentuko ataria du, erdipuntuko arkuan egina. Eliz atarian
urbinatarren eta oruetarren
armarriak daude. Erretaula nagusia
churriguereskoa da. Dorrea karratua
da, eta bukaeran linterna du.
Armiñongo zubia. Sei begi ditu: bi
arku zorrotzak dira, eta beste lau,
erdi-puntukoak. Zubiaren jatorrizko
eraikuntza lana, Erdi Aroko zubien
XIV. edo XV. mendeetako ereduei
dagokie.
Jaiak: azaroaren 30ean, San Andres
egunean; gaur egun, iraileko lehen
asteburuan.

San Rokeren baseliza. XVI. mendeko
erdi-puntuko ataria du.
Jaiak: ekainean.

Lacorzana

Estavillo

Historia: Kontzeju hau Aramignon
gisa dago aipaturik Donemiliaga
Kukulako Rejaren Botoan. Trebiñuko
forua jaso zuen 1274ko martxoan.
Armiñon eta Estavillo hiribildu
horretako araubide juridikokoak izan
ziren XIII. mendean, baina gero
bereizi egin ziren, eta kontzeju
bakarra eratu zuten.

Altitudea: 467 m. Biztanleak: 4.
Historia: Herri hau jada existitzen
zen 1099. urtean, eta Alfontso VI.ak
Mirandari forua emateko agirian
aipatzen da.
Ondarea: Hurtado Mendoza leinuaren dorre jauregia, XVI. mendekoa;
defentsarako eta bidaiari-salgaiak
kontrolatzeko eraiki zen.
San Martini eskainitako parrokia
eliza. Atariak erdi-puntuko arkua
du. Erretaula nagusia barrokoa da,
eta kanpai horma nabarmena du.

Lacorzana

Altitudea: 467 m. Biztanleak: 119.

Ondarea: San Martinen parrokia
eliza. Gotiko berantiarreko ataria
du. Oinplano angeluzuzena eta bi
ataleko nabea dauzka. Erretaula
nagusia fatxada motakoa da, XVI.
mendekoa, Errenazimentukoa. Oinen
ikuzketaren eta Azken afariaren
erliebe nabarmenak, eta eskultura
hauek: Jasokundea; Jesu Kristo San
Martini agertzea; Lapurrek San
Martini erasotzea; San Sebastian, eta
San Roke. Errenazimentuko erretaula,
platereskoa.
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Berantevilla
udalerria

Azalera: 35,73 km². Biztanleak: 522.
Uda ibaiak zeharkatzen du Berantevilla, urak Zadorra ibaira isuri baino lehentxeago. Zadorrak, ehunka metro batzuk
aurrerago, Ebro ibaian isurtzen ditu. Hegoaldean beste ur lerro bat igarotzen da, Inglares ibaia, eta horrek urak Ebrora
isurtzen ditu zuzenean. Herriaren ekonomia nekazaritzan oinarritu da, eta industria jarduera xumeak ere izan ditu.
Historian zehar gune estrategikoa izan da, antzinako ibilbideen erdian eta Done Jakue bidean baitago.
Berantevillako lurrak jendeztatuta egon ziren daturik zaharrenak erromatarren garaikoak dira, Vetrusako aztarnategia
hor baitzegoen, egun Lacorzanilla auzoa dagoen lekuan. “Berantevilla” toponimoa lehen aldiz azaltzen den agiria Muñoz
Alvarez Llazarrak 1080. urtean Donemiliagari dohaintza bat egin zionekoa da.
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Berantevilla

Lacervilla

Berantevilla

Altitudea: 479 m. Biztanleak: 324.
Historia: Kontzeju hau Uda ibaiak
zeharkaturiko lautada batean
dago. Gaur egun baino munta
handiagoko herria izan zen, eta
harresiz inguratuta egon zen. Hortik
igarotzen zen Galietarako erromatar
galtzada. Donemiliaga Kukulako
Kartularioan Virantevilla gisa jaso
zen. Gero, Berandi Villa (1113),
Verantevilla (1257), Vrantevilla
(1628), eta Brantebilla (1706) gisa
aipatu izan da. Berantevillak 1299ko
apirilaren 4an jaso zuen hiribildu
titulua.
Ondarea: Gotorlekua edo dorre
zaharra, eta etxe armarridun eta
barroko ugari Kale Nagusiaren alde
banatan.
Jasokundeko Andre Mariaren
parrokia eliza. Baditu Erdi Aroko
aztarnak elizaren nabean eta koruan,
hala nola eskailera kiribiletik elizan
sartzeko arkua. Erretaula nagusia
XVIII. mendekoa da, barrokoa, aldi
churriguereskokoa.
Jaiak: irailaren 8an (Andre Mariaren
Jaiotza).

Escanzana
Altitudea: 486 m. Biztanleak: 8.
Historia: Berantevillako herri hau
muino txiki baten gainean dago, Uda
ibaiaren eskuinaldean.

Santurde

Ondarea: San Bizenteren parrokia
eliza. Atarian erdi-puntuko arkua
du, landa estiloko eliz atari baten
barruan, bai eta hiru begiko kanpai
horma ere, murruaren gainean. Erretaula nagusia barrokoa da, eta Arrosarioko Ama Birjinaren irudia dauka.

Altitudea: 565 m. Biztanleak: 15.
Historia: Kontzeju hau sakonune
batean dago. Licerivilla gisa aipatzen
da 1257ko agiri batean; eta La
Cervilla gisa 1742ko beste batean.
Ondarea: San Klementeren parrokia eliza. Multzoak erromanikotik
gotikorako trantsizioaren Erdi Aroko
aztarna zenbait gorde ditu. Erretaula nagusi barrokoaren burualdea
nabarmendu behar da, bai eta erretaula neoklasikoak eta bataiarria ere,
duen antzinatasunagatik.

Lacorzanilla
Altitudea: 460 m. Biztanleak: 18.
Historia: Berantevillako herri hau
garai batean Arabako komunikabideen lotune izan zen: erromatarren
garaian Iberiar goi lautadaren eta
Ebroren artean; Goi Erdi Aroan bidegurutze izan zen Trebiñutik Erriberagoitira, Erriberabeitira eta Gaubeako
lurretara iristeko.
Ondarea: Lacorzanillako Andre
Mariaren eliza. Hiru nabe ditu, eta
burualdeari atxikita, kaperatxo bat.
Azken hori harlanduz eginda dago,
eta gainerakoa, harlangaitzez (XVII.
mendekoa).
San Antonioko santutxoa. San
Antonioren baseliza-santutegitik hurbil
dago. Erdi Aroko hilobi monolitikoa.
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Altitudea: 524 m. Biztanleak: 48.
Historia: Kontzeju hau Rojo ibaiak
urak Udara isuri aurretik zeharkatzen
duen mehargunean dago. Rojo
ibaiaren goiko ibilguko herrietara
joateko bide zaharraren inguruan
sortu zen Mijancas herria.
Ondarea: Aire zabaleko aztarnategi arkeologikoa. Silexezko gaiak
eta eskuzko zeramikak, Kalkolito edo
Brontze Arokoak.
Andre Mariaren Jasokundearen
parrokia eliza. Bi arkuko eliz ataria
du, harri handiz egindako zutabeekin.
Erretaula nagusia barrokoa da, eta
dorrea, tamaina handikoa.
Jaiak: abuztuan.

Santa Cruz del
Fierro

Santurde

Tobera

Altitudea: 545 m. Biztanleak: 26.

Altitudea: 628 m. Biztanleak: 12.

Altitudea: 509 m. Biztanleak: 61.

Historia: Kontzeju hau gorabehera
leuneko lurretan dago, Rojo ibaiaren
ondoan, Trebiñuko mugatik hurbil.
Elizako plazatxoan bat egiten duten
bi kale laburretan biltzen da herria:
Eguerdiko plaza, Arkukale eta Kale
Nagusia.

Kontzeju hau Inglares eta Uda ibaien
arroak banantzen dituzten muinoen
lerroan dago, Rojo ibaia igarotzen
den korridorean.

Historia: Kontzeju hau muino txiki
baten hegalean dago kokatuta,
Zambranako lur lauetatik gorderik.
Ondarea: San Andresen parrokia
eliza. Bi arkuko eliz ataria dauka,
eta erretaula nagusia barrokoa da.
Santu titularraren irudia gotikoa da;
Arrosarioko Ama Birjinaren eta San
Sebastianen irudiak ere badaude.
Jaiak: irailean, “Gorrion” pertsonaiarekin.

Ondarea: San Jurgiren parrokia
eliza. Osagai erromaniko zenbait
gorde ditu, hala nola kanoi ganga,
apur bat zorrotza eta haren atari
erakargarria. Erretaula nagusia
rococoa da, eta kanpai hormak arku
handiak dauzka.
San Estebanen baseliza. San Joan
egunean erromesaldia egiten da
bertara.
Jaiak: irailean, “Gorrion” pertsonaiarekin.

Ondarea: Aire zabaleko aztarnategi
arkeologikoa. Eneolito-Brontzekoa
da: harri, zeramika eta metal
aztarnak.
Santa Eulaliaren parrokia eliza.
Tenplu barruan sartzeko atari erromanikoa du, arku zorrotzekoa, bi
arkibolta dituena. Erretaula nagusia
rococoa da, eta kanpai horma hiru
begikoa da. Kristo Santuaren, Arrosarioko Ama Birjinaren eta Santa
Katalinaren irudiak dauzka.
Jaiak: urriaren 12an.

Santurde

Mijancas
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Erriberabeitia /
Ribera Baja
udalerria

Azalera: 27,74 km². Biztanleak: 1227.
Erriberabeitiko udalerrian Igay, Manzanos, Melledes, Quintanilla de la Ribera, Rivabellosa eta Rivaguda sartzen dira. Hiriburua
Rivabellosa da. Historian lehen aldiz 1095. urtean agertu zen, Alfontso VI.ak Mirandako forua eman zionean. Dena dela,
Rivabellosa 1463. urtean egin zen ezagun, Arabako Ermandadearen Ordenantzak onetsi zirenean. Ordenantza hauen bidez
gobernatu da, mendeetan zehar, Arabako bizitza zibil, juridiko eta penala. Erriberagoitiarekin batera Erriberako Ermandadea
osatu zuen, eta Haroko kondearen jaurgopekoa izan zen.
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Igay

Melledes

Rivabellosa

Altitudea: 549 m. Biztanleak: 14.
Historia: Kontzeju hau eremu
gorabeheratsu batean dago, Baia
ibaiaren ezkerreko ertzaren gainean.
Agiriei begiratuta, Igay XI. mendean
agertzen da, Donemiliaga Kukulako
Rejan aipatzen da eta. Dena den,
Andrinaleseko trikuharriaren
berriak ere badaude, herri honen
jurisdikzioko barrutian, Baia ibaiaren
ondoan.
Ondarea: Andrinalesko trikuharria.
Baia ibaiaren ertzean, haren behealdean, dauden historiaurreko aztarna
ugarietariko bat da.
San Erromanen eliza. Eliza barrokoa
da, baina osagai erromanikoak gorde
ditu. Sartzeko arkudun eliz atari
handia du, eta, barruan, erretaula
nagusi barrokoa.
Jaiak: urrian.

Manzanos
Altitudea: 519 m. Biztanleak: 181.
Historia: Kontzeju hau gaintxo
batean dago, Zadorra ibaiari begira,
postako errege-bide zaharra mendean
duela. Agirien aldetik, Manzanosen
historia Donemiliaga Kukulako
Rejaren Botoan abiatu zen.
Herriko pertsona ospetsuak: Tomas
Salazar (XVI. mendea), Gurutzadako
komisario nagusia, kalonjea eta
Sevillako katedraleko diruzaina.
Ondarea: San Joanen parrokia eliza.
Erretaula nagusia churriguereskoa
da, eta leiho erromaniko bat du
absidean. Salazar etxeak fundatutako
kapera bat dago, eta San Joanen
otoiztegi bat.
Jaiak: ekainean.

Altitudea: 467 m. Biztanleak: 26.
Historia: Kontzeju hau eremu zelaian
dago, Zadorra ibaiaren eskuineko
ertzaren ondoan. Historiaren aldetik,
Rivaguda Donemiliaga Kukulari
zergak ordaintzen zizkioten herrixken
zerrendan aipatzen da.
Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen parrokia eliza. Ganga
gotikoak dauzka. Eliz ataria arku
bakarrekoa da, eta ate erromaniko
soil bat du. Erretaula nagusia
churriguereskoa da, eta fabrika,
harlanduzkoa.
Jaiak: abuztuan.

Altitudea: 635 m. Biztanleak: 15.
Kontzeju hau Zadorra eta Baia ibaien
arroak banantzen dituzten muinoen
lerroan dago.
Ondarea: San Joanen eliza. Erretaula
nagusi barrokoa dauka, eta bataiarri
erromanikoa. Baditu eliz ataria eta
dorrea ere.

Quintanilla de
la Ribera
Altitudea: 574 m. Biztanleak: 15.
Historia: Kontzeju hau Baia eta
Zadorra banantzen dituzten
muinoetako baten hegalean dago.
Donemiliaga Kukulako Reja
famaturako ekarpena egin zuten
herrixken artean ageri da.
Ondarea: San Estebanen parrokia
eliza. Erretaula nagusian bost ohol
margotu daude. Baseliza desagertu
batetik ekarritako Ibarreko Andra
Mariaren irudi erromaniko bat dauka.
Dorre platereskoa eta burualde
poligonala.
Jaiak: irailean.

Rivaguda

Altitudea: 482 m. Biztanleak: 966.
Historia: Kontzeju hau lautada
batean dago, Baia eta Zadorra ibaiek
Ebrorekin eratzen duten lur zerrendan.
Rivabellosa Erriberabeitiko hiriburua
da. Ripabellosa izenaz aipatzen zen
X. mendean. 1099. urtea baino
lehenagokoa da, nahiz eta urte hartan
Mirandako foruaren harira aipatu
zuten. Arabako Ermandadeetako
prokuradoreen batzar baten egoitza
izan zen 1463an, eta hura funtsezko
gertaera izan zen egungo Araba
batzeko.
Ondarea: Saenz de Santamariatarren
jauregia. Pinedo Albiz eta Garcia
Salazar leinuen armarriak ditu.
Arrosarioko Ama Birjinaren eliza.
Abside poligonalekoa da, eta Erremedioen Andre Mariaren irudi bat
dauka. Erretaula nagusia churriguereskoa da, eta hiru arkuko eliz atari
bikaina du.
Santa Maria Magdalenaren (edo San
Joanen) baseliza. Oinplano gotikoa
du, eta barruan San Bartolome eta
Santa Maria Magdalenaren irudi
ederrak dauzka. Toki horretan San
Tomasen monasterioa egon zen
garai batean.
Jaiak: abuztuan.
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Erriberagoitia /
Ribera Alta
udalerria

Azalera: 119,78 km². Biztanleak: 734.
Guztira, 26 herrik osatzen dute udalerria, eta Pobes da hiriburua. Haren mugakideak Kuartango, Lantaron, Erriberabeitia,
Gesaltza Añana, Gaubea, Iruña Oka eta Trebiñu Konderria dira, eta Baia ibaiak zeharkatzen ditu bertako lurrak.
Erriberagoitiko orografia berezia da; izan ere, higadurak mendi tontor batzuk bakartu ditu, hala nola Kotorrillo eta Escaños
Kuartangoren gainean, eta Cantoblanco, Somo, Santa Marina, eta San Vitores udalerriaren erdialdean. Baia ibaiak iparraldetik
hegoalderantz zeharkatzen du lurraldea, eta hainbat erreka txikiren urak biltzen ditu bertatik igarotzean. Historian zehar
gune estrategikoa izan da, Gaztela itsasoarekin lotzen zuten igarobideak mendean zituelako: batetik, Nerbioira zihoana eta,
bestetik, Lakozmonten barrena Enkarterri aldera egiten zuena. Subijana inguruan Gobaederra kobazuloa dago; bertan giza
gorpuzkinak eta beste gai batzuk aurkitu dira. X. mendetik aurrera baditugu zenbait herriren aipamenak; lehenak, Hereña
eta Tuyo herrienak. Erriberagoitiak ermandadea eratu zuen Erriberabeitiarekin batera, eta Orgazeko Kondearen Jaurerrikoa
izan zen. Bertako jarduera nagusia nekazaritza izan da betidanik, eta garia, garagarra eta oloa egiten dituzte; hegoaldean,
azukre erremolatxa.
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Arbigano
Altitudea: 592 m. Biztanleak: 8.

Anucita

Historia: Kontzeju hau toki bazter
batean dago, Gesaltza Añanaren
iparraldeko eta Lakozmonteko
korridorearen hegoaldeko muinoek
eratzen duten ibar batean. Donemiliaga Kukulako Rejan ageri da.

Antezana de la
Ribera
Altitudea: 585 m. Biztanleak: 44.
Historia: Kontzeju hau Montemayor
muinoaren oinean dago. Agirien
aldetik, Donemiliaga Kukulako
Rejaren Botoko zerrendan agertzen
da.
Ondarea: Abezia leinuaren
armarria duen etxea. Ezaugarri
barrokoak ditu, baina erabilera
militarrerako etxeen gotortasuna du,
aurrealdearen erremateak agerian
uzten duenez.
Andre Mariaren Jasokundearen
eliza. Burualde poligonaleko nabea
du, eta hormak harlangaitzezkoak
dira. Atari barrokoaren aurretik eliz
atari landatarra dago. Erretaula
nagusia churriguereskoa da, eta
alboko kaperak (Juan Abeziak
fundatu zuen) 1584ko burdin hesi
platereskoa du.
B o z k a r i o k o A n d re M a r i a re n
baseliza. Irudi erromanikoa dauka,
eta erromesaldia egiten da bertara
maiatzean.
Jaiak: abuztuko azken asteburuan.

Anucita

Ondarea: Andre Mariaren Ikustaldiaren eliza. Nabe bat du, eta bi
kapera gurutzadura eran. Erretaula
nagusia Errenazimentukoa da, eta
Jesusen bizitzako gaiak dauzka.
Dorre baxua du, eta arku handi bat
eliz atarian sartzeko.
Jaiak: abuztuko azken asteburuan.

Altitudea: 580 m. Biztanleak: 56.
Historia: Kontzeju hau Tuyo
mendilerroaren hego-isurialdean
dago. Agirietako agerpenen aldetik,
Donemiliaga Kukulako Rejaren
Botoan ageri da lehenengo aldiz,
baina aztarnategi arkeologiko batek
baino gehiagok lehenagoko
jendeztatzeak uzten dituzte agerian.
Baia ibaiaren erriberatik hurbil
daude aztarnak, bai eta San Migel
eta Mimbredo auzoen artean ere.
Ondarea: Anucitako jauregia.
Zulueta familiarena izan zen.
Oinplano laukizuzena eta hiru
solairu ditu. Oso eite trinkoa du.
Harlangaitzez eta harlanduz egina
da, eta nabarmentzeko moduko
zurezko lanak ditu, hala nola ate
nagusia eta alboko balkoiak.
San Estebanen tenplua. Burualde
poligonaleko nabea da, eta dorre
karratu bat dauka, goialdean
kanpai tokiaren gorputza duena.
Eliz atariak erdi-puntuko bi arku
ditu. Aldare nagusiko erretaula
neoklasikoa da. Elizan San Bizente
Martiriaren gorputza dago, momia
eran; Erromatik ekarri zuten Arabako
markesak eskatuta.
San Klemente baseliza ere badago,
erretaula barrokoarekin.
Jaiak: abuztuko azken asteburuan.

Arreo

Artatza /
Artaza
Altitudea: 770 m. Biztanleak: 15.
Historia: Kontzeju honetako etxe
multzoa elkarri lotu gabeko unitatez
dago osatuta, eta haietarako sarrera
bide adarretatik egiten da. Donemiliaga Kukulako Botorako ekarpena
dela eta ageri da aipatuta lehenengo
aldiz.
Ondarea: San Antonioren baseliza.
Eraikuntza landatarra da, eta barruan
santua dago.
San Kosme eta San Damianen
parrokia eliza. Iragan erromanikoaren
aztarnak gorde ditu, burualdeko
leihatean eta nabearen luzeran,
kanpoko aldean, dituen harburuetan.
Erretaula nagusia neoklasikoa da.

Altitudea: 752 m. Biztanleak: 4.

Jaiak: ekainean, San Antonio egunaren inguruan.

Historia: Kontzeju hau Somo
mendiak mendebaldera egiten duen
lekuan dago. Donemiliaga Kukulako
Rejan ageri da aipatuta. Ez litzateke
nabarmenduko, bertan Arreoko
aintzira ez balego. Toki mitologikoa
da, eta haren inguruan badago
zenbait elezahar.

Axkoeta /
Escota

Ondarea: San Tomasen parrokia
eliza. Nabe bakarra du, eta jatorrizko
eraikuntzatik leihate gotikoa eta
Erdi Aroko ataria gorde ditu. Aldare
nagusiko erretaula neoklasikoa da.
Aintzirako Andre Mariaren baseliza. Eraikin landatarra da, bi bao
eta leiho bat dituena. Lagos herri
hustua gogorarazten du. Pobesetik
Gesaltzarako errepidean, Arreorantz
igotzen hasita, Yerako Andre
Mariaren baseliza dugu.
Jaiak: abuztuko azken asteburuan.

Altitudea: 660 m. Biztanleak: 13.
Historia: Artatza-Axkoeta kontzejuko herri hau gorabehera leuneko
lurretan dago, Lakozmonteko
korridorean. Donemiliaga Kukulako
Rejan ageri da. Bertako etxeetako
Erdi Aroko aztarnei eta kokatuta
dagoen lekuari erreparatuta, garrantzia izango zuen historian.
Ondarea: Andre Mari Sortzez
Garbiaren parrokia eliza. Fabrika
erromanikoa du, eta bi albo kapera.
Erretaula nagusia rococoa da, bai eta
alboetako Arrosarioko Aman Birjinaren
eta San Joanen erretaulak ere.
Jaiak: ekainean.
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Barron

Caicedo Sopeña

Hereña

Altitudea: 674 m. Biztanleak: 19.

Altitudea: 601 m. Biztanleak: 28.

Altitudea: 526 m. Biztanleak: 15.

Historia: Kontzeju hau gain txiki
batean dago, Arkamu mendilerroaren
hegoaldeko mendi adarretan. Barron
Lakozmonteko udalerriko hiriburua
izan zen, 1927. urtean desagertu
zen arte. Agirietan, lehen aldiz
Donemiliaga Kukulako Rejan agertu
zen.

Historia: Kontzeju hau Castillo
Sopeñako kota maldatsuko (822 m)
lehen terrazetan dago.

Historia: Kontzeju hau Baia ibaiak
zeharkatzen dituen Erriberagoiti
hegoaldeko lurretan dago. Donemiliaga Kukulako Rejan ageri da. Erdi
Aroan, kokalekuagatik, familia itzaltsuek berentzat nahi izan zuten,
eta dorretxe bat eraki zuten bertan.
Alabaina, ez da geratu dorretxearen
aztarnarik.

Ondarea: Kapare elementuak
dituen etxea. Armarrietako batek
Victor Urbina aipatzen duen kartela
du. Bestea armarrien kanonen
barruan dago. Biak Santa Cruz del
Fierrokoak ziren jatorriz, eta 1908an
eraman zituzten Barrona.
Barrongo dorretxea. Erdi Aroko
zenbait osagai dauzka.
San Estebanen eliza. Gurutze latindarreko oinplanoa du, eta dorre baxu
bat, goialdean kanpai tokia duena.
Horiez gain, Abauntza baseliza.
Jaiak: abuztuko azken asteburuan.

Basquiñuelas

Altitudea: 680 m. Biztanleak: 6.

Ondarea: San Martinen parrokia
eliza. Oinplano laukizuzena
du, eta kapera bana alboetan.
Erretaula nagusia barrokoa da, eta
nabarmentzeko moduko tabernakulua du. Bataiarri erromanikoa.

Historia: Kontzeju hau Omecillo eta
Baia ibaien arroak banantzen dituzten
mendixken anfiteatroan dago.
Donemiliaga Kukulako Rejan ageri da.
Litekeena da San Ginesi eskainitako
eta 1216an dokumentatutako
monasterioa egungo eliza izatea.

Horrez gain, Santa Gemma edo
Santa Marinaren baseliza dago,
herritik mendebaldera.

Ondarea: Elizak San Gines du izena,
aspaldiko monasterioak bezala.
Antzina-antzinako ezaugarriak gorde
ditu, hala nola atari landugabe bat,
hormaz itxitako leihate erdi ezkutatu
bat eta giza itxurako bi irudi txiki.
Oso marrazki interesgarriak dituen
antzinako bataiarria gordetzen
du. Aldare nagusiko erretaula XVII.
mendekoa da.

Castillo Sopeña

Jaiak: abuztuan, San Gines egunaren inguruan.

Jaiak: azaroaren 11n, San Martin
egunean.

Ondarea: Parrokia eliza. Mendi
mazelan gora dago, eta San Mikel
du titularra. Eliz ataria landatarra da,
eta badu leihate prerromaniko bat.
Gurutzaduran kaperak dauzka, eta
bataiarria erromanikoa da.
Jaiak: irailaren 29an (San Mikel).

Altitudea: 610 m. Biztanleak: 4.
Historia: Herri hau izen bereko
tontorraren malda malkartsuen
azpian dago kokatuta, Baia ibaiaren
arroa oinetan duela. Rejaren
Botorako ekarpena egin zuten
herrixken zerrendan ageri da.
Ondarea: San Andresen eliza. Ez
da nabarmentzen, ez baitu kanpai
hormarik. Garai batean izan zuen,
baina ezkutaturik geratu zen, nabeari
gorputz bat eranstean. Erretaula
nagusia barrokoa da.

Lasierra
Altitudea: 649 m. Biztanleak: 10.
Historia: Kontzeju hau Tuyo
mendilerroaren goraguneetako batean
dago. Etxe multzoa unitate bakartuek
osatzen dute, nahiz eta eraikin
osagarrien bidez loturik dauden.
Ondarea: Done Jakue Apostoluaren
eliza. Berriz eraiki zuten 1923an,
tenplu zaharreko eta Nuvillako
elizako materialekin. Eliz atarian
sartzeko erdi-puntuko arku lerdena
du, eta haren gainean hiru begiko
kanpai horma bermatzen da.
Erretaula nagusia neoklasikoa da.

Barron

Jaiak: maiatzaren 13an (San Vitores).
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Leciñana de la
Oca
Altitudea: 528 m. Biztanleak: 21.
Historia: Kontzeju hau ordoki
batean dago. Donemiliaga Kukulako
Rejaren Botoan ageri da. Gasteizako
gatzaren bideetako batean dago;
horregatik, herri gutiziatua izan zen
Erdi Aroan dorretxeak eta gotorguneak eraikitzeko.
Ondarea: Santa Eulaliaren parrokia
eliza. Oinplano laukizuzena du.
Plazara begira dagoen aurrealdean
eliz atariaren eta sakristiaren
gorputza ageri da. Leiho gotiko bat
eta armarri bat herriaren iraganaren
seinale dira. Atariak eta bataiarriak
ezaugarri erromanikoak dituzte.

Nuvilla

Paul

San Miguel

Altitudea: 600 m. Biztanleak: 9.

Altitudea: 662 m. Biztanleak: 40.
Historia: Kontzeju hau Baia ibairantz
doan sakonunearen zabalgune txiki
batean dago, Tejera gainaren azpian.
Rejaren Botoan ageri da.
Ondarea: Santa Koloma parrokia
eliza. Oinplano laukizuzena du, eta
haren eraikuntza landa estilokoa da.
Erretaula nagusia rococoa da.
Jaiak: irailean.

Altitudea: 620 m. Biztanleak: 9.

Historia: Herri hau Tuyo mendilerroaren hegoaldeko hegalean dago.
Donemiliaga Kukulako botoan
Lunivilla gisa ageri da; era berean,
Nuevevilla izenaz (1257) eta Nobilla
izenaz (1727) hango elizaren fabrika
liburuan. Gaur egun eliza hondaturik
dago. Haren harriak, zati batean,
Lasierrako eliza eraikitzeko erabili
ziren.
Jaiak: urrian, San Esteban egunaren
inguruan.

Pobes

Ormijana

Morillas
Altitudea: 537 m. Biztanleak: 37.

Ondarea: San Pedro Apostoluaren
eliza. Oinplanoa laukizuzena da, eta
tenpluak apur bat zorrotzak diren
kanoi gangak dauzka. Erretaula
nagusiak apostolutza bankua eta
hiru gorputz dauzka; ohol oso
aipagarriak.

Ondarea: San Mikelen eliza. Goi
Erdi Aroko monasterioa gogorarazten du. Bertan behera utzitako
tenpluak estilo erromaniko landatarraren ezaugarriak ageri ditu.
Erretaula nagusia Errenazimentukoa
da; gangak, erromanikoak, eta eliz
ataria, bi arkukoa.
Herritik iparraldera, Karasta herri desagertuaren hondarrak daude.

Jaiak: abenduan (Santa Eulalia).

Historia: Kontzeju hau toki malkartsuan dago, Arkamu mendilerroaren
ekialdean eta Badaia mendilerroaren
ondoan. Herritik hurbil, Gobaederra
kobazuloak daude. Kokalekua zela
eta, aialarrek bere eraikuntzak
egiteko aukeratu zuten. Donemiliaga
Kukulako Botoan Murillas gisa ageri
zen, eta izena ematen zion 13 herrixka
hartzen zituen ermandadeari.
Historian zehar, hainbat gertaeraren
harira egin da ezagun, hala nola
Antso Lopez Bizkaiko jaunaren
heriotza (973), Komunitateen Gerra
(gotorlekua suntsitu zuten) eta, gero,
Napoleonen aurkako gerra.

Historia: Herri hau Ebro ibairantz
hedatzen diren muinoen hegoaldeko
hegalean dago. Antzinako jendegunea
da, dagoeneko 955. urtean aipatutakoa. Erdi Aroko aztarnak utzi dituen
iragana du. Herrira iritsi baino lehen,
San Pelaio deritzon herri hustuaren
hondakinak daude.

Altitudea: 549 m. Biztanleak: 154.
Altitudea: 619 m. Biztanleak: 26.
Historia: Kontzeju hau Lakozmonteko
korridoreko lurrak Baia ibaiaren
sakonunera zabaltzen diren lekuan
dago. Rejaren botorako ekarpena zela
eta aipatu zuten. Subijana Morillasekin
batera, Aiala Etxearen feudoa izan
zen. Komuneroen bandoa garaitu
zutenean, 1523. urtean, bertako
jaun zen Pedro Aialari ondasunak
kendu zizkioten; aurrerantzean hiru
herrixka hauek jaurerri izateari utzi
eta Koroarenak izango ziren.
Ondarea: San Pedro Apostoluaren
parrokia eliza. Gurutze latindarreko
oinplanoa du, eta sakristia, eliz ataria
eta dorrea ditu erantsita. Erretaula nagusia
neoklasikoa da, eta gangak, barrokoak;
Arrosarioko Ama Birjinaren eta Santa
Maria Magdalenaren irudiak dauzka.
Jaiak: urrian, San Frantzisko egunaren
inguruan.

Historia: Kontzeju honek kokaleku
onena du Erriberagoitian sartzeko,
ibaiaren ondoan, hainbat bide eta
ibilbideren gurutzagunean. Rejaren
Boto ospetsuan dago aipatuta.
Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen parrokia. Nabe laukizuzena
du, abside poligonalekoa, eta ataria
erromanikoa da. Dorreko kanpai tokiaren gorputza piramide formakoa da.
Erretaula nagusia neoklasikoa da eta
bataiarri erromanikoa gorde du. Abside
poligonala eta 1543an margoturiko
oholak.
Jaiak: maiatzean eta abuztuan.
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Subijana
Morillas

Tuyo

Villaluenga

Villambrosa

Altitudea: 570 m. Biztanleak: 72.

Altitudea: 621 m. Biztanleak: 14.

Altitudea: 750 m. Biztanleak: 12.

Altitudea: 537 m. Biztanleak: 68.

Historia: Kontzeju hau muino baten
gainean dago. Rejaren Botoan ageri
da. Hiribildu titulua erdietsi zuen,
baina ez da ezagun zer forurekin
eman zioten. “Pikota” edo “belorita”
nabarmendu behar da, justizia
aplikatzen zen lekua.

Historia: Kontzeju hau Tuyo mendilerroak hegoaldean sortzen dituen
goragune ugarietako batean dago.
Donemiliaga Kukulako Rejan ageri
da aipatuta, eta, hortaz, haren
jatorria duela mila urtekoa da ia.

Historia: Kontzeju hau uharte txiki
baten modukoa da, Erriberagoitiko
gainerako lurretatik bereizia. Mila
urtetik gora dituen tokia da, eta
Goi Erdi Aroko monasterio zenbait
dauzka. Herriaren lehen berria
984-995 aldian bertan egon zen
San Erromanen monasterioaren
harira jaso da. Diego Valpuesta
apezpikuak, X. mendean, berriz
jendeztatzeko ekimenak bultzatu
zituen Villambrosan eta Alcedon. Goi
Erdi Aroan, monasterioetatik hurbil,
nekazari koloniak kokatu ziren, eta
haiek izan ziren egungo herrixken
jatorria.

Historia: Kontzeju hau Techako
mendate estuaren ahoan dago.
Mehargunea zaintzen du Morillasekin
batera (ibaiaz bestaldean dago,
eta zubi batez loturik daude biak).
Donemiliaga Kukulako Rejan ageri
da. Aiala leinuaren mendean
egon zen, komuneroak garaitu
ziztuztenean baztertuta geratu zen
arte. Napoleonen aurkako gerran,
XIX. mendean, frantses soldaduen
gehiegikeriak nozitu zituen. Lehen,
Morillas eta Ormijanarekin batera
osatzen zuen udalerriko hiriburua
zen. 1927. urtean sartu zen Erriberagoitian.
Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen parrokia eliza. Oinplano
laukizuzena du, eta erretaula
nagusia hiru gorputzekoa da. Gorputz
horiek sei kaletan banaturik daude,
eta guztira hogei ohol margotu
dauzkate. Goialdean, Jesu Kristoren
bizitzari buruzko 1571ko oholak.
Zabalgune batean, ibaiaren ondoan,
“jauregia” dago. Arabako Ibarretako
etxe eta jauregi eraikin nagusietako
bat da, jauretxe barrokoen motakoa.
Hor eman zuen gaua Wellingtonek
Napoleonen aurkako gerran.

Ondarea: Santa Anaren parrokia
eliza. Oinplano laukizuzena du, eta
dorrea burualdean dauka. Oskulua
gotikoa da; erretaula nagusia,
platereskoa, eta gangak, gotikoak.
Arrosarioko Ama Birjinaren eta San
Rokeren irudi barrokoak dauzka.

Ondarea: Justa eta Rufina santen
parrokia eliza. Leihate soil eta eder
bat baino ez du. Bi zutabe lerdenek
markatzen dute eliz atari hondatuaren
hasiera. Ataria arku beheratukoa
da, eta harri zabaleko dobelak ditu.
Erretaula nagusia barrokoa da.

Jaiak: irailaren 29an (San Mikel).

Ondarea: San Erromanen eliza.
Tokiko lehen monasterioaren deitura
gogorarazten du. Baseliza baten itxura
guztia du, gorputz txikiak baititu.
Erretaula nagusia churriguereskoa
da, eta Vallejoko Andre Mariaren
irudia dauka, Tuestatik hurbil zegoen
baseliza desagertutik ekarria.

Villabezana
Altitudea: 609 m. Biztanleak: 24.
Historia: Kontzeju hau da Erriberagoitian iparralderen dagoena, Ebro
ibaiaren gaineko falkan, Baia ibaiaren
eskuinaldean.

Viloria

Ondarea: San Joanen eliza. Ez da
oso garaia, eta estilo landatarreko bi
begiko kanpai horma du. Erretaula
nagusia neoklasikoa da. 1660. urtean
fundaturiko kapera bat du.

Altitudea: 733 m. Biztanleak: 26.
Historia: Kontzeju hau Gesaltza
Añanarantz jaisten diren malden
gaineko terraza txiki batean dago
kokatuta. Rejaren Botoan ageri da.
Viloria, Arreo bezala, Gesaltzatik hain
hurbil egonik, antzinako gertaeretan
nahasita egon zen.

Jaiak: abuztuko azken asteburuan.

Ondarea: Santa Eulaliaren parrokia
eliza. Nabe laukizuzena du. Erretaula
nagusia barrokoa da, eta nabarmendu
beharreko bataiarria du.

Subijana Morillas

Jaiak: irailaren 29an (San Mikel).

Villanueva de Valdegovía

74 | Araba herriz herri

Gaubea / Valdegovia
udalerria

Azalera: 243,99 km². Biztanleak: 1151.
Gaubea Arabako hego-mendebaldean dago, eta Burgosko probintzian bete-betean sartzen den falka bat eratzen du.
Gaubea: ibarra eta haitza, Gaubea haitza. Jatorrizko izena Valle de Gaubea izan zen, gaur egun Gaubea. Antzina-antzinatik
egon da jendeztatuta, eta aztarna interesgarriak gorde dira, hala nola Corroko eta Pinedoko koba artifizialak, Santa Luzia
- Santa Olallako nekropolia, Corron, San Martin Valparaiso, Villanuevan, eta Lastrako historiaurreko herrixka gotortuak,
Carancan.
Erdi Aroan inguru guztia zaintza toki garrantzitsua izan zen, Arabatik eta Gaztelatik itsasorantz zihoazen bideetan.
Garrantzizko iragan hartatik lekukotasun asko geratu dira, hala nola dorreak eta jauretxeak. Horien guztien artean,
Varonarren dorrea nabarmentzen da. Villanañen dago, eta XIV. mendearen amaieran eraiki zuten. Duela gutxi zaharberritu
egin dute. Gorde diren beste dorre batzuk dira Luiando eta Hurtado Mendoza leinuaren dorrea, XVI. mendekoa, Espejon, eta
Salazartarren dorrea, XIV. mendean eraikia, Nograron.
Villanañetik gertu, Tumecillo ibaiaren ondoan, Angostoko Andre Mariaren santutegia dago, zuhaitzez beteriko inguru
natural batean. Barruan, Ama Birjinaren Erdi Aroko irudi interesgarri bat dago, XVI. mendeko erretaula on baten erdian.
Gaur egun Gaubean ezin da bisitatu gabe utzi Valderejoko Parke Naturala. 1992. urtean izendatu zuten parke natural, eta
inguruan kareharrizko hormatzarrak ditu: Recuenco (1239 m), Vallegrull (1226 m) eta Arrayuelas (1116 m) dira garaienak,
eta zerumuga ixten, Karria haitza, bere horma bertikal zirraragarriekin.
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Acebedo

Altitudea: 740 m. Biztanleak: 9.
Kontzeju hau sakonune gorabeheratsu batean dago, Gasteiz-Boveda
errepidearen adar ugarietako batean.
Ondarea: San Joan Ebanjelariaren
eliza. Abside erdizirkularra eta dorre
karratua du. Erretaula nagusia rococoa da.
Jaiak: irailean.

Astulez
Altitudea: 660 m. Biztanleak: 8.
Historia: Herri hau bazter pintoresko batean dago, tontor garai
izugarriek inguratuta. Haitzetako
erpin bat aukeratu zuten Goi Erdi
Aroan (X. mendea) gaztelu bat
jartzeko, Gaubeako alde horretan
nahiz itsasoranzko bidean aterpe,
defentsa eta zaintza toki izan zedin.
Burdin Aroan bazegoen han kokaleku
bat. Gesaltza Añanako hiribilduari
erantsi zitzaion 1290. urtean, Antso.
IV.aren pribilegio baten bidez, 1481.
urtean bereizi zen arte. Hijarreko
Jaurerrikoa izan zen.
Ondarea: San Millanen parrokia
eliza. Oso antzinako estilo erromanikokoa da, eta oinplano laukizuzena du. Abside biribilak leihate
ederra dauka. Erretaula nagusia
barrokoa da.

Bachicabo

Basabe

Boveda

Altitudea: 653 m. Biztanleak: 45.
Historia: Kontzeju hau izen bereko
haitz eskergaren oinean dago.
Garrantzi handia du Arabaren Goi Erdi
Aroko historian, eta 1028an idatzitako
agiri batzuetan San Martinen eliza,
tenplu edo monasterioa aipatzen da.
Valliocabo gisa ageri da 1012. urtean;
geroago, 1028.an, Baliocabo gisa, eta
1176. urtean Baliococo zen.
Ondarea: San Martinen parrokia
eliza. Errenazimentuko ataria du,
erromanikoko lan batzuk gorderik.
Erretaula nagusia barrokoa da, eta
koru txiki bat dauka.
Jaiak: azaroaren 11n, (San Martin).

Altitudea: 690 m. Biztanleak: 17.

Altitudea: 691 m. Biztanleak: 83.

Historia: Kontzeju honen jatorria
Komunioiko antzinako San Martinen
monasterioa da.

Historia: Kontzeju hau Gaubeako
mendebaldeko muturrean dago,
Omecillo ibaiaren ertzean. Historiaurrean tokian bizi izan ziren pertsonen
lekuko, zutik dirau Ribotako
trikuharriak. Jada 1175ko agiri
batean agertu zen haren izena.

Barrio

Bellojin

Altitudea: 701 m. Biztanleak: 25.
Historia: Kontzeju hau haitzen arteko
bazter pintoreskoan dago. Haitz
horietako batean, Berbeia haitzean,
Erdi Aroko gaztelua eta herrixka
egon ziren garai batean. Dirudienez,
Brontze Aroko azken aldiko herrixka
bat egon zen han kokaturik. Litekeena
da, historiaurreko herrixka bat egotea
Los Castros deritzon gainean.
Ondarea: Andre Mariaren parrokia
eliza. Nabe bakarra du. Eliz atariaren
gainean kanpaiei dagokien gorputza
dago, eta horren gainean, erlojuak
jasotzeko gorputza. Erretaula nagusia churriguereskoa da, eta alboko
kaperak eta gangak, gotikoak.
Mellerako Andre Mariaren baseliza.
Mendi lepo baten behealdean dago,
Karabo haitzaren eta baselizaren izen
bera duen haitzaren artean. Kapera
txiki bat da, Ama Birjinaren XVII.
mendeko erretaula bat duena. Ama
Birjinaren tailua XIII. mendekoa da.
Jaiak: irailaren 8an, (Andre Mariaren
Jaiotza).

Altitudea: 627 m. Biztanleak: 5.

Ondarea: Salbatzailearen parrokia
eliza. Aztarna ugari gordetzen du
bere jatorri erromanikotik: harburuak,
teilatuko lauzak, ataria eta ganga.
Elizaren oinean dorre gotor eta
landugabea dago, agerian dituela
armarri zatitua, bi azeri lotu eta bost
lis lore, Zorrilla eta Artze familien
arteko loturaren erakusgarri.
Jaiak: urriko lehen igandean eta
uztailean.

Historia: Villamaderneko herri
hau terraza baten gainean dago.
Kokalekua, batzuen aburuz, antzinako
Belegia izan zen.
Ondarea: San Kornelio parrokia
eliza. Antzina-antzinako erromanikoko ale ederra da. Abside erdizirkularra du, eta motibo zoomorfo
nahiz antropomorfoekin landutako
harburuak dauzka, bai eta atari ederra
ere. Dorrea tenpluaren oinaldean
dago, eta dorrearen goiko gorputzean kanpaiak daude. Dorreak txikia
baina ederra den tenplu erromaniko
honen silueta nabarmenarazten du.
Erretaula nagusia neoklasikoa da, eta
aipatzeko moduko kapitel apainduak
dauzka.

Ondarea: San Bizenteren parrokia
eliza. Gurutze latindarreko oinplanoa
du, eta egitura barrokoa. Fabrika
barrokoa da. Erretaula nagusia,
neoklasikoa; erliebe interesgarriak
dituen tabernakulu ona dauka,
erretaula baino lehenagokoa.
Jaiak: maiatzean, Igokundearen
inguruan.

Caranca
Altitudea: 600 m. Biztanleak: 14.
Historia: Caranca-Mioma kontzejuko herri hau Tumecillo ibaiaren
gainean dago. Burdin Aroko aztarnak
aurkitu dituzte inguruan. Lalastrako
herrixka gotortua nabarmendu behar da. Mendeetan zehar hainbat
herri kokatu ziren bertan, Erdi Aroko
aldi ilunera arte. Caranka gisa ageri
da 1028ko agiri batean.
Ondarea: San Joan Bataiatzailearen
parrokia eliza. Oinplano laukizuzena
du, eta jatorrizko eraikuntza erromanikoaren aztarna batzuk gorde ditu.
Jaiak: ekainaren 24an.
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Corro

Fresneda

Gurendes

Lahoz

Altitudea: 680 m. Biztanleak: 26.

Altitudea: 601 m. Biztanleak: 19.

Altitudea: 929 m. Biztanleak: 4.

Historia: Corrotik hegoaldera, Solapeña
deritzen haitz eta harri gorri batzuetan,
koba artifizial batzuk zulatu eta
etxebizitza nahiz hilobitarako erabili
zituzten.

Historia: Kontzeju hau bi mendiren
artean dago, Arkamu mendilerroan. Fraxeneta izenaz ageri da
XI. mendean. Garai batean Lakozmonteko udalerrikoa izan zen, 1927.
urtean Gaubeakoan sartu zen arte.

Altitudea: 580 m. Biztanleak: 40.
Historia: Gurendes-Quejo kontzejuko herri hau Omecillo ibaiaren
ertzean dago. Hiru alde ditu:
goialdea, erdialdea eta barrenaldea.
Salbatzailearen monasterioa egon zen
XI. mendean, Donemiliaga Kukulako
eskritura baten arabera.
Ondarea: Dorretxea. Oinplano laukizuzenekoa da. Aurrealdea iparraldera
begira du eta atzealdea hegoaldera.
Dorrea moztuta dago, eta gerrari
lotutako aspaldiko iragana agerian
uzten duten zenbait ezaugarri gorde
ditu.
San Mikelen parrokia eliza. Oinplano
laukizuzena du. Erretaula nagusia
barrokoa da. Tabernakulu ate bikaina
du, Ecce Homo tailuarekin. Izarreko
Andre Mariaren irudi erromanikoa
dauka.
Jaiak: uztailean.

Ondarea: San Mikelen parrokia
eliza. Oinplano laukizuzena du.
Eliz atarian harburu erromanikoen
aztarnak daude. Erretaula nagusia
errenazentista da, eta Arrosarioko
Ama Birjinaren irudia dauka.
Omecillo ibaiaz haraindi, muino
txiki batean, San Vitoresen baseliza
dago.

Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen eliza. Fabrika barrokoa du.
Oinplano laukizuzenekoa, erretaula
nagusia neoklasikoa du. San Mikelen
Errenazimentuko irudia eta Arrosarioko Ama Birjinaren irudi neoklasikoa dauzka.
Jaiak: uztailaren erdialdean.

Jaiak: abuztuan.

Espejo
Altitudea: 500 m. Biztanleak: 234.
Historia: Kontzeju honen iragana
Historiaurrera ere iristen da, inguruetan bildutako aztarna arkeologikoen
arabera; aztarna garrantzitsuenak
erromanizazio garaikoak dira. Bertatik
garrantzi handiko erromatar bidea
igarotzen zen, Vindeleia (Larrazubi)
eta Flaviobriga lotzen zituena. Erdi
Aroan, bestalde, Gesaltzan ekoitziriko
gatzaren igarobide izan zen.
Ondarea: Aurrealdean armarria
duten XVI. eta XVIII. mendeko
jauretxeak nabarmendu behar dira.
Salazartarren dorrea. Leinuaren
armarria du aurrealdean.
Salbatzailearen parrokia eliza. Oinplano biribila du. Erretaula churriguereskoa da, eta erdi-puntuko ataria du.
Oinaldean oinplano laukizuzeneko
dorrea du.
Jaiak: abuztuan.

Guinea
Altitudea: 707 m. Biztanleak: 17.
Historia: Kontzeju hau Lakozmonteko
korridorearen eta Gaubeako lurren
arteko mugan dago. Bertan zaldun
tenplarioen komentu bat izan zen
aztarnak daude. Kokaleku estrategikoa
izaki, Erdi Aroan defentsa dorre bat
eraiki zuten.
Ondarea: San Martinen parrokia
eliza. Herriko eraikin nagusia da.
Fabrika barrokoa du, eta bi arkuko
eliz ataria. Erretaula nagusia rococoa
da, eta dorrea, karratua.
Jaiak: azaroaren 11n (San Martin),
baina irailean ospatzen dira.

Historia: Valderejoko kontzejuko
herri honetan XIV. mendeko Lahozko
dorretxearen hondakinak egon ziren
duela gutxi arte. Valderexoko forua
jaso zuen 1273an.
Ondarea: Done Jakueren eliza.
Nabearen gorputza egoera larrian
dago, itxita eta kontrahorma sendo
batzuen bidez eutsita. Atea gotikoa da,
eta erretaula nagusia, neoklasikoa.
Jaiak: Igokundearen astelehenean
eta irailean.

Lalastra

Karkamu
Altitudea: 654 m. Biztanleak: 30.
Historia: Kontzeju hau lautada
batean dago, Omecillo ibaiaren
ezkerreko ertzean. Antza denez, Martin
Varona Villanañekoak fundatu zuen
XI. mendean. Herria lehen aldiz 1025.
urtean agertu zen aipatuta, Carcamu
izenaz. Garai batean, Lakozmonteko
Ermandadekoa izan zen, eta 1927ra
arte ez zen Gaubeako udalerrian sartu.
Ondarea: Jasokundearen eliza.
Erromanikoa da, eta geroagoko
eranskinak ditu. Erretaula nagusia
rococoa da, eta San Joanen irudi
gotikoa dauka, izen bereko baselizatik
ekarria.
San Joan Bataiatzailearen baseliza. Zistertar tenplu soila da, nabe
bakarrekoa eta Arabako estilo
erromanikokoa (XI. mendea).
Jaiak: abuztuaren 26an.

Altitudea: 913 m. Biztanleak: 11.
Valderejoko kontzejuko herria da.
Valderejoko ibarrean dago, ibarraren
egitura antiklinala eratzen duten
malkar biluzietara begira.
Ondarea: Ama Birjinaren Deikundearen eliza. Eite soila du, eta ataria
arku zorrotzekoa da. Kanpai horma
oinaldean du.
Jaiak: irailean.
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Corro

Mioma
Altitudea: 780 m. Biztanleak: 14.
Caranca-Mioma kontzejuko herria
da. Inguru menditsuan dago, eta albo
banatan haizemaile batzuen gisa
hedatzen diren bi muino nabarmen
ditu.
Ondarea: San Erroman eliza.
Oinplano laukizuzena eta burualde
erdizirkularra ditu. Eliz atari landatarrak
tenpluaren ataria babesten du. Azken
horren arkua zorrotz samarra da, eta
bi irtengune ditu. Oinaldean, bi dorregorputz daude.
Jaiak: azaroaren 18an, (San Erroman).

Nograro

Espejo

Nograro
Altitudea: 664 m. Biztanleak: 17.
Historia: Kontzeju hau Arcena
mendilerroko tontorrek inguratzen
dute. Bertako biztanleei zurrukeroak
esaten zaie. Brontze Aroko aizkorak
aurkitu dituzte azaleko aztarnategi
batean. Idatziz, lehen aldiz 958.
urtean aipatu zen, Donemiliaga
Kukulako Kartularioan, Nogrado
izenaz. Gero Nograno gisa agertu
zen, eta, azkenik, Nograro 1299tik
aurrera. Erdi Arotik izan da Gaubeako
Ermandadeko kide.
Ondarea: Calderondarren eta
salazartarren dorretxea. XIV.
mendearen bukaeran eta XV.aren
hasieran eraiki zuten. Fatxadak gorde
dira, bai eta goialde almenadunaren
aztarnak ere.
Andre Mariaren parrokia eliza.
Oinplano laukizuzenekoa da, oinaldean dorrea duela. Erretaula nagusia barrokoa da; San Mikelen eta
Arrosarioko Ama Birjinaren irudiak
ditu, eta dorrea karratua da.
Herriko pertsona ospetsuak: Pedro
Fontecha Salazar, XVIII. mendeko
legelaria; zenbait lan idatzi zituen
Bizkaiko foruen alde.

Osma

Altitudea: 580 m. Biztanleak: 57.
Kontzeju hau Arcena mendilerroaren oinean dago, guztiz iparmendebaldean. Humecillo ibaia
igarotzen da bertatik. Arabako azken
herria da Burgosko Losa ibarrera
sartu aurretik.
Ondarea: Andre Mariaren parrokia eliza. Nabe bakarra du, eta eliz
atari soilak erdi-puntuko bi arku
ditu. Dorrea karratua da, eta goiko
gorputza du. Gurutzeria gotikoa
du, eta erretaula nagusi barrokoa
mihiseduna da; estilo bereko San
Antonioren eta Arrosarioko Ama
Birjinaren irudiak.

Pinedo
Altitudea: 720 m. Biztanleak: 22.
Historia: Kontzeju honen jatorrizko
izena Pinetto edo Pinello izan zen.
Koba artifizialak ditu, eta haien
barrunbeak bizitzeko, otoitz egiteko
edo hilobitarako erabili zituzten.
Pinedon dorrea ere egon zen garai
batean.
Ondarea: San Joan Bataiatzailearen parrokia eliza. Oinplano
laukizuzena du, eta erdi-puntuko
arkua duen dorre batetik sartzen
da tenplura. Erretaula nagusia
neoklasikoa da.
Jaiak: ekainaren 24an.

Quejo

Ribera

Altitudea: 680 m. Biztanleak: 7.

Altitudea: 750 m. Biztanleak: 0.

Historia: Gurendes-Quejoko kontzejuko herri hau Arcena mendilerroaren
iparraldean dago. Kesko izenaz zen
ezagun 1087. urtean, Donemiliaga
Kukulako agiri baten arabera.

Historia: Valderejoko kontzejuko
herri hau Arcena mendilerroaren
oinean dago. Valderexoko forua jaso
zuen Alfontso X.aren eskutik 1273.
urtean, Villamardones, Lalastra eta
Lahozekin batera. Herri hustua da,
desagertua.

Jaiak: urtarrilaren 7an (San Julian)
eta urrian.

Quintanilla

Ondarea: San Estebanen parrokia
eliza. Nabeak kanoi zorrotzeko ganga
du, burualdea zuzena eta leihate
protogotiko bat. Kanpai horma
erromanikoa du nabearen oinaldean.
Ataria, harburuak eta kapitelak
erromanikoak dira jatorriz. Tenpluaren
burualdean estilo gotiko linealeko
pintura muralak daude.

Tobillas

Tuesta

Ondarea: San Julian parrokia eliza.
Goi Erdi Aroan egon zen zenobioaren
jatorrizko deiturari eutsi dio. Egitura
erromanikoko nabe bakarra du, eta
dorrea oinaldean.

Tobillas
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Altitudea: 658 m. Biztanleak: 20.

Kontzeju hau malda leun batean
dago kokatuta, trokarte baterantz
apur bat etzana.
Ondarea: San Julianen eta
Santa Basilisaren eliza. Aztarna
erromanikoak dauzka. Oinplano
laukizuzena eta nabe bakarra ditu.
Erretaula nagusia barrokoa da, eta
Doloreetako nahiz Arrosarioko Ama
Birjinaren irudiak dauzka.

Ondarea: San Erromanen parrokia
eliza. Antzinako monasterioa gogorarazten du; haren osagai asko geratu
baitzaizkio, batez ere iparraldeko
fatxadako harburuak eta erlaitzak.
Jaiak: abuztuan.

Angosto

Altitudea: 737 m. Biztanleak: 10.

Historia: Kontzeju hau Omecillo
ibaiaren ondoan dago, Gaubea
haitzaren oinean. Antzinako izena
Tobiellas zen, eta jatorria IX. mendeko
Tobillaseko San Erroman deituriko
monasterioan du.

Zumarreko Andre Mariaren baseliza. Oinplano laukizuzenekoa da,
eta erdi-puntuko arkua du atarian.

Villanañe

Jaiak: urtarrilaren 9an (San Julian
eta Santa Basilisa).
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Tuesta

Villamaderne

Villamardones

Altitudea: 549 m. Biztanleak: 94.

Altitudea: 550 m. Biztanleak: 32.

Altitudea: 900 m. Biztanleak: 0.

Historia: Kontzeju hau goragune txiki
bateko ordokian dago. Etxe batzuk XVI.
eta XVII. mendeetakoak dira. Familia
nobleenak izandako etxe armarridun
ederrak gorde dira.

Historia: Kontzeju hau Omecillo ibaiak
eratutako ibar edo korridore zabalaren
ezkerraldean dago, eta etxeak hegal
leun batean daude. Antzinako hainbat
bideren ibilbidean dago, bai eta
gatzaren bideen sarean ere.

Historia: Valderejoko kontzejuko
herri hau X. eta XI. mendeetako
birpopulatze fenomenoarekin dago
loturik. Villamardonesen Goi Erdi
Aroko bi monasterio izan ziren,
Mardoneseko Done Jakueri eta
Mardoneseko Andre Mariari eskainiak.
Valderexoko forua jaso zuen 1273an.
Gaur egun hustuta dago.

Jaiak: abuztuaren 15ean.

Valluerca
Altitudea: 763 m. Biztanleak: 7.
Historia: Kontzeju hau sakonune
batean dago, lur menditsuan.
Valluercako dorrea egon zen garai
batean, El Manzanal deritzon
muinoan ziurrenik.
Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen eliza. Landa estiloko eliz
ataria du. Nabe bakarrekoa da, eta
kanoi ganga eta abside erdizirkularra
ditu.
Jaiak: ekainaren 29an.

Ondarea: Donemiliagaren parrokia eliza. Aztarna erromaniko ugari
dauka. Mende hasieran zabaldu egin
zuten, eta eraikuntza zaharreko osagai batzuk ezkutuan utzi zituzten.
Zaharberritzeari esker, ordea, osagai
horiek berreskuratu egin dira. Kanpai
horma lerdena eta erretaula nagusi
barrokoa nabarmendu behar dira.
Santa Luziaren baseliza. Eliz atari
txiki bat du bereizgarri, erdi-puntuko
arku handi baten azpitik baitu sarrera.
Jaiak: irailean, Santa Luzia baselizan.

Villanañe

Altitudea: 552 m. Biztanleak: 184.

Altitudea: 551 m. Biztanleak: 100.

Historia: Kontzeju hau Gaubeako
udalerriko hiriburua da. Jatorriak
Historiaurrean ditu, Brontze Aroan, eta
horren lekuko da San Pedro gaineko
Historiaurreko herrixka. Erromatarren
garaira arte iraun zuen, eta trinko
birpopulatu zuten IX., X. eta XI.
mendeetan. Auzia gertatu zen XIV. eta
XV. mendeen artean, ibarrak uko egin
baitzion Burgoseko izateari. Azkenik,
XV. mendearen erdialdean, Arabako
Ermandadeen Ordenantzen arabera
gobernatzen hasi zen. Napoleonen
inbasioan, alde horretan gertatu ziren
Gasteizko Batailaren atarikoak.

Historia: Kontzeju hau Omecillo
eta Tumecillo ibaietatik hurbil dago.
Hiri goienean, Medropio mendiaren
hegaletan, Brontze Aroko amaierako
eta Burdin Aroko herrixka bat egon
zen, erromatarren garaian ere jarraitu
zuena. Goi Erdi Aroan oso populatuta
zegoen. Villanañe beti egon da
Gaubeako Ermandadearekin loturik.
Ondarea: Varonarren dorre jauregiaren historia eta arte multzoa.
Andre Mariaren parrokia eliza.
Oinplano laukizuzena eta burualde
poligonala ditu. XVI. mendearen
erdialdean eraiki zuten. Ataria estilo
errenazentistakoa da.

Ondarea: Angulo familiaren
jauretxea. Familia horretan eragin
handiko notario eta erregistratzaileak
egon ziren. Jauretxeak XVI. mendeko
atari errenazentista ederra du, eta
armarri bikain bat apaingarri.

Angostoko Andre Mariaren
santutegia. Tenplua eraikin zaharberritu oso ederra da, eta jatorrizko
eraikuntza gotikoari antzematen zaio.
Ibaiaren ondoan, ederki apaindutako
inguru batean, Hernando Martin
artzainaren haizpea dago; tradizioaren
arabera, hark aurkitu zuen Ama
Birjinaren irudia 1089. urtean.

San Julianen eta Santa Basilisaren
parrokia eliza. Nabe bakarrekoa,
joan den mendearen erdialdean
berreraiki zuten, jatorrizko fabrika
erromanikoaren zati bat gorderik.
Dorrea oinplano karratukoa da, eta
antzinako egikera duen eliz atariak lau
sarrera ditu erdi-puntuko arkuekin.

Jaiak: abuztuan.

Jaiak: zaindariaren jaiak urtarrilaren
7an (San Julian eta Santa Basilisa),
eta uztailean.
Villamaderne

Ondarea: Jasokundeko Andre
Mariaren parrokia eliza. Zoragarria
da, arte erromanikotik gotikorako
trantsizioaldiaren Arabako erakusgarri.
Ziurrenik, XII. mendearen bigarren
erditik XIII. mendearen lehen erdira
bitartean eraiki zuten. Atari eder bat
du, aingeruz eta pertsonaz, piztiaz
eta munstroz, hegaztiz eta landarez
apaindurikoa hainbat eszenatan.
Erretaula bere jatorrizko tokitik
mugitu zuten, eta XVI. mendean
landutakoa da. Elizak barnean duen
beste altxor bat Andre Mari Zuriaren
eskultura bikain bat da.

Villanueva de
Valdegovia

Langraiz Oka / Nanclares de la Oca
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Iruña Oka / Iruña de Oca
udalerria

Azalera: 53,25 km². Biztanleak: 2788.
Iruña Okako udalerria 1976. urtean eratu zen, bost toki erakunde baturik: Montevite, Langraiz Oka, Olabarri, Trespuentes
eta Billoda. Udalerriko ekonomiak nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako ustiategietan du oinarria; dena dela, azken
garaietan garapenerako eragile handia da industria.
Udalerriko monumentu garrantzitsuenen artean, honako hauek aipatu behar dira: Langraizko hiru gazteluak: herri
horretan dauden hiru gazteluok karlistaldietan eraiki ziren, gotorleku gisa, eta oraindik egoera ezin hobean daude. Santa
Katalinaren monasterioa: XIV. mendeko komentu hondatua, Trespuentesen.
Iruña / Veleiako erromatar hiria: aztarnategiak 80 hektareako azalera du, eta 1.500 urteko historia jarraitua biltzen du.
Gasteiztik 10 kilometrora dago, eta Burdin Aroan du hasiera; une gorena I. mendean izan zuen, erromatarren garaian.
Eremu publiko bat ere aurkitu da, esparru termalak, aisialdirako tokiak eta I. mendekoak izan daitezkeen mosaiko handiak.
Eremua I. mendetik III.era bitartean bizi-indarrez egon bide zen, erromatar hiriaren aldi gorenean.
Trespuenteseko Zadorra ibaiaren gaineko zubiak erdi-puntuko hamahiru arku ditu, eta udalerriko eraikuntza ospetsuenetako
bat da.
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Trespuentes

Billoda / Víllodas

Altitudea: 503 m. Biztanleak: 161.

Billoda /
Víllodas
Altitudea: 528 m. Biztanleak: 187.
Historia: Litekeena da Billoda Iruña
erromatar hiri eta oppidumari
loturik sortzea, bai hurbil dagoelako,
bai Zadorraren gainean dagoen
zubiagatik, erromatarren garaitik hor
komunikabide bat egon zela adierazten
baitu.
Ondarea: San Kristobalen parrokia
eliza. XVI. mendean ondo sartutako
garaikoa da. Areto erako oinplanoa eta
burualde zuzena ditu. XVI. mendekoa
da ataria, eta arku beheratua eta ate
albo molduratuak ditu. Barruan,
koruak harrizko balaustrada du,
eta Errenazimentukoa da, erretaula
nagusia bezala.
San Pelaioren baseliza. Santa
Katalinaren irudi bat gordetzen du,
ziurrenik Badaia mendilerroko Santa
Katalinaren komentu desagertutik
ekarria.
Erromatar zubia. Zadorra ibaiaren
gainean; 10 begi ditu.
Herriko pertsona ospetsuak: Frai
Alejandro Diaz Sarralde, 1846an jaioa.
Jaiak: uztailaren 10ean, San Kristobal
egunean.

Langraiz Oka /
Nanclares de
la Oca

Montevite

Altitudea: 498 m. Biztanleak: 2003.

X. mendean, Mandaytu gisa zen ezaguna, eta gero Mantuvite izenaz.

Historia: Kontzeju honen lehen
aipamena zeltiberiar estela batean
agertu zen, Langrares deituraz.
Erromatarren zenbait aztarna ere
aurkitu dira. Erdi Aroan tenplarioen
kokalekuak bertan egon izanaren
hainbat datu daude. Dirudienez, Oka
atzizkiak horiekin loturik daude. Okako
lurraldean kokatua, Langraiz Oka
herria Alfoces Langrares izenaz ageri
da Donemiliaga Kukulako Agiritegiko
Arabako herrien katalogoan, Billodaren
ondoren. Beste dokumentu batzuetan
Langares, Langrares edo Lankares
gisa ageri da, herrixkatzat aipaturik.
Ondarea: Andre Mariaren
Jasokundearen parrokia eliza. Eliza
erromaniko honek abside erdizirkularra du, eta hiru arkiboltako
leihoak, kapitelak landuta dituztela.
Sei arkuko eliz ataria kultura areto
gisa erabiltzen da, eta erretaulak
barrokoak dira.
Egun meseniarren ikastetxea dagoen
tokian Bolen bainuetxea egon zen.
Jaiak: abuztuaren 14an, “El Brujo”
delako pertsonaiaren jaitsiera, elizako dorretik behera.

Altitudea: 624 m. Biztanleak: 29.
Historia: Herri hau Orgazeko
Etxearen jaurgopean egon zen.

Ondarea: San Joan Bataiatzailearen
parrokia eliza. Tenplu modernoa
da, eta oinplano biribila du, Martin
Sarazibar arkitektoak 1830ean
proiektatutakoa. Erretaula nagusia
barrokoa da.
Jaiak: ekainaren 24an, San Joan
egunean.

Olabarri /
Ollávarre
Altitudea: 539 m. Biztanleak: 106.
Historia: Kontzeju honetako etxe
multzoa Badaia mendilerroaren
hegaleko muino batean dago. 1523.
urtean izendatu zuten hiribildu,
Ollabarri izenarekin.
Ondarea: San Esteban parrokia
eliza. Lehenagoko tenplu erromaniko
baten gainean eraiki zuten. Erretaula
nagusia barrokoa da. Dorrea handia
da, eta lau isurialdeko teilatua du.
Jaiak: abuztuko azken asteburuan.

Historia: Kontzeju hau, uste denez,
Iruña / Veleia erromatar hiriaren
harresiez kanpoko auzo gisa sortu
zen Jatorriz Transpontem (zubiaz
haraindi) deitzen zen, eta egungo
Trespuentes izatera iritsi zen, etimologiaren aldetik hiru zenbakiarekin
inolako zerikusik izan gabe. Idatziz,
1025. urtean aipatu zuten lehen
aldiz, Trasponte deituta; 1266an,
Transpuent izena eman zioten, eta
1602ko agiri batzuetan, Transponte.
Historian zehar, Billodarekin batera,
Iruñako Ermandadea eratu zuen.
Ermandadea udalerri bihurtu zen XIX.
mendean, eta 1970eko hamarkadan
Iruña Okako udalerrian sartu zen.
Ondarea: Erromatar zubia. 13
arku ditu, eta 40 metroko luzera.
Trespuenteseko zubia, 1813. urtean,
oso garrantzitsua izan zen Gasteizko
Batailan.
Done Jakue Apostoluaren parrokia
eliza. XV. mendetik XVI. mendera
bitartekoa da, batik bat. Hiru arkuko
eliz ataria du, toskanar zutabeen
bidez eutsita. Erretaula nagusia
churriguereskoa da; San Sebastianen
erretaula barroko bat dago.
Santa Katalina komentuaren
hondakinak nabarmendu behar dira.
Karlistaldietan babesleku eta gotorleku
izan zen.
Jaiak: maiatzaren 23an, Done Jakue
Txikiaren ohoretan.

Kuartango
udalerria

Azalera: 84,39 km². Biztanleak: 376.
Arabako Ibarren eskualdean dago Kuartangoko ibarra. Kokalekua dela medio, trantsizioko klima, bioekologia eta paisaia
ditu, eremu atlantikoaren eta eragin mediterraneo-kontinentaleko lautaden artean. Kuartangok hiru mendilerro ditu
muga: Gibijo iparraldean, Arkamu mendebalde eta hegoaldean, eta Badaia ekialdean. Ibarraren erdi-erdian Marinda mendi
tontorra dago (983 m.). Baia ibaia Gorbeia mendiaren hegaletan jaiotzen da eta iparretik hegora zeharkatzen du Kuartango.
Udalerriaren ipar muturrean dago “Nerbioi ibaiaren urjauzi” ikusgarria.
Pertsonen kokalekuak oso antzinakoak dira ibarrean, eta hala frogatzen dute egun oraindik ikusgai dauden aztarna megalitiko
eta historiaurrekoek: tumulu zelaiak Sendadianon eta Arrianon; korridore hilobiak Katadianon; eta historiaurrean bizileku
izandako kobazuloak Arkamu eta Gibijo mendilerroetan. Haitzulo nabarmenena Jokanoko lurretan dago, eta Brontze Arokoa
da. Bertan pinturak aurkitu zituzten, silexezko eta hezurrezko hainbat tresnarekin batera. Erromatar galtzada garrantzitsu
bat ere igaro zen Kuartangotik, Iberiar goi lautada eta Bizkaiko golkoko kostaldea lotzen zituena. Bide horrek Erdi Aroan
ere iraun zuen, eta Santiagora zihoan Done Jakue bidearen ordezko ibilbide bilakatu zen.
Kuartangokoa zen, besteren artean, Pascual Andagoia ospetsua. Karlos V.ak San Juan ibaiko adelantado edo buruzagi izendatu
zuen, eta XVI. mendean zenbait espediziotako buru izan zen orduan ezezagun ziren Hego Ameriketako lurraldeetan.
Kuartangon, herri erromeriak egiten dira baselizen inguruetan. Corpus eguneko igandean Hirutasuneko erromesaldia egiten
da. Eskolunbeko zelaietan, abuztuko azken igandean, erromeria jendetsua egiten da Kuartangoko zaindari den Eskolunbeko
Andre Mariaren ohorez.
Kuartangarrak 19 herritan bizi dira, Zuhatzu Kuartango dela hiriburu.

Jokano

Kuartango
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Anda

Aprikano

Altitudea: 606 m. Biztanleak: 25.

Altitudea: 550 m. Biztanleak: 19.

Historia: Andako kontzejua Kuartangoko iparraldean dago, Baia ibaiak
bertara sartzean irekitzen duen igarobidean. Bidegurutzea zen, eta
garrantzizko hiru zubi izan zituen.

Historia: Kontzeju hau ibarreko
hego-ekialdeko muturrean dago.
“Aprikano” toponimoak “-ano” atzizkia du, ibarrean aurkitutako beste
askok bezala, eta atzizki horrek aditzera ematen du jabetza pertsonal
bat, fundus bat, egon zela. Aprikano
izen horrexekin ageri da Kalagorriko
apezpikuaren gutunean (1257).

San Estebanen parrokia eliza. Hiru
arkuko eliz ataria du eta erretaula
nagusia barrokoa da, urreztatu
gabea. Bataiarri erromanikoa dauka.
Jaiak: abuztuan.

Ondarea: Done Jakueren parrokia
eliza. Fabrika erromanikoa da, eta
oraindik garai horretako harburu
batzuk eta leiho bat gordetzen dira.
Bi begiko kanpai horma. Erretaula
nagusiak osagai barroko batzuk gorde
ditu.
Arkitektura zibil oparoa dauka: Erdi
Aroko aztarna interesgarriak, Egiluz,
Anda, Montoya eta Ortiz Lunatarren
eta beste leinu noble batzuen etxe
armarridunenak.

Andagoia

Jaiak: uztailaren 25ean.

Altitudea: 601 m. Biztanleak: 23.

Archua

Historia: Andako kontzejuko herri
hau ibarreko iparraldean dago, toki
garai batean, “Castillo”, “Llana” eta
“Alto de Santa Cruz” deritzen hegalen
artean. Aznar apezpikuaren gutunean,
1257. urtean, Andagoien gisa ageri
da. Urkabustaizko lurrekin muga
egiten du, eta dorre bat izan zuen,
seguruenik Aiarako jaunarena. Dorrea
suntsitu egin zuten Karlos I. aren
aurkako komuneroen borroketan.
Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen parrokia eliza. Lau arku
beheratuko eliz ataria du, eta
erretaula nagusi neoklasikoa; erdian,
Andre Mariaren irudi erromanikoa.
Burualde poligonala du.
Herriko pertsona ospetsuak: Pascual
Andagoia, Peruren protoaurkitzailea.

Altitudea: 720 m. Biztanleak: 12.
Historia: Lunako kontzejuko herri
bat da. Gibijo mendilerroaren
Kuartangoko hegaletan dago,
Historiaurretik erabilitako bidezidorrekin lotuta; bidezidorren ondoan
tumuluak eta trikuharriak –hala nola
Lejazarrekoa– daude. Arxua izenaz
ageri da 1257. urteko agirietan.

Andagoia

Ondarea: Historiaurreko aztarnak
Baia ibaiaren ondoan: “Ipar San
Sebastian”, “Hego San Sebastián”,
“Ipar Gurpide” eta “Hego Gurpide”
trikuharrien aztarnek interes
arkeologiko handia dute, ostilamendua eta giza gorpuzkinak
aurkitu baitira bertan, tartean buru
hezur trepanatu bat.

Anda
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Ondarea: San Sebastianen eliza.
Erdi Aroan eraikia da eta hondatuta
dago. Gordetako hondarrak 1970ean
eraiki zen eliza berrira eraman
dituzte.
Jaiak: urrian.

Aprikano

Jaiak: abuztuaren 15ean.
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Arriano

Guillarte

Altitudea: 760 m. Biztanleak: 9.

Altitudea: 740 m. Biztanleak: 7.
Historia: Lunako kontzejuko herri
bat da, eta 1257an Guibigioarrate
gisa ageri zen.
Ondarea: Andre Mari Sortzez
Garbiaren eliza. Landa estiloko eliz
ataria dauka, zurezko zutabeekin.
Nabe bakarra du eta erretaula
nagusia barrokoa da.
Hirutasunaren baseliza. Toki ezkutu
batean dago eta harlangaitzez
eraikia da, mendi hegal baten
hegoaldean dagoen leize ireki baten
aho aurrean.

Historia: Lunako kontzejuko herri bat
da, eta haren hego-mendebaldean
dago. Arreguiano izenaz agertu
zen 1257an, eta Arreano gisa zen
ezaguna 1556. urtean jada.
Ondarea: San Erromanen parrokia.
Adreiluzko eta harlangaitzezko
landa estiloko eraikuntza du, eta
ataria Erdi Aro berantiarrekoa
da. Oinplano laukizuzeneko eta
burualde zuzeneko eraikina da, eta
leihateak XIII. mendeko erromanikoak
dira, bataiarria bezala. Erretaulan
Jesu Kristo Gurutziltzatuaren XIV.
mendeko irudi gotikoa dago, bai eta
Ama Birjinaren irudi bat ere, “Andra
Mari” deritzon motakoa eta gotiko
berantiarrekoa dena, kutsu arkaikoa
duen arren.
Jaiak: maiatzean.

Etxabarri
Kuartango
Altitudea: 595 m. Biztanleak: 18.
Historia: Kontzeju hau bidegurutze
garrantzitsua da. Etxabarrin
antzinako zubi bat, benta bat eta San
Anton Abadeari eskainitako baseliza
bat egon ziren. 1764. urtekoa da
zubia eta Sendadianoko bidean dago
(gaur egun errepidea da). Dagoeneko
Etxabarri izenaz ageri da Aznar
apezpikuaren 1257ko gutunean.
Ondarea: Done Jakueren parrokia
eliza. Kanpai hormak bi begi ditu.
Erretaula nagusia barrokoa da. Ama
Birjinaren bi irudi erromaniko daude:
Arrosarioko Andre Mariarena eta
Itxaropeneko Andre Mariarena. San
Antonioren baseliza ere badago.
Jaiak: maiatzean.

Katadiano

Altitudea: 700 m. Biztanleak: 1.

Altitudea: 605 m. Biztanleak: 4.

Iñurrita

Historia: Andako kontzejuko herri
bat da, eta Otoen eta Katadianoren
arteko bideak erruz ibiliak izan ziren
Erdi Aroan, Zaragoza-Bilbo ibilbidean. Gatadiano izenaz ageri zen
1257an, eta 1556rako, Katadiano
gisa.

Altitudea: 720m. Biztanleak: 1.
Marindako kontzejuko herri bat da.
Ez du parrokiarik, baina garai batean
Santa Eufemiari eskainitakoa izan zuen.

Ondarea: San Pedroren eliza.
Erretaula nagusia rococoa da, eta
absidean leiho erromanikoak ditu. Bi
arkuko kanpai horma dauka.

Jokano
Altitudea: 605 m. Biztanleak: 35.
Historia: Kontzeju hau Vadillo
ibaiaren ibarreko ekialdeko ahoan
dago, Baia ibaiarekin bat egiten duen
tokitik gertu. Solacueva izeneko
mugartean historiaurreko aztarna
interesgarriak daude, mendiko leize
batean aurkitutakoak. Brontze Aroko
horma pintura eskematikoak dira;
horrez gain, erromatarren aztarnak
eta Behe Inperioko txanponak. Herria
egungo izen berarekin ageri zen
1257an.
Ondarea: Jokanotarren jauregia.
XVI. mendeko eraikina da, eta arku
karpanelen xehetasunak, harlanduzko ataburua eta jaunen armarria
dauzka.
San Martinen parrokia eliza.
Tenpluaren fabrika, ataria eta leihoa
erromanikoak dira, eta erretaula,
platereskoa, Mendozatik ekarria.
Jaiak: uztailean.

Marinda

Eskolunbeko Andre Mariaren
santutegia. 1541. urtekoa da;
erretaula nagusia ere XVI. mendekoa
da, eta erdian Ama Birjinaren Erdi
Aroko irudi bat dauka.
Jaiak: abuztuko azken igandean;
erromesaldia egiten da Eskolunbera.

Historia: Marinda mendi gailurra
(980 metro) nagusi da Kuartangoko
paisaian. Haren hegalean daude
kontzeju etxeak, hondatuta, elizaren
hondakinekin batera. Marinda izen
bereko alkate-auzoko hiriburua
zen. Bertan behera utzita dago, eta
garai bateko San Joanen elizaren
hondakinak badaude oraindik.

Santa Eulalia
Altitudea: 666 m. Biztanleak: 18.
Historia: Marindako herri hau
Marindako alkate-auzoan dago. Santa
Eulalia hagiotoponimoak aditzera
ematen du eremu kristautu batean
kokatuta zegoela. 1257an, Santa
Olalia izenaz ageri da; 1462 eta
1586ko agirietan Santolalia izenaz.
Ondarea: Santa Eulaliaren parrokia eliza. Atea eta bataiarria erromanikoak dira, eta erretaula nagusia,
barrokoa. San Antonioren baseliza
ere nabarmentzekoa da.
Jaiak: abenduaren 8an.

Luna

Sendadiano

Altitudea: 741 m. Biztanleak: 13.

Altitudea: 605 m. Biztanleak: 22.

Historia: Kontzeju hau ibarreko
mendebaldean dago. Duela hainbat
mendetatik hona, Lunak izena eman
dio Lunako ledania deritzon baso eta
bazka erkidegoari. Lunarekin batera,
herri hauek osatzen dute erkidegoa:
Arriano, Archua eta Guillarte.

Historia: Kontzeju hau Baia ibaiaren
ibarraren erdian dago kokaturik.
Egungo izenarekin ageri zen 1257an.
Jada 1556rako bertan zegoen San
Vitores baseliza.

Ondarea: San Andresen parrokia
eliza. Asteguietako herriari erositako
erretaula nagusia dauka.
Jaiak: irailaren 8an.

Ondarea: San Martinen parrokia
eliza. Atea, leihoa eta bataiarria
erromanikoak dira eta erretaula
nagusia barrokoa.
Jaiak: uztailean.
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Tortura

Urbina Basabe

Urbina Eza

Villamanca

Altitudea: 631 m. Biztanleak: 6.

Altitudea: 650 m. Biztanleak: 2.

Altitudea: 607 m. Biztanleak: 19.

Altitudea: 671 m. Biztanleak: 9.

Historia: Etxabarri Kuartangoko herri
hau Badaia mendilerroaren oinean
dago. Tortum (“bihurria”) izenaz ageri
zen 1257. urtean, agian Badaiatik
bertara jaisten diren bide bihurriengatik. Torturan garai batean “barruti
biribil” bat egon zen: jauregia, etxeak,
larraina eta baratzea, gero baseliza
izan zen San Tomas elizaz gain.

Historia: Marindako herria da, eta
Vadillo ibaiak eratutako ibarraren
erdian dago kokatuta.

Historia: Kontzeju hau Badaia
mendilerroaren oinean dago, Baia
ibairantz jaisten den maldan.

Ondarea: Urbina leinuaren dorrearen
hondakinak eta Done Jakue parrokia
eliza. Erretaula nagusia barrokoa da,
eta sarrerako atea, gotikoa. Hilobi
gotiko bat ere badago, estatua etzana
eta erromatar hilarria dituena.

Ondarea: San Joan Ebanjelariari
eskainitako parrokia. XIX. mendearen
bukaeran, berriz eraikitzeko lanari ekin
zioten, eta erretaula nagusitarako
Gasteizko San Pedroren parrokiatik
kendutako alboko aldare bat erosi
zuten.

Historia: Marindako herri hau
Arkamu mendilerroaren iparraldeko
hegalean dago. “Villamanca” toponimoak iradokitzen du han erromatar
villa bat egon zela. Villa manca izenaz
ageri zen 1257an.

Uribarri
Kuartango

Zuhatzu
Kuartango

Altitudea: 649 m. Biztanleak: 13.
Historia: Kontzeju hau Arkamu
mendilerroko haitzen itzalpean dago.
Jada 1257tik Uliuarri gisa zen ezagun,
eta orduan 7 bizilagun baino ez zituen.

Altitudea: 594 m. Biztanleak: 120.
Historia: Kontzeju hau Kuartangoko
udalerriko hiriburua da. Auzoen
bilakaera ulertzeko, Erdi Arotik
gaur egun arte izan diren aldaketei
begiratu behar zaie.

Ondarea: San Kiriko eliza erromanikoa. XII. mendeko eliza honek arku
zorrotzeko eta apaindura soileko
ataria du. Barruan, Olartetarren
kapera dago, XVI. mendearen
bukaerako gotiko berantiarreko
ganga batek estalia. Bataiarria XIII.
mendekoa da, Kuartangoko bataiarri
tipikoa.

Ondarea: San Pedroren parrokia
eliza. Kuartangoko erromanikoko ale
ederrenetakoa da. Bataiarria nabarmendu behar da, bai eta Jesu Kristo
Gurutziltzatua ere: 1991. urtean eliza
zaharberritzen ari zirenean aurkitutako tailu gotiko ederra da.
Jaiak: uztailean eta abuztuko azken
larunbatean.

Urbina Basabe

Ondarea: San Andresen parrokia
eliza. Harlanduskozko eta harlangaitzezko Erdi Aroko eraikina da, XIII.
mendekoa. Atariak arku zorrotza du,
eta lau arkibolta eta arkugainera,
apaindu gabe. Horrez gain, San
Esteban baseliza dago.

Ondarea: Done Jakueren eliza. XII.
mendearen bukaerakoa da. Barruan,
ebaki bidezko hainbat motiborekin
apaindutako hiru hilarri daude. Kanpai
horma harlanduskozko eraikuntza
ona da, eta bat dator Kuartangoko
XVI. mendeko kanpai hormen
tankerarekin.
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Lantaron
udalerria

Azalera: 61,77 km². Biztanleak: 938.
Egungo Lantarongo udalerria 1978an sortu zen, Salcedo eta Bergonda batu zirenean. Añanako Kuadrillakoa da, Arabako
Ibarren eskualdekoa, hain zuzen.
Lantaron izena Bergonda eta Sobron arteko antzinako herri batetik eta Lantarongo konderritik dator; biak desagertuta
daude gaur egun. Dagoeneko 911. urterako agertzen da aipatuta Tellez Lantaron; eta 929an Alvaro Herrameluriz zen
Lantarongo kondea.
Aukera handiak ditu txangoak, mendi-ibiliak eta abar egiteko, hurbil baitago hainbat tokitatik: Sobron, Caicedoko aintzira,
Valderejo, Obarenes eta Gesaltza Añana.
Ekonomiaren oinarria aniztasun handikoa da: nekazaritzan, azukre erremolatxa, patatak, laboreak, bazka landareak eta
labore ekologikoak; abeltzaintzan, ardiak, txerriak, behiak eta hazkuntza ekologikoa; industrian, erregaiak, kimika, piroteknia,
manufaktura, janariak, eraikuntza, argindarra, sarrailagintza, gozokigintza; zerbitzuetan, ostalaritza, termalismoa eta turismo
aktiboa.
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Bergonda /
Bergüenda

Caicedo Yuso

Altitudea: 448 m. Biztanleak: 70.

Historia: Kontzeju hau Fontecha,
Leziñana eta Molinilla herrien
artean dago, Gesaltza Añanatik Ebro
ibairako gatzaren bidean. Caicedoko
herriaren ondoan, aintzirara
bidean, berrikitan Magdalenako
nekropolia berreskuratu dute,
izen bereko herrixkaren ondoan.
Garai batean monasterio bat egon
zen, 1087. urtean Donemiliaga
Kukulari dohaintzan eman ziotena,
Kartularioan ageri denez. Alfontso
VI.ak 1095ean Mirandari emaniko
foruan aipatzen zen, Caicedo ere
foru horren barruan baitzegoen.

Altitudea: 559 m. Biztanleak: 35.
Historia: Kontzeju hau mendebaldera begira dagoen terraza batean
dago, Erriberagoititik Gaubearako
jaitsieran. Tokia oso antzinatik egon da
jendeztatua, aurkitu diren EneolitoBrontze garaiko aztarnategiek
frogatzen dutenez. Herria garai
bateko Bergondako udalerrikoa eta
Nafarroako Erresumakoa izan zen,
baina Gaztelako Alfontsok konkistatu
egin zuen 1200. urtean.
Ondarea: San Martinen parrokia
erromanikoa. Erretaula nagusi
neoklasikoa eta alboko kapera
errenazentista dauzka. Eliz ataria bi
arkukoa da, eta hegoaldeko saihetsean leiho erromaniko ederra du.
Done Jakue baseliza berezia da.
Jaiak: abuztuko azken asteburuan.

Ondarea: Historiaurreko aztarnategi ugari. Eneolito-Brontzekoak
nahiz Burdin Arokoak dira, Goi
Erdi Aroko nekropoli batez gain.
Gaztela itsasoarekin komunikatzen
zuten ibilbideetako batean egonik,
Bergondatik erromatar galtzada
garrantzitsu bat igarotzen zen,
Larrazubitik Urduñarainokoa. Geroago, Done Jakue bidetzat eta Gaztela
itsasoarekin lotzen zuen errege
bidetzat erabili zuten.
Bergonda, Sobron eta Bachicaboren
artean, antzinako Lantaron herriaren eta Lantarongo kondearen
gotorlekuaren hondakinak daude,
911. urtekoak.
San Joan Bataiatzailearen parrokia
eliza. XIX. mendeko fabrika du, eta
1895eko eliz ataria. Erretaula nagusia
platereskoa da, eta bolizko Jesu
Kristo bikain bat dago, Flandriatik
ekarria. Hurtado Mendoza leinuaren
armarria.
H o r re z g a i n , M e n d i k o A n d re
Mariaren baseliza dago.
Jaiak: Inauteriak ezagunak dira,
besteak beste kakarroak deritzen
pertsonaiekin. Zaindariaren jaiak
ekainaren 24an ospatzen dituzte.

Bergonda / Bergüenda

Jasota dago 1474. urtean bazegoela
bertan judutegi bat, eta Gesaltza
Añanari arazoak sortu zizkiola.
Aintzirako Andre Mariaren baseliza
han zegoen herriko parrokia izan
zen Erdi Aroan. Herria XV. mendean
desagertu zen, eta hura guztia,
aintzira eta urmaelak barne, Caicedoko herriari laga zion Juan Hurtado
Mendoza jaunak.
Ondarea: Magdalenako nekropolia. Izen bereko herrixkaren ondoan,
harrizko aztarnak nahiz bestelakoak
ditu, bai eta Eneolito-Brontzekoak
eta Erdi Arokoak ere.
Andre Mariaren Jasokundearen
parrokia eliza. Errenazimentuko erretaula nagusia dauka, Ama Birjinaren
irudi erromanikoarekin. Gurutzaduran
bi albo kapera ditu. Kristo Santuaren,
Doloreetako Ama Birjinaren, eta Santa
Luziaren irudiak ere bai. Harrizko
karela eta koru bikaina.

Fontecha

Historia: Kontzeju hau Omecillo
ibaiaren albo bietan dago. Bi zubi
daude: bata erromanikoa eta bestea
modernoa. Bergonda izenaz agertu
zen 913an. Izen bereko udaleko
hiriburua izan zen 1978. urtera arte;
urte hartan, Salcedorekin batera,
Lantarongo udalerrian sartu zen.

Altitudea: 680 m. Biztanleak: 46.

Jaiak: maiatzean, San Isidro egunaren
inguruan.

La Magdalena

Alcedo
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Fontecha
Altitudea: 489 m. Biztanleak: 124.

Komunioi /
Comunion

Larrazubi /
Puentelarra

Historia: Kontzeju hau Mirandatik
Larrazubirako errepidean dago, Ebro
ibaiaren ezkerraldeko ertzean.
Garai bateko Bergondako udalerrikoa
izan zen, eta Eneolito-Brontzetik dago
jendeztatua. Gero garrantzi handiagoa hartu zuen: batetik, Larrazubitik
igarotzen zen Akitania-Astorga erromatar galtzadan zegoelako; bestetik,
Arreotik igarota Gesaltza Añanatik
Larrazubira zihoan gatzaren bidean.
Alfontso VI.ak Mirandako hiribilduari
1099. urtean eman zion foruan
aipatzen da. Judutegi handia egon
zen bertan, eta Erdi Aroan balio
estrategikoa bereganatu zuen, Arabak
Ebro ibaian zuen defentsa lerroan.
Ondarea: Erdi Aroko dorre bikain
bi. Orgazeko kondeena errepidearen
ondoan dago; Kondestablearena,
herriko iparraldean.
San Nikolasen parrokia eliza.
Erretaula nagusia platereskoa da;
kanpandorrerik ez dauka, baina
kanpai horma bai.
Herriko pertsona ospetsuak: Jose
Garcia Mardones (1868) kantaria.
Metropolitan Opera Houseko baxu
titularra izan zen 12 urtez New Yorken.
Beste pertsona ospetsu bat Joaquín
Lucarini eskultorea izan zen.
Jaiak: urriaren 12an, Pilareko Ama
Birjinaren egunean.

Leziñana /
Leciñana del
Camino
Altitudea: 552 m. Biztanleak: 52.

Altitudea: 504 m. Biztanleak: 100.

Altitudea: 473 m. Biztanleak: 149.

Historia: Kontzeju hau udalerriko
mendebaldean dago. Bertan dago
udalerriko buru den udala. Historiaren
aldetik, Cabriana erromatar herriarekin dago lotuta, baina antzinaantzinatik egon da jendeztaturik,
Eneolito-Brontzeko aztarnek
frogatzen dutenez. Ossingani
gisa ageri da 822. urteko agiri
batzuetan. 1099. urtean ere aipatuta
dago, Miranda Ebrori forua eman
ziotenean.

Historia: Kontzeju hau Ebro ibaiaren
ezkerreko ertzean, ibar batean dago.
Garai bateko Bergondako udalerrikoa
izan zen. Oso antzinako jendegunea
izan da, inguruan egin diren
Eneolito-Brontzeko eta Burdin Aroko
aurkikuntzek frogatzen dutenez.
1050. urtean aipatzen da jada Gartzia
Nafarroak Donemiliaga Kukulako
monasterioari egin zion dohaintzan,
Ponteko etxea eta Larrateko hiria
eman baitzizkion. Halaber, 1299.
urtean Puente-Larrt gisa ageri da.
Sarmientotarrak izan ziren hiriko
jaunak eta gatzaren bidea eta
beste jarduera batzuk kontrolatzen
zituzten.

