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Andre Mariaren
elizaren arkupea

13

Estilo erromaniko lonbardiarrean hasi zen eraikitzen (XII. mendean), baina ez
zen amaitu XVI. mendearen hasierara arte. Beraz, estiloen nahasketa agerikoa
da haren bazter guztietan. Eraikinak oinplano laukizuzena du eta hiru habearte,
gurutzadura eta abside poligonaleko burualdea dauzka. Erdi Aroko eraikuntza
da oinetatik gurutzaduraraino (XII.-XV. mendeak), eta Errenazimendukoa
gurutzaduratik burualderaino (XVI. mendea). Erretaula nagusia XVII. mendekoa
da, eta Juan de Bascardoren lan onenetariko bat da. Tenpluko benetako
altxorra haren portale gotikoa da, harrizkoa, XIV. mendearen amaierakoa,
XVII. mendeko polikromia ezin hobeki gordetzen du eta. Ate-zangoetan
hamabi apostoluen figurak ditu, eta mainelean, aldiz, Erregeen Andre Mariaren
eskultura bikaina. Tinpanoa Ama Birjinaren bizitzaren irudiez beteta dago,
eta arkiboltak landare-motiboez eta imajineriaz dekoratuta daude. Ataria XVI.
mendean itxi zenez, obra zoragarri hori gorde egin da.
Bisitatzeko, jarri harremanetan turismo-bulegoarekin.

Bidaiariak
eskultura

Samaniego alegialariari
eskainitako
monumentua

Herribildu hau “La Guarda de Navarra” edo “Nafarroako
Zaintzailea” izendatu zuten, Gaztelarekiko zuen kokapen
estrategikoaren eta bere garrantzi militarraren ondorioz. 1164an,
Nafarroako Antso Jakitunak populazio-forua eman zion eta haren
mugartearen hedadura zehaztu zuen. 1486an, Laguardiako
herribildua eta lurra Arabako Ermandadean sartu ziren, Errege
Katolikoen aginduz.
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Euskara
Plaza Mayor

1. CarnicerÌas atea edo Ate Berria. XV. mendean irekia.
2. Antzinako udaletxea, XVI. mendekoa. Karlos V.aren armarri inperiala.
Arkuaren ondoan: kanaren, kana-erdiaren, teilaren eta adreiluaren
neurriak.
3.- Oraingo udaletxea, XIX. mendekoa. Karilloi-erlojua.

Santa Engracia kalea
4. Antzinako ostatua. 41. etxea.
5. XVIII. mendeko jauregi-etxea, harriztatutako ataria. 25. etxea.
6. Bi armarri eta gurutzea, ezpata eta luma dituen eskudetea. 19.
etxea, XVII. mendekoa.
7. Eraikin errenazentista, XVI. mendekoa. 15. etxea.
8. OROBIO abizena duen armarria. 9. etxea. Erai. barrokoa, XVII.
mendekoa.
9. Santa Engracia atea eta Blanca Andrearen lorategiak.

Castillo kalea
10. Jesu Kristoren anagrama eta LAUS TIBI idazkuna dituen
eskudetea. 17. etxea, XVI. mendekoa.
11. Eskola publikoa, zeinaren orubean antzinako gaztelua altxatzen baitzen.

Torre plaza
12. Abade-dorrea

Mayor kalea
13. Erregeen Andre Mariaren eliza (Bisitetarako tel.: 945 60 08 45)
14. Koko Ricoren “Bidaiariak” eskultura (Gaitero plaza)
15. 4. etxea. XVI. mendearen hasierakoa, oso arkaikoa.
16. XVI. mendeko eraikina. 3. etxea.
17. XVI. mendeko eraikina. Modelo arkaizantea. 13. etxea.
18. Arrano luzatua duen armarria, herriko zaharrenetako bat, XV.
mendekoa.14. etxea.

