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Bilbo eta bere ingurunetik ibilbidea
Bilbo, 700 urteko ametsa. Denbora, espazio eta kulturen gurutzagunea.

“Bilboko Portuaren” biderakuntza.
“Itsasadarra” –Bilborekin

juridikoki lotua hiribildua sortu
zenetik – izan da, mutu, haren
geografia, ekonomia eta bilbotar eta
bizkaitar kulturaren bilakaeraren
protagonista. Izan ere, norbaitek
“Bilboko kale nagusia” izen berria
eman zion.

Bilboko itsasadar eta portua dira
bilbotar historiaren eta bertako
biztanleen historiaren protagonistak.
Gaur egun, lehen baino gutxiago.
Haro familiakoen Hiribildu-Gutunak
ematen ziren garai urrunetatik
ikusten dugu. Itsasadarreko geografia
eta bertako bizilagunen, hots,
marinel eta ontzi-jabeen arteko
harremana definitu zuten. “Bilboko
portutik” itsasoari begira zeuden
jendeak. Itsasadarra zen nagusi Erdi
Aroko ekonomian. Gaztelar
artileentzat Europarako,
Herbehereetan Brujas eta Anberes-
eko portuetarako bidean irteera
naturala izan zen. Bilbotarrek,
Gaztela eta Europa arteko
merkataritzan jardun zuten. 

Geografiaren aldakuntzak
iraganaldian.

Itsasadarrean eta bere itxuraketa
orografikoan aldakuntzak izan dira.
Berdin izan da portuan. Bilbok izan
duen aurrerapen ekonomikoan,
itsasadarra –hala ia nahi izan gabe–
lagun hartuta, eten gabeko aldaketak
eta inbertsioak eginarazi ditu,
hasieran oso egoera txarrean
baitzegoen nabigaziorako. Portua eta
itsasadarra, egun dauden bezala,
sorkuntza artifizialak dira. Izan ere,
beharrezkoa izan baita bazterretako
bizilagunen aparteko ahalegina
teknologia berrietara, “aro
modernoetara” eta garapen
ekonomikora egokitzeko.

Ubidean egindako birmoldaketak
direla-eta (laburketak, korronteak
zulaturiko bazterrak berregitea,
kaiak...), itsasadarra aldatu egin da.
Bazterrak, denboran zehar eta
prozesu luze baten bidez, funtzio
ekonomikora egokitu ziren. 

Bazen, agian, naturazko lehen
aldakuntza natural bat iragan
urrunean. Honen jatortasuna

mantentzen du Jean Hazera, Pauko
Unibertsitateko irakaslearen tesiak.
Zera baieztatu zuen: kuaternarioan,
Nerbioiak, Elorrietako bihurgunea
gaindituz gero, Gurutzetara jotzen
zuela, Ugarte bidez Barakaldo
inguratu eta eguneko ubidera
Galindo ibaiaren parean, Sestaorantz
jadanik, itzuli izanik. 

Orografia dugu tesi honen
aldekoa: Ugarteko zuzena –bizkaitar
ekonomiaren hiribildugintzako
diseinu berriak zerbitzu eta
merkataritza-guneko espazioan
aldarazten ari dena– itsas mailan edo
honen azpian dago.

Iraganean, itsasadarraren ugarana,
bilbotar Hareatzeraino iristen zen.
Itsas goran, Atxuriraino, garaiko irudi
askotan ikusten denez; inoiz, ontzi
arinak San Kristobaleraino igotzen
ziren, Ibaieder urrunean. Ubidea
eten gabe aldarazi zen La Sendeja,
La Salve, Olabeagako "Los Churros"
eta Elorrietako bihurgunean. Koadro
ugaritan ikusten dira idiek
tarrataturiko gabarrak edo
Hareatzako kaietaraino ontzietatik
tiratzen dauden pertsonak. 

Geroago eginak badira ere,
aldaketa eten gabeko sakonak egin
ziren Erandiotik Portugaleteko
barraraino. Santurtzin egindako
zuzenketen poderioz, Abra-ko
“kanpoko portua” sortu eta eguneko
“superportua” diseinatu dira. 

Itsasadarraren planoa Jean Hazera
irakaslearen iritziz. Ugarteko zuzenetik
Barakaldo inguratu zuen ur-emari
kuaternarioa eta Elorrietako eguneko
mozketa ikusten dira. 

Deustuko Bazterraren ikuspegia;
aurrean, Olabeaga. (Euskal Museoa).

1 kapitulua. Itsasadarra eta El Abra. “Urrezko iturri bat” Kontsulatuaren eskutik.

Itsasadarreko ibaibidearen arroak
Azalerako 1900 km2-tik gora

(602 km2 Ibaizabalenak, 413
Nerbioiarenak), arroak Bizkaiko zati
handia eratu du, Ibaizabalen ur-
emaria Nerbioiarena baino 7 aldiz
handiagoa izanik. Nerbioiaren 74
km-etatik 14 itsasadarra dira,
itsasoko ura La Peñaraino (Bilboko
auzunea) baita iristen.

Nerbioia Urduñan (altuerako 850
m) jaio, Delikako Haitzartea
zeharkatu eta Urduñako Sakonunera
jaisten da (325 m). Amurrion,  Izoria
hartzen du, Altube eta Zeberio
ibaiekin ur-emaria gehituz Luiando
eta Laudion. Arizen (Basauri)
Ibaizabalekin bat egiten da,
Etxebarriko zeharruneak sortuz. 

Ibaizabal ibaia, Zumelegi eta
Arrazola erreketatik sortua da,
Anboto eta Udala mendietan.
Apatamonasterion Axpe ibaiaren
eta, Abadiñon, Mendiolaren urak
hartzen ditu. Durangotik, Mañaria
eta Izurtza elkartzen zaizkio,
Lemoan Arratia eta Larrea jaso
izanik. Bilboko itsasadarrari jadanik,
Zorrotzan Kadagua eta, Barakaldo
eta Sestao bitartean, Galindo
elkartzen zaizkio. Erandiotik Asua
ibaia eta, Areetan, Gobela  bat
egiten zaizkio.     
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Kontsulatuaren armak.

Bilboko Kontsulatua.
Erakunde hau, 1511n sortu zen,

itsasadarreko Kanal osoan izanik
jurisdikzioa.

Kanala hobetzeko eta zaintzeko
lanen kargua ere hartu zuen. 

Gaztelako artileen Europarako
trafikoa eta irteera arautu zuen. Hain
garrantzi handia lortu zuenez gero,
XVII. mendean ordezkaritza izan
zuen Brujas hiribilduan. 

XIX.ean, Kontsulatuaren ordez,
“Bilboko Merkataritza, Gintza eta
Itsasketa Etxea” sortu zen.

hark bilbotar merkataritza antolatu
zuen 300 urte baino gehiagotan
zehar. Eta itsasadarraren gaineko
kontrol zorrotza egin ere bai.  

Felipe II.ak onartu zituen
Ordenantzak. Haiekin eta hiru
mendez, Bilboko Kontsulatuak
egokitu egin zuen itsasadarra aldi
bakoitzeko itsasketa-beharrizanetara,
hau da, beronen merkataritza-
interesetara, Bizkaiko
industrializazioa gertatzean
desagertu zen arte. Kontsulatua
desagertu izanik, bi erakunde sortu
ziren: batetik, “Portuko Lan-Batza”,
izenak dioenez “lanez”, hau da,
portuaren atondura eta mantentzeaz
arduratua eta, bestetik, Bilboko
Merkataritza, Gintza eta Itsasketa
Etxea. Azkena, egun ere, bilbotar
enpresarien ekimenen “motorra”
dugu. 

XVI.ean, Kontsulatua lemazain,
agirietan ditugun itsasketa hobetzeko
obrak hasi ziren Portugaleteko
barran. Gobelas ibaia bideratzea
zuten helburu, itsasadarrera joan
beharrean zuzenean itsasoratu
zedin, barrako hondar-pilaketaren
sorburu kontsideratu baitzuten.
Burgosek eta Bilbok itundu zuten
artileen Europarako itsas
merkataritzari aurre egiteko behar
ziren besteko kaiak eraikitzea.
1558an Areetan lehen kaia eraiki
izatea agirietan dago erasota.

Kontsulatuaren lehen zuzenketak
itsasadarrean: XIV - XVI.

1300 eta 1500 urte bitartean lan
gutxi egin ziren itsasketa hobetzeko.
Hondar- bankuak saihestuz egiten
zen itsasketa, beti ere bolumen txiki
batean. 

1511ko ekainaren 11 egunean,
Juana andrea Erreginak, “zoroa”
ezizenekoak eta hiribilduak
eskatuta, sortu zuen Bilboko
Kontsulatua. Honen izen osoa
"Consulado Casa de la Contratación,
Juzgado de los Hombres de
Negocios de Mar y Tierra y
Universidad de Bilbao" zen.
Hiribilduaren eta itsasadarraren
etorkizunerako oso garrantzi
handiko gertaera egitan. Erakunde

Bilboko itsasadarra XIX. mendean.
Portuko Lan-Batzaren planoa. 

XVII.eko hedakuntzak:
"churros"etatik "barra"ra.

1630ean, Kontsulatuak informatu
egiten zuen itsasadar-ubidearen
nabigagarritasun eta egoeraz; argiro
informatu ere: mantentze urria izan
zen mendearen lehen herenean
zehar, itsaslapurreta eta portuaren
jarduera ekonomikoaren murrizpena
zirela medio. 

XVII.aren erdialdera, egun ez
dagoen haitz bat balizatu zen, San
Nikolas eta eguneko Udaletxearen
artean kokatua; baliza “Kontsulatuko
armekin, kobrezko bola eta
banderoladun gurutze batean”
errematatu zen, Kontsulatuaren
beraren 1651ko otsailaren 4ko akten
arabera. 1731ko plano batean
oraindik agertu bazen ere, XIX.ean
desagertua zen jadanik zutoin hau,
ez dakigula zehatzean noizdanik. 

1698an,  Kontsulatua kaiak egiten
hasi zen Deustuko Bazterrean, XVII.
osoan eta XVIII.ean Alde Zaharra eta
Olabeaga bitartean lan ugari egin,
itsasketa eragozten zuten "churros" edo
"bajíos"  zeritzoten itsasadarreko
ubidearen hondarrezko muinoen
arriskuak ekiditeko. Era berean, mende
hauetan hedatu eta konpondu zen
Portugalete eta Santurtzi bitarteko kaia.
Ezkerreko Bazterretik hasi zen igoera,
Sestao norabidean. Baina, parrastada
sarrien ondorioz, kai andeatuak
berreraikitzeko inbertitu behar izan zen
“horma lehorra” teknika erabiliz.

XVI. eta XVII. mendeetan,
Kontsulatuak, teknikari frantses eta
holandesei enkargatu zien sarri
biderakuntza; XIX.ean, aitzitik,
teknikariak ingelesak izango dira,
bertako ingeniari-talde batekin
batera.  

XVIII. mendea
1724an, itsasadarreko bazter osoa

“apaindu” egiten da, Abandon.
Orduan bizkaitar udalerria zenaren
mugetatik San Mames-eraino zihoan
espazioa dugu; beste udalerri baten,
alegia Abandoko Elizate edo
Errepublikaren jurisdikzioko lurrak
ziren.

Mendearen erdialdera,
Kontsulatuak, Desierto eta
Portugalete bitarteko tartearen
biderakuntza egin zuen; han, Ondiz
eta Lejona mendien artean
Sestaoraino, urak, perimetrozko
zabalera handikoak ziren; hau zela-
eta, itsas behean, ubide gutxiko bi
kanal sortzeagatik neketsuagoa zen
itsasketa, ontziek hondartzeko
arriskuaz. Obra haietatik sortu zen
“La Benedicta” dartsena, Sestaoko
Labe Garai desagertuen bokalean.
Horretara, 1783an, La Benedicta
amaituta, Sestaoko bazterren
aurkako kanala itxi egin zen. 
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Itsasadarra XVIII. mendean.

XVIII.aren erdialdekoa da
Deustuko tarte baten biderakuntza.
Garai hartako Elizateak lurrak gehitu
zituen Elorrietatik. Halaber,
XVIII.aren amaieran kai berri bat
eraiki zen Olabeagan. Zorrotzako
lehorreratzeko tokian zuen amaiera.
XVIII.aren azken urteetan, ingeniari
ingeles batek planteatu egin zion
bilbotar Udalbatzari esklusen siste-
ma konplikatua eraikitzea. Ontziak
erraztasun handiagoz iritsiko ziren
Bilboko kaietara horretara.
Udalbatzak, irizpide egokiaz antza
denez, gaitziritzi zuen proiektua.

XIX. mendea: Foruen galera.
Kontsulatuaren erakunde
jarraitzaileak. 

XIX.na, euskal eta bilbotar
politika eta ekonomian funtsezkoa,
“Zamakolada” (1801, 1804 eta
1814) zeritzon matxinadarekin hasi
zen. Bilbo eta Lur Lauaren arteko
harremanak borroka erakoak ziren
mende hartan. Bilbotar burgesia
kultu eta dirudunak, Aintzinako
Erregimeneko boterearen “neguko
jauregi” zirenekoak eraso egin
zuen. Hurbiletik zeukaten Frantses
Iraultza, Bilbon gizarte berri bat
lortzeko euron eredua. Simon B.
Zamakola  zeritzon eskribau batek,
Dimako Elizateko “Batzarretan
Ahaldun” zenak, bilbotar
burgesiaren pribilegio historikoak
eta Kontsulatuaren eskubideak
ezereztatzeko mugimendu baten
burutza hartu zuen. Beronen
ekimenez, 1801ean, Estatuak
itsasadarreko Elizateen arteko
edozeini ematen zion portuak

Itsasadarraren grabatua Volantinetik.
Hondoan Bilbo eta, aurrez, Abando
daude. (Euskal Museoa).

sortzeko eskumena, Bilbokoen
pribilegio eta askatasun berdinekin. 

1804an lehen portu hartarako leku
hautatua  Abando izan zen.
Bilbotarrak aurka zeuden.
Merkataritza-hiribildu haren
eraikuntzak “Bakearen Portua” izena
hartu zuen. Hau dela-eta, Abandok
izen hori eman zion Mazarredo,
Guggenheim Museotik, Bihotz
Sakratuaren Plazarekin lotzen duen
Etorbideari. Bere garaian, izenak,
Carlos IV. Erregearen “valido” zen
Godoy-ri egiten zion aipamen. Izan
ere, berau izan baitzen Abandoren
garapena, Bilboren aurka egiten zion
Elizatea bezala, lagundu egin zuen
“Bakearen printzea”. 

Eta proiektua diseinatu zuena,
Silvestre Perez, Bilbora atzerritako
arkitekto liberala garai hartan. 

Zamakolada izenekoa indartu
egin zen 1804an, soldadutzarako
–“lur-gudataldeen salbuespena”–
plan bat onartu zelako. Zamakolaren
proposamen honek haserrerazi
zituen Begoña, Abando, Deustua,
Sestao eta Barakaldoko
“baserritarrak”. Iskanbilak zirela-eta,
Erregearen soldaduak etorri ziren.
Liskarrengatik zigor bezala, epai
batek Jaurerriko zenbait erakunde
politiko eten egiten zituen.
Bizkitartean, Abandoko portuaren
asmoa bertan behera utzi zen. 

Urte hartan, frantses soldaduak
Bilbora sartu ziren, Kontsulatua
kontrolatu eginaz.  "Gobierno de
Bizcaya" zeritzonaren administrazioa
ez zen ia ezer arduratu itsasadarraz,
guda-aldietan izaten ohi den bezala.
Fernando VII. eta bere absolutismoa
itzultzean, 1814an, Kontsulatuak
berriro ekin zuen mantentzeko

Deustuko Zubia 1950. urte inguruan.
Egun, igotzeko mekanismoak erabiltzen
ez badira ere, prest daude behar 
denerako.

funtzioetan. Urte berean, Sei urteko
Absolutista hastekoan, erregearen
xedapen batek ezereztu egin zuen
“Bakearen Portua” izenekoaren
eraikuntza, zeharka eta aldi
laburrerako bazen ere, Kontsulatuari
arrazoia emanaz. 

1842an, Esparterok emaniko “Foru
Erregimena Deuseztatzeko
Dekretua”ren pean, Estatuko Bideen
Zuzendaritza Nagusiak, itsasadarrean
obra asko zuzenean egiteko asmoa
adierazi zuen. Kontsulatuaren azken
egunak izan ziren.

1844an, Estatuak legez deuseztatu
zuen Bilboko Kontsulatua,
Merkataritzako Batzorde eta Auzitegia
izendatuz; izan ere, hauek izan ziren
hiribilduko portu-arazoetan erakunde
babesleak 1872ra arte. Urte honetan,
John Coode ingelesak Kanpoko
Portua, El Abra alegia, sortzea
proposatu zuen, Axpen eta Elorrietan
kai-muturra eta taxuketan
berrikuntzak eginaz, itsasadarra
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Ibaizabal  gaineko zubitik, Etxebarritik
pasatzean. San Esteban elizako dorrea
ikusten da, Manuel M. Smith-ek 1907an
eraikia.

Txurrukari monumentua, nork amaitu
baitzuen itsasadarraren biderakuntza.

Evaristo de Txurruka eta  “Portuko
Lan-Batza” erakundea. 

XIX.aren bigarren erdialdean,
itsasadarrak ez zuen baimentzen
industrializazioaren
beharrizanetarako itsasketa erraza
ezta egokia ere; orduan sortu berria
zen Portuko Lan-Batza zeritzonaren
Memorietan, arriskuak zeudela froga
daiteke. Arazorik larriena zen ontzi
astunak, itsas gora zenean ezik, ezin
pasa zutela.

Arazoa larriagoa zen hondar-
hondoak, lehen bezala, bertan
zeudelako.

Itsasadarraren biderakuntzaren
historian aipatu beharrezkoa da
Evaristo de Txurruka (1841-1917),
ingeniari jakintsura jotzea, nor,
menturaz, Izun (Nafarroa) jaio
baitzen. Mutrikuar etorkiduna,

Guggenheim, aintzinako “Muelles de
Churruca” gainean dago eraikita.

ikasketak han bertan, Bergaran eta
Madrilen egin zituen, azken
hiribilduan Bide, Kanal eta Portuen
Ingeniaritza eginaz; lanean
Murtzian, Valentzian, Amerikan eta
Bilbon jardun zuen. Hain zuzen ere
Portuko Lan-Batza erakundearen
lehen zuzendari izendatu zuten
Bilbon 1877an; Bilboko Kanpo
Portuko lanen garapena bultzatu
zuen, hau dela-eta bere garaian
kondekorazioak jaso eta gerora
begira ospea lortuz. Egun
Guggenheim oinarritzeko diren
kaiek haren izena dute orain ere. 

1909an azterlan bat argitaratu
zuen, 1881ean egina. Hauxe zen
bere gaia: XIV. mendetik XIX.aren
bigarren erdialderaino itsasadarra
bideratzeko eta kaiak eraikitzeko
prozesu desberdinak.

sakontzearekin batera; aurrekontua,
garaiko milioitan,  27.275.000 pta.
izan zen.

Egongaiztasun politiko bete-betean,
1872an, Gobernuak “Portuko Lan-
Batza” sortzea onetsi zuen; Karlistek
euren foruengatik borrokatzen zuten,
federal izaerako  Lehen Errepublika
aldarrikatu baino lehenago.

Karlistada amaitu eta Euskal
Foruak deuseztatuz gero, 1877an,
Txurruka ingeniaria izendatu zuten
lehen Zuzendari Portuko Lan-Batza
erakundean. Aintzinako
Kontsulatuaren erakunde tekniko
jarraitzaile hau ontzi-jabe, merkatari,
jabe, industrialari, Udala, Aldundia,
Merkataritza Etxea eta agintari
zentralek osatu zuten, nork bere
interesen aldeko jardunean. 

Hiru mendetan zehar, Kontsulatuak
itsasadar osoa bideratu zuen: kaietako
21 km eraiki zituen, mende
bakoitzeko ezagutza teknikoen
arabera; taxuketak bihurriak ziren
zenbait kasutan; beste batzuetan,
kaiak ez ziren solidoak baina,
orokorrean, erakunde hark hobetu
egin zuen ubidea eta itsasketa,
Portugaleteko barraren finkapena hasi
eginaz. 

Itsasadarrak aberastasuna bai
eman diola Bilboren historiari; baina
diruak irentsi ere egin ditu parra-
parra egokitu eta artatu ahal izateko;
izan ere, orografia okerraren aurkako
borroka eten gabea izan baita.
Bilbotarren herri-hizkerak
“Zilarrezko Itsasadarra” deitu zion
1654an bideratu berria zen tarte
bati. Campo del Volantin eta
Uribitartetik zihoan. Ezizenak argiro
adierazi zituen biderakuntzan egin
beharreko inbertsio garrantzitsua eta
proportziorik gabeko kostua.  

XIX.eko bigarren erdialdean,
Bizkaia industrializazio-prozesuan
sartuta,  Peironcely, Lázaro, Orense
edo Alzola ingeniariek proiektatu
zituzten ubidearen beharrezko
hobekuntzak. Industrializazio-
erritmoaren arabera eta erakunde
publikoen eta ekimen pribatuaren
parte hartze ekonomikoaren
laguntzaz proiektatu ere. Beren
produktuetarako kai bat behar zuten
burdingintzako enpresek,
(Compañía Orconera, Luchana
Mining, edo Compañía del
Ferrocarril) hamar urtetan eta beren

ekimen pribatuaz bideratu zuten
Lutxana eta Barakaldo bitarteko tarte
industrialaren zatirik handiena;
kilometro eta erdi gutxi gorabehera
Kadagua eta Galindo ibaien bitartean.

Itsasadarraren gaineko zubiak eta
Ricardo Bastida.

1923an, Ricardo Bastida
arkitektoak, “Bilbok herri
mugakideekin dituen lotuneak”
izeneko hiribildugintzako ponentzia
bat egin zuen. Behe Nerbioi-
Ibaizabal eskualdeen elkarren arteko
konexiorako lehen gogoeta idatzia
izan zen. Izan ere, Autonomia
Erkidegoak dituen bi milioi
biztanleetatik bat hor bizi baita.
1923an, Hareatza eta El Abra
bitartean –14 km inguru–, hiru zubi
zeuden: Isabel II.arena (Hareatza),
ibilgailuentzat; Udaletxeko birakorra
edo “perrotxiko”, pertsonentzat eta
ordaintzekoa; eta Ricardo
Palaciorena edo Bizkaia Zubia,
Portugalete eta Areeta bitartean. 