Ondarea: San Kornelio eta San
Ziprianoren eliza erromanikoa.
Kapitel interesgarriak, erretaula
nagusi neoklasikoa, hiru aldare, leiho
erromanikoak eta erromatarren
garaiko aztarnak. Ospetsua da
Leucina argiaren jainkosari eskainitako boto oparria, Fontechako
hareharriz egina; ziurrenik Jainkosa
indigena zen, eta ingurukoek gurtzen
zuten. Badago inskripziodun harri
handi bat ere, hurbileko erromatar
tenpluren batetik ekarria.
Jaiak: San Kornelioren eta San
Ziprianoren ohoretan, irailaren 16an.

Ondarea: Erdi Aroko nekropoli eta
herrixken aztarna garrantzitsuak
daude ingurumarietan.
San Nikolasen parrokia eliza. Kanpai
horma du aurrealdean. Nabe bakarra
eta erretaula nagusi modernoa.
Jaiak: iraileko lehen asteburuan (San
Nikolas Barikoa),”Pelaire” pertsonaiarekin.

Historia: Kontzeju hau garai bateko
Salcedoko udalerrikoa izan zen.
Herriaren izenak berak erromatar
jatorria iradokitzen du. Leziñanaren
eta La Mina trikuharriaren artean
Eneolito-Brontzeko aztarna garrantzitsuak aurkitu ziren. Añanatik Ebro
ibairanzko gatzaren bidean dago, eta
Hurtado Mendoza leinuaren jaurerria
izan zen. Licingana izenaz ageri da
1025ean, Liciniana gisa, aldiz, 1043.
urtean.
Ondarea: Done Jakue Apostoluaren
parrokia eliza. Erretaula nagusi
neoklasikoa du, eta San Andresen
irudi bat, santu horrek herrian zuen
baseliza desagertutik ekarria. Bai
fabrika bai eliz ataria barrokoak dira.
Jaiak: uztaileko lehen asteburuan.
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Molinilla

Salcedo

Sobron

Altitudea: 605 m. Biztanleak: 11.

Altitudea: 521 m. Biztanleak: 118.

Altitudea: 505 m. Biztanleak: 65.

Historia: Kontzeju hau garai
bateko Salcedoko udalerrikoa izan
zen. Laugune batean kokaturik
dago, udalerriko iparraldean, alde
garaienean, Turisorekin batera.
Antzinatik egon da jendeztaturik;
hala frogatzen dute EneolitoBrontzeko historiaurreko aztarnek
eta trikuharriek eta herri ondoan
dauden Erdi Aroko kokalekuek,
garrantzizko nekropoli eta guzti.
Gesaltza Añanatik Ebrorako bidean
dago. Defentsa dorrea egon zen garai
batean, Hurtado Corcuera leinuarena.
Mirandako forua jaso zuen 1099.
urtean, eta 1137an zabaldu egin
zioten.

Historia: Kontzeju hau udalerriko
ekialdean dago, hegoaldera begira
dagoen mendi hegal batean. Komunioi, Molinilla, Leziñana eta Turiso
herrien artean dago. Antzinaantzinatik egon da jendeztaturik,
eta halaxe erakusten dute Lalastra
trikuharrian nahiz beste kokaleku
batzuetan aurkituriko historiaurreko
aztarnek; izan ere, harrizko tresnak
aurkitu dituzte. Erdi Aroan San
Estebanen monasterioa egon zen
bertan, Valpuestako elizbarrutikoa.
Donemiliaga Kukulari atxiki zitzaion
974 . urtean, eta ez zuen garrantzia
guztiz galdu XIV. mendearen erdialdera arte.

Ondarea: San Martinen parrokia
eliza. Sartzeko eliz ataria arku handi
baten azpian dago. Erretaula nagusia Errenazimentukoa da, eta santu
titularraren irudi gotikoa du. Ama
Birjina erromaniko bat. Inguruko
baseliza desagertu batetik ekarritako
Barrioko Andre Mariari ematen zaio
kultu.

Ondarea: San Estebanen eliza. Elementu batzuetan aztarna erromanikoak ditu. Fabrika barrokoa da, eta
eliz ataria arku bakarrekoa, gainean
kanpai horma duela. Erretaula nagusia modernoa da. Irudi erromanikoa,
Cabrianako Andre Mariari eskainiriko
baseliza desagertu batetik ekarria.

Historia: Kontzeju hau Ebro
ibaia Burgoseko lurretatik Arabara
igarotzen den arroilan dago.
Antzinatik egon da jendeztatuta,
eta horren lekuko dira EneolitoBrontzeko aurkikuntzak, erromanizazioaren aztarnak nahiz Erdi
Aroko hondakinak. Tradizioaren
arabera, Favila erregea inguru
haietan hil zen 737. urtean, hartz
baten atzaparretan, ehizan ari
zela. Lantarongo herria, egungo
udalerriari izena ematen diona,
Sobron, Bachicabo eta Bergonda
herrien artean zegoen. El Mazoko
haitza eta leizea izan ziren Arabako
lehen Konderriaren lehenengo babes
gaztelua (852. urtea).

Jaiak: Salcedon Arabako inauteri zaharrenetakoak ospatzen dira, “Porretero” pertsonaia ezagunarekin. Zaindariaren jaiak irailaren 23an ospatzen
dira, San Estebanen ohoretan.

Jaiak: maiatzeko azken asteburuan.

Hala ere, Sobron ez zen aipatuta
agertu 1290. urtera arte. Quixerako
Andre Mariari, haginetako minaren
abokatuari, kultua emateko zenobio
bat egon zen (931). Monasterioa egon
zen tokia, gaur egun, urtegi bateko
uren azpian dago estalita. Lehen
bainuetxea 1858an eraiki zuten,
hango ur sendagarriak oso baitziren
ospetsuak.
Ondarea: Andre Mari Sortzez
Garbiaren parrokia eliza. Larrainetako
Andre Mariaren izena ere izan zuen;
izan ere, 1590. urtean herriko parrokia
izen horrekin aipatu zuten. Burualdea
poligonala da, eta estalkia, gotikoa.
Hegoaldeko fatxadan kanpai horma
du. Erretaula nagusia barrokoa da.
Horrez gain, Andre Mari Zuriaren
baseliza eta San Martin Herranen
baseliza erromanikoa daude.

Fontecha

Jaiak: ekainaren 3an (Andre Mari
Sortzez Garbiaren eguna).

Turiso

Altitudea: 646 m. Biztanleak: 54.
Historia: Kontzeju hau udalerriko
ipar-ekialdean dago, eta herri garaiena
da. Jada X. mendeko agirietan azaltzen
da. Duela urte gutxi arte herriko
iparraldean, Gesaltza Añanarako
bidean, zutik zegoen oraindik XV.
mendeko dorre gotor bat, Gesaltzatik
Ebro aldera zihoazen bideak kontrolatzeko zena.
Ondarea: San Martinen parrokia
eliza. Harlanduzko fabrika du, eta
hiru begiko kanpai horma. Erretaula
nagusia barrokoa da, eta santu titularraren irudi erromanikoa du.
Jaiak: uztaileko hirugarren asteburuan.

Zubillaga
Altitudea: 470 m. Biztanleak: 114.
Historia: Udalerriko hego-mendebaldeko kontzeju hau duela gutxi
sortu zen; hain zuzen, ondoan
dagoen Komunioi herrikoa izan zen
1989. urtera arte. General Química
enpresa 1950ean han kokatu zenean
sortu zen, langileentzako bizitoki
herria eraiki zuen eta.
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Zambrana
udalerria

Azalera: 39,51 km². Biztanleak: 358.
Lau herrik osatzen dute Zambranako udalerria. Industrializazio garaian biztanle kopurua nabarmen gutxitu zen. Zambrana
udalerriko hiriburua da.
Zambranako udalerriak askotariko turismo aukerak eskaintzen ditu, paisaia ederrez, ibarrez eta ondo hornitutako parkeez
gozatzeko. Valderejoko Parke Naturala da nagusia.
Iraganak bere aztarna utzi zuen Zambranan. Zabalaten, Ibda antzinako hiriaren ondoan, Burdin Aroko herrixka gotortu
bat egon zen, eta, gero, garrantzi estrategiko handiko gaztelu bat; gaur egun gazteluaren eta harresien hondakinak
baino ez dira geratzen. Ocion, harkaitz garai batean, Lanoseko gazteluaren hondakinak ditugu. Gaztelu horrek Ebrotik
Nafarroarako igarobidea segurtatzeko zeregina zuen. Harresia eta dorreetako baten hondakinak baino ez dira geratzen
gaur egun. Berganzon, Sarmiento leinukoek dorre bat eraiki zuten, eta, gero, haren hondakinen gainean, San Mikelen eliza
eraiki zen. Estilo erromanistako erretaula eder bat dauka.
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Zabalate /
Portilla

Zambrana

Ocio

Altitudea: 459 m. Biztanleak: 261.

Berganzo

Ocio

Altitudea: 578 m. Biztanleak: 41.

Altitudea: 521 m. Biztanleak: 40.

Historia: Kontzeju hau herrixka gisa
aipatu zuten, 1083. urtean, Donemiliaga Kukulako Kartularioan. Gatzaga
Buradonetik, hau da, gatza ustiatzen
zen gune batetik hurbil egonik,
gotorlekuak jarri zituzten hainbat
toki estrategikotan, merkataritza
zaintzeko.

Historia: Kontzeju honetan daude,
harkaitz garai batean, Lanoseko
gazteluaren hondakinak. Ebrotik
Nafarroarako igarobidea segurtatzeko
zeregina zuen gazteluak.

Ondarea: San Mikelen parrokia eliza.
Erretaula nagusia errenazentista da;
tabernakulua, churriguereskoa, eta
gangak, gotikoak.
Landako Andre Mariaren baseliza.
Benerazio handia zaio.

Zabalate / Portilla

Jaiak: iraileko azken igandean.

Ondarea: San Andresen parrokia
eliza. XVIII. mendekoa du erretaula
nagusia.
Jaiak: iraileko bigarren larunbatean,
Santa Marina egunaren inguruan.

Altitudea: 640 m. Biztanleak: 16.
Historia: Kontzeju hau Ibda antzinako
hiriaren oinean dago. Diego Sanchez
zen, 1085. urtean, Zabalateko alkatea.
Hiri forua jaso zuen, Fernando IV.ak,
Antso IV.aren semeak, Soportillako
forua eman zionean. Abalostarrena
izan zen dorre bat egon zen 1300.
urte aldera. Portilla de Ibda izeneko
Erdi Aroko hiribildua ere babesten
zuen gaztelu izugarriaren oinean
zegoen. Gotorlekuaren eta Erdi
Aroko hiribilduaren hondakinak XVIII.
mendetik aurrera aurkitu zituzten.
XVI. mendeko aztarnak eta Gauna
leinuaren armarria duen jauregi bat
gorde da.
Ondarea: Hirutasunaren parrokia
eliza. Erretaula nagusia barrokoa da.
Estalki gotikoa du, eta hiru begiko kanpai
horma. Zabaleko Andre Mariaren irudia,
XIX. mendean desagertu zen bertako
baselizatik ekarria.
Jaiak: urrian, Arrosarioko Ama Birjinaren ohoretan.

Historia: Kontzeju hau udalerriko
hiriburua da, eta Inglares ibaiak
bustitzen duen korridorearen irteeran
dago. Komunikabide garrantzitsu
baten inguruan antolatuta dauden
herrien tipologia dauka. Horregatik,
ospitale etxe bat zeukan, bide
horietatik zihoazela gaixotzen zirenei
eta pobreei laguntza emateko.
Ospitale horren gaineko erreferentzia
zaharrenetariko bat XVI. mendearen
erdialdekoa da.
Ondarea: Santa Luzia parrokia
eliza. Bi arkuko eliz ataria du, eta
erretaula nagusia barrokoa da, XVIII.
mendekoa.
Jaiak: iraileko hirugarren larunbatean.
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G

azteizko Kuadrilla edo Arabako Lautadako eskualdea Gasteiz udalerriak osatzen du. Haren barruan bereizi
behar dira, batetik, Gasteizko hiria bera eta, bestetik, historiako zenbait unetan udalerriari batu zitzaizkion landa
herriak. Herri hauek oraindik nolabaiteko autonomia administratiboa daukate, kontzejuen izenpean. Egun hiru landa
eremutan daude bilduta: ipar-mendebaldea, hego-mendebaldea eta ekialdea. Kontzeju batzuk hiriko bilbeak xurgatu
ditu eta egun Gasteizko auzo jotzen dira, baina beste batzuk oraindik argi bereizten dira hiritik. 65 herriek 277 km
karratuko azalera hartzen dute eta denen artean 233.399 biztanle dauzkate.
Lautadan historiaurretik egon dira giza egonlekuak. Brontze Aroaren azken aldean herri indoeuroparrak
eta zeltiberiarrak iritsi ziren (K.a. 2000 eta K.a. 500, hurrenez hurren), eta herri gotortuak jarri zituzten
gainetan, hala nola Kutzemendin, Olarizu gainean. Bertan zenbait mendez okupatutako antzinako
herrixka bat dago. Baita Atxako San Mikeleko aztarnategia ere, hiriburutik iparraldera. Bertan
komunitate indigena bat bizi izan zen II. Burdin Aroan, Kristo aurreko V. mendearen erdialdean;
Kristo aurreko III. mendearen erdialdean hustu zuten; I. mendearen azken herenean erromatar
unitate militar txiki bat kokatu zen bertan, aldi baterako.
Erromatarren garaiko aztarnak daude eta Lautadako herritarrak gatazka handirik gabe sartu ziren
erromatar inperioan. Lautada zeharkatzen zuen Astorga-Bordele galtzadaren inguruan bizi zirenak
mendialdeetan bizi zirenak baino gehiago erromatartu ziren. Eragin horren ondorio izan zen herrixkak
sortzea, soroak zabaltzea eta salerosketetan txanponak erabiltzea. Hiriguneetara baino ez ziren iritsi latina eta
kristautasunaren sarrera motel eta urria. Lautadaren nolabaiteko erromatartzearen adibideak badaude: aurkitu diren
erromatar hilarri batzuk, Amaritako aztarnak eta Arkaiako sarrerako herrixka. K.a. I. mendetik K.o. III.era iraun zuen
eta bertan erromatar termen aztarnak aurkitu dira.
Erdi Aroan, eskualde mugakideetan sortu ziren indar politikoen eragina izan zuen: Asturiar Erresuma, eta gero
Gaztelakoa; Iruñekoa, eta gero Nafarroakoa. Lautadan Erdi Aroko harresiak kontserbatu dituzten hiribildu asko daude,
erresumen arteko gatazkak eta nobleen arteko liskarrak gogorarazten dituztenak; hiribildu horietan jauregiak, elizak
eta beste eraikin batzuk ere badaude. Nafarroako Antso VI.ak, Gaztelaren aurkako defentsa bermatzeko, zenbait
hiribildu fundatu zituen, besteak beste, Gasteiz, 1181ean.
Gasteiz artisau eta merkatarien hiri gisa hazi zen XIII. mendean, eta mende horren azken alderako bertako merkatariek
harreman estuak zeuzkaten mendebaldeko Europako portu eta hiri garrantzitsuenekin. Erdi Aroan ermandadeak edo
kontzeju elkarteak sortu ziren, jaunen gehiegikeriei aurre egiteko. Gasteizko Kuadrilla 1840an Gasteizko eta Añanako
kuadrilletan banandu zen.
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Aberasturi

Amarita

Altitudea: 560 m. Biztanleak: 149.
Kontzeju hau Errekaberri ibaiaren
ertzean dago, sufre, sodio eta kaltziodun uren eremu batean.
Ondarea: San Estebanen parrokia
elizak joniar zutabeak dituen elizpea
dauka; kaperak eta sakristia, Justo
Antonio Olagibelek diseinatuak.
Erretaula nagusi platereskoak hiru
gorputz dauzka eta Juan Balmasedakoaren eskultura eskolakoa da, XVI.
mendearen azken aldekoa; atari erromanikoa eta XVII. mendeko dorre
karratua.
Jaiak: abenduaren 26a (San Esteban) eta abuztuaren 3a (San Estebanen Asmakuntza).

Altitudea: 530 m. Biztanleak: 39.

Abetxuko
Altitudea: 524 m. Biztanleak: 23.
Historia: Gasteiz udalerriko
kontzejua da eta aldirietan dago.
Hiriko nortasun handiko auzo-herria
osatzen du. Abetxuko 1025eko
Donemiliaga Kukulako Kartularioan
aipatzen da lehen aldiz, Avoggoco
izenez. 1257an eta 1332an Abuchucu
izenez agertzen da. 1841ean, bai
Abechuco bai Abechucu izenez.
Gasteiz inguruetako antzinako herrixka
zena Gasteizko hiriaren jurisdikzioari
betiko lotuta geratu zen, Gasteizek XIV.
mendean Arriagako Kofradiarekin izan
zuen auzi baten ondoren. Lehenagoko
nekazaritza gunean oinarrituz, 1957an
Abetxukoren urbanizatzea sustatu
zen gero eta gehiago ziren etorkinei
bizilekua emateko.
Ondarea: San Mikelen eliza jatorrizko herrixkakoa da, erromanikoa,
XIII. mendekoa, baina XVII. mendean
eta oraintsu eraberritu da; barruan,
Badaia mendilerroko Santa Katalinaren
monasterioa zenetik eramandako
Gurutzeko Kristoa dago.
Jaiak: irailaren 29a (San Mikel).

Historia: Kontzejua hau Gasteizko
hiritik 9 km iparrera dago, Gasteizko
Ipar-mendebaldeko Landa Eremuan.
Herriaren lehen aipamen idatzia
1025ekoa da, Hamarita izenez. Garai
hartan Ubarrundiako Merindadekoa
zen. 1332an Gasteiz hiriari atxikita
geratu zen, Arriagako Kofradiak
emana.
Ondarea: San Pedroren parrokia XIX.
mendeko eraikina da eta erretaula
nagusi neoklasikoa du. Elizako osagai
batzuk lehenagokoak dira, hala nola
dorrea, XVII. mendeko alboetako erretaulak eta XVIII. mendeko sakristia.
Jaiak: San Pedroren omenez,
uztailaren 29an.

Andollu

Antezana
Foronda
Altitudea: 509 m. Biztanleak: 86.
Historia: Kontzeju hau Gasteizko
hiritik 12 km ipar-mendebaldera
dago. Forondako udalerrikoa izan
zenean hango hiriburu izan zen,
1970eko hamarkadan Gasteizek bere
egin zuen arte.
Ondarea: San Mikelen eliza XVIIIXIX. mendeetakoa da. Hiru arkuko
elizpea dauka; XVIII. mendearen
azken aldeko erretaula nagusi
barrokoak oskol handiko gorputza
dauka, eta bertan eskultura bikainak;
alboetako erretaulak garai berekoak
dira, Arrosarioko Ama Birjinarena
eta San Antonio Abadena.
Armolako Andre Mariaren baselizak XVIII. mendeko erretaula eta
horma hobia dauzka.
Jaiak: irailaren 29a.

Arangiz /
Aranguiz
Altitudea: 511 m. Biztanleak: 118.

Altitudea: 555 m. Biztanleak: 46.
Historia: Kontzeju hau Gasteiztik
ekialdera dago. Erdi Aroan lekuaren
izena Villa Alegre de Andollu zen.
Ondarea: Santa Katalinaren parrokia
elizak ganga gotikoak dauzka, eta
bataiarrian zutabe erromanikoa, baita
erretaula nagusi neoklasikoa ere. XIII.
mendeko Andra Mari bat dago.
Jaiak: ekainaren lehen igandean.

Arcaute

Historia: Kontzeju hau Gasteizko
hiritik 6,5 km ipar-mendebaldera
dago. Forondako udalerrikoa izan
zen, 1970eko hamarkadan Gasteizek
bere egin zuen arte. Infanterriko
dukearen ermandadeetakoa izan zen.
Ondarea: San Pedroren elizak osagai
gotikoak eta erromanikoak uztartzen
ditu. Erretaulak barrokoak dira,
XVIII. mendekoak. Hirutasunarena
Zaratetarren kapera izan zen, eta
haien armarriak erakusten ditu.
Jaiak: ekainaren 29a.

Altitudea: 515 m. Biztanleak: 75.
Historia: Kontzeju hau 1332an
erantsi zitzaion Gasteizi. XVI.
mendean Pero Velez Gebararen
babespean egon zen. 1734an
Ciudad Realeko dukearen eskuetara
pasa zen, zein Lences eta Tripianako
kondea eta Mortarako markesa
izan baitzen. Azkenean Kexaako
domingotarren eskuetara igaro zen.
Ondarea: San Joan Bataiatzailearen
elizak XVIII. mende aurreratuko erretaula nagusia dauka. Bertan, garai bi
daude: izena ematen dionaren irudia
XVI. mendekoa da, mendebaldeko
leihatea gotikoa da eta leihozango
molduratuak dauzka; alboko erretaula
XVII.ekoa da eta egikera ona dauka.
Klabean, Done Jakue erromesa.
Jaiak: ekainaren 24a (San Joan
Bataiatzailea).

Arechavaleta
Altitudea: 554 m. Biztanleak: 300.
Historia: Kontzeju hau Gasteizko
erdigunetik 2 km hegoaldera dago.
Gasteizko Hego-mendebaldeko Landa
Eremukoa da. Hiriari 1332an eman
zitzaizkion “herrixka zahar” deituriko
haietako bat da.
Ondarea: San Joan Bataiatzailearen
parrokia elizak XVI. mendeko ataria
dauka; erretaula nagusi barrokoa du;
erdian, Sortzez Garbia; atikoan, izena
ematen dionaren XVII. mendeko tailua,
geroagoko basamentuaren gainean;
XVIII. mendeko alboetako erretaulak.
Jaiak: ekainaren 24a, San Joan eguna.

Gasteizko Kuadrilla | 95

Argandoña

Ariñez

Altitudea: 555 m. Biztanleak: 41.

Altitudea 538 m. Biztanleak: 112.

Altitudea: 516 m. Biztanleak: 0.

Historia: Kontzeju hau X. mendean
Harhazuako Merindadekoa zen.
Alfontso XI.ak 1332an eman zion
herrixka Gasteizi.

Historia: Kontzeju hau Donemiliaga
Kukulako Rejan Ariniz izenez agertzen
zen eta bertan gertatu ziren Pedro
I.aren eta Enrique Trastamararen
gudarosteen arteko gerrak 1367an.
Baita Gasteizko bataila ere,1813an,
Napoleonen aurkako gerran.

Historia: Kontzeju hau hiritik oso
gertu dago, 2,5 kilometrora oztaozta Gasteizko erdigunetik iparrera.
Azken hamarkadetan hiriak izan
duen hazkundea dela eta, Arriagako
herrixka zaharra Lakua deritzon auzo
modernoaren baitan geratu da.

Ondarea: San Julian eta Santa
Basilisaren parrokia elizak errenazimenduko ataria dauka; erretaula
nagusia garai berekoa da, erromanista,
XVII. mendekoa; elizpe platereskoa
eta dorre liraina.

Arriaga herrixka 1025eko agiri batean
aipatzen da lehen aldiz, Donemiliaga Kukulako Kartularioan. Arriagak
garrantzi historikoa dauka, herrixka
horren ondoko leku batean, Lakuako
landan, antzinatik batzen baitziren
arabarrak gobernatzen zituzten erakundeak. Horregatik, Arabako Jaurerria gobernatzen zuen eta arabar
kapareak biltzen zituen erakunde
erkidetuari Arriagako Kofradia zeritzon.

Ondarea: Santa Kolunbaren eliza
Araban haren izenpean dagoen
bakarra da. XIII. mendekoa da eta
arku zorrotzeko atari erromanikoa
du; erretaula nagusi barrokoa; alboak,
garai berekoak.
Muino batean, Estibalizko Andre
Mariaren santutegia dago. Bertan
gurtzen da Arabako zaindaria.
Bazegoen jada 962. urterako.
1138an Maria Lopez Estibaliz zen
jabea, eta hark eman zion Naiarako
Andre Mariaren Abadiari. Geroago
Aiara Etxeko Aguraingo kondea izan
zen jabea. Ondorengo mendeetan
Gasteizko Done Jakue ospitalearen
eskuetara pasa zen; azkenean beneditarrek zuzendu zuten, gaur egun
bezala.
Eliza erromanikoa eta osagai protogotikoak dauzka. Nabe angeluzuzena
eta abside erdizirkularra. Izena
ematen dionaren irudia dago
tenpluaren buru; XII. mendeko
eskultura da. Bataiarria XIII.ekoa
da. Hegoko fatxadak lau arkiboltako
atari oso ederra dauka. Erdiko
gorputzean leihatea dago eta kanpai
hormak bi begi dauzka. Santutegia
XIX. mendean hustu egin zen eta
harrezkero behin baino gehiagotan
eraberritu dute. XIII. mendean,
maiatzeko lehenengo egunean,
Estibalizko irain-ordeak zeritzenak
izaten ziren santutegian, noble
iraindu eta iraintzaileen artean.
Jaiak: irailean (Santa Kolunba).

Armentia

Jaiak: urtarrilaren 9a (San Julian eta
Santa Basilisa) eta abenduaren 21a
(San Tomas).

Arkaia
Altitudea: 524 m. Biztanleak: 88.
Historia: Kontzeju hau Arriagako
Kofradiak eman zion Gasteizi 1332an.
Bertan Sarricurri herrixka egon zen;
XIII. mendean mahastiak ugariak
ziren. Sarreran, Otazura bidean, K.a.
I. mendetik gure garaiko III.era iristen
den herrixka bat aurkitu da, beharbada
Suessatio erromatar herria. Barruan
terma erromatarren aztarnak daude.
Horrek gogorarazten digu handik
igaro zela Bordele-Astorga galtzada.
Ondarea: Andre Mariaren Jaiotzaren
eliza zenbait arotakoa da eta osagai
erromanikoen gainean dago eraikia.
Erretaula nagusia barrokoa da, XVIII.
mendekoa; elizpe neoklasikoak arku
molduratuak dauzka; atariak hiru bao
dinteldun dauzka; bataiarria mudejarra da eta erliebe geometrikoak
dauzka; dorrea neoklasikoa da.
Hortik hurbil, Arkaiako baroien jauregia dago, bi dorre bikirekin.
Jaiak: irailaren 8a (Andre Mariaren
Jaiotza).

Altitudea: 550 m. Biztanleak: 228.
Historia: Kontzeju honen garrantzia
IX. mendeaz geroztik ia hiru mendez
apezpikutza izatean datza. 876rako
Bivere apezpikua agertzen da,
Leondik etorria, eta horrela Fortunio
jauna zeritzon 16. apezpikua iritsi
arte, 1065ean. Orduan Armentia
Kalagorriko kolegiata bihurtu zen.
Armentiak 1498an utzi zion kolegiata
izateari, Gasteiza pasa baitzen. Oinarri
historikorik gabeko tradizioren baten
arabera, bertan jaio zen San Prudentzio,
Arabako zaindaria.
Ondarea: San Prudentzioren basilika tenplu erromanikoa da, gurutzaduradun nabe bateko a. Perimetroa
XII. mendekoa da, eta prerromanikoa
zen beste baten gainean eraiki zen.
San Prudentzioren jaiotetxea deritzona, Mendibe auzoan dago, eta
Olagibel arkitektoak eraberritu zuen
XIX. mendearen hasieran.
Jaiak: apirilaren 28a (San Prudentzio). Erromeria herrikoia nabarmentzen da.

Arriaga

Arriagako herrixka hiriaren mendeko
izatera goiz igaro ziren Gasteizko
herrixka zaharretako bat da. Napoleonen aurkako gerretan Arriagan
borroka latzak egon ziren, Gasteizko
batailan, Zadorra ibaiaren gaineko
zubia kontrolatzeko.
Ondarea: Egun ezer gutxi geratzen
da antzinako Arriaga herritik, San
Bizente Martiriaren parrokia elizaz
landa. XVI. mendeko erretaula nagusia eta banku interesgarria dauzka.
Albo aldare bi: San Sebastianena,
XVI. mendekoa eta Andre Mariarena,
XVII.ekoa; Olagibel arkitektoaren
dorre neoklasikoa.
Arriagako San Joanen zin egiteko
baseliza; nekazaritzako etxe txiro
baten itxurako baselizaren gainean
eraiki zen egungoa, 1945ean.
Jaiak: urtarrilaren 22a (San Bizente).
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Artaza
Foronda
Altitudea: 564 m. Biztanleak: 5.
Legardako kontzejuko herria da.
Ondarea: San Pedroren parrokia
elizak erretaula nagusi barrokoa
dauka; haren atzean, Juan Elexalderen pinturak, XVI. mendekoak.
Jaiak: ekainaren 29a (San Pedro eta
San Paulo).

Askartza
Altitudea: 534 m. Biztanleak: 56.
Kontzeju honetan Gaunas dorrea
egon zen, XIII. mendean.
Ondarea: San Mikelen parrokia
elizak XVII. mendeko ataria du; XVII.
eko erretaula nagusia; sagrarioa eraberritu zuten, baina jatorrizko atea
gordez; garai bereko alboetako erretaulak.
Jaiak: irailaren 29a (San Mikel).

Asteguieta

Betoño

Ehari / Ali

Altitudea: 504 m. Biztanleak: 277.
Historia: Kontzeju hau antzina
Forondako udalarena zen. 1025ean
Astegieta Donemiliaga Kukulako
Rejan agertzen da. Astegietarren
jatorria bertan dago, oinetxe jauregia
zegoen lekuan.
Ondarea: Zaratetarren jauregia
XV. mendekoa da eta oinplano
angeluzuzena du, karratua; estalkia
lau isurikoa da eta hiru solairu dauzka.
Solairu noblea erdikoa da. Fatxada
nagusiko osagai garrantzitsua da
teilatuaren errematea. Apainduran
Zarate eta Astegietarren armarriak
nabarmentzen dira.
Jaiotzaren parrokia eliza XVI.
mendekoa da. Erretaula nagusia bizkar
neoklasikoa da eta burua estaltzen du.
Ezkerreko horman Arrosarioko Ama
Birjinaren irudia. Ganga gotikoak
eta leiho erromanikoak dauzka. XVIII.
mendeko dorrea.
Jaiak: irailaren 8an (Andre Mariaren
Jaiotza), Zarraporen jaitsierarekin.

Altitudea: 511 m. Biztanleak: 531.

Altitudea: 519 m. Biztanleak: 116.

Historia: Kontzeju hau Gasteiztik
iparrera dago. Betonio izenaz
agertzen da Donemiliaga Kukulako
Rejan. Gasteizek bereganatu zuen eta
industrialde garrantzitsua dauka.

Historia: Kontzeju hau Gasteizko
erdigunetik 3,5 kilometrora dago,
ipar-mendebaldera. 1025ean Ehari
izenez agertzen da Donemiliaga
Kukulako Rejan. Izena hainbat
formatan bilakatu zen, besteak
beste, Ehaly, Healy, Ehali, gazteleraz
Ali izenera iritsi arte. Ehari Gasteizko
herrixka zaharretako bat da; herrixka
hauek 1258an geratu ziren hiriaren
jurisdikzioari lotuta.

Berrosteguieta
Altitudea: 617 m. Biztanleak: 202.
Historia: Kontzeju hau Gasteiztik
Trebiñura Zaldiaran mendatetik doan
errepidean dago. Gasteizko mendien
iparreko isurialdean dago. Berrostegieta 1025ean sartu zen historian, Donemiliagako Kartularioan, Berroztegieta
izenaz. 1332an sartu zen Gasteizko
hiriaren jurisdikzioan. Hegoaldean,
Zaldiaran mendian, gaztelu bat egon
zen, Enrique Trastamararen kanpamendua izan zena 1367an, Pedro I.a
Krudelaren aurkako borrokan.
Ondarea: San Eulaliaren parrokia
eliza. XVI. mendearen erdialdeko erretaula nagusiak ondorengo mendeetako
eranskinak eta tailu onak dauzka.
Alboko kaperan Santa Espina gurtzen
da. Izena ematen dionaren irudia
erretaularen garai bereko tailua da.
Jaiak: Mendekostean.

Ondarea: San Estebanen parrokia
elizak XIII. mendeko ataria eta XVI.
eko fabrika dauzka; XVIII.eko erretaula nagusi barrokoa; XVI. mendeko
koru ona.
Jaiak: abenduaren 10a.

Bolivar
Altitudea: 586 m. Biztanleak: 12.
Kontzeju hau Gasteizko udalerrikoa
da.
Ondarea: Egun desagertuta dagoen
parrokia eliza San Andresen izenpean
zegoen; berreraikitako ataria
Gasteizen gorde da, apaizgaitegi
zaharreko barruko plazan, Santa
Maria plazatxoaren ondoan.
Jaiak: abenduaren 10a.

Ondarea: Donemiliagaren elizak
erdi-puntuko hiru arkuko elizpea
dauka; XVII. mendeko erretaula
nagusiak bankua, gorputz bi eta
atikoa dauzka. Sagrarioaren gainean
Sortzez Garbiaren irudia; atikoan,
Kalbario ona, eta XVII. mendeko
alboetako erretaulak.
Jaiak: azaroaren 12a, Donemiliaga.

Elorriaga
Altitudea: 516 m. Biztanleak: 82.
Historia: Kontzeju hau Gasteiztik
Frantziarako irteeran dago. Bertan
izan zuen egoitza Elorriagako
Zaldun Kapareen Batzar ospetsu
eta nobleak. Donemiliaga Kukulako
Rejan Elhorriaga izenaz aipatzen da.
Ondarea: San Pedroren parrokia
elizak XIV. mendeko ataria dauka,
arkibolta lauko arkuekin; erretaula
nagusia XVII. mendearen azken
aldekoa, alboetako erretaulak San
Sebastian eta Arrosarioko Ama
Birjinarenak.
Jaiak: ekainaren 29a (San Pedro).
Tradizioaren arabera, bertan jaio zen
San Bitor laboraria. Egun izen bereko
baselizan gurtzen dute, Gauna
ondoan; erromeria ekainaren 12an
ospatzen da.
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Eskibel

Foronda

Altitudea: 660 m. Biztanleak: 4.
Historia: Kontzeju hau hiritik 7,5 km
hego-mendebaldera dago, Gasteizko
mendietan dagoen haran txiki batean.
Gasteizko Hego-mendebaldeko
Landa Eremukoa da. XIX. mendearen
hasieran, Napoleonen aurkako
gerran, eta batez ere 1875ean,
bigarren karlistaldian, joan-etorri
eta borroka txiki asko egon ziren, eta
bertan apurtu zen karlisten Gasteizko
setioa. Ariñezko Ermandade eta
Udalerrikoa izan zen 1928an Gasteizi
atxikita geratu zen arte.
Ondarea: Herrixka eraikin bakan
batzuek eta hondatuta dagoen San
Lorenzoren elizak osatzen dute. Elizari dagokionez, Eskibelgo Ama Birjina
deritzon tailu erromanikoa gorde da.
Egun Gasteizko Elizbarrutiko Arte
Sakratuaren Museoan erakusten da.
Jaiak: irailaren 23a eta azaroaren 30a.

Estarrona
Altitudea: 539 m. Biztanleak: 61.
Historia: Kontzeju honetan, elizaren
ondoan, Estarrona dorrea egon zen.
Jaunak Hurtado Mendozarrak izan
ziren, eta geroago Gebara, Manriquez,
Orgaz eta azkenean Alavarrak.
Ondarea: San Andresen parrokia
elizak errenazimenduko ataria
dauka, Iñigo Lopez Zarragak egina;
tenpluaren fabrika XVI. mendekoa
da, eta korua egile berarena; koru
azpiko karel baliotsua eta klabeak. Ez
dauka erretaularik.
Jaiak: irailean (Eskerrak Emateko
jaiak).

Gamarra
Nagusia /
Gamarra
Mayor
Altitudea: 510 m. Biztanleak: 277.
Historia: Gasteizko Ipar-mendebaldeko Landa Eremuko kontzejurik
handienetakoa da. Gasteizko
erdigunetik 4,5 kilometrora dago.
Alavarren dorrea egon zen, baina
ermandadeek eraitsi zuten Juan II.aren
garaian. Gamarrarren dorrea ere bai.
Herria Gasteizko hiriari atxikita dago,
1332an Alfontso XI.a erregeak eman
zionetik. Hainbat bataila gertatu
dira bertan, Komunitateen gerran,
Napoleonen aurkako gerran eta lehen
karlistaldian.

Altitudea: 517 m. Biztanleak: 34.
Historia: Kontzeju hau Gasteizko
Ipar-mendebaldeko Landa Eremuaren barruan dago. Foronda ondoan
nazioarteko aireportua dago.
Arabako antzinako landa udalerria
da eta 1974an Gasteizek bere egin
zuen. Haren inguruan Infanterriko
dukearen jaurerria zegoen, Arabako
sei ermandadeen kartzela zeukana.
Sosoagarren dorrea egon zen.
Haren armarria etxe batek gorde du.
Forondako markesaren jauretxea ere
egon zen.
Ondarea: San Martinen elizak XVI.
eta XVII. mendeen arteko fabrika
dauka; erretaula nagusi neoklasikoa;
San Josefen eta Arrosarioko Andre
Mariaren alboetako erretaulak.
Jaiak: azaroaren 11 (San Martin).

Gamarra Nagusia Zadorra ibaiaren
eskuineko ertzean dago, eta Gasteizko
hiriaren sarera ia lotuta dago. Ibaiak
banantzen du. Antzina hiriaren eta
herriaren artean zegoen esparru
guztia Gamarrako industrialdeak
hartu du.
Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen parrokia eliza gehien
bat XVIII. mendean eraiki zen.
Lau arkuko elizpeak errosetak eta
erliebeak dauzka; atari neoklasikoa;
XVIII. mendeko erretaula nagusia;
San Rokeren eta Arrosarioko Andre
Mariaren alboetako erretaulak.
Jaiak: abuztuaren 15a (Andre Mariaren Jasokundea).

Gamarra
Menor
Altitudea: 515 m. Biztanleak: 25.
Historia: Kontzeju hau Gasteiztik
iparrera dago, hirigunetik 8 kilometrora.
Herria Gasteizko Ipar-mendebaldeko
Landa Eremuaren barruan dago.
Herria Alfontso XI.ak XIV. mendean
hiriari eman zionetik da Gasteizen
jurisdikziokoa.
Ondarea: Jaiotzaren parrokia elizak
XIII. mendeko atari erromanikoa
dauka; sagrario aurreko erretaula XVIII.
mendearen hasierakoa da, eta alboetako
erretaula bikiek pinturak dauzkate.
San Josefen baselizak erretaula
barrokoa eta Arrosarioko Ama Birjinaren irudia dauzka.
Jaiak: Ama Birjinaren Jaiotzan,
irailaren 8an.

Gamiz
Altitudea: 580 m. Biztanleak: 23.
Kontzeju hau Gasteizko udalerrikoa da.
Ondarea: Santa Eulaliaren parrokia
elizak apaindurarik gabeko atariko
arkua dauka, XIII. mendekoa; XVIII.eko
fabrika; erretaula nagusi barrokoa;
San Sigismundo Borgoniako erregearen erlikia-ontzia; burdin sarea
daukan horma hobi batean dago,
zilarrezko kutxatilan, eta Bolivar
herritik ekarri zuten Gamiza.
Jaiak: abenduaren 10a (Santa Eulalia).

Gardelegi
Altitudea: 572 m. Biztanleak: 62.
Ondarea: San Pedroren parrokia
elizak apaindurarik gabeko XIII.
mendeko ataria dauka; XVIII. mendeko
erretaula nagusia eta San Isidro eta
Arrosarioko Ama Birjinaren alboetako
erretaula txikiak.
Jaiak: ekainaren 29a (San Pedro eta
San Paulo).
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eta merkatarien jarduerak osatuta
zegoen.
XIV eta XV. mendeetan, familia
noble berriak finkatu ziren bertan
eta bandoen borrokak gertatu
ziren; ondorioz, eraikinak gotortu
egin ziren lubakiz, katez eta burdin
sarez, eta jauretxe zirenak gotorleku
bihurtu ziren. Horrela sortu ziren
hainbat dorretxe: Kordoi Etxea
(barruan zeukan dorrea), Andarrena,
Andre Otxandarena eta Iruñarrena.

Gasteiz /
Vitoria
Altitudea: 550 m.
Biztanleak: 228.338.
Muino batean dago eta Erdi Aroko
egitura eta antolaketa hoberen gorde
duten hirietako bat da. Kale paraleloek
osatzen dute eta muturretan bi
eliza-gotorleku ditu. Eliza hauek
harresia sendotzen zuten eta hiriaren
alde bietako sarrerak defendatzen
zituzten. Gasteiz Arabako Lautadaren
erdian dago eta komunikazio ona
dauka Ebro ibarrarekin, Iruñearekin
eta Bizkaiko itsasoko kostaldearekin.
Horrek bertako garapena bultzatu
zuen. Bidegurutze horretan sortu zen
Gasteiz, jatorrizko herrixka.
Egungo Gasteiz kalitatezko hiri
garapenaren eredu da, irizpide
hauek direla nagusi: gizarte
kohesioa, bizigarritasuna, ingurunearekiko begirunea, irisgarritasuna,
ondarearen zaintza eta berreskurapena, eta gizarte integraziorako
eta parte hartzerako programak.

Hiriak historia bizia izan du eta hori
ondare monumental baliotsuan
agertzen da. Izan ere, ospetsu egin
da parerik gabeko zaharberritze
planengatik.
Gainera, Euskadiko hiriburua izanik,
Gasteiz euskal erakunde politiko
nagusien egoitza da: Eusko Jaurlaritza
eta Legebiltzarra.
Historia
Duela gutxi egin dira XIII. mendeko
Katedral Zaharra zaharberritzeko
lanak; bertan egin diren indusketa
arkeologikoei esker jakin da VIII.
menderako bazela bertan herrixka
bat. Gasteiz Nafarroako Antso VI.a
Jakitunak fundatu zuen, 1181ean, eta
Nova Victoria izena eman zion. Gasteiz
herrixkaren ondoan eraikitzeko agindu
zuen, muino batean, Nafarroako erresumaren defentsa aurreratua izateko
eta merkataritzarako. Hiria elipsoidala
zen, Erdi Aroko arabar hiribilduetan
ohikoa zenez, eta harresiak inguratzen
zuen. Kale nagusi zuzen bat zeukan
eta, alboetan, hura muturretan ixten
zuten beste bi.

1200ean, Alfontso VIII.aren armadak
Gasteiz konkistatu zuen eta Gaztelako
Koroari batu zion. Gaztelako erregeak
1202an, nafar fundazioko jatorrizko
hirigunea kiskali zuen sutearen
ondoren, lehen zabalgunea eman
zion mendebaldeko mendi mazelan.
Hala sortu ziren Hedegile, Zapatari eta
Errementari kaleak, Zerkabarreneko
harresi berriarekin itxiak, Zapardiel
ibaia lubaki natural gisa hartuta.
Harresi horren gainean eraiki zen San
Pedroren eliza. Une horretan sortu
ziren, harresitik kanpora, bi komentu:
hegoaldean San Frantziskorena,
1214an, eta ipar-mendebaldean San
Domingorena, 1225 inguruan. Haien
eginkizuna, besteak beste, nafar hiri
euskaldunean gaztelania sartzea zen.
1256an hiria ekialderantz zabaldu
zen, merkataritzaren arrakastak eraginda, gremioen kale berrien bidez;
horrela sortu ziren Aiztogile, Pintore
eta Judutegi (egun Barnekale
Berria). Zabalgune horretan eraiki
zen San Ildefontsoren eliza. Mende
erdia baino zertxobait gehiago
igarota, kokaleku militarra artisauen

1431n Juan II.a Gaztelakoak hiri
titulua eman zion. 1463an Arabako
Ermandadea fundatu zuten bost
hirietako bat izan zen, Sajazarra,
Miranda Ebro, Pancorbo eta
Agurainekin batera. Bandoen gerra
bukatutakoan, ekonomiak gorakada
sendoa izan zuen; hala, San Bizenteren
eliza eraiki zen 1484tik aurrera, eta San
Pedro eta San Mikel eraberritu ziren
XVI. mendearen hasieran. 1492an
Errege-erregina Katolikoek judutarrak
egotzi zituzten; hiriarentzat kolpe
ekonomiko gogorra izan zen,
garrantzi handia baitzeukaten, batez
ere merkataritzan. Judimendiko
hilerria hiriaren eskuetara pasatu
zen eta gure egunotara arte iraun du
bertan eraikinik jaso gabe.
Andre Mari Zuriaren plaza hiriko gune
nagusia da, XVII. mendean eraikia
Plaza Zaharraren gainean. Bertan
daude San Mikelen eliza, atari aurrean
duela Andre Mari Zuria, hiriaren
zaindaria, eta Gasteizko Batailaren
Monumentua. XVIII. mendearen
azken laurdenean hiria hedatu
egin zen, eta zabalgunea eraikitzen
hasi ziren alde zaharretik kanpora.
Arkupeak altxatu zituzten Gasteizko
muinoaren eta beheko gune lauaren
arteko aldea gainditzeko, eta Plaza
Berria eraikitzen hasi ziren. Bertan
dago udaletxea. Arkitektoa Justo
Antonio Olagibel izan zen.
Mende bukaeran Gasteiz Konbentzioko Gerran (1795) nahastuta
gertatu zen, eta XIX. mendearen
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hasieran Napoleonen aurkakoan.
Azken horretan aliatuek, ingelesek
eta portugesek atzera egiten ari zen
Napoleonen armada garaitu zuten,
Gasteizko bataila ospetsuan (1813).
XIX. mendea
1843an, egun Eusko Legebiltzarraren
egoitza den Irakaskuntza Ertaineko
Institutua eraikitzeko baimena iritsi
zen; 1853-1854 ikasturtean hasi
ziren eskolak, hiriaren aspaldiko
ametsa betez. Irakaskuntza Ertaineko Institutu zena hiriko kultura
bizitzaren zati handi baten lekuko izan
zen. Besteak beste, Unibertsitate Librea
gogoratu behar da, 1868ko iraultza
dela-eta sortua. Unibertsitateak
1869az geroztik jardun zuen lanean,
baina 1873-1874 ikasturtea hasi
aurretik zapuztuta geratu zen, neurri
handi batean bigarren karlistaldiaren
erruz. Ricardo Becerro Bengoa,
Julian Apraiz, Federico Baraibar, etab.
gogoratzea besterik ez dago. Federico Baraibar (1851-1918) helenista
handia izan zen lehenengoetako bat
Gasteizko ikastetxe horretan euskara
klaseak eman zituztenen artean,
egun eskolaz kanpoko jarduerak
esaten zaien horien atalean.

