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LAbuRpeNA

Artziko aztarnategi arkeologikoa izen bereko parajean kokatuta dago nafar Aurrepi-
rinioan, Artzibar/ valle de Arce udalerriaren barnean, hain zuzen ere. ibar horri ze-
harkatzen duen galtzada erromatarrari lotutako miaketa lanetan kokagunea identifika-
tu zuten, eta ondoren egindako ikerketa geofisikoek eta indusketa arkeologikoek haren 
karakterizazioa ahalbidetu dute. haiei guztiei esker, eraikin multzo bat erregistratu da, 
eta horien artean bi erabilpen fase dokumentatu diren termagunea. 2020ko indusketa 
kanpaina terman oinarritu da eta hark izango zituen ezaugarriak ezagutzen informazio 
baliagarria eskaini dute.

Gako hitzak: aztarnategi erromatarra; Aurrepirinioa; termagunea.

ReSuMeN

el yacimiento arqueológico de Artzi está situado en el paraje del mismo nombre en el 
prepirineo navarro, en el término municipal de Artzibar/valle de Arce. el enclave se 
identificó durante las tareas de prospección vinculadas a la calzada romana que atravie-
sa este valle y ha sido caracterizado gracias a los estudios geofísicos y las excavaciones 
arqueológicas realizadas posteriormente. Gracias a todos ellos, se ha registrado un con-
junto de construcciones, entre los que se ha documentado un edificio de termas con dos 
fases de uso. Las campañas de excavación de 2020 se han centrado en la construcción 
termal que ha ofrecido información muy importante sobre las características que pudo 
tener. 

Palabras clave: asentamiento romano; prepirineo; complejo termal.

AbSTRAcT

The archaeological site of Artzi is located in the area of the same name in the Navarre 
pre-pyrenees, in the municipality of Artzibar/valle de Arce. The settlement was iden-
tified during prospecting work linked to the roman road that crosses this valley. The 
remains had been characterised by the geophysical studies and archaeological excava-
tions. Thanks to all of them, a group of buildings has been recorded, among which a 
thermal baths building with two phases of use has been documented. The 2020 exca-
vation campaigns focused on the thermal building, which has provided very important 
information about its possible characteristics.

Keywords: Roman site; pre-pyrenees; thermal complex. 
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 1. SARReRA. 2. 2020kO iNduSkeTA ARkeOLOGikOA. 3. ONdORiOAk. 4. bi-
bLiOGRAfiA.

1. SARReRA

erromatar garaiko aztarnategia, ARc5 kodeduna, Artziko Ama birjina parajean 
kokatuta dago, Nagore eta Zandueta herrien artean, urrobi ibaiaren ekialdeko ertzean. 
kokaleku honetan Artzi deitutako jaurerria zegoen garai batean (iribarren, Larrea & 
López-Mugertza, 2019, 82. or.), nahiz eta gaur egun jauregia, eliza erromanikoa eta 
beste etxe baten arrastoak besterik ez dauden ikusgai.

paraje honen gainetik pasatzen den NA2040 errepideko eraikuntza lanen karira aur-
kitu zituen Juan Mari Martinez Txoperenak erromatar garaiko zeramikak mugitutako 
lurrean, eta hori izan zen ikerketa zabalagoari abiapuntua eman zioena.

egungo informazioen arabera, erromatar garaiko galtzada ibaiaren mendebaldeko 
ertzetik igarotzen da, paraje hau Auritz eta Aurizberri artean kokatutako Zalduako 
aztarnategiarekin lotuaz. Testuinguru honetan, miaketa-zuloak burutu zituen Aran-
zadi Zientzia elkarteak 2012. urtean. Saihesbidearen iparraldean kokatutako 2 m x 
2 metroko eremuan, erromatar garaiko zeramika, metal eta beira zatiak aurkitu zi-
ren, nahiz eta ez zen inolako eraikuntza egiturarik ikusi (Agirre, Martínez & puldain, 
2012).