Bastidak, bere txostenean, Jesuiten
Unibertsitatearen aurrean zubi bat
egitea proposatu zuen, egun Deustuko
zubia dena. Oinezkoentzat beste bat
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Hareatzako kaien grabatua XIX.
mendean, San Nikolas elizarekin erdian
eta ontziak inguruan atrakaturik.
“L'universe llustré” frantses aldizkaritik
(Bilboko Euskal Museoa).

“Burdin Aroan”, Eiffel paristarraren
eskutik, Palaciok sinbolo berri bat eraiki
zuen itsasadarraren bokalean, Portugalete
eta Areeta elkartuz. 

Itsasadarreko iragana eta oraina: erdian,
Carola garabia, XX. mendeko industriako
Bizkaiaren aztarna historikoa bihurtua;
eskuinaldera Euskalduna Jauregia eta,
bion ondoan, Itsas Museoa.

La Salven (gaur egun bi daude:
Guggenheim gaineko autobia eta
Calatrava-ren oinezkoentzat Zubi-
Zuri). Baita ere proposatu zuen
perrotxikoa, egun Udaletxeko zubia,
hedatzea eta dohain bihurtzea. Bere
proiektuan beste zubi bat ere altxatuko
zen Deustua eta Zorrotza bitartean
–eguneko Aldundiaren bide-planetan
“Olabeaga konexioa” dago,
itsasadarra azpitik zeharkatuko duena
–. Eta beste bi gehiago, bata Zorrotzan
eta bestea Lutxanan. Hauetan ere
asnatu zuen: Rontegi zubia, Cabras
mendiaren ondoan, itsasadarra
gainetik zeharkatzeko autobia bat da. 

1936ko Guda Zibilean, gudako
eragiketa estrategikoa bezala, bazter
biak elkartzen zituzten zubi guztiak
leherrarazi ziren, Hareatzakoa eta
Portugaleteko “Mugikorra” barne.
Guda ondoren berreraiki ziren,
aurrekoen estiloa jarraituz baina
hormigoia eta garaiko teknologia
erabiliz. 

Geroago, Erdi aldeko Bide-
antolaketa La Salven, Santa Isabel
Ibaiederren, Rontegi Barakaldon eta
Zubi-Zuri Volantinaren aurrean eraiki
ziren. 

Gainera, Norman Foster-ek
diseinaturiko Metroak azpitik
zeharkatu du itsasadarra, bazter biak
konektatuz. 

Azkenik, Abandoibarran, Deustuko
Unibertsitatea eta Guggenheim
bitartean, Jose Antonio Fernandez
Ordoñez-ek altzairu herdoilgaitzan
diseinaturiko pasabidea dago. 

Labur esanda: 1923an itsasadarra
-eta Portuko Lan-Batza erakundea-
eragozpena izan ziren Behe
Nerbioiko jendeen arteko
komunikaziorako; Guda Zibilak

egoera korapilatzeko errematea izan
zen, anaien arteko guda oro den
hondamenaren gailurtzat. Hala eta
guztiz ere, 1940tik 2002ra hamalau
zubi hedatu dira itsasadarreko
bazterren artean, portu-jarduera,
BPLB-ren on iritziaz kanpoko
portura ateratzen zen neurrian.

Eta Ricardo Bastida izan zen
enpresa horri aurre egitearen
beharrizana planteatu zuen lehen
hiribildugilea.

Itsasadarra, Kanpoko Portua eta
Superportua: XXI. menderako
proiektua. 

Evaristo Txurrukaren
zuzendaritzak bi ekinaldietan
errematatu zuen biderakuntza:
1873tik aurrera eta 1902an. Bigarren
fase honetan egin zen Kanpoko
Portua; fase honetako garapen
ekonomikoan hasi zen narriadura
ekologikoa eta itsasadarraren
hinterlandena Industria-Iraultza
luzean zehar. Horrela, Txurrukaren
zuzendaritza pean, obra
garrantzitsuak egin ziren: ez dago
barrarik Portugaleten (kendu zen),
ezta txurrorik ere Olabeagan
(luzerako profila zuzendu zen);
Elorrietako bihurgunea eta Axpeko
itzulia zuzendu ziren; baina flora eta
fauna ere desagertu ziren. Bazterrak
erabat narriaturik egon ziren
1990era arte, ordutik hasita
bizitzadunak bihurtuz astiro-astiro. 

Bizkaitar ekonomiak, Santurtziko
Abrako eustarrian garatu zuen Portua
frankismoaren garaian. “Bilboko
Portua” izan zen, bertako
merkataritza-ekonomia eta
industriaren garapena bultzatu
zuena 1950etik 1980ra. Hau ere, ia
historia dugu jadanik. 1969tik hasita

proiektu berri baten asmoa hasi zen
mamitzen, Punta Lucero-Punta
Galea Superportua.  XXI. mendearen
hasieran errealitate bat da. 

Superportua amaitu dadinean,
Barruko Portu historikoaren azken
orria behin betiko itxiko da. Kanpoko
Portuak abantailez ekin beharko du
mendeko europar portu
garrantzitsuenekin lehian. Horretarako
inbertsioak, oso handiak izan dira eta
dira orain ere. Adibide gisa, 1970 eta
1976 urte bitartean, garai hartako
5.000 milioi pta. inguruko inbertsioa
egin zen Punta Luceroko kai-
muturrean eta ondoriozko gastuetan.
1976an, Punta Galeako kai-muturra
eraikitzeko aurrekontu-haztapena
3.222 milioikoa zen.

Inbertsioen ehuneko garrantzitsua,
hitzarmen bidez, La Arena
hondartzan kokaturiko industria
petrokimikoaren kargura izan zen,
kaiek behar dituzten inbertsioak oso
handiak baitira. Hori dela-eta,
portuen gaineko jakintsuek
proposatu dute Ardatz Atlantikoaren
Nazioarteko Portuak, Bilbokoa
izatea nahi denak alegia, behar duen
zortasuna, gu-txieneko 2.000 eta
gehieneko 6.000 hektareako
bitartekoa izatea.

Burdingintza-produkzioaren
ereduan krisialdi larria gertatzean,
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Deustuko kanala, Kopetas-etik.

Ur-gora, La Peñan, itsasadarra Ibaizabal-
Nerbioi bihurtua. 1850eko irudia, Perez
de Castro-rena. 

euskal, estatu eta europar
administrazioek euren borondate
politikoa adierazi zuten
industrigunea eta itsasadarraren
ingurua, urak barne, berregokitzeko.
Inbertsio handia –berriro ere,
zilarrezko itsasadarra–, kontrolik
gabeko garapenaren ondorioz hil
ziren ur eta hondoak berpizteko.
Egun, itsasadarreko uretan ez daude
ontzirik: Kanpoko Superportuan
daude. Eta itsasadarra berregokituz
doa, astiro baina argiro,
administrazio publikoen, Aldundia
barne, bateango ahaleginari eta
hondakin-uretarako kolektoreen sare
aski bati esker. 

Olabarri eraikina, hots, Campo
del Volantinen Portuko Lan-Batza
erakundearen administrazioaren
egoitza eta Bilboko Udaletxea daude
eguneko itsasadarra begiratzen,
denborak emaniko esperientziaz
begiratzen. Bilbotarren giza-
ahaleginaren lekuko mutuak izaki,
Hiribilduaren beste leku batean
sortu ziren, San Anton ondoko
“Plaza Zaharrean”: Kontsulatua eta
Udaletxea historia dira jadanik. 

Kanpoko Superportuaren obrak,
zortasun guztiekin batera, laster
amaituko dira. XXI. mendeko portua
da, diseinatu duten erakundeen
borondatea eta haren azpiegituren
bokazioa. 

Gogoeta egiteko kontsiderazio
bat: Bizkaiko industriaren
etorkizunak itsasadarrean dihardu
oinarriturik. Sestaoko Altzairu-
fabrika txikia, bere ezkerreko
bazterretik, Superportuari “begira”
dago. Fisikoki erakunde biak daude
Bilbotik aldenduta baina Bilbok
jarraitzen du kontrolatzen,
administrazioan eta ekonomian,
itsasadarra, burdina eta ontzitegia.

Olabarri eraikina, Volantinen, egun
Bilboko Portu Autonomoaren egoitza. 

Iraganarekin desberdintasuna, zera
da: erakunde publikoen
gainbegirapenaz, ekologismoa eta
elkar lehia bat egiten duten garapen
eutsia errealitatea bihurtzeko
ahalegina.

Itsasadar hau, ontzi-iraganetik
gabetua, berriro bizidun izatea nahi
duten uretan garbia, Bilboko
Kontsulatuaren, bere marinel eta
merkatarien historiaren lekuko
mutua dugu. Haren bazterrak
Bizkaiko jendeentzat pasealeku
izango dira eta horretarako
gerturiko ontziren batek azalduko
die gure ikasleei dirua eman eta jan
ere parra-parra egiten zuen
itsasadar baten historia zaharra, –
zilarrezko itsasadarra –, direla 700
urte sortu zenetik hona gutxienez
Bilboren euskarria izan zenarena.  

Baina oroimena da jadanik. Hori
dela-eta, erakunde bai publikoek eta
baita pribatuek ere, “Itsas Museoa”
inauguratuko dute 2003an. “Bilboko
Itsasadarra” Itsas Museoak
itsasadarraren eta bertako ontzigile,
marinel eta abarren historiaren zati
handia izango du ikusgai.

Kanpoko Superportuaren airezko
ikuspegia, Bilboko portua ardatz
atlantikorantz XXI. mendean. 

Portugaleteko barra. Banco de Vizcaya-
ren (1951) aldizkaritik harturiko
argazkia.

Zubi-Zuri (edo “Calatrava”, proiektuaren
egile valentziarraren deituraz ere
ezaguna), hondoan Bastidaren Deposito
Franco zeritzonarekin. Bere historian
zehar Bilbo bideratu zuen itsasadarraren
gaineko arkitektura-estilo gainjarriak.
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Bilboko itsasadarrean ainguratua,
Euskalduna Jauregia eta Deustua eta
Bihotz Sakratua lotzen duen
zubiaren bitarteko beheko aldean
eta portuko dike zahar eta guzti,
Itsas Museoa dago. Bilbotar
museoen arteko modernoena dugu,
2003an inauguratzekoa. Diken
aldearekin eta erakusketa-aretoekin,
25.000 metro karratu izango ditu
osotasun integratuan.

1997an eratu zen Fundazioaren
Patronatua. Irabazteko asmorik
gabeko erakundea, Erakunde
Publiko, Erakunde pribatu, Ongile,
bazkide eta laguntzaileez dago
osatua. Patronatu hau arduratu zen
Museorako leku bat hautatu eta
proiektua definitzeko.

Hauek dira Patronatua definitzeko
helburuak: Bilboko historiaren eta
itsasadarraren itsas ondarearen
artapen, ikerketa eta zabalkundea.

Hona azalpeneko liburuxkak
diotena: “...Lehen ontziak egiten
ziren lekuan kokaturiko itsas
museoa, Bilboren bilakaeraren
adibidea, zeren turismo eta
zerbitzuko hiribildua izatera aldatu
baita XXI. mendean. Museoa, garai
batean begiak itsasoan jarririk lan
egiteko lekuan dago, banaezinak
baitziren orduan portuaren bizitza
eta jarduera eta hiribilduarena...”.  

Eraikinaren osoko azalera, 7.000
m2-koa da, hiru arlotan banatua:
Ikerlaritza, Erakusketa eta Jarduera
Osagarriak.

Museoaren eskaintza, 20.000

Europa 93” (Jose Luis Ugarterena),
falua bat –“Consulado de Bilbao”
(berregina XVI. mendearen gisara)-
yate bat, gasolino bat, atoi-ontzi bat,
trainerak, salbamenduko ontzi bat
eta beste zenbait ontzi. Horra Itsas
Museoaren ondare nagusia.

“Carola” aspaldiko garabia eta
xukatzeko “Bonba gela” bertan daude,
oraintsuko iraganaren zaindari gisa.
Itsas gaineko bi jatetxe ere egongo dira
Museoan, astialdia eta kultura
sukaldaritza eta dibertsioarekin
integratzeko. Erakusketa aldearen
osagarri gisa, bazterreko aroztegi, itsas
modelismo eta ontziak
zaharberritzeko tailer-eskolak egongo
dira. Ikertzeko aldean Biblioteka,
Mediateka eta Itsas Dokumentazioko
Zentro bat egongo da, eta baita Ontzi
eta Itsas Enpresen Artxibo Historikoa
ere. 

Jarduera osagarrien aldean,
azkenik, Entzungela eta Hitzaldi
Areto bat egongo dira, kafetegi,
denda edo atseden-guneekin batera.  

Euskalduna dikeen xukatzeko bonba
gela.

Carola garabia. Oraintsu berregokitua da
eta berriro agertzen du, txukun, duen
liraintasuna.

metro koadroko hiru dikez dago
osatua; hauetan ikusi ahalko dira
gangil bat - Portu (1902)-, arrantza-
ontzi bat -“Nuevo Antxustegi”
(Ondarroakoa)-, draga bat  -“Titán”
(1923), belaontzi bat –“BBK Euskadi

Itsas Museoaren dike-aldea, Euskalduna
Jauregiaren ondoan.

Euskalduna ontzitegiko aintzinako dike berregokituak, Itsas Museoaren eguneko ingurunea. 
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XI eta XIII. mende bitartean,
zabalkunde-ziklo bat gertatu zen
Europan, hiribildu modernoaren
sorrerarekin zerikusian. Kontuan
hartu burgesiak historian zehar egin
izandakoa; nobleen boterea, “Estatu
modernoen” botere
zentralizatzaileetara “lepatzen”
lagundu zuen lehenago, monarkien
aurka egiteko gero, bereak ziren
interesak, merkataritzakoak gehien
bat, inposatu egin arte. XIII.
mendean hasitako prozesu hura
garaile izan zen Frantses Iraultzan,
gizarte klasista, dirua eta botereen
banaketa teorikoa ezartzean. 

Iberiar Penintsulan, esandakoaz
gain, Santiagora Bideak eta
Apostoluaren Hilobiraino
erromesaldiak genituen. Hauek
azaldu dute iparraldearen hiribildu-
garapen handiagoa XI eta XII.
mendeetan. Pirinio mendietatik
haragoko bide desberdinak, Puente
la Reina herrian bateratzean,
merkataritza eta artisautza “franka”
oso garrantzitsuaren sorrera izan
ziren. Iparraldeko Meseta eta
Kantauriko Itsasaldean hiribildu
ugari garatu ziren erromesen
kontura. Haien ekonomia, sarri
askotan, frantsesren eta judutarren
kontrolpean egon zen. Kantauri
itsasaldeko bideak lasaiagoak ziren;
erromesentzat ez ziren hain egokiak,
ez baitzuten “hotelezko” azpiegitura
ugaririk. Bilbo, Kantauriko itsas
bideen gurutzagunea izan zen. 

Europar erregetzek, erdi aroko
hiribilduen sorrera bultzatu zuten.
Gaztelak, Nafarroako Erresumak edo
–bere inguruan– Bizkaiko Jaurerriak
"burgoak” sortu eta "status"
faboreduna eman zieten bertako
bizilagunentzat, beren jarduera
ekonomikoak garatu zitzaten.
Historiagileek “hiribildu modernoak”
deituak zeuden sortzen. Hau da,
egun “alde zaharrak” bezala ezagun
ditugunak. 

Penintsulako erreinuen sorreran,
hurrengo hiribilduon sortzeko
“foruak” gailendu ziren:  Jaca
(1076), Sancho Ramírez erregearena
edo Sepúlveda (1076), Sahagún
(1087) eta Logroño (1095), Alfonso
VI. erregearena. Aipatu hiribilduak
XI. mendean sortuz gero,
Penintsulako Iparraldean – eguneko
Euskal Autonomia Erkidegoa barne –
hiribilduen gertakaria eta beronen
berezitasun juridikoak garatu ziren.
Jaca edo Logroñoko “foruak” zigilatu
zuten hiribilduko espazio asko
sortzeko “hiribildu-gutunak”. 

Ikuspegi morfologiko batetik,
euskal hiribilduotako planoak, baita
Bilborenak ere, sare geometriko
arrazionala zuten alde historikoetan;
europar planoa da, geografian eta
legeetan XIV. mende urruneko
musulman mundutik erabat
aldendua.

Santiago apostolua bere izeneko
Katedraleko mainelean, Konpostelara
erromesaldien patroia. 

Euskal hiribildurik egon ote zen XIII.
mendea baino lehenago?

Deigarria gertatzen da, euskal
espazioan, XIII. mendea baino
lehenago “hiribildua” egoteari
buruzko iturri dokumentalak, hau
da, arkeologikoak edo idatziak, ez
egotea. Zenbait berri solte daude;
konexiorik gabeak batzuetan,
hiribildu-egiturarik, noizdanik ezta
zein kopurutan egon zenik ere
jakiterik ematen ez dutenak.

Erromatarkuntzan, Calahorra -
Calagurris- sortu zen lurralde
zeltiberiarrean, euskal munduarekin
zerikusian; eta Cascante -Cascantum-
euskotar lurraldean, autrigoiak  -
enkarterriko euskotarrak- Erromaren
aurka borrokan zeuden aldi berean.
Jakina da euskal lurraldean hiribilduak
zeudela, besteak beste Corella,
Alagón, Tudela, Pamplona, Mallén
edo Oiartzun.

Bizkaian, Somorrostroren berri
dago, Triano-ko burdina dela medio. 

Bestalde, jakina da erromatarren
kokaguneak zeudela Foruan. Eta
Irunen, Gipuzkoan. Itsaso eta mendi
bitarteko euskal lurraldeak ez zuen
garrantzirik izan Erromako plan
estrategiko edo ekonomikoetan,
zegoen tokitik aberastasuna lortzeko
baino ez baitzen arduratzen. Kasu
desberdina izan zen “Arabar lautada”
eta hegoalde edo erdialdeko Nafarroa
-Ebro ibaiaren inguruak-, Erromaren
“jakitoki eta bihitegi” baitziren. 

Erromatarkuntzak, errepideen
lehen sare periferikoa sortu zuen.
Euskal lurraldeetan hurrengo
galtzadak izan ziren:

Bata, Iruñea zeharkatu eta
Oiartzunera iristen zen. Beste batek,
Baskoniako hegoaldetik tangentzialak,
Toulouse lotzen zuen Oloron, Jaca eta
Oskarekin. Hirugarrena, garrantzi
gehiagokoa, Bordeletik atera,
barduliar, karistiar eta autrigoiar
lurraldetatik jarraitu eta, Burgoseko
iparraldetik, meseta igotzen zuen,
azken finean  Astorga-ra jotzeko, hau
baitzen erromatarren
komunikabideetako gurutzagune
estrategikoa.

Erromatarren inperioa deseginda,
VII. mendean Baskoniako Dukerria
sortu zen; frankoen pean lehenago;
aske, geroago. Iñigo Aritzarekin,
824an, “dukerri” hura Nafarroako
Erresuma bihurtuko zen, geroagoko
historia ezagunagoa duena.

Atxukarrok, XIX. mendean, gotiko estiloa
birsortu zuen Santiago katedraleko
atarian.

2 kapitulua. Historiako Bilbo.
Alde Zaharra. Bizkaitar erdi aroko hiribildu baten garapena.
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Euskal hiribilduen sorkuntzak. XI eta
XIV. bitarteko mendeak.

“Hiribilduen sorkuntza”, XI.
mendeko azken urteen eta XIV.
mendeko azken herenaren bitartean
gertatu zen euskal lurraldean. Lehen
sorkuntzak 1090. urtekoak dira,
Sangüesa eta Lizarrako sortzeko
foruarekin, Sancho Ramirez
erregearenak; azkenak,  Mungia eta
Larrabetzu (1376) izan ziren, Don
Juan infantea Bizkaiko Jaunaren
hiribildu-gutunarekin.

Erdi eta hegoaldeko Nafarroan eta
arabar lautadan goiztiarra izan zen
hiribildu-garapena; izan ere,
ekonomia indartsuagoa sortu baitzen
Santiagoko Bideari eta Nafarroako
Erresumaren gailentasun politikoari
esker. Nafarroak 14 hiribildu zituen
jadanik XII. mendearen lehen
erdialdean.

XII. mendetik aurrera, euskal
biztanleak ugaritu egin ziren. Landa
lurreko barazkien soberakinak gehitu
egin zuen hiribilduetako biztanleria.
Euskal Autonomia Erkidegoaren
eguneko mugaketan, hazkundea
Araban izan zen lehenago, eta
geroago Gipuzkoan eta Bizkaian.
Gehiago gehitu zen kostaldetik, eta
geroago lehorretik. XIII. mendean
gipuzkoar kostaldeko hiribilduak
birpopulatu ziren eta bizkaitarren
sorkuntza hasi zen. Honetarako
lagungarri izan ziren mesetako
bihiak bertako abeltzaintza eta
meatzeekin trukatzea.

Kokagune “hiribildukoak” Bizkaian.
Euskal industria aldia baino

lehenagoko ekonomia landa
lurrekoa izan zen, gehien bat
abeltzaintza eta lurraldatzezkoa.
Abeltzaintzako ekonomia hark, bi
kokagune-mota sorrarazi zituen:

- goi aldeko lurretakoa -udako
lurraldatzezkoa-, artzainen basetxe
txiki edo haitzuloko babesgune
soilekin.

- behe aldeko lurretakoa -neguko
lurraldatzezkoa-, basetxe
egonkordunekoa. 

Historiaren aldetik, gune hauek
balio handiagoa dute, definitu
baitzituzten espazioa, bertako
jendetza eta elkarbizitza zein giza
harremanetako ohiturak.

Balmasedaren sorrerak (1199)
Logroñoko Foruaren
jurisdikzioarekin, aldaketa bat hasi

zuen Jaurerriaren bilakaeran: landa
lurreko eta hiribilduko gizarteen
arteko elkarbizitza beharra.
Elkarbizitza hau, landa eta hiribildu
lurreko bizimoduen arteko
adostasunaren emaitza izan zen,
XIV. menderaino funtzionatu zuena.
Aldi hau, Bilboren sorrerarekin
garaikidea da, noiz etsaikeri argia
hasi baitzen landa lurreko eta
hiribilduetako interesen artean. 

Bizkaiko kokagune gehienak,
mendien hegaletan eta haranen behe
aldeetan zeuden. 

Orokortuz, bizkaitar “kokaguneko
leku nagusiak" sakabanaturik zeuden
XIII. menderaino; haran edo
ibarretako alde beherenetan
kokatuz, eliza edo dorretxea zuten
eraikin gailenduak.