XX. mendea
1936ko altxamendu militarraren
aurreko aldian zenbait aldaketa
gertatu ziren Gasteizen, bizi baldintzak
hobetu zirelako: 1919az geroztik
lanaldia murriztu zen, soldatak igo
egin ziren eta heriotza tasa jaitsi.
Hala ere, udalerriaren gainontzeko
aldea batez ere landa arlokoa zen,
eta guztiz lokartuta jarraitu zuen.
Aldi horretan masa elkarteak garatu
ziren: mutualistak, mota guztietako
langile sindikatuak, alderdi politikoak; horiek beren adierazpen bideak
zituzten, egunkariak eta aldizkariak.
Aisialdi, kultura eta kirol elkarteak
ere garatu ziren. Masa ikuskizunak
sortu ziren. Kirolari dagokionez,
1923an Deportivo Alaves taldea
sortu zen, eta handik urtebetera
Mendizorrotzeko futbol zelaia inauguratu zuten. Jendea zinemara eta
antzerkietara joaten zen, irratia iritsi
zen, eta tabernetara joateko ohitura
hedatu zen.
Bilakaera hori eten egin zuen 1936ko
gerrak eta gerra osteak. Berrogeita
hamarreko hamarkadaren amaieran
hasi zen Gasteizen industrializazioa,
eta eraldaketa sakona ekarri zion
ekonomia eta gizarte egiturari
hurrengo hamarkadetan.

Kultura garapen handia egon zen eta
lehen aldizkariak, kazeta batzuk eta
solaslekuak agertu ziren. Gasteizen
zenbait elkarte sortu ziren: Ateneoa,
Behaketa Zientzien Arabar Akademia
eta Esploratzailea. Erritmo hori
moteldu egin zen mendearen azken
aldean eta hurrengo mendeko lehen
erdiaren zati handi batean.

Hirurogeiko eta hirurogeita hamarreko hamarkaden ezaugarri nagusia
gizartea irekitzeko premia izan
zen; horrek 1977ko hauteskunde
demokratikoak ekarri zituen. Harrezkero Gasteiz azkar modernizatu zen,
industriak bizitasun handia lortu
zuen eta enpresa, industria eta
zerbitzu sarea berritu ahal izan zen.

1876an Arabako Foru Araubidea
ezabatuta geratu zen. Bizkaia eta
Gipuzkoa industrializatzen hasi ziren.
Bitartean Araba, burgesia industrialik
ez zeukanez, ekonomia motelaldian
sartu zen, neurri handi batean
kleroaren esanetara ziharduen klase
ertainak gidatuta.

Horrela, laurogeiko hamarkadan,
Gasteizko auzo berriak Hirigintza
Plan jakin baten arabera eraiki
ziren, lehentasuna emanez parkeei,
aisiarako eremuei eta bizi kalitateari;
hiriaren nortasunari eustea eta
biztanleria gero eta handiagoari
bizilekua ematea uztartuz. Horrela

planifikatu zen lehen auzoa, San
Martin, erreferentzia hartuta, hiria
ziztu bizian zabaldu da; hazkunde
hori, azken urteotan, batez ere Lakua,
Salburua eta Zabalgana auzoetan
gertatu da.
Aparteko aipamena merezi du eraztun
berdea deritzonak. Hiria inguratzen
duten parke eta berdeguneen sarea
da eta etorkizunean Gasteizen birika
izateko eta hiria eta Landa Eremua lotzeko dago pentsatua. Egun
parke hauek osatzen dute eraztuna:
Salburua, Zabalgana, Armentia,
Alegria ibaia, Gamarra, Abetxuko
eta Atxa-Landaberde, baina oraindik
beste gune batzuk falta dira
eraztunean sartzeko.
Horrela, Gasteiz bizkor modernizatu da, eta industria jarduerak eta
teknologia berriak sartzeak enpresa,
industria eta zerbitzu sarea berritzen
lagundu dute. Udal, hirigintza, kultura
eta kirol zerbitzuak ugaritu dira; bai
eta unibertsitate zerbitzuak ere, Euskal
Herriko Unibertsitatearen Arabako
campusa bertan jarri denetik. Aldi
berean, zerbitzu hiri gisa sendotu egin
da Euskal Autonomia Erkidegoaren
hiriburu bihurtu zenetik, Eusko
Legebiltzarraren 1980ko maiatzaren
20ko ebazpenaren bidez.
Gasteizko eraikin eta leku
garrantzitsuak:
Goiuri jauregia: antzinako jauregi
errenazentista da. Hiriaren Erdi
Aroko harresiari atxikita dago.
Oihaneder (Montehermoso) jauregia: XVI. mendekoa, errenazentista.
Kordoi Etxea: arkitektura gotiko
zibilaren eredua da. XV. mendean
eraiki zen eta XIII. mendeko dorrea
dauka. Etxe horretan izendatu zuten
Aita Santu Adriano VI.a, aldi baterako
bertan bizi zela.
Bendaña jauregia: errenazentista
da, XIII. erdian eraikia, eta bertan

dago BIBAT museoa, Arabako
Fournier Karta Museoa eta Arabako
Arkeologia Museoa batera biltzen
dituena.
Eskoriatza-Eskibel jauregia: errenazentista.
Aldundiaren jauregia: Arabako
Foru Aldundiaren egoitza. Gasteizko
neoklasiko berantiarra da, karratua,
harlanduz eraikia.
Ajuriaenea jauregia: euskal lehendakariaren bizileku ofiziala eta Eusko
Jaurlaritzaren egoitza da 1980az
geroztik. 1918an eraiki zuten, Serafin
Ajuriaren familiaren bizilekutarako,
eta garai hartako euskal arkitekturaren
adibide ona da.
Zulueta jauregia: XX. mende
hasieran hotel-etxe gisa eraikia.
Portaloia hiriko antzinako Merkataritza Etxea zen. XV. mendean eraiki
zuten, eta gotikoa da.
Andarren dorrea hiriaren defentsarako zeuden dorreetako bat da.
XV. mendean eraiki zuten, eta gotikoa
da.
Plazako Done Jakue Ospitalea:
Done Jakue bidekoa zen, Ileko Andre
Maria izenaz.
Babes-etxe zaharra. XV-XVI.
mendeetako eraikina.
Aihotz plaza: Erdi Aroko hiriaren
mugan dago, San Bizente eta San
Mikelen elizen aldapan. Izena eliza
horren absidean dagoen aihotz
gasteiztarrari zor dio. Haren gainean
egiten zuen zin hiriko sindikoak.
Andre Mari Zuriaren plaza edo
Plaza Zaharra. Hiriko gune nagusia
da. Bertan egiten dute bat alde
zaharreko eta zabalguneko kalerik
tipikoenetako batzuek, eta kristaldun
begiratokiak dauzkaten etxeek
inguratzen dute. Erdian Gasteizko
Batailaren oroitzapen monumentua
dago.
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Arkupeak. Arkupeak dauzkan kale hau
XVIII. eta XIX. mendeen artean eraiki
zen. Mailakako eraikin batzuen bidez
hiri zaharraren eta zabalgunearen
arteko aldea gainditzen da. Aihotz
plazatik Plaza Berriaren atzealdera
jaisten da.
Plaza Berria. Arkupeak dauzkan plaza
handia da eta Antonio Olagibelek
diseinatu zuen 1781ean, alde zaharra
eta orduan eraikitzen ari ziren
zabalgune berria lotzeko. Multzoaren
elementurik garrantzitsuena udaletxea da, apainketa neoklasikokoa.
Gasteizko parke eta lorategi
ugarien artean honakoak dira azpimarratzekoak: Florida parkea: XIX.
mendean eraiki zen, garai hartako
lorategi frantsesen antzera. Lorategi
botaniko handia da eta 100 espezie
inguru dauzka. Prado parkea: Erdi
Arokoa da. XII. mendearen inguruan
eraiki zen, artzaintzako lekua zen
larre batean, eta betidanik izan da
txakurrak paseatzeko lekua. Senda
- Frai Frantzisko - Cervantes San Prudentzio: ibilbideak Florida
parkea eta Armentiako zelaiak
batzen ditu. 3 km luze da, gutxi
gorabehera. Judimendi parkea:
judutarren hilerria zena, Judutarren
mendia (judutar auzoa) deritzonaren
ondoan, udalaren eskuetan geratu
zen 1492an Errege-erregina Katolikoek egotzi zituztenean. Egun
lorategi ederrak dauzkan parkea da,
Gasteizen erdian. Arriaga parkea
eta, batez ere, Gasteizko eraztun
berdea:

eta van Dycken margolanak daude.
Done Jakueren kapera azpimarratu
behar da: XV. mendean eraiki zen eta
Santiagorako erromesak igarotzeko
tokia zen. Katedrala eraberritzen ari
dira eta mundu osoko adituek ikertu
dute, bere bitxikeria arkitektonikoak
direla-eta, besteak beste, lehenago
egindako eraberritzeengatik jasan
dituen desitxuratzeak.
Andre Mari Sortzez Garbiaren
katedrala (katedral berria). XX.
mendean eraikitako katedral tenplua,
neogotikoa. Eskultura eta pintura
modernistak dira azpimarratzekoak.
San Pedro Apostoluaren eliza.
XIV. mendeko tenplu gotikoa, XII.
mendeko tenplu baten hondarren
gainean eraikia. Hiriaren hegoaldeko
harresiari atxikita dago. Eliz atari
zaharra da aipatzekoa, San Pedroren
eta Andre Mariaren bizitzako eszenak
dauzkaten erliebeekin. Haien azpian
Ama Birjinaren eta apostoluen
irudiak daude.
San Mikel Goiaingeruaren eliza.
XIV. mendean eraiki zen, euskal
estilo gotikoan. Eliz atari gotikoa da
aipatzekoa. Bertan dago hiriko zaindari
den Andre Mari Zuriaren kapera.
San Bizente Martiriaren eliza: San
Bizenteren gotorlekuaren gainean
eraiki zen, XV. mendean. Estiloa
euskal gotikoa da.
San Antonioren komentua.
Moja klaratarren komentua, XVII.
mendekoa.

Gasteizko katedralak eta elizak:

Santa Kurutze komentua. Moja
domingotarren komentua, XVI.
mendekoa.

Santa Maria katedrala (katedral
zaharra). XIV. mendeko eraikin
gotikoa; XVII. mendeko dorrea dauka.
Elizpearen azpian hiru atari zabaltzen
dira, estatuaz eta erliebez apainduak.
Barruan, kaperek irudi gotikoak,
flamenkoak eta italiar errenazentistak
dauzkate. Ezkerreko kaperetan Rubens

Armentiako San Prudentzioren
basilika (Armentiako San Andres).
XII. mendeko estilo erromanikokoa da,
Arabako zaindari den San Prudentzioren omenezkoa. Elizpe hirukoitza
da aipatzekoa. Zenbait garaitako
maisuen eskulturak gordetzen ditu.
Nabe bakarra dauka, gurutzadura eta

oinplano erdizirkularreko absidedun
burua dauzka. Harlandu onekoa da eta
modu klasikoko leihoak eta zutabeak
dauzka. Atea hegoaldeko horman dago
desmuntatuta, eliz atariaren azpian,
XVIII. mendeko eraberritze baten
ondorioz. Beste zati batzuen artean,
bi tinpano nabarmentzen dira. Batek
Kristo, hamaika apostoluak, Enoch eta
Elias dauzka, aingeru bik inguratuta.
Besteak bildotsa erakusten du, alde
banatan San Joan Bataiatzailea eta
Isaias dauzkala, eta bi aingeruk krismoia
daramate. Harburu koroa zoragarria
da. Gai nagusiak dira gorputz osoko
gizakiak, buruak, animalia musikariak,
jandako buruak, etab.
Gasteizko museoak:
Artium Arte Garaikidearen Euskal
Museoa. 2002. urtean inauguratu
zuten. Erdi Aroko gunearen ondoan
dago. Arte moderno eta garaikidearen
bilduma handia gordetzen du.
Artista garrantzitsuen bilduma ibiltariak ere erakusten ditu. Picasso,
Dali, Oteiza, Txillida, Tapies, Saura,
Barcelo, Cristina Iglesias eta abarren
lanak ere bai .
Elizbarrutiko Arte Sakratuaren
Museoa. Katedral berrian dago eta
lurraldeko ondare artistiko erlijiosoa
eskaintzen du. Honako ataletan dago
banatuta: harria (harrizko tailua);
enborra (zurezko tailua); taula (ohol
gaineko pintura); mihisea (mihise
gaineko pintura); zilarra (urregintza) eta
liturgia (liturgiako gauzak eta altzariak).
Natura Zientzien Museoa. XVI.
mendeko jauregi edo gotor etxe
batean, Andre Otxandaren dorrean,
dago. Dinosauroen, iktiosauroen eta
Kretazeoko marrazoen eskeletoak
gordetzen ditu. Bost kontinenteetako
intsektu bilduma era bai. Bilduma
botanikoak, zoologikoak eta geologikoak dauzka. Urizaharreko anbar
hobikoak dira azpimarratzekoak.

Arabako Arma Museoa. Garai
guztietako armak ikus daitezke
bertan, Historiaurreko aizkoretatik
hasi eta XX. mendeko pistoletara.
Hirian egindako indusketetan
Historiaurreko, Erdi Aroko eta XV.
mendeko aurkikuntza handiak egin
ziren, eta ekialdeko armak, arabiarrak
eta afrikarrak ere aurkitu ziren.
BIBAT museoak Bendaña jauregian
dauka egoitza. Bertan Arabako
Arkeologia Museoa dago eta Araban
aurkitutako trikuharriak, eskultura
erromatarrak eta Erdi Aroko piezak
erakusten dira. Arabako Fournier
Karta Museoa ere bertan dago.
Gasteizko jarduera bereizgarrietako
bat kartagintza izan zenez, 6.000
karta-sortatik gora erakusten dira,
eta haietako batzuk oso antzinakoak
dira.
Arte Ederren Museoa. Augusti
jauregian dago. Museoak XIV.
mendeko eskulturak, XVI.eko triptiko
flamenkoak, Ribera bezalako maisu
espainolen margolanak eta Espainiako
pintura modernoa erakusten ditu.
Besteak beste, Picasso eta Zuloagaren
lanak ikus daitezke. Museoak arreta
handia jarri dio euskal pintura
kostunbristari.
Jaiak eta gertakizunak
Apirilaren 28a - San Prudentzio arabarren zaindaria; maiatzaren 1a Estibalizko Andre Maria - arabarren
zaindaria; uztailaren 25a - Blusaren
eguna; abuztuaren 4tik 9ra - Andre
Mari Zuriaren jaiak; iraileko Ama
Birjinaren ondoko astelehena
(irailaren 8a) - Olarizuko erromeria;
Gabonetan, jaiotza erraldoia jartzen
da Florida parkean.
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Gaztelu /
Castillo

Altitudea: 663 m. Biztanleak: 64.
Historia: Kontzeju hau Gasteiztik
5,5 km hegoaldera dago. Gasteizko
Hego-mendebaldeko Landa Eremukoa da. Izenak bertan egon zen
gazteluren bat aipatzen du, baina
egun herriaren izena da geratu den
aztarna bakarra. Lehen aipamen
idatzia 1025ekoa da, Donemiliagako
Kartularioan. Malizaezako Merindadekoa zen. Hiriari XIII. mendean
eman zitzaizkion Gasteizko herrixka
zaharretako bat da. XIX. mendeko
gerren eszenatoki izan zen.
Ondarea: San Martinen parrokia
eliza XVI. mendekoa da; erretaula
nagusia eta alboetako erretaulak,
XVII. mendekoak.
Jaiak: azaroaren 11 (San Martin).

Gobeo

Guereña

Ilarratza

Altitudea: 504 m. Biztanleak: 30.

Altitudea: 509 m. Biztanleak: 30.

Altitudea: 521 m. Biztanleak: 98.

Kontzeju hau Gasteizko erdigunetik
6 km ipar-mendebaldera dago.
Gasteizko Ipar-mendebaldeko Landa
Eremukoa da.

Ondarea: XVI. mendeko jauregi
dorreak Zarate-Astegietarren armarria dauka eta Fernando Zarate
Martinez Agurainek fundatu zuen.

Kontzeju hau Gasteizko udalerrikoa
da.

Ondarea: San Pedroren elizak
apaindurarik gabeko ataria dauka,
gotiko berantiarra, XVI. mendekoa;
XVII. mendeko dorrea; erretaula
nagusia rococo eta neoklasikoaren
artekoa. Arrosarioko Andre Mariaren
irudi interesgarria, Gregorio Valdivielsok egina.

San Joanen parrokia elizak XVI.
mendeko absidea eta ganga dauzka;
erretaula nagusia XVII. eta XVIII.
mendeetakoa da; alboetako erretaula
neoklasikoak; Astegieta-Urbinarren
eta Zaratetarren armarriak.

Jaiak: ekainaren 29a, San Pedro
eguna.

Gometxa

Herriko San Bartolomeren baselizak
erretaula neoklasikoa dauka.
Jaiak: abuztuaren 24a (San Bartolome).

Ihurre / Yurre

Ondarea: Santa Eulaliaren parrokia
elizak XVI. mendeko fabrika eta
ataria dauzka; Erretaula nagusi
barrokoak banku garaia, gorputza eta
atikoa dauzka; alboetako erretaula
rococoak; XIX. mendeko dorrea.
Jaiak: abenduaren 10a eta uztailaren
bigarren igandea.

Jungitu /
Junguitu
Altitudea: 519 m. Biztanleak: 95.
Kontzeju honetan Ilarratza eta
Landazuritarren jauregiak egon ziren.

Altitudea: 560 m. Biztanleak: 56.
Historia: Kontzeju hau Gasteizko
hiritik hego-mendebaldera dago.
Gometxako dorrea egon zen. Lopez
Gometxari egozten zaio jatorria.
Enrique Trastamararen eta Pedro I.a
Krudelaren arteko gerra zelaia izan
zen; aliatuen eta Napoleonen armadaren arteko Gasteizko bataila ere
gertatu zen bertan, 1813an.

Ondarea: Donemiliagaren parrokia
elizak pinturak dauzka gangetan,
gurutzaduraren erdian; erretaula
nagusi neoklasikoa; Fatimako (lehen
Arrosarioko) Ama Birjinaren erretaula
bat; Landazuri, Gebara, Larrintzar eta
Lazarragarren blasoiak.
San Antonioren baseliza 1751n
berreraiki zen.

Ondarea: Antzaldatzearen parrokia elizak erretaula nagusi barroko
txikia dauka; alboetako erretaulak
estilo berekoak dira.

Anian, Jungitutik gertu zegoen
desgertutako herrian, Antzako San
Martinen baseliza dago.
Jaiak: azaroaren 12a (Donemiliaga).

Jaiak: maiatzaren 6a.
Altitudea: 506 m. Biztanleak: 48.
Historia: Kontzeju hau Zadorra
ibaiaren eskuineko ertzean dago,
Gasteizko erdigunetik 5,5 km iparmendebaldera. Foronda udalerrikoa
izan zen, hura Gasteizek bere egin
zuen arte. Egun Gasteizko Iparmendebaldeko Landa Eremuaren
barruan dago.
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Krispiñana /
Crispijana

Legarda

Lubiano

Margarita

Altitudea: 526 m. Biztanleak: 39.

Altitudea: 540 m. Biztanleak: 33.

Altitudea: 506 m. Biztanleak: 42.

Altitudea: 506 m. Biztanleak: 21.

Kontzeju honetan dorre bat egon
zen. 1350ean Fernan Ruiz Gauna
artxidiakonoa zen bertako jauna.

Historia: Kontzeju honetan bi dorre
egon ziren, Lubianotarrena eta Ilarratza,
Arbulo, Matauco eta Miñaotarrena.
Haien leinuek osatu zuten Lubianoko
jaunen ingurua.

Historia: Kontzeju hau Gasteiztik 11
km mendebaldera dago. Gasteizko
Hego-mendebaldeko Landa Eremukoa
da. Herriko elizan erromatar hilarri
baten aztarnak aurkitu dira. Herriari
buruzko lehen aipamen idatzia
1025ekoa da, Donemiliagako Kartulariokoa, eta ordurako Margarita
zeritzon. Ariñezko Ermandade eta
Udalerrikoa izan zen 1920ko hamarkadan Gasteizek bereganatu zuen
arte.

Historia: Kontzeju hau Gasteizko
hiritik 6 km mendebaldera dago.
Gasteizko Ipar-mendebaldeko Landa
Eremukoa da. Krispiñana berandu
agertzen da agiri historikoetan.
1332an Gasteiz hiriari batu zitzaion,
eta harrezkero hangoa izan da,
Gasteizko ermandadeko herri gisa
hasieran, eta kontzeju gisa geroago.
XV. mendearen azken aldean dorre
feudala egon zen, Gardaguchin
(egungo Legardagutxi). 1487an Pedro
Olarte zen bertako jauna.
Ondarea: San Joan Ante Portam
Latinam parrokia elizak erretaula
nagusi neoklasikoa dauka; 1878ko
dorrea; alboetako erretaulak, garai
berekoak.
Jaiak: maiatzaren 6a (San Joan Ante
Portam Latinam).

Lasarte
Altitudea: 569 m. Biztanleak: 120.
Historia: Kontzeju hau Antso Adoretsuak eman zion Gasteizi 1286an.
Kapare Frankoen Batzarraren egoitza
izan zen.
Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen parrokia elizak XIII. mendearen
azken aldeko ataria dauka; fabrika
gotikoa, XVI.ekoa; abside poligonala;
XII. mendeko leihate erromanikoak.
Ez dago erretaula nagusirik, eta
alboetakoak barrokoak dira.
Jaiak: abuztuaren 15a (Andre Mariaren
Jasokundea).

Ondarea: San Andresen parrokia
elizak XIII. mendeko fabrika dauka,
baina gero eraberritzeak izan ditu;
dorre erromanikoak leihate ajimeztu
estuak dauzka; erretaula nagusi
rococoa.
San Antonen baselizak XVIII.
mendearen azken aldeko erretaula
neoklasikoa dauka.
Jaiak: urtarrilaren 17a (San Anton).

Lermanda
Altitudea: 508 m. Biztanleak: 16.
Kontzeju hau Zadorra ibaiaren ertzean
dago, Legardagutxiko errota ospetsua egon zen lekuan.
San Estebanen parrokia elizak
1857an eraikitako harlanduzko kanpai
horma dauka; XVII. mendeko erretaula
nagusi barrokoa; alboetakoak estilo
berekoak.
Jaiak: ekainaren 24a (zaindariaren
jaiak). Inauteriak, “Museco” pertsonaiarekin.

Lopidana
Altitudea: 505 m. Biztanleak: 23.
Ondarea: Kontzeju honetan dagoen
Andre Mariaren Garbikundeko
elizako atariak erliebeak dauzka
zutabeetan eta hiru arkibolta; XIII.
mendeko fabrika du, eta leihateak
hegoaldean.
Jaiak: otsailaren 2a (Andre Mariaren
Garbikundea).

Jaiak: abuztuaren 18a.

Mandojana
Altitudea: 525 m. Biztanleak: 21.
Legardako kontzejuko herria da.
Ondarea: San Estebanen parrokia
elizak jatorrizko tenpluaren barruko
egitura erromanikoa dauka; alboko
kaperan, horma hobian, 1625ean
Calatravako zalduna zen Francisco
Mandojanaren irudia, otoitzean;
erretaula nagusia barrokoaren azken
aldekoa da, 1745ekoa.
Jaiak: urriaren 1a.

Ondarea: Kortazartarren dorrea
XVI. mendearen hasierakoa da eta
Kortazar-Urbinarren armarria dauka.
San Tomas Apostoluaren elizak
XVII. mendeko erretaula nagusia
dauka. Hurrengo mendean eraberritu eta margotu egin zuten, irudiak erantsiz. Alboan, Urbinarren
XVI. mendeko kaperak burdin sarea
dauka sarreran.
Jaiak: irailaren 18a, San Tomas eguna.
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Mendiola

Altitudea: 574 m. Biztanleak: 162.

Martioda

Ondarea: Kontzeju honetatik gertu
San Joan Mendiola dorrea zegoen,
eta bertan Ruiz San Juandarrak eta
Gaunarrak bizi ziren.

Martioda

Matauco

Mendiguren

Altitudea: 535 m. Biztanleak: 11.

Altitudea: 528 m. Biztanleak: 37.

Altitudea: 515 m. Biztanleak: 39.

Historia: Kontzeju honetan, Juan
Hurtado Mendoza, Zaharra, izan zen
Martiodako jauna; 1332an Gaztelako Koroarekin sinatutako Arabako
Itunean agertu zen.

Ondarea: Kontzeju honetako San
Pedro Apostoluaren parrokia elizaren XIII. mendeko atariak zizelkatutako arkiboltak dauzka goialdean,
eta hegalak giza eta animalia irudiak dauzkaten harburuak dauzka;
erretaula nagusia barrokoa da, XVII.
mendearen erdialdekoa.

Historia: Kontzeju hau Araka
menditik gertuko ordoki batean
dago, Gasteiztik ipar-mendebaldera.
Autobia eraiki zenean herria zatituta
geratu zen. Antzina Foronda udalerrikoa izan zen. Bertakoei “koipeztoak” esaten diete.

Ondarea: Bertan Urrialdoko herri
hustua dago. XIII. mendeko eliza
erromanikoaren hondakinak gorde
dira.
XIII. mendeko Hurtado Mendoza
dorreak lubakia eta sarrerako zubia
gorde ditu; fatxadan gezileihoak;
barruan, pinturak, ekialdeko gaiekin.
San Joan Ebanjelariaren parrokia
elizak XVI. mendeko ataria dauka;
XV.eko mentsula heraldikoak;
klabeetan, Mendoza-Hurtadotarren
armarriak; XVIII.ko erretaula nagusi
barrokoa; alboan, XIV. mendeko
harrizko irudi gotikoa; alboetako
erretaulak ere XIV. mendekoak.
Jaiak: irailean.

Santa Katalinaren baseliza ere
badago, egun hilerriko kapera.
Jaiak: ekainaren 29a (San Pedro eta
San Paulo).

Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen parrokia elizak bost arkuko
elizpea eta XIII. mendeko ataria
dauzka; erretaula nagusia bi garaitakoa da; sagrarioa eta bankua, XVII.
mendekoak; gainontzekoa, neoklasikoa; Antiguako Andre Mariaren
irudia, Andra Mari estilokoa, XIV.
mendekoa da.
Jaiak: irailean.

Andre Mariaren Jasokundearen
parrokia elizak errenazimenduko atari
dintelduna dauka, XVI. mendearen
azken aldekoa; erretaula nagusia,
XVII.ekoa, eta haren buru egiten duen
Andre Mariaren irudia, Erdi Arokoa,
XIV. mendekoa; alboetako erretaulak
XVIII.ekoak.
Olarizuko gurutzea, izen bereko
mendiaren tontorrean eta Mendiolatik
hurbil dagoena, 1952an eraiki zuten.
Bertako larreetan erromeria herrikoia
ospatzen da irailean.
Jaiak: abuztuaren 15a (Andre Mariaren
Jasokundea).
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Mendozako herriak lotura estua dauka
Mendozarren leinuarekin. Kapare
familia hori Laudio ingurukoa zen
jatorriz, eta Haroko etxe boteretsuaren
mendekoak ziren han. Mendozarren
bigarren mailako adar bat Mendoza
herrian finkatu zen, leku estrategikoa
zelako, eta bertan dorretxea eraiki zuen.
Familiaren adar horretatik Gaztelan
finkatu ziren zenbait kide sortu ziren,
eta horrela sortu zen Infanterriko
dukeen leinurik boteretsuenetako bat.
Mendozako hiriak eta auzoko Estarrona hiriak Mendozako Ermandadea
osatu zuten, Mendozako Kuadrillan
sartuta zegoena. XIX. mendean
Mendozako Ermandadea Mendozako
Udalerri bihurtu zen, eta 1965ean
Gasteizek bere egin zuen.
Ondarea: Aipatzekoa da Mendozarren dorretxea edo Infanterriko
dorrea. XIII. mendekoa da eta 1963an
eraberritu zuten. Mendibil dorrea,
egun nekazaritza etxe dena. Bertan
egon zen Mendibildarren etxea, eta
gero Orgaztarrena. Mendozako pikota
zaharra ere gorde da, XVI. mendekoa.
San Estebanen parrokia elizak XIII.
mendeko ataria dauka eta 1963 arte
ez zuten aurkitu, hormaz ezkutaturik
baitzegoen. Egun ere itsututa dago.
Erdi Aroko bataiarria; erretaula nagusi
neoklasikoa.
Jaiak: urriaren 12an, Pilare egunean.

Altitudea: 551 m. Biztanleak: 16.

Kontzeju hau Gasteizko udalerrikoa
da eta 590 metroko altueran dago,
Gasteizko hiritik 6,5 km hegoekialdera.

Ondarea: San Bizente Martiriaren
eliza erromanikoak XIII. mendeko
fabrika eta erretaula nagusi barrokoa
dauzka; XIV. mendeko gurutzearen
tailua.
Jaiak: Herriko jaiak orain ez dira
publikoak, urtarrilaren 22an ospatzen
dituzte auzokoek, familiartean.

Miñao /
Miñano Mayor
Altitudea: 528 m. Biztanleak: 23.
Historia: Kontzeju hau Gasteizko
hiritik 9,5 km iparrera dago. Herritik
4 km eskasera, Miñaogutxi aldera,
Arabako Teknologia Parkea dago.
Herriaren lehen aipamen idatzia
1025ekoa da, Menganogoyen izenez;
1257an Meñano mayor izenez; 1331n
Minnano mayor izenaz. Alfontso XI.ak
emanda Gasteizko Ermandadeari
atxikita geratu ziren herrixketako bat
da. 1835ko apirilaren 1ean armada
karlisten eta O’Donell liberalaren
arteko bataila gertatu zen bertan.
Ondarea: San Laurendiren eliza
da aipatzekoa. XIII. mendekoa da
eta fabrika gotikoa eta erretaula
neoklasikoa dauzka. Ate gotikoak
aztarna erromanikoak ditu; XIII.
mendeko ataria.
Jaiak: uztaileko azken igandean.

Mendoza

Historia: Kontzeju hau Gasteiztik
11 km iparraldera dago. Herrixka
honen ondoan Gernika herri hustu
edo desagertua dago. Herriaren
lehen aipamen idatzia 1025ekoa da,
Mengano izenaz. Alfontso XI.aren
garaietatik Gasteizko Ermandadeari
atxikitako herrixketako bat da.

Altitudea: 590 m. Biztanleak: 45.

Ondarea: San Pedro Apostoluaren
parrokia elizak bost arku zorrotzeko
Erdi Aroko elizpea dauka; bataiarria
ere Erdi Arokoa da; erretaula nagusia
XVIII. mendekoa (1761); alboetako
erretaula neoklasikoak.
Jaiak: ekainaren 29an, San Pedro
egunean.

Oreitia
Altitudea: 534 m. Biztanleak: 70.
Historia: Kontzeju honen ondoan,
Erdi Aroan, Done Jakue bideko
erromesentzako ospitalea egon zen,
Estibalizko Andre Mariaren santutegi
erromanikoaren oinean.

Oreitia

Historia: Kontzeju hau hirigunetik
12 km mendebaldera dago. Jatorrian
bi herrik osatzen zuten, Mendozak
eta Mendibilek, baina XIV. menderako
leku bakarra osatzen zuten. XIV.
mendean errege lurra bihurtu zen,
baina ez zen inoiz Mendozako jaunen
eta Infanterriko dukeen nahietatik
guztiz kanpo geratu.

Monasterioguren

Ondarea: Gebara-Lazarragarren
jauregi gotorra zenbaitetan eraberritu dute, XVI. mendean eta berriki.
Gebara eta Lazarragarren armarriak
gorde ditu. Dorre Zuria ere bai.
Beheko jauregia ere deitzen zaion
Ortiz Zarate dorreak Gebararren
armarriak gorde ditu fatxadan.
San Julian eta Santa Basilisaren
parrokia elizak XIII. mendeko elementuak ditu. Hegoaldeko horman,
idi begi baten gainean, zaldun batek
Done Jakue bidea erakusten du
lantzarekin. Arku zorrotzeko ataria,
XIII. mendekoa; Erdi Aroko baoak; XVI.
eko bataiarria; erretaula nagusia XVII.
mendearen bigarren erdikoa.

Otazu

Altitudea: 521 m. Biztanleak: 112.

Miñaogutxia /
Miñano Menor

Jaiak: irailaren lehena eta urtarrilaren 9a.
Otobarren / Hueto Abajo

Mendoza
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Otazu
Altitudea: 545 m. Biztanleak: 68.
Historia: Kontzeju hau hirigunetik
4 km. ekialdera dago, Gasteizko
mendien azken adarretan. Otazuren
lehen aipamen idatziak Donemiliaga
Kukulako Rejakoak dira, XI. mendekoak.
1332an Otazu Gasteizko hiriari atxikita
geratu zen, Alfontso XI.ak emanda.
Ondarea: San Martinen parrokiako
XIII. mendeko atari erromanikoak
erliebe geometrikoak dituen lau
arkibolta dauzka; XVII.eko erretaula
nagusiak zutabe joniarrak eta ebanjelarien pinturak dauzka; alboetako
erretaulak neoklasikoak dira. Eliza
honetako bi Andra Mari Gasteiza
eraman zituzten eta egun hiriburuko
elizetan gurtzen dira.
Jaiak: uztailaren 4a.

Otobarren /
Hueto Abajo

Otogoien /
Hueto Arriba

Retana

Altitudea: 527 m. Biztanleak: 46.

Altitudea: 551 m. Biztanleak: 61.

Kontzeju hau Gasteizko erdigunetik
13 km ipar-mendebaldera dago.
Gasteizko Ipar-mendebaldeko Landa
Eremuko kontzejuetako bat da. Iraganean honako izenak izan zituen:
Oto, Oto de Yuso, Hueto de Yuso,
Güeto eta Güeto Abajo.

Historia: Kontzeju hau Gasteizko
erdigunetik 14 km. ipar-mendebaldera
dago. Iraganean honako izenak izan
zituen: Oto, Oto de Suso, Hueto
de Suso, Cueto, Ueto eta Güeto
Arriba, egungo izenera iritsi arte.
X. menderako Otobarrenekin bat
eginda zegoen. 1493an herrixka biak
definituta zeuden.

Historia: Kontzeju hau Gasteizko
hiritik 8 km iparrera dago. 1973an
Retanan atari zabaleko aztarnategi
arkeologikoa aurkitu zen. Bertan
Historiaurreko aztarna litikoak, Eneolitoko zeramika eta erromatarren
garaietako aztarnak daude. Herriaren
lehen aipamen idatzia 952koa da,
Erentana izenaz; 1025ean Erretanna
izenaz ageri da; 1257an, Retainna
izenaz. Alfontso XI.ak emanda 1332an
Gasteizi atxikita geratu ziren herrixketako bat da. Erdi Aroan Retana
dorrea egon zen bertan, Arriagan eta
Arkaian ere egoitzak dituena.

Bertan Dorrea izeneko lekua egon
zen, Otogoieneko bidean. Dorrea
Hurtado Mendoza jaunena zen.
Ondoan dagoen Otogoien herriarekin
batera, Otoetako Ermandadea osatu
zuen, XIX. mendean ermandadea
udalerri bihurtu zen arte. Otobarren
zen hiriburua eta udalerriko herri
nagusia. 1975ean Otoetako Udalerria
Gasteizi atxikita geratu zen.
Ondarea: San Bizenteren eliza XIII.
mendeko Arabako elizarik bereizgarrienetako bat da. Osagai aipagarri
asko dauzka, baina haien artean San
Blasen erretaula nabarmentzen da.
Izen bereko kaperan dago eta XVI.
mendean margotutako zortzi taulak
osatzen dute.

Otogoien / Hueto Arriba

Jaiak: San Bizente egunean, urtarrilaren 22an.

Ondarea: Andre Mariaren Jaiotzaren
parrokia eliza erromanikoa da, XIII.
mendekoa. Hiru begiko kanpai horma,
bataiarri landua, erretaula nagusi
barrokoa eta Andre Mariaren XIV.
mendeko irudia dauzka.
Done Jakueren eta Santa Anaren
baselizak ere badaude.
Jaiak: irailaren 8a (Andre Mariaren
Jaiotza).

Altitudea: 527 m. Biztanleak: 43.

Ondarea: San Estebanen parrokia
jatorriz Erdi Arokoa da, baina egungo
eraikina XVIII. mendekoa da. XVIII.
mendearen azken aldeko erretaula
nagusi rococoa.
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Subillana
Gasteiz /
Subijana de
Alava
Altitudea: 568 m. Biztanleak: 50.
Kontzeju hau hiritik 14 km. hegomendebaldera dago. 1025ean agertu
zen lehen aipamen idatzia, Subillana
izenaz. Bertan gertatu zen Gasteizko
bataila, 1813an. Bertan ingelesak eta
portugesak Napoleonen armadaren
aurka borrokatu ziren.
Ondarea: Jauretxea; herriaren
hegoaldean dago eta eraikinik
bereizgarriena da. XVIII. mendeko
jauregi barrokoa da.
San Estebanen parrokia elizak XVII.
mendeko osagaiak dituen erretaula
nagusia dauka. Beste erretaula bateko
obra dauka, aurreko mendekoa,
eta baita geroagokoa ere, XVIII.
mendekoa.
Seme ospetsuak: Simon Anda Salazar
Manila eta Filipinetako gobernadorea
izan zen XVIII. mendearen erdialdean.

Subillana Gasteiz / Subijana de Alava

Jaiak: San Mateo egunean, irailaren
21ean, eta abuztuaren 3an.

Ullibarri
Arrazua
Altitudea: 539 m. Biztanleak: 53.
Historia: Kontzeju honetan Doipa
herrixka egon zen, baina XVII. mendean
desagertu zen. 1802an Doipako San
Joanen baseliza zegoen bertan.
Ondarea: San Estebanen parrokia
elizak atari protogotikoa dauka, XIII.
mendekoa; XVII.eko erretaula nagusia;
alboko erretaula eta gurutzadurako
pinturak XVII. mendekoak dira.
San Julianen baseliza hilerriko kapera
da gaur egun.
Jaiak: irailaren azken igandean.

Uribarri
Nagusia /
Ullibarri de los
Olleros

Uribarri
Dibiña /
Ullibarri Viña

Altitudea: 644 m. Biztanleak: 56.

Ondarea: Kontzeju honetako Andre
Mariaren Jasokundearen parrokia
elizak hiru elizpe dauzka, XIII.
mendeko baten gainean eginak, eta
XVII.ean eta hurrengo mendeetan
eraberritu zituzten; XIII. mendeko
bataiarriak egikera ederra dauka;
erretaula nagusia errenazimentukoa
da. Alboetako erretaulak, barrokoak.

Kontzeju honetan Uribarri Eutxi
herrixka egon zen.
Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen parrokia elizak hiru
arkuko elizpea dauka; XVI. mendeko
bataiarriak garai bereko harrizko
horma hobia dauka; erretaula nagusia
XVI. mendearen azken aldekoa da, eta
alboetakoak neoklasikoak.
Jaiak: abuztuaren 15a (Andre Mariaren
Jasokundea).

Altitudea: 549 m. Biztanleak: 39.

Jaiak: abuztuaren 15a.

Villafranca
Altitudea: 549 m. Biztanleak: 182.
Ondarea: Kontzeju honetako San
Andres Apostoluaren parrokia elizak
hiru arkuko elizpea dauka; ataria XVI.
mendearen erdialdekoa da; erretaula
nagusia, barrokoaren azken aldekoa,
rococo eraginekin; alboetako erretaulak, neoklasikoak.

Zerio
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Zerio
Altitudea: 535 m. Biztanleak: 28.
Historia: Kontzeju hau Zerio izenaz
agertzen da Donemiliaga Kukulako
Rejan. 1332an lotu zitzaion Gasteizi.
Parrokia Kexaako San Joanen domingotar komunitatearen babespean
egon zen.
Ondarea: Done Jakueren parrokia
elizak XVIII. mendeko erretaula
nagusi neoklasikoa dauka; haurra
daukan Ama Birjinaren irudia, Erdi
Arokoa, XIII. mendekoa.
Jaiak: uztailaren 25a (Done Jakue), eta
abuztuaren azken igandea. “Braulio”
pertsonaiaren jaitsiera ospetsua da.

Zuhatzu /
Zuazo de Vitoria

Zumeltzu /
Zumelzu

Altitudea: 537 m. Biztanleak: 74.

Altitudea: 621 m. Biztanleak: 38.

Ondarea: Kontzeju honetan dorre
bat egon zen. Gorde den bakarra,
Lizarra-Zuhatzuko jaunen armarria
daukan fatxada bat.

Ondarea: Kontzeju honetako San
Joan Bataiatzailearen elizak XVII.
mendeko erretaula nagusia, bankua
eta gorpuz nagusia dauzka. Erretaulek
Arrosarioko Ama Birjinaren eta
San Josefen XVII. mendeko irudiak
dauzkate.

San Estebanen parrokia elizak hiru
arkuko elizpea eta atari erromanikoa
dauzka; erretaula nagusia rococoa
da; alboetako erretaulak Arrosarioko
Ama Birjinarena eta San Sebastianena
dira.
Jaiak: abenduaren 26a (San Esteban).

Jaiak: ekainaren 24a (San Joan
Bataiatzailea).
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Guardia Arabako
Errioxako Kuadrilla
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A

rabako Errioxak 316,3 km2 ditu, eta lurralde barrutiaren ikuspegitik Araban ondoen definiturik dagoen
kuadrilletako bat da, argi bereizitako eta Errioxako sistema geografikoan sartutako eskualde natural bat hartzen
baitu. Lurraldearen mugek nortasun berezia ematen diote paisaiari: iparraldean, Toloño eta Kantabriako mendilerroak
ditu, kareharrizko masa eskergak, gune batzuetan 1300 m ere badutenak; hegoaldean, Ebro ibaia da muga, baliabide
iturri handia, komunikabidea eta pertsona, produktu eta kulturen truke bidea. Bi muga horien artean ordoki baxu
batzuk daude, elkarren segidan; ordokien batez besteko altitudea 430 m da; apur bat etzanik daude, eta sakan ugarik
bananduta. Gizakiaren aztarnak nabarmenak dira: batez ere mahastiak, inguruaren ezaugarririk behinena.
Arabako Errioxaren klima da, zalantzarik gabe, eskualdearen erakargarri ugarietako bat, barneko klima
mediterraneoa: udaberrian eta udazkenean egiten du euri gehien, eta udak lehorrak izaten dira;
orduan, lurraldeko tenperaturen batez besteko altuenak izaten dira bertan; gainera, neguak epelak
izan ohi dira.
Arabako Errioxa abantaila handiko lurraldea izan da historian zehar gizakiak bertan kokatzeko.
Mundu megalitikoan zeuden antzinako artzain kulturetatik hasi (haien berebiziko talde hilobiak
iritsi zaizkigu, trikuharriak) eta egiazko hirigintzaren aurreko lehenengo kokalekuetaraino (herrixka
gotortuak eta herri handi protohistorikoak). Erromatarren garaian ere trinko populaturik egon zen
lurraldea. Orduko erreferentzia nabarmenenak lan publiko handiak dira. Antzinaroaren amaieratik Erdi
Aroaren hasierara bitarteko mende ilunen ondoren, inguru horrek berriz gora egin zuen, birpopulatzeko
fenomenoaren ondorioz, orduko Nafarroako Erresumaren eraginpean; izan ere, eskualdea erresuma horrekin bat
eginda egon zen bere historiaren zati handi batean. Nafarroaren eta Gaztelaren arteko mugalde izatearen egoera
berezi horretan, hiribildu batzuk sortu ziren, zeinek bere foruak zituela, XII.-XIII. mendeetan. Azkenean, behin betiko
Gaztelaren mende geratu eta gero, gertakari erabakigarria izan zen 1486an Guardia eta bere herrixkak Arabako
Ermandadean sartzea.
Biztanle kopuruaren bilakaera ere historiarekin eta gizarte eta ekonomia egoerarekin lotuta egon zen. Ekonomiari
dagokionez, beti presente egon den mahatsa aipatu behar da. Nekazaritzan, zalantzarik gabe, mahastia da jarduerarik
garrantzitsuena eta ezagunena lurralde honetan. Ziur dakigu mahastizaintza Erdi Arotik egon dela bertan, eta oso
litekeena da erromatarren garaian ere egotea. Industria eboluzionatzen ari da oraindik, eta herri nagusien ondoan
badaude industrialde batzuk, hala nola Bastidan, Guardian eta Oionen.
Eskualdearen egitura politiko eta administratiboari dagokionez, gaur egun Guardia - Arabako Errioxako Kuadrillak 15
udalerri eta, horien barruan, 23 herri hartzen ditu.
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Bastida / Labastida
udalerria

Azalera: 38,17 Km². Biztanleak: 1506.
Ia Ebro ibaiaren urertzean dago. Bastida eta Gatzaga Buradon herriek osatzen dute udalerria. Azken hori udalerria izan zen,
eta 1970. urtean ondoan zeukan Bastidako udalerrian sartu zen.

Bastidako lurretako lehen biztanleak Neolitokoak izan ziren. Ordukoak dira
inguruetatik komunitate nomadaren bat igaro zela adierazten duten animalia
hondar gutxi batzuk eta gubil eta harri ezpal zenbait. Erromatarren garaian,
Bastidako lurretatik erromatar galtzada bat igarotzen zen, Briviescatik Iruñera
zihoana. Goi Erdi Aroko nekropoliak ere badaude haitz garaietan eta ibaierreketatik hurbil. Garai hartan hiria gune militar garrantzitsua izan zen. Horren
erakusgarri da garai batean Tolonio deitu zitzaion eta gaur egun Toloño den
mendiaren gaineko gotorleku zaharra. Herria gaztelu horren azpian hazi zen, eta
hiribildu gisa XII. mendetik XIV. mendera bitartean fundatu zuten Nafarroako
monarkiaren eskutik. Antso Jakitunak fundatu zuen tenplu-gotorlekua, gaur egun
Kristo Santuaren baseliza dena. Nafarroako monarken babespean jarraitu zuen
XIII. mendera arte, eta 1200 inguruan Gaztelaren mende geratu zen. Fernando III.
ak Bastidako forua eman zuen 1242. urtean.
Bastidak urrezko aroa izan zuen XVII. mendetik XVIII. mendera bitartean;
ekonomia asko garatu zen, eta herriak eraikuntza eta azpiegiturak hobetu zituen.
Parrokia eliza 1602. urtean inauguratu zuten. XVIII. mendean ere jarraitu zuen
oparoaldiak. Hala ere, mendearen amaieran gainbehera hasi zen, Frantziako
Iraultzaren aurkako gatazkaren eraginez. Gainbehera XIX. mendera ere luzatu
zen. XX. mendean suspertu ahal izan zen, turismoak gora egin zuenean eta
nekazaritzara aurrerapen berriak iritsi zirenean.
Ondarea: Bastidako monumentuen artean hauek nabarmendu behar dira:
Udaletxea, barroko berantiarrekoa. Kale Nagusia: jauretxe eta jauregitxo ugari,
armarri zizelkatuak, atalase zabalak eta oinetxeak. Toloñoko arkua: hiribilduan
iparraldetik sartzeko atea izan zen, harresia zeharkatuz. Larrazuriko arkua:
estilo errenazentistako tenplu txiki bat dago bi hormatxo sendoren gainean,
erdi-puntuko arku zabal bat tartean hartzen dutela eta harrizko troxa zabal bati
eusten diotela.
Jasokundeko Andre Mariaren parrokia eliza. XVI. mendean ekin zioten eliza
eraikitzeari; zatirik handiena XVII. mendean egin zuten, eta XVIII.ean amaitu;
horregatik esan dezakegu estilo barrokoan sartzen dela. Tenplua apaintzen duten
tailu oparo eta margolanez gain, XVIII. mendeko organo bat ere gorde du, Euskal
Herriko garrantzitsuena.
Kristo Santuaren baseliza. Erdi Aroko baseliza hau XII. mendean hasi ziren
egiten, estilo erromanikoan, eta bigarren atala gotikoa du. Santa Luziaren
baseliza. Ebroren urertzean dago. San Ginesen baseliza. Toloño mendiaren
hegalean dago, izen bereko parkean eta Bastidako herritik kilometro batzuetara.
Jaiak: Erlikien jaiak Cardenako Martiri Santuen ohoretan egiten dira, abuztuko
lehen igandean, 6tik 12ra bitartean.