inguru honetan erromatar garaiko asentamendua egon zitekeelakoan, miaketa geofi-
siko bidez ikertu zen doktoretza tesi baten baitan (Garcia-Garcia, 2017). honela, 2014 
urtean miaketa magnetikoa burutu zen indusitako miaketa-zuloaren inguruan. Ondo-
rengo urtean georradarra eta miaketa elektrikoa erabili ziren emaitza magnetikoetan 
oinarrituta definituriko interes gunean. ikerketa honi esker ezagutu zen eremu horretan 
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eraikin bat bazegoela, 20 x 5,5 metroko azalera duena eta 5 gelatan banatua, erdikoak 
absidea duelarik aldeetariko batean. horrez gain, eraikinaren erdigunean kontraste 
magnetiko altuko elementuren baten presentzia detektatu zen, errekuntza ala burdinaz-
ko objektuen pilaketa izan zitekeena, eta gelatariko batek zoru zurruna izan zezakeela 
(Garcia-Garcia, 2017).

hurrengo bi urteetan indusketa arkeologikoak burutu ziren eraikinaren absidedun 
gelan, emaitza geofisikoak baieztatu asmoz. esku-hartze horiek agerian jarri zuten 
geofisikak detektatutako eraikina terma-egitura bati zegokiola, bai eraikuntza materia-
lengatik zein in situ aurkitutako pilaearengatik (Garcia-Garcia, 2017). emaitza hone-
tan oinarrituta inguruan eraikin gehiago egon zitezkeela ondorioztatu zen, eta miaketa 
geofisiko berriak antolatu ziren horien inguruko informazioa bildu asmoz.

2017an miaketa magnetikoa eta georradarra aplikatu ziren, eta gutxienez beste hiru 
eraikuntza-multzo deskribatzeko aukera izan zen (Garcia-Garcia, Sala & Ortiz, 2017). 
eraikuntza horien kronologia eta tipologia ezagutzeko asmotan, urte horretako indus-
keta kanpainan bost miaketa-zulo burutu ziren. Tipologia ezberdina erakutsi arren, 
bertan aurkitutako materialek erromatar garaian kokatu zituzten eraikin hauek. ho-
rrez gain, indusketek argi utzi zuten kontserbatutako potentzia arkeologikoa aise na-
barmenagoa dela jatorrizko eraikinean, besteetan eraikinen oinarriak besterik ez bai 
ziren aurkitu. Ondorioz, egungo informazioaren arabera hektarea inguru hartzen duen 
aztarnategi baten aurrean gaudela esan daiteke.

Aztarnategiaren testuingurua eta kontserbazio-maila ezberdinak karakterizatutzat 
emanda, hurrengo urteetan terma-egitura zabalean industeari ekin genion. 2018. ur-
tean eraikinaren erdiko gela industen hasi zen, eta 2019. urtean gela hori agortu eta 
hegoaldekoa indusi zen. Lan horiei esker eraikinak gutxienez bi fase eta erabilera na-
gusi izan dituela baieztatu daiteke. Lehena, eraikin exentu batean berogailu sistemaz 
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hornitutako terma azpiegitura lineal bati dagokio (balmelle, 2001, 182. or.; García 
entero & Arribas, 2000, 89. or.). Orain arte daukagun informazioaren arabera prae-
fornium edo labea eraikinaren iparraldean kokatua egongo litzateke eta, ondorioz, 
baita gela beroenak ere. beroa errekuntza zantzuak dituen kanal itxuratik barrena 
hipokaustoan zehar zabalduko zen, baita estantzien arteko pareten hutsuneetan ze-
har ere. fase honen adierazgarri nagusiak erdiko estantziako hegoaldeko sektorean 
aurkitutako pilae-ak, zein bigarren gelan kontserbatu den hipokaustodun zorua dira. 
ezaugarri hauetako eraikinak k.o. i. mendearen hasieran hedatuko dira erromatar 
inperioko lurraldeetan (fernandez & García entero, 1999, 142. or.); beraz, gunea-
ren eraikuntza galtzadaren eraikuntza eta zerbitzuez hornitzearen kronologia eta fun-
tzioarekin lotu liteke. badirudi, testu honen erredakzio momentura arte ditugun mate-
rial eta datuei erreparatuta behintzat, ezaugarri eta funtzio horiek ii. mende amaiera 
arte egon izan zitekeela martxan.