Bizkaia Historikoaren jurisdikzio
administratiboa.
Ikuspegi geografiko eta
administratibo batetik, XIII.
mendearen aurreko landa lurreko
kokaguneak “Elizateak” izan ziren;
elizateak elkartuz “Merindadeak”
sortu ziren; merindadeak elkartuz
“Batzarrak” sortu ziren. Bizkaian,
Batzardun hiru eskualde nagusi egon
ziren: Lur Laua, Enkarterriak eta
Durangaldea. Jaurerri historikoa,
bost Merindadetan banatua genuen:
Busturia, Uribe, Arratia, Zornotza eta
Bedia, Batzar Nagusiak Gernikan
izanik. Eguneko Lurralde Historikotik
kanpo zeuden XV.  mendera arte
Markina eta Durangoko
Merindadeak. Orozkoko
Merindadea, hau ere Bizkaia Osoko
Batzarretatik aldendua, hauetan
sartuko da XVI. mendean.
Landakoaren eta hiribildukoaren
artean, elizateak eta hiribilduak
gizarte kontrajarriak ziren, elizatea
hasteko posibilitatea moztu egiten
baitzuen hiribilduen sorrerak,
zeintzuen funtzioak gehitu eta
korapilatu baitziren, status juridikoa
zela medio; Jaurerriko lege markoa
ez bezalakoa, Hiribildu-Gutunetan
zen gauzatua status hura. Hori zela-
eta, XIV. mendean, Lur Lauaren eta
Hiribilduen, batez ere Bilbo, arteko
aurka egite eta etsaikeriak
hurrengoen ondorioa izan ziren:
elkarren arteko jelosiak eta
pertsonen arteko harremanak eta
inguru ekonomikoa ulertzeko era
desberdinak. 

Abellanedako Batzar Etxea, bizkaitar
gizartearen zentro zuzentzaileen arteko
bat iraganean.

Bilbo: Plaza zaharra, San Anton eta Kontsulatuaren ondoan.
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Nerbioi-Ibaizabal arroaren maketa.
Bilbo erdian dago, haran baten gainean,
ibai-arro baten ondoan (Bilboko Euskal
Museoa).

Bilboko espazioa XIV. mendea baino
lehenago. 
Ingurune fisikoa.

Bilbo, ingurune fisikoagatik eta
beronen ondorioengatik dago
baldintzatua. Ekialdeko 0º 45' 45"
luzeran eta Iparraldeko 43º 45'
latitudean dago kokatua, Nerbioiko
behe haranean; Nerbioi-Ibaizabal
itsasadarraren zeharrune baten
kizkurrak sortzen duen lautadaren
gainean.

Kuaternarioko alubioizko bilgune
gainean kokatua, aintzinako Bilbo,
Eskuineko Bazterrekoa, Behe
Kretazeoko buztin eta basen gainean
eraiki zen. Hasierako gunea haran
ireki baten gainean zegoen, “Bizkaiko
antiklinaleko” mendien bitartean,
zeintzuen batezbesteko altuera 500
metro ingurukoa baitzen Hegoaldetik
-Pagasarri- eta, Iparraldetik, “Bizkaiko
sinklinorioa" bitartean. Hau, 300
metro inguruko altuera ertaineko
mendi berriez osatua zen: Artxanda
(234), San Domingo (253).

Geografo eta historiagileek
baieztatu izan dute erdi aroko
hiribilduak ibaibide nagusi, mendi-
pasabide eta itsasoko portuen
ondoan sortu izaten zirela. Izan ere,
Bilbo, lehen eta orain, hiruron
sintesia da: ibaia/itsasadarra,
portua/superportua eta
bidegurutzea/komunikabideen

elkargunea. 
Iñaki  Garcia Camino-k  dio,

itsasadarreko zeharrunetik, Santiagori
eskainitako eliza erromaniko bat
zegoela hiribildua sortu aurretik. Eta
bere inguruan “urbanizatu” zen
ibaiko terraza, bilbotarrek, gainean
buztin prentsatu erreko geruza bota
eta horrela berdindu eginaz haren
harri eta ertzak. Teoria hau frogatu
egin da Bilbon XIV. mendetik hona
sakonduriko orube guztietan.
Horretara planteatu zuen bere
hipotesia: “Bilboko hiribildugintza-
proiektua, ekinaldi bakar batean egin
izan zen”. 

Kokagune zaharraren ezaugarriak
benetan ziren interesgarriak,
hurrengoak izanik kontuan:

a)  Ibaizabal-Nerbioi itsasadarreko
hondoaren egoera. 

b)  Mirivillan, kokagunearen
ondoko meategiaren garrantzi
geografiko eta ekonomikoa.

c)  Populatzeko espazioaren
ezaugarri konkretuak, itsas mailatik
gertuko gune laua, atrakatze
naturalerako terraza edo itsasarte
batekin.

d)  Ibai-haranen bidez ondoko
herrialdeetara edo mesetara sarbide
eta komunikabiderako erraztasuna,
Nerbioiko harana izanik hinterland
naturala. 

Geografia-ekonomia eta
geografia-politikako alderdi hauek
elkar osatu egiten dira orografiaren
deskribapenarekin. Nerbioiko haran
estua hego-ekialderantz dago
zuzendua eta ipar-mendebalderantz
hedatuz doa. Bilbo, haranaren
erdian kokatua, antiklinala eta
sinklinorioa osatzen duten hegalen
oinean dago finkatua; jatorrizko

Aintzinako Bilboko zeharrune ahokatua
eta itsasadarraren ezkerreko aldearen
gaineko zabalgunea; izan ere, alde hau
da hiribilduaren eguneko erdigunea.

Eguneko arkeologia eta
populatzearen sorrerak.

Gutxi dakigu oraindik Bilbo sortu
aurretik haraneko kokagune eta
biztanleei buruz. Historiagile eta
kronisten artean ohiko topikoa dugu
ezkerreko bazterrean, Bilbo
Zaharrean jatorrizko biztanleen gune
batez hitz egitea. Zehatzean,
itsasadarreko bazterrean, Mesedeko
eta Marzana kaien bitartean eta,
barrualdean, Urazurrutia
norabidean, San Frantzisko kalean
egongo zen. Arrazoi argudiaturik?
Izaera desberdinekoak dira: zenbait,
Hiribildu-Gutuneko testuaren
hizkuntza aztertzearen
ondoriozkoak dira        ("...fago en
Bilvao, de parte de Begoña,
nuevamente, población e villa...");
beste batzuk itxuraketa
geografikoaren ondoriozkoak dira:
ur geza ugariak, bidegurutzea, klima
atsegina...; baina ez zeuden aztarna
arkeologiko ezta dokumentukorik,
geroago Bilboko hiribildua
bilakatuko zen populatzearen
sorrera era nahikoan datatuko
zutenik. 

Arkeologia dela medio, sorrerako
hutsune kronologikoak argituz doaz.
Gaur Egungo Aroan,
hiribildugintzako birmoldaketa
etengabeak izan dira Alde Zaharrean,
espazio historikoko orubeetan lurrak
mugitu eginaz. Lehenagoko eraikinen
zimenduak, hezurrak edo beste
hondakin arkeologikoak aurkitzeak,
eraikuntza-enpresetarako arazo larria

Bilbo lautada txiki batean kokatu
zen, itsasoko urak eta Nerbioi
ibaiaren ur gezak bat egiten diren
zeharrunearen gainean. Aurrez
aurre, itsasadarraren ezkerreko
bazterrean, Abandoko lautadaren
kokapenezko higadurako lurrak
zituen.

Itsasadarraren zeharrunea Etxebarrin,
Montefuerte-Ollargan bilbotar parketik. 
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da, bai etikaren aldetik eta baita
ekonomiaren aldetik ere. Baina lur-
mugimendu horiek dira datu historiko
hoberenak eman ditzaketenak. Hori
dela-eta, gogo txarrez ezkutaturiko
arkeologia izango bazen ere,
funtsezko beste hondakin
arkeologikoak argitaratu egin dira.
Azken kasuak, Santiagoko katedrala
eta San Anton eliza dira. 

Santiagoko katedrala.
Joan den 2000ko udaldian

amaituriko basilikaren azken
zaharberritzean, lurzorua beheratu
eta zimenduak sendotzean,
elizgizonen zenbait lurperatze
agertu ziren lurraren azpiko maila
desberdinetan, eta baita lehenagoko
eraikuntzen zimenduak eta beste
lurperatzeak ere, denak gure toki-
historiarako ezezagunak. Zimendu
eta hilerrien ikerkuntza
arkeologikoak argitu egingo du
1300. urtearen inguruko denboraldi
hura, eta baita hiribildua sortu baino
lehenagokoak ere.   

Eguneko basilika katedralaren
izenak berak ere orientabidea
ematen digu Hareatzako kizkurraren
lehen populatzeen gainean: beste
espazioekin kidetasunez, euskal
jendeak kristautu egin ziren
bitartean, populatzeak monastegi,
eliza edo baselizen ondoan sortu
ziren; Bilbon, Santiagoren izeneko
baseliza edo eliza bat izan zitekeen
populatzearen eragingarria, XI. edo
XII. mendetik jadanik.  Izan ere,
“herrixka” haren gainean, Diego
López de Harok “nuevamente
población” egin zuen “hiribildua”
sortzeko.

Santiago apostoluaren oroimenez,
erdi aroko kristau-munduak bide,

Santiagoko eliza gotikoaren eguneko
fatxada, 1918an katedral egina. 

ostatu, eliza, ordena militar eta abar
ugari sortu zituen...Eta elizak Apostolu
Nagusiaren izenaz bataiatzeko moda
“santuzalea”, erromaniko eta gotiko
(X - XV) aldietan izan zen.

Santiagoko katedralaren koroa, Genaro
Perez de Villamil-ek eginda. 

Santiagoko oina, hiru nabe eta klaustroa. 

San Antoneko arkeologia. 
Lehenago eta espazio berean,

egun eliza gotiko isabeldarra dagoen
lekuan, badakigu gotorleku bat izan
zela.

Eliza 2002. urtean
zaharberritzerakoan, tranbia jartzeko
zangak egitean, zenbait horma
agertu izan dira San Anton eta
inguruetan. Haietako batzuk
gotorrak dira eta ez dute hasierako
Bilboko hiribildu-bilbadurarekin

zerikusi zuzenik. XII edo XIII.
mendetakoak izan daitezke. Bi
eraikin zibil izango ziren, 1300
baino lehenagokoak, "Atxuriko
Haitzaren” gainean. Paduraz
inguraturiko uhartea zen hau eta
bertan koka zitekeen, agian, itsas
merkataritzaren lehen egoitza
Bilbon. Garcia Camino
arkeologoaren iritziz biltegiak,
etxebizitzak edo Bizkaiko Jaunen
gotorlekuaren beraren aztarnak izan
zitezkeen.

Interes historiko handikoak dira
Atxuriko haitza inguratzen zuten
harresiaren aztarnak, zenbait gunetan
zabalerako 2 m ingurukoak eta,
eguneko San Antonena baino
lehenago, XV. mendean eraikitako
beste eliza baten zimenduak  Hau, 50
bat urte egon zen irekita, eraikitze eta
egonkortasun arazoengatik baitzen
lurreratu. 

Aurkimen arkeologiko hauez
gain, datu gehiago daude bilbotar
espazioan, hiribildua sortu
aurretik, merkataritza izaerako
populatzea zela suposatzeko.

San Antón. Goian, errenazimenduko
elizpea eta dorre barrokoa. Behean,
solairuko ikuspegia. 
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1.- Fundazioak.
(1300-1310)  
Haro familiakoak: Diego Lopez de
Haro eta Maria Diaz de Haro

Bilbo modernoaren Kale Nagusia
dugu Gran Vía; bere izen ofizial
osoa Gran Vía de Don Diego López
de Haro da. Hasieran, 1876ko
zabalaldian zehar, Gran Vía de San
Mamés izan zen, itsasadarraren
ondoko Abandoko lautadaren
toponimo generikoa.

Estatua bat dago gaur Plaza
Biribileko isletaren gainean, Bilbori
fundatzailearen irudia gogoraraziz.
Eskultura, eguneko hiribilduaren
berezko irudia dugu, San Anton,
Santiago, Arriaga, Guggenheim edo
Udaletxea bezala. 

Ekainaren 15 bakoitzean, 1983tik
hona, Udalbatza, mazukari,
txistulari eta zinegotzi galaz

Ehun urtetik gorako eskultura hau, Mariano
Benlliure valentziar erromantikoak
Bizkaiarako egin zituen hiru obren artekoa
dugu. Bilborako bi egin zituen, bestea
Antonio Truebarena baita, Albian dagoena;
hirugarrena, aldiz, Galdamesen dago,
Martinez Rivas bizkaitar burdingintzako
industriariaren oroimenez egina (ezkerreko
irudia).

San Anton elizako elizpe isabeldarra.
Zehaztasuna.

San Anton 1850ean. Pérez de
Villamil-ek eginda.

Adibidez, badakigu Bilbo sortu
baino hirurogeita hamar urte
lehenago, 1230. urte urrunean,
Zwin-eko kanalean, Flandes-eko
Brujas-en Diego Lopez de Harok
1300eko ekainaren 15 egunean
hiribildu bihurturiko espazioan
jaiotako jendeen merkatarien
ordezkaritza egon zela. 

Sorreraz lehenagoko ustezko
populatzea, artile merinoa eta
gaztelar bihia esportatuz, Bermeoko

portua ase egitean gerta zitekeen.
Asetasun hark Nerbioi behea garatu
zuen. Izan ere, itsas gorekin
nabigagarria, kanpotarren
sarraldietatik babestua, itsas eta
lehorretako bideen gurutzagunea
baitzen. Esandakoagatik, XIII.
mendetik erabil zitekeen; XIV.
mendearen hasieran, sortzetik
denbora laburrera, oso garrantzitsua
zen, Flandes, Ingalaterra, Frantzia
eta Afrikako Iparraldera iristeraino.

Javier de Ibarra y Bergé-ren iritziz,
itsasadarreko eskuineko bazterrean
(Alde Zaharra) “marinel herria” izan
zen, erromesen Santiagorako
itsasaldeko bidearekin zerikusian; hori
zela-eta, baseliza bat egin zitzaion
apostoluari Begoñako elizatean.
Hemen izan zen lehen “Bilboko
portua”, “bazter ferroia”ri lotua.
Bertan burdina ateratzen zen
Mirivillako meetatik (Abando). Pirata
normandoak itsasadarretik sartzen
zirenez gero, uste izatekoa da
marinelak eta merkatariak bazter
meatzedun menditsuan babestea.
Horrela hobeto defenda zitezkeen.
Hori zela medio, D. Diegok 1300eko
ekainean hiribildua sortu zuenean,
Begoñako aldean fundazioa
“nuevamente” egiten zuela idaztea.
Baziren orduan bertan zenbait dorre
eta oinetxe, Zubialdeakoa bezalakoa;

familia honek dorre bat eta ondoko
zubia, bazter biak lotzen zituena
alegia, erabiltzen zituen armarri legez.
Bilbo sortu eta geroago, Bizkaiko
Jaunek Bilbo Zaharreko armarria
berenganatu zuten, Bilboren sorrera
aintzinakoa ulertzera emateko.
Hiribilduko biztanleak, Hiribildu-
Gutuna baino lehenago ere, bertan
bizi zirela adierazteko. Bilboko
Kontzejuak, Zubialdea etxeko -dorrea
eta zubia- armen batasuna hartu
zuen; haiei otsoen, D. Diegoren -
“lupus” Lopezena- ikur gorakaria
gehitu zien. Bilbotar armarrian zubi
honek, itsasadarreko bi bazterren
arteko batasunaren sinboloa dugu;
izan ere, haien gainean forjatu ziren
Bilboko jendeak: uraren eta
burdinaren batasuna, Basas-en iritziz
geroagoko historiaren gakoa. 

3 kapitulua. Fundazioak. Bilboko lehen hiribildugintzako hazkundea:
Hiribildu gotikoa  (1300-1550) 

jantziekin, segizioan doa Udaletxetik
Plaza Biribilaraino, Bilboko
fundatzaile “ofiziala" omentzeko.
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Baina, nor izan zen pertsonaia?
Diego López de Haro dinastiaren

buruzagitzan egon zen 1295 eta
1310 urte bitartean.

Nahiz eta legez, 1300ean, Maria
Diaz de Haro izan Bizkaiko Andrea,
urte hartako ekainaren 15 asteazken
batean, Diego López de Harok
eman zuen Bilbo fundatzeko
Hiribildu-Gutuna. Urte bat
lehenago, 1299an, beste hiribildu
bat sortu zuen portuan: Plentzia.

Bilbo fundatu zenetik hamar
urtera eta Aretxabalaganako Batzarra
izan zenetik hirura, 1310eko
ekainaren 25ean, Bizkaiko Andre
berria Doña Mariak, historiagileen
beste korronte batek “arrotza” deitu
badute ere, fundatzeko eskubidea
bete zuen berriro bigarren Hiribildu-
Gutuna emanaz, kasu honetan
Valentzian zigilatua. Bilbotarrak,
fundatzailea bidezkoa ez zenez
fundazioa ere ez bidezkoa izatearen
beldurrez, Maria “Onari” eskatu
zioten Hiribildu-Gutun berri bat
jaulkitzea.

Bilbori emaniko muga
geografikoak, Zorrotza, Buia,
Etxebarri eta Deustua bitartekoak izan
ziren, besteak beste, mendiak edo
inguruko uren erabileraren
xehetasunak finkatuz. 

Denborak eta bilbotarren
borondate onak, behin betiko
elkartu dituzte osaba eta loba, nahiz
eta historiaren aldetik konponbiderik
gabeko elkarren arteko borrokan
jardun. Udaltasunak, loba
birsortzaileari zabalguneko
funtsezko kale bat eman dio,
Arrotzaren Kale Nagusia izenekotik
hasi eta Autonomia kalean amaitzen
dena: Maria Diaz de Haro kalea. 

2.- Hiribilduaren hasierako
bilbadura, 1375.

Bilbok hiribildu-ezaugarri
definituak izan zituen hasiera-
hasieratik. Zazpiehun urtetik gorako
urtedun hiribilduaren hasierako
planoa  “erregularra” zen.
Penintsularen iparraldeko hiribilduen
ohiko planoa zen. Musulman eta
europar hiribilduez bestelakoa zen,
irregularragoak eta etenagoak
baitziren. Hiribilduan harresiak
eraiki ziren, Lur Lautik eta beronen
araubide juridikotik aldentzeko; eta
baita zubiak ere, Udalbatzak,
hiribilduan sartzen ziren
produktuengatik, zergak kobratu ahal
izateko, gotorlekuko jaunak bailiran.
Harresiak kanpotik inguratu zuen
hiribilduko perimetroa, Somerako
hego-ekialdian “de ronda” deitua eta
eguneko La Ronda kalea denaren
inguruan hasi eginaz. Iparralderako,
Alde Zahar osora hedatzen zen;
Barrenkalera iritsi zen XV.
mendearen erdialdera. Denboran
zehar izandako zabalkundeek
lurreratu egin dute ia osorik harresi
zaharra; egun dirauten “hormatal”
urri txikiak, La Ronda edo
Barrenkaleko etxeen hormetara
daude gehituak, zementuz estalita
edo eraikin gainerakoa bezala
pintatuak, oinezkoak ez ikusteko
eran.  San Antoneko indusketen
ondoan, gorago esan bezala, harresi
zaharraren aztarnak agertu izan dira

La Ronda kalea izan zen, hiru kalekin eta
hazkundean zegoen Bilboren lehen
saihesbidea.

2002ko udaldian.
Harresiaren ateak (XIV. eta XV.

mendetakoak) dorretxeenak eurak
ziren, zeintzuen jaun eta jabeei
baitzegokien irekitzea edo itxitea.
Gainera, Zamudioko ataria egon
zen, “zamudiotarren bidearen”
errematea, eta Ibeniko ataria,
eguneko Atxuriko izen bereko
auzoan.

Bilbo, euskal aldi gotikoan bi
aldiz fundatua, hiribildu-
bilbaduraren antolamenduan
oinarrituz definitu zen, marko
geografikoan eraikinek bete
beharreko funtzioaren arabera.

Lehen plano hark kaleen
taxuketari ematen zion lehentasuna.
Aldeetan lerrotara zeuden  etxeak,
eskema errepikatu eta bikoitzarekin:
eraikinaren beheko solairuan,
familiako negozioa; bigarren
solairuan, etxebizitza. Geroago
egindako edozein berrikuntza, gaur
egun arte, XIV.eko bilbadura haren
araberakoa izango da; atzematerako
bolumena gehituko da, funtsean
eraikinei solairuak gehituz.

Plano haren oso elementu

Bilboko erliebeko planoa 1375ean.
Eskaiolak, Delmás artegileak XIV.
mendeko Bilboren XIX. mendean
egindako birkonponketa adierazten du.
Lurzatiak erregularrak ziren, fatxadako 6
metro inguru eta hondoko 15 eta 30
metro bitartekoak. Emaitza: oso egitura
arrazionala. Bilboren egoera 1375ean
islatzeko Delmás-ek XIX.ean egindako
planoaren arabera, hamar etxalde
zeuden, denak ez osotara eraikiak.
(Bilboko Euskal Museoa).

Bilboko 1375eko planoa. Bilbok 3 kale
zituen. Hareatzean, itsasadarra
Zamudioko Atariraino iristen zen. (Banco
de Vizcaya-ren aldizkaria, 1950).
Plano lauki honek bi kantoiekin ebaki
egiten zituen bere etxaldeak; Allende la
Puente, hau da, Bilbo Zaharreko "rebal"
izenekoarekin, gotorleku batek
defendaturiko zubiaren bidez egiten zen.
Gotorlekua 1366an eraitsi zen, beronen
orubean eraiki izanik San Anton eliza.
Itsasadarraren ondoko defentsarako
dorreak, hauek ziren: Leguizamón,
Zubialdea eta Arbolantxa, ezkerretik
eskuinera.
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eratu zuen, hiribilduko alde
zaharrean funtsezkoa.

Gizarte eta politikaren aldetik,
Bilbo, bandoen arteko borroken
aldian garatu zen; borroka hauek
gutxitu egin ziren 1435eko
adostasunez geroztik. Garai hartan,
Jaurerria eta, Guiard-en adierazpen
egokieraren arabera Elizate
“komarkanoak” ez zuten denborarik
izan, ezta arrazoirik ikusi ere
bilbotarren, ontzigileak zein
merkatariak zirela, eskubide eta
aberastasunaren garapenari aurka
egiteko.

Harrigarriro, bandoen arteko
borroken amaiera eta, itxuran bazen
ere, auzi hura ebatzi zuen 1435eko
adostasunaz geroztik, Lur Lauaren
Bilboren aurkako borroka hasi zen.
Guiard-ek baieztatu zuen ”Bilboren
historia, beronen merkataritza-
zapalketarena” zela.  García
Merinok, irmoago, "Bilbo, euskotar
lurraldean txertaturiko gorpu arrotza
izan  zen; beti izan zen baserritarrek
setiatu eta mehatxaturiko hiribildua”
adierazi zuen. 