Bastida / Labastida

Historia: Udalerriko hiriburua da, eta hango ekonomia lehen sektorean oinarritzen
da ia erabat, zehazki, mahastizaintza eta ardogintza garrantzitsu batean; turismoan
ere badu.

Gatzaga Buradon / Salinillas de Buradon

Altitudea: 549 m. Biztanleak: 1400.

Gatzaga Buradon / Salinillas de Buradon

Bastida / Labastida

Bastida / Labastida

Guardia - Arabako Errioxako Kuadrilla | 111

Gatzaga
Buradon /
Salinillas de
Buradon
Altitudea: 504 m. Biztanleak: 106.
Historia: Bastidako udalerriko
kontzeju bat da. Izena ematen dion
gatz iturburuak aberastasun handia
ekarri zion aspaldiko hiribildu honi.
Gaztelako Antso IV.ak fundatu
zuen 1264. urtean. Done Jakue
bidearen adarretako bat hartzen du,
Gipuzkoatik Santo Domingo de la
Calzadara zihoana. Hainbat mendetan,
Gaztelako Erresumaren eta Nafarroako
Erresumarenartekomugakogotorlekua
izan zen. Geroago, Koroaren hiribildu
izateari utzi, eta jaun baten eskuetara
igaro zen. Hiribilduak judutegi bat izan
zuen, harik eta 1492. urtean kanporatu
zituzten arte. Mendeak igaro ahala,
herria garrantzia galtzen joan zen eta,
horrenbestez, 1970ko hamarkadaren
amaieran, ondoan zeukan Bastidako
udalerrian sartu zen.
Ondarea: Hirigune historikoan
Erdi Aroko harresia dago, 1264an
hiribildua fundatu zen garaikoa.
Sarmiento, Aiala eta Gebararren
dorrea eta Oñatiko kondeen jauregia,
elizaren dorrea inguratzen duena. Kale
Nagusia: eraikuntza oneko zenbait
etxe armarridun daude.
Andre Mari Sortzez Garbiaren
parrokia eliza. Erretaula nagusiaren
estiloa barroko frantsesa da. Juana
Acuña Enriquesen hilobia du barruan,
Gebara leinuaren armarriarekin; beste
aldean, Pedro Velez Gebara senarraren
hilobia dago (XVI. mendea), Acuña
leinuaren armarriarekin. Dorrea XVII.
mendekoa da.
Horrez gain, bi baseliza ere badaude:
San Josefen baseliza, Las Carreras
izeneko lekuan, eta San Mikelen
baseliza, izen bereko auzoan.
Jaiak: abuztuaren 29an, herriko
zaindari den San Joan Lepogabetuaren ohoretan.
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Bilar / Elvillar
udalerria

Azalera: 17,50 Km². Altitudea: 585 m. Biztanleak: 357.
Historia: Udalerri honek gotorleku kutsua du, parrokiaren dorrea eta etxe multzoa haran sakon baten gainean duela.
Kaleetako bat “Zerkagoien” deitzeak aditzera eman dezake harresiz inguratuta egon zela egiaz. Antzinatik jendeztatuta
egon da, aurkitu dituzten aztarnen arabera. Los Husos haitzuloa Neolito berantiarrekoa da, K.a. 3000. urtekoa gutxi
gorabehera, eta funtsezko tokia du Euskal Herriko Historiaurrean. Bertan etxe abereak, laboreak landu izanaren aztarnak
eta lehen ukuiluak aurkitu dituzte, abeltzaintza sendoa eta ondo errotua izan zen seinale.
Erdi Aroan Nafarroako Erresumakoa izan zen, Guardiako hiriari loturik. Garai batean Elvillar de Laguardia deitu zen, harik
eta 1667. urtean hiribildu tituluarekin bereiztea lortu zuen arte. Bilarreko judutegi baten aipamena ere badago, 1474koa.
Ondarea: Udalerriaren lurretan dago “El encinal” trikuharria, esparrua ixten duten sei lauza dituena. Horrez gain,
Chabola de La Hechicera trikuharria dugu, Euskal Herriko garrantzitsuenetako bat. Tumuluak bi solairu zentrokide ditu,
erdian ganbera heptagonala duela eta korridorea bereizte lauza baten bidez erdibitua. 9 lauzak osatzen dute ganbera, irudi
poligonala eratuz; 5 lauzak eta ixteko lauzek eratzen dute galeria. Giza gorpuzkinez gain, hainbat gauza aurkitu zituzten:
harrizko kolpekariak, aizkora leunduak, zeramika puskak eta abar.
Herriko plaza Arabako onenetariko bat da, daukan tamainari, erregulartasunari eta ikuspegi zabalari erreparatuta.
Laukizuzena da, eta XVIII. mendeko plazen ohiko antolamendua du: laukizuzen bat, alde laburretan, aurrez aurre, udaletxea
eta eliza dituena, eta alde luzeetan oinetxeak.
Jasokundeko Andre Mariaren eliza. XVI. mendearen hasieran ekin zioten eliza eraikitzeari. Herriko antzinako gazteluaren
gainean eraiki zuten; oraindik ikus daitezke gazteluaren hormak atari nagusian. Nabea oso garaia da, eta areto erako
oinplanoa du. Korurako sarbidea nabarmendu behar da, berebiziko eskailera dauka eta. XVIII. mendeko bataiarria ere artelan
bikaina da.
Jaiak: Jai nagusiak Jasokundeko Andre Mariaren ohoretan egiten dira, abuztuaren 15ean eta 16an (San Roke eguna).
Abuztuaren 18an erromesaldia egiten da. Maiatzaren 15ean, San Isidro.

Guardia - Arabako Errioxako Kuadrilla | 113

Elciego
udalerria

Azalera: 16,32 Km². Altitudea: 451 m. Biztanleak: 1.050.
Udalerri hau Ebroren adarra den Rio Mayor ibaiaren ertzean dago, hegi batean. Gizartea eta ekonomia ardoaren inguruan
antolatuta dago, dela ardogintzan, dela ardoarekin loturiko turismoan. Ardo munduko denetariko moldeak daude Elciegon:
mahastizainak, urteko ardoa egiten duten upeltegi txikiak, familia upeltegiak nahiz upeltegi handiak. Bertako mahastizaintza
antzina-antzinakoa da, baina XVI. eta XVII. mendeetan zabaldu zen mahastia udalerriko lurretan eta ekoizpena lehen baino
zazpi aldiz handiagoa izatera iritsi zen.
Elciegori buruzko lehen lekukotasun idatzia 1067. urtekoa da, Donemiliaga Kukulako Kartulariokoa. Ezin daiteke Elciegoren
historiaz hitz egin Guardiako Forua kontuan eduki gabe. Antso VI.a Jakitunak eman zuen foru hori 1164. urtean. Elciegoko
herrixkak, beste batzuek bezala, foru horren onurak jaso zituen. XVI. mendera arte, Elciegoko biztanleak Guardiako
hiribilduaren jurisdikzioan egon ziren. 1583. urterako, ordea, Elciego hiribildua zen.
XVIII. mendean egin ziren herriko lan nagusiak: Plaza Nagusia, udaletxea, Plazako Andre Mariaren baseliza eta abar. XIX.
mendean ekonomia sendotu egin zen, etorkizun senez. Euskalerriaren Adiskideen Elkarteak hobekuntza teknologikoak
egitea eta Errioxako ardoa sortzea bultzatu zuen.
Ondarea: XVII. mendean “jauretxeak” eraikitzen hasi ziren: Burdinen etxea edo Navarrete Ladron Gebara jauregia, Ramirez
de la Piscina familiaren hiri jauretxea, XVII. eta XVIII. mendeko jauregi barrokoa eta Zarate Nabar jauregia, XVIII.
mendeko jauretxea. Plaza Nagusia. Hiri plaza proportzionatu bat da. Bi alde luzeetan XVI. eta XVIII. mendeetako etxeak
daude. Udaletxea. Funtsean, XVIII. mendeko Euskal Herriko ohiko administrazio eraikinen modura eginda dago.
San Andresen parrokia eliza. Arkitektura estilo bat baino gehiago du, lehen atalen gotikotik hasi eta sakristia berriaren
neoklasikoraino. Harlanduz eraiki zuten XVI. mendean.
Plazako Andre Mariaren basilika. XVIII. mendeko eraikuntza da, baina aurreko beste baten gainean eraikita dago.
Jaiak: uztailaren 2an, Guardiatik independentzia lortu izana gogoratzeko; irailaren 8an zaindariaren jaiak, Plazako Andre
Mariaren ohoretan.
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Eskuernaga /
Villabuena de Alava
udalerria

Azalera: 8,48 Km². Altitudea: 478 m. Biztanleak: 317.
Historia: Udalerri hau Ebroren adarra den Herrera ibaiaren bi aldeetan dago, ibar sakon batean. Funtsean, mahastiaren
labore bakarretik eta Errioxako ardoa egitetik bizi da herria. Garai batean, Villaescuerna izeneko Guardiako herrixka bat zen.
Hiribildu titulua erdietsi zuen 1661. urtean.
Ondarea: Hirigunean jauretxe errenazentista eta barroko ugari daude. Indianoaren etxea (XVIII. mendea), barrokoa, eta
Solanako markesaren etxea nabarmentzen dira.
San Andresen eliza. 1538-1728 tartean eraiki zuten; hortaz, estilo bat baino gehiago du, gotikotik hasi eta barrokoraino.
Ataria mendebaldera begira du, eta han jarri zuten 1693. urtean santu titularra, horma hobi batean. Erretaula nagusia
Errenazimentukoa da, eta gurutzaduretan erretaula barrokoak dauzka, bai eta XVI. mendeko bataiarri bat ere.
San Torkuato eta Santa Mariaren baseliza. XIV. mendeko irudi bat eta leihate erromaniko bat dauzka.
Jaiak: maiatzaren 15ean, San Torkuatoren ohoretan.
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Guardia / Laguardia
udalerria

Azalera: 81,08 Km². Biztanleak: 1513.
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El Campillar
Altitudea: 412 m. Biztanleak: 26.
Guardia / Laguardia

Guardiako udalerriko herri bat da;
izatez, Guardiako auzo bat.

Guardia /
Laguardia
Altitudea: 635 m. Biztanleak: 1349.
Historia: Guardiako jurisdikziokoak
dira El Campillar auzoa, Paganos
kontzejua eta Laserna herria.
Historiaurrean, Neolitoan, jendeztatua zegoen. Inguruetan aztarna
arkeologiko asko aurkitu dira, eta
oraindik ere gehiago agertzen dira.
Neolitoaren amaieratik Brontze Aro
Beteraarte(K.a.1000)megalitismoaren
hileta fenomenoa agertu zen. Bereizgarria da dolmen edo trikuharri
deituriko hilobi monumentuak
(hilobi kolektiboak) egiten zituztela.
Guardian lau trikuharri aurkitu dira:
Huesera gaina, Layaza, Sotillo eta San
Martin. Horiez gain, 1985. urtean,
ustekabean aztarnategi bat aurkitu
zuten Guardiatik gertu, interes
arkeologiko handikoa San Joan
Ante Portam Latinam. Aldi berean
egindako ehorzketa kolektiboa da.
Gutxienez 289 pertsona ehortzi
zituzten, eta kalkulatu ahal izan da K.a.
3035etik 3365era bitartean ehortzi
zituztela, Azken Neolitoa deitu dioten
une kultural batean. Brontze Arora
aurrera eginda, La Hoya herrixka
dugu, Euskal Herriko aztarnategi
garrantzitsuenetako bat. Lehen
kokalekua K.a. XV. mendekotzat jo da;
bertan, indoeuropar populatzaileak
harremanetan jarri ziren inguruetan
lehendik bazeuden kultura megalitikoekin. Garai hartarako herrixka hesi
batez babesturik zegoen; hesiaren
hirurehun eta hirurogei metro gorde
dira; hasieran egurrezkoa izan zen eta
gero harlangaitzezkoa.

Erromanizazioaren aldiari dagokionez, “Las Pilas del Camino de
Logroño” deitzen zaion erromatar
aztarnategia dugu. Egindako
indusketan, erromatarren garaiko
buztinola baten hondakinak aurkitu
zituzten. Eraikuntzarako zeramika
egiten zen bertan.
X. mendean, 908. urte inguruan
ziurrenik, Antso Abarka nafar
erregeak gaztelu bat eraikiarazi
zuen, gaur egun Arabako Errioxa
den eskualde osoa mendean zuen
muinoaren iparraldean, Nafarroa
gorde eta babesteko, mairuek eta
gaztelauek noizbehinka eraso
egiten baitzioten. Horrela sortu
zen Guardia, helburu militar handi
batekin. Guardiako gaztelua, mugan
egonik, Nafarroako nagusietako bat
izan zen XIII. mendetik XV. mendera
bitartean. 1164. urtean Antso VI.ak
hiri forua eman zion Guardiari, eta
hiribildu mailara igo zuen. Antso VII.a
Azkarrak, gaztelua ez ezik, hiribildu
osoa gotortu zuen, eta gotorleku eta
bastioi menderaezin bihurtu. Harresiak
lau ate zituen kanpoaldearekin
lotzeko: mendebaldean, Paganosko
atea; hegoaldean, “Mercadal” atea;
hego-ekialdean, San Joan atea; eta
ipar-ekialdean; Santa Garazi atea.
Harategi atea, XV. mendean ireki
zuten, ekialdean. Erdi Aro osoan
zehar, nafarren eta gaztelauen arteko
borroken ondorioz, Guardia jabe
baten eskutik bestearenera igaro zen
hainbat aldiz. Azkenean, Gaztelaren

mende geratu zen behin betiko
1461. urtean, eta, hogeita bost urte
geroago, Guardia eta bere herrixkak
Araban sartu ziren.
Guardia gotorleku gisa zuen garrantzia
galduz joan zen XVI. mendean, eta ez
zen gehiago izan guduen gertaleku.
Bakealdia egon zen, eta, ondorioz,
hiribildua handitu eta aberastu
egin zen, ardo salerosketari eta han
kokatu ziren familia garrantzitsuei
esker. XVIII. mendean, gizartea sakon
aldatu zen, eta Felix Maria Samaniego
nabarmendu behar da. Guardian jaio
zen, 1745. urtean, eta Euskalerriaren
Adiskideen Elkarteko kide izan zen.
Guardiak gotorleku izaera hartu zuen
berriz XIX. mendean; izan ere, zeukan
kokaleku geografikoagatik, borroka
militarren leku izan zen atzera
ere. Napoleonen aurkako gerran,
frantsesek hartu eta arpilatu egin
zuten. Karlistaldiek herria deseginda
utzi zuten. XX. mendearekin, Guardia
suspertzen hasi zen pixkanaka.
1936ko gerraren ondoren, 1970eko
hamarkadatik aurrera, handitzen eta
hedatzen hasi zen.
Ondarea: San Joan Bataiatzailearen
eliza. Hegoaldeko ataria trantsizioko
Erromanikokoa da, XII. mendearen
amaierakoa. Baketoiez osatutako
bost arkibolta ditu. Arkuak zorrotzak
dira barnealdean, eta kanpoaldekoa
ia biribila da. Ezkerraldean, fusteak
berriz erabat zizelkatuak dituzten
bi zutabe gorde dira. Zutabe horien
kapitelek iradokitzen dute gotikorako

trantsizioaldikoak direla. Eliza babes
hesiaren zati da. Tenpluaren zatirik
handiena XIII. eta XIV. mendeetakoa
da. Zati gotikoa da hori. Nabeen
apaindura soila da. Absideak ere
garai horretakoak dira, eta bakoitzak
garaiera bat du. San Joanek zentzua
galdu zuen tenplu-gotorleku gisa
XVI. mendean, eta zenbait lan egin
zituzten bertan. Dorre almenaduna
kanpandorre baketsu bihurtu zuten.
Eliza iparralderantz zabaldu zuten,
eta oinaldean Pilareko Ama Birjinaren
kapera gehitu zioten. Pilareko Andre
Mariaren tailua tenpluaren antzinako
ate nagusiaren mainelekoa da (XIIIXIV).
Errege-erreginen Andre Mariaren
eliza. Eraiki zuten aldietako zatiak ikus
daitezke. Oinplano laukizuzenekoa
da, eta luzetarako hiru nabe ditu.
Lehen aztarna artistikoak elizaren
kanpoaldean daude; XII. mendeko
osagaiak dira. Mende horretan hasi
ziren eraikitzen, estilo erromanikoan.
Kanpandorrea tenpluaren oinaldean
dago. Abade Dorrea antzinako gaztelu
bat da, eta hiribilduko harresiak
babesteko zen. Bi aldi bereizten dira
eraikuntzaren eta estiloaren aldetik.
Lehena Trantsizioko Erromanikokoa,
XII. mendekoa eta XIII. mendearen
hasierakoa. Bigarrena XIII. mendetik
XIV. mendera bitartekoa da.
Jaiak: ekainaren 24an; dantzak
egiten dira “El Cachimorro” izeneko
pertsonaiarekin.
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Laserna
Altitudea: 420 m. Biztanleak: 46.
Ebro ibaiaren ondoan dagoen herri
txiki bat da.
Ondarea: Herrian sartu baino metro
batzuk lehenago Assako gazteluaren
hondakinak ditugu. XIV. mendean
eraitsi zuten.
Las Casetaseko Andre Mariaren
eliza. Tamaina txikikoa da, eta erretaula rococoa du, San Mikelen irudi
barrokoa daukana. Sakristian Andre
Mariaren irudi bat du.

Paganos
Altitudea: 577 m. Biztanleak: 92.
Ondarea: Kontzeju honetara iristeko
bidetik, saihesbide bat hartuta,
Berberanako parkera iristen da. Hor
dago izen bereko baseliza, estilo
erromanikokoa. Abside karratua
du. Herri txiki honetan Juan Ortiz
Zarateren etxea eta Jasokundeko
Andre Mariaren eliza, XVI. mendekoa,
nabarmendu behar dira. Elizak atari
eta erretaula errenazentistak dauzka.
Guardiako errepidean San Martin
trikuharria dago.

Paganos

Jaiak: otsailaren 3an, San Blas
egunean, “Marmarisola” izeneko
dantzarekin.
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Iekora / Yecora
udalerria

Azalera: 18,80 Km². Altitudea: 694 m. Biztanleak: 309.
Historia: Udalerri hau Nafarroako mugan dago, eta Errioxatik oso hurbil, bi ibarren artean zangalatrau, Kantabria eta Kodes
mendilerroen oinetan. Donemiliaga Kukulako Kartularioan, XI. mendean, Equora eta Ecora izenekin ageri da. Guardiako
herrixka izan zen, harik eta 1669. urtean Karlos II.a erregeak hiribildu titulua eman zion arte.
Ondarea: Iekorako Erdi Aroko iturria nabarmendu behar da (“Iturri zaharra” edo “tutuen iturria” esaten diote), bai eta
mairuen iturria ere, zaharberrituta dagoena.
San Joan Bataiatzailearen eliza. Gotikoaren eta errenazentistaren arteko estilo batean egina da. Oinplano karratuko
dorrea du, XIV. mendekoa. Ataria errenazentista da: arkua eta aingeruz beteriko arkitrabea ditu, eta korintoar kapitelak
dituzten bi zutabe.
Herritik kanpo, Bertzijanako Andre Mariaren baseliza dago; XIV. mendeko irudi bat du. Herrian hamalau baseliza ere egon
ziren garai batean.
Jaiak: Igande Santua ospatzen dute maiatzean; herrikoak baselizarantz jaisten dira Bertzijanako Andre Mariaren bila.
Abuztuaren amaieran, Esker Oneko Egunaren jaietan, zaindariaren irudia baselizara itzultzen dute Iekoratik.
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Kripan
udalerria

Azalera: 12,52 Km². Altitudea: 696 m. Biztanleak: 193.
Historia: Kripango udalerria Kantabriako mendilerroaren hegoaldeko hegalean dago. Arabako Errioxako herri
garaienetako bat da. Hiribildu gisa 1669. urtean bereizi zen. El Nacedero izeneko parkeak paisaia ederrak ditu.
Ondarea: Inguruetan, Peña Larga haitzuloko aztarnategi arkeologikoa dago, 1985ean aurkitua. Handik hurbil Los
Husos haitzuloa, 1965ean aurkitua. Arabako zeramika estratigrafia osoenetariko bat du. Neolitotik Brontze Arora
bitarteko aztarnak atzeman dituzte. Horrez gain, Los Llanos trikuharria dago, 1980ko hamarkadan aurkitua.
San Joan Bataiatzailearen parrokia eliza. XVII. eta XVIII. mendeetan eraiki zuten, eta hiru nabe ditu. Erretaula
nagusia Barrokoaren lehen aldikoa da. Aurretikoak dira Santa Maria elizaren hondar erromanikoak (XII. mendea).
San Sebastianen baseliza eta San Martinen baseliza gorde dira.
Jaiak: urtarrilaren 28a, San Tirso eguna. Maiatzean, San Isidro eta San Tirsorako erromesaldia. Irailaren 8a, jaiak Ama
Birjinaren ohoretan.
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Lantziego / Lanciego
udalerria

Azalera: 24,20 Km². Biztanleak: 679.
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Biasteri /
Viñaspre
Altitudea: 603 m. Biztanleak: 62.

Assa
Altitudea: 400 m. Biztanleak: 40.
Historia: Herri hau Ebro ibaiaren
urertzean dago. Erromatarren
garaitik daude herri honen gaineko
datuak, hala nola erromatar zubiaren
hondakinak. “Mantible” zuen izena,
eta Ebro ibaia gainditzeko igarobide
garrantzitsua izan zen. Erdi Aroan
Assako gaztelutik zaintzen zuten
zubia, baina XIV.-XV. mendeetan
erabiltzeari utzi zioten eta gainbehera
etorri zen. Lehenengo gainbehera
garaia arabiarrek Iberiar penintsula
mendean hartu zutenean gertatu
zen, baina lehengoratu egin zen Assa
Done Jakue bidearen barruan geratu
zenean, harik eta, XI. mendean,
Logroñon zubi bat eginarazi zuten arte.
Orduan hasi zen bigarren gainbehera,
eta, azkenean, zubia hondatu egin
zen XV. mendean. Gaztelua bertan
behera utzi eta gero desagertzean,
Assa jenderik gabe geratu zen. XIX.
mendearen erdialdean, Lantziegoko
udalerrian sartu zen.
Jaiak: Assako auzoan ez da berezko
jairik egiten.

Historia: Herri hau oso antzinatik
egon da jendeztatua. Duela 5000
urteko giza gorpuzkinak eta tresnak
aurkitu dituzte, besteak beste, San
Gines aldean. Biasteri ageri den
lehen agiriak 1094. urtekoak dira,
Donemiliaga Kukulako Kartulariokoak,
Binasperi izenaz. Forma hori gaur
egungo Biasteri euskal izeneraino
bilakatu zen. Biasteri eta Laguardia
nahastea XVIII. mendearen bigarren
erditik dator. Martinez Ballesterosek
ikusi zuen “Viasteri” aipatzen zela
frantsesen, herbeheretarren eta
italiarren XVII. eta XVIII. mendeetako
mapa batzuetan, eta Laguardia zela
ondorioztatu zuen. Formaren aldetik
“Viasteri” aldaera horrek eta Viñaspre
egungo izenak antz handiegirik ez
izateak erraztu zuen huts egitea.
Biasteri oso aipatua izan zen Arabako
Batzar Nagusiek XVI. mendearen
hasieran eginarazi zuten GasteizLogroño bide garrantzitsua zela eta.
Hiribildu titulua erdietsi zuen 1699ko
martxoaren 18an, eta Guardiatik
bereizi zen.
XIX. mendearen amaieran Lantziegoko udalerrian sartu zen.
Ondarea: Jasokundearen eliza.
Ataria XVII. mendekoa da, eta
erretaula nagusiak banku bikoitza
du: behekoak erliebeak dauzka, eta
goikoak lau ebanjelariak; erdiko
solairuan, Jasokundea. Aurreko beste
tenplu baten gainean eraiki zuten.
Jaiak: ekainaren 24an, San Joan
egunean. Abuztuaren 25ean, San
Gines egunean.

Lantziego / Lanciego
Altitudea: 545 m. Biztanleak: 577.
Historia: Udalerri hau lehen aldiz 1257. urtean agertu zen agirietan. 1366rako jada
azaltzen dira bere lehen datu demografikoak, Nafarroako Erresumaren barruan.
1632ko apirilaren 1ean erdietsi zuen hiribildu titulua eta Guardiatik bereizi zen.
Ondarea: Lantziego garrantzizko kulturagune izan da XVI. mendetik, eta garai
hartako artista batzuk bertan kokatu ziren, hala nola Olatetarrak, Mendietatarrak
eta Juan Salcedo. Arkitektura zibilean, Armendaritzeko andere markesaren
jauregia nabarmendu behar da; Udalaren egoitza da gaur egun. XVIII. mendeko
arkitekturaren adibide ona da, fatxada bikaina eta harlanduzko bi solairu dituela.
Kale Nagusian badaude nobleziaren arkitekturaren adibide gehiago ere; Larrain
Hotela nabarmentzen da guztien artean.
San Azisklo eta Santa Viktoriaren eliza. Harlanduzko eraikina da, eta gurutze
latindarreko oinplanoa du. Jatorrizko eraikuntza XVI. mendekoa da. Tenpluaren
barruan, nabarmendu beharrekoak dira Errenazimentuko erretaula nagusia,
Santa Anaren erretaula (XVI), eta organo barroko bikaina.
Landako Andre Mariaren baseliza. Santa Mariaren tailu erromanikoa dauka,
“Andra Mari” motakoa.
Herriko pertsona ospetsuak:
Juan Gonzalez Salcedo (XVI-XVII), pintorea.
Lope Mendieta (XVII), muntatzailea.
Jose Mendieta (XVII-XVIII), tailugilea.
Miguel Mendieta (XVIII), tailugilea.
Sebastian Iradier Salaberri (1809-1865), musikaria.
Jose Maria Montoya (1811-1900), jeneral karlista.
Marino Amestoy (1883), misiolaria.
Luis Aramayona Ibañez (1895-1971), musikaria.
Lorenzo Fernandez Viana Ugarte (1883-1929), eskultorea.
Jaiak: maiatzaren 15ean, San Isidro Nekazaria. Irailaren 8an, Landako Andre
Maria. Azaroaren 17an, San Azisklo eta Santa Viktoria santu martiriak.
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Lapuebla de Labarca
udalerria

Azalera: 5,99 Km². Altitudea: 492 m. Biztanleak: 920.
Historia: Udalerri hau “Misamayor” muinoaren hegoaldeko hegalean dago. Herriaren jatorria zor zaio Guardiak Ebro
ibaia txalupaz gainditzeko zeukan beharrari, Nafarroako Sonsierra Gaztelarekin lotzeko. Erdi Aroan ibilbide horrek errege
igarobidearen maila erdietsi zuen. Lapuebla de Labarcak ibaia zeharkatzeko txalupa horretatik (“barca”) hartu zuen izena.
Guardiatik 1631. urtean bereizi zen.
Ondarea: Jasokundeko Andre Mariaren eliza. XVI. mendeko eraikuntza da. Ataria arku handi baten gerizpean dago.
Arku horrek bost arku eskartzanoko arkupe bati eusten dio, alboetan bi dorre desberdin daudela. Oinplano laukizuzena du.
Arkuak zorrotzak dira, eta gangek giltzarri platereskoak dituzte. Erretaula Errenazimentukoa da, eta zantzu barrokoak ditu
eskultura eta erliebeetan; lehen ataleko eta tabernakuluko irudiak nabarmendu behar dira. Nabean zehar XVII. eta XVIII.
mendeko beste erretaula batzuk daude. Assako Andre Mariarena nabarmendu behar dugu. “Andra Mari” motakoa da, XIII.
mendearen amaierakoa edo XIV.aren hasierakoa.
Jaiak: abuztuaren 24an, San Bartolome egunean, eta otsailaren 3an, San Blas egunean.
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Leza
udalerria

Azalera: 9,92 Km². Altitudea: 569 m. Biztanleak: 232.
Historia: Udalerri hau Kantabria mendilerroaren hegalean dago. Guardiako jurisdikzioko herria izan zen, 1666. urtean
hiribildu titulua erdietsi zuen arte.
Ondarea: Kale Nagusiko XVI. mendeko etxe eta jauregi batzuk nabarmendu behar dira.
San Martinen parrokia eliza. Harlanduzko eraikina da, eta bi gorputzeko dorrea du. Ataria Isabel estiloaren adibide bikaina
da, XV. mendearen amaierakoa, ziurrenik.
Jaiak: abuztuaren 14tik 17ra San Roke zaindariaren jaiak ospatzen dituzte.
Kultura Astea azaroaren 11 inguruan.

124 | Araba herriz herri

Mañueta /
Baños de Ebro
udalerria

Azalera: 9,46 Km². Altitudea: 425 m. Biztanleak: 358.
Historia: Mañueta landa eremuko udalerria da, eta Ebro ibaiaren urertzean dago. Mañueta / Baños de Ebro egungo
izen elebiduna 1997. urtean hartu zuen. Biztanle gehienek nekazaritza eta, zehazki, mahastizaintza dute ogibide. Hurbil
dagoen San Kiles mendian herri gotortu protohistoriko baten aztarnak, Burdin Aroko zeramika dekoratuak eta erromatarren
hondakinak aurkitu dituzte. Erdi Aroan herria Baños de Navarra deitzen zen. Guardiako hiribilduaren barrutikoa izan zen,
1666. urtean hiribildu bihurtu zen arte.
Ondarea: Herrian eraikin zibilak nabarmentzen dira. Kale Nagusian etxebizitza errenazentista bat dago, XVI. mendekoa,
harlanduz egina. Iturri plazatxoan XVIII. mendeko eraikin barroko bat dago.
Antiguako Andre Mariaren parrokia eliza. Atari barrokoa du, XVIII. mendekoa. Fabrika bi garaitakoa da, lehena XVI.
mendekoa eta bigarrena XVIII.ekoa. Gurutze latindarreko oinplanoa du, burualde zuzenekoa, eta nabeak hiru atal dauzka.
Erretaula nagusia barrokoa da, XVII. mendekoa. Dorrea, XVIII. mendekoa.
San Kristobalen baseliza. Oinplano laukizuzena du, burualde oktogonalekoa.
Jaiak: uztailaren 10ean, San Kristobalen ohoretan, eta abuztuaren 24an, San Bartolomeren ohoretan.

Guardia - Arabako Errioxako Kuadrilla | 125

Moreda
udalerria

Azalera: 8,67 Km². Altitudea: 462 m. Biztanleak: 270.
Historia: Udalerri hau mendixka baten hegalean dago, Oion eta Nafarroako mugaren bitartean. Herri honi buruz gorde
den agiri idatzi zaharrena 939. urtekoa da; latinezko diploma bat da, Gaztelako eta Arabako konde Fernan Gonzalezek
Donemiliaga Kukulako monasterioaren alde izendatutako botoak jasotzen zituena. Herria, XII. menderako, agiri ugaritan
ageri da aipatuta Moreda gisa. Guardiako kontzejukoa zen, eta 1666. urtean Karlos II.ak hiribildu pribilegioa eman zion.
Ondarea: Zenbait eraikin berezi gorde ditu, armarriak, erdi-puntuko atariak eta egutera galeriak dituztenak.
Andre Mariaren eliza. XVI. mendeko eraikuntza da, eta garai hartatik korua, bataiarria, atari platereskoa eta nabeko
zenbait elementu gorde dira. Barruan, erretaula nagusi barrokoa nabarmendu behar da, Kristo Santuaren irudi ederraz
gain. Moredako Andre Mariaren irudiak joera erromaniko-gotikoaren eragina du, eta bat dator Euskal Herriko “Andra Mari”
tradizionalekin.
Jaiak: abuztuaren 15ean, Jasokunde egunean. Baina Moreda “Judasen erreketak” egin du ezagun; Pazko Igandean ospatzen da.

126 | Araba herriz herri

Navaridas
udalerria

Azalera: 8,92 Km². Altitudea: 536 m. Biztanleak: 233.
Historia: Navaridasko udalerria Toloño-Kantabria mendilerroaren eta Ebro ibaiaren arteko erdibidean dago. Historiaren
aldetik, hasieran bi herri izan ziren: Navaridas Yuso eta Navaridas Suso. Lehen aipamena 1366. urtekoa da. Orduan, Guardiako
herrixka bat zen, beste batzuekin batera. Karlos II.ak hiribildu titulua eman zio 1666an.
Ondarea: Sodupetarren jauregia. XVIII. mendekoa da, eta garai batean udaletxea izan zen. Hiru solairuko jauretxe bat da,
estalki simetrikoa duena. Barruan koba edo upeltegia duen eraikin bakanetako bat da herrian.
Sortzez Garbiaren parrokia eliza. Hirigunearen goialdean dago. Hiru alditan eraiki zuten: XV. mendearen erdialdean, XVI.
mendean eta XVII. mendearen amaieran. Erretaula nagusia barrokoa da, 1668koa. Hegoaldeko fatxadan bi atari daude: bata
gotiko isabeldarra eta bestea barrokoa.
Ortegako San Joanen baseliza. Herriko zaindariarena da, XVIII. mendekoa. Horiez gain, herriaren kanpoaldean Done
Jakueren baseliza dago, XVI. mendearen hasierakoa, errenazentista.
Jaiak: ekainaren 2an, Ortegako San Joan zaindariaren ohoretan. Abenduaren 7an “Las Mañas” izeneko jaiak ospatzen
dituzte.
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Oion / Oyon
udalerria

Azalera: 45,16 Km². Biztanleak: 3142.
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Gorrebusto /
Barriobusto

Labraza

Oion / Oyon

Altitudea: 593 m. Biztanleak: 100.
Historia: Kontzeju hau ibar txiki
batean dago, herria zeharkatzen
duen Buempajera ibaiaren ertzetan.
1977. urtean, Gorrebusto eta
Labraza udalerriak Oiongo udalerrian
sartzea erabaki zen. Gorrebusto gisa
aipatzen da 1196. urtean, Nafarroako
Antso Azkarrak Labrazari eman
zion foruan; bertan, Gorrebusto
Labrazaren jurisdikzioan atxikirik
geratu zen, beste herrixka batzuekin
batera. Ez zuen Labrazako hiribildutik
bereiztea lortu XIX. mendera arte.
Ondarea: Printzearen Kantoia.
Gorrebustoko etxerik zaharrena da.
Aurrealdea hegoaldera begira du, eta
Arabako Errioxan patinarik oneneko
harlanduak dauzka. Errenazentista da.
San Millanen eliza. Eraikuntza berria
egin zuten 1801. urtetik 1806. urtera
bitartean. Gurutze latindarreko
oinplanoa. Nabe bakarra du. Erretaula
nagusia barrokoa da, 1821. urtean
ekarria Laturce mendiko zistestar
monasterio batetik.
Jaiak: Esker Oneko Eguna ospatzen
dute irailaren hasieran, eta Santa
Barbara jaiak abenduaren 4an.

Altitudea: 677 m. Biztanleak: 116.
Historia: Kontzeju hau muino baten gainean dago, lurralde zabala mendean
duela; izan ere, herriak jatorrian helburu militarra izan zuen. Nafarroako errege
Antso Azkarrak forua eman zion 1196. urtean. Kale Nagusiak erdibitu egiten du
Labraza dagoen ordokia, eta Hegoaldeko Atea eta Plaza Nagusia lotzen ditu.
Azken horretan dago gotorleku-eliza.
Ondarea: Herri osoa harresi garai eta sendo batek inguratuta dago. 2008ko
ekainaren 13an Hiri Harresituen Munduko Saria jaso zuen.
Mairuaren iturria. Arrabalean dago, herriaren hego-mendebaldean, eta Erdi
Arokoa da. Iturria gangaduna da eta oinplano laukizuzena du. Gaztelua herriko
hegoaldean dago. Perimetroaren zati txiki bat baino ez da gorde: dorrea, ziurrenik
hego-mendebaldeko izkina eratzen zuena, eta hegoaldeko eta mendebaldeko
horma atalen trazadura gutxi-asko osoa.
San Mikelen eliza. Oinplano laukizuzenekoa da, eta hiru ataleko nabe bakarra
du; burualdea oktogonala da. Dorre barrokoak bi gorputz ditu: behekoa oso
garaia da, eta oinplano karratua du; horren gainean, bigarren gorputzak oinplano
oktogonala du. Bi gorputzen artean, harrizko balaustrada bat dago. Goialdean
kupula eta garaiera handiko linterna ditu. Eliz atariaren estalkiaren gainean
harburu erromaniko batzuk daude, oso narriatuta. Eliz atariak erdi-puntuko sei
arku ditu, harlanduzkoak plazatik.
Pietateko Andre Mariaren baseliza. Harresietatik hurbil dago, herriaren
iparraldean.
Jaiak: San Mikel zaindariaren jaiak, irailaren 29an; “Tokamerroke” panpinaren jaia
abuztuko lehen edo bigarren igandean; eta San Roke jaiak, abuztuaren 16an.

Altitudea: 440 m. Biztanleak: 2986.
Historia: Oiongo udalerria Ebro
ibaiaren goi ibilguan dago, eta Araban
hegoalderen dagoen eskualdea da.
Historiaren aldetik nabarmendu
behar da Oion luze egon zela
Guardiako hiribilduaren mende,
Nafarroako monarkiaren agintaldian
(923-1461). Garrantzizko mugarria
izan zen Done Jakue bidean, 1095.
urtera arte, bederen. Oion, Guardiako
udalerriaren zati zelarik, 1486. urtean
sartu zen Arabako Ermandadean.
1633. urtean Guardiatik bereizi eta
hiribildu bihurtu zen.
Ondarea: Nabarmentzekoak dira
Buretako Kondeen Jauregia,
adreiluzko dorrea eta lau arku ireki
dauzkana, eta Puertoko Markesaren
Jauregia, elizaren ondoan dagoena
eta armarria eta legenda dauzkan
jauregi bikaina.
Jasokundeko Santa Mariaren eliza.
Estilo barrokoan eraiki zuten XVIII.
mendean, aurretik bertan zegoen
beste eliza baten gainean. Aurretik
zegoena XV. mendearen azken urteetakoa edo XVI. mendearen hasierakoa
zen, gotikoaren amaierakoa, eta
haren aztarna gutxi geratu dira.
Korua platereskoa da, XVI. mendekoa.
Erretaula errenazentista da, Barrokoaren aurrerapen batzuekin, oso
ondo egina. Dorrea barrokoa da eta,
diotenez, Arabako Errioxako lirainena
eta ondoen trazatua.
Jaiak: urtarrilaren 21ean eta 22an
(San Bizente eta San Anastasio):
“katxi” pertsonaia, suak, aurora, dantza,
“torillo” erretzea.
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Samaniego
udalerria

Azalera: 10,64 Km². Altitudea: 572 m. Biztanleak: 329.
Historia: Udalerri hau Kantabria mendilerroaren oinean dago. Nafarroako herrien 1366ko lur neurketan ageri da,
Samaniego eta Samainigo izenez, Guardiako herrixka gisa, Guardiaren jurisdikziokoa izan baitzen 1668. urtean hiribildu
bihurtu zen arte.
Ondarea: Jasokundeko Andre Mariaren eliza. Barrokoaren amaierako ataria du. Erretaula nagusia churriguereskoa da,
eta frontisaren ondoan dauden alboko erretaulak, rococoak.
Horrez gain, Haraneko Andre Mariaren baseliza, erretaula nagusi barrokoa duena, eta Kristo Santuaren baseliza, XVIII.
mendearen erdialdekoa.
Jaiak: Mendekoste jaietan erromesaldia egiten da Kristoren baselizara; Haraneko Andre Mariaren jaiak, irailaren 7tik 11ra
bitartean, baseliza batean dagoen Haraneko Andre Mariaren ohoretan; eta “Las Mañas” izeneko jaia, abenduaren 7an.

130 | Araba herriz herri

Kanpezu Arabako
Mendialde
ko
Kuadrilla
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K

uadrilla honek 475,8 km2 baino gehiago ditu, eta bat dator Kanpezu - Arabako Mendialdea deritzon eskualde
naturalarekin. Izenak berak adierazten duenez, batez besteko altitude handia duten ibar txiki batzuek osatzen dute;
mendiak nagusi dira paisaian. Iparraldeko lerroan, Gasteizko Mendiak, Iturrieta eta Entzia; hegoaldeko lerroan,
Toloño, Kantabria eta Kodes; ekialdeko mugan Nafarroa, eta mendebaldean Trebiñuko Konderria. Klima
ozeanikoa edo barneko kantauriarra.
Gizakia goiz hasi zen eskualde honetan bizitzen. Lehen lekukotasunak azken Historiaurrekoak dira;
orduan, zenbait leize natural hilobitarako erabili ziren: Mairuen haitzuloa (Atauri), Obenkunekoa
(Done Bikendi Harana)… Erromatarren aurreko aldian, Burdin Aroan, lurraldea asko jendeztatu zen,
eta herri gotortuak edo gotorlekuak jarri zituzten erraz defendatzeko moduko tokietan: Cividadeko
herrixka gotortua (Angostina).
Antzinaroan, mundu klasikoarekin bat egitean, era orokorrean antolatu zen lurraldearen ustiapena.
Orduko pertsonen nekropoli edo hilerrien aztarnak geratu zaizkigu garai hartatik; horien adibide dira
berezko tokitik kanpo, baselizen murruetan sarturik, gorde diren hilarri ugariak; esaterako, Elizmendiko Andre
Mariaren Baselizaren multzoan (Kontrasta). Antzinaroaren amaierako eta Erdi Aroaren hasierako datuak ere baditugu,
ibar hauetako toki babes ugariak okupatzeko fenomenoekin lotuta. Horien adibide dira koba artifizialak: Haitzeko
Ama Birjinaren baselizakoa (Faido) eta Santa Leokadiakoa (Markinez).
Biztanleriaren bilakaera aztertuta ikusten da eskualdeko demografiak, egoera sozio-ekonomikoaren ondorioz, joera
negatiboa duela. Ekonomiaren arloan eskualde tradizionala da, batik bat nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako
sektorean aritzen dena. Hala ere, industria bultzada izaten ari da orain, Kanpezu - Arabako Mendialdeko Kuadrilla
garatzeko eragile gisa. Dena dela, oraindik ez dago industria asko bertan ezarrita. Gehienak Santikurutze Kanpezuko
industrialde batean eta Maeztuko beste batean biltzen dira.

Maeztu / Maestu
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Arraia-Maeztu
udalerria

Azalera: 123,11 Km². Biztanleak: 707.
Arraia-Maeztuko udalerria zabala da, eta bi errekaren inguruan eratutako ibarrek osatzen dute: Arraiako harana, Berron
errekaren bidean, eta Laminoriako harana, Musitu errekaren bidean. Iturrietako eta Gasteizko mendiek inguratzen dute.
Udalerria 1958. urtean eratu zen, Apinaiz, Arraia, Korres eta Laminoriako udalak batuta. Hasieran Maestu deitu zioten,
baina 1987. urtean egungo izena hartu zuen: Arraia-Maeztu.
Antzina-antzinatik egon da jendeztatuta; hala, bada, Atxosteko aztarnategian Historiaurreko jendeztatzeen hondarrak
gorde dira, K.a. 10500etik 1500era bitartekoak. Glaziazio garaiak amaitzen ari zirenean sartu ziren lehen giza taldeak, Goi
Paleolitoaren amaieran edo Madeleinealdian. Egungo klima aldian, Holozenoan alegia, gizakien presentzia are gehiago
handitu zen, azken ehiztari-biltzaileekin, 7500etik 4300era bitartean egon baitziren bertan. Ordutik aurrera Neolitoan
sartzen gara; orduan hasi ziren agertzen abeltzaintza eta nekazaritza.
Atauri herriaren goialdean Mairuen haitzuloa dago; giza irudien eta zeinu abstraktuen pinturak dauzka. Arburu mendiaren
hegalean, Gesal deritzon lekuan, aspaldiko burdinola baten hondakinak daude, presa eta arkuekin, bai eta 1561eko irin
errota ere. Mendi gainean Obi eta Gesaleko haitzuloak daude.
Arraia-Maeztuk eta Bernedok Euskal Herriko parke natural nagusietariko bat partekatzen dute: Izkiko Parke Naturala.
Askotariko fauna eta flora dago parkean. 1998. urtetan izendatu zuten parke natural. Nabarmendu beharrekoa da, halaber,
Olandinako urmaela. Jatorri diapirikoa duen hezegune txiki bat da, eta bertan igebelar zuriaren loratze zoragarria ikus
daiteke. Iturrietako mendietan dagoen Igoroingo amildegia landaretza simetriaren erakusgarri da: laiotzetan, pagadiak;
eguteretan, erkameztiak.
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Aletxa
Altitudea: 744 m. Biztanleak: 40.
Historia: Herri hau Laminoriako Erret
Haraneko kontzejukoa da. Antzinako
herria da oso, eta 1025erako Donemiliaga Kukulako Rejan ageri zen,
Allega izenaz. Garrantzitsua izan zen
Erdi Aroan, Nafarroatik eta Errioxatik
Lautadara eta Kantabriara zihoazen
bidaiariek asko erabiltzen zuten
ibilbide batean zegoelako.
Ondarea: San Estebanen parrokia
eliza. XVI. mendekoa da, baina Erdi
Aroko aztarnak ditu. Eliz ataria
harlanduzkoa da. Mendebaldean,
arku zorrotzeko leiho erromaniko bat
du, XIII. mendekoa. Erdiko erretaula
XVI. mendekoa da; toki nagusian San
Estebanen XVII. mendeko tailu bat du,
eta goialdean Jesu Kristo Gurutziltzatua. Alboetan, bi erretaula: Arrosarioko Ama Birjinarena (barrokoa,
XVIII. mendekoa) eta San Blasena.
Herritik bi kilometrora, Larrio errota
edo okindegia dago, 1595. urtean
eraikia.
Jaiak: abuztuaren 2an eta 3an
(abuztuko lehen asteburua).

