Erromanizazioa Euskal Herrian

Termak
Aisialdi fisiko eta int elektualerako le kuak z iren t ermak. Bainu et a saunarako
instalazioak haien bereizgar ririk nab armenak izanik ere, askotan libur utegiak e re
izan ohi zituzten. Domus eta villae handiak terma pribatuz horniturik zeuden, baina
jende arrunta terma publikoetara joan ohi zen. Herriak terma publikoetan ematen
zuen bere aisialdirik gehiena. K.o. I. mendeaz geroztik, galtzaden ondoan zeuden
herrigune nagusiek halako establezimendu publikoak zituzten.
Terma publikoetarako sarrera doakoa izan ohi zen, edo aski merkea, nolanahi ere.
Hala emakumeak nola gizonak batera egon zitezkeen termetan, harik eta Hadrianok
bainuan se xuak banatzea a gindu zuen arte, K.o. II. mendea n, gertatu riko
eskandaluak moztearren. Zenbait hiritan, terma batzuk gizonezkoentzat ziren, eta
beste batz uk emakumezkoentzat, baina toki ge hienetan or duak ezarri zituzten
batzuentzat eta besteentzat, batera egon ez zitezen.
Hemen ikusten duzun planoa Trajanoren termei dagokie. 104.-109. urte bitartean
eraiki zituz ten. Er romatarren munduk o terma ikusgarr ienetakoak ziren. Ohartuko
zarenez, o ngi er aturik ze uden, erabilerarik egokiena izan zezaten. Gela beroek,
esaterako, arr atsaldeko eguzkia biltzen zut en, bainua or duan har tzen baitzuten
gehienek. Euskal Herrik o termak ask oz apalagoak ziren, baina gustukoa zuten
bainu edo sauna aldi on bat hartzea afaldu aurretik. Gasteizen, adibidez, Arkaiako
termak zeuden.
Sudatorium: Hau sudatoriuma da laconicum izenez ere e zaguna, izerditzeko
erabiltzen zut en lu rrun gela beroa z en. B ero egon beh ar z uten gela h aiek
hegoaldera begira zeu den eta h aietako argi zu loak beiraz it xirik z euden,
erromatarrek be rek ekarritako aurrerapena baitze n hori. Mo ta horretak o gelak,
gainera, aire beroaren bidezko berok eta-sistemaz horniturik zeude n. Adreilu
bereziak ( tubulli, pilae, et ab.) er abiliz, air e-ganberak sortzen zituzten hormet an
(concamerationes) eta lur azpian (hypocausta), eta haien bitartez hedatzen zuten
labe batek sorturiko beroa.
Caldarium: Hau caldariuma da, ur beroko igerilekua zuen bainu aretoa.
Tepidarium: Hau tepidariuma da, giro epeleko aretoa. Abiaburu egokia termetako
ibilaldia hastek o, gorput za epeltzeko eta giro tzeko m odua eskaintzen baitzue n;
halaber, bainu beroen eta hotzen arteko geraleku gisa erabil zitekeen.
Frigidarium: Frigidarium izeneko ur hotzeko bainu aretoa.
Nymphaea: Trajanoren termek bi nymphaea edo iturri handi zituzten. Instalazio
guztietarako ura hurbileko akueduktu batetik zetorren lur azpiko berunezko hodien
bidez. Horretaz gainera, termek ur-biltegi batzuk zituzten, eta haietako bakoitzak
zazpi milioi litro bildu ahal zuen.

Natatio: Natatio edo estalp erik gabeko piszina; egur aldi ona egiten zue nean
bainatzen zen jendea bertan.
Bestelako g elak: Termetan, oro bat, masajerako gelak zi ren, no n jendeak oli o
usaindunezko igu rtzialdia h artzeko au kera z uen. Horietaz g ainera, beste hainbat
gune izan ohi ziren: ariketa fisikorako patioa (palestra), komunak, kultura-guneak,
lorategiak, liburutegiak, etab.