Etsaigoa, Portugaleterekin ere
gauzatu zen, interesaturik
baitzegoen itsasadarraren kontrol
ekonomikoan. 1463ko epai

3.- Espazioaren hazkundea XIV eta
XVI. mende bitartean.

- Hasierako hiribilduguneak.
1375eko planoa. 

- Zazpi Kaleen itxuraketa.1442ko
planoa. 

- Lehen Zabalkundea: 1484-1571.
Aintzinako hiribildua eta bere

garapenaren hiribildugintza-
geografiako bilakaera argitzeko
aparteko balio dokumentala dute
Teófilo Guiard, Juan E. Delmás edo
Manuel Basas-en ekarkin
dokumental edo literarioak. 

Hiribilduaren hasierako hiribildu-
garapenaren prozesua, ez espazioan
ezta denboran ere lineala ez dena,
azkar gertatu zen eta hiru
ekinalditan zati daiteke 1300etik
1593ko uholde izugarriak izan arte
(XIV-XVI). 

1. Hasierako hiribilduguneen
sorrera (XIV). Dokumentuen
aipamena: 1375eko planoa.

2. “Zazpi Kale” jator eta
herrikoien itxuraketa (XV.eko lehen
erdialdea). Dokumentuen aipamena:
1442ko planoa (eskuinera).

3. Lehen “zabalkunde” bilbotarra
(1483-1550). Aipamena: Hogenberg-
en 1544ko planoa.

Garapen honek, Bilboko ehun eta
berrogeita hamar urtetan luzatuz,
dama-joko plano gorago deskribatua

Somera kaleak harresiz itxi egiten zuen
hasierako hiribilduaren ipar-ekialdea, La
Ronda kaleak luzatuz geroago hiribildua.

Artekale “kale nagusia” izan zen, antzi-
na frantsesen kolonia batek okupatua. 

-Artekale, geroago “frantsesrena”
deitua, Pirinioak bestaldeko
egoiliarren aipamena eginaz,
(“erdiko” kalea edo nagusia);

Bilbo, 1445. Fundaziotik mende eta
erdira, 1445ean,  Alde Zaharrari izen
“herrikoia” eman zioten beste lau kaleak
jadanik sortu ziren: arrantzategien kalea
edo Belosticalle (Belaoxtekale),
Carnicería Vieja, Barrenkale Susera edo
Jauregiko kalea eta Barrenkale Yusera
edo Barrena.

berezkoak kantoiak izan ziren.
Eraikinen arteko espazio hauek
barrualdea haizeztatzen zuten,
atzealdeko gelei argia eman eta
lehiotako behin-behineko isurbideak
ahalbidetuz. Kantoiak, kaleen arteko
bigarren mailako pasabideak izan
ziren, gaur egun bezala. Bazuten
halere oinarrizko berritasun
arkitektonikoa: kantoiaren gaineko
atariaren biraketaz definitu dena;
honetara, bada, “etxebizitzarako
sarbidea” funtziorik gabe uzten da
fatxada nagusia, aldameneko horma
bat zarrastatzen baita horretarako. 

Bilbotar Alde Zahar hark,
Balmasedan bezala, osotara
kontserbatu izan du hasierako
kantoizko egitura. Ez du horretara
jokatu mende haietako
eraikuntzekin; izan ere, zurezko
egituradun eraikin haiek suntsitu
egin ziren, bai sute izugarriengatik
edo aldiro hiribildu osora hedatu ohi
izaten ziren itsasadarreko
uholdeengatik; -alegia, “aguaduchu”
famatuengatik-.

arbitralak "hiribildu biak prekario
eran adosten ditu", oraingoan ere
Guiard-en hitzetan. XV. mendean
zehar, borroka gogorra izan zen;
XIX. mendera arte iraun zuen. Caro
Barojak, Bilbori egindako
zirikamena, Gernikak jasan
zuenarekin alderatu zuen, honek ere
eskualdeko Elizateen aurka egin
baitzuen, gatazkan sorrerako
lurraldearen 4 legoak zati batean
galduz. 

- Bilbotar kale-izendegiko hasierako
hiribilduguneak.

Beste fundazioak bezala, Gernika
kasu, erdi aroko Bilboko jatorrizko
gunea hiru kaleekin sortua zen:

-Somera -edo Cimera, edo
Goiencalle - (goiko kalea);
Leguizamon dorretxea.
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Hegoaldeko horma zaharrak
iparralderantz egin zuen aurrera,
itsasadarra inguratzen duen harresia
sortuz Barrenkalera iristeraino,
hiribilduak itsasadarraren zeharrune
osoa okupatuz. San Nikolas hasi egin
zen: arrantzaleen etxetxoen linea bat
zen, luzetarakoa. Harresia inguratzen
zuen, Zamudioko Ataritik
baselizaraino. Ibenik, Santiago de
Compostelarako europar erromesak
jasotzen zituen; hau zela-eta, ospitale
bat eraiki zen Atxuriko Campuzano
Institutuaren eguneko kokalekuan,
San Antonetik hormaz kanpo. 

XV. mendearen erdialdera Bilbo,
hiribildugintzaren ikuspegitik,
hurrengo erara itxuratu zen:

a) Hiribilduko multzoko
hemezortzi etxalde beren
kantoiekin.

b) Perimetrozko harresia,
itsasadarraren ondoko hego-
mendebaldean ezik, dorretxe eta
atariekin kale-buru bakoitzean. 

c) Santiagoko eliza eta inguruko
espazio irekia, jatorrizko hiru kaleen
errematean. 

d) San Anton zubia eta eliza
erantsia, eraiki berria.

e) Ontziralekua, San Antonetik
areatzetaraino. 

f) Hiru aldiri (“rebales”): Bilbo
Zaharra, Ibeni eta San Nikolas. 

Historiagileak eta kronistak bat
datoz: Bilbok izandako garapen
ekonomiko, sozial eta
hiribildugintzakoa azkarra izan zen.
Bere oinarriak merkataritza, portua,
astearte eta/edo asteazkeneko
asteroko azokan eta Mirivillako
burdina izan ziren. 

Demografian, kanpotarrak lan bila
etortzea zela bide, garapen
garrantzitsua izan zen. Bizilagunen
hazkundearen poderioz, Kontzejuak
hedatu egin behar izan zuen
hiribilduaren esparrua XV. mendearen
bigarren erdialdean (1463 eta
1483an, ondoz ondoan); 1483an
erregetzaren baimena lortu zuten eta
hedakuntza iparralderantz egin zen:
Real kalea, egun Gurutzea, Torre
kalea, Bidebarrieta edo 1526ko bide
berria, Ascao, Esperanza eta Sendeja

“Zamudiotarren ataria” harresidun lehen
Bilborako sarrera zen iparraldetik. Gaur
egun, ohorezko plaka bat baino ez da.

Plaka honek, Ibeni auzo zaharra egon
zen jatorrizko ingurua gogorarazten
digu: Campuzano Institutua eta Garcia
Rivero Eskolen artekoa.

San Agustineko komentuaren sutea
(1836). Orubean eraikita dago
udaletxea.

Abandon, aspaldi-aspalditik, San Bixente
Martiria izan zen parrokia. Euskal
gotikoa, 1559.

-Tendería, “Santiago kalea”
bezala ere ezaguna. “Tenderia”
izenak, bertan garaturiko jarduerari
egiten dio aipamen argia.

Auzo bik osatu zuten 1442ko
planoa:  San Nikolas, baseliza bat
eta arrantzaleen etxeekin; eta lbeni,
Jon Santuen lehenagoko tenpluaren
eta Gizakundeko elizaren inguruan
garatua.

kaleetako eraikinak birmoldatzearekin
batera. Sendeja kaletik, eguneko
Udaletxeko alderaino iritsi zen Bilbo.
Garai hartan, “Ibarren hariztia” bezala
deitua zen inguru hau, non, XIX.
mendeko karlistadetan suntsituriko San
Agustineko komentua egon baitzen.

“Zabalkunde” hark, San Nikolas
elizarantz argiro zuzendua, Plaza
Nagusia edo Zaharra antzeman zuen
jadanik, eguneko Erriberako
Merkatua, eta udaletxea eta
Kontsulatua jaso zituen, San
Antonera atxikitako Kontsulatuaren
lurretan, Ribera kale modernoa itxi
eginaz. Espazioaren urbanizazioa,
La Ronda kalearekin  errematatu
zen. Izan ere, azken hau gure aldiko
saihesbide baten parekoa zen,
harresiko hormatala urratu baitzuen. 

La Ronda kalearekin batera,
Banco España, Loteria, El Perro eta
Pelota kaleak garatu ziren. 

Urbazterraren aldea espazio
publiko garrantzitsuena bihurtu zen
aldi luzerako; han zeuden gari eta
leken biltegia eta merkatua.
Zabalgune haren eraikuntzarako
tipologia, gehiegi edo gutxiegi
zehaztu nahi gabe, honetara taxutu
zen: hiribilduko etxaldeen gaineko
eraikin zibilak; eraikin bereziak,
dorretxe edo elizak; etxalde-buruetan
eraikitako dorretxeak; elizak, aske;
gainera, publiko izaerako dorreoi bat,
espetxe izatekoa, Zamudioko Atarian
eta beste bat Ibenin, erromesen
ospitale bezala.

Eraikuntzen teilatua “ur bitara”
izan zen, kaleetarako eta barruko
patiorako maldekin. Eraikinen
altuera garrantzitsua zen, kaleen
zabalerari begiratzen badiogu. Erdi
aroko hiribildu gotikoa lurzatiaren
gainean taxutu zen, non,
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hedapenaren arabera baitziren
kokatu  eraikinak; kale eta bideetan,
elementu antolatzaile gisa; eta
harresian, hedatuz zihoan hiribildu
baten elementu mugatzaile gisa. 

Prozesu honetako testigantza
zaharrena Hogenberg-en planoa dugu,
1544an egina; 1571ko azaroan Bilbo
suntsitu zuen sute izugarria baino
zerbait lehenago egin zen. Erdi aroko
hiribildua erakusten du, amaituta eta
hedatzeko prozesuan. Bi kaletara
begira dauden etxaldeak ditu, kale
bakoitzetik sarrera duten etxeekin; eta
harresiak mugaturiko etxaldeak,
etxeak, harresiak berak mugaturiko
hondoa izanik horrelakoetan. Planoari
esker, dorretxe "cabezaleras", hau da,
kaleen burutakoak zein itxurakoak
zirenen ideia ematen digu:
etxaldearen erdia okupatu zuten,
gainerakoa baino bolumen
handiagorekin, ate funtzioa egiten
baitzuten. 

Hogenberg-en grabatua, XVI.aren
erdialdekoa bere 1544 datarekin,
erdi aroko hiribildu gotikoaren
azken irudia dugu. 1571n sutea izan
zen hiribildu osoan, Basas-en iritziz
dena suntsitu zuena, Santiagoko
eliza bezalako eraikin solidoagoak
eta seiren bat dorretxe izan ezik.

Bilboko planoa 1545. urte inguruan. Mirivillako goialdetik. Ustez, Hogenberg du egilea.

Santiagoko katedral gotikoaren dorrea.
Birgaitua izanik 2000an, fundazioaren
aurretiazko Bilbo baten aztarna
arkeologikoak agertu dira zorupean.

Bilboko hiribildu-birmoldaketa XVI.
mendearen bigarren erdialdean.

Uholdeak eta suteak nagusitu
ziren hiribilduan XVI. mendearen
bigarren erdialde hartan.

1553 eta 1593an uholdeak izan
ziren; azkena izugarriagoa, zeren
San Anton zubia, kaiak eta udaletxea
suntsitu baitzituen. 1571ko suteak
suntsitu egin zuen hiribildua. 

XVI. urrunaren 40 urte inguruan,
hiru hondamenen ondorioz ezereztu
egin zen hiribildua.  Berreraikitzeko,
lurzatien eskema zaharrera jo izan
zen; bilbotarrek, Kontzejuaren
gidaritzaz, aurre egin zioten
hondamenari. Eraikitzeko lehen
ordenantzak argitaratzea erabaki
zuten, planoak aurretiaz aurkeztuz
udalaren lizentzia behar izanik.
Horretarako baldintzen artean,
harrizko eraikinak xedatu zituzten,
22 metro gehieneko altuerakoak, 12
metro inguru zabalerako kaleetan.

Udalerriak orubeak erosi zituen
eraikinak araupetzeko. Une hartan
Bilbo erdi lurreratua zegoen, baina
lehen udal ordenantza onartuarekin.
Berreraikitzea antolatuz gero, Bilbo
prest zegoen Hareatzera eta
barrualdera hedatzeko. 



Bilbo eta bere ingurunetik ibilbidea 19

XIV eta XV. mendeetako bilbotar
“udalaren” konposizioa.

Hiribildu-Gutunak “Kontzejuko
ofizialak” definitu zituen. 

-Alkateak, urtero bina hautatuak,
herriko bandoen arabera:
oinaztarrak eta ganboarrak.

-Errejidoreak, zazpi, Santiagotik
hurbileko herritarren artean
hautatuak. Dorretxeetan bizi ziren
“cabezaleros” izanik, denboraz,
“zazpi kaleetako” ordezkariak
kontsideratu ziren.

-Probestua, jaunak izendatua,
honen ordezko boterea zuen
zergak kobratu eta bere agintaritza
burutzeko.

-Ezkutariak eta gizon onak,
hiribildutar “herritartasun”
eskubidedunak deitzeko garaiko
izendazioa; figura zerrendatuen
multzoak “unibertsitatea eta
erregimentua” osatu ohi zituen.
Kontzeju bezala bilduta, hautatu,
irakatsi, auzipetu eta legegintzako
funtzioetan jarduten zuten, XIV.
mendeko gainerako udalerrietan
bezala.

1435 geroztik, alkate bakarra
izendatuko zen jadanik,
“Kontzejuan” zortzi hiribildutar
merkatari kualifikatu integratuz.

D. Diegoren brontze erromantiko
berankorra 1890ean iritsi zen hiribildura,
Juan Eustaquio Delmás eta  Severino
Atxukarroren eskutik; Plaza Berrian
instalatu zen; geroago, Biribilera pasatu
zen; Atxuriko Ospitale Zibilera eraman
zuten eta, gaur egun, Plaza Biribileko
isletan dago.

“Zazpi Kaleen” deskribapena XV.
mendearen erdialdera.

"Kaleak, jadanik bertan zen dorre
baten oinean hasten ohi ziren,
segidako eraikuntzak elkarren
artean oinarrituz, berezko kantoi eta
aurrerakadekin, pasura moldatuz
gero dorreoi altxaturen bat aurkituz
eta beste dorretxe batean amaitzen
ohi ziren, edo baita Santiagoko
elizak gerarazi egiteagatik ere.
Horretara, bada, “Cal Somera”
izenekoa, Leguizamoneko
dorrearen ondoan hasi zen, Zubi
Zaharreko Haitzaren ondoan, bere
ibilbide derrigortua Zornotza, Bilbo
eta Tellaetxeko dorreak saihestuz
eginaz, Zamudioko Atarian,
espetxearen burutzan, amaitzeko.
“Artekale”,  zeharkatu egiten zen
aipatuen eta “Tenderia”
izenekoaren eraikuntzen artean.
Izan ere, azken kaleko eraikinak
hurrengo hauen artean zeuden:
Gueneseko dorrea Plazaren
muturrean,  Orue, Aldai eta
Isasirena Belaoxtikale zeritzoneko
atariaren ondoan, biak galdu izanik
amaieran hilerriaren eta Santiagoko
atzealdearen artean:

“Belaoxtikale”, Arbolantxa
dorrearen oinean hasi eta aipatu Isasi
eta Etxebarri (Carniceria-rekin
mugakidea) dorreei atxikia jarraitu
zuen Santiagoko Plazaraino:
“Carniceria” zeritzonean, Markina
eta Enciso dorreak zeuden,
“Barrenkale” susera zelakoan
Arbolantxa eta Urrutia eta
“Barrenkale Barrena” izenekoan,
alde hartatik eraikin-sorta,
lerrokadura ziurrik gabeko dorre eta
Zamudioko atariraino saihesbidean,
Arbieto, Zurbaran, Azurdui, Larrinaga
eta Novia zeritzotenak. Dorreek,
beren burutzako hurrenkeran,
horretara markaturiko perimetroak
(Leguizamon, Güeñes, Arbolantxa,
Markina, Arbieto, Azurdui, Novia eta
Larrinaga) esparru hiruki itxia osatu
zuten kaleen ahoetan haien atarien
bidez; harresiaren hormatal ireki bat
armarri eta zirrikituez gain jarritako
ojiba arku batean eta, gainerakoan,
dorreek eta beren hormek  Atariak,
Ibeni, Zamudio, La Arena, San Mikel,
Laguntzako Gure Ama, Zubiaur eta
Renteriarenak ziren, Portillos
izenekoarekin gehituta.”

(Guiard, Teófilo: Hiribilduaren
historia, T. 1, 92-93 orr.)

La Ronda kalean atetzar zorrotza puntu
erdiko arkuarekin, errenazimenduko
kutsu argikoa.

Mallonako galtzaden hasiera, eguneko
Unamuno plazan. Hiribildua eta
Begoñako elizatearen arteko elkarbidea
zen, egin beharrekoa baitzen Begoñako
Andra Mariaren santutegira joateko.

Gurutzearen kalea, hiribilduko aintzinako
Calle Real izenekoa, 1483. urte inguruan
sortua.

(Guiard-en laburpen askea:
Bilboko Historiaren laburpena eta
indizeak).
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1.- XVII. mendeko Europako zenbait
gako.

1500 eta 1700. urte bitartean,
Europa nuklearrean, erdi aroa
desagertu egin zen urruntasunean.
Ekaitza bezala sartu zen “burges
bizimodu gozorako” zaletasuna,
luxua, kultura edo ekonomia eurona
zuten agintekeriazko monarkien
aldetik. Eta hau honela gertatu zen,
monarkion aldetik gogo onik izan ez
bazen ere.

Kleroa, nobleak, burgesiak eta
erregeek, bizitza kultu erosoa nahi
izan zuten. Aita Santuak, Habsburgo
familiakoak, “Duce” veneziarrak edo
euskal marinelak, denak izan ziren
filosofia bizizale bereko kide. 

Amerika izan zen “mundu berria”
XVI. mendearen hasieratik. Urrezko
eta zilarrezko ibaia sortua zen
Potosí-ko meatzetan, Sevillan edo
Cadizen distira eman eta Europatik
hedatzeko; izan ere, kultura
humanista, sentsuala, atsegin zale
eta iheskorra zen haren ondorioa.
XVI. mendeko zentro
erabakitzaileetan, hots, Londres,
Paris, Erroma, Venecia, Bartzelona,
Brujas, Amberes edo Bilbon,
errenazimendua, agintekeriazko
monarkia eta merkantilismoa ziren
oinarriak.        

Bizkaiak eta bizkaitarrek bai izan
zutela eragin aktiboa XVI. mendeko
europar gertaeratan. Amerika eta
amerikar ibilbideen merkataritza ziren
mendeko gizarte-ekonomiazko
berritasun garrantzitsuenak. Bilbok
horretan jarduteko zuen abiapuntua,
ona baino hobeagoa zen: itsasadarra,
bere kaiak, berezko merkataritzako
flota eta bertako jendearen abentura-
zaletasuna. Mundu berri honetan parte
hartzea, bada, erraza izan zen
bilbotarrentzat eta, oro har,
bizkaitarrentzat. 

Amerika izan zen, baita ere,
“euskaldunon egintza”, hainbeste
agirien artean, herrialde latino
amerikar modernoen telefonoen
aurkitegietan ikus daitekenez, euskal
deituraz beterik baitaude. Bertako
foraltasun ekonomikoaren ondorioa
ere bazen migraziorako abentura;
izan ere, hark seme nagusiari
bakarrik ematen baitzion
etxaguntza, gainerakoen bizimodua
hiribilduetan edo itsasoz bestalde
ateratzera behartuz. 

ziren, krisialdia hedatuz
penintsulako gizarte eta ekonomian.
Adituen iritziz, bilbotar gizarte eta
ekonomia hekatonbetik salbu geratu
ziren neurri batean. Bilbotar berezko
itsas merkataritzari esker salbatu ere. 

XVII.aren amaieran, susperraldi
ekonomikoa, ingeles eta holandasen
laguntzaz lortu zen zen; izan ere,
bilbotar ontzigileekin oso lotuak
baitzeuden nazioarteko itsas
merkataritzan. Ingelesak eta
holandesak ostalari izan ziren Bilbon.
Ingalaterrak eta Holandak garatu
zituzten itsas merkataritzako baltzu
handiak; lehen gaiak zeuden tokian
bilatzen zituzten, bitartekorik gabe,
merkataritzako espiritu
dinamikoarekin. Bilbon burdina,
artilea, flota merkataria, tailerrak eta
merkataritza-gogoa  zeuden. Eta
hiribilduaren  susperraldia, burdin
meak ustiatzearen eta itsas jarduerak
berriztatzearen bidezkoa izan zen. Bi
lagungarri izan zituen: Brujas
hiribilduan Bizkaiko Etxearen bidez
lorturiko esperientzia eta ingelesekin
merkataritza. Bi mende hauetan,
flamendar eta britaniar multzo handia
bizi izan zen Bilbon, penintsulako
merkataritza dinamizatzeko euren itsas
baltzuen negoziatzaile gisa. Egonaldi
hau bilbotar interesentzat beti
lagungarria ez bazen ere, ideiak eta
esperientzia eman zizkien Bilboko
merkatariei, etekin handiko eragiketak
zirela medio XVII.ean euren negozioak
mantendu edo gehitzeko.

Bilbo historikoaren eraikinen gainean,
Udaletxe birgaituak efektu kromatiko
ikusgarri hau lortu du.

XVI. mendean, gainera, Europarekin
gaztelar artilearen merkataritzan
nagusi zen Bilbo, merkataritzak
indartsuen ziharduen mendean alegia.

Baina XVII.ean, europar
ekonomiaren krisialdi larri batek
indartu egin zuen erdirakoitasun
politikoa; honekin batera, baita goi-
burgesia edo eredu manierista eta
barrokoen pean babesturiko kultura
ere. Amerikako metale bitxien lehen
sorta handia agortu bide zen.

Penintsula Iberikoaren erregetzek
parte hartzea izan zuten prozesuan
eta aktore nagusi bezala; berezko
filosofia izan zuten, unibertsala eta
baserrikoa bitartekoa, bihurria eta
berreroslea bitartekoa. Emaitza:
mundu erdi gaineko nagusitasuna
XVII. mendearen zati handia izan
arte, munduko geografiaren
herrialde ugariak menperatuz alegia.
Funtsezko oinarririk gabeko erraldoi
hark, bere alderdi bihurri eta
pragmatikoan, XVI. mendean eta
Austriar Nagusiekin, aberastasuna
lortu zuen ugari. Sevilla eta Bilboko
portuen artean, amerikar
aberastasunak zirkuitu osoa eta,
antzaz, bikaina egin zuen XVI.
mendean. Hartan, Europa zen azken
norakoa.  