Apinaiz /
Apellaniz

Areatza /
Arenaza

Atauri

Altitudea: 735 m. Biztanleak: 108.

Altitudea: 848 m. Biztanleak: 8.

Historia: Kontzeju hau San
Kristobal haitzaren gerizpean dago.
Apinaiz oso antzinatik da hiribildua.
Urteetan zehar, hainbat eratara ageri
da aipaturik Donemiliaga Kukulako
Rejaren agirietan. Hiribildu titulua
Castrofuerteko markesari eman
zitzaion. Garai batean “Mandazainen
Bidea” esaten zioten. Arraia-Maeztuko
udalerrikoa da 1958. urtetik.

Historia: Herri hau Laminoriako
Erret Haraneko kontzejukoa da, eta
Laminoriako haranaren malda leun
batean dago. Areatzako herrixka
Santa Piako abade sekularraren
mende zegoen.

Historia: Kontzeju hau Izkiko eta
Arburuko mendiek eratzen duten
meharguneko haitzen artean dago
kokatuta. Brontze Aroko nahiz
Burdin Aroko aztarnak aurkitu dira
“Fraile” delako mendian. Herriaren
goialdean Mairuen haitzuloa dago;
giza irudien eta zeinu abstraktuen
pinturak daude bertan. XI. mendean,
Donemiliaga Kukulako Rejan, Atauri
de Suso eta Atauri de Yuso izenekin
ageri da. XII. mendeko agiri batzuetan
ere ageri da, Nafarroako Antso
Azkarrak 1192. urtean Larrauni eta
1193. urtean Larragari eman zizkien
foruetan. Gaztelak 1199. urtean
konkistatu zuen herria. Gaonarren
eta Samaniegotarren agintepekoa
izan zen. Nabarmendu beharrekoak
dira, halaber, asfalto naturalaren
meatokiak.

Ondarea: Elespara auzoan dago
plaza, eta bertan daude udaletxea
eta parrokia eliza. Plazaren mendebaldean Neira-Alemani leinuaren
etxe armarriduna dago. Goikara
auzoan, Fernandez Viana leinuaren
jauretxea.
Andre Mariaren Jasokundearen
eliza. Eliz atariak erdi-puntuko hiru
arku ditu. Ataria erromanikoa da,
arku zorrotzekoa. Oinplanoa XVII.
mendeko eraikuntza bat da, gurutze
latindarreko nabe bakarra duena.
Erretaula nagusia multzo rococoa da.
Jaiak: apirilaren 16an (San Toribio).

Ondarea: San Agustinen parrokia
eliza. Eliz atariak harlanduzko arku
zorrotza du. Ataria Erdi Arokoa da,
eta arku zorrotz bat eta ertz biziko
hiru arkibolta dauzka. Oinplanoa
karratua da, Erdi Arokoa, eta kanoi
ganga batek estaltzen du. Erretaula
nagusia rococoa da.
Jaiak: abuztuaren 28a (San Agustin).

Altitudea: 659 m. Biztanleak: 27.

Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen parrokia eliza. Eliz atariak
bi arku ditu. Ataria Erdi Arokoa da,
XIII. mendekoa, arku zorrotzekoa.
Oinplanoa laukizuzena da. Burualdea
eta lehen atala XVI. mendekoak dira,
baina nabearen gainerakoa Erdi
Arokoa da. Erdiko erretaula XVII.
mendekoa da, eta Jasokundeko
Andre Mariaren tailu barroko batek
du bertan toki nagusia.
Bakardadeko Andre Mariaren baseliza erromanikoa. Maeztura bidean
dago, eta XIII. mendekoa da.
Jaiak: apirilean, Liebanako San Toribioren egunaren inguruan.
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Azaceta

Birgarabarren /
Virgala Menor

Birgaragoien /
Virgala Mayor

Elortza /
Leorza
Altitudea: 662 m. Biztanleak: 12.
Historia: Herri hau Laminoriako
Erret Haraneko kontzejukoa da, eta
“Los Pocilones” izeneko mehargunearen sarreran dago. Donemiliaga
Kukulako Rejan Elorzahea izenaz
ageri da 1025. urtean. Herri hau ere
Santa Pia abadiakoa izan zen.

Altitudea: 815 m. Biztanleak: 30.
Historia: Kontzeju honek, urteetan
zehar, izen bat baino gehiago izan du:
Azazaheta 1025. urtean, Donemiliaga
Kukulako Rejan; Anzoeta 1257.
urtean, Kalagorriko elizbarrutian;
Asaseta 1601. urtean, gaunarren
liburuan. Gaonarren agintepekoa zen
1369. urtean, eta Samaniegotarrena,
1632an.
Ondarea: Andre Mariaren Jaiotzaren parrokia eliza. Eliz atariak
erdi-puntuko arku bat du, harlanduz
egina. Elizaren oinplanoa laukizuzena
da, XVI. mendekoa, eta Erdi Aroko
lehen eraikuntzaren aztarnak gorde
dira. Erdiko erretaula Andre Mariaren
Jaiotzari eskainita dago, eta Ama
Birjinaren tailu bat dauka, Jesus
haurrari eusten.
Jaiak: apirilaren 16an (San Toribio).
Gaur egun uztailaren 25ean dira.

Altitudea: 606 m. Biztanleak: 3.

Altitudea: 706 m. Biztanleak: 42.

Historia: Herri hau Birgaragoieneko
kontzejukoa da. Oso antzinako
herria da, eta Donemiliaga Kukulako
Rejan Birgara de Yuso izenaz
ageri da. Gaonarren eta, geroago,
Samaniegotarren agintepekoa
izan zen. Antzina, herri txikia izan
arren, garrantzi handia zuen, han
egiten baitziren Arraia-Laminoriako
Ermandadearen batzar nagusiak.

Historia: Kontzeju honek mila urte
baino gehiago ditu. Bergale izenaz
agertu zen 871. urtean, eta XI. mendean Birgara de Suso izenaz, Donemiliaga Kukulako Rejan. Hiribildu
titulua du, Gaztelako Henrike II.ak
1369. urtean emana.

Ondarea: Ama Birjinaren Sortzearen parrokia eliza. Nabeak oinplano
laukizuzena du, eta XIII. mendekoa
da. Erdi Aroko aztarnak ikus daitezke
harburuetan eta erlaitz hondarretan.
XVI. mendean kapera egin zuten
iparraldeko alboan. Erdiko erretaula
XVIII. mendekoa da, barrokoa.
Jaiak: ekainean, San Adrian egunaren
inguruan.

Ondarea: Etxeen artean, XVIII.
mendeko etxe bat nabarmendu
behar da. Harlanduzkoa da, eta balkoi
jarraitua du. Aurrealdean bi armarri
ditu. San Andres kalean badago beste
etxe bat, XV. mendekoa, “Zurezko
Etxea”esaten diotena. Arrosario kalean
santutxua dago. XVI. mendekoa da,
platereskoa, baina gotiko kutsua du.
San Andresen parrokia eliza. Eliz
ataria harlanduzkoa da, eta lau
zutabe ditu, bai eta zurezko estalkia
ere. Arku handi batek banantzen
ditu tenpluaren bi ateak. Erdi Aroko
atariak (XIII. mendekoa da) pilastrak
ditu. Erretaula nagusia barrokoa da,
XVII. mendekoa, eta toki nagusia
santu titularrak, San Andresek, dauka.
Alboetan, San Pedro eta San Pauloren
tailuak daude. Aldareak kalbario
bat du goialdean. Bataiotegian
daukan harria erromanikoa da.
Zaharberriturik dago, eta litekeena
da elizako jatorrizko bataiarria izatea,
lurpean aurkitu zuten eta.
Jaiak: abuztuaren 15ean.

Ondarea: Santa Eufemia parrokia
eliza. Eliz ataria harlanduzkoa da,
eta bi arku ditu. Ataria Erdi Arokoa
da, XIII. mendekoa. Erdiko erretaulako toki nagusian Santa Eufemiaren
tailua da buru.
Jaiak: irailaren 11an (Santa Eufemia).

Erroeta /
Onraita
Altitudea: 962 m. Biztanleak: 26.
Historia: Kontzeju hau Iturrietako
mendien hegalean dago. Donemiliaga
Kukulako Rejan Erroheta gisa ageri
da 1025. urtean. Gaonarrak izan
ziren hango lehen jaunak, eta haien
mendean egon zen XV. mendearen
erdialdera arte; orduan, Aiala
leinuaren mendera igaro zen.
Ondarea: Andre Mariaren Jaiotzaren eliza. XVI. mendekoa da. Eliz
ataria harlanduz egina dago, eta bi
arku dauzka, burdin sarezko ateekin
itxita. Atariak arku profilduna du,
laukizuzen hondoratuekin apaindua.
Erdiko erretaula XVII. mendekoa
da, eta Andre Mariaren Jaiotzaren
irudi batek du bertan toki nagusia.
Bataiarria Erdi Aroko lan ederra da.
Jaiak: ekainaren 24an.
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Ibisate
Altitudea: 925 m. Biztanleak: 6.
Historia: Herri hau Laminoriako Erret
Haraneko kontzejukoa da. Antzinako
herria da, eta garrantzitsua izan zen
Erdi Aroan. Donemiliaga Kukulako
Rejan Ebissate izenaz ageri da.

Korres

Erroitegi /
Roitegui

Ondarea: Parrokia eliza. 1853.
urtean eraiki zuten, eta San Estebani
eskainita dago. Erretaula nagusia
rococoa da, XVIII. mendearen
bigarren erdikoa.
Jaiak: abenduaren 26an (San Esteban).

Historia: Kontzeju hau Iturrietako
mendien adarretan dago, Igoroingo
amildegiaren ertzean. Urteetan
zehar, izen bat baino gehiago izan
du: Rociegui, 1257ean, Reoteguy
1464an, eta Erroitigui XVI. mendean.
Gaonarren, Aialarren, Salvatierratarren
eta, azkenik, Porcelestarren agintepekoa izan zen.
Ondarea: San Pedroren parrokia
eliza. Eliz ataria harlanduzkoa da,
eta zurezko estalkia du. Bi atari ditu,
eta lehen eraikuntzakoa itxita eta
zaharberriturik dago. Oinplano laukizuzena du; burualdea zuzena da eta
erdi-puntuko arku handi bat dauka.
Erretaula nagusia XVII. mendearen
hasierakoa da eta San Pedrori eskainita dago. Bataiotegia nabarmendu
behar da: bataiarri erromanikoa, XVI.
mendeko moldurekin apainduriko
oin zilindrikoa daukana.
Jaiak: ekainaren 29an (San Pedro
eta San Paulo).

Ondarea: San Estebanen parrokia
eliza. XVI. mendekoa da, eta XVIII.
mendean berritu egin zuten. Ataria
errenazentista da, eta erdi-puntuko
arku molduraduna du. Ganga hainbat
sinbolorekin apaindurik dago. Erdiko
erretaula gotikoa da, eta San Estebani eskainita dago; erdian, santuaren
tailua dauka.
Haitzeko Andre Mariaren baseliza
erromanikoa. Herritik hegoaldera
dago, inguru arrokatsu batean.
Jaiak: irailean, Gurutze Santuaren
ohoretan.

Erroeta / Onraita

Altitudea: 957 m. Biztanleak: 27.

Historia: Kontzeju hau Izkiko Parke
Naturalaren erdian dago. Mugalde
izanik, Korres eskuratzeko lehia
handia sortu zen batetik Gaztelako
Alfontso VIII.aren eta bestetik
Nafarroako Antso Jakitunaren eta
haren seme Antso Azkarraren artean.
Ibaiaren ibilguari jarraituz, gaztelua
izandakoaren hondakinak aurkitzen
dira; “Portiella de Corres” esaten
zioten. Gaona leinuaren mendean
egon zen. Lazkanotarren eskuetara
igaro zen 1532. urtean.

Elortza / Leorza

Altitudea: 706 m. Biztanleak: 23

Maeztu / Maestu

Korres
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Maeztu /
Maestu
Altitudea: 658 m. Biztanleak: 292.
Historia: Maeztu, Arraia-Maeztuko
udalerriaren hiriburua, sakonune
batean dago, Gasteiz-Lizarra errepideak erdibituta eta mendiz
inguratuta. Historian zehar, izen
bat baino gehiagorekin ageri da
Donemiliaga Kukulako Rejan.
Herriko lehen jaun-andreak Juan
Ruiz Gaona eta Catalina Rojas izan
ziren. Gaztelako Henrike II.ak eman
zion jaurerri titulua 1369. urtean.
Kokalekua zela eta nabarmendu zen
Napoleonen aurkako gerran eta lehen
karlistaldian, gobernuaren gotorleku
izan baitzen hamabost hilabetez eta
Zumakalarregiri aurre egin baitzion
1835. urtean.
Oparotasun handikoa izan zen XVIII.
mendean, burdinolak zirela medio;
gero, XX. mendearen hasieran,
asfalto meatokien eraginez. Arburu
mendiaren hegalean, Gesal deritzon
lekuan, aspaldiko burdinola baten
hondakinak daude, presa eta arkuekin,
bai eta 1561eko irin errota ere.
Ondarea: Samaniegotarren jauregia. Herriko plazan dago, eta XVII.
mendekoa da. Harlanduz eginda
dago, eta burdinazko balkoi jarraituak dauzka. Teilatu hegala landuta
dago, eta armarri handia du.
Gurutze Santuaren Idorokundearen
parrokia eliza. Eliz ataria harlanduzkoa
da, eta hiru arku ditu. Atariak oso arku
beheratu bat dauka, molduraduna.
Gurutze latindarreko oinplanoa du.
XV. mendekoa da, eta XVIII. eta XIX.
mendeetan handitu egin zuten.
Erretaula nagusia Gurutze Santuaren
Idorokundeari eskainita dago, eta toki
nagusian Santa Helena dago.
Landako Andre Mariaren baseliza.
XIII. mendeko eraikin erromanikoa da.
Jaiak: ekainaren 16an, San Adrianen
ohoretan, eta maiatzaren 3an,
Gurutze Zapidunaren Jaian.

Musitu

Sabando

Zekuiano /
Cicujano

Altitudea: 781 m. Biztanleak: 39.

Altitudea: 690 m. Biztanleak: 12.

Historia: Kontzeju hau ibar ezkutu
batean dago, mendi eta haitzen
gerizpean, eta ibai batek erdibitzen
du. Oso antzinako herria da, eta
Donemiliaga Kukulako Rejan Sabando
de Yuso eta Sabando de Suso
izenekin ageri da. Erdi Aroan, Gaona
leinuko jaunak ziren jabeak, eta bi
dorre militar eginarazi zituzten gune
estrategiko honen defentsarako.

Historia: Herri hau Laminoriako
Erret Haraneko kontzejukoa da, eta
urteetan zehar izen batekin baino
gehiagorekin ageri da Donemiliaga
Kukulako Rejan. San Toribio baseliza
bidegurutzeen artean eta herritik
hurbil dago; bertako areto batean
biltzen ziren Batzar Nagusiak, eta
Laminoriako Erret Harana osatzen
zuten udalerrietako alkateak
hautatzen zituzten.

Altitudea: 793 m. Biztanleak: 12.
Historia: Herri hau Laminoriako
Erret Haraneko kontzejukoa da. Oso
antzinako herria da, eta Donemiliaga
Kukulako Rejan Mussitu izenaz ageri
da. Garrantzitsua izan zen Erdi Aroan,
bidegurutze batean egonik.
Ondarea: Musitun bi zubi daude:
Igoroingoa eta Santa Piakoa. Irin
errotetako baten hondakinak ere
badaude (1561).
San Martinen parrokia eliza. XIII.
mendekoa da. Eliz ataria txikia da,
eta erdi-puntuko bi arku dauzka.
Atariak arku zorrotza du. Erretaula
XVIII. mendekoa da, eta toki nagusia San Martinen tailu batek hartzen
du.
Jaiak: azaroaren 11n, (San Martin).

Ondarea: XVI. mendeko zenbait
eraikin geratzen dira: San Gerbasen
zurezko gurutzea, eta ibaitik hurbil,
1635eko irin errota. Azken hori
zaharberritu egin dute, eta garai
bateko makineria bertan gordetzen
du oraindik.
Andre
Mariaren
Jaiotzaren
parrokia eliza. 1962.-1964. urteetan
eraiki zuten, garai bateko eliza
erromanikoa egon zen tokian. Aldare
nagusiaren marko gisa, eta Jesu
Kristo Gurutziltzatuaren irudi bat
toki nagusian duela, XVI. mendeko
harrizko arku zorrotz apaindua dago;
hura zen tenplu zaharraren sarrera.
Aldarearen ezkerraldean, Okorrialdeko
Andre Mariaren irudia dago, XV.
mendekoa; tenpluaren atzealdean,
Erdi Aroko bataiarria.
Jaiak: ekainaren 19an.

Ondarea: Joan Bataiatzailearen
Lepogabetzearen parrokia eliza.
Eliz ataria harlanduzkoa da, eta
erdi-puntuko hiru arku ditu. Erdi
Aroko ataria du, XIII. mendekoa.
Nabearen kanpoaldean lehen eraikuntza erromanikoaren aztarnak
ikus daitezke. Erdiko erretaula XVIII.
mendekoa da, eta toki nagusian San
Joan Bataiatzailearen tailu bat dago,
buru moztua eskuineko eskuan
daukala.
Santa Anaren baseliza. Herriaren
erdialdean dago.
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Bernedo
udalerria

Azalera: 130,44 Km². Biztanleak: 589.
Bernedoko udalerria Arabako Mendialdeko eskualdean dago, Kantabria mendilerrotik iparraldera, Ega eta Uda ibaiek eraturiko
ibarretan. Iparraldean Gasteiz, Burgelu, Iruraiz-Gauna eta Dulantzi ditu mugakide; hegoaldean, Kripan eta Lapoblación
herri nafarra; ekialdean, Arraia-Maeztu, Kanpezu eta Marañon, hori ere Nafarroakoa; azkenik, mendebaldean, Trebiñuko
Konderriko enklabea. Izkiko mendiek eratzen dute isurialdeen banalerroa Bernedon dauden bi sistema hidrografikoen
artean.
Leku menditsuan egotea beti izan da oztopo inguru hau garatu ahal izateko. Egun Bernedoko udalerria osatzen duten herri
guztien bilakaera demografikoa negatiboa izan da beti. Ibarren behealdean dauden herri txikietan biltzen dira biztanleak.
Ega eta Inglares ibaien urek Gaztelako eta Nafarroako lurrak batzen dituzten tokian dago Bernedo: gune hori, mendeetan
zehar, bi erresumen arteko gatazka iturri izan da. Bernedo 1025. urterako agertzen da Donemiliaga Kukulako Rejaren
agirietan. Erdi Aroan, gaztelua eta dorre almenaduna zeuzkan gotorleku harresitua izan zen. Nafarroako errege Antso
Jakitunak foruak eman zizkion eta hiribildu izendatu zuen 1182. urtean. Hiru mendetan zehar, Nafarroako Erresumakoa
izan zen. Gaztelako Koroak 1476. urtean bereganatu zuen, eta Errege-erregina Katolikoek Gasteizko hiriari atxiki zioten
1490. urtean. Bernedo izan zen Arabarekin bat egin zuen azken herria. Gaur egun, kontzeju gisa antolatutako 11 herrik
osatzen dute udalerria.
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Angostina

Bernedo

Angostina

Arluzea

Altitudea: 773 m. Biztanleak: 16.

Altitudea: 774 m. Biztanleak: 27.

Historia: Kontzeju hau Ega ibaiaren
ezkerreko ertzean dago, Nafarroako
mugan. Inguruetan Cividad izeneko
erromatar herri baten aztarnak daude.

Historia: Kontzeju hau Molino
ibaiaren urertzean dago. Kokaleku
estrategikoa zuenez, Nafarroako
Erresumako hiribildu eta gotorleku
garrantzitsua izan zen Erdi Aroan.
Erdi Aroko trazaduraren aztarnak
geratzen dira. Udalerri bereizia
izan zen 1963. urtera arte; orduan,
ondoko Markinez udalerriarekin bat
egin zuen, eta Arluzea-Markinez
udalerria sortu zuten. Azken hori
Bernedoko udalerrian sartuko zen
geroago. Herriko barrutiaren zati
bat Izkiko Parke Naturalaren barruan
dago.

Ondarea: Santa Kolomaren parrokia eliza. Eliz atariak erdi-puntuko
bi arku ditu. Fabrika XVI. mendetik
XVII. mendera bitartekoa da, gutxi
gorabehera. Gurutze latindarreko
oinplanoa du, abside poligonalekoa,
eta nabeak hiru atal dauzka. Erretaula Behe Errenazimentukoa da,
XVII. mendearen hasierakoa.
San Bartolomeren baseliza gorde da.
XIII. mendekoa da, eta XVII. mendeko
erretaula du. Cividad erromatar
herriko inskripziodun hilarriak erabili
zituzten baseliza eraikitzeko.
Jaiak: abuztuaren 24an, San Bartolomeren ohoretan.

Ondarea: Arluzeako San Martinen
eliza. Egitura konplexua du, tenpluaren aldiak bata bestearen gainean
dituena. Lehen aldia XIII. mendekoa
da, eta erromaniko berantiarreko
osagai batzuk gorde ditu. Horren
gainean beste batzuk daude, hurrengo
mendeetakoak, estilo gotiko, errenazentista eta barrokokoak; dena den,
erromaniko-gotikoa da nagusi.
Jaiak: ekainaren 24an, San Joan
egunean.

Altitudea: 709 m. Biztanleak: 214.
Historia: Kontzeju hau gaztelua eta
dorre almenaduna zeuzkan gotorleku
harresitua izan zen. Nafarroako
errege Antso Jakitunak foruak eman
zizkion eta hiribildu izendatu zuen
1182. urtean. Hiru mendetan zehar,
Nafarroako Erresumakoa izan zen.
Gaztelako Koroak 1476. urtean
bereganatu zuten Bernedo, eta
Errege-erregina Katolikoek Gasteizko
hiriari atxiki zioten 1490. urtean.
Arteak XV. eta XVI. mendeetan izan
zuen une gorena Bernedon, eta
horren erakusgarri ona da parrokia
eliza. Herritik hegoaldera, haitz
batean, Erdi Aroko gaztelu baten
hondakinak daude; XVI. mendean
bertan behera utzi zuten. Bernedo
harresiz inguratuta egon zen. Gaur
egun dorre baten eta horma atalen
zati bat baino ez da geratzen.
Ondarea: Andre Mariaren Jaiotzaren eliza. Eliz ataria XVII.-XVIII.
mendeetakoa da, gutxi gorabehera,
eta erdi-puntuko arku handi bat du.
Ataria (XIII. mendekoa) erromanikotik
gotikorako trantsizioaldikoa da. Fabrika
XVI. mendekoa da, XVII. eta XIX.
mendeetan sendotutakoa. Erretaula
nagusi barrokoa XVII. mendekoa da.
Okongo Andre Mariaren baseliza.
Benerazio handia erakusten zaie
erromesaldi ugaritan. Erretaula nagusia
XVII. mendekoa da, eta Andre Maria
titularraren irudia, XIII. edo XIV.
mendekoa.
Santa Teresaren baseliza: Parrokiatik hurbil dago. Fabrikako kanpo
harrietan esaldiak daude. Santa
titularraren tailua XVII. mendekoa da;
San Pedroren baseliza, Bernedok,
Lagranek eta Villaverdek modu erkidean
dutena. Eliz ataria ateburuduna da, eta
apaindura geometrikoa du. Fabrika XVI.
mendekoa da; San Tirsoren baseliza
izandakoa, haitzean zulatua.
Jaiak: irailaren 8an, Santa Mariaren
ohoretan. Erromesaldi bat egiten da
Okongo baselizara.

Durruma
Kanpezu /
San Roman de
Campezo
Altitudea: 836 m. Biztanleak: 32.
Kontzeju honek Historiaurreko
aztarnak gorde ditu bere lurretan, hala
nola “Mairuen despentsa” kobazuloko
Eneolito-Brontzeko aztarnategia eta
“Mairuen sukaldea” kobako Brontze
Aroko aztarnategia (koba horretan San
Erromanen baseliza dago). Portillo de
la Casetako herri gotortuan kultura
segida hau ageri da: Burdin Aroa
I, Burdin Aroa II eta Goi Erdi Aroa.
Durruma Nafarroako Erresumakoa
izan zen 1200. urtera arte, eta Lizarrako
Merindadearen mugaldeko gotorleku
garrantzitsua izan zen. San Román de
Campezu izenaz agertzen da 1257ko
agiri batean. Nafarroa eta Gaztelaren
arteko 1373ko gerran, Nafarroako
Karlos II.a Durrumako gotorlekuaz
jabetu zen, baina itzuli egin zuen haren
seme Karlos III.a Gaztelako Leonorrekin
ezkondu zenean.
Ondarea: Andre Mariaren Jaiotzaren parrokia eliza. Jatorrizko
eraikuntza erromanikoa zen, eta XVI.
mendearen bukaeran sendotu egin
zuten. Aurrealdean lehen eraikuntzaren aztarnak ikusten dira. Garai
hartako hondarren artean daude
iparraldeko horma apaintzen duten
harburu leunak, horma hori osorik
erromanikoa baita, beste osagai
batzuez gain. Oinplanoa laukizuzena
eta nabe bakarrekoa da. Alboko
kaperak eta abside poligonala
dauzka. Erdiko erretaula rococoa da.
San Mikelen baseliza: aro
neoklasikokoa; Santutxuko Kristo
Santuaren baseliza: eraikuntza
modernoa da.
Jaiak: irailaren 29an, San Mikelen
ohoretan.
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Markinez

Navarrete

Okina

Quintana

Altitudea: 692 m. Biztanleak: 64.

Altitudea: 739 m. Biztanleak: 29.

Historia: Kontzeju honetako lurrak
Uda ibaiaren adarra den Molino
errekak bustitzen ditu. Marquina
de Iuso gisa ageri da 1025eko agiri
batean; Marquiniz izenaz 1257an;
eta Marquina de Abajo gisa XVIII.
mendean. Oso antzinako herria da,
Donemiliaga Kukulako Katalogoan
aipaturik baitago. Garai hartan bi
herri zeuden Markinezek hartzen
duen tokian: Markinagoien eta
Markinabarren. Herriko Santa
Leokadiako koba artifizialean,
elizaren atzean, behe erliebe bat dago.
Llanos arkeologoaren arabera, erliebe
horretan Epona jainkosa zeltikoa
irudikatzen da, izaki erregutzaile bat
gurtzen ari zaiola.

Kontzeju hau Barranco Grande
errekaren urertzean dago. Barranco
Grande Quintana errekaren adarra
da; azken horrek Ega ibaian isurtzen
ditu urak.

Ondarea: Plazan, XVII. mendearen
amaierako oinetxe bat, Samaniego
leinuaren armarriarekin. Herriko
azken jaunak izan ziren AlavaEskibeldarren jauregiaren hondakinak. XVIII. mendeko Kontzeju Etxea,
garai bateko udaletxea, GaztelaLeongo armarria duena. Elizaren
ondoan, Gauna leinuaren armarria
duen oinetxe bat.
Santa Eulaliaren parrokia eliza.
Fabrika XVI. mendekoa da, eta oinplano
laukizuzena du; bi ataleko nabea.
Erretaula nagusia Santa Eulaliari
eskainita dago, eta Gasteizko Arte
Sakratuaren Museoan gordetzen dute.
XVI. mendeko lan errenazentista da.
Erdi Aroko bataiarria gorde da.

Altitudea: 695 m. Biztanleak: 55.

Altitudea: 794 m. Biztanleak: 23.

Historia: Kontzeju hau Martinzabal
mendiaren hegalean dago. Nabarrete
gisa ageri da 1642ko agiri batean,
eta Nafarrete gisa 1770. urtean.
Navarretejo esaten zioten 1556an,
eta Bernedoren barruan zegoen.

Historia: Kontzeju hau mendi artean
sartuta dago: La Pikota, Zalmendia,
La Mojonera, La Sima, Txangurro eta
La Majada mendiak ditu inguruan.
Donemiliagako Kukulako Rejan
Okina gisa agertu zen 1025. urtean;
Oquia gisa1257an; eta Oquina
izenaz 1258an. 1913. urtean tumulu
dolmeniko bat aurkitu zuten Okinan,
eta bertan giza hezurrak, zeramika
puskak eta gezi puntak.

Ondarea: Gune historikoan Barrenkaleko etxe armarridunak nabarmendu
behar dira: Garcia Mayoraldarren
oinetxea, Resinestarrena eta Lasagarrena.
San Joan Bataiatzailearen parrokia eliza. Harlangaitzez egina dago.
Landatar estiloko dorrea du, oinplano
karratukoa. Tenplua nabe bakarrekoa
da, eta alboetan kapera bana du.
Estilo gotikoko izar gangak ditu
estalki. Erdiko erretaula barrokoa da,
XVII. mendekoa.
Jaiak: ekainaren 24an, San Joanen
ohoretan.

Ondarea: Jasokundearen parrokia
eliza. Jatorriz, Erdi Arokoa da, eta garai
hartako aztarna batzuk geratu dira bi
leihate gotikotan eta XIII. mendeko
atari protogotikoan. Erretaula nagusia
berregin egin zuten XVIII. mendean,
baina aurrekoaren osagaiak gordetzen
ditu. Kalbarioko multzoa nabarmentzen da, bereziki.
Jaiak: uztailaren 10ean, San Kristobalen ohoretan.

Ondarea: Kintanako benta. XVI.
mendean ere ezaguna zen, gune
nagusia baitzen Araba eta Gipuzkoa
Errioxarekin lotzen zituen «Mandazainen bidea» izeneko errege bidean.
Benta harrizko eraikin handi bat da,
eta barruko egitura haritz egurrezkoa
dauka.
Andre Mariaren Jaiotzaren parrokia
eliza. XVI. mendean eraikitako eraikin
handi bat da. Landatar estiloko dorre
karratua du, kanpaientzako erdipuntuko hiru arku dituena. Eliz ataria
erdi-puntuko bi arkuk irekitzen dute.
Atariak arku eskartzanoa du.
San Andresen baseliza: XVIII.
mendean eraiki zuten, eta barruan,
aldare barroko batean, San Andresen
irudiaz gain, San Joanena eta San
Sebastianena ere gurtzen dira; Sortzez
Garbiaren baseliza: XVII. mendearen
hasierakoa da, eta Andre Mari Sortzez
Garbiaren bi irudi dauzka barruan.
Jaiak: uztailaren 8an, San Andresen
ohoretan.

San Joanen baseliza: erromanikoa
da, eta 1226an eraiki zuten, gorde
den testu zizelkatu baten arabera;
Beolarrako Andre Mariaren baseliza: fabrika Erdi Arokoa da, XIII.
mende aurreratukoa. Beolarrako
Andre Mariaren irudia, “Andra Mari”
motakoa.

Bernedo

Jaiak: Igokundearen ohoretan. Azken
urteetan ekainean ospatzen ari dira.
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Urarte

Urturi

Altitudea: 648 m. Biztanleak: 31.

Altitudea: 775 m. Biztanleak: 75.

Historia: Kontzeju hau Barlas
mendiaren (740 m) oinean dago.
Donemiliaga Kukulako Kodizeko agiri
batean Uarte gisa ageri da; Urart
gisa 1257an eta Urat izenaz 1258an.
Alfontso X.aren eta Arabako kofradien
arteko hitzarmenean aipatuta ageri
da, 1218. urtean. Urarteko kontzejuan
hainbat koba artifizial ikertu dira: San
Kristobalen, Bentako amildegian,
Eskorreranan (lau koba) eta La
Lucia errekaren sakonunean (San
Salbatore izeneko kobak). Bisigodoen
menderaldikoak dira batzuen iritziz,
baina beste batzuek epibisigotikoak
direla uste dute.

Historia: Kontzeju hau Hurtuguri
gisa ageri da 1193ko agiri batean;
Fortuuri gisa 1257ean eta Horturi
izenaz 1642. urtean. Naiarako Andre
Mariaren monasterioak jabetzak izan
zituen herri honetan. Gaztelako
Alfontxo X.ak Korresi eman zion
foruan aipaturik ageri da 1256.
urtean. Salinasko Etxearena izan
zen, eta gero Arabako Jaurerrikoa,
XVI. mendean. Geroago, Markinez
eta Quintanaren Ermandadean sartu
zen XVIII. mendean. Markinezetik
bereizi gabe iraun zuen 1786. urtera
arte. Urte hartan banandu eta herri
bereizi gisa geratu zen.

Ondarea: Jasokundearen parrokia
eliza. XVIII. mendearen erdialdeko
eliz ataria du. XIII. mendeko ataria.
Fabrika XIII. mendekoa da eta
oinplano laukizuzena du. Gangaz
estaliriko hiru ataleko nabea dauka.
Gangak nerbiodunak dira eta pilare
faszikulatuetan bermatuta daude.
Errenazimentuko erretaula ona du,
XVI.-XVII. mendeetakoa.

Ondarea: Hirutasun Santuaren
parrokia eliza. Fabrika XVI. mende
aurreratukoa da. Gurutze latindarreko
oinplanoa. Erretaula nagusia barrokoa
da, XVII. mendekoa; bankuak hiru
kaleko bi gorputz eta goialdea
dauzka.
Jaiak: uztailaren 22an, Santa Maria
Magdalenaren ohoretan.

Villafria

Altitudea: 719 m. Biztanleak: 23.

Larrauriko Andre Mariaren baseliza.
XVIII. mendeko erretaula du.

Historia: Kontzeju hau ibar batean dago kokatuta, eta Villafria gisa ageri da
1257ko agiri batean. Donemiliaga Kukulako Kartularioaren arabera, XI. mendearen
amaierarako existitzen zen. Villafria Nafarroako Erresumakoa izan zen 1463.
urtera arte.

Jaiak: abuztuaren 15ean, Jasokundeko Andre Mariaren ohoretan.

Ondarea: Santa Eufemiaren parrokia eliza. Eraikinak egitura errenazentista du.
Eliz atariko sarrera arku barrekoa da.
San Pedroren baseliza. Modu erkidean du Lagrango Villaverderekin batera. Bien
arteko muga markatzen du. Bietako bizilagunak joaten dira erromesaldian santu
titularraren egunean, ekainaren 29an.
Jaiak: irailaren 16an, Santa Eufemiaren ohoretan.
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Harana / Valle de Arana
udalerria

Azalera: 39,12 Km². Biztanleak: 311.
Haraneko Udalerria Nafarroako muga-mugan dago, Ameskoa ibarren goialdeari irekita Larragoako mehargunearen bidez.
Arabako Mendialdearen ekialdeko muturrean dago, Kanpezuko lurren eta Arabako Lautadaren artean, eta arro luzexka
baten gisan dago eratuta. Alboetan, 1000 metrotik gorako bi mendi egitura dauzka lerro-lerro. Sare hidrografikoa bi ibai
nagusiren inguruan dago antolaturik: biak Ega ibaiaren adarrak dira. Batetik Istora ibaia, mendebaldeko erreken urak jaso
eta Kanpezu aldera egiten duena. Bestetik Uiarra ibaia, Kontrasta aldeko urak jaso eta Nafarroa aldera egiten duena.
Eskualdeko beste udalerri batzuetan bezala, biztanle kopurua etengabe gutxitu da Haranean. Landa eremuko ekonomia da
oraindik ere harandarren ia jarduera bakarra.

Kontrasta

Uribarri Harana / Ullibarri Arana

Done Bikendi Harana / San Vicente de Arana

Alda
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Alda
Altitudea: 816 m. Biztanleak: 48.
Historia: Kontzeju hau haranaren
erdiko gunean dago, eta udalerriko
hiriburua da. Alda XIII. mendeko agiri
batzuetan ageri da; Alfontso X.ak
1256. urtean Santikurutze Kanpezuri
forua eman zionean, mugen artean
“San George Alda” baseliza aipatzen
da, gaur egun hondatuta dagoena.
Alda Berberiegoko artxidiakono
barrutikoa zen.
Ondarea: San Pedroren eliza. Eliz
atarian harlanduzko bi arku ditu.
Dorrea XVIII. mendekoa da. Erretaula
nagusia, XVII. mendearen hasierakoa,
eta Kalbarioa du goialdean.
Jaiak: ekainaren 29an, San Pedroren
ohoretan.

Done Bikendi
Harana /
San Vicente de
Arana
Altitudea: 796 m. Biztanleak: 124.
Historia: Kontzeju hau Haraneko
mendebaldeko muturrean dago. Haran
osoa bezala, Nafarroako Erresumakoa
izan zen 1200. urtera arte. Herri
honen lehen berri zehatzak Alfontso
X.ak 1326an emandako pribilegioan
daude.
Ondarea: XVI. mendeko dorre bat
dago bertan.
San Bizenteren eliza. Behe Errenazimentuko elizpea eta ataria ditu,
XVI. mendearen amaierakoak. Erretaula nagusia jatorrizkoa da, eta
bi aldare gainjarri ditu: beheko
aldarea barru gangadun batean
dago, sarreran arku beheratu bat eta
frontisa dekoratua duela.
Uraldeko Andre Mariaren baseliza.
Andre Mariaren XVI. mendeko irudia
du. Erromesaldia abuztuaren 29an
egiten da. Santa Teodosiaren baseliza ere badago.

Kontrasta
Altitudea: 828 m. Biztanleak: 68.
Historia: Kontzeju hau muino
batean dago, Nafarroako Ameskoa
ibarren mugakide. Alfontso X.ak hiri
gutuna eman zion Kontrastari 1344.
urtean. Koroaren hiribildua izan zen
XIV. mendera arte. Geroago, Gaona
eta Lazkano leinuena izan zen. 1813.
urtean frantsesek herria arpilatu
egin zuten.
Ondarea: Jasokundeko Andre
Mariaren eliza. Gotorleku elizaren
eitea du. Erretaula nagusia platereskoa
da, XVI. mendekoa.
Eizmendiko baseliza. Eraikuntza
erromanikoa. Erretaula nagusia
barrokoa da, eta XVI. mendeko Andra
Mari bat dauka.
Jaiak: abuztuaren 15ean.

Uribarri
Harana /
Ullibarri
Arana
Altitudea: 832 m. Biztanleak: 71.
Historia: Kontzeju hau haranaren
erdialdean dago. Ziurrenik erromatarren ondoko garaian du jatorria,
hala iradokitzen baitute bertan
aurkitu dituzten zenbait erromatar
hilarrik. Goi Erdi Aroan asko erabiltzen
ziren bi ibilbideren gurutzagunean
dago. Herria zeharkatu, eta ”lau
errege bideak” eratzen dituzte.
Lazkanotarrek jauregi bat eraikiarazi
zuten Uribarrin, eta denboraldi luzeak
eman zituzten bertan. Jauregiaren
zenbait osagai gorde dira.
Ondarea: San Joan Bataiatzailearen
parrokia eliza. XVIII. mendeko elizpea
eta ataria ditu. Erretaula nagusia
Errenazimentukoa da, XVI. mendeko
erromanista, eta bankua eta hiru
gorputz dauzka.
Andre Mariaren baseliza. Erdipuntuko ataria du, XII. mendekoa.
Erretaula barrokoa da, XVIII.
mendekoa; Andre Mariaren irudia,
berriz, XIV. mendearen amaierakoa.
Jaiak: ekainaren 24an.

Santikurutze Kanpezu / Santa Cruz de Campezo
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Kanpezu / Campezo

udalerria

Azalera: 85,36 Km². Biztanleak: 1109.
Kanpezuko udalerria mendiz inguratuta dago: Kodes mendilerroa, Hornillo, San Kristobal eta Lokiz mendilerroa. Bertako
basoetan zuhaitz bereziak, pagoak, erkametzak eta haritzak daude, bai eta antzinako monasterioen hondarrak ere,
ezkutaturik, hala nola Pierolako San Joanen komentua, errotak eta baseliza ugari.
Kanpezuko ondareak eliza eta baseliza asko ditu; nabarmentzekoa da Andre Mariaren Jasokundearen parrokia eliza,
Euskadiko Monumentu Historiko izendatua. Ondarearen barruan garrantzi handikoa da Antoñanako hiribildua ere,
Euskadiko Monumentu Nazional izendatua. Zalantzarik gabe, Kanpezuko udalerria toki ezin hobea da izadia, aire zabaleko
kirolak eta bertako herrien eta jendeen historia eta kultura gozatzeko.
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Bujanda

Altitudea: 607 m. Biztanleak: 131.

Altitudea: 615 m. Biztanleak: 17.

Historia: Kontzeju hau Erdi Aroko
herri harresitua da; muino batean
dago, antzinako gotorleku baten
gainean. Historiaurretik, abeltzaintzan
aritzen ziren nomadak bizi izan ziren
Antoñanan. Nafarroako eta Gaztelako
erresumen artean lehia handia egon
zen hiria eskuratzearren. Nafarroako
errege Antso Jakitunak harresitu
egin zuen, eta 1182. urtean foruak
eman zizkion. Antoñana Nafarroakoa
izan zen 1200. urtera arte; orduan,
Gaztelako Koroak bereganatu zuen.

Historia: Kontzeju hau Muela, Peña
del Castillo eta Soila mendiek eratutako
sakanean dago. Buszanda izenaz
agertu zen 1071. urtean. Historian
izandako iraganaren erakusgarri dira
hango etxe armarridunak. Besteak
beste Sagasti eta Arrieta leinuen
armarriak dituzte ikusgai.

Jaiak: San Mateoren ohoretan, irailean.

Jaiak: urriaren 14tik hurbilen
egokitzen den asteburuan; uztaileko
lehen asteburuan, San Faustoko
erromesaldia.

Orbiso

San Bizente Martiriaren eliza.
Antzinako gotorleku elizaren zimenduen gainean eraiki zuten. Gurutze
latindarreko oinplanoa du. Dorrea
neoklasikoa da, eta oinplano karratua
du. Erdiko erretaula rococoa da, XVIII.
mendekoa, eta toki nagusian San
Bizente Martiriaren irudi bat dauka.

Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen parrokia eliza. Oinplano
laukizuzena du, lau ataletan banaturik, ganga nerbioduna duela
estalki. Litekeena da lehen atala eta
presbiterioa, arku toral zorrotza
duena, jatorrizko elizaren aztarnak
izatea. Eliz atariak erdi-puntuko
arku bat du, burdina forjatuzko sare
batez itxia. Atariak arku zorrotz eta
bikoiztua du, XIII. mendekoa. Dorre
barrokoa XVII. eta XVIII. mendeetan
eraiki zuten.

Santikurutze Kanpezu / Santa Cruz de Campezo

Ondarea: Hurtado Mendoza
leinuaren dorretxea (XIII. mendekoa)
eta Elortzarren jauretxe dorreduna
(XVI. mendekoa). Gorde den Erdi
Aroko ate bakarra hegoaldean
dago, eta harresi-dorre biribila,
mendebaldean. Antoñanako hiria
Euskadiko Monumentu Nazionala da.

Bujanda

Antoñana

Antoñana

Orbiso
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Orbiso

Oteo

Altitudea: 588 m. Biztanleak: 77.

Altitudea: 687 m. Biztanleak: 23.

Historia: Kontzeju hau Somorredondotik hegoaldera dago, Istora
ibaia igarotzen den mehargunearen
gerizpean. Erromatarren garaian
eta, gero, Erdi Aroan, Nafarroatik
Lautadara eta itsaso aldera zihoazenen
igarobide izan zen. Goraldia XVI.
mendetik XIX. mendera bitartean
izan zuen. Santikurutze Kanpezuko
herria zen Orbiso, baina 1735. urtean
hiribildu bihurtu eta Mendozarren
agintepeko izatera igaro zen. Herriko
etxe gehienak XVI. mendekoak dira,
eta armarriak dituzte: Ochoa Alda,
Arroniz, Joan Fernandez Gazeo, eta
Garcia Gastones.

Historia: Kontzeju hau Haranaren
eta Kanpezuko ibarraren artean
dago. Ibar batetik bestera zihoazen
pertsona eta salgaiak kontrolatzeko
igarobide gisa sortu zuten Oteo.
Hainbat gauza gorde dira historian
izandako iraganetik: etxaurreetako
armarriak, erdi-puntuko arkua duten
ateak eta leiho gotikoak, hala nola
Ruiz Alda leinuarenak.

Ondarea: San Andresen parrokia
eliza. Errenazentista da, XVI. mendekoa.
Oinplanoa laukizuzena da, eta ganga
nerbioduna du. Erdiko erretaula,
errenazentista; toki nagusian dago
San Andres santu titularra, San Joan
eta San Elias albo banatan dituela.
Jaiak: ekaineko lehen asteburuan;
abuztuan, Urbisu Euskaraz.

Ondarea: San Mamesen parrokia
etxea. XVI. mendean eraiki zuten, eta
areto erako oinplanoa du. Alboetako
bi kaperek gurutze latindarreko
itxura ematen diote. Kanpoaldean
Erdi Aroko, XIII. mendeko, tenpluaren
aztarnak daude ikusgai. Erdiko
erretaula XVI. mendekoa da.
Muino batean San Joanen baseliza
dago; mendian, San Kristobalen
baseliza.
Jaiak: abuztuaren erdialdean.

