Erromanizazioa Euskal Herrian

Landetxea
Landa-eremuan, lurjabe handiek luxuzko etxeak zituzten, villae z irelakoak, hiriko
bizimoduari zego zkion erosotasun g uztiez hor niturik zeudenak. Villae hori etan
zerbitzari u garik egiten z uen lan n ekazaritzan, lan gileburu edo administratzaile
baten agindupean. Funtsean, villae haiek bi zatitan banaturik zeuden: bizilekua eta
nekazaritzarako zatia. Bi-biak dituzu irudi honetan; saka ezazu irudiotan bata eta
bestea bereizteko.

Hau zen egoitzar ako za tia, jabee n etxebizitza, eta villaeko a lderik luxuzkoena.
Bertako jaunak eta haren familiak erosotasun guztiak zitu zten eskura: lorategian
patxadaz pasea zitezkeen, terma partikularretan baina zitezkeen… Villae ba tzuek
pentsa daitezk een aurrer apen eta luxu guztiak zituzten, n ahiz e ta b este zenbait
askoz maila apalagokoak izan.

Nekazaritzarako zatian, laborantza e ta abeltzaintzako ins talazioak z euden. Villae
haietan landa ustiatzen zuten, eta, horretarako, biltegiak, tailerrak eta nekazaritzaproduktuak ek oizteko i nstalazioak be har zi tuzten. Bat zuetan, instalazio
industrialagoak ere aurki zitezkeen. Esaterako, Logroñoko La Iglesia - Las Pilas del
Caminoko landa-bizigunean, Arabako Biasteriko muinoaren oinetan, bazen labe bat
zeramikazko materiala egitek o; handik ateratako piez ak er aikuntzetako berotze sistemetan erabiltzen zituzten.
Euskal Herr iari dagokionez, villae direlakoen ustiape n-sistema hori Na farroako
Erriberan zabaldu zen gehien. Arellanoko villaea, Eka ib aiaren ibar rean, adibide
egokia da. Ledea, Faltzes eta Soto del Ramalete-ko villaeak Euskal Herriko beste
adibide nabarme n batzuk dituz u, Na farroan h oriek er e. Nolanahi ere, e z duzu
pentsatu b ehar l anda-eremu osoa villae handien in guruan an tolatua z egoenik;
bizigune gehienak txikiagoak ziren, hala nola etxaldeak.
Ledea: Ledeako villaea Iruñetik hego-ekialdean z egoen, hi riburutik 2 5 kilometro
ingurura. Irunberriko arroilako ahoaren aurrean kokaturik, arroilaren gaineko bista
ederrak zituen. K.o. IV. mendean eraiki zuten, Goi-Inperioko nekazaritza-ustiapen
baten gainean. Bertako ins talazioen artean, egoitza-aldea peristilodun domus bat
zen, hau da, gelak kolomadun patio baten inguruan antolaturik zeuden. Gainera,
badira terma batzuk ere ekialdean; lorategidun urmael bat ere bai; baita aletegiak
eta ardo-biltegiak ere.
Soto del Ramalete: Soto del Ramaleteko villaea, Nafarroako Castejónen zegoen.
Nekazaritzari d agokionez, bi ltegiak, ukuiluak et a tailerrak zeuzkan; h iri-aldean,
ordea, gelak, termak ( caldarium, tepidarium eta frigidarium izeneko gelak ) e ta
mosaikoak.
Etxaldea: Villae izen historikoak guztiz er realitate des berdinak bildu dit u bere
baitan: lu xuzko etxebizitza du ten lan detxeak, h iriko ero sotasun guztiekin, edota
askoz maila apalagoko etxaldeak. Azken horien artean, batzuk nekazaritzako aldea
bakarrik zuten (biltegiak, tailerrak, ukuiluak…), inolako luxurik gabekoak: etxalde
soilak baitziren.