bigarren fasea terma azpiegituren abandonuarekin hasiko litzateke eta oraindik 
guztiz zehaztu gabeko erabilera produktiboren batekin lotuta egongo zen. hipokaus-
toan zegoen hutsunea mota ezberdineko hondakinekin bete zuten (eraikuntza materia-
lak, zeramikak, animalia hezurrak, etab.) eta horren gainaldea burdinaren eraldake-
ta gune gisa baliatu zuten. Azken jarduera horren adierazle izango dira 2018ko (eta 
neurri txikiago batean 2019ko) kanpainetan dokumentatutako zepa eta burdin meha 
aztarna ugariak. Sekuentzia estratigrafikoan oinarrituta, seguruenik, jarduera hauek 
antzinate berantiarrean kokatu beharko lirateke, k.o. iii. eta iv. mendearen lehen 
erdian zehar.

2. 2020kO iNduSkeTA ARkeOLOGikOA

Orotara 2020ko indusketa kanpainan 47m²-ko eremua indusi da, termen eraikinaren 
hegoaldeko bi gunetan, hain zuzen ere. induskatutako eraikineko guneen deskribapena 
errazte aldera, hegoaldetik iparraldera zenbakitzea erabaki da; horrela, hegoaldereneko 
espazioari 1 zenbakia esleitu zaio, 2.a opus caementicium-eko zorua duenari, 3.a opus 
spicatum lurzorukoari eta 4.a gune handienari (absidearenari, alegia).
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Aurten esku hartutako 2. gelako zorua opus caementicium leundu batekin egina 
zegoela egiaztatu da, gainera gelaren ia azalera osoan zehar mantendu da gaur egun 
arte. inguratzen dituen paretak gutxi landutako harriz eta morteroz eraikitakoak dira, 
mendebaldekoa salbu. horretaz gain, harrizko pareta horietako batzuetan kolore arro-
sazko mortero entokadura arrastoak dokumentatu dira, paretak babestuta egongo zi-
renaren adierazle.

eraikin bereko beste gela batzuen antzera, honetan ere mendebaldeko ertza izango da 
hondatuen erregistratu dena. horma hori gainontzekoak baina kota baxuagoan topatu 
da eta inguru horretako zorua hautsita, berantiarragoa dirudien batekin estalia.

bestalde, hegoaldeen kokatutako gunea, hots 1. gela, ezin izan da erabat indusi aurten, 
baina haren perimetroa mugatu da. eraikin bereko beste pareten kontra jarritako landu 
gabeko harriz eta uharriz osatuta dago eta tartean ez du morterorik, soilik lurra. hala 
ere, bi guneak tamainaz oso antzekoak dira, biek baitute 11,5 m² inguruko azalera. 
bertako aurkikuntza aipagarrienetako bat iparralderantz kokatuta dagoen gelaren pa-
sabideko izkinan jatorriko tokian aurkitutako 22 teselak izan dira. kareharrian zakar 
landutako teselak dira, guztiak kolore griskoak eta soilik 0,007m²-ko mosaiko azalera 
osatzen dute. inguruko betekinetan, ordea, oso tesela gutxi aurkitu dira (3-4 ale) eta 
guztiek aurrez adierazitako ezaugarri berdintsuak betetzen dituzte. Alabaina, lehen al-
dia da Artziko aztarnategian mota honetako gainazal bat topatu dela eta eraikinaren 
teknika eta kalitatea azpimarratzeko beste adierazle garrantzitsu bat izan daiteke.