Santikurutze Kanpezu /
Santa Cruz de Campezo
Altitudea: 578 m. Biztanleak: 861.
Historia: Kontzeju hau Kodes mendilerroaren hegalean dago. Erromatar
historialarien arabera, Kanpezuko lurraldean barduliarren euskal tribua bizi zen
Kristo aurreko hemezortzigarren urtean. 823. urtean Abd-Al-Karin arabiar jeneralak
ibarra suntsitu zuen; Gaztelako Alfontso VI.aren erregealdian berreraiki zen.
XII. mendean hiria gotorlekua zen eta harresiturik zegoen. Alfontso Borrokalariak
Marañon herriari 1130. urtean eman zion foruan aipatzen da. Santikurutze
Kanpezu Nafarroakoa izan zen 1200. urtera arte; orduan, Gaztelako Alfontso
VII.ak konkistatu zuen. Gaztelako errege Alfontso X.a Jakitunak foruak eman
zizkion 1256. urtean. Napoleonen aurkako gerran, garrantzizko gudua gertatu
zen Santikurutze Kanpezun ingelesen eta frantsesen artean 1812ko maiatzaren
13an. Errepresalia modura, frantsesek Ibernaloko baseliza erre zuten.
Ondarea: Antzinako etxeen artean, Uriarte, Diaz Antoñana eta Estenegarrenak
nabarmendu behar dira.
Andre Mariaren Jasokundearen parrokia eliza. Euskadiko Monumentu
Historikoa da. Atariaren apaingarri, ojiba arku bat dago, sei baketoi-paretan
bermatuta. Baketoien kapiteletan Hileta Santuaren, San Joanen eta Andre Maria
Magdalenaren erliebeak daude, emakume santuak hondoan direla. Erdi-puntuko
bi arku dira eliz atari itxirako sarrera. Bertan beste atari bat dago, XIII. mendekoa,
Pietatearen erliebeak dituena. Tenplua gotikoa da, XIV. mendekoa. Erretaula
nagusia, XVII. mendekoa. Erdian, Andre Mariaren Jasokundearen tailu bikaina
dauka. Presbiterioan, eskuinaldean, San Sebastiani eskainitako aldarea eta Fernan
Ruiz Gaonaren hilobi gotikoa, txakurra oinetan duela. Korua errenazentistagotikoa da, XVI. mendekoa.
Jaiak: irailaren lehen asteburuan.
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Lagran
udalerria

Azalera: 45,62 Km². Biztanleak: 190.
Udalerrian hiru herri daude: Pipaon, Villaverde eta udalerriko hiriburu den Lagran. Mugakide hauek ditu: Urizaharra, Lañu,
Pipaon eta Urizaharra, Trebiñu Konderria, Bernedo eta Guardia. Udalerri honetatik mendi tontor hauetara igo daiteke:
Pipaondik, Cervera (1366 m) mendira eta Eskamelo (1287 m) tontorrera; Lagrandik, Jaunden (1025 m), Palomares (1436 m),
eta Peña del Leon (1392 m) tontorretara; Lagrandik zein Pipaondik, Semendia (1054 m) tontorrera.
Sare hidrografikoak bi ardatz nagusi ditu. Batetik, Inglares ibaia: Pipaondik hurbil sortu eta mendebaldera egiten du;
Zambranatik gertu isurtzen da Ebro ibaian. Bestetik, Ega ibaia: Kantabria mendilerroan sortzen da, baina ekialdera egiten
du, eta Kanpezun zehar Nafarroan sartzen da.
Tokiko ekonomia nekazaritza eta abeltzaintzakoa da batez ere, eta patata, garia, garagarra eta bazka landareak egiten
dituzte. Abeltzaintzan behi azienda da nagusi, eta mendiaren zati handi bat zur-egurretarako baliatzen da.
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Lagran

Pipaon

Villaverde

Altitudea: 756 m. Biztanleak: 111.

Altitudea: 843 m. Biztanleak: 40.

Altitudea: 731 m. Biztanleak: 39.

Historia: Kontzeju hau Ega ibaia
sortzen den ibarrean dago. Lagranen
jatorria ez da ziurra. Autore batzuen
arabera, Eneko Aritza Iruñeko erregeak
fundatu zuen herria. Jakina da 1165.
urterako existitzen zela. 1515ean
hiribildu zen jada. XV. mendearen
bigarren zatian Nafarroakoa izatetik
Gaztelaren mende egotera igaro zen.

Historia: Kontzeju hau Kantabria
mendilerroaren hegalean dago.
Pipaon XII. mendean fundatu zuten,
eta XVIII. mendeko giden ibilbideetan
ageri da. Alfontso X.ak 1254an
Trebiñuri emandako foruan azaltzen
da Pipaon. Sarmiento Etxearena
izan zen XIV. mendetik, gero Salinas
kondeena, eta azkenik Hijarreko
dukeena.

Kontzeju hau Lagrango udalerrikoa da.

Erdialdean, goiko partean, Andre
Mariaren parrokia eliza dago. XVI.
mendekoa da, eta estilo platereskoa
du. Badira zenbait baseliza ere, hala
nola San Pedroren baseliza (erromesaldia Bernedokoarekin batera
egiten da) eta San Bartolomeren
baseliza.
Herrian azpiegitura hauek daude:
aterpetxea, kiroldegia, golf zelaia eta
Ardoaren eta Arrainaren Bidearen
interpretazio zentro turistikoa.
Jaiak: San Bartolomeren ohoretan,
abuztuaren 24an ospatzen dira.

Ondarea: Gurutze Santuaren
Gorapenaren parrokia eliza. 1770.
urtean bukatu zuten, eta Erdi Aroko
ataria du, XIII. mendekoa. Erretaula
nagusia rococoa da, XVIII. mendearen
bigarren erdikoa.

Jaiak: irailaren 14an, Gurutze
Santuaren Gorapenaren egunean.

Jendearentzat irekitako museo etnografikoa dago bertan, eta abuztuko
azken larunbatean Etnografia Biziaren
Eguna ospatzen da. Nabarmendu
beharrekoak dira Usatxi kultura
elkartea, 300 bazkide baino gehiago
dituena, eta izen bereko dantza
taldea. Pipaongo dantza tipikoak
dira: makil dantza, zinta dantza eta
gaztelua (8 dantzariko giza dorreak
egiten dituzte).
Jaiak: irailaren 14an, Gurutze
Santuaren Gorapenaren egunean. Eta
abuztuaren 16an, San Roke egunean;
Katxupin izeneko dantza-jolas tipikoa
egiten da egun horretan.

Lagran

Ondarea: Kaleetan ibiliz gero
ikusten da garai batean harresiturik
egon zela. Herriko hegoaldean
Vianarren jauregia nabarmentzen
da. Eraikinaren arkitektura barrokoa
da, eta XVIII. mendean hainbat
pertsonaiaren jaiotetxea izan zen
(erlijiosoak, politikariak, literatoak,
eta abar).

Ondarea: San Andresen parrokia
eliza. Erretaula nagusia platereskoa
da, XVI. mendekoa: bankua, bi
gorputz eta, goialdean, Deikundeko
Andre Mariaren irudi bat. Kristoren
baseliza. Hau ere nabarmendu
beharrekoa da; hilerriaren ondoan
dago. Elizako “hórreo” edo garaian
natura erakusketa iraunkorra dago.
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Urizaharra /
Peñacerrada
udalerria

Azalera: 57,06 Km². Biztanleak: 283.
Urizaharreko udalerriak 6 kontzeju eta herri ditu: Baroja (Zumento herria barne), Faido, Loza, Montoria, Pagoeta eta
Urizaharra (bertan dago udaletxea). Mugakide ditu Trebiñuko Konderria, Nafarroa eta Errioxa, Bastida eta Lagran. Inglares
ibaia igarotzen da bere lurretatik, mendebaldetik ekialdera, eta erreka ugariren urak biltzen ditu igaro ahala. Urizaharretik
erraz iristen da Artxabal (1166 m), Jaunden (1025 m), Moraza (1048 m), San Leon (1222 m) eta Toloño (1271 m) tontorretara.
Tokiko ekonomia nekazaritza eta abeltzaintzakoa da batez ere, eta patata, bazka landareak, erremolatxa, garia, garagarra
eta oloa egiten dituzte. Abeltzaintzan, behi eta txerri aziendak hazten dituzte.
Dirudienez, lurraldea VI. mendetik aurrera hasi ziren kristautzen. Horri antzemateko, aski da Faidoko haitzulo multzoa
gogoratzea. Koba horietan, bai eta Albaita eta Lañukoetan ere, VI.-VII. mendeetan bizi bide ziren, taldeetan, kristau
eremutarrak; gero, VIII. mendearen lehen erdian, hutsik utzi zituzten; 886. urtean berriz hartu zituzten, eta hildakoak
bertan ehorzten zituzten. Faidon gutxienez 9 koba aurkitu dituzte: bi San Julianen, bat San Mikelen, bi Kruzian; eta lau
Faidoko Andre Mariaren baselizan. Haitzeko Andre Mariaren baseliza haitzean bertan egina dago, eta hala erakusten du
daukan eremutar jatorria. Faidoko Andre Mariaren baselizaren inguruko labar multzo horretan hilobiak eta inskripzioak
aurkitu dituzte, bai eta pintura hondarrak ere, zuhaitzen eta ahuntz baten irudiekin. Baseliza horretan bertan mural eder
batzuk daude.
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Urizaharra, Pagoeta, Faido, Loza,
Zumento, Baroja eta Pipaongo
biztanleen Erdi Aroko historian
eragin handia izan du mugalde
izateak. Hasieran AsturiasLeongo eta Iruñeko botereen
arteko mugan egon ziren, eta
gero Gaztelako monarkiaren
eta Nafarroakoaren artean. XIII.
mendearen erdialdean ia lurralde
osoa Arabako artxidiakono
barrutian zegoen, eliz barrutien
antolaketari dagokionez.

Urizaharra / Peñacerrada

Agirietan informazio oparoagoa dago Toloñoko Andre
Mariaren elizaren gainean.
Santutegi horretako bizitza
eta gorabeherak kontatzen
dituzten eskuizkribu batzuk ere
gorde dira, eta Toloño izenari
atzera eginarazten diote, inguru
horretan erromatarren aurreko
herriak bizi ziren garaietara
arte. Agiri zenbaiten arabera,
Eneko Aritza mendi horietan
zehar ibili zen, eta gazteluak
eta elizak eraikiarazi zituen.
Musulmanak egotzi eta gero,
lehenago zeuden populatze
sistemak aldatu egin ziren,
baina gurtzagune horrek eutsi
egin zion.

Baroja

Altitudea: 701 m. Biztanleak: 32.
Historia: Kontzeju hau Trebiñuko
Konderritik hegoaldera dago. Donemiliaga Kukulako Rejan Barolba
gisa ageri da aipatuta. XIII. mendean,
Varoija gisa; 1742ko Arabako Ordenantzetan Baroxa izenaz aipatzen
dute. Lehen karlistaldian hainbat
gudaldi gertatu ziren bertatik hurbil.
Ondarea: San Martinen eliza. Eliz
atariak erdi-puntuko arkua eta ertz
ganga ditu. Ataria XVI. mendearen
amaierakoa da. XVI. mendeko fabrika
du. Hiru ataleko oinplano laukizuzena
eta burualde zuzena dauzka. Erretaula
nagusia barrokoa da, margotua,
XVII.-XVIII. mendeetakoa. Gorputz
nagusian, San Martinen irudia dago
erdian.
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Faido

Loza
Altitudea: 800 m. Biztanleak: 22.

Pagoeta /
Payueta

Historia: Kontzeju hau Inglares
ibaiaren ezkerreko ertzean dago.
Loza gisa agertu zen 1025eko agiri
batean, eta Loça gisa 1257an.

Altitudea: 679 m. Biztanleak: 17.
Historia: Kontzeju hau ibar txiki
batean dago. Donemiliaga Kukulako
Rejan Paldu gisa ageri da aipatuta;
Faydo izenaz 1257ko agiri batean;
Faidu gisa 1258an; eta Faido eta
Faydu gisa 1565an. Herriko lurretan
haitzean zulatutako hainbat koba
daudenez, pentsatzekoa da garai
batean haitzuloetan populazioa egon
zela bizitzen, batez ere San Julianeko
eta San Mikeleko haitzuloetan
(horietan hilobiak eta hainbat hezur
aurkitu baitzituen gerra aurreko
urteetan Manuel Lekuonak); baina
baita Kruziakoan (hiru ehorztoki eta
inskripzio bat aurkitu dituzte) eta
lehen aipatutako Haitzeko Andre
Mariaren baselizan ere.
Ondarea: Haitzeko Andre Mariaren
baseliza eta haitzulo artifizialak.
Baselizako atariak erdi-puntuko arku
bikoitza du atarian. Kanpoaldean
kontrahorma sendoak dauzka.
Argiztapenerako leihate gotiko bat
dauka, arku bikoitza eta mainela
dituena. Kalbarioaren murala, XVI.
mendekoa ziurrenik. Bigarren haitzuloko tenpluaren nabean sartzeko,
bi arku beheratu daude. Harrizko
erretaula dago bertan, barrokoa,
XVIII. mendearen amaierakoa. Andre
Maria dago erdiko horma hobian.
Alboko kaleetan San Joanen eta
Santa Maria Magdalenaren harrizko
eskulturak daude. Faidon badira
Kruzia deritzen beste bi haitzulo
artifizial txiki, bai eta beste hiru
gehiago ere San Julianen eta San
Mikelen.
Jaiak: irailaren 8an.

Altitudea: 754 m. Biztanleak: 118.

Ondarea: Sarmientotarren gotorretxea. XV. mendeko jauregia da.
Armarria du, eta gaur egun landetxea da.
San Estebanen eliza. Eliz atariak
erdi-puntuko arkua du, moldura
leunekoa. Erretaula nagusia barrokoa
da, XVIII. mendekoa. Kristo Santuaren
alboko erretaulek Andre Mariaren
XIV. mendeko irudi gotikoa daukate.

Montoria

Altitudea: 797 m. Biztanleak: 24.

Urizaharra /
Peñacerrada

Altitudea: 739 m. Biztanleak: 61.
Historia: Kontzeju hau Payos
mendixkaren oinean dago. Fayoeta
izenaz ageri da 1257ko agiri
batean. Pagoeta ezaguna izan
zen “santugileen” sorterria zelako.
Eskultore ospetsu haiek eskultura
lantegia izan zuten XVIII. mendearen
amaieran, eta gaur egun zirriborro
bitxi batzuk gordetzen dira.
Ondarea: San Joan Bataiatzailearen
parrokia eliza. XVI. mendekoa da.
Gurutze latindarreko oinplanoa
eta bi ataleko nabea dauzka.
Erretaula nagusia barrokoa da,
churriguereskoa, XVII. eta XVIII.
mendeetakoa. Cerverako Andre
Mariaren irudia dago, “Andra Mari”
motakoa; Behe Erdi Arokoa da, baina
Erromanikoaren eragina du.

Historia: Urizarra izeneko herri
hustua izan zen Urizaharraren
jatorrizko kokalekua. Kontzejuan
Urizaharreko gazteluaren aztarnak
daude. Gaztelu horrek, Olaerrea
(Herrera), Mendiluze eta Villamonteko
gazteluekin batera, mugaldea
babesten zuen, Nafarroakoa hasieran
eta Gaztelakoa gero. Urizaharreko
Andre Mariaren baseliza antzinako
herriko eliza izan zen, eta karlistaldietara arte iraun zuen.
Ondarea: Harresien hondarretan,
hirian sartzeko hegoaldeko atea
nabarmendu behar da batez ere. Hiriko
plazan daude Udaletxe zaharra, XVI.
mendekoa, Hijarreko dukearen etxea,
XVII. mendearen amaierakoa, eta
Apaizetxea, arkitektura interesgarriko
eraikin handi bat.
Jasokundeko Andre Mariaren
parrokia eliza. Estilo erromanikoko
eraikuntza da. XVI. mendean eraikitako
dorre barroko ederra nabarmendu
behar da, bai eta Erromanikotik
Gotikorako trantsizio estiloko atari
dotorea ere, fintasunez apaindutako
arkiboltak dauzkana.

Historia: Kontzeju hau sakonune
batean dago, Kantabria mendilerroaren ondoan. Tokiko deitura
(Ramirez de) Montoria gisa ageri da
1331ko agiri batean. Tradizio batzuen
arabera, Montoriako jauregi gotortua
egon zen garai batean.

Jaiak: uztailean eta urrian.

Ondarea: San Mikelen parrokia
eliza. Beste eliza zaharrago baten
gainean dago. IX. mendeko aztarna
prerromaniko garrantzitsuak daude,
Tobillasen bezala: berriz erabilitako
harlanduak, eskantzuak, leihoak eta
ferra arkua duen gezileihoa.

Barojako kontzejuko herria da.

Zumento
Altitudea: 700 m. Biztanleak: 9.
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Zuiako Kuadrilla
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93,9 km2 izanda, Zuiako Kuadrillak bi paisaia dauzka: Gorbeia ingurua eta Aramaioko harana, batetik,
eta Arabako lautada, bestetik. Mugakide hauek ditu: iparraldean, Gorbeia eta Legutioko mendiak, Kantauriko eta
Mediterraneoko isurialdeen banalerroa definituz; hegoaldean, Arrato mendilerroa eta Lautada; ekialdean, Zadorraren
urtegia eta Debarroa; mendebaldean Urduñako sakonunea.
Orografiak, klimak eta landareek, harizti, pagadi eta larre iraunkorrekin, Euskadiren ohiko irudia eta paisaia
osatzen dute. Edonola ere, horiek guztiak eskualde honetan lurraldea okupatzeko eta erabiltzeko dagoen
modu bereziari estuki lotuta daude. Ikerketa arkeologikoei esker, okupazio hori Arabako zaharrenetakoa
dela jakin da. Horrela, Historiaurrean ohikoa zen leizeetako habitata daukagu, hala nola Arrillorreko
leizean (Murua). Gure garaiotatik gertuago, artzain kulturen agerpenak, orokorrean ehorzketa
errituei lotuta: Aiurdingo tumulu zelaia (Jugo), Kurtzebideko tumulu-trikuharria (Letona), etab.
Erromatarren aurreko garaiko egonlekuen arketipoa Atxabaleko irun ospetsuan dago (Bitoriano).
Antzinaroan, mundu klasikoan sartzean, lurraldearen ustiapen orokorra antolatu zen eta, haranen
hondoetako lur emankorrak ez ezik, bideak zaintzeko leku estrategikoak ere okupatu egin zituzten
(Aldaiako esparru gotortua, Arroiaben); antzinaroaren azken aldiko datuak ere badaude (Aldaietako
nekropolia, Langara Ganboan). Gero, estatu bisigodoak lur jo eta musulmanen inbasioa gertatu zenean, Goi Erdi
Aroko “garai ilunetan” sartzen gara. Berehala berrantolatu ziren, ordea, egitura sozio-politiko eta erlijiosoak.
Lurralde honetako lehen berriak eta lehen izenak XI. mende ingurukoak dira. Horrela, Valpuestako Apezpikutegiaren
eremuan, Bivere apezpikuak, besteak beste, Okoizta, Zestafe eta Letonako elizak berrantolatu zituen. Erdi Aroan,
herritarrek Penintsulan zeuden musulmanen aurkako etengabeko borrokan parte hartu zuten. Behe Erdi Aroan,
“bandoek” dorreak eta jauretxeak eraiki zituzten han-hemenka. Geroko ibilbide historikoa hurbilagoa eta ezagunagoa
dugu.
Ekonomiari dagokionez, eskualde honetako paisaiaren zati handi baten ezaugarri nagusia daukagu: mendiak eta
zuhaitz masa handiak. Tradizioz horrek herritarren ekonomia moduak baldintzatu ditu, eta baso ustiapena eta
abeltzaintza nagusitu dira. Egun, industria eragile garrantzitsua da Zuiako Kuadrillaren garapenerako. Industrialde
garrantzitsu batean biltzen da, nagusiki: Goiain (Legutio).
Egitura politiko-administratiboari dagokionez, egun Zuiako Kuadrillak 65 herri biltzen ditu, 6 udalerritan.

Ibarra
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Aramaio
udalerria

Azalera: 73,27 Km². Biztanleak: 1542.
Aramaioko harana Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia artean dago. Bederatzi elizatek edo auzok osatzen dute. Ibarra da herriko
hiriburua. Iparraldean, Abadiño eta Atxondorekin egiten du muga; ekialdean, Arrasate, Aretxabaleta, Leintz Gatzaga eta
Legutiorekin; mendebaldean, Otxandiorekin. Antzinatik, Aramaio artzainen ingurua izan da, eta egun sektorea indartzeko
ahaleginean dihardu. Historiaurreko lehen aurkikuntza zezenaren aurreko “uro” baten adarra izan zen. Uste denez, 100.000
urte inguru dauzka. Brontze Aroko trikuharriak ere topatu dituzte Aramaion: bata Anbotosten eta bestea Ollargainen.
X. mendearen azken aldeko hilobi kristauen aztarnak agertu dira Letasurreko baseliza dagoen muinoan. XII. mende
hasierarako, herriak haranen hondoetan finkatzen hasi ziren. Erdi Aroan elizate berriak sortu ziren eta, historian sartzen
direnean, Aramaioko Kontzejuan batuta agertzen dira. Ibarra auzoa haranaren erdian dago, eta burdinoletako langileek
eraiki zuten. Aramaio historian sartu zenean, Barajuengo jaunaren mendean zegoen. Haraneko lurrak udalerriarenak ziren,
baina haranetik kanpo geratzen zen oro jaunarena zen. Torralden (Barajuen) zegoen Aramaioko jaunaren gaztelua. Erdi
Aroko bando gerretan oinaztarrek agintzen zuten Aramaion, eta hori tragikoa izan zen herriarentzat. Egoera horri ihes
egiteko, 1489an herria Arabako Ermandadeetan sartu zen, baina foruak galdu gabe.
XIV-XV. mendeen artean osatu zen egun “kalea” esaten zaiona; garai hartan sortu ziren burdinolak eta gaur egun arte iraun
duten hiru kaleak: Nardeaga, Ibargoia eta Matxinkale. Horrela jarraitu zuten XIX. mendea arte, burdina lantzen. Ibarreko
sutegiek ikatz asko behar zuten, baita Otxandioko torloju industriak ere. Aramaioko mendietan egur asko zegoen eta, beraz,
ikazkin asko ere bai.
Karlistaldietan, Santa Kruz apaiz ospetsua Aramaion zegoen preso. Hil aurreko gauean leihotik ibaira saltatu eta ihes
egin zuen. Gantzagako auzotar batzuen laguntzarekin, haitzulo batera iristea lortu zuen, eta bertan ezkutatuta egon zen
Frantziara alde egin zuen arte. Oraindik ere “Santa Kruz apaizaren koba” esaten diote.
Bertako seme ospetsuen artean aipatzekoak dira: Pedro Ignazio Barrutia (1682-1759), euskaraz idatzi den antzezlanik
zaharrenaren egilea; eta Aita Gabriel Jauregi Uribarren (1895-1945), euskaraz Fisika eta Kimikari buruz idatzi den lehen
liburuaren egilea.

Arexola

Barajuen

Altitudea: 485 m. Biztanleak: 59.

Altitudea: 490 m. Biztanleak: 82.

Historia: Auzo hau historikoki Arexola familiari lotuta egon da. Herriko
familiarik aberatsenetakoa zen eta
haiek sortu zuten auzoa. Barreiatutako auzune bat dauka: Arriola.

Historia: Auzo hau tokiko zaharrena
dela uste da. Barajuenen biltzen ziren
Aramaioko haraneko kapareak.

Ondarea: Santa Marinaren eliza
oinplano angeluzuzenekoa da, erretaula nagusi neoklasikoa dauka, eta
alboetan Arrosarioko Ama Birjinaren
eta San Pedroren irudiak.
Hirutasun Santuaren edo Letasurko baseliza dauka. Baita Santikurutzekoa ere, Arangioko haitzean.
Bertan erromeria herrikoia egiten da
ekaineko lehen igandean.

Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen parrokia elizak fabrika eta
erretaula nagusi barrokoak dauzka;
albo modernoetan, Santa Katalina
eta San Andres.
Jaiak: abuztuaren 15a
Mariaren Jasokundea).

(Andre

Arexola
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Etxaguen

Jaiak: uztailaren 19a (Santa Marina).

Azkoaga
Altitudea: 466 m. Biztanleak: 147.

Ondarea: Azkoaga auzoko Salturri
baserria, monumentu arkitektoniko
izendatua.
San Joan Bataiatzailearen parrokia
elizak nabe bakarra eta erretaula
nagusi neoklasikoa dauka, eta
alboetan, San Joan Bataiatzailearen
Lepogabetzea eta Andre Mariaren
Jasokundea.
San Adrianen baseliza (abuztuan
egiten da erromeria) eta Santa
Ageda edo Agedatxorena. Seme
ospetsuen artean, Martin Altzaga,
Buenos Airesen askatzailea.

Altitudea: 625 m. Biztanleak: 22.
Auzo hau Arangioko haitzen oinean
dago, hegoaldeko isurialdean. Urkiolako parke naturalaren sarreretako
bat da.

Azkoaga

Historia: Auzo hau haraneko ekialdekoena da. Hego-ekialdean Leintzeko
haranarekin egiten du muga, horren
ibilbide osoan, Induspeko haitzetatik
Marotoraino. Bi auzune dauzka,
Zabola eta Altzaga.

Ondarea: Uribarren basetxeak
haranean bakarrak diren egitura eta
xehetasun arkitektonikoak dauzka.
San Mikelen elizak nabea, bi
begiko kanpai horma eta erretaula
nagusi modernoa dauzka; alboetan,
Arrosarioko Ama Birjinaren eta San
Pedroren irudiak.
Jaiak: irailaren 25a (San Mikel).

Etxaguen

Jaiak: ekainaren 24a (San Joan).
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Gantzaga

Olaeta

Untzilla

Uribarri

Altitudea: 495 m. Biztanleak: 39.
Auzo hau Ipizteko (Iruatxeta) haitzen
oinean dago, Ipiztekoarriagako bizkarretik mendebaldera.
Ondarea: Donemiliagaren parrokia
eliza XVIII. mendekoa da eta nabe
bat dauka; izkinetan, kontrahormak.
Erretaula nagusia neoklasikoa da,
Sortzez Garbiaren eta San Julianen
irudiekin.
Jaiak: azaroaren 12a (Donemiliaga).

Ibarra
Altitudea: 322 m. Biztanleak: 920.
Historia: Udalerriko hiriburua da
eta haranaren erdigune geografikoan
dago, Azkoaga, Uribarri-Arexola
eta Etxaguen-Gantzagatik datozen
errekek bat egiten duten lekuan.
Ibarrak lau auzune dauzka; Eguzkierripa, Arraga, Zalgo eta Errotabarri.
Ondarea: Maskaño baserria
haraneko zaharrena da, 1454an
eraikia. Eguzkierripan Santa Luziaren
baseliza dago.
San Pedroren baseliza zegoen
lekua, Arragan, interes arkeologikoko
inguru izendatu dute.

Altitudea: 573 m. Biztanleak: 118.

Altitudea: 445 m. Biztanleak: 74.

Historia: Kontzeju hau kasu berezia
da, haranetik kanpo dagoelako,
nahiko urrun eta Otxandiorekin
muga eginez. Haren jurisdikzioan «El
Limitado» deritzon lurra dago, Olaeta
eta Otxandio artean; mendeak dira
Araba eta Bizkaia auzitan dabiltzala,
haren jabetza dela-eta.

Auzo hau oso zabala da eta baserriak nahiko sakabanatuta dauzka. Bi
auzune ditu: Gureia eta Zubieta.

Ondarea: Sortzez Garbiaren parrokia elizak XVI. mendeko fabrika
barrokoa, nabe bat, erretaula nagusi
churriguereskoa eta Arrosarioko
Ama Birjinaren eta San Antonioren
irudiak dauzka; albo batean 1575eko
inskripzio bat dago.
Artuola baserria (burdinola) ondare
arkitektonikoa da.
Jaiak: abuztuaren 15a (Andre Mariaren
Jasokundea).

Altitudea: 481 m. Biztanleak: 81.
Auzo hau Gipuzkoatik gertuen dagoena da. Auzune bat dauka: Suña.
Ondarea: San Pedroren parrokia
eliza azken gerra zibilean suntsitu
zuten. Egungo erretaula Eskoriatzatik
(Gipuzkoa) ekarria da.
San Mikel Zurianoren baseliza, izen
bereko auzunean.

Ondarea: San Estebanen parrokia
elizak atari errenazentista eta erretaula nagusi neoklasikoa dauzka.
Mariakako Ama Birjinaren irudia
Albinako baseliza batetik ekarria da.
Mariakako Andre Mariaren edo
Marixekaren baselizan irailaren
lehen igandean egiten da erromeria.
San Bartolomeren baseliza, Zubieta
auzoan. San Kristobalen baseliza;
erromeria uztailaren bigarren igandean
egiten da. Done Jakueren baseliza,
Gureia auzoan.
Jaiak: abuztuaren 3a (San Esteban).

San Martinen parrokia elizak
harlanduzko zutabeak dituen
elizpea dauka; tenpluaren oinplanoa
oktogonala da eta ez dauka erretaula
nagusirik. Sagrario bikaina.
Baselizak: Ibabeko Andre Mariaren
baseliza Eguzkierripan; erromeria
irailaren 8an egiten da. Santa Anaren
baseliza, Ibarran. San Andres edo
San Rokeren baseliza, Goikoerrota
baserriaren ondoan; eta San Sebastianen baseliza edo Sastiñe, plazan.

Ibarra

Jaiak: uztailaren lehen asteburuan,
San Martinen omenez.
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Arrazua-Ubarrundia
udalerria

Azalera: 57,41 Km². Biztanleak: 908.
Udalerria Arrazua eta Ubarrundiako ermandadeek eta udalerriek bat egin zutenean sortu zen. Gipuzkoarekin eta Legutio,
Gasteiz eta Burgelu udalerriekin egiten du muga. 10 kontzejuk eta herri batek osatzen dute. Udalerri honetan daude
Uribarri Ganboako presa eta urtegiaren mendebaldeko erdia. Urtegi honetako urez hornitzen dira Bilbo eta Gasteiz; gainera
milaka arabarrentzako aisia lekua da.
Erliebean bi alde bereizten dira: iparraldean, Elgeamendi; punturik garaienak Usako atxa (915 m), Troke (893 m), Arkamo
(875 m) eta Isuskitza (800 m) tontorrak dira. Udalerriaren gainontzeko zatiak lurralde nahiko laua hartzen du. Bertan
muino txikiak daude: Santa Kurutz (697 m), Iturriaga (626 m) eta Arzubiaga (549 m). Hegoaldean, Arkauteren adarra den
Errekabarri errekak ezartzen du muga.
Landatik hainbat gailurretara igo daiteke: Albiturri (943 m), Mugarriluze (1104 m) eta Usako atxa (915 m). Lautadako ibai
nagusia den Zadorraren bidean presa egin zuten, eta egun izen bereko urtegiak udalerriaren zati handi bat hartzen du.
Nekazaritzarako lurrak murriztuta daude, haietako asko urtegiko uren azpian geratu baitziren. Laboreak, bazka eta patata
egiten dira. Gasteiztik gertu dago, eta Durana hiri horren eta Debarroaren artean dagoenez, hainbat industria ezarri dira
bertan.
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Arroiabe

Betolaza

Durana

Landa

Altitudea: 546 m. Biztanleak: 26.

Altitudea: 541 m. Biztanleak: 354.

Altitudea: 555 m. Biztanleak: 43.

Historia: Kontzeju hau Gasteiztik
iparrera dago, muino txikiz inguratutako sakonune batean. 1025ean
Betellohaga izenez agertzen da
Donemiliagako kodizean eta Vitolaza 1602ko agiri batean. Ubarrundiako Ermandadekoa eta Udalerrikoa
izan zen; gero, Arrazua-Ubarrundia
Udalerrira igaro zen.

Historia: Kontzeju hau Gasteiztik
iparrera dago, aldirietan, hirigunetik
6,5 kilometroetara. Udalerriko herririk
garrantzitsuena eta hiriburua da.
Lehen aldiz 1025eko agiri batean
aipatzen da, baina lehenagokoa izan
liteke. Iturrain izeneko antzinako herri
baten hondarrak daude. Arrazuako
Ermandadekoa zen. Bataila bat izan
zen bertan 1521ean.

Historia: Kontzeju hau Gasteiztik
iparrera dago, Uribarri Ganboako
urtegiaren ondoan, ipar aldean.
Zadorraren ertzean Paleolito ondoko
aztarnategia aurkitu zuten. Nagusiki
harrizko gauzak agertu ziren, batez
ere gezi puntak, eta zeramika gutxi.
Historikoki Landa Ubarrundiako
Ermandadekoa izan da. Garaio aldean
Landako dorrea egon zen. Landako
San Bartolomeren XIII. mendeko
elizaren patronatua zeukan, baina
urtegiko uren azpian desagertu zen.
XVI. mendean dorreko jauna Juan
Fernandez Landa zen, eta haren
ondoren Manriques Arana etxea
etorri zen.

Altitudea: 537 m. Biztanleak: 78.
Historia: Kontzeju hau goragune
batean dago, Zadorra ibaiaren
ezkerreko ertzean. Historikoki
Arrazuako Ermandadekoa izan da
eta haren zati gisa sartu zen egungo
Arrazua-Ubarrundia Udalerrian.
Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen parrokia elizak elizpe
neoklasikoa dauka. Atari dintelduna.
XVI. mendeko fabrika. Erretaula nagusi
neoklasikoa, XVIII.ekoa. Oinplano
karratuko dorre neoklasikoa.
Jaiak: irailaren 8a (Andre Mariaren
Jaiotza).

Arzubiaga
Altitudea: 549 m. Biztanleak: 19.
Kontzeju hau goragune txiki batean
dago, Zadorraren adarra den Zubiate
errekaren ondoan. Gasteizko erdigunetik 7 km ipar-ekialdera dagoen
herri txikia da.
Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen eliza erromanikoa erdi abandonatuta dago. Haren osagaietako
batzuk ondoko Zurbaon eta Arabako
zenbait museotan gorde dira. Vital
Kutxa Fundazioaren erakustaretoan,
Gasteizen, eliza eraitsiaren ataria
gorde da.
Jaiak: abuztuaren 15ean, Andre
Mariaren Jasokundearen omenez.

Ondarea: Antzinako Jasokundearen
parrokiak hegoaldean atari erromanikoa zeukan. Orain parrokiaren
frontisa da. XVI. mendeko fabrika
gotiko berantiarra. Bi leiho erromaniko
Tuestako parrokiara eraman ziren
1964an. Kupulan amaitutako bi
gorputzeko dorre liraina. XVI. mendeko
kanpai bi. Egungo Jasokundearen
parrokia 1964an konsakratu zen,
jatorrizko Erdi Aroko elizaren zati bat
eraberrituta.
Paduako San Antonioren baseliza.
Seme ospetsuak: Juan Perez
Betolaza, kristau ikasbidea euskaratu
zuen lehena, 1596an.
Jaiak: ekainaren 29an, San Joan
Lepogabetuaren egunean.

Ondarea: San Estebanen parrokiak
XIII. mendeko atari erromaniko zoragarria dauka. Erdi Aroko fabrika, XVI.
mende hasieran handitua. Oinplano
angeluzuzena. 1997an leihate
erromanikoa aurkitu zen eskuineko
horman eta kapera txiki bat ere bai,
ezkerreko horman Jerusalem zerutarraren margoak dauzkana. Erretaula nagusia Errenazimentukoa da,
erromanista, XVII. mendekoa.
Paduako San Antonioren baselizak
erretaula neoklasikoa du.
Seme ospetsuak: Enrique Aberasturi,
Francisco Diaz Durana, Pedro Diaz
Durana, Andres Baratziart, Faustino
Sillaurren.
Jaiak: abenduaren 26a, San Esteban.

Jaiak: abuztuaren 24a.
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Luko

Mendibil
Altitudea: 518 m. Biztanleak: 48.

Ullibarri
Ganboa

Zurbao /
Zurbano

Historia: Kontzeju hau Gasteiztik
iparrera dago, Zadorra ibaiaren
ertzean. 1025eko agiri batean,
Donemiliagako kodizean, Mendivil
izenaz agertzen da; Mendeivil
1257an; Mendivil 1602an. Mendibil
historikoki Arrazuako Ermandadekoa
izan da.
Ondarea: Hurtado Mendozarren
dorrea, herriaren behealdean dago:
XIII. mendearen hasierakoa dela uste
da, eta hormak eta estalitako gezileihoren bat geratu dira.
Altitudea: 527 m. Biztanleak: 60.
Historia: Kontzeju hau Gasteiztik
iparrera dago, Arlaban mendilerroaren
oinean, Santa Garazi ibaiaren
eskuineko ertzean. Ubarrundiako
Ermandadekoa eta Udalerrikoa
izan zen; gero, Arrazua-Ubarrundia
Udalerrira igaro zen.
Ondarea: Lukon bost arkuko zubia
dago, 1514koa edo lehenagokoa.
Aipatzekoa da Lukoko jauregia ere,
XVIII. mendearen hasierako eraikina.
San Martinen parrokia elizak
XVIII. mendeko elizpea dauka, erdipuntuko bi arkuk osatua. Barruko
horman leihate erromanikoa dago.
XVI. mendeko fabrika. Aldare oin
prerromaniko garrantzitsua.
Andre Mariaren baseliza bere
garaian Bagoeta herri hustuko
parrokia izan zen; Laspagueta izena
ere jaso zuen. Baseliza Urbina eta
Lukoren jabetza komunekoa da.
Seme ospetsuak: Juan Bernal Diaz
Luko Ilarratza. Grekoko katedraduna
Salamancan, teologoa, Trentoko
Kontzilioan egon zen. 1543an Kalagorriko apezpikua zen.
Jaiak: uztailaren hasieran.

Done Jakue Apostoluaren parrokia
elizak hiru ataleko nabea eta abside
poligonala dauzka. Erdi-puntuko
arkuko ataria, elizpeak babestua.
Erretaula nagusia XVIII. mendean
eraberritu zuten.
Jaiak: irailaren hirugarren asteburuan.

Langara
Ganboa /
Nanclares de
Ganboa
Altitudea: 583 m. Biztanleak: 23.
Historia: Herri hau Uribarri Ganboako
urtegiaren ertzean dago. 1025ean
Langara izenez agertzen da Donemiliagako kodizean; Lanclares 1257an;
Lanclares de Gamboa 1294an.
Ondarea: San Estebanen parrokia
ohia jabetza pribatukoa da Zadorraren urtegia eraiki zenetik. XVI.
mendeko fabrika gotiko berantiarra.
Erretaula gotikoa, lau arkuko elizpea,
kapitelak eta mentsula erromanikoak.
San Bernaberen landa baseliza,
urtegiaren beste ertzean.

Altitudea: 559 m. Biztanleak: 52.
Historia: Kontzeju hau Gasteiz eta
Bilbo Handia urez hornitzen dituen
eta Zadorra ibaiaren emaria erregulatzen duen Uribarri Ganboako
urtegiari izena ematen diolako da
ezagun. 1950eko hamarkadan eraiki
zuten eta herriaren bizimodua eta
itxura aldatu zituen, soro gehienak
urpean geratu baitziren.
Ondarea: San Andresen parrokia
elizak XIX. mendeko elizpea dauka.
XVI.-XVII. mendeen arteko fabrika.
Gurutze latindarreko oinplanoa. Erretaula nagusia Errenazimentukoa da,
erromanista, XVII. mendekoa.
Jaiak: azaroan.

Ziriano
Altitudea: 575 m. Biztanleak: 5.
Historia: Kontzeju hau Gasteiztik
iparrera dago. Ziriano historikoki Ubarrundiako Ermandadekoa izan da,
eta haren zati gisa sartu zen egungo
Arrazua-Ubarrundia Udalerrian.
Ondarea: San Joan Ebanjelariaren
parrokia eliza jatorriz erromanikoa
da, baina XVI. mendean eraberritu
zuten. XVI. mendeko fabrika. Gurutze
latindarreko oinplanoa eta buru
zuzena. XVII. mendearen azken aldeko
erretaula nagusia. XVI. mendearen
hasierako bataiarria.
Jaiak: iraileko lehen asteburuan, San
Estebanen omenez.

Altitudea: 700 m. Biztanleak: 200.
Kontzeju hau udalerriaren hegoaldekoena da eta Arabako lautadan dago,
Gasteiztik ipar-ekialdera.
Ondarea: Hiru dorre feudal gorde
ditu: Basterra, XIV. mendekoa, gero
Trokoniztarrek hartu zutena; Araetarrena eta Zurbanotarrena.
Zurbaon aipagarriena XVII. eta XVIII.
mendeko jauretxeak dira. Familia
garrantzitsuenak izan ziren: Basterra,
Isuntza, Otaola eta Iriartearrak.
Aipagarriena Zurbanotarren landa
jauregia da, monumentu izendatua.
Herriko beste jauregi batzuk dira:
Otalora-Gebara, Ortiz Zarate eta
Otazuarrena. Otazu jauregia edo
etxea Otxategi auzoan dago. XVII.
mendeko eraikina da, landa jauregi
barrokoa.
San Estebanen parrokia eliza XV.
mendekoa da eta interes handiko
osagai bat dauka: erretaula nagusia.
Jaiak: irailaren lehen asteburuan,
San Estebanen omenez.

160 | Araba herriz herri

Legutio
udalerria

Azalera: 45,85 Km². Biztanleak: 1645.
Udalerri hau Gorbeiaren ondoan dago. Arabako Lautadako eremu lauen eta Gorbeiaren hego isurialdearen arteko pasalekua
da. Legutiotik igarotzen den ibai nagusia Urkiola da. Urtegia eraikitzean udalerriaren paisaia aldatu egin zuten; udalerriko
herririk ez zen estali, baina soroak eta baserriak urpean geratu ziren.
Iraganean, bertako ekonomia meategien ingurukoa zen. Burdina, beruna, sufrea eta kobrea ateratzen zuten. Albertia mendian
zeuden zorroztarri eta marmol harrobiak ere garrantzitsuak izan ziren. Egungo ekonomia zerbitzuen eta industriaren
ingurukoa da. Neurri apalagoan, abeltzaintza eta nekazaritza ere badaude, batez ere behiak eta larreak. Legutiok Goiaingo
industrialdea dauka hegoaldean.
Inguruan zenbait aztarnategi arkeologiko ere badaude, urtegiaren ertzean, Historiaurrean gizakia bertan bizi izan zen
erakusgarri. Behe Paleolitokoak dira Kargaleku eta Belaustegi, eta Eneolito-Brontzekoa Saldarroa.
Elosu, Goiain, Nafarrate, Urbina eta Urrunaga X. mendeko Donemiliaga Kukulako Rejan aipatzen dira; Legutio ez, ordea.
Legutioren lehen berria Alfontso Gaztelako Erregearen 1333ko hiri-gutunean dago idatziz jasota. Alfontso XI.ak erregehiribildu titulua eman zion. Enrique II.ak eman zien hiriaren agintea Abendañotarrei, eta Juan Abendaño izan zen lehen
jauna. Abendañotarrek Legution eraiki zuten dorretxea eta handik hartu zuten parte bandoen gerretan.
Legutio leku estrategikoan zegoen, Arabako Lautada Arratiako, Durangaldeko eta Debagoieneko haranekin lotzen zuten
mendateen oinean. Hori dela eta, zenbait gerratan bataila handien eszenatoki izan da. Lehenak karlistaldietan gertatu
ziren. Leku irrikatua izan zen, Gasteizko giltza jotzen baitzen. 1936ko gerran Legutioko bataila borrokatu zen, azaroaren
30aren eta abenduaren 24aren artean.
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Elosu

Legutio

Nafarrate

Altitudea: 586 m. Biztanleak: 91.

Altitudea: 600 m. Biztanleak: 13.

Historia: Kontzeju hau Santa Garazi
ibaiaren eskuinean dago. Urtegi
ertzean topatutako aurkikuntza
arkeologikoek adierazten dutenez,
Behe Paleolitoraino irits daitezkeen
historiaurreko garaietan egonleku
bat egon zen bertan. 1025ean
agertzen da lehen aldiz agirietan,
Elhosu izenaz, eta gero Elosua, Helossua eta Losu izenez. 1333an erantsi
zitzaion Legutiori. Elosun dago
Uralde mendia, eta uste da bertan
zegoela Rodrigo artzapezpikuak
Assua izenez aipatu zuen gotorlekua,
Alfontso VIII.ak 1200ean konkistatu
zuena.

Historia: Herri hau Naffarrate izenaz
agertzen da 1025eko agirietan;
Nafarrate 1294an eta Nafarrete
1602an. Alfontso XI.a Gaztelakoak
1333an Legutio hiriari erantsi zizkion
sei lekuetako bat izan zen.

Ondarea: San Mikelen parrokia eliza
1936ko gerraren ondoren berreraiki
zuten, eta jatorrizko eraikinetik
osagai batzuk baino ez dira gorde,
hala nola ataria.
Jaiak: azaroaren 29a, San Mikel
eguna.

Goiain
Altitudea: 617 m. Biztanleak: 21.
Historia: Kontzeju hau Cohagan
izenez agertzen da 952ko agiri
batean; Goiahen 1025ean; Goiain
1333an; eta Goaxain XVIII. mendean.
Alfontso XI.ak Legutio hiribilduari
erantsitako sei herrietako bat izan
zen.
Ondarea: Santa Anaren parrokia
eliza erromanikoa da eta nahiko
hondatuta dago; oinplano angeluzuzena; erretaula nagusia, estilo
barrokokoa.

Urrunaga

Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen antzinako parrokia eliza
egun eraitsita dago. XIX. mendean
desagertu zen San Joanen baseliza,
Menea herri hustuko parrokia izan
zena.

Altitudea: 575 m. Biztanleak: 1266.
Historia: Udalerriko hiriburua
da. Herriaren fundazio gutunean,
1333an, historian izan dituen bi
izenak agertzen dira: Legutiano eta
Villareal de Alava. 1980an udalak
udalerriaren izen ofizial Legutiano
hartzea erabaki zuen.
Ondarea: San Blasen parrokia eliza
oinplano angeluzuzenekoa da, eta
Soxo / Sojoko herritik ekarritako erretaula churriguereskoa dauka. Alboetan bi erretaula dauzka, bata Arrosarioko Ama Birjinaren omenezkoa.
Elizpea estalia da.
Legutio inguruan zenbait baseliza
daude: Mariaka edo Marixekarena
aurrekoa gogoratuz eraiki zuten,
eta San Kristobalenak elizpe bitxia
dauka.
Jaiak: otsailaren 3an, San Blas egunean.
Kofradien jaiak: Ama Birjinaren
Jaiotzaren (irailaren 8a) ondorengo
igandea.

Ollerieta /
Ollerias
Altitudea: 550 m. Biztanleak: 33.
Elosuko kontzejuko herria.