XVII.ean, halere, geratu zer
zirkuitua. Amerikar metal bitxien
etorrera murriztu zen; penintsulako
ekonomian, europarrean bezala,
krisialdi larria izan zen. Mendearen
bigarren erdialdean, Austriar Txikiek,
ezin izan zuten lehenagoko lidergoa
mantendu.  1640an lur jota geratu

Atxuriko Gizakundearen elizako dorrea
(1523). Euskal gotikoa.

4 kapitulua. Bilboko hiribildu-hazkundea. XVII. mendea (1550-1700)
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Begoñako Andra Mari (1511), eguneko
Bilboko lehen tenplu gotikoa.Abandoko San Bixente (1559)

2.- Bilbotar ekonomia XVII.eko
europar inguruan.

XVI.aren amaieran, bilbotar
merkataritza jaitsi egin zen. Hiru
arrazoi genituen horretarako: Europa
suntsitzen ari ziren gerrateak,
XVII.eko erdialdera arte kantabriar
kostaldeak oldartu egiten zituzten
kortsarioak eta euskal
burdingintzaren demandan izandako
murrizpena.

Habsburgo familiaren nazioarteko
politikak okerrezko eragina izan zuen
bilbotar ekonomian. Felipe II.a eta
Ingalaterraren aurkako gerrateek
gerarazi egin zuten Bilbo eta ingeles
portuen arteko merkataritza.
Invencible zeritzonaren gertaerak,
ingelesek uztailan “ospatzen baitute
garaipena”, bizkaitar flotaren zati
handi bat hondoratu zuen
Ingalaterrako kostaldeen aurrean.
Herbehereak espainiar Errege Etxetik
burujabetzeko gerratea zela-eta, Felipe
III.ak debekatu egin zien euskotarrei
holandesekin merkataritzan jardutea.

Emaitza: merkataritza atlantikoa
ez zen izan jadanik euskal flotaren
funtsezko jarduera, alde horretako
merkataritzaren egiturak aldatuz
zihoazen bitartean; XVII.ean agertu
ziren merkataritzako baltzu ingeles
eta holandesak, euren artean
lehiatuz merkataritza atlantikoan
nagusitu nahian; beren filosofia
ekonomikoa, merkantilista
izateagatik, lehiakorragoa zen.
Lehengaiak egiten zituzten
zentroetara urreratuz, Bilbon
instalatu ziren, historian zehar
baitzen burdin eta artilearen
esportatzailea. Eta gertaera honi
ezker, bilbotar merkantilismoa
lehiakorragoa bihurtu zen.  

Burgos, gainbehera bizian erori
zen; Bilbo, 1600etik, birmoldatu
behar izan zen gizartearen eta
ekonomiaren ikuspegietatik, ingeles
eta holandes multzo atzerritarren
etorreraren aurrean. Hala ere,
Kontsulatuari eta flotari esker, artilea
eta atzerritarrekin trukatzeko eta
garraiatzeko plazaren izaera
mantendu zuen. Bada berria,
XVII.aren lehen herenean,
merkataritzako etxe atzerritar ugari
Bilbon ezarri izatearena. 

Europar eta penintsular ekonomia
prozesu kritikoan sartu ziren;
bizkitartean, atzerritarrak Bilbon
kokatu izateak ondorio ezin hobeak
izan zituen, portua, Kontsulatuaren
eskutik, XVII.eko kantabriarren artean
garrantzitsuena bihurtuz. Garcia de
Cortazar eta Manu Monterok, euren

Euskal Herriko Hiztegia liburuan
baieztatu dute: “XVII.aren erdialdean,
Bilbotik ateratzen zen Gaztelak
itsasoz esportatzen zuen artilearen
%70a eta kantabriar bidea hartzen
zuenaren osotasuna. Santander eta
Gipuzkoako portuek erabat galdu izan
zuten. Bilbotarrek lortu zuten
artilearen merkataritzako zirkuituaren
jabe izatea, horretara ekidin eginaz
seiehungarrenean zehar gainerako
euskal portuak gerarazi zuen
krisialdia. Izan ere, beronen
ondorioak, besteak beste, sektore
tertziarioan zihardutenak murriztea
izan zen, lurra lantzera jo izan
baitzuten, “XVII. mendearen
hasierako nekazaritza-jotzea” bezala
deituriko prozesuan. 

Atzerriko merkatarien komunitate
hauek azalduko zuten Guiard-ek bere
Hiribilduaren Historia idazlanean
sarturiko 1674ko hiribildutarren
zerrenda batek islatu zuen
bizilagunen galera eta XVII.eko
hiribildugintza-hazkundearen artean.
Guiard-ek 967 bizilagun aipatu zituen
1674an, 1514ko fogerazioak 1.055
bizilagun ematen zituen bitartean.
1704ko fogerazioan 1.263 bizilagun
zeuden jadanik; gertaera honek
pentsarazten digu XVII.eko garapen
espazialaren zati handi bat atzerriko
merkatariengan, hots, erroldatu
gabeko bizilagunengan oinarritu zela. 

Atzerritarren asentamendua hain
garrantzitsua izaki, tokiko
merkataritzako burgesiak erreakzioa
hartu zuen: “xenofobia” hura zela
medio, ez zen hiribilduan kontsulatu
ingeles bat sortu, Bilboko portu-

trafikoan jurisdikzioa izango zuena.
Merkatari haien botereari esker,
1695ean berrargitaratu zen Bilboko
Udal Ordenantzen Berrikuntza, non
“ningún  extranjero sea osado a
tener directa ni indirectamente por sí
ni por otra persona... factorías ni
haga negocios” berronetsi egiten
baitzen.

Merkataritzako ekimena
berreskuratzeko prozesu hartan,
bilbotar burgesiak bere erakunde
publikoen, hots, Erregimendua eta
Kontsulatua, laguntza izan zuen,
funtsezkotzat iritzi baitzuten
prozesua.

Aro Modernoan Bilboren merkataritza,
Kontsulatuaren garairik onenean, haren
flota merkatariari inguruko herriena
(Portugalete, Deustua, Santurtzi,
Muskiz...) batu egin zien.
Irudian, hurbilean, Rekaldeberri;
eskuinera, Abando. Erdian, Zorrotza eta
Deustua, hemen baitzeuden Olabeagako
(Deustua) ontzitegiak eta Zorrotzako
(Abando) ontzitegi erreala. Hondoan, el
Abra, Algortako trokekin.
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3.- Bilboko hiribilduaren hazkundea
XVII. mendean (1550-1700).
3.1. Errenazimenduko hiribildutik
barroko hiribildura.

Gertaera historikoen
denboraldizko edozein mugaketa,
arbitrarioa da neurriren batetan.
Subjektiboa, noski, irakasteko gogoz
egina. Beti ere norbaitek pentsatuko
du denborazko mozketa ez dela
egokia edo bilbadura kronologikoa
eraldatzen dituzten elementuak
daudela. Eta, ziur, arrazoia izango
du. 

Zergatik, bada, sailkapen hau?
1. Zeren hiribildugintzaren
ikuspegitik, XVI.aren bigarren
erdialdean, berriro ere birsortu edo
birragertu behar izan baiatzen Bilbo,
uholde izugarriak jasan izanik.
Hogenberg-en 1544ko grabatua izan
zen Bilbo gotiko desagertuaren
azken “familiako argazkia”. Izan ere,
balio historikoa baitu grabatuak,
betiko joan ziren denboraldi eta
espazioarena alegia. 

zorigaiztoen artean, berreraiki egin
zuten hiribildua hiribildu-bilbadura
gotikoaren gainean. Baina urrats bat
gehiago eman zuten: hedatzeko
prozesuak bere harresien gainetik
aurrera egin zuen, harresi ahal
baditugu deitu antzinako hiribilduko
horma-gotorlekuak. Horretarako, bi
ingurukaleak, harresiaren barrukoa
eta kanpokoa alegia, garatu
zituzten.

Horretara, bada, XVI.aren
bigarren erdialdetik, Bilbok bere
kaleen eraikinak berreraiki eta
ibaiaren zeharrunea urbanizatu
zuen, Hareatzean itsasadarreraino
iritsiz. 

2. XVII.ean, iraganarekin apurketa
ez zen gertatu klima eta ingurugiroko
gertaera deskribatuengatik bakarrik.
Hiribildugintzako beste arrazoi bat
ere badago; gizarte-ekonomiazko
zentro nagusia, Zazpi Kaleetatik,
gotiko garaietako Tenderia “kale
nagusia” zenetik Erriberako
“zabalgunera” lekualdatu zen.
Bidebarrieta, “berri-berria”, kale
enblematiko eta birsortua nagusi
bihurtu zen.

Bilbotar  gizarte hura paseatu
egiten zen arratsaldean, bai atseden
hartu bai maitemintzeko, belardi
berdeen artean Santiagoko
klaustroaren eta Hareatzako
itsasadar urrunaren bitartean.
Espazio biak elkartzeko bidea
Bidebarrieta zen, bide errenazentista
berria.

3.2. Bilbotar udal-espazioa eta
eskualdeko Elizateekin auziak
XVII.ean. 
Elizate auzoko edo eskualdekoek
biziro defendatu zituzten beren lurral-
de-eskubideak Bilboren aurrean.
Europarekin merkataritzaren ondo-
riozko beren ongizatea gailendu nahi
izateagatik; edo beren artisautzagatik
edo, azken finean, amerikar negozio-
ekin zuten loturagatik. XVI.etik hasita,
hiribilduak ekonomia oparoa lortu
zuen aurrera ateratzea, Lur Lauaren
eta Bilboren arteko auziak eta hase-
rreak birsortuz. Bilbok jasan zituen
udalerri mugakideen jazargo eta
kereilen tirakada jasan zuen XVII.ean. 
Auzi luze hartan, 1500ean, egoera
Lur Laueko interesen aldekoa izan
zen Erregearen Korrejidoreak emani-
ko epaiaren bidez; izan ere, hiribil-
duaren muga berriak Gutun-
Hiribilduan markatuen aurka definitu
baitzituen, hiribilduko esparrura
mugatu izanik. Hau zerbait gehitu
zen Sendeja kalearen aldetik eta
Mirivillako olagizonen lurraldearen
zerrendagatik; esandakoaz gain,
Abandoko hego-ekialdeko lurraldean
jurisdikzio edo gizarte-interbentzioko
nolabaiteko eskumena eman zioten. 
Ezarritako murriztapen garrantzitsuen
eraginez, Bilboko burgesia merkata-
riaren erreakzioa gertatu zen.
Valladolideko Chancilleria izenekoak
hiribilduari eman zion arrazoia; hor-
taz, 1529ko epaian ezeztatu egin
zuen 1500ekoa, Hiribildu-Gutunean
ezarritako mugak berriro emanaz,
egoera hau mantenduko baitzen men-
dea amaitu egin arte. 
XVII.aren erdialdean, beste “muga-
rrien apeamendu” bat izan zen;
hobeto esateko, Hiribildu-Gutunean
zeuden mugen gauzatze eguneratua
izan zen. Apeamendu honek,
Bilboko eguneko lurraldetasuna ia
zehatzean hartu zuen; izan ere,
Erandio, Sondika, Zamudio,
Etxebarri, Basauri, Arrigorriaga eta
Barakaldo herriekin zen mugakidea,
zehaztapen topografikozko mugarriak
erabiliz.

Santiago plaza, Bidebarrietarekin
ertzean. XVII. mendeko Bilbo,
Bidebarrieta-Santiago inguruan eratu
zen.

Bidebarrieta kalea, Bilbo sorberriaren
kale errenazimenduko eta burgesa.

Hala izan zen: Bilbok uholde
larria jasan zuen 1533an; 1571n
sute izugarria; 1593an, berriro ere
beste uholde bat, historian zehar
izan direnen artean larrienetarikoa:
zubiak, kaiak, udaletxea... ezereztu
egin ziren.  

Bilbotarren lanzaletasun eta
euskortasunak aurka egin zioten
zoritxarrari eta, urte haietako
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3.3. Hareatza eta Erriberako
kokapen-fidantzamendua, Bilboko
hiribildu-espazioak bezala.

1571ko sute ikaragarrian oso
eraikin gutxi, gotorrenak bakarrik,
salbatu ziren; geroago egin zen
hiribildugunearen berreraikitzeak,
lurzatien eskema gotikoa
mantenduko du. Erregimenduak
argitaratu zituen eraikitzeko lehen
ordenantzak; honen ondorioz,
eraikin berriek horretarako baimena
lortuko beharko zuten, aurretiaz
planoak aurkeztuz. Eraikuntzak,
zuretik harrira aldatu ziren,
jasankorragoa eta arrisku
gutxiagokoa baitzen. Altuera
baimenduak, 22 metro inguru,
Basasen iritziz. Eta lurzatien
aprobetxamendu trinkoagoa.

1550etik 1700era, Bilbori
buruzko lau kartografia kontserbatu
izan dira; XVI.aren amaierako bi

XVII.ean Erriberako Zabalgunearen
sortzaile Santa Maria kalean, egun ere
badaude etxetzar beheko solairu eta hiru
altueradunak, oinezkoaren
laguntasunerako mendetako lasaitasuna
dutenak.

Zezenak Erriberako plaza zaharrean
(Losada-ren olioa). Kontsulatua,
Udaletxea eta San Anton, batuta, jaiak
ospatzen hiribildutarrekin batera.
Bilbotar hiribildutarren arima dibertitzen
da, lekurako loturarik gabe, eguneko
Erriberako Merkatuaren espazio gainean.
Oraingo aldian, ordea, ibilgailuz josita
egoten ohi da.

Inguru-kaleko etxeak, Solokoetxetik.

Correo kalea, “Erriberako zabalgunea”
izenekoan urbanizatua. Irudiaren hondoko
Santiago eta Hareatzearen arteko
konexioa egiten du, Bidebarrietak bezala. 

José de Mazarredo almirantearen
jaiotetxean armarria, bilbotar Alde
Zaharrean.

plano, bata Museo Britanikoan eta
bestea Gerrateko Museoan Madrilen
eta beste bi XVII. mendearen
erdialdekoak, biak Londresen. 

Bilbok ez zuen inoiz militar plaza
izateko bokaziorik; hori zela-eta,
XVII.eko hiribildugintzako garapenean,
militar janzkera, hau da, harresia, alde
batera utzi eta merkatari burgesaren
janzkera laikoaz jantzi zen. Berehalako
ondorioa: hormako etxaldeen arteko
tarteak kentzea eta inguru-kaleko bi
tarteak, hots, erdizirkularrak eta
periferikoak, arautzea, kale-hurrenkera
bihurtu izanik. Lehenago, harresiaren
barrualdeko inguru-kalea urbanizatuko
da, honek garatu baitzuen Barrenkale
la Segunda (Barrena), La Parra (Torre),
Cintureria eta Somera kaleen erradioko
tartea. Geroago, kanpoko inguru-kalea
arrazionaldu zen, Pelota –jokua han
egoteagatik, harresia aurrealde bezala–,
Perro, San Mikel Txorrotak (Lotería),
Matadero (Banco de España) eta
Ronda kaleak erabiliz. Inguru-kaleak
eginaz gero, hauek baitziren aldaurien
aurreko erdi aroko Bilboren mugak,
hiribilduak ausart egin zuen aurrera
Santiago elizako iparralderantz; hau
zela-eta, hiribilduko planoak erradioko
itxura hartu zuen, estilo zentrokide
bereziduna, Santiago izanik armiarma-
sareko erdigune bezalakoa. Aurrerapen
hura, Erriberako Zabalgune bezala da
ezaguna, Santa Maria, Nueva,
Bidebarrieta eta Santiago (Correo)
kaleen inguruan. Erdi aroko bide-
egituraren irizpide jarraikorrak erabili
ziren honetarako. 

Harresi barruko antzinako
esparrutik kanpo Udaletxea eraiki
zen (1680) San Anton ondoan,
Kontsulatuko eraikin berean.
Dorretxe zaharrak, kaleen
ordenamendu orokorrean lerrokatu
eta eguneko erako ataripez osatu
ziren, antzinako Plaza Nagusia itxi
egiteraino. Plaza hau hiribildutarren
topagune bihurtu zen ekonomi eta
aisialdiko jardueretan, bertan egiten
baitziren merkatuak eta herriko
jaiak. 

Hareatzako Zumarkalea sortu
zen, zumarrak landatuz eta
itsasadarra kenduz. Harekin batera
kaiak eta portuko eraikinak egin
ziren, aldi berean La Ribera San
Nikolaseraino osatuz La Sendeja
bidearekin, aingurak eta itsas kateak
egiten zituen La Estufa zeritzon
“sutegia” eraikiz.

Kale berriak delineatu ziren;
horrela, Iturri-bide, Begoñako
Elizatearekin mugaraino iristen zena.
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1573an Zamudioko Atariaren
urbanizazioa hasi zen, horma eta atea
kendu eginaz, Calle Real (Gurutzea)
izenekoaren taxuketa arrazionala hasi
eginaz. Kale horretan hasi ziren
eraikitzen antzinako espetxea eta San
Juan el Real jesulagunen eliza, San
Andresen ikastetxe atxikia zena.

Antzinako “rebales” zeritzotenetan
ere, hobetu egin zen fisonomia; Bilbo
Zaharrean etxe partikularrak eraiki eta
San Frantzisko Komenturako bidea
hobetu zen; Ibenin, “eltzegileen
auzoa” sortu zen, bi barrendegiekin:
Ollerias Goikoa eta Ollerias Behekoa.
Hauetan jardun izan zuten lanean
hiribilduko eltzegile eta zeramikariek,
harresiez kanpo, lehenengo
Urazurrutia aldean, non egon baitzen
“eltzegileen taberna” eta, antza denez,
ez zuten ura eta basa “lantzen”
bakarrik; geroago, artisau hauek beste
bazterrera pasatu ziren, Santutxuko
mutur eta inguruko mendietara,
Gizakundeko elizarantz jaitsiz edo
bertatik igoz. Agian, inguruaren lurra
aprobetxatu zuten, beren lanbiderako
egokia baitzen, Basasek azaldu egiten
zuen bezala.  

1684an Ospitale berria eraiki zen,
Ibeni auzo bereko Jon Santuen
aintzinako elizaren mugakidea,
eguneko Campuzano Institutuaren
lurzatiaren gainean.

Bilbo nuklearraren hazkundea
garrantzitsua izan zen XVII.ean baina,
hala ere, bazeuden orubeak hutsik,
batez ere Jardinez, Nueva eta Ribera
kaleetan; geroago beteko ziren,
Ezkerreko Bazterrerako Bilboren
hedapen garrantzitsua izan aurretik. 

3.4. Inguru-kaleen eta Erribera-
Hareatza Zabalguneko eraikuntzen
azterketa morfologikoa.

Denborazko garapen
desberdinagatik eta funtsezko
ezaugarrietan, komeni da bi espazio
bereiztea:

1. Inguru-kaleak.
2. Erribera-Hareatza Zabalgunea.
Hiribildu gotikoa, erdi aroko

hazkunde-mekanismoen arabera
itxuratu zen: sortze-lan eraiki
berriak, higiezin partzialen edo
orube osoaren ordezteak eta horma
barruko gune eraikia
aldaurietarantz zabaltzeak.

XVII.eko zabalguneak, prozedura
harekin ebakitzea suposatu zuen.
Orube nuklearrak espekulaziorako
xede izaten hasi eta, ondorioz, beren
bolumenak gehitu egin ziren.
Aldauriak, hiribilduko lurzorua
garestitzearen ondorioz, espazio
urbanizatua bilakatu ziren berehala.

San Andres aintzinako eliza,
geroago Jon Santuen parrokia.
Bilbotar barrokoa.

Jon Santuen eliza barrokoaren
oinplanoa.

Jon Santuen eliza eta museoa, San Juan
Real (1614) jesulagunen komentua izan
ziren, nora, aurri-egoeragatik, Atxuriko
parrokia lekualdatu baitzen.                      

Kai berriak sortu eta merkataritza-
jarduera hara lekualdatzearen
ondorioz edo hau arrazoia izanik,
Hareatzako hareatzeen gainean
egindakoak, gizartearen aldeko
sailkapen edo bereizkeria sorrarazi
zuen. Eta hau, arkitektura nagusiaren
desberdintasun tipologikoetan islatu
zen. Burgesia diruduna, poliki-poliki,
Erribera-Hareatzako Bilbo berri hartan
finkatuz joan zen, hiribilduan
kokaturiko merkatari ingeles eta
holandesak bezala.  

Inguru-kaleak eta jesulagunak-San
Andres erlijio-komentuzko multzoa,
egun Jon Santuak eta Euskal Museoa
dena, 1614an hasi ziren eraikitzen.
Harresiak markaturiko taxuketa
jarraituz altxatu ziren, hormako linea
desagertura lurzati luzatu eta estu
perpendikularretan. Emaitza, hondo
gutxiko etxaldeak ziren, alde
bietarako irteeradunak. Bolumena
amaitzera jotzen zuten, izaera
espekulatiboaren ondorioz zeren
altuerak, orokorki, bi solairutan
mantendu baitziren. XIX. mendean
gehituko ziren altuerak, seira eta baita
zazpira ere. 

Erribera-Hareatzako eraikuntzak,
ordea, beste era batera sortu ziren.
Salerosketaren ondorioa izanik eta
gotiko aldien nekazariek beren
baratzetara iristeko taxuturiko bideen
lerrokadurak jarraituz antolatu ziren.
Emaitzazko bolumenak desberdinak
dira. Finkak-soroa ziren jarduteko
unitatea, lur-tratulariak hiribilduaren
zatiki bihurtuko zituenak. Lehendik
zeuden bideak landa lurretik hiribildu
bidera aldatu ziren, gurutzaguneetan
etxaldeak erantsiz.

Espazio oso honetako behin betiko
urbanizazioa XVII.ean hasi bazen
ere, amaiera XVIII.ean izan zen. 

XVII.eko hiribilduaren hedakuntza
zela medio, Alde Zaharra definitua
eta perfilatua geratu zen XIX.eraino.
Ordutik aurrera, funtsean iraultza
industrialaren ondoriozko hazkunde
demografikoaren prozesuaren
emaitza, hau dugu: XIX.ean Bilbok,
itsasadarrez bestaldeko Abandoko
lautadetan garatu zuen zabalgunea.

Bilboko Euskal Museoa. Jesulagunen
aintzinako komentua, desjabetu egin zen
Carlos III.aren aginduz, 1767an Konpainia
kanporatu izan ostean. 
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1.- XVIII.eko europar
merkantilismoa, iraultza handien
ataria.
XVIII.eko Europan ugari izan ziren
dimentsio historikodun aldakuntza
sakonak.

