
Garai Goitia Jauregia
Garai. (Plazan. Udalgunearen
erdialdean).

Inguruko beste leku
interesgarri batzuk:
(Garai)

• San Juan eliza.
• San Miguel eliza.
• Santa Katalina baseliza.
• Momoitioko San Joanen eliza 

eta nekropolia.
(Abadiño)

• Gerediagako San Salbado 
baseliza.

(Berriz)
• Arria dorrea.

Bizkaiko baserriak sarritan tamaina handikoak diren arren
eta, Durangaldean bereziki, harrizko horma izugarriak eta
harlanduzko arkudun atariak ugaria badira ere, ez dago Garai
Goitia etxe historikoaren itxura noble eta ikaragarriarekin
pareka daitekeenik.

Erreliebedun hizkietako kartela arranditsu batean,
burualdearen erdian, eta bere tamanagatik jauregi eder
batekoa edo baita katedral batekoa izan litekeena, etxea eraiki
zeneko data zehatza eta bere promotore harroen izenak
agertzen dira: “En al año de mil e quinientos i setenta i qqtro,
esta xasa fue reedificada por Juan de Garai i Lope de Garai i
Arri su hijo, señor de las dichas casas, los quales fueron hiyos
i descendientes  por linea reta devaron de la cada de Urecha
de Sudo, que es cada infançona y de noroios hiyosdalgo, i por
la parte femenina de las casas de Unceta y Mallea. C”.

Etxetzar hau, izan ere, 1574an eraiki zuten,  baina XVI.
Mende hasierako eraiki xumeago baten gainean finkatuta
dago, eta eraiki horren hormak berrerabiltzen ditu zatiz. Ziur
aski, baserri xumea izango zen, bere inguruko beste nekazal
etxeen antzekoa, baina ez zen Garai faimiliaren ospe
nahiaetarako egokia izango, zeren familia hori gora zihoan
orduantxe.

Garai Goitia mendeetan Garai herriko etxerik onena izan
den arren, beti egon da lotuta famili-lokarriak direla eta
ondoko udalerriarekin, Berrizekin. Berrizekoak, Urretxa Goikoa
baserrikoak hain zuzen ere, ziren promotoreak/ Juan eta Lope
de Garai, eta Marina de Arria, oinordeko aberatsa bazen
Berrizeko familiarik boteretsuenetariko batena, eta 1550ean
Lope de Garairekin ezkondu zen. Baserri zaharra era hain
arranditsuan berreraiki bazen senar-emazteen egoitza izateko
litekeena da ezkontzarako Marinak eraman zuen ezkonsariari
esker izatea.

BIZKAIKO
ONDARE
HISTORIKOA

Bien ondorengoek ondasunak eta amaren familia noblearen
abizena hartu zituzten oinordetzan, beraz, XVII eta XVIII.
mendetan zehar Garai Goitia Jauregia, onoko Arria dorretxea
eta beste baserri eta aldeko ondasun mugiezin asko Arriaren
maiorazkoaren eskuetan egon ziren, bere izena XIX. mendean
betiko desagertu arte, gizonezko oinordekorik ez baitzuen.

Eraikinaren baliotsuena eta harrigarriena bere fatxada
nagusia da, berez ohiko euskal baserriek dituzten berezko
elementuei utzi gabe, apainketa klasikoaz edertzen da, Italiako
jauregi errenazentistena imitatuz.

Tontor txiki baten gainean kokatuta, herri erdian, arkupera
zuzen doan harrizko bide labur batetik igotzen da Garai
Goitiara. Burualdea guztiz simetrikoa da eta zain gorrizkadun
eta urre koloreko hareharrian landuta dago. Beheko solairuan,
erdiko zatian arku beheratua dagozeinaren azpian atari handia
eta argitsua baitago. Hurrengo mendeetan, Bizkaiko ehundaka
baserri apalagoek imatatu zuten harrizko arkodun atari hori,
zeinaren Garai Goitia benetako aintzindaria izan baitzen.

Atariaren gainean etxeko gela nagusia dago, eta kanpoko
argia bi leihotatik sartzen da. Leiho horiek marko gisa pilastra
ildaskatuak, lingotedun harroinak, ispilu biribildun karelak
eta triglifodun eta metopadun frisu bat dituzte eta horien
gainean Garaitarrek agindutako etxea eraiki zeneko inskripzio
ikusgarria. Aurrealde hori proiektatu zuen maisu anonimoak
XVI. mendeko italiar arkitektoek erabilitako orden eta apingarri
klasikoak ondo ezagutzen zituen, ez zuen zalantzarik izan
ezta teilategal osatzen duten habeen hegalkinari eusteko,
Miguel Angelen zapatak imitatuz, eskuari monolitiko eta
sendoak egiteko orduan ere.

Barrualdea sute batek eragindako kalteengatik  eta XIX.
mendean etengabeko esku-harmenengatik itxuragabetuta
dago esku-harmen horiek jatorrizko banaketa betiko aldatu
bitute.
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