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Krokisa: Rufino López de Alda

 Baseliza San Martin de Tours izenpeko egin zuten, eta desagertutako 
Guesalva edo Guessal herriko parrokia izan zen. Herri hori San Millango 
Erreja (1.025 urtea) izenarekin ezaguna den San Millango Kartularioan ai-
patzen da. Herriak Errioxako monasteriori budinezko erreja bateko zerga 
ordaindu behar izaten zion; 10 biztanle, gehienez, zituzten herriek ordain-
du beharrekoa.
 Eraikina XII. mendearen amaierakoa da, antza; eta Guessal herria XIV. 
mendean desagertu zen. Haren gainbehera hasi zen Gaztelako Erresumak 
Araban esku-hartzearekin batera, Nafarroaren agintearen kaltean. Egoera 
horrek ekarri zuen Nafarroa eta Arabako Lautada lotzen zuen merkatarit-

za-ardatza biratzea, Logroñotik Kantauriko kostaldearaino joaten zenaren 
onerako; horrek Maeztu herriaren garapena eta gorakada ekarri zituen. 
1.257 urtean, Jeronimo gotzainak eskatu zuen Calahorrako elizbarrutiaren 
mapan Maeztu agertzen da; Guessal, ordea, ez. Horrek pentsarazten du 
baseliza Maeztuko parrokiaren mendean bazegoela. Martin de Gil lizenzia-
tuaren bisitaldian, 1.555ean, Guessal tenpluak baseliza bihurtuta irauten 
zuela egiaztatu zen, eta 1.760 urtean, haren egoera egokitzat jo zuten.
 1.722 urtean, bi burdinolek –Atarola eta Ciarrola- inguruneko lasai-
tasuna apurtu zuten. Ceraindarrek sustatu zituzten lantegiak baseliza 
eta ibaiaren artean eraiki ziren,  Guessaleko etxeak, antza denez, egon  
ziren lekuan. 
 1.810 eta 1.813 urte bitartean, frantsesen eskuetatik Maeztu askatzen 
ahalegintzen ari ziren soldaduek hartu zuten baseliza. Garai horretakoa 
da eraikinaren aurrean dagoen hilerri txikia; izan ere, Maeztuko parrokian, 
txikia eta inbaditzaileek hartuta, ezin zen hobiratu.
 1.818an, erretaula nagusia desmontatu zuten; eta, haren ordez, Maez-
tuko elizatik ekarritako beste bat jarri zuten. 
 1.565 urtea baino lehen bazeliza San Martingo Kofradiaren egoitza 
izan zen, “de los tres cameres” delako izenarekin ezaguna, 1.829ra arte 
burutu zuen haren lana; eta gehienez, 95 kofradiakide izan zituen, 1.677an, 
zehazki. Azaroaren 11an izaten zen meza ematea eta kultua, eta fededu-
nentzako areto bat zegoen, ipar aldeko fatxada ondoan. 
 1.835etik aurrera, karlisten eta liberalen arteko liskarrek baseliza kal-
tetu zuten. 1.872an, eraikinaren egoerak elizkizunak bertan behera uztera 
behartu zuen, eta 1.905ean, tenpluaren estalkia suntsituta zegoen. Porta-
da zoragarria 1.948an erori zen, eta galera horren ostean, 1.951an, diputatu 
nagusiak eta Gasteizko gotzainak akordio bat lortu zuten hura berresku-
ratzeko eta Gasteizera eramateko. Berreskuratutako zatia Museo Probint-
zialean berreraiki zuten, egun Arte Ederren Museoa da. 
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