
  

BUTRON GAZTELUA

Maitagarrien historia batetik kontatua dirudien gaztelu honen historia XI. Mendekoa 
da; hau da, Erdi Aroko dorre bat eraiki zen Butron etxe zaharrean, Gamíniz 
kapitainak zortzigarren mendean sortu zuen. Gatika anteiglesia, Ganzorri edo 
Gantzurritz haitzuloan.

●

● XIV mendean gaztelu ahaztezin bihurtu zen dorrea primitiboa. Butronesen beldurrezko 
bandera, Oñacino aldeetako buruak, eskualdeko buruzagi ospetsuenak eta herrialdeko 
banderarik gogorrenak eta zintzilikarioenak zintzilikatzen ziren bere hormetan.

●

●



  

MONTIJO-ko EMPERATRIZ EUGENIA GAZTELUA 

Mendeko Arteaga gazteluko   jauregia estilo gotikoko obra bat da, eta jatorriz erdiko 
dorre bat zen alboetan beste batzuekin. 1358. urtean Pedro de Castilla atxilotu 
zuten, baina gero berriro banatu zuten. Mendean gertatutako gerrak jasan zituen 
izaera maltzurraz gain. Behin zaharberritu ondoren, Velasco jeneralak zuzendutako 
karlistek hartu zuten eraikina egoitza pertsonal gisa.

●

● Bilakaera historikoaren barruan, bitxia da Arteaga familia gazteluaren sortzailea eta 
Eugenie de Montijo enperadorearekin Napoleon III.aren emaztea batu zituen familia 
loturak nabarmentzea. Lotura horien arabera, gaztelua enperadorearen semea zen. 
Versaillesko jauregitik espezialistak eta langileak ekartzea agindu zen.



  

JAVIER GAZTELUA

 Gaztelu hau X. mendean eraiki zen, XII eta XIII mendeetan berritua, 1300 urte inguruan, eta 
geroago XV. 1516. urtean Cisneros kardinalaren aginduz partzialki suntsitu zen, ondoren etorri 
ziren matxinadengatik.

1223. urtean Aragoiko erregearen jabetzakoa zen eta 1236an Nafarroako erregeari pasatu 
zitzaion. XVI mendean San Frantzisko Javierren aitaren jabetzakoa zen, eta gaztelu honetan San 
Francisco Javier jaio zen, sortzailea, San Ignacio de Loyola, Jesusen Lagundiaren laguntzarekin.

Javier oso gune ezaguna da, Done Jakue ibilbidetik oso gertu dagoelako. Erromesak ostatzeko 
ohitura mendekoa da, izan ere, gazteluko   jauntxoek Santiago paseoan zeuden oinezkoak zeuden. 
Gaur egun, martxoan javieradas deiturikoak ospatzen dira, Nafarroako herri honetara egiten diren 
erromeriak. Hona datoz adin guztietako jendea eta geografiako edozein lekutatik, modu batera 
ugaltzen diren errepide eta arrastoetan barrena



  

MARCILLA GAZTELUA 

Kondaira ezaguna da, Velasco Ana markesak 1516an Villalba koronelaren armarriei ausardiaz 
aurre egin zionean, Cisneros kardinalak agindutako gotorlekua eraistea eragotzi zuen.

● Don Hernando del Villar donostiarra iritsi zela jakitean, Doña Ana-k janaria gordetzea eta 
defentsa prestatzea agindu zuen. Gaztelura iritsi zenean harrera bikaina izan zuen, oturuntza 
bat prestatu zuen eta gaztelarrak mozkortu egin ziren.

● Jasotako tratuari erantzunez, Don Hernando del Villarrek andreari gotorlekua uzteko baimena 
eman zion bere ondasun eta morrontzarekin. Heroinak gogor erantzun zion bizitza eman 
zuena. Armatu gabe, soldaduak gaztelutik alde egin behar izan zuten, Doña Ana de 
Velascoren maltzurrak umiliatuta

● Barruan Cid Campeadorren "La Tizona" ezpata dago



  

OLITEKO JAUREGIA 

Erriberriko Jauregiaren hegaletako batean kokatuta, Vianako Printze Paradorak 
noble eta erdi aroko mamuaren kondaira du. "Zaratak, algarak eta, batez ere, 
melodiak gazteluko biztanleek gauero mugitzen dituzten dorre eta geletan zehar 
ibiltzen dira, batez ere Urrezko Galeria", dio Felipe Alonso kazetariak 
'Legends-en. de Paradores ', Turismoko Paradoreen Sare Nazionaleko 
establezimenduekin loturiko 93 istorio biltzen dituen liburua.