19. SÁNCHEZ eta LARA abizenak dituen armarria. 18. eta 20. etxeak.
Etxe bakarra izan ziren. XVII. mendekoak.
20. LAZCANO abizenaren armarria. 25. etxea.
21. 27. etxea, XVIII. mendekoa, hartxintxarrezko bebarrua.
22. PATERNINA-SAMANIEGO armarria. XVII. mendea. 26. etxea.
23. Arku konopial moduko sarrera duen atea. 29. etxea.
24. XVI. mendeko eraikina. Eskaiola trilobulatuzko moldura duen
balkoia, ale bakarra Arabako Errioxan. 34. eta 36. etxea.
25. Turismo-bulegoa. Garcetas etxea. XVII. mendeko jauregi-etxea.
Teilatu-hegal dekoratua, forja-erreja eta -balkoiak eta atariko harri
zola gordetzen ditu. 52. etxea.
26. 54. etxea. XVII. mendean eraikia. Armarrian SOLAR DE LA
PISCINAren heraldika agertzen da.
27. XVI. mendeko eraikina, antzinako ospitalea. 61. etxea.
28. XVI. mendeko eraikina, arkuan ezaugarri gotikoak dauzkana. 70.
etxea.
29. XVII. mendearen hasierako jauregi-etxea. Bertan jaio zen
Samaniego alegialaria. Armarrian RAMÍREZ DE LA PISCINA eta
ACEDO haren abizenen armak agertzen dira.
30. Pilareko Ama Birjinaren kapera eta San Joan Bataiatzailearen eliza.
31. Kaputxinoen antzinako komentua, juduen auzoak lehen okupatu
zuen gunean eraikia.
32. Urmael zeltiberiarra.
33. Mercadaleko atea.
34. La Rachuela plazatxo tipikoa.

Paganos kalea
35. San Nikolasen bazterra; haren nitxoan auzoko zaindaria gurtzen zen.
36. 86. etxea. XVIII. mendeko eraikina.
37. Primicia etxea, herriko eraikin zibil zaharrena; bertan elizaren
hasikinak gordetzen ziren. Portale gotikoa. 78. etxea.
38. 72. etxea. XVI. mendearen amaierakoa.
39. 60. etxea. San Anton abadearen irudi gotikoa duen nitxoa.
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Erregeen Andre Mariaren
eliza eta arkupea

30

Abade-dorrea

32

San Joan
Bataiatzailearen
eliza

XIX. mendean, Laguardiako harresiek hondamen handiak izan
zituzten, independentzia-gerren eta karlistaldien ondorioz.
Oraindik gordetzen ditu Erdi Aroko trazadura eta XIII. mendean
altxatutako harresien zati handi bat.

Urmael
zeltiberiarra

40. Sartzeko arkuan hondar gotikoak dituen eraikina. 33. etxea.
41. XVIII. mendeko eraikina. TEJADAren orubearen armarri modernoa.
29. etxea.
42.Páganosko atea.
43. 46. eta 48. etxeak. Eraikin barrokoak.
44. XVIII. mendeko jauregi-etxea. SAENZ DE SANPEDROtarren armarria.
44. etxea.
45. Antzinako jauretxeak. 34. zenbakikoak OLANOtarren armak
daramatzan armarri bat dauka. 30.-42. etxeak.
46. Eraikin barrokoa; teilatu-hegal dekoratuari eusten dio. 9. etxea.

Cuatro Cantones kalea
47. XVIII. mendeko eraikina. Atari harriztatua, eskailera barrokoa. 12. etxea.

Herriko harresiez kanpo
48. Gotorleku-dorrea. San Juan atea.
49. Collado pasealekua.
50. Samaniego alegialariari eskainitako monumentua.
51. Siete Castillos pasealekua.
52. Barbacana pasealekua.
53. Sancho Abarca pasealekua edo Plaza Nueva.
54. Pilotaleku zaharra.
55. Kiroldegia.
56. Udal-igerilekuak.
57. Futbol-zelaia.
58. La Paul zelaia.

Plaza Mayor / Udaletxea
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Plaza arkupedun hau herriko gune nagusia da eta, bertan, udaletxea, XIX.
mendeko eraikina, gailentzen da. Haren fatxadan Laguardiako armarria eta
karilloi-erloju bat nabarmentzen dira. Erlojuak automata batzuk dauzka,
12:00etan, 14:00etan, 17:00etan eta 20:00etan jaietako kalejira tipikoaren
erritmoan dantzatzen direnak (gomendatzen da aipatutako orduak baino
minutu batzuk lehenago joatea).
Albo batean, antzinako udaletxea, XVI. mendekoa, dago. Karlos V.aren
armarria dauka lehen solairuan. Fatxadako plaka batek kanaren, kanaerdiaren, teilaren eta adreiluaren neurriak adierazten ditu; antzinako neurri
ofizial horiek merkatarien gehiegikeriak saihesteko erabiltzen ziren.