Ilustrazioa eta Arrazionalismo
kartesiarra sartu ziren XVIII.eko
ekonomia kontrolatu zuten elite
ilustratu, erregeen arteko zenbait eta
burgesien artean. Polarizazio sakon
batean sortuko ziren,
absolutismoaren aurrean, ideologia
berriztatzaileak, matxinadak eta
gerrate zibilak; izan ere, alde bateko
edo besteko hiribildutarrek bizitza
eman baitzuten haien ideiak
defendatzen.   

XVIII.eko lehen erdialdetik sortu ohi
ziren nekazaritzako soberakinek,
merkataritza eta anaidiko
kapitalismoari jauzia egiteko aukera
eman zioten, kapitalismo industrial
hiribildukoa bihurtzeko. Ondorioz,
tekniken eta lurrean produkzioko
harremanen aldakuntzak aukera eman
zien haien jabeei lehen sektorearen
ekonomia egiazko nekazaritza-
enpresatan bihurtzeko.  

Nekazaritza-soberakinak sendotu
egin zuen merkataritza ingeles eta
holandesa. Soberakin hura
hiribilduetan inbertitzeak eman zuen
aldakuntzen arteko funtsezkoena:
Industriako Iraultza; artisautzako
tailerretik fabrika, makinismoa eta
industriako kapitalismora.                    

Ilustrazioak eta nekazaritza-
soberakinak, gizarte-ohituretara
aplikatu ziren; iragan aldietako
goseteak ere erabat murriztu ziren
eta, honen ondorioz,
Mendebaldeko Europako mende
amaierako hirugarren iraultza
handia sorrarazi zen: Iraultza
Demografikoa. Heriotza-tasa neurri
handi batean murriztu zen (% 40tik
% 30era) jaiotza-tasa handia
mantenduz (% 35). Ondorioa,
biztanleen oso hazkunde handia
izan zen XIX. mende osoan zehar. 

Bilbotar ontzitegien garapenerako
aparteko interesa zuten itsas
merkataritzako ibilbide berriek. Hain
zuzen ere, hauexek behartu zituzten

Bilboko Kontsulatua eta beronen
flota merkataria aldi berrietara
moldatzera.

-Lehen ibilbideak Europako ipar
eta hegoaldea komunikatu zituen,
mediterranear nekazaritza eta
Iparraldeko Itsasoko inguruen
artisautzaren arteko merkataritzan
jarduteko.

-Bigarrenak, ekialdeko europar
produkzioa mendebaldekoarekin
komunikatu zituen, hark amerikar
eta asiar produkzioa honi saltzen
baitzizkion. 

-Hirugarrena, Ekialde urruneko
bidea zen, ingelesen pean, Europari
Txina eta Indiako produktuak saldu
egiten zizkiona. 

-Amerikar ibilbidea, aldi
merkantilistan oso garrantzi
handikoa, Europa, Afrika eta
Amerika erlazionatu zituen; edo
gauza bera dena, beltzen esklabo-
merkatua, europar eskuzko
produkzioa eta amerikar
nekazaritza-produkzioa. Bolumen
ekonomikoa zela-eta, lehiatu egin
zuten europar nazioek. Gauza jakina
zen beronek sorturiko onurek,
merkataritzan nagusitasuna zuen
herrialdeari, kontinentala eta
politikoa ere emango zizkiela. 

2.- XVIII.eko Bilbo, zentralismo
borbondarren eta foru-
tradizionalismoaren bitartean.

Espainiar XVIII. mendea, erregerik
gehien izan dituzten europar bi
familien arteko gerrate
dinastikoarekin hasten da:
Habsburgo familia, Carlos II.a
1700ean seme-alabarik gabe
hiltzean eta Borbon familia,
espainiar tronurako Anjou-ko Felipe
V.a izanik eurotako lehena.

Europa, familia baten edo
bestearen alde jarri zen
Ondorengotza Gerratea (1700-1714)
izenekoan. Gerratea, iberiar
lurraldean garatu zen. Borbon
familia izanik hartan irabazle,
besteak beste, Frantziako Luis XIV.a
“Eguzki” Erregearen aurkako foru-
legeriak deuseztatu ziren; azken
finean, zentralismoa, ilustrazioa eta
frantses nagusitasuna Europan.   

Espainiar XVIII.ak Felipe V.aren
(1700-1746), bere seme Fernando
VI.aren (1746-1759) eta Carlos III.a
Ilustratuaren (1759-1788)  eta,
XIX.erako bidean, Carlos IV.aren
(1788-1808) erregetzak izan zituen.
Borbon eta Bonaparte txandatu ziren
tronoan XIX.aren hasieran,
europarrak, eta baita euskaldunak
ere, inoiz izan diren gerrate
gogorrenetakoan zatituz: Napoleon

5 kapitulua. XVIII. mendea: Bilbo barroko, garbi, gainezkatu eta aldakorra.

Bilboko udaletxea, zeinetik Losadak mazukariak eta majak pintatu baitzituen
hondoan San Antoneko dorre barrokoarekin. Hark zuzendu zuen tokiko burgesiaren
ekonomi aldakuntza. (Bilboko udaletxeko alkatetza).
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absolutismoen aurka; Ingalaterra
Napoleonen aurka; Espainiar
Askatasuneko Gerratea... Denboraldi
lazgarri hura Vienako
Konferentziarekin eta Alianza
Santuko Itunekin (1814) amaitu zen. 

XVIII.eko elkarren segidako
gobernuek indartu egin zuten beren
arrazionalismo zentralizatzailea. 

Ondorengotza Gerratea zeritzona
amaituz gero, monarkiak Nueva
Planta motako dekretuak eman
zituen, ondorioak izanik Valencia
(1707),  Aragoi (1711), Mallorca
(1715) eta Katalunian (1716).
Herrialde haiek, Artxiduke Carlos
Habsburgo galtzailearen alde
borrokatu zutenek, galdu egin zuten
euren zuzenbide foralak, gaztelar
zuzenbide pean geratuz. Nafarroa
eta Euskal Herria, aldiz, Borbon
familiaren aldekoak izanik, Nueva
Planta dekretuetatik salbuetsita
geratu ziren, euron zuzenbide
historikoak neurri handian
mantenduz. 

Baina 1717an, prozesu
zentralizatzailea Bizkaira ere iritsi
zen. Errege Dekretu bidez “portu
lehorrak” edo aduanak itsas
portuetara lekualdatu ziren, foru
erregimena hautsiz. Merkatari, landa
lurreko jauntxo edo baserritarrek,
dekretuak euren errentetan aurkako
eragina zuenez gero, altxatu egin
ziren haren aurka. Matxinada 1718an
izan zen. Armadek altxamendua
zapalduz gero, aduanak Orduña,
Balmaseda eta Gasteizera itzuli ziren
1722an. Matxinada hark, Gatzaren
Estankua izenaz, Olivares-eko Konde
Dukearen asmo zentralizatzaileen
aurka 1634an gertatua oroitarazi
zuen. 1718ko matxinadan,
matxinatuak fusilatu egin zituzten,
zenbait San Antoneko hormen
aurrean, Bilbon. Beste matxinada bat
gertatuko zen Gipuzkoan eta Bizkaiko
ekialdeko mugan 1766an, ogiaren
prezioa igo zela-eta. 

Carlos III.aren despotismoa,
ministroen gutxiengo ilustratu batzuen
laguntzaz, fanatismo eta jakite-
ezengatik oraturiko gizartea
modernizatzeko saiatu zen. Bere
gobernuek eduki sozialeko eta
ekonomia modernizatzeko neurriak
hartu zituzten. Ahalegin txalogarri
honetako adibide bat euskal lurretan,
Euskalerriaren Adiskideen Elkartea
izan zen.

2.1.- XVIII.eko bizkaitar
ekonomiaren oinarriak.

Euskal ekonomiak, bizkaitarrak
gehien bat, hazkunde handiko zikloa
mantendu zuen XVIII.ean. Gehikuntza
demografikoan izan zuen eragina;
biztanleria, mendearen hasieran
75.000 bizilagunetik 111.000
bizilagunera gehitu zen 1799an.

Lehen sektoreak, burgesiak eta
nobleziak landa lurreko jabegoa
eskuratzeko inbertitu izanik,
errentagarritasuna zuen helburu,
artoaren produkzioa orokortuz. Eta
honek, artoak alegia, ordeztu egin
zituen garia eta sagastia
euskaldunak elikatzeko dietan. 

Bigarren sektorea burdin minerala
ateratzean eta urezko burdinoletan
oinarritua zen; baita ontzigintzan,
larrukitan eta gipuzkoar zenbait
arma-fabriketan ere. Burdinolak,
altzairugintzan teknika berriak ezarri
zirenetik, 1722. urte inguruan, hasi
ziren zaharkitzen. XIX.aren
hasieran, gure burdinola gehienak
itxita zeuden, sorta honetako  

“Mea eta burdinolen ibilbidea”
delakoan ikus daiteken bezala.

Itsas sektoreak atzerakada handia
izan zuen Zorrotzako Ontzitegien
monopolioa apurtu eta El Ferrol,
Kartagena eta Cadizekin lehian egin
behar zutenean. Bilbotar ontzitegiak
herrialdeko merkatua hornitzera
pasatu ziren. 

Arrantza, baxurara bideratu zen.
Sardina izan zen arrantzan
funtsezkoa, zituen etekin
handiagatik. 

Burgesiaren, batik bat

El Pobal izeneko burdinola, non, Triano mendietako burdina lantzen baitzen
Barbadun ibaiko uraren indarrez.

bilbotarraren, interesa,
komunikabideak hobetzean zentratu
zen, Urduñako bidetik gurdien
trafikorako moldaketa eginaz:
Gandetxo Haitza ireki zen, finantzen
aldetik Jaurerria, Udala eta Bilboko
Kontsulatuaren artean egindako lana,
sari peko bide bezala planteatua.

Bilbotik mantendu egin zen
Europako iparraldearekin
merkataritza eta kolonia
amerikarrekin kontinenteen artekoa
hasi zen. Honen adierazpena izango
da geroago “Compañía
Guipuzcoana de Caracas” zeritzona.

Arana jauregiko atariaren aurrealdea,
Belostikalen. Jauregi manierista hau,
gaztelar aragoiar eredukoa, argia eta
aireztatzea emateko barrualdeko patio
txiki baten gainean dago egituratua.
Taila erromanista landuzko fatxada
honetatik iristen da bertaraino.
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borroka hasi berri  hartan, bilbotar
burgesiak banatu egin zituen
irizpidea eta indarra. 

XVIII.ean, burgesia eta Bilboko
jendeen interes ekonomikoak ez
zetozen bat elizate mugakideetako
bizilagunenekin. Pentsamendu eta
interesetan desberdintasun honi
esker, bilbotarrek Euskal Ilustrazioa
garatu zuten, “Azkoitiako
Zanduntxoak” eta Euskalerriaren
Adiskideen Elkartearekin batera
1765.etik hasita. Bilbotar
liberalismoa nabaria izan zen XVIII
eta XIX. mendeetan. 

XVIII.eko hirugarren hereneko
Bilbo hartan ahalegin serioak egin
ziren merkataritzako kapitalismotik
industrialera pasatzeko.
Merkataritzak, industriak eta
itsasketak aberastasuna eman zieten
Bilbori, beste burgesietan ez bezala.
Eta burgesia aberats hura izan zen
Lur Lauak hiribilduarekiko zituen
liskar jarraikorren xedea. 

2.2.- Gizartearen sektoreak.
XVIII.ean gutxi izan ziren gizarte

barruko tentsio eta iskanbilak
Bizkaian eta Bilbon.

Hiribilduko kapitalak nekazaritzan
egindako inbertsioak eta indianoen
dirutzek birbaloratu egin zuten lurra;
hori zela-eta, nekazaritzako lur
txikien tradizioko jabeak, beren
lurren maizter bihurtu ziren,
egindako lanagatik etekin txikiagoak
lortuz. 

Sektore garrantzitsuenak hauek
ziren:

- Landa lurreko noblezia, lur eta
nekazaritzako errenten jabea,
gorantz zihoana XVIII.ean.

-Merkataritzako burgesia,
kapitalista edo industriala, beren
diruekin eta guzti nobleziarekin
ezkontza bidez elkartu zena,
horretara gizartearen aurreko ospea
gehitzeko.

-Kleroa, kultua eta aberatsa,
kulturarik gabeko herri baten gidari.
Aldi berean, elizetako patronatuen
soldata pekoa zen.

-Baserritarrak, etxe eta lurraren
jabe txikiak edo maizterrak, XVIII.
mendean familiako soroa saldu
behar izatearen kasuan.

San Nikolas, zortzi aldeko solairuko
eliza barrokoa, Ignacio de Ibero izene-
koak eraikia. 1743.

2.3.- Burgesia bilbotarraren jokaera.-
Gizarte-ekonomiazko egituraketa

honetan, bilbotarrek aparteko
jokaera izan zuten: 1699ko
Ordenantzak izan zirenetik,
hiribilduko merkataritzan nagusi
bihurtuz joan ziren, burgostar,
ingeles edo holandesak baztertuz.
Bilboko portuak, XVIII.ean esportatu
zen penintsulako artilearen %49 bat
lekuz aldatu zuen. 

Bilbon instalatu zen, 1714an,
Factoría Real de Tabaco zelakoa,
beste sektoreetan krisialdi larriak
gertatu ziren bitartean. 

Bilbotar burgesiak, XVIII.ean
sorrarazitako gatazka desberdinen
aurrean, berenak ziren
merkataritzako interesak aldezteko
hartu zuen joera argia. Ingalaterra
eta Holandarekin gerrate aldietan, bi
herrialdeokin izan zituen
merkataritzako harremanak;
matxinada izan zenean, bi suren
artean egon zen burgesia: edo
aduanarik gabeko merkatua
penintsula osoarekin edo portu
franko izaera mantentzea Europa eta
penintsularen artean, aduanekin.
Babeskuntza eta truke askeko

San Nikolas elizako fatxada. Bilbo erdi-
erdian dago, Hareatzean bertan.

3.- Bilboko hiribildugintza
XVIII.ean, sendotua tokiko
burgesiarako. 

XVIII.ean tokiko burgesiaren
enpresarako espirituak kapitala
pilatu zuen, penintsulako beste
burgesiek zorroztasun eta aldi
txarrak jasaten zituzten bitartean.
Aberastasun hura Bilboko biztanleri
osora hedatu izanik, demografia
neurri handi batean gehitu zen, alde
batetik hazkunde begetatiboagatik
bai, baina, batez ere, inmigrazioko
saldo positiboagatik. Bilbo, diru eta
lanerako aukeraren irudia zen;
hiribildu oparoa izan genuen. 

Hiribildugintzaren ikuspegitik,
XVIII.eko Bilbo “garbia” eta “polita”
izan zen; gutxi hasi zen eta
espekulazioko hiribilduko
eskemekin; izan ere, biztanleriaren
soberakinak ez zuen etxebizitzen
eskaintza egokirik izan baldintza
eskuragarritan. Mende osoan zehar
sinbiosia izan zen etxebizitzen
jabeen eta interes higiezinen artean.
Higiezineko jabe haiek udal botere
politikoa burutu zuten; berberak
izanik, beren interesak zaindu
zituzten, garapen sozial edo
hiribildugintzakoaren aurretik. 

Mesedeko eliza barrokoa, izen bereko
zubiaren oinean. Eliza bezala bere
egunak amaituta, Udalak musika eta
kultur jardueretarako egoitza bezala
erabiltzen ohi ditu bere espazioak.
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3.1 Demografia hazkor bat.
Mercedes Mauleón historiagileak,

fogerazio eta biztanleen zentsuekin
jardun zuen lanean. Bere iritziz,
bilbotar biztanleria 6.000 bat
biztanleetatik XVIII.aren hasieran
10.000 baino gehiagora pasatu zen
mendearen amaieran; horrela,
mende hartan, biztanleria %40
inguru hasi zen. Hazkunde
handiagoa izan zen mendearen
bigarren erdialdean. 

Biztanleri hura, neurri handi
batean, inmigrantea izan zen; M.
Mauleón-ek San Antoneko
parrokiaren gainean lorturiko
datuekin aipatu duen bezala, ume
bataiatuen  %16 bilbotar guraso
bitako ondorengoak ziren; baina %
53, bi guraso ez bilbotarren
ondorengoak ziren. Zifrak eta
ehunekoak parekoak ziren
demografoak azterturiko beste
parrokia batzutan. 

Atzerritarrei bertakoei bezalako
frankiziak ematen zizkieten
nazioarteko itun desberdinen -
Munster, Pirineos, Nimega,
Riswíck...- ondorioz, jarraitu egin
zuten atzerritarrek Bilbon kokatzen,
hiribildu honetako eta euron
jatorrizko herrialdeen arteko
merkataritza zuzenean antolatzeko.
Berritasuna izan zen inmigrante
ingeles edo holandesen murriztapen
txikia, frantsesek ordeztu egiteko.
Haztapenak 300 atzerritar inguru
ematen dute, europar herrialdeetako
jatorrizkoak, bilbotar
merkataritzaren %5 bat
kontrolatzen. 

García Merinok –Guiard-en
datuak erabiliz–, XVIII.eko jarduera
ekonomikoa, honetara banatua zela
azaldu zuen: %39 artisauak; %31,
hirugarren sektorea, funtsean etxeko
morroi eta neskameak; % 10
merkatariak;  %6 elizgizonak.
Gainerako %14, jardueren hamar
mota desberdinen artean,
ehunekoen arabera adierazi ez
egitekoetan alegia, sakabanatua zen.

3.2. Hiribildugintza jarraikorra,
baina ahula.

XVII.ean, Bilbok, Zazpi Kaleetatik
Hareatzera biratu zuen bere zentroa;
XVIII.ean, dinamismo ekonomiko eta
sozialak badirau hareatzean
arkitektura aipagarriak sortuz, garaiko
egoitza burgesei dagokien bezala. 

Hiribildu merkatari, burges eta
periferikoaren izaera hartu zuen.
Izan ere, barne-komunikabideen
ardatzetan garatua eta Ibeni, San
Nikolas eta Bilbo Zaharreko
“rebales” zeritzotenetan zegoen
oinarritua.

Hiribildugintzako jarduketa,
hurrengo funtsezko irizpideetan
zentratu zen:

1.Zenbait bigarren mailako
kaleren eta etxalde irekien garapena,
eta baita hiribilduaren apaindura
ere, ekintza puntualak direla medio. 

2.San Nikolaseko eliza
barrokoaren eraikuntza, zeinaren
inguruan egingo baita hiribildua,
espazio hurbilak urbanizatuz. Obra,
1743 eta 1753 urte bitartean egin
zen, Ignacio de Ibero izanik haren
zuzendaria. 

3.Eraikin zaharren berriztatze edo
birmoldaketa, etxe zaharrak
lurreratuz eta beren orubetan eraikin
modernoago eta dotoreagoak eraikiz;
hau, neurri handi batean, mende
haren amaierako Plan Loredo
zelakoaren ondorioa izan zen.

4.Hiribildu-jarduketa trinko baten
plana Erribera, Correo, Hareatza
aldean. 

5.XVIII.eko bigarren erdialdean,
Santiago eta Ascao bitarteko
alderako, hau da, etorkizunean
Plaza Barria izango zenerako,
hiribildugintzako konponbideak
bilatu ziren; 1790ean, Alejo de
Miranda izenekoak plazako proiektu
bat idatzi zuen, mende hartan egin
ez zena.

Yohn (La Bolsa) jauregi barrokoa
(1727), gaur ikusten den bezala,

SURBISA eta Gaztekintzaren aldetik
eta 1983ko uholdeen ondorioz

Udaleko Gizarte Etxea bihurtua.
Besteak besteko  berritasunen artean,

beste altuera bat gehitu zitzaion.

Kale berri irekiak, hauek izan ziren:
San Bixente Martiria (Berria), 1740an.
Zurradores (Fueros, Plaza Barriaren
aldekoan, Hareatza eta Ascao
bitartean); San Frantziskoko
urbanizazioa; Begoñara igoeraren
berrikuntza, Mallonako Galtzadak
eraikiz 1745eko udal erabakiaren
bidez; Marzana eta Beatas kaleak,
Bilbo Zaharrean eta Paseo de Volantin
Salveraino, San Nikolasen.

Gehikuntza demografikoaren
ondoriozko etxebizitzen
beharrizanaren arazo larriak behartu
egin zuen –1764ko Errege Zedularen
bidez – etxeak eraikitzera,
Kontsulatuaren kargura, Ronda eta
Hareatzean, Pelota kaletik Sendeja
kalera eta Ascao eta Correo bitarteko
lurretan. Hauek, hiribilduko lorategiak
ziren. Udalak zedula hura bete ez
zuenez gero, Loredo sindikoak
adierazpena egin zion 1789ko
Erregearen Kontseiluari. Eta, horren
bidez, eraikuntzen plan bat aurkeztu
zuen, Bilbon zegoen biltegi eta
etxebizitzen hiribilduko eta
merkataritzako beharrizanari aurre
egiteko. 

Gortazar jauregia, XVIII.eko barrokoa,
berritua, familiako armarri ikusgarriarekin.

Plan Loredo izenekoak, horretara
baitzen guztiongandik ezaguna,
laburbilduz, hurrengoa egitean
gauzatu zen: Bilbon zeuden orube
hutsetan, 258 etxebizitza izango
zituzten 86 etxe eraikitzean. Orduan
ere Udaleko boterea kontrol pean
zuten jabeak eta higiezineko
errentadunak aurka egon ziren.
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XVIII.eko interesen gatazka honek,
merkataritzako burgesiaren beraren
sektoreak elkarren aurka jarri zituen;
batzuek, hiribilduko jabeen interes
ekonomiko eta espekulaziokoak
defendatu zituzten batik bat; beste
batzuek, gainera, hiribilduaren
garapena defendatu zuten ikuspegi
sozialago eta eraikitze zaleago
batekin. Izan ere, azken aipatuek
itsasadarraren gaineko jauzia
planteatu zuten jadanik, ezkerreko
bazterrean. Espazio ziurragoa eta,
altuagoa izanik, eurien aurrean
babestuago egoteagatik planteatu ere.
Egia esan, jauzia ez zen egin
oraindik; gatazkatik, bestalde,
hurrengo emaitza urriak izan ziren:

-1789an “Jauregia” eraikitzea,
Francisco Gómez de la Torre zenaren
lana, “La Estufa” aldean aurreikusitako
jarduketa multzoaren barruan. Jauregia,
etxebizitzak eraikitzeko berregokitua,
XX. mendeko laurogei hamarkadan
Udalaren eta aldeko hiribildutarren
arteko liskarbide izan zen:
etxebizitzetarako baimenaren ordez,
hiribildutarrek hobeto zeritzoten
jauregia sozial, osasun... eta abarreko
ekipamendurako. Azkenean, Udalak La
Bolsa eraikina hautatu zuen
ekipamendu sozial publiko bezala
berregokituz. Eta eraikin hau ekimen
pribaturako utzi zuen. 