Urbina
Altitudea: 529 m. Biztanleak: 125.
Historia: Kontzeju hau Urbina
izenaz agertzen da 952ko agiri
batean. Alfontso XI.ak Legutio
hiriari erantsi zizkion 6 herrietako
bat izan zen. Legutioko Ermandadeko
lekua. Ermandade hori 3 kuadrillatan
zegoen bananduta, eta Urbinak
horietako bat osatzen zuen Goiain
eta Elosurekin batera.
Ondarea: San Antolinen parrokia
eliza harlangaitzez dago eraikita;
oinplano karratuko dorrea, garai
batean kanpai horma soil bat baino
ez zegoen lekuan.
Santa Luziaren baseliza harlangaitzezkoa da, Urrunagak eta Urbinak
partekatzen dute.
Jaiak: irailaren 2a, San Antolin.

Altitudea: 529 m. Biztanleak: 96.
Historia: Kontzeju hau Legutiotik
hego-mendebaldera dago. Inguruan, Kargaleku eta Belaustegi
bazterretan, Behe Paleolitoaren
azken aldeko (Achelense) alde biko
harkosko landuak aurkitu dira, baita
Eneolitotik Brontzerako zenbait harri
aztarna (silexa, lauzak, xaflak eta
arraspak) eta leundura ere. 952ko
agiri batean Urna izenez agertzen
da; Hurnaga 1025ean; Gurrunaga
1257an; eta Hurnaga 1294an.
Legutioko Ermandadeko lekua da.
Ondarea: San Joan Bataiatzailearen
parrokia eliza Erromanikotik Gotikorako eraikina da eta geroagoko
zenbait eraberritze dauzka, harlangaitzez. Nabe bakarreko oinplano
angeluzuzenekoa da eta atari ona
dauka. Erretaula nagusia rococoa da
eta alboetako erretaulak barrokoak.
Jaiak: abuztuaren 24a.
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Urkabustaiz
udalerria

Azalera: 60,49 Km². Biztanleak: 1165.
Kuadrillako udalerrien artean mendebaldekoena da eta Gorbeia mendigunearen eta Urduñako haitzen artean dago, Baias
eta Altube ibaien haranetan. Udalerri hauekin egiten du muga: Zuia, Kuartango, Amurrio eta Urduña (Bizkaia). Hainbat
errekak zeharkatzen dute iparretik, eta Altube ibaira isurtzen dira; horien artean Oiardo da handiena. Hegoaldean, Baias
ibaiak banatzen du Kuartangoko haranetik eta, besteak beste, Izarra erreka jasotzen du. Tokirik ezagunenak ibaiek eragindako
higadurari daude lotuta. Erliebe eta forma ikusgarriak sortu dituzte: Goiuriko ur jauzian du burua Jaundia ibaiak; Ebanako
ur jauzian du sorburua Nerbioi ibaiak.
Antzina-antzinatik, tokiko ekonomia abeltzaintzan eta basogintzan oinarritu da; jarduera horiek garrantzi handia dute
udalerrian. Nekazaritzako produktuen eta elikagaien sektoreak ere badu indarra: gazta, mamia, gozokiak, okela eta beste
hainbat produktu ekoitzi eta eraldatzen dituzte. Industria Izarrako industrialde bietan dago kokatuta.
Goiuri-Ondonan eta, besteak beste, Untzaga, Uzkiano eta Oiardo herrietan inguruko landa arkitekturako baserri tipikoen
eredu bikainak ikusten dira eta elizak bisita daitezke. Elizak lurralde honetako Erromaniko bereziaren eredu zoragarriak dira;
batez ere leihate eta atarietan nabaritzen da.
Herriko seme ospetsuen artean, aipatzekoak dira: Martin Alonso Sarria, XVII. mendekoa, Abezian jaioa; Arabako diputatu
nagusi izan zen 1621 eta 1624 artean, baita Gasteizko alkate, historiagile eta genealogista ere; eta Antonio Ortiz Urbina
(1934-2001), Goiurin jaioa, idazlea, kritikaria eta antropologoa.
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Abezia

Apregindana /
Apreguindana
Altitudea: 660 m. Biztanleak: 2.

Altitudea: 625 m. Biztanleak: 39.
Kontzeju hau Gibijo mendilerroko
sakonune batean dago.
Ondarea: Beheko auzoan Urbina
basetxea dago. Atari zabal dintelduna dauka.

Herri hau Untzaga-Apregindana
kontzejukoa da eta Tejerizas errekaren
ertzean dago. Ipar-ekialdean Untzaga
dauka, eta hego-ekialdean Izarra.
Egun herriak hiru baserri baino ez
ditu. San Laurendiren parrokia zena
apezpikuaren aginduz eraitsi zen.

Beluntza
Goiuri

San Martinen parrokia elizak arku
bikoitzeko elizpea dauka. Atariak
erdi-puntuko arkua dauka. XIII.
mendeko fabrika. Erretaula nagusi
neoklasikoa, XVII. mendekoa.
San Bartolomeren baseliza XIX.
mendearen erdialdekoa da eta erretaula nagusi neoklasikoa dauka.
Jaiak: abuztuaren 24a (San Bartolome).

Abornikano
Altitudea: 593 m. Biztanleak: 48.
Historia: Kontzeju hau Baias ibaiaren
eskuinaldean eta La Llana mendiaren
(757 m) magalean dago. Aiarako
kondeen jaurerrikoa izan zen.
Ondarea: San Klementeren parrokia eliza lehenagoko baten gainean
altxatutako eraikin modernoa da.
Elizpeko ateak arku beheratua eta
bi bao makotu dauzka. Fabrika
XIX. mendearen azken aldekoa da.
Dorrea, oinplano karratukoa eta bi
gorputzekoa.
Jaiak: irailean.

Altitudea: 666 m. Biztanleak: 39.
Historia: Kontzeju hau 1257ko agiri
batean agertzen da Velunçaa izenaz,
eta 1508an Beluza gisa.
Ondarea: San Pedro Apostoluaren
parrokia elizak XIII. mendeko atari
erromanikoa dauka. Atea zurezkoa
da, eta arte herrikoiaren ikurrak
dauzka zizelkatuta. XIII. mendeko
fabrika eta leihate erromanikoak.
Pietatearen baselizak elizpe eta ate
dinteldunak dauzka. XVIII. mendeko
fabrika.
Jaiak: ekainean.

Goiuri

Inoso

Altitudea: 622 m. Biztanleak: 44.

Altitudea: 420 m. Biztanleak: 15.

Historia: Herri hau Goiuri-Ondona
kontzejukoa da. Mendi baten magalean dago, Altube ibaiaren adarra den
Jandio errekaren ezkerreko ertzean.
Inguruetan Jandio errekak sortutako
ur jauzi ederra da aipatzekoa. Haren
urak, 100 metrotik gorako altueratik
jausten dira Euskadiko pagadirik
handienetako batera. Altube
ibaiaren haranean eta Gorbeiako
Parke Naturalean dago. 1257ko agiri
batean Guiari izenaz aipatzen da.

Kontzeju hau Izarratik iparrera dago,
Pagogan (697 m) mendiaren oinean,
Errekatxi ibaiaren ezkerreko ertzean.

Ondarea: Done Jakueren parrokia
elizak Erdi Aroko ataria gorde du,
XII. eta XIII. mendeen artekoa. Ojiba
arkua eta lau arkibolta dauzka,
lehenengoan “Jacobi” idatzita. XIII.
mendeko oinplano angeluzuzeneko
fabrikak bi ataleko nabea du. Garaipen
arku makotua dauka, itsatsita harroin
erdiak dituzten pilastren gainean.
San Antonioren baseliza.

Ondarea: Sortzez Garbiaren parrokia eliza 1936ko gerran erre zen.
Horregatik da eraikuntza berria.
Oinplano angeluzuzena dauka, ilargixka gangadun hiru atalek estalia.
Goikoganako Andre Mariaren baseliza Inoso eta Oiardo artean dago.
Jaiak: abenduan.
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Izarra

Larrazketa

Oiardo

Altitudea: 634 m. Biztanleak: 846.

Altitudea: 630 m. Biztanleak: 11.

Altitudea: 626 m. Biztanleak: 43.

Kontzeju hau mendi baten magalean
dago, Baias ibaiaren adarra den
Izarra errekaren eskuineko ertzean.
Bi herrigune ditu: Ostuño muinoaren magalean eta alde modernoa
errepide ertzean. Izarra da hiriburua.

Historia: Kontzeju hau Izarratik
hego-ekialdera dago, sakonune
batean. 1257, 1338, 1508 eta 1586ko
agirietan Larrazketa izenaz agertzen
da.

Historia: Kontzeju hau Oyardo
izenez agertzen da 1257ko agiri
batean. Oiardo ibaiak bi auzotan
banatzen du herria.

Arrosarioko Ama Birjinaren eliza,
lehenago zegoen XVI. mendeko beste
baten gainean dago eraikita.
Andre Mariaren Jaiotzaren parrokia
elizak XVI. mendeko fabrika dauka.
Oinplano angeluzuzena eta buru
zuzena. Erretaula nagusi neoklasikoa,
XVIII. eta XIX. mendeen artekoa. Hiru
aldare-mahai.
Santa Luziaren baselizak ate dintelduna dauka. Erretaula neoklasiko
txikia.
Jaiak: urrian, eta abenduan Santa
Luziaren baselizan.

Jaiak: urrian.

Altitudea: 663 m. Biztanleak: 47.
Historia: Herri hau UntzagaApregindana kontzejukoa da eta
Izarratik ipar-ekialdera dago. 1257ko
agiri batean Unçaa izenez aipatzen
da. 1836an Untzagan izan zen Egiaren
armada karlistaren eta Esparteroren
liberalen arteko borroka.

Ondarea: San Joanen parrokia
elizak XVIII. mendeko elizpea dauka.
Erdi Aroko atariaren aztarnak. XIII.
mendeko fabrika, oinplano angeluzuzena eta buru zuzena. Kanoi
zorrotzeko ganga. Garaipen arku
makotua.

Ondarea: San Faustoren parrokia
elizak XIII. mendeko ataria dauka.
Arku zorrotzak hiru arkibolta dauzka.
Fabrika XIII. mendekoa da. Oinplano
angeluzuzena, buru zuzena, presbiterioa eta hiru ataleko nabea.
Garaipen arku makotua. Erretaula
nagusi barrokoa, XVIII. mendekoa.

Goikoganako baselizak elizpe herrikoia eta arku zorrotzeko ataria dauzka.
Oinplano angeluzuzeneko fabrika.
Haurra daukan Andre Mariaren
tailu ederra, gotiko berantiarrekoa.
Lehenagoko fabrikaren ezkerraldean
itsatsita, baseliza zaharra. Jatorrizko
atariaren eta horma-pinturen
aztarnak, gotiko berantiarrekoak.

Jaiak: urrian.

Uzkiano

Jaiak: irailean.

Altitudea: 691 m. Biztanleak: 23.

Ondona

Historia: Kontzeju hau Izarratik iparmendebaldera dago, mendi mazelaren erdi parean. 1257ko agirietan
Uzquiano izenez aipatzen da.

Altitudea: 660 m. Biztanleak: 8.
Historia: Goiuri-Ondona kontzejuko herri hau Estuñaga (840 m)
mendiaren oinean dago, Izarra
errekaren sorburuan. 937ko agiri
batean Ondona izenez agertzen
da eta Undona izenez 1257an. XIII.
mendeko jaunen arteko borroketan,
Orduño Salcedok Ondonan garaitu
zuen Pedro Hurtado Mendoza.

Ondarea: Oinplano ia karratuko
basetxea dauka. Fatxada hegoaldera
begira du. Benta izan zen, eta
Malabrigo izenaz zen ezaguna.
San Mikelen parrokia elizak
arkiboltadun arku zorrotzeko ataria
eta apaindu gabeko inposta dauzka.
Fabrika erromanikoa eta buru
zuzeneko oinplano angeluzuzena. Ez
dauka erretaula nagusirik. Bataiarri
erromanikoa.
Jaiak: irailean.

Izarra

Ondarea: Herri zaharrean basetxe
interesgarriak daude, batzuk L itxurakoak dira eta hegal nabarmenak
dauzkate.

Ondarea: Garai bateko Andre
Mariaren parrokia, gero San Bizenterena, egun baseliza erdi hondatua
da. XVI. mendeko ataria dauka. XVI.
mendeko fabrika gotiko berantiarra.
Erretaula neoklasikoa. Eliza honetatik eramandako bi eskultura
daude Gasteizko Elizbarrutiko Arte
Sakratuaren Museoan: XIV. mendeko
Andra Mari bat eta XV. mendeko
eskultura gotiko bat, liburua daukan
santu batena.

Untzaga /
Unza
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Zigoitia
udalerria

Azalera: 102,07 Km². Biztanleak: 1590.
Gorbeia inguruko eskualdean dago, eta haren hego hegaletan zabaltzen da; gora eta behera ugariko lurrak dira: hego aldera
egin ahala behera egiten dute eta gero berriz gora Arrato mendilerroan. Zigoitiko iparralde osoa Gorbeia mendiguneak
(1457 m) eta gailur askok hartzen dute. Gailurren artean honakoak nabarmentzen dira: Arroriano (1339 m), Azero (967 m),
Oketa (1020 m), Korroskibilla (841 m) eta Korraleta (692 m). Hegoalderantz altuerak jaisten doaz eta Zigotiko erdialdean
Gonga (1057 m), Larras (619 m), Ondategi (458 m), Dehesa (681 m) eta Eribe (694 m) nabarmentzen dira. Zeharka dagoen
Zuiako harana igarotzean, lurrak gora egiten du berriz, Arrato mendilerroan gora: Arkimelo (885 m) eta Amaritu (787 m)
gailurrak nabarmentzen dira.
Ibai eta erreka nagusiak multzo bitan daude. Lehen multzoa Urkiola ibaira doa, eta Zubizola nabarmentzen da. Bigarren
multzoan dago Zadorraren adarra den Zaia ibaiaren sorburua. Gorbeiatik jaisten diren zenbait errekak osatzen dute, eta
horien artean Zubialde, Amezua eta Asunkorta nabarmentzen dira.
1025eko Donemiliaga Kukulako Rejan Zuffia de Suso eta Zuffia de Iusso aipatzen dira, biak Dibinako herrixkakoak.
Osinganingo herrixkan Zuhiabarrutia zegoela ere aipatzen da. Ondorengo mendeetan Zuhigutia (1233), Çoygoitia (1257)
eta Zuigotia (1338) izenez dago jasota, 1457an Cigoitia izenez agertu arte.
Inguruaren topografia malkartsuak ez du biderik ematen lurra behar bezala ustiatzeko, eta laboreen ekoizpena nabarmentzen
da. Aitzitik, berezko larre eta bazka lekuek abeltzaintzaren goraldia izan dute azken urteotan. Batez ere behiak dira, eta
azken hamarkadetan asko ugaldu dira.
Zigoitia 16 kontzejuk osatzen dute.
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Buruaga
Altitudea: 609 m. Biztanleak: 46.

Apodaka

Historia: Kontzeju hau Gorbeia
mendiaren ondoan dago. Zigoitiko
Ermandadekoa izan zen.

Apodaka

Berrikano

Altitudea: 550 m. Biztanleak: 154.
Historia: Kontzeju hau haitz batean
dago, Zaia ibaiaren ezkerreko ertzean.
Antzina Dibinako Konderrikoa izan
zen. Konderria Gasteiztik iparmendebaldera zegoen eta Arrato
mendilerroraino hartzen zuen; hori
dela eta Okoiztako eranskinean (975)
eta 1025eko Donemiliaga Kukulako
Rejan aipatzen da. Jaurerri lekua
zen, Zigoitiko Ermandadearena.
Ondarea: Maizterraren etxea
interesgarria da; apainketa mudejarraren antz apur bat dauka. Teilatupeko oinplanoa lau ataletan ixten
da eta, fatxadan, zeramika eta
adreiluzko osagaiek ixten dute.
San Martinen parrokia elizak XVI.
mendeko atari errenazentista dauka.
Erdi-puntuko arkuko ate apaindua.
Arku arteetan, San Pedro eta San
Pauloren erliebeak. Taulamenduaren gainean frontoi triangeluarra
eta San Martinen erliebea. Erretaula nagusia rococoa da, XVIII.
mendekoa.
Askoako Andre Mariaren baselizaren inguruan herri baten
hondakinak aurkitu zituzten. Ustez
zaldun tenplarioena zen herria,
Maltako San Joanen ordenakoa
baitzen.
Jaiak: azaroaren 11 (San Martin).

Ondarea: San Estebanenen
parrokia eliza. XII. mendeko
jatorrizko tenplu erromanikoa, XVI.
eko parrokiari iparraldetik erantsia.
Hiru ataleko nabea. Erretaula
nagusia XVII. mendekoa da, Behe
Errenazimendukoa. Bi gorputzeko
dorrea.
Seme ospetsuak: Pedro Ruiz
Erentxun, XVIII. mendeko zurgina.
Jaiak: irailean.

Eribe
Altitudea: 640 m. Biztanleak: 69.
Historia: Kontzeju hau 1257ko agiri
batean agertzen da Ereybe izenaz
eta 1294an Hereydee izenaz.
Altitudea: 593 m. Biztanleak: 107.
Kontzeju hau Zaia ibaiaren ezkerrean
dago, Mendozako lurretan.
Ondarea: Jaiotzaren parrokia elizak
arku zorrotzeko ataria dauka. XIII.
mendeko fabrika protogotikoa XVI.
mendean handitu zuten, buruan
alboetako kapera bi jarriz. Jatorrizko
oinplanoa angeluzuzena zen eta buru
zuzena zeukan. Hiru ataleko nabea.
Ekialdean, bi arkibolta dauzkan
erdi-puntuko leihate erromanikoa.
Erretaula nagusi barrokoa, rococoa,
XVIII. mendekoa.
Jaiak: irailean (“Oilar nagusiaren
irrintzia”), Andre Mariaren Jaiotza.

Ondarea: San Martinen parrokia
elizak arku zorrotzeko ataria dauka,
eta antzinako burdineria duen atea.
XV. mendeko oinplano angeluzuzeneko fabrika; XVI. mendearen
azken aldeko nabea; buru zuzena,
nabea baino estuagoa. XVI. mendeko
leihateak arku apur bat zorrotza eta
giza aurpegia daukan Erdi Aroko
mentsula dauzka. Erretaula nagusi
barrokoa, XVII. eta XVIII. mendeetakoa. Erdi Aroko bataiarria.
Jaiak: azaroaren 11 (San Martin).

Etxabarri
Ibiña
Altitudea: 560 m. Biztanleak: 341.
Historia: Kontzeju hau EchavarriDivina izenaz aipatzen da 1257ko
agirian; Chavari izenez 1258an;
Echaverre de viña 1294an; Chavarri
1537an.
Ondarea: Andre Mariaren Jasokundearen parrokiak XV. mendeko
fabrika dauka. Nabe nagusiak buru
oktogonala, presbiterioa eta bi
ataleko nabea dauzka. XVII. mendeko
erretaula nagusia. Alboko nabeko
erretaula nagusia, barrokoa. Erretaula
horretatik eramandako zurezko irudi
bat dago Gasteizko Elizbarrutiko Arte
Sakratuaren Museoan: Erdi Arokoa da,
XIII. mendeko “Andra Mari” gotikoa.
San Estebanen baseliza. Kanpoko
itxura etxe gotor beheratu batena da.
Kupula petxinen gainean. Erretaulak
zutabe jaspeztatuak eta frontoi triangeluarra dauzka. XVIII. mendeko irudiak.
Jaiak: abuztuaren 15a (Andre
Mariaren Jasokundea).

Etxaguen
Altitudea: 645 m. Biztanleak: 75.
Historia: Kontzeju hau Zubialde
ibaiaren ezkerreko ertzean dago.
1062ko agiri batean Eggagoyen
izenaz aipatzen da; Eggagolen
1067an; Echagoyen 1257an eta
1294an. J. M. Barandiaranek herri
horretako zenbait sinesmen, ipuin
eta kondaira bildu zituen, hala nola
“Errana ta amagiarraba”.
Ondarea: San Agustinen parrokia
eliza ia osorik berreraiki zen XX.
mendeko bosgarren hamarkadan,
1936an bonbardatu egin baitzuten.
Aurreko eraikinaren aztarna gutxi
gorde ditu, bereziki ataria, XVI.
mendekoa. Dorrea, jatorrizko parrokiarena, karratua eta hiru atalekoa da.
Jaiak: abuztuaren 28a (San Agustin).

Gopegi
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Gopegi

Larrinoa

Altitudea: 602 m. Biztanleak: 190.

Altitudea: 595 m. Biztanleak: 11.

Historia: Kontzeju hau Zubialde
ibaiak zeharkatzen duen haranean
dago. 1257ko agiri batean Hopegui
izenaz agertzen da eta 1294an
Gopehegui izenez.

Historia: Muino baten magalean
dago, Zubialde ibaiaren eskuineko
ertzean. 1257ko agiri batean Larrinoa izenaz agertzen da; Larrinua
1294an; Larrenoa 1537an; Larrinua
1769an.

Ondarea: “Goikoetxea” edo “Goikolea” dorretxea XVI-XVII. mendeetakoa
da eta defentsarako zen itxura dauka.
Oinplanoa, ia karratua 12 m garai bere
lau solairuekin. Hormak metro bat
lodi dira. Baoak, dinteldunak. ZarateEgiluztarren armarria.
Jasokundearen parrokia elizak
erdi-puntuko arkudun ataria dauka,
XVI. mendekoa; atariak aingeru eta
deabru bana irudikatzen ditu. Fabrika
bi garaitakoa, nabea Erdi Arokoa, eta
burua XVI. mendekoa, nabea baino
zabalagoa. Erdi Arokoa da nabea, eta
aro horretako margolan geometrikoak
dauzka. Gezileihoak. Erretaula nagusia XVII. mendekoa da; sagrarioa eta
bankua, lehenagokoak.
Jaiak: abuztuaren 15a (Andre
Mariaren Jasokundea).

Seme ospetsuak: Juan Alava, Errenazimenduko artista handia, arkitektoa eta eskultorea. 1537an hil zen.

Letona

Manurga

Altitudea: 595 m. Biztanleak: 11.

Altitudea: 659 m. Biztanleak: 71.

Historia: Herri hau Armikelo
mendiaren oinean dago, Zaia ibaiaren
eskuineko ertzean. 871ko agiri batean
Letonnu izenaz agertzen da; Letona
1257an.

Historia: Kontzeju hau Zadorrara
isurtzen diren zenbait errekak
zeharkatzen dute. 1257ko agiri
batean Maurga izenaz aipatzen da.

Ondarea: Historiaurreko aztarnategia dago Kurtzebideko tumuluan.
Bertan giza irudiz zizelkatutako
hezurren aztarnak aurkitu dira.
Letonarren dorretxea XVI. mendearen
azken aldekoa da eta ez zen defentsarako. Ate, balkoi eta leiho dinteldunak; gezileihoa, armarri barrokoa.
San Andresen elizak XVI. mendeko
ataria dauka. Fabrika barroko berantiarrekoa, eta Erdi Aroko tenpluaren
hondarrak. Oinplanoa angeluzuzena,
gurutze latindarraren itxurakoa. Erdi
Aroko tenpluaren aztarnak: ojiba
arkuaren eta estalkiaren aztarnak
eta harburuak. Erretaula nagusia
XVII. mendearen hasierakoa eta XIX.
mendearen erdialdekoa.
San Viktor edo San Vitoresen
baseliza. Bertan egon zen XII.
mendetik agirietan jasota dagoen
Zaitegi gaztelua.

Ondarea: Elexalde edo Gazteluko
dorrea Zaratetarren leinuarena da
eta Iturritxaga auzoan dago; dorre
hexagonal horren zenbait hormatal,
leiho eta gezileiho geratu dira.
Martinez Murgiarren jauregia
oinplano karratukoa da eta solairu
bi, ganbara eta lau isuriko estalkia
dauzka. Hurtado Mendozarren
etxea, XVII. mendekoa, eta Galindez
Terrerostarren armarriak dauzkan
Leinu etxea, XVII.ekoa.
San Martinen parrokia elizak
XVIII. mendeko harlanduzko elizate
neoklasikoa dauka, erdi-puntuko
zortzi arkukoa. Fabrika XVI.ekoa da eta
gurutze latindarreko oinplanoa dauka.
Erretaula nagusi barrokoa dauka, XVII.
mendekoa. Elizbarrutiaren aretoetan
daude parrokia horretako hainbat
artelan: XIV. mendeko Andra Mari
bat; Santa Luziaren irudia, manierista,
XVI. mendearen azken aldekoa;
Ecce Homoren mihisea, XVI.ekoa,
manierista; bolizko gurutziltzatu bi,
filipinarrak, bata XVII. mendekoa eta
bestea XVIII.ekoa.
San Bartolomeren baseliza eraikin
angeluzuzena da eta XVII. mendeko
erretaula barrokoa dauka.
Jaiak: Manurgako inauteriak eta haien
ostegun Larderoa dira ezagunak.
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Altitudea: 561 m. Biztanleak: 48.
Historia: Kontzeju hau 1257ko agiri
batean agertzen da Medasqueta
izenaz eta 1294an Mendarozqueta
izenaz.
Ondarea: San Joan Ebanjelariaren
parrokia elizak XVI. mendeko fabrika
eta Erdi Aroko tenpluaren aztarnak
dauzka. Gurutze latindarreko
oinplanoa. Erretaula nagusi barrokoa,
churriguereskoa, XVII. mendekoa.
Horma hobi nagusiak San Joan
Ebanjelariaren irudi barrokoa dauka.
Sortzez Garbiaren baselizak titularraren XVI. mendeko irudi bat dauka
erretaulan.

Murua
Altitudea: 607 m. Biztanleak: 142.
Historia: Kontzeju hau Zubialde
ibaiak zeharkatzen duen haranean
dago. 1257ko agiri batean eta
1294ko beste batean Murua izenaz
agertzen da.
Ondarea: San Andresen parrokia
eliza San Antonioren baseliza zen;
parrokia bezala prestatu zuten XX.
mendeko seigarren hamarkadan,
1936an suntsitua izan baitzen. Elizpea
isuri bakarreko teilatuak estaltzen
du. Erdi-puntuko arkuko ataria.
Fabrika angeluzuzenak presbiterioa
eta nabe bakarra dauzka.
Santa Garaziren baselizak buru
poligonala dauka.
Jaiak: azaroaren 30a (San Martin).

Okoizta /
Acosta

Ondategi

Zaitegi
Altitudea: 590 m. Biztanleak: 39.
Historia: Kontzeju hau Aiurdin
mendatearen hasieran dago. 1257ko
agiri batean Çahitegui izena jasotzen
da, 1294an Çahytagin. Historian
1179ko bakeaz geroztik agertzen
da; bertan Antso Jakitunak lurrak
lagatzea aurreikusi zuen, erresuma
osorik menderatzeko.

Altitudea: 633 m. Biztanleak: 68
Historia: Kontzeju hau Gorbeia
mendigunearen ondoan dago, eta
Erdi Aroko agirietan San Vicente
de Ozcoitia izenaz agertzen da. San
Vicente de Acosta izeneko monasterioa egon zen bertan Erdi Aroan.
Ondarea: San Bizenteren elizak
erdi-puntuko ataria dauka; oinplano
angeluzuzeneko fabrika gotikoak
buru zuzena dauka; nabea hiru
atalekoa da. XIX. mendean fabrikari
berdingida egin zitzaion, eta parpain
arkuen zurkaitzak pilastra neoklasikoen azpian ezkutatu ziren.

Altitudea: 600 m. Biztanleak: 130.
Historia: Kontzeju hau mendi
mazela batean dago, Zubialde
ibaiaren eskuineko ertzean. Zigoitiko
hiriburua izan zen XIX. mendearen
lehen herena arte; orduan Gopegi
bihurtu zen hiriburu. 1257ko agiri
batean Ondategui izenaz agertzen
da; Hondategui izenaz 1294an.

Seme ospetsuak: Manuel Vasco,
XIX. mendeko margolari eta urreztatzailea.

Ondarea: San Laurendiren parrokia
elizak XVI. mendeko elizpea dauka.
XIII. mendeko erdi-puntuko arkuko
ataria. Fabrika bi garaitakoa da:
nabea Erdi Arokoa eta gainontzekoa
XVII. mendekoa. Erretaula nagusi
barrokoa, XVIII.ekoa. Dorre karratua.

Jaiak: urtarrilean.

Olano

Teparuako Santa Luziaren baseliza.
Atari dintelduna. XVII. mendeko
fabrika. Erretaula nagusi barrokoa,
XVIII.ekoa. Gorputz nagusian Santa
Luziaren tailu barrokoa.

Altitudea: 594 m. Biztanleak: 23.
Historia: Kontzeju hau sakonune
batean dago, Arrato mendilerroaren
ondoan. 1257ko agiri batean Olano
izenaz aipatzen da.
Ondarea: San Bartolomeren
parrokia elizak XIII. mendeko Erdi
Aroko fabrika dauka. Oinplano
angeluzuzena. Leihate erromanikoak.
XVI. mendeko erretaula nagusia,
gotiko berantiarrekoa. Erdi Aroko
bataiarriak kopa handi bat dauka,
irudi geometrikoz, giza irudi otoizgile
batez eta bi arrain estilizatuz apaindua.

Ondarea: Jasokundearen parrokia
elizak arku zorrotzeko ataria dauka.
Erretaula nagusia bi garaitakoa da:
XVI. mendekoa eta XVIII.aren azken
aldekoa. Jasokunde koroatuaren
irudi barrokoa, XVIII. mendekoa. XVI.
mendeko korua.
San Viktor edo San Vitoresen
baseliza zurezko eta adreiluzko
egitura duen etxea da.
Jaiak: abuztuaren 15a (Andre
Mariaren Jasokundea).

Zestafe
Altitudea: 641 m. Biztanleak: 38.
Historia: Kontzeju hau Gorbeia
mendiaren isurialdeetako batean
dago, Zubialde ibaiaren eskuinean.
Zestafeko eliza 871. urteko agiri
batean aipatzen da; haren bidez
Okoiztako San Bizenteren monasterioari eman zitzaion. Gero Errioxako
Donemiliagaren monasterioaren
eskuetara pasa zen.
Ondarea: San Nikolasen elizak XIII.
mendeko atari erromanikoa dauka.
XIII. mendeko fabrikak oinplano
angeluzuzena eta buru zuzena
dauzka. Erretaula nagusi neoklasikoa,
jaspeztatua eta apur bat urreztatua,
XVIII. mendearen bigarren erdikoa.
Erdi Aroko bataiarria.

Zaitegi

Mendarozketa
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Zuia
udalerria

Azalera: 122,49 Km² Biztanleak: 2.372.
Gorbeia inguruko eskualdean dago. Gorbeia eta haren adarren eta Arrato eta Badaia mendilerroen artean zabaltzen da.
Mugakide ditu Bizkaiko Orozko eta Zeanuri, eta Arabako Urkabustaiz, Amurrio, Zigoitia, Kuartango eta Gasteiz udalerriak.
Haren mugen barruan daude Gorbeia mendigunearen zatirik handiena eta gailurrik garrantzitsuenak: Gorbeia (1482 m),
Nafakorta (1017 m), Burbona (935 m) eta Berretin (1226 m). Bertan sortzen dira Baias, Larreakorta eta Ugalde ibaiak.
Zuiako harana itxiz, Atxabal (896 m) eta Ganalto (Badaia mendilerroa, 900 m) haitzak, hegaletan, tarteka, pagadiak eta
hariztiak dituztela.
Historikoki nekazaritza eta abeltzaintza izan dira bertan tradizioa. Eskualdeko gainontzeko lekuetan bezala, abeltzaintza
eta basogintzaren inguruko jarduera ekonomikok izan dira nagusi. Erlezaintzaren garrantzia gero eta handiagoa da. XX.
mendean agertu ziren lehen industriak eta gaur egun batez ere bizitegitarako leku gisa ari da sendotzen. Industria Islarrako
eta Murgiako industrialdeetan dago kokatuta. Zalantzarik gabe zerbitzuak dira Zuiako sektore nagusia.
Zuiako haranaren lehen albistea 1025eko Donemiliaga Kukulako Rejakoa da. Dirudienez, tokiaren jatorrizko izena Zuffia
izan zitekeen, kartulario gotikoan eta kartulario galikanoan Lasarteko monasterioak Zuffian, 1089an, Donemiliagaren alde
egindako dohaintza agertzen baita. Monasterioa Bitorianotik hegoaldera zegoen, egun Lajarte deritzon lekuan. Aperregin,
Mañarieta izeneko lekuan, beneditarren monasterio bat egon zen, bi izeni eskainia: Mañarietako Santa Ageda eta
Mañarietako Andre Maria. 1138an María Lopezek Naiarako monjeei eman zizkien hainbat monasterio: Zuffiako Magnarieta,
Murgia ondoko Urretxoko Andre Maria eta Oroko Andre Maria, eta Estibalizko Andre Maria.
1484an Errege-erregina Katolikoek Gasteizi eman zizkioten Zuiako harana eta Dulantzi eta Burgelu hiribilduak. 1515ean,
probintziak hiribildu titulua onartu zion Murgiari. 1567an Araba 6 kuadrillatan banatuta geratu zen, eta Zuia bihurtu zen
haietako baten buru. 1767an bukatu zuten Zuiako udaletxea. 1795ean, ordea, uzta eskaseko 6 urteren eta Konbentzio
frantsesaren kontrako gerraren ostean, harana txirotasun gorrienean geratu zen, eta udaletxearen erdia saldu behar izan zuen.
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Domaikia
Altitudea: 652 m. Biztanleak: 65.

Aperregi

Historia: Kontzeju hau haranaren
hegoaldean dago, sakonune batean,
Arrato mendilerroaren magalean,
Armikeloko gailurraren azpian.
Domaikia 1257az geroztik aipatzen
da agirietan, orduan Kalagorriko
apezpikutegiko herrien zerrendan
agertzen baita, Domaquia izenaz;
Domaiquia 1338an.

Altube

Altitudea: 618 m. Biztanleak: 32.
Historia: Herri hau Zuiatik iparmendebaldera dago, eta 1338an
Marazalda izenaz agertzen da.
Bertan Santa Marinaren baseliza
baino ez da egon.

Ametzaga Zuia
Altitudea: 616 m. Biztanleak: 257.
Kontzeju hau Baias ibaiaren eta San
Fausto mendiaren artean dago.
Ondarea: San Andresen parrokia
eraberritutako eliza erromanikoa
da; XVI. eta XVII. mendeetako ataria,
arku zorrotza eta dobela handiak
dauzka. Fabrika jatorriz gotiko
berantiarrekoa da, baina eraberrituta
dago. Erretaula nagusi barrokoa,
rococoa, XVIII. mendekoa. Bankua,
hiru kaleko gorputz nagusia eta
erremate handia.
Jaiak: San Andresen omenez,
azaroaren 30ean.

Aperregi

Bitoriano

Altitudea: 627 m. Biztanleak: 41.

Altitudea: 683 m. Biztanleak: 264.

Kontzeju hau lur nahiko malkartsuan
dago, Badaia eta Arrato mendilerroen isurialdeek bat egiten duten
lekuan.

Historia: Kontzeju hau Oroko Andre
Mariaren santutegiaren magalean
dago. Lekua Leovigildok fundatu
zuen Baskoniako Victoriacum herriari
lotu izan zaio, Hermenegildoren
aliatu ziren baskoien aurka 581ean
egin zuen erasoaldian. Ez dago
identifikazio horren ez aldeko ez
kontrako daturik. 1089ko agiri
batean Victoriano izenaz aipatzen
da; Victoriam veterem (Bitoria
zaharra) 1199an; Vitoriano 1257an.

Ondarea: Ganalto mendiaren
magalean burdinazko gurutzea
dago. Beste aldean XII. mendeko
Oroko santutegia dago, eta bertan
haranaren zaindaria. Inguruko
burdinola zaharra “Encontrada”
baserrian.
San Estebanen parrokia elizak XVI.
mendeko ataria dauka, arku eskartzanokoa. Fabrika gotiko berantiarrekoa. Hiru ataleko oinplanoa
eta buru zuzena. Jatorrizko eraikin
erromanikoaren aztarnak. Erretaula
nagusi barrokoa, XVIII. mendekoa.
Seme ospetsuak: Pedro Zarate,
1539an Pascual Andagoiaren espedizioan parte hartu zuen, inken
inperiorako bidaian.
Jaiak: urriaren 7a (Arrosarioko Andre
Maria).

Ondarea: San Julian eta Santa Basilisaren parrokia elizak XV. mendeko
ataria dauka, arku zorrotzekoa. XVXVI. mendeen arteko fabrika. Hiru
ataleko oinplano angeluzuzena
eta buru zuzena. Erdi Aroko gezileihoa eta leihoak. Erretaula nagusi
barrokoa, XVIII. mendekoa. XV.eko
bataiarria. Jugatxeko Ama Birjinaren
margolana, XVII. mendekoa.
Jaiak: maiatzaren 15a (San Isidro).

Ondarea: San Bartolomeren parrokia eliza eraikin erromanikoa da.
Jatorrizko fabrikako leihatea eta
zenbait harburu gorde dira. Elizpeak
erdi-puntuko arkua dauka. Arku
zorrotzeko ataria. Ateak burdineria
dauka. Erretaula nagusia 1907koa
da, baina XVI. mendeko eskulturak
eta margolanak dauzka.
Jaiak: azaroaren 24an, San Bartolome egunean.

Gilierna /
Guillerna
Altitudea: 659 m. Biztanleak: 54.
Historia: Kontzeju hau Gorbeia
mendiaren magalean dago eta
begiratoki ona da. 1257ko agiri
batean Guilierna izenaz agertzen
da, Guirrerna 1338an, Guilierna
1770ean.
Ondarea: Done Jakue Apostoluaren
parrokia eliza Erromanikotik
Gotikorako estilokoa da eta
erdi-puntuko arkudun ataria
dauka. Fabrika XIII. mendekoa da.
Oinplano angeluzuzena eta buru
zuzena. Bi ataleko nabea. Erliebe
errenazentistak, haietako batek
“Santiago Matamoros” irudikatzen
du. Santa Marinaren tailu barrokoa.
Jaiak: San Faustoren omenez, Pilare
egunean ospatzen dira.
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Lukiano

Altitudea: 640 m. Biztanleak: 45.

Altitudea: 620 m. Biztanleak: 55.

Historia: Kontzeju hau mendi
baten magalean dago, Arrato
mendilerroaren inguruan. Yugu izenaz
agertzen da 1257ko agiri batean eta
Yugo 1338an.

Historia: Kontzeju hau Baias ibaiaren
ezkerreko ertzean dago, haranaren
mendebaldean. Luquiano izenaz
agertzen da 1257ko agiri batean
eta Laquiano 1338an. Lukianoko
dorretxean Nafarroako Blanca I.a
egon zen bahituta. Ia hondatuta
eta eraitsita dagoen dorretxe horrek
“Encontrada” du izena, nafarrek hura
askatzeko espedizioa antolatu eta
Lukianon aurkitu zutelako.

Ametzaga Zuia

Jugo

Jugatxeko Andre Mariaren baseliza
izen bereko bertako parkean dago eta
Erdi Arokoa da. Horma hobi barrokoak
Erdi Aroko Jugatxeko Ama Birjinaren
irudia dauka, Andra Mari estilokoa.
Jaiak: irailaren 8a (Andre Mariaren
Jaiotza) Jugatxen eta azaroaren
11, Tourseko San Martin, herriaren
babeslea.

Ondarea: XIV. mendeko agirietan
jasotako Yso baserria da aipatzekoa.
San Joanen parrokia elizak arku
zorrotzeko ataria dauka. Burdineria
ona atean. Fabrika gotiko berantiarrekoa. Hiru ataleko oinplanoa eta
buru oktogonala. Erretaula nagusi
barrokoa, XVIII. mendekoa.
Jaiak: udako solztizioaren inguruan
ospatzen dira, ekainaren 24an, San
Joan egunean.
Aperregi

Ondarea: San Martinen parrokia
elizak arku zorrotzeko ataria dauka.
Fabrika jatorriz XIII. mendekoa da,
baina XVI., XVII. eta XVIII. mendeetan
berreraiki zuten. Oinplano angeluzuzenak buru zuzena eta lau atal
dauzka. Kontrahormak. Erdi Aroko
baoak. Erdi Aroko harburuak.
Erretaula nagusi barrokoa, XVIII.
mendekoa.
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Markina

Murgia

Sarria

Altitudea: 650 m. Biztanleak: 62.

Altitudea: 618 m. Biztanleak: 1159.

Altitudea: 627 m. Biztanleak: 299.

Historia: Kontzeju hau Marquina
izenaz agertzen da 1257ko agiri
batean. Aiarako dorrea egon zen,
etxe horretako jauna zen Juan
Sanchez Salcedok XIV. mendean
sortua. Zarateko dorrearen berri ere
badago. Lacorzanako kondeek ere
bazeukaten bertan dorretxea.

Historia: Zuiako hiriburua da, eta haranaren erdian dago, San Fausto mendiaren
(751 m) magalean. Goi Erdi Aroko sarkofagoak aurkitu dira Murgian eta haraneko
beste herri batzuetan, seguruenik IX.-X. mendeetakoak, hareharrian zizelkatuak.
Zuiako haranaren lehen albistea 1025eko Donemiliaga Kukulako Rejan agertzen
da, Ossiganiko Merindadean. 1179an eta 1229an Zuhivarrutia eta Zuivarrutia
izenaz agertzen da. 1257an Çuibarrutia; 1338an Zuibarrutia; 1417an, Arabako
ordenantzen berrespenean, Zuibarrutia izenaz aipatzen da. 1484an eman zitzaion
lehen aldiz “Monreal de Murgia” hiribildu titulua.

Historia: Kontzeju hau Murgiatik
ipar-mendebaldera dago, Txintxularra mendiaren (839 m) magalean.
Lehen aldiz 1257ko agirietan
aipatzen da, eta gero 1338an,
“Monreal de Murgia”ren fundazio
gutunean.

Ondarea: Torre Sagasti baserria
da aipatzekoa; sarrerako atearen
errematea arku zorrotzekoa da eta
Zaratetarren armarria dauka.

Ondarea: XIX. mendearen azken aldetik eta XX. mende osoan Murgiak itxura
dotorea izan du. Irudi hori eman diote Murgiari bertan dauden egitura bikaineko
jauretxeek: Vea Murgia, Corral, Markesarena, Vivancostarrena, Iradier eta abar.
Plazak eta udaletxeak haraneko hiriburu izatearen ospe hori berresten dute.

San Joan Bataiatzailearen parrokia
eliza harlangaitzezko eraikin gotikoa
da; dorre arrunt karratua oinplanoan;
elizpea kanporantz zabaltzen da
erdi-puntuko hiru arkuren bidez.
Tenplua angeluzuzena da eta erretaula nagusi errenazentistak San
Joan Bataiatzailearen eta San Joan
Ebanjelariaren irudiak dauzka
ohorezko lekuan.

San Mikelen parrokia elizak XIX. mendeko fabrika dauka. Gurutze latindarreko
oinplanoak buru zuzena, gurutzadura eta hiru ataleko nabea dauzka. Erretaula
nagusi barrokoa, rococoa, XVIII. mendekoa da eta lehenagoko parrokiakoa da.

Jaiak: ekainaren 24a (San Joan
Bataiatzailea).

Oroko Andre Mariaren santutegiak XVI. mendeko atari dintelduna dauka. Haren
fabrika bi garaitakoa da. Presbiterioa eta ondoko zatia, XV.-XVI. mendeen artekoa.
Beste atal biak, XVI.ekoak. Alboetako kaperak XVI. mendekoak dira. Erretaula nagusi
barrokoa, churriguereskoa. Santutegiaren ondoan, mendebaldean, bi eraikin
daude: Zuiako udaletxearen aretoa eta Kofradiaren aretoa. XVIII. mendearen
bigarren erdikoak biak ere.
Seme ospetsuak: Fernando Ortiz Zarate, Zarate abizenaren fundatzailea; eta
Domingo Sautu Isasi (1815-1903), ospitale-babesetxearen eta Bihotz Sakratuaren
ikastetxearen sortzailea.
Jaiak: irailaren 29a (San Mikel Goiaingerua), Murgiako zaindaria.

Ondarea: Iturrate jauregiak
oinplano angeluzuzeneko gorputz
nagusia dauka, alboetako bi gorputz
altuagorekin eta armarriarekin; San
Martin zubiak erdi-puntuko begia
dauka, Ugalde ibaiaren gainean, eta
zubi Zuria Baias ibaiaren gainean.
San Laurendiren parrokia elizak
erdi-puntuko hiru arkuko elizpea
eta burdin sare onak dauzka. Atari
angeluzuzena. Fabrika barrokoak
Erdi Aroko harburu bi gorde ditu.
Hiru ataleko oinplano angeluzuzena
eta buru zuzena. Erretaula nagusi
neoklasikoa, XIX. mendekoa.
Sortzez Garbiaren baseliza 1590ekoa
da. Erretaula nagusi barrokoa.
Sortzez Garbiaren irudi barrokoa.
Jaiak: uztailaren 25a (Done Jakue
Apostolua) eta abuztuaren 10a (San
Laurendi).
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Zarate
Altitudea: 730 m. Biztanleak: 34.
Historia: Kontzeju hau La Llana
mendiaren (862 m) oinean dago,
Murgia eta Manurgaren arteko bide
erdian. Çaharate izenaz agertzen
da 1257ko agiri batean eta Zárate
izenaz 1338an.
Ondarea: Lazaldaiko leizeko
aztarnategi arkeologikoa. Gorbeia
mendiaren hegoaldean dago eta labar
pintura eskematikoak, aragonitozko
eta igeltsuzko formazioak eta ikatz
zainak dauzka.
Zarateko dorretxea oso eraldatuta
dago eta altuera jaitsi zaio. Erdipuntuko arkuko jatorrizko sarbidea
gorde du, itxita; baita gezileiho bat
ere.
San Pedroren parrokia elizak
arku beheratuko bi baoko elizpea
eta burdin sareak dauzka. Atari
angeluzuzena. Fabrika Erdi Arokoa
da. Oinplano angeluzuzena, buru
zuzena eta hiru ataleko nabea.
Presbiterioaren eskuinaldean horma
hobi erromanikoa. Erretaula nagusi
barrokoa, XVIII. mendekoa.
Jaiak: ekainaren 29a (San Pedro).

Ziorraga
Altitudea: 320 m. Biztanleak: 13.
Historia: Herri hau Zuiaren eta
Lezama udalerriaren arteko mugan
dago. Altubeko aldapako baserri
guztiek osatzen dute, Eskartegi, Urkillo
eta Ziorraga auzoetatik hasita.

Zarate

Ondarea: Bertan Ermuko Andre
Mariaren baseliza dago, Ermua
Sautun, Altubeko mendietan sartuta
eta bakartuta.
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