Jauregiko ikuskizun guztien artean, Carlos III Noble erregearena nabarmentzen 
da, bere lehoia Marzot lagun duela, musika arraroa entzuten. Kondairaren 
arabera, erregearen garaian jokatzen zena sabaitik zintzilik zeuden kateetatik 
zintzilikatutako kobrezko xaflak erabiliz eta haizeak bibratzen zuen.



  

AGUAS MANSAS GAZTELUA

Erdi Aroan, gaztelua nobleen arteko borrokaren agertokia izan zen, Najera eta Iruñeko erresumaren defentsan 
paper garrantzitsua izan baitzuten. Bi erresumak bereizi ondoren, Sancho Garcés IV.aren heriotza bortitzarengatik, 
Peñalemena, Nájera lehengo erreinuaren barnean zegoen, Alfontso VI.a Gaztelaren okupazioaren ondorioz, Antso 
Garcés IV.aren hilketaren lehengusua zela eta.

Cameros-eko jaunen jabetzakoa izan zen 1332 arte, Juan Alfonso de Haro-k (Cameros-en azken jauna) gazteluan hil 
zuenean Alfontso XI.aren aginduz. Lau urte geroago (1336) erregeak Santxo Sánchez de Rojasen esku utzi zuen 
gaztelua. Hurrengo urtean (1337), herriarekin batera, Rodrigo Alfonsok eskuratu zuen, Rodrigo Alfonsori gertatuko 
zitzaion mayorazgo aberatsa sortuz.

1392an Diego López de Medranok erosi zuen, 1407an Medranoren lidergoa sortuz. Geroago Gómez de Porras-i 
gertatu zitzaion ezkontzaz ildo femeninoaren bidez. Mendearen amaieran Siruelako kondeetara pasa zen eta gero 
XIX.mendearen hasieran mantenduko duten Frías Salazar familiara.



  

ARNEDO GAZTELUA

Litekeena da gotorlekuaren jatorria musulmana izatea, nahiz eta omenaldiko 
dorrea, ia bere altueran, eta horri lotuta dagoen dorrea XII. Mendetik 
aurrera egindako obra kristaua izan.

Aniztasun eraikitzaileak bere historian zehar berreraikuntza eta erreforma 
ugari jasan behar izan dituela pentsatzen da, nahiz eta XIX. Mendean 
kuartel gisa erabili.



  

DAVALILLO GAZTELUA

Badirudi XII. Mendearen amaiera edo XIII. Sonsierra eta Errioxa 
Altako lurrak kontrolatu ziren talaia bikaina da. Bere eginkizuna, 
Briones aldameneko gotorlekuarekin batera, Errioxa erraztasun osoz 
burutu zitezkeen Nafarroako erasoetatik babestea zen San Vicente 
de la Sonsierra zubiaren bidez.



  

LEIVA GAZTELUA

Leiva familiakoa zen, gero Condes de Baños. Alcaide Lope de Salcedoren kargua hartu zuen. 
Mendearen erdialdean gaztelua hondakinetan zegoen.

Gazteluaren jatorria 1335. urtekoa da, Juan Martínez de Leivak bertan dorre gotor bat eraiki 
zuen hiribilduaren gaineko bere jabetza ikur gisa. Handik gutxira, eraikuntza txikiagoa gehitu 
zitzaion ostatuari. Dorre hau 1478an hondoratu zen, eta ez zen geratzen, momentu honetan 
egungo gazteluaren eraikuntza Leiva Lapurraren ekimenez hasten da. 20 urte iraun duen 
eraikuntza original horren mihiseen eta dorreen diseinua, lubanarroa eta babesten duen 
hesiaren diseinu orokorra da. XVIII. Mendean birmoldaketa nagusia gauzatu nahi da, 
gehienbat berriari egokitzea helburu duena. egoitza eta defentsarik gabeko erabilera. 
Gaztelua degradatu egingo da eta ez du aldaketa nabarmenik jasango XX. Mendera arte, 60. 
hamarkadan birmoldatu egin zen nekazaritzako biltegi eta bulego bihurtzeko eta 80ko 
hamarkadaren erdialdean ipar-mendebaldeko dorrea partzialki berreraiki zen.



  

NALDAKO GAZTELUA

Naldako alde zaharrak Erdi Aroko diseinu tipiko bati erantzuten dio. Bertan 
kokatzen den muinoaren inguruan jarraitzen dieten kale konzentratuak daude. 
Horren gailurrean gazteluaren aztarnak daude, eta horien berri dago 1299az 
geroztik.

●

Cameros-eko jauregia zen hiria XII. Mendean lehendik zegoen harresi batez 
inguratuta zegoen eta zenbait aztarna ematen dituzte.



  

QUEL GAZTELUA

1470. urtean eraikitako gotorlekua da.

Iparraldean malda leunak dituen hegal batean dago eta 
hegoaldean malkartsuak. 100 metro inguruko altuera du eta 
bertatik beste gotorleku batzuk ikusi eta haiekin komunikatu 
ahalko zinateke, hala nola Autol gaztelua eta Arnedo 
gaztelua. Mendi honek gazteluko biztanleei erasoa egiteko 
aukera ematen zien, hiru aldeetan bakarrik egon zitekeen



  

SAN VICENTE DE LA SONSIERRA GAZTELUA

1512tik aurrera, Nafarroako erresuma Gaztelakoan integratuz, interes militarra 
galdu zuen eta 1516an gaztelua eta haren itxitura Ureñako konderriko Pedro 
Girónek Velasco familiari saldu zizkion. Gazteluaren ondoan dagoen parrokiaren 
eraikuntza data hau baino beranduagokoa da.

Lehen karlistaldian (1833-40) gazteluak denboraldi batez bere funtzio militarra 
berreskuratzen du. Baina 1898. urteaz geroztik, antzinatasunak eta erabilera 
eskasak multzoaren zati bat erortzea eragin zuten, bertako harriak berrerabiltzea 
areagotu egin baitzen biztanleriarentzako egitura berriak eraikitzeko. Mendearen 
bigarren erdialdean eta gaur egun arte, oraindik ere, balioesten diren aztarnak 
leheneratu eta finkatzeko hainbat esku-hartze egin dira.



  

AGUEROKO GAZTELUA

Mende honetakoa da eta bere estiloa gotikoa da. Mendean berritua 
izan zen. Pedro González de Agüero jaunarengandik Agüero 
familiakoa zenez, eraikuntzak herria defendatzeko balio izan zuen. 
Herriko eraikuntza zaharrena da. Agüero herri osoarekin batera, 
interes kulturala du



  

ARGÜESOKO GAZTELUA

Argüeso udalerriaren mendebaldean dagoen muino txiki honetan, gazteluaren 
aurretik, ermita bat (IX. Mendea) San Vicente deitu zen, baita IX eta X 
mendeetako nekropoli altomedikala ere, eta horren aztarnak ikus daitezke. gaur 
egungo gazteluaren patioan zein da.

Bi dorreak XIII (eskuin) eta XIV (ezker) mendean altxatu direla uste da. Vega 
etxearen jabetzakoa zen, eta hurrengo mendean, Leonor de la Vega andreak 
Diego Hurtado de Mendozarekin ezkontzearekin batera, Mendozako jauregira 
pasatu zen.

Dagoeneko XV. Mendean bi dorre eta horma batzen zituen gorputza gehitu zen. 
1475. urtean Argüesoko markesa sortu zen.



  

SAN VICENTE DE LA BARQUERA GAZTELUA

San Vicente de la Barquera gaztelua XIII. Mendean eraiki zen (1210) 
zortzigarren mendeko gotorleku batean Alfontso I.ak eraiki zuen. 1210. 
urtean Alfontso VIII.ak erregeari eman zion jurisdikzioa. Itsasoari 
eskainitako toki honek bere posizio pribilegiatua mantendu zuen XV mendean, 
baina hurrengo mendean gainbehera joan zen. Errege Katolikoek kartzela 
bihurtu zuten egitura estua eta burdina zuelako.



  

SANTA ANA GAZTELUA

Castro Urdialesen jatorria 1163koa da, Alfontso VIII.a erregeak legeak eta eskubideak eman 
zizkion urteak.

Itsasora irteera zela eta, gertuko beste herriekiko harremana oso garrantzitsua izan zen, 
baina XIV. Mendean aurrerapenak gelditu egin ziren eta bertako jendea arrantza jardueretan 
aritu zen.

1814an, tropa frantsesek iruzurrez penintsula inbaditzen saiatu zirenean eta guztia 
Napoleonen tropen aurka altxatu zenean, Castro Urdiales Gazteluak aterpe eta irteera izan 
zuen kostalde horietatik alde egin zuten biztanle askorentzat itsasoan sartzeko. atzerriko 
lekuetatik liskarra guzti hauetara



  

SUANCES GAZTELUA

Ceruti gaztelua Erdi Aroko arkitektura militarra imitatzen duen jauregia da. 
Amildegi baten ondoan dago, herriaren barruan, Kontxako hondartzara eta 
Los Locos-era begira.

1904an eraiki zuten Don Florencio y Castañeda baroiaren aginduz



  

BLIMEA GAZTELUA

● Erromatarrek eraikitako Nalón ibarrean zegoen defentsa-dorreetako batean dago, 
jatorriz. Badirudi Erdi Aroan, XIV mendearen inguruan, gaztelua aurreko defentsa-
multzoa aprobetxatuz eraiki zela. Bada jabea eta haren alabari, Florinda, maitasunagatik 
bere buruaz beste egin zuen kondaira bat.

●

● XIX. Mendean, hondakinetan zegoela, Campograndeko bizkondea, Álvaro Fernández 
Miranda, erreskatatu zuen, egoitza bihurtzeko. Urriko Iraultzan eta Gerra Zibilean eraso 
egin zuten. Zenbait lekukotzaren arabera, Belarmino Tomas sozialista izango zen altzari 
eta artelan baliotsuak harrapatzea agindu zuenak. Geroago liburutegia nazionalek eraso 
egingo lukete. 60ko hamarkadan egoera onean zegoen, baina azkenean hautsi egin zen.



  

PRIORIO GAZTELUA

Jatorrizko eraikina Alfontso II.aren garaian eraiki zen. Mende batzuk geroago Oviedoko 
apezpikuaren eskuetan geldituko zen, ordutik Oviedoko prelatuen esku. Gonzalo Peláez 
noble insurgentearen aterpea ere izan zen. Gaur egungo eraikina, XIX. Mendean eraiki 
zen, jatorrizkoaren hondakinetatik.

Kondaira batek, Rodioren alaba, Prioorioko jauna eta gazteluaren jabea, Ireneren 
zorigaiztoko maitasunak kontatzen ditu. Aitak jakin zuenean, Paul bere ezpata eraso 
zuen, jazarpena izan zuenean, bere burua defendatu eta bere nagusia hil zuen. Irene-k 
madarikatu egin zuen horretarako, eta Pablok, etsita, ibaira bota zuen. Lekuko 
zaharrenaren arabera, oraindik ere harkaitz bat agertzen da Rodrigoren odolez zikinduta



  

SAN MARTIN GAZTELUA

Gaztelu hau erromatarren garaiko gotorleku batean eraiki edo 
berreraiki zen. Era berean, ezarpen militar bat dago. Salbuespeneko 
aztarnategi arkeologiko hau 1990eko hamarkadan induskatu zen, nahiz 
eta zoritxarrez ez diren argitaratu kanpaina horien emaitzak izan behar 
ziren bezala

Aztarnategiak El Hierroko lehenengo eta bigarren adinetako okupazioak 
ditu; Erromatar eta Altomedieval garaia. Gaztelua azken horizonte 
hauetan dago. Informazio ugari dago gazteluari buruz, XI mendetik, 
eta oso zaharberritua izan zen XV.



  

GAUZON GAZTELUA

Baina gauza bat historia da eta beste bat tradizioa. Adibide bat: kondairak 
ziurtatu du Alfontso III.ak urrez estalitako garaipenaren gurutzeak Pelayo 
guduan eraman zuen jatorrizko gurutzea inguratzen duela eta urrezko 
estaldura bidali zuela Victoryko Gurutzea faltsutzera. Hala ere, César 
García de Castro arkeologoak zuzendutako ikerketa batek dio, karbono 14 
probetan oinarrituta, urrezko estalduraren azpiko egurrezko gurutzea 
Alfontso III.aren erregepean moztutako zuhaitz batetik datorrela eta 
estalita egoteko. 
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