Azkenik, indusketa eremuaren hegoaldeko mugan uharriz eta landu gabe harriz osa-
tutako beste pareta bat dokumentatu da, aurtengo indusketa gunearen mugetatik hara-
go, ekialde zein mendebaldera zabaltzen dena.

3. ONdORiOAk

2020ko indusketa kanpainarekin sarreran azaldutako informazioari honako datu 
hauek gehitzeko moduan gaude:

•	 Orain	 arte	 induskatutako	 gela	 guztietan	 bi	 fase	 nagusi	 daudela	 berresten	
da: lehenengoa instalazio termalena da, eta bigarrena ekoizpen metalur-
gikoarekin eta material baztertuen pilaketarena (fauna-hondarrak, zeramika, 
eraikuntza-materialak, etab.). Orain arteko informazioaren arabera, badirudi 
bi faseak erromatarren garaikoak direla: lehena k.o. i-ii goi-inperioko ga-
raikoa eta bigarrena, Antzinate berantiarrean, hau da, k.o. iii. mendekoa. 

•	 Zirkuitu	linealeko	termak,	gutxienez,	4	edo	5	egonaldi	izan	zitzakeen,	orain-
dik ez baita ziur jakin hegoaldeko egonaldia lehen fasean edo ondorengo garai 
batean eraikiko zen. 

•	 Sigi-sagan	 jarritako	espazioen	arteko	 sarbideak	dokumentatu	dira,	hau	da,	
aurrekoaren kontrako izkinan kokatuta daudenak. Antolamendu hori oso 
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ohikoa izaten zen zirkuitu linealetan, giroaren tenperatura edo hezetasuna 
galtzen zuten aire-korronteak saihesteko. pasabide batzuk 2. fasean tapatuta 
erregistratu dira, hala nola 3. eta 4. gelen arteko pasabidea (2019ko kanpai-
nan industua).

•	 Hormetan	 erabilitako	 materialak	 eta	 eraikuntza-teknikak	 askotarikoak	
dira, nahiz eta obra garaikideak izan. baliteke tekniken eta materialen arte-
ko aldea eremu bakoitzaren funtzioarekin edo erabilerarekin lotuta egotea, 
baina hipotesi hori aztertzen joan beharko da. Orain arte, enkofratu bidez 
egindako hormak erregistratu dira, opus caementicium bidez (4. eta 3. ge-
lak, eta 2. zenbakiko paretetako bat); bestetik, gutxi landutako harriekin 
egindakoak, morteroz lotuak (2. gela). Azkenik, landu gabeko harriak dau-
de lurrez lotuta (1. gela eta indusketa eremutik harago doan horma).

•	 Lehen	aldiz,	opus tessellatum aztarnak erregistratu dira 1. eta 2. gelen arteko 
pasabidean. Azalera oso mugatua izan arren, tesela guztiak kolore berekoak 
dira eta itxura nahikoa dute. Mota honetako mosaikoak, i. eta ii. mendeetan 
datatu ohi dira eta bat etorriko litzateke termen erabileraren fasearekin, hau 
da, lehen garaiarekin. pasabidean kokatzean, ezin izan da zehaztu gela osoan 
zabalduko litzatekeen edo pasabidearen eremura mugatuko litzatekeen.

•	 Oraingo	 kanpainan	 induskatutako	 geletan,	 egiaztatu	 ahal	 izan	 da	 horma	
batzuk kolore arrosako entokadura edo morteroz apainduta zeudela. honek 
aurreko urteetan planteatutako teoria indartuko zuen, eraikinaren zenbait 
hormek estaldura izan zezaketelarena. Tratamendu horrek funtzio bikoitza 
izango luke, praktikoa (horma babestuz) eta aldi berean estetikoa.
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