Behinola bezain izugarria, Laguardia muino baten gainean
eta urrutirantz begira dago. “Laguardiako herribildu txit
noble, leial eta koroatua”, Arabako Errioxako hiriburua,
historiaren bilakaeraren jagole ffidela da eta haren kapitulu
garrantzitsuenetako batzuen protagonista izan zen. Haren
harresien artean ezkutatuta aurkituko ditugun gakoek,
interpretatzen badakigu, hango jendearen izaera, mendeetan
zehar gogortua, ulertzen lagunduko digute.
Hala ere, Laguardia ez dago soilik barrurantz begira: haren
talaiatik, Toloño mendilerro handientsua ikusten da; horrek
Arabako Errioxako iparraldeko muga markatzen du, zeinetik
haren lurrak malda leun batean Ebro ibairaino, hots, hegoaldeko
mugaraino, jaisten diren. Tarteko lurrek mahastiez osatutako
paisaia ikusgarria eratzen dute; mahastiok harrigarriak dira
urteko sasoi bakoitzean dituzten ñabardura eta tonalitateak
direla-eta. Horien artean bidea galtzeak argiz eta kolorez jositako
esperientzia berri bat irabaztea da. Lekua ardoaren hiriburua
denez, mila proposamen enogastronomiko eskaintzen ditu,
lurrinean eta zaporean blaitu gaitezen.

Bidaiatzeko eta tokiak aurkitzeko grinak
gidatzen bazaitu, Laguardia da zure
helmuga.

Museoak
1.- Biasteriren Adiskide Elkartearen museoa. (Tel.: 945 600 845)
2.- “La Abadía de Morata” museo-etxea. (Tel.: 677 469 692)
3.- La Hoya herrixka. (Tel.: 945 621 122)
4.- “Villa Lucía” ardoaren zentro tematikoa. (Tel.: 945 600 032)
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Harresia

Abade-dorrea

Laguardiako herribildua XIII. mendean gotortu zen, Antso VII.aren edo
Azkarraren erregealdian, hareharrizko harlanduzko harresi bat betez eta
barruan askotariko material betegarria gehituz. Lau atek komunikatzen zuten
herria kanpoaldearekin: Páganos, Mercadal, San Juan eta Santa Engracia.
Ate Berria edo Carnicerías delakoa ez zen zabaldu XV. mendera arte. Gaur
egun, gerretan izandako hondamenak gorabehera, jatorrizko trazadurari
eusten dio, dorretzar ugarirekin, eta horietako bi kanpandorre-eginkizun
berrira egokituta daude.
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XIII. mendeko dorre-gaztelua da, jatorri militarrekoa. Harresiari lotuta dago eta
Laguardiako defentsa-sistemaren zati bat izan zen. Tradizioak abade-dorre
esaten dio, antzinako monasterio edo abadia batekoa delakoan. Erregeen
Andre Mariaren elizako kanpandorre bihurturik, bisita turistikoetarako gaituta
dago.

San Joanen eliza
eta Pilareko kapera

30

Herriaren hegoaldean dago eta eliza-gotorlekutzat jotzen da. Hegoaldeko
portalea edo “aitona-amonena” estilo gotikokoa da eta Deikundea irudikatzen
duten zutabeez dekoratuta dago. Oinplanoa gurutze latindarrekoa da,
hiru absiderekin eta gurutzadurarekin. Erretaula, barrokoa, San Joan
Bataiatzaileari eskainita dago. Elizaren oinetan Pilareko kapera dago;
barrokoaren amaieran eraiki zen, portale gotiko bat suntsituz, zeinetik
oraindik geratzen baitira Ama Birjinaren irudia eta pilarea. Dorre gotikoa
harresiko ateetako bat izan zen eta XVI. mendean erreformatu zuten, oraingo
kanpandorre-eginkizuna betetze aldera.

Collado pasealekua

50

Laguardia dagoen mendixkako iparraldean dago, harresietatik kanpo,
Santa Engracia eta Páganosko ateen artean. Behean Arabako Errioxako
lur eta herriak zabaltzen dira, iparraldean Toloño mendilerroak koroatuak.
Pasealekuko erdialdean, egitura metalikoko tenpletea dago, Samaniego
alegialariaren brontzezko bustoari estalpe ematen diona.

La Hoya herrixka eta trikuharriak
La Hoya aztarnategia Laguardiatik kilometro batera dago eta 1935an aurkitu zen.
Leku hau duela 3.400 urte inguru okupatu zuten lehen aldiz, Brontze Ertainean,
eta merkataritzarako eta lurraldearen antolamendurako gune gailena izatera iritsi
zen. Gaur egun, herrixkaren hondarrak eta museoa bisita daitezke. La Hoyako
jendeak tokia utzi zuenean, gaur Laguardiak okupatzen duen muinora joan ziren.
Aldirietan hilobi-monumentuak ere badaude, adibidez, San Martin trikuharria,
antzinatasunagatik nagusitzen dena, baita El Sotillo, Alto de la Huesera eta
Sorginen Txabola ere (Elvillarren).

Erregeen Andre Mariaren jaiotza
artikulatua (Gabonak)
XVIII. mendeko jaiotza, gutxi gorabehera 70 figuraz osatua; horietako asko
artikulatuak dira. Emanaldiak Gabon-egunean, urte berrian, errege-egunean
eta otsaileko lehen igandean izaten dira (13:00etan gutxi gorabehera).

Aste Santua
Upeltegiak
Primicia etxea
Páganos kalean dago eta herriko eraikin zibil zaharrena da (XIV. mendearen
amaierakoa edo XV. mendearen hasierakoa). Estilo gotikoko leku hori elizari
ematen zizkioten hamarrenen zergen eta “hasikinen” biltegia zen.

Gaitero plaza

Barbacanako urmael
zeltiberiarra

32

Ardoaren kulturak harreman estua du herriarekin, horko etxeen azpian
“kobak” edo u Ardoaren kulturak harreman estua du herriarekin, horko etxeen
azpian “kobak” edo upeltegiak induskatuta daudelako. Herriaren inguruan
arkitektura modernoagoko upeltegiak ikus daitezke. Turismo-bulegoak beren
instalazioetarako bisitak eskaintzen dituzten upeltegien zerrenda dauka.

San Joan eta San Pedro jaiak
Herriko zaindarien jaiak dira. Ekitaldi enblematiko bat daukate: banderaren
eraikitzea edo hegaldatzea. Pilareko kaperan egiten da eta aldare nagusian
errepikatzen da, San Joan Bataiatzailearen irudiaren aurrean. Gainera, jaietan
herri- eta jolas-ekitaldi asko (pilota, bigantxak…) antolatzen dira eta kaleak
kolorez betetzen dira, Laguardiako dantzari tipikoei esker, Katximorro izeneko
pertsonaia buru dela.

Ostiral santuan une hunkigarrienetako bat gertatzen da: eraistea. Kristo
gurutziltzatu bat, XVII. mendekoa, beso artikulatuak dauzkana, ohoreak
dituen elizako aldare nagusiaren buruan egoten da. Kofrade bat gurutzeraino
igotzen da handik jaisteko, eta beste kofrade batzuek jaso egiten dute, gero
prozesioan eramango den hilobian sartze aldera.

Herriko hegoaldean dago eta herria kokatuta dagoen muinoko goialdean
jaiotzen den iturburu bateko ura biltzeko balio izan zuen.
Duela 2.100 urte eraiki zen. 300.000 litro ur inguru metatzeko bidea ematen
zuen eta orain arte Europan aurkitutako Burdin Aroko urmael handiena da.
Interpretazio-zentro bat dauka, Laguardiako historia, urmaelaren garrantzia
eta hori erabili zuen jendearen bizitza ulertzen laguntzeko.
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Plaza honetan, Koko Rico artistaren “Bidaiariak” eskultura-multzoa ikus
dezakegu. Brontzezko bi plaka: bata, poltsa eta maletekin, eta bestea,
zapatekin, bidaiariari omenaldia egiteko.

“El Praoko” urmaelak eta urtegia
Samaniegoren jauregi-etxea
Eraikin kutuna Laguardiarentzat, bertan jaio baitzen Félix M.ª Sánchez
Samaniego alegialaria. XVII. mendean eraiki zen eta barne-patio baten
inguruan garatzen da. Haren fatxadak Ramírez de la Piscinatarren eta
Acedotarren armarria dauka.
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Biotopo babestu hau Arabako Errioxako erdialdean dago, Laguardiatik hurbil.
Hiru hezegunetxo biltzen ditu. Horietako bi, Carralogroño eta Carravalseca,
aldi baterako urmael endorreikoak dira, jatorri eta funtzionamendu
naturalekoak; aitzitik, hirugarrena, El Prao de la Paúl, urez betetako
antzinako gune baten gainean sorturiko urtegi txikia da. Gainera, hegaztiak
begiztatzeko behatoki bat eta talaia bat dauzka, baita eroso ibiltzeko moduko
bide irisgarri bat ere.

Beste herri batzuk
Gaitari eguna (maiatza)
Musikak herri honetan ospatzen diren ekitaldi eta festa guztietan jotzen
badu, gaita edo dultzaina da bereizgarri duen tresna. Urteetan eutsi zaionez
tradizioari, guneko berezko melodiekin, juglare eta musikari guztien artean
senidetzeko egun bat ospatzen da.

Herrigune hauek Laguardiakoak dira: Laserna, non Ebroren gaineko Mantible
zubia ikus daitekeen; El Campillar, mila urte baino gehiagoko arte zoragarri
bat daukana; eta Páganosko Administrazio Batzarra, zeinaren gunean
Jasokundearen eliza nabarmentzen den, baita “El mundo es ansí” idazkuna
(Pío Barojaren eleberri baten izenburua) duen armarria daukan etxea ere.
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