-Plaza Barri arkupeturako Alejo de
Miranda arkitektoaren proiektua.
Asmo hau, higiezineko jabeen
interesak eta beste arkitektoen parte
hartzea zirela-eta, ez zen errealitatea
bihurtu hurrengo menderarte.

-Esperanza eta Vda. de Epalza
kaleak sortu ziren, Areatzearen

Luis Paret, Bilbora erbesteturiko pintatzaile
liberalak, Santiago Plazako iturriak, exentu
eta ikusgarriak eta Jon Santuen Plazatxoaren
(1786) beste hau, atxikia, eraiki zituen,
neoklasizismora bidean barroko estiloan.

Goiko eta beheko argazkia. Iturria
Santiagon. Paret-en lana da, Jon
Santuenakoarekin uniformetasun
estetikoa duena. Carlos III.aren aldietako
barrokismo ilustratua (zehaztasuna).

XIX. europarra, iraultza
handietako mendea izan zen:
kulturala, politikoa, osasunekoa,
demografikoa eta industriala. 

XIX.na espainiar Estatuan, Europa
erraustu zuten iraultzetara hurbiltze
berankorra izan zen:
desamortizazioak; Bankaren Legea
(Banco de Bilbao, 1857);
industrializazio zatikatua;
absolutismotik liberalismora eta
honetatik lehen saio
errepublikarrera; azken kolonien
galera... Eta mendearen hasierako
gertaerak, topikoak aipatzearren,
Napoleonen armada frantsesaren
indarrez sartzea eta Askatasuneko

aldeko hiribilduko bideak bezala.
Vda. de Epalza honek La Estufa
izena izan zuen, zergatik-eta bertan
zegoelako ontziak istinkatzeko break
berotzeko labe bat. Geroago,
Udalak, jarduera haren oroimena
utzi zuen Esperanza eta Vda. de
Epalza kaleen elkarbideko kalezulo
edo kantoian.

-Plan Loredo zela medio, zenbait
etxe eraiki ziren Ronda kalean.

-Apaindurazko lanak egin ziren
hiribilduan, ederra eta garbia baitzen
kontsideratua. Haien arteko
adierazgarrienak San Antoneko dorre
berria, Paret-en iturriak eta Plaza
Nagusi zaharrean harresien aztarnak
lurreratzea genituen.

6 kapitulua. XIX. mendea: Bilbo historikoaren gainbehera eta itsasadarraren gaineko “jauziak”.
Neoklasizismoa eta historizismoak. 

dezimononiko haren kudeatzaileek
jakin izan zuten beharrezkoa zela
“allende la puente”, itsasadarreko
ezkerreko bazterrean alegia, hiribildu
berri bat sortzea. Eta hori lortzeko
saiatu ziren, hiribildu bezala hil baino
lehenago. 

XIX.ean oraindik egon zen
“hiribilduaren sortze eta definizioa”
Alde Zaharrean. Eraikin aipagarriren bat
sortu zen, Silvestre Lopez arkitektoaren
Plaza Barria bezalakoa. Baina “Bilbo
historikoa” gainezka zegoen jadanik.
Bai espazioan eta baita demografian
ere. Higiezineko espekulazioa espazio
txiki hartan, karlista eta liberalen arteko
borroka dinastikoak, gudaldien
ondorioa izan zutenak; haiek

Gerratea eta Cadizeko Konstituzioa
izan ziren. 

Euskal XIX. mendeak irakurketa
dialektiko bikoitza izan zuen:
industrializaziorako ereduaren
garapen bizia mendearen amaieran
baina borroka sozial politiko gogorra
betidaniko foruak mantendu edo
deuseztatzeagatik. 

XIX.na Bilborako, hiribildu
historikoaren gainbehera izan zen:
Bilboko hiribilduaren espazioa ezin
zen garaikide aldira iritsi eskuineko
bazterreko zeharrune ia
“melankolikoan” sartuta, nahiz eta 500
urte luze baino gehiagotan
erosotasunez bertan bizi izan. Bilbo
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Sendeja kalea, nekazarien aintzinako
bidea, XVII.ean hiribildugintzaren alde-
tik antolatu eta  XVIII.ean zehar eraiki-
nez bete egin zen. 

hiribilduan izan zuten ezarpena;
ekonomia historikoa “iraultza
industrialaren” metodoetara eta espazio
industrial berrietara moldatzeko
beharrizana... hil ala biziko egoeran
jarri zuten hiribildua. XVIII. mendeko
Bilbo garbi eta atsegin hark eraikuntza
andeatu eta pilatuak sorrarazi zituen
XIX.ean; edo garbitasuneko egoera
txarra, bizilagunen pilaketekin,
azpierrentamenduekin... Bizilagunen
pilaketaren ondorioz, jabeek bertan
behera utzi zituzten beren etxeak eta
hauek andeatuz joan ziren, prozesu
honek jarraipena izanik Alde Zaharrean
XX. mendeko hamarkadetan zehar.
1983ko uholdeak jasan eta gero,
Udalak, Bilboko perimetro historiko
osoaren zeharberritzea SURBISA
erakundeari enkargatu zion,
horretarako baitzuen sortu. Horren
emaitza dugu Zazpi Kaleen, bai
gizartearen aldetik eta baita
merkataritzarenetik ere, eguneko begi
bistako indarra. Zazpi Kaleen toponimo
hau, aintzinako Bilbotik dugu hartua. 

Gauzak horrela, XIX.ean indarra
hartu zuen hiribildua, itsasadarrez
bestaldeko beste udalerri bateko,
Abandoko Elizatea alegia,  ibarraren
gainean hedatzeko ideia. Eta bilbotar
udalbatzak proiektuen lehiaketen
deialdia egin zuen; izan ere, XIX.eko
hasieran hasi zen prozesua,
Abandoko “Bakearen Portua” eta
Zamakolada izenekoekin. Beste saio
batzuk ere egin ziren, Plan Loredo
kasu. Puntu gorena izan zuen
Atxukarro, Alzola eta Hoffmeyer
zeritzotenen zabalgunearekin.
Hiribildugintzako geroagoko
formulazioak, Epalza, 1900; Ugalde,
1904..., nahiz eta funtsezkoak izan
beren garaietan, Atxukarro, Alzola eta
Hoffmeyer aipatuen “lerro lodiko
marrazki pragmatikoaren” mugaketak
baino ez ziren izan.  Edozein
kasutan, bai Epalzaren zabalgunea
zein Ugalderena edo Gerrate Zibilaz
gerokoak ere, hiribilduaren garapen
sozial eta ekonomiko geldiezinaren
hiribildugintzaren beharrezko
moldaketak izan ziren. Eta hiribildu
hori itsasoari begira zegoen itsasadar
bidez, burdina eta hiribildutarren
espiritu ekintzailea izanik ezaugarri.

Goian eta eskuinera. IES Campuzano,
Atxurin, Erromesen aintzinako Ospitale
Zibila,  ustez S. Pérez eta G.B.
Orbegozoren  (1818) obra neoklasikoa. 

Bakearen Portu eztabaidatua eta
Zamakolada

1801ean, Silvestre Pérez (1767-
1825) Bilbon erbesteturiko arkitekto
liberalak, Godoy-ri aurkeztu zion
“Bakearen Portua” proiektua bai
interesgarria zela, kokamenagatik eta
baita taxuketa orokorragatik ere.
Funtsezko arazoa, hiribildua eta
eskualdeko elizateen arteko aspaldiko
polemikan sartuta egotea izan zen
baina, Zamakolaren esku politikoa
zela medio, azken aipatuen aldera
ebatzi zen. Hori zela-eta, proiektuak
Abandoko lurrak okupatu zituen San
Frantzisko, Basurto eta Olabeaga
bitartean, Bilbo historikoa ezertarako
kontutan hartu gabe; izan ere, Bilboko
Udalak 1988an argitaratu zuen
“Bilboko Zabalgune Proiektuaren
Memoriari sarrera” delakoan Javier
Zenikazelaia eta Iñigo Saloña
zeritzotenek idatzi zuten bezala,
“...marrazkian ez dio zubi bakar bat
bera ere egiten Bilbo historikoari”.
Silvestre Perez arkitektoaren
hiribildugintzako eredua
“iluminismoko hiribildua” zeritzon;
beste batzuek “ilustrazioko
arkitektura” deitu izan diote. Ordena
eta kaosa nahi zituen egokitu; plazak
etorbideekin; edertasun partikularrak,
denak desberdinak, ondo neurturiko
hiribildu-antolaketa batekin, nahiz eta
planorik ez dagoela iruditu izan...
Ibiltaria kantoi bakoitzean, berrizale
eta ezustekoa izateagatik, ikusmenaren
bidez liluratzeko hiribildugintza
barrokoaren aspaldiko ideia baino ez
zen.

Baina Bilbok arriskuan zekusan
bere etorkizuna eta Silvestre Perez
arkitektoaren proiektuaren aurka ekin
zuen indar betean. Frantsestuak berak
egin zituen Mutriku, Bermeo,
Durango eta Donostiako udaletxeak.
Berriro ere, Bilbok aurka egin zion
eskualdeko espazioari bizirauteko eta
hasi zuen prozesua. Bestalde,
hiribildugintzako proiektuak berak ere
zenbait gabezi jasan egiten zituen
etorkizuna aurreikusteko. Proiektuak
ez zuen Volantinen gaineko Bilboren
hedapena sartzen, ezta hiribildu
historikoa berregokitzen ere. Labur
esanda, ez zegoen espazio
historikorik. Horretara, bilbotar
burgesiarentzat eta bere
ahalbideentzat errazagoa izan zen. 

“Silvestre Pérez” proiektuaren alde
on garrantzitsuena, Bilbo, beronen
hiribilduko perimetroaren
nahikotasun eta osasunik ezari behin
betiko eran aurka egitera behartu
izatea izan zen. Zeregin horretan

Txakurraren Iturria (1800), pertsonentzat
txorrotekin eta animalientzat
uraskarekin, bilbotar higienismo
ilustratuaren azken iturria izan zen.
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Plaza Barria, arkupetua eta neoklasikoa;
artegile batzuek parte hartu zuten berau
eraikitzeko baina, funtsean, Silvestre Perez
(1819) eta Avelino Goikoetxea (1840).

Arkuetako plaza edo Plaza Barria
(1796 - 1851)
1972tik hona, neoklasiko estiloko
historia artezko monumentua dago
kontsideratua. 

1786ko Plan Loredo zelakoa
erabateko aldakuntza izan zen
Correo, Sombrerería eta Ascao
aldean, jabeen interesen aurka eta
hiribildu moderno baten
hiribildugintzaren alde. Alejo de
Miranda izan zen, 1796an, geroko
plazaren lurrak mugatu zituena. Garai
hartan Gortázar, Ampuero, Perez de
Nenín, Vildosola, Larralde, Zubiria,
Victoria de Lecea... merkatari
boteretsuen soroak edo lorategiak
ziren oraindik, 1918ko katastroan ikus
daiteken bezala. Landa-lur bat,
nekazaritzako eraikinen bidez
hiribilduko trokatu beste batean
aldatzeak azaldu egiten du, sorrarazi
zituen interesak direla bide, behin
betiko eraikinaren prozesu traumatiko
luzea. Honek azaltzen du, baita ere,
Bilbo izatea udaletxea
hiribildugunearen erdian, plaza
nagusian alegia, ez duen apurretakoa,
zeren periferiara, Ibarra familiakoen
hariztira baitzuen lekualdatu.
Desjabetzeak 1819an izan ziren eta
1821ean lehendik eraikitako
aparamenak, nekazaritzakoak izan
zein izan ez, eraitsi egin ziren.

saiatu izan zen XIX. mendearen lehen
erdialdean zehar. “Bakearen Portua”,
hiribilduaren diseinu handinahi hura
ez zen egin... Baina behartu egin zuen
burgesia Bilboren etorkizuna zirti-
zarta planteatzera.

Mallonako antzinako hilerriaren
aurrealdea, Juan Bautista de
Belaunzaranen lana. 1808an eraikia
lehena izan zen Bilbon eliza barruan
edo beraren ondoan ez zegoena.  

Euskal Herriko eta Bilboko egoera
politikoa zela-eta, eraikuntza eten
egiten ohi zen behin eta berriro.
Ilustrazioa, Frantses Iraultza eta
estamentuko kasten ondorengo
tokiko burgesiarentzat gilotinak
suposatu zuen “ikara” izan ziren aire
politiko berriak. Lurren jabeek
“erresistentzia pasiboa” bezain argia
egin zuten. Batetik espekulaziorako
gogo handiko jabeak baina bestetik
udal politikaren kudeatzaileak
zirenez, “jarraibide ona” eman
behar zuten. Hortaz, ezin izan zuten
euron higiezineko interesen alde
argiro jardun. 

Eguneko eraketa, elkarren
segidako proiektuen emaitza dugu:
Alejo Miranda (1794), Agustin
Humaran (1805), Silvestre Pérez
(1819) -nork, funtsean, taxuketa egin
zuela uste baita- , Antonio Etxebarria
(1828) -Perez-en jarraitzailea-  eta
Avelino Goikoetxea (1840), nork
proiektuaren azken eraberritzea egin
eta obra amaitu baitzuen 1851n.

1900era arte, zentro nagusia Foru
Aldundiak okupatu zuen. Han egon
ziren, baita, Ingeniarien Eskola,

Burtsa (Epalzak Navarra kaleko
eguneko eraikina egin aurretik),
Sociedad Bilbaina (kale berean E.
Amann arkitektoak eguneko eraikina
egin aurretik), Café Suizo izenekoa...
Lorategi landarez apainduak, iturri
bat, Benlliure artistak egin eta egun
Plaza Biribilean dagoen Don
Diegoren estatua, kiosko bat eduki
zituen. “Naumaquias” deritzotenak
ideiatu ziren, grekolatindar estilora...

Baina XX.eko bigarren erdialdean
espazio erdi baztertua izan zen.
1986an ibilgailuen udal aparkaleku
bat eraiki zen beronen lurpean,
udaltasunak palmondoak eta kioskoa
kenduz.  

Eguneko irudia Udalak,
Aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren eta
hiribildutarren laguntzaz 1988an
hasi zuen birgaitzearen emaitza da.
SURBISA izan zen horretaz arduratu
zen erakundea, proiektuaren
gaineko aldaketa txikiekin, hala nola
euri-egunetarako toldo luzagarria
edo planoetan zegoen zortzi aldeko
kioskoa kentzea.

Banco de Bilbao -egun BBVA- 1857an
sortuak bigarren egoitza hau eraiki zuen
1861 eta 1898. urte bitartean. 
S. Atxukarro izan zen arkitektoa. Bere
estiloa, frantses gustukoa da, Beaux Arts.

Amado Lazaroren “Utopia
Vaporosa” 1862an.

Isabel II.a Erreginak –"disen que
viene reina, bisita Bilbora"–,
1861eko apirilaren 7an lege bat
aldarrikatu zuen Bilbori baimena
emanaz zabalguneekin hasteko.

Lege haren ondorioa ziren
Abandoko (89 hektarea) eta
Begoñako (80 hektarea) anexio
partzialak 1870ean. Baina
zabalgune haren hazkunde harrigarri
arinak, Abando osoaren anexioa
ahalbidetu zuen; 20 urte geroago
egin zen, 1890ean.

1862an, aipatu legearen
babespean, Amado Lazarok,
Abandoko Bilborako beste hiribildu-
eredu bat planifikatu eta proposatu
zuen: dentsitate txikiko hiribildu
utopiko bat: “Bilbo inguruen planoa
eta haren zabalgunearen proiektua”
tituluaz aurkeztu zuen. Bilboren
zenbait hiribildugilek “mirlo zuri
handia” kontsideratu dute Lazaro,
hiribildugintzaren aldetik Gasteiz
baino hiribildu hobeago bat diseina
zezakeena. Elias Más arkitektoaren
iritziz, bere proiektua “...filosofia
higienista batean oinarritu zen...,
Silvestre Perezen portu-
merkataritzakoa ez bada ere”. Haren
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proiektuaren eta Indefonso Cerdá-ren
bartzelonar zabalgunearen artean
nolabaiteko antza ikusten omen
dute. 1876ko behin betiko
zabalguneko 150 hektareen aurrean,
Amado Lazarok, Abandoko
lautadaren 229 hektarea gainean
diseinatu zuen bere zabalgunea. Ia
2/5 zati gehiago.                        

Kale oktogonalak eta
gurutzaguneak lakan, etxalde irekiak
eta barruko lerrokaduren arteko gune
aske zabalak: hona bere proiektuaren
zenbait ezaugarri. Aitzitik,
hiribildugile “errealistagoak”
kontsideratu zuten eta dute, plano
“utopikoa” izateaz gain, “Lazaro
Proiektua” itsasadarrari lepoa emanaz
egin zela; izan ere, hiribilduko
espaziotik isolatuta zegoen eta ez
zuen kontuan hartzen Bilboren
etorkizunerako edozein diseinutan
trena eta komunikabide egokiak sartu
behar zirela. Elias Más udal arkitekto
berak baieztatu du “... drama,
hiribilduko kontzeptuak errealitate
geografiko, ekonomiko eta
sozialarekin topo egitean dago.
Lazaroren planoa, arrazoiarekin edo
arrazoirik gabe, galtzaile izan zen lur
hauetan...”.

Bilboko lehen zabalkunde
“Pragmatikoa”.

1876an onartu zen Alzola,
Atxukarro eta Hoffmeyer aipatuen
zabalgunerako proiektua, eguneko
Bilboren erdigunea, alegia. 

Abandoko elizateko lur denetatik,
1876ko zabalguneak kaleak taxutu
eta tipologiak definitu egiten zituen
Hurtado de Amezaga, Autonomia
(San Mames Zumarkalearekin
gurutzeraino), Sabino Aranan
gurutzea duten Indautxuko
espazioetan eta San Mameseko
Haran bitartean, hots, itsasadarreko
lubakian, azken honetarako
industriako erabilerak definituz.
Beste bi pieza marraztu zituzten:
Mirivilla eta Bilbo Zaharreko lurrak,
San Frantzisko kalearen goitik eta
behetik kokatuak eta Paseo Volantín
eta Huertas de la Villako espazio
laburra.

Proiektu nuklearra -erronboide,
angeluzuzen edo kometa itxurako
espazioa- Plaza Eliptikoa zentro
geografiko modura eta Kale Nagusia
(San Mamesena proiektuan)
komunikabiderako kale nagusi
bezala egituratuz egin zen. Hiru
kalek zeharkatzen zuten: Rekalde

Zumarkalea, Ertzilla eta Elkano.
Beste zenbait plazek mugatu egiten
zuten perimetroan zabalgunea:
Biribila, Zabalburu, Bihotz
Sakratua... Marrazkiaren estilo
orokorra, barroko kutsukoa da.

Plana onartuz gero, Bilbok,
hiribildua sortzeko behin betiko
lanabesa bereganatu zuen.
Pragmatikoa baina arrazionala;
europar edo espainiar, bartzelonarra
edo madrildarra kasu, zabalkunde
garaikideen antzekoa. Izan ere, hiru
profesional gazte hauen
zabalguneak ez zuen alde batera
uzten ezaugarri hauetako pieza
batek sorraraz ditzaken interes
ekonomikoen borroka. 

Baina argiro taxutu zuen
itsasadarraren gaineko hiribilduaren
eraketa, Abandoko tarte hartako
“zabalgunea” alegia, espazio eta
erabilerei buruzko etorkizuneko
erronkak aurrez aurre hartuko
zituena. Egokiak ziren Abandoko
lurrak; hiribilduko eskema egokia;
erabilera industrialerako espazioak
itsasadarreko bazterretan; hiribilduko
diseinuko alderdi konkretu oso
interesgarriak: hona proiektuaren
zenbait ezaugarri. Hasierako arazoa
garrantzitsua zen, zabalgune garesti
burgesaren garapena azaltzeko.
Zabalgune hark 150 hektareako
azalera zuen eta Abandoibarrako
proiektuak 346.000 m2 ditu orain.
Zabalgunearen alde on
azpimarragarrien arteko zenbait,
ezbairik gabe, hurrengoak dira: Kale
Nagusiaren (San Mamesena)
formalizazioa, bere plazen
desplazamendua, batik bat kaleen
zabalera 15, 12 edo 10 metrora
murriztea eta hiribildua diseinatzeko
lur konkretua, gorabehera
topografikoak ere sartuta kontuan
hartzea. 

Zenikazelaia eta Saloña goian
esandakoek zenbait adibide aipatu
zuten, zabalgunearen gaineko
espekulazioko interesen azalpen
modura. Baieztatu zuten, bada, zentzu
handirik gabeko gurutze-nahaspilaren
arrazoia zela, eguneko institutu
zentralen lurretan Zumelzu familiaren
finka egotea. Eta ez ziotela baimenik
eman bereizi edo zatitzeko. Edo “Poza
Lizentziatua eta Hurtado de Amezaga
kaleen arteko taxuketa irregularra,
lehenagoko kaleak, hau da, Lutxana
eta La Paz (eguneko A. Lojendio)
errespetatu izatearen ondorioa dela...”. 

Artxandaren oinetan,  Marqués de Cubas
eta J.Mª Basterrak Deustuko
Unibertsitatea  (1886) eraiki  zuten,
neoerrenazentista estiloan, barroko
kutsuekin. Behean, Abandoibarratik
beste ikuspegi bat.

Rucoba arkitektoak, Augustindarren
komentuaren aspaldiko orubean, Bilboko
Udaletxe berria eraiki zuen 1892. urtean
neobarroko estiloan. Honek zuzenduko
zituen industria eta zerbitzuak.

Etxetxuan eraiki zuen Abandok bere
udaletxea XIX.eko erdialdean. Hantxe
eraiki zuen Atxukarrok Ingeniarien
Eskola zaharra eta Umezurtzen etxea
mendearen amaieran.
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Aladrén eta Darroguy frantsesrari zor
diegu Montero Etxea, eraikin modernista
(1904). Ezkerrera, zehaztasuna.

Atxukarrok eraiki zuen Santiagoko dorre neogotikoa 1885 eta 1890. urte bitartean; eta La Najako (Konkordia) geltokia estilo
eklektiko sezesionistan 1890ean.

Arriagaren eguneko irudia, eszenako
arteek eta kulturak Bilbon duten udal-
gunea. Obra neobarroko honen egilea,
Joaquin de Rucoba izan zen. 1890ean
inauguratu zen.

Eskuina. Plaza Barriaren burutza, egun
Euskaltzaindiaren egoitza. Bidebarrietako liburutegia. Atxukarro.
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La Bolsa eraikinaren eguneko irudia,
Epalzak 1905ean diseinatua. Berritu egin
zen 1949 eta 1990ean. 

Darroguy-k diseinaturiko fatxada,
Campos Antzokia (1902) -"Bertendonako
bonboi-kutxa"- Eraikin modernista.
Arkitektoa: A.Acebal Idigoras.

Bilboko hiribildu-hazkundearen
itxaropenak labur geratu ziren, batetik
XIX.eko azken hereneko bizkaitar
ekonomiaren hazkunde geldiezinagatik
eta, bestetik, ondoriozko moldaketa
sozial eta demografikoagatik.
Atxukarro, Alzola eta Hoffmeyer
arkitektoen zabalgunea laster bete zen
txalet burges, goi mailako etxebizitza
eta bulegoekin. Onartu zenetik hogeita
bost urtera, betea zegoen jadanik. Aldi
berean, Bilboko periferian eta
hiribilduaren herri mugakideetan
etxeak egiten hasi ziren inmigrazio
bidez etortzen hasi ziren langileentzat. 

Bilboko Udalak, XX. mendearen
hasieran, hiribildugintzako
antolamendua hedatzea behar zuen;
lurzoru gehiago definitu behar zuen
hiribilduko espazio bezala.
Horretarako, 1890etik hasita prozesu
baten garapenari ekin zion,
lurraldetasunaren ikuspegitik
Abandoko elizatea behin betiko
desagertzea suposatu zuena.
Lurraldetasunaren ikuspegitik, XIV.ean
Alde Zaharrean jurisdikzioko 3 km2

inguruan sortu zen Bilbo hura, ia 27
km2-ez jabetu zen XX. mendearen
hasieran. Eta hau ez zen amaiera izan. 

Enrique Epalza eta Federico
Ugalderen zabalguneko proiektua.
Ricardo Bastida eta Pedro Guimón
arkitektoen aukerak (1898 - 1904).

1876ko planean, Bilboko hego-
mendebaldea ez zen definitu egin

Luis Aladrén arkitektoak eraiki zuen
Aldundiko Jauregia (1900), neobarroko
erara. Eraikinak mendearekin hasi zuen
bere jarduera politikoa, Bizkaiko
hiribilduburuarentzat aldi berri baten
ikur bezala. XXI. mendean, Aldundiak
dorre bat eraikiko du Abandoibarran,
Cesar Pelli argentinar arkitektoak
diseinatua. 

Burgesia sorberria, eskuratzeko ahalbide
berriaren araberako eraikinak hasi zen
egiten, hala nola  Txabarri familiakoek

Plaza Eliptikoan, eguneko Gobernuaren
Ordezkaritzaordetza. Arkitektoak, Paul

Hankar - Anastasio Anduiza. 1889-1894.

XIX. mendea, hiribildu historikoari
Abandoko errepublikaren gainerako
lurrak 1890ean gehituz amaitu zen.
Horrela, Abandoko elizatearen
askatasun juridikoa behin betiko
desagertu zen. Anexionatzeko
prozesua, zeinaren gainean gainjarri
baitira segidako zabalguneak, jadanik
martxan zegoen. Eta Bilboko hiribildua
eta Abando, Deustua, Begoña...
eskualdeko elizateen arteko betidaniko
auzia desagertu zen. Eta hau, funtsean,
bi arrazoi zirela medio: denboraldi
berriak eta industrializazioko
ekonomiaren indarra.

7 kapitulua. XX. mendeko Bilbo:
merkataritza eta zerbitzuen zabalguneak.

hiribildugintzaren ikuspegitik. Baina
zabalgune haren hazkundea izugarri
arina izan zen. Hau zela-eta, Udalak,
adituen arteko ideien eztabaida sustatu
zuen, bigarren zabalgunearen izaerak
eta tipologiak definitu ahal izateko.
Prozesua 1896ko agindu batez hasi
zen, zeinaren gainean jardun zuen
lanean Epalza udal arkitektoak; Alzolak
eta Atxukarrok definitu gabeko
Abandoko espazioaren gainerakoa
“hiribildukoa” kontsideratzean gauzatu
zen. Eztabaida, hego-mendebaldetik

mugalerroaz zentratu zen:
Cantalojasetik Olabeagara trenbidea
edo Santanderrekoa? 1900ean amaitu
zen Udalak berak egindako
proposamen bataz; izan ere, gehieneko
hedapenera, Santanderrera alegia, iritsi
zen. Enrique Epalza udal arkitektoak
sinatu zuen proposamena;
“Jurisdikzioko planoa (eskala 1:20000).
Bilbo Hiribilduko Udala” du izenburua;
Epalzaren proposamena oinarria izan
zen 1904an eta zabalguneko
proiekturik egokiena onesteko Udalak
deialdia egin zuen lehiaketa batean
Federico Ugalde irabazle ateratzeko;
Ricardo Bastida, arkitektoa Udalan
1902tik eta Pedro Guimón bigarren
geratu ziren; Ugalderen proposamena,
eskala bereko eta izenburu ia berekoa,
“Bilboko zabalgunea hedatzeko
proiektua. Jurisdikzioko planoa” alegia,
dugu. Izan ere, Epalzarekin elkar
lanean jardun izan zuen sarri askotan. 
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pean. Talde politiko desberdinak
gaiaz adierazitako iritzia hain argia
izanda eta horretara jokatzeko
arrazoiak kontuan izanik, eredu
batek edo besteak alderdi baten edo
bestearen nagusitasuna esan nahi
zuen. Hauteskunde-barrutiak,
agintarien arteko gatazkak eta
zergatasuna zeuden polemikaren
erdian. Lurraldearen antolamendua
zegoen jokoan, hala urbanizazioaren
edo ekonomiaren ikuspegitik nola
botererako sarbidearen
geografiarenetik.” Ana Azpiri:
Hiribildugintza Bilbon, 101 orr.

Urazurrutiako Seaska Etxea (1912),
egunean zehar langileen umeak
zaintzekoa, Bastida arkitektoaren eraikin
modernista izan zen Bilbo Zaharrean.

Sociedad Bilbaina (1913), bilbotar
zabalgunean arkitekto garrantzitsuenen
arteko beste batena: E. Amann.
Neobarrokismoa.

Campo Volantín. Artxandako
funikularrera sarrera.
Volantinen XX.mendearen hasieran
eraiki ziren bilbotar burgesiaren
egoitzazko etxebizitza ugariak eta
Rucabado arkitekto erregionalistaren
eskutik Indautxun eraikitakoak, aldi
berekoak ziren.

Baina Bilboren hazkundea arina
zen, bai hiribildugintzaren aldetik eta
baita ekonomiaren aldetik ere. Txikia
geratu zen, itsasadar osoa baitzen
garapen hartako espazio naturala.
Itsasadarra, oso kohesionatua bezala
kontsideratzeko ideia indarra hartuz
hasi zen. Bilbori udalerriak
anexionatuz, sozialistek eta
errepublikarrek defendatuaren
arabera? Hortaz ez ziren Deustua eta
Begoña bakarrik mintzagai; baita
Barakaldo, Sestao, Santurtzi edo
Getxo ere. Edo herri autonomoen
artean zerbitzuak mankomunatuz,
karlistek eta abertzaleek
defendatuaren arabera? “Hemen
definitu zen hautatu beharra: edo
anexioen mekanika eta Udala
itsasadarraren aldea urbanizatzeko
prozesuaren zuzendari bezala edo
Mankomunitatea, Aldundiaren babes

Bastidak eta Guimón arkitektoek
jokuan jardun zuten lurrarekin eta
bideekin euren proiektuan.
Epaimahaiaren aldetik irabazleak izan
ziren lehiaketan hasieran. Baina
Ugaldek, eta berarekin Epalzak,
etxaldearen gainean jardun zuten
lanean; eta euren proiektuak onartua
izateko gehiengoa lortu zuen
Udalbatza osoan. Ana Azpiriren
hitzetan (Hiribildugintza Bilbon, 1900-
1939), “ez ziren multzo politikorik
sortu proiektu bat edo besteren aurka
edo alde. Sozialistak bakarrik elkartu
ziren epaimahaiaren epaia onesten ez
zutenen taldean...”. Ugalde proiektuak,
Bilboko bigarren zabalguneko linea
nagusiak taxutu zituen. Osoro bete ez
ziren arren, XX. mendeko Bilboko
hiribildu-bilbadura finkatzeko linea
nagusiak bezala balio zuten: Udalak
mantendu egin zuen bere filosofia,
beste interesen arabera alderdi
puntualak aldatuz. 

Ugaldek, hego-mendebaldeko
hiribilduaren garapena taxutu zuen.
Sabino Arana Etorbide handi baten
inguruan itxuratu zuen, Gordoniz
kalearen bidez Rekaldeberri auzoan
barruratzen zena. Etxetxua, Basurto eta
Zorrotza izan ziren planaren
garapenerako gune berriak, baina
Iturrigorri auzoa “langileen auzoko”
diseinu modura bakarrik agertu zen
Bastida eta Guimón arkitekoen plan
baztertuan. Elias Más arkitektoak,
udaletxean Ugaldek diseinaturiko iturri
eder baten planoak daudela dio; hau,

Urkijo Zumarkalea eta Sabino
Aranaren arteko bidegurutzean
harreman sozialetarako plaza handi
baten zentro ikusgarri bezala aurreikusi
zen. Honen ordez, zirkulazioko kaos
izugarria dago leku horretan,
hiribildutarrentzat pasabide modura
erabiltzera bultzatuz. Planak
Zabalburuko hegoaldea eta, Ametzola
bidez, Autonomia egituratu zituen,
Iralabarri-San Adrian-en garapena
itxuratuz. Bihotz Sakratua eta Olabeaga
espazioa ere, definitu egin zen. 

Etxebizitzen eraikina, Enrique Epalzaren
lana, Mazarredo Zumarkalea-Uribitarten
(1907), gaur egun Abokatuen Bazkuneko
egoitza.
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abertzaleak, Etxe Merkeen estatuko
legeria (1911) Bilbora moldatu arte.
Honen ondorioz, Solokoetxen
(1918) eta Torre Urizarren (1920)
324 etxebizitza eraiki ziren
Bastidaren proiektu arkitektonikoaz,
“Udal Etxebizitzak” formula

Atxuriko geltokia, Smith-en lana,
neobasko estiloan, 1912.
Erregionalismoa.

Manuel M. Smith. Arkitekturaren teori-
koa eta obradun arkitektoa izan zen
hiribilduan eta eskuineko bazterrean
Gerrate Zibilaren osteraino.

Sotaren bulego-eraikina, Ibañez de
Bilbaon, Manuel Smith-en lana, Beaux
Arts, Bigarren Inperioa estiloa, 1926.

juridikoaren pean. 
1911tik aurrera, Deustua eta

Begoña anexionatzeko eztabaida
politikoak indarra hartu zuen bilbotar
gizartean. 1914an hasi zen udal
espedientea, 1916an oraindik kajoitik
moziora zebilena, gauzatu gabe.
1917an, anexioen aurkako abertzaleen
beste saio bat egin zen, errepublikarrak
eta sozialistak elkarraraziz Deustua eta
Begoña anexionatzearen alde. 1918an,
Eusko Ikaskuntzako Lehen
Kongresuan, Manuel Maria Smith
bitarteko izan zen hiribildugintzari
buruzko eztabaida teorikoan, herrien
“onuragarritasuna” proposatuz
lurraldearen egituraketan funtsezko
atalak bezala. Beste era batera osatu
zuen Bilboren eragina, zeinari “Loruri”
diseinua eskaini eginaz aukera gisa;
honez gain, hiribilduaren eragineko
aldeko hiribilduko atal desberdinak
antolatu nahi zituen.  1920an, Rufino
Laiseca alkate sozialistak abiada eman
zion anexioen arazoari. Kezkatu egin
ziren Begoña eta Deustua elizate
afektatuen Udalak.

Gauzak honela, mendeko lehen
hereneko arkitektoek –“arkitektoen
bigarren belaunaldia” edo “25eko
belaunaldia” deitukoek – lana izan
zuten oraindik. Izan ere, Bilbok
azkar jardun zuen eraikintzan,
Atxukarro, Alzola eta Hoffmeyer
arkitektoen lehen zabalgunearen
espazioa bete eta Epalza/Ugalderen
bigarren zabalgunea lerrokatuz.

“Hogei urteko hamarkada
zoriontsua”: Anexioak, hiribilduko
eredu bategatik era askotako
proiektu eta borroka politikoak. 

XX. mendean, bilbotar burgesia
behin betiko kokatu zen Abandoko
lurretan, batik bat Indautxuko
egoitzetan, itsasoaren ondoan,
Negurin, padura huts batzuk sumatu
zituenean; Aguirre eta Amann
familiakoek trenbide bat egin eta
hareatza haiek “goi standing”
egoitzaz bete zituzten,
espekulatzeko asmoz.   

Abandoko lurrak burgesiarentzat
eta bere negozioentzat egoitzaz bete
ziren, Bilbo-Areeta trenbide berriari
esker, industria eta negozioen kasta
indartsua itsasoaren ondoan bizi
izateko aukera lortu zuen bitartean.
Edo bertan uda egitekoarena. Astiro
bazen ere, lehenengo auto “haiga”
zeritzotenak hasi ziren iristen,
Neguritik Bilbora joan-etorrian;
hiribilduburuko bulego eta
merkataritza guneetatik familiako
bizitegietara, langileen mundutik
urrun. 

Eta langileen mundu hau gero eta
pilatuago bizi zen,  zuen
soldatetarako Bilbon zeuden
etxebizitza eskuragarri urrietan. Eta
horrela izan zen 1918an
Udalbatzako buru zen Mario de
Arana alkate abertzaleak eta
Mariano de la Torre Diputatu Nagusi

Bilboko planoa 1923an. Goian, Begoña.
Foru Aldundia. Emilio Romero
Bohorquez da egilea.
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1920an, “Etxebizitzak Eraikitzeko
eta Hiribilduen Planeamendurako
Kongresua” izan zuen hiribildugintzak
Londresen eta hango ondorioak
dotrina bihurtu ziren hiribilduaren
diseinuan arduraturiko
arkitektoengan. Haiek planteatu zuten
udalez gaindiko dokumentuak egitea,
lurraldearen antolakuntzan oinarrizko
jarraibide gisa. 20 hamarkada hasiz
gero, bazirudien Bilbok arautegi berri
bat behar zuela okerrak zuzendu eta
guneak errematatzeko. Horretarako,
Manuel María Smith-ek lehendabizi,
Eskualdeko Plan baten proiektua
eskaini zion Aldundiari, zenbait
udalerrik eta abertzaletasunak onartu
izanik; eta Secundino Zuazok Moyua
alkateari eskaini zion 1921ean haren
“Bilbo eta Ripako kaiaren barne
berrikuntzarako proiektu”
eztabaidatua, gaitzetsi zena.
Gaitzespen hau zela bide eta
despitez, agian, Madril modernoaren
hiribildugile onenetarikoa bihurtu zen
Zuazo.

pil-pil zegoenean. Eskualdeko planak
funtsezko figura neutroa izango du
beragan etorkizunean, Udaleko eraikin
zibilen arkitekto-buruzagia eta,  Zuazo
bezala, Indalecio Prietoren adiskidea
izanik. Hasierako arrazoia, Mallonako
institutu zaharra eraistea eta
emaitzazko espazioaren berrikuntza
izan zen. Baina emaitza, eskualde eta
tokiko bideen proiektu bat izan zen,
Bilbo eta beronen eragin-aldeko
geroagoko hiribildugintzako
hazkundearen araubide. Eta, baita,
itsasadarraren gaineko beharrezko
zubiak, proposamen arriskutsua eta
trenbideen terminalak ere sartu zituen. 

zen, Primo de Rivera diktadoreak
beronen burua halakotzat aldarrikatu
eta edozein berrikuntza gerarazi
zuenean, zabalgune eta barruko
berrikuntzen filosofia mantenduz.
Hori zela-eta, 1924ko urritik
1925eko urtarrilera bitartean,
hedatzeko politikari jarraituz, Bilbok
osoro eta behin betiko anexionatu
zituen Begoña, Deustua eta
Erandioko zati bat: Lutxana auzoa.
Bilboren jurisdikzioko espazioa, 40
km2-tik gorakoa izatera pasatu zen.
Honela, Begoña eta Deustuko
antzinako elizateak Bilboko auzo
berriak bihurtu ziren, beren
zabalguneak arin egin behar izanik.
Badirudi horretarako dela udaletxean
dagoen “Bilbo eta Deustuko plano
orokorra” izenburudun Elias Más
arkitektoak aztertu duen planoa.
Arkitektoaren iritziz 1921 eta 1923.
urte bitartean, hots, anexioen aurreko
urteetan egin zen.

Ibaigane jauregiaren arkupea (1920),
egun Bilboko Athletic-en egoitza,
Gregorio Ibarretxeren lana neobasko
estiloan, Mazarredo Zumarkalea, 23.

Foru Aldundiko Jauregia, Luis Aladrén
arkitektoaren lana (1900).

Deustua, 1923. Foru Aldundia.
Hiribildugintza. Eladio Romero
Bohorquez sorta.

Ricardo Bastida

Bastidaren Eskualdeko Plana.
1923an, Ricardo Bastidak bere

Bilboren Eskualdeko Plana (“Bilboren
herri mugakideekin lotuneak.
Komunikabideak itsasadarreko bi
bazterren artean. Urbanizaziorako
gune desberdinak”) aurkeztu zuen. Eta
hau egin zen La Bauhause-ren (1913-
1933) eta Le Corvusier-en (“Arkitektura
baterantz”) arteko eztabaida teorikoa

1923an, espainiar estatuko
hiribildugintza, garapenarekin lege
berri egokituagoa lortzekotan egon

Anexioen Bilbo berrirako
proiektuak.

Baina bilbotar hiribildugintzaren
historian balio handiagoa du 1927-
29ko Bilbo Hedatzeko Plana,
Estanislao Segurola udal arkitektoak
Odriozolarekin sinatua. Lehenago,
Udalak ideien lehiaketa baterako
deialdia egin zuen 1926an,  zeinetan,
1904an bezala, Federico de Ugaldek
bigarren aldiz parte hartu baitzuen,
bere proiektua onartu ez bazen ere
harako hartan. Beste batzuekin
batera, Garcia Mercadal-ek ere bere
diseinua aurkeztu zuen, 1925
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Belaunaldi Eklektikoa deituaren
kideen artekoa eta Errepublikan zehar
hiribildugintza arrazionalista
berriaren ideologoa baita
kontsideratua. Proiektu aurkeztu
guztiak, irizpide desberdinez,
Deustua eta Begoñatik Bilbo
“hedatzeko” ideiak ekarri zituzten,
lehenagoko zabalguneen hondakinak
errematatzeaz aparte. 

Lehiaketa hartako Epaimahaiak
eklektizismo teknikoaren borondatea
adierazi zuen. Besteak beste,
hurrengoak osatua izan zen: Bastida,
Smith, Chalbaud, Deustuko
elizaterako hiribildugintzako
proiektu baten sustatzailea,  Migoya,
anexioaren aldeko abokatua,
Barandiarán, arkitektoa eta
alkateordea eta Marcelino
Odriozola, zabalguneko arkitekto
burua.

Mikel de Unamuno Institutua, Bastida-ren lana, 1926koa, Alde Zaharreko
eguneko Unamuno Plazatik, gaur egun dagoen kokalekura pasatu zen.

Aintzinako “Depósito Franco” izateko eraikina.
Bastida da egilea.

Bastida, erlijio-eraikuntzetan ere
entseatu zen. Irudian, Errosarioko Gure
Ama, Rekaldeberrin (1930), eliza
neobarrokoa, Hego Konponbidea
Autobia egitean (1968) desagertua.

Berriro irakurtzen dugu Ana
Azpiri: “Hedatzeko behin betiko
Plana onartzeak, aldi garrantzi baten
amaiera suposatu zuen Bilboko
hiribildu-historian. XIX.eko
zabalguneak gainditzea zekarren,
eskualdekoaren ideian sartu egiten
zen neurrian. Ez zen oraindik iristen
geroago Bilbo Handia izango
zenera, baina tarteko urratsa zen
Alzolatik Bidagor-era pasatzeko.”
(Hiribildugintza Bilbon, 1900-1930,
217 orr.).

Lehen industrializazioaren
hazkunde ekonomikoak inmigrazio
ugaria eta etorkinak “etxe
merkeetako” langileen auzo berrietan
atxikitzea sorrarazi zuen. Garaiko
gobernuak hasi ziren jadanik aipatu
auzoak, uzkurki bazen ere, lege bidez
arautzen (1911, 1921): bilbotar
langileria ohiko lekuetan, hots, La
Rondan, Atxurin, Bilbo Zaharran...
bizi zen baina, auzo langile horiek
gainezka zeudenez gero, beste
batzuetara hedatu zen.   Etxetxua eta
Rekaldeberri aldeak, langileen
kokagune bihurtu ziren laster;
zabalgune burgesen arkitektoak eurak
dira etxebizitza sozialetan saioak
egiten dituztenak. Hala La Cruz
auzoa, Mallonako galtzaden ondoan,
Epalzak 1909an diseinatua A. Vilariño
jesulagunaren ekimenez, “etxe
merkeen” lehen arautegien arabera;
Juan Jose Irala “Harino Panadera”ko
industrialariak, bere enpresako
langileentzat 480 etxebizitzen
eraikuntza sustatu zuen 1908 eta
1916 urte bitartean, Federico Ugalde
izanik arkitektoa; Bastidak Torre
Urizarren plangintza egin zuen
Zabalburuko goi-aldean, Mirivillako

meatzeen ondoko auzoan 1919an
jadanik eta Solokoetxeko lehen
etxaldea ere diseinatu zuen; 20
hamarkadako urteetan, Amann
arkitektoak, Neguriko txalet baten eta
bestearen artean, “auzo langileak”
diseinatu zituen Bilboko periferian
1921eko Etxe Merkeen Legearen
babespean: Galdakao edo Elguero.
Aukera eman zioten 1930/40
bitartean Solokoetxeko (2 zk.: 1933; 3
zk.: 1941) etxebizitza sozialak, Bilbon
edo La Reinetan konpontzeko. Baina,
Bilbon bertan ere, “etxe merkeen”
esperientziak jarraitu ziren sortzen
enplegatuentzat, hala Zurbaraneko
Etxe Merkeen Multzoaren kasua,
Tomas Bilbaok 1926an eraikia; edo
1927ko “Unión Begoñesa”, Ismael
Gorostizak egina Basarrateko
Landaren ondoan, Santutxun; edo
Dolaretxe; edo Loruriko Etxebