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Hiri-garapena
Las Eretaseko gainjarritako herrien aztarnategia da, 
hau da, herria aurreko beste herri baten erorkinen 
gainean eraiki zen, behin eta berriz. Lehen herrixka-
ren etxeak eraiki ziren behin harrizko harresia eta zo-
rua errekarriz eginak zeudenean (1. fasea, K.a. VII 
mendea). Solairuak laukizuzenekoak ziren eta erdian 
sutegia zeukaten. Baina lehen herrixkako etxeetako 
egitura ahula izaten zen. Izan ere, lokatzez estalitako 
eta lurrean tenkatutako makilen bidez eta lizarrezko 
zutabe txikiekin osaturik izaten ziren. Ziur aski, tei-
latuak bi aldetarakoak izanen ziren. Harresira igotzea 
ahalbideratzen zuten esparru irekiak geratzen ziren 
etxeen artean. Jakin badakigu hasierako lehen herri 
hura erre egin zela, nola gertatu zen ordea, ezin jakin. 
Lehenengo herri haren errautsen gainean bertako 
nekazariek bigarren herrixka (2. fasea) eraiki zuten, 
herrigune sendoago eta indartsuago batekin: etxeek 
pareta komunak elkarbanatzen zituzten eta harrizko 
horma-oinen gainean eraikitzen ziren. Paretak ado-
bezkoak ziren eta teilatua –isurki bakarreko estal-
kiak, harresitik lurreraino iristen zirenak– zurezkoak, 
lastozkoak eta lurrezkoak ziren. Estalki hura hiru tar-
tetan bereiztua zegoen bi zehar-hormetan, eta ho-
riek, aldi berean, erdiko zutabe eta aldeetako parete-
tan oinarritzen ziren, lurrean dauden arrastoek ageri 
duten bezala. Bigarren herri haren bizitza Kristo au-
rreko VI. eta V. mendeetan garatu zen aldaketa han-
dirik gabe. 
Ziur aski, sute baten ondorioz, herriaren mende-
baldeko aldea berregituratu behar izanen zuten, 
eta etxeen kokapena aldatu (3. fasea). Hala, harre-
siaren alboan okindegi baten eraikuntza ageri da, 
agian taldean edonork erabiltzeko eraikia. Bertan bi 
labe, sutegi bat eta hainbat aspil aurkitu dira, ogia-
ren prestakuntzarako eta zerealen ehotzeko. Egin di-
ren ikerketen ondorioz, Kristo aurreko IV. eta III. 
mendeetan herrixka txikia geratu zela jakin dugu, 
mendebaldetik harresia bota baitzuten herria zabal-
tzearren. Eraikuntza fase hari (hirugarren herrixka) 
dagokio kalearen harrizko harlauzen galtzada, baina, 
etxeen egitura ez dugu hain ongi ezagutzen, azalaren 
gertutasunarengatik maila arkeologikoak oso egoera 
kaxkarrean daudelako.

Las eretas erromanizatua
Kristo aurreko I. mendera arte bizi izan zen jendea 
herri hartan. Izan ere, desegite-maila data hartan izan 
zela aurkitu da, eta baliteke sertoriar deituriko gerre-
kin zerikusia izatea. Gatazka haren ondoren, Berbin-
zanan beste herri edo vicus bat eraiki zen, baina ez 
han bertan, baizik eta Iparralderago, eta aztarna ar-
keologiko asko jaso dira han ere. Constantino enpe-
radorearen garaikoa (Kristo ondorengo IV. mendea) 
da galtzada erromanikoko miliarioa edo mugarri in-
formatiboa, Argako haranetik komunikatzen zituena 
honako hiriak: Graccurris (Alfaro) hiria Andelo (An-
dión, Mendigorria) eta Pompelo (Iruñea) hiriekin.

1. FASE EDO ALDIA

2. FASE EDO ALDIA

3. FASE EDO ALDIA

1. Museora bisitaldia. 2. Salaren 
ikuspegia. 3. El castillar de Mendavia 
herrixkako etxeen maketa.  
4. Zeramikazko ontzia, ikatz aztarnekin. 
5. Gotorlekuaren birsortzea.  
6. Aztarnategiaren indusketa prozesua. 
7. Eskolakoen bisitaldia.  
8. Kamishibai baten interpretazioa 
eskolako talde bati.
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ERETAK, ERRIBERAKO HERRIA
arga onDoKo gotorLeKua
Kristo aurreko VII. mendean nekazari talde batek 
Arga ondoan toki hori aukeratu zuen haien herria 
eraikitzeko eta inguruko lur aberatsak ustiatzeko. 
Errekara doan amildegia probestu zuten babes natu-
ral gisa. Ingurua harresi sendo batekin gotortu zuten 
harlanduxkazko dorretzarrekin eta zatarriak ezarrita, 
kanpo-aldean lubakia egin zuten. Harria, kilometro 
batera dagoen hare-harri harrobitik atera behar iza-
ten zuten. Horrek guziak erakusten digu aurrez he-
rriaren diseinua egin zela, eta lan-taldea ongi zuzen-
dua egon zela. 

Hiri-egitura
Herriaren zati txiki bat baino ez denez arakatu, ez 
dakigu herriaren zolu-egitura nolakoa zen. Hala ere, 
paralelo arkeologikoagatik, uste dugu egitura zirku-
luerdi formakoa zuela, errekara doan amildegia pe-
rimetroaren bazterra osatuko zuela. Gotorlekuaren 
sarrera ere ez da aurkitu. Erdigunearen egitura, kale 
nagusi batez eta harlauzatua (lauzak eta errekako ha-
rri leunak) zegoen plazatxo batez osaturik zegoen. 

etXeaK eta etXeKo HorniDura
Etxebizitzak zelta estilokoak ziren, oinarri laukizuze-
nekoak. Etxe guziek tamaina eta aberastasun maila 
berdintsua zuten, eta horregatik ondorioztatzen da 
biztaleen artean ez zela  ezberdintasun sozial handi-
rik izanen. Etxeko zorua lur trinkotuaz osatua zen, eta 
etxeetako gelak hauek izaten ziren: sarreraren atearen 
atzean labea egoten zen; gela nagusi bat erdigunean, 
sutegiarekin; eta atzean biltegia, non karez zurituriko 
paretaren alboan gorriz eta beltzez margotutako eser-
lekuak zeuden. Teilatuko bi habe nagusiak –zuhaitz 
enborrez, lastoz eta lurrez eginak– lurrean fi nkatu-
tako zutabeetan eutsirik egoten ziren. Pilatzeko ti-
najak, eltzeak, edalontziak, eta keramikazko ontziak 
etxe guztietan izaten ziren; izan ere, etxeetako oina-
rrizko hornidura horiek osatzen baitzuten. Etxeko 
hornidurari dagozkion beste zenbait elementu ere 
berreskuratu dira: josteko orratzak, brontzea urtze-
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ko moldeak, esku-errotak, norberarentzako apainga-
rriak eta elikagai hondarrak (lekaleak, ostrak eta etxe-
ko abere eta animali basatien hezurrak). 
  
etXeetan eginDaKo Haurren 
LurperatzeaK
Herriko hilerriaren kokaleku zehatza oraindik ez da 
topatu, harresitik kanpo baitzegoen. Hori ezean, sei 
haurren gorpuak aurkitu dira etxeen lurzorupean, 
umeki eta jaioberrienak, hain zuzen. Jakina denez, 
ohitura hori oso zabaldua zegoen ehorzketa errito 
moduan, kristautasunak indarra hartu zuen arte. Ai-
pagarria da harrizko lauza batez estalirik dagoen haur 
baten hilobia, gehienez ere hiru hilabetekoa,  janariz 
betetako zeramikazko ontzitxo bat jarrita baitzeukan, 
eskaintza moduan. 

dialdeko herri gotortuetan. Zeramika, artisau jardunik 
nagusiena zen; eta Kristo aurreko IV. mendetik aurre-
ra seriean ekoizten hasi ziren, eltzegile-gurpil azkarra-
ren erabilerari esker. Beste jardunbide batzuk ere bazi-
ren: burdinaren eta brontzearen metalurgia, zurgintza 
eta ehungintza.

GURTZA ETA EHORZKETA-ERRITUAK
Burdin Aroko komunitateek hilotzak txondorretan 
erretzen zituzten. Errautsak eta etxeko aberastasunak 
kutxatiletan gordetzen ziren. Horiek herrien inguruan 
zeuden nekropolietan uzten ziren, janari eskaintza sin-
bolikoekin batera, hil-muinoetan edota adobezko zirku-
luetan. Hala ere, jaio aurretik hildako haurrak edo adin 
txikikoak (esne hortzak izan arte) orokorrean, etxe az-
pian lurperatzen ziren, etxearen berotasunean. Gudetan 
hildako gerlariek trataera berezia jasotzen zuten: haien 
gorpuak kanpoan uzten baitzituzten, putreek jan zitza-
ten, animali sakratuak izaki, eta horrela hildako gerlarien 
arima beste mundura eramateko. Pirineotako abeltzai-
nek ere hildakoen errautsak gordetzeko harrizko monu-

mentu zirkularrak eraiki zituzten, cromlech deiturikoak. 
Burdin Aroko erlijioaren berri gutxi dugu, ideien mun-
duak ez baitu aztarna arkeologikorik uzten; baina, hala 
ere, badakigu gizarte zeltek –bereziki zeltiberikoek– 
erakusten digutenagatik, erlijiotasun sakona zutela, eta 
gurtze-guneak herrietatik urrun eraikitzen zituztela: 
mendi, baso, ibai, kobazulo eta abarretan. 

ERROMATARREN ETORRERA
Ebro haranaren zati horretan erromanizazioa nahikoa 
goiz gertatu zen (K.a. II. mendean), baina Kristo au-
rreko I. mendearen erdira arte herri egitura indige-
nak aldaketa handirik gabe mantendu ziren. Iturri ida-
tziek erakusten dutenez, gaur egungo Nafarroa, garai 
hartan zeltiberikoen, beroien, barduluen eta baskoien 
talde etnikoek osatzen zuten. Hala ere, inoiz ez zuten 
oinarri politikorik izan. Zenbait izkriburen analisi lin-
guistikoagatik ondoriozta daiteke hemen zeltiberikoa 
(hizkuntza zelta), iberikoa eta protoeuskara (biak ez 
indoeuroparrak baina jatorri ezezagunagoa dutenak) 
hizkuntzak ezagutu edota hitz egin zirela. Haiei latina 
gehitu zitzaien Erromarekiko harremanaren ondorioz. 
Lehenengo biek ikur iberikoak erabili eta moldatu zi-
tuzten beren hizkuntza transkribatzeko, eta hirugarren 
hizkuntzaren kasuan (euskara) hori zalantzazkoagoa da. 
Edonola ere, pertsona eta jainko izenetan aurki daitezke 
protoeuskararen zantzuak. 

ezaugarri berdin bat zuten: egitura sendo batez ba-
besturik zeuden (harresiak, bastioiak, dorreak eta 
lubakiak). Harresia zen gotorlekuaren elementurik 
nabarmenena. Babes eta hertsatze funtzioaz gain, hai-
zetetatik babesteko balio zuen; eta gainera, izaera sin-
boliko eta identitarioa ere bazuen, eremu politikoaren 
botere adierazgarri gisa. Barnean, etxe multzoa zuten, 
ederki egituraturik, bere kale zuzenekin eta biko etxee-
tako auzoekin. Etxeak, oro har, oin laukizuzen luze-
koak izaten ziren, eta egitura hau zuten: ezkaratza, er-
digunean sala nagusia sutegiarekin, eta atzean biltegia. 
Zimentazioa harrizkoa izaten zen, paretak adobezkoak 
edo lurrezkoak, tindaturik, eta teilatua adarrez eta lu-
rrez estalia. 

NEKAZARI, ARTZAIN 
ETA ARTISAU GIZARTEA

Buruzagi edo patriarka batek zuzenduriko familia 
nuklearra zen komunitate haien gizarte oinarria. Di-
rudienez, hasiera batean kolektibitatean oinarritu-
tako produkzio sistemak zituzten. Denbora aurrera 
joan ahala, sistema haiek indarra galdu zuten aris-
tokraten eta gerlarien sorreraren eraginez. Merkatua 
eta produkzio iturrien kontrola hartuz aberastasun 
handia metatu baitzuten. Herritarren gehiengoa ne-
kazaria zen zerealak izateko; garia ogi bihurturik eta 
garagarra garagardo, haiek osatzen zuten elikaduraren 
oinarria, lekale eta barazkiekin osaturik. Abeltzaintza 
ere, haragiaren zein esnearen produkzioarekin, lehen 
mailako jardun ekonomikoa izaten zen, bereziki men-

BURDIN AROA
Brontze Aroaren amaieran (K. a. 
1000. urtetik aurrera) eta batez ere 
Burdin Aroan (K. a. 725. urteaz ge-
roztik) Europa erdialdetik zetorren 
gizarte eredu berria ezarri zen Ebroko 
bailaran (‘Campos de Urnas’ delakoaren aukera ar-
keologikoa). Gizarte eredu berriak hiru ekarpen kul-
tural nagusi ekarri zituen: giza-taldeak herrietan bil-
tzea, etxe multzoak osatuz; zerealetan oinarritzen 
zen ekonomia garatzea; eta gorpuak erretzeko ohi-
tura ezartzea, ehorzketa errito gisa. Hasiera batean, 
herri txiki autonomoak sortu baziren ere, Kristo au-
rreko V. mendeaz geroztik, aristokraziaren sorrera-
rekin batera, hiri-estatu egituratu zuten herriak za-
baldu ziren lurraldean. Geroago, Kristo aurreko II. 
Mendean, txanpon berezkoa ere sortu zuten, izena 
eta guzti; eta baita abegikortasun hitzarmenak sinatu 
ere, herrien artean. 

PAISAI HARRESITUAK: JENDEGUNEAK 
ETA HERRI GOTORTUAK
Erriberako komunitateak izan ziren nekropoli ere-
du berezi hura erabili zuten lehenak; eta, laster, Na-
farroako lurralde osora zabaldu zen eredu berria. 
Dena den, Pirineo aldeko artzain nomadek goi-al-
deko larreak ustiatzen segitu zuten. Ordokietako he-

rrixkek nahiz goi-aldeko gotorlekuek (muinoe-
tan, harkaitzetan, gailurretan, erlaitzetan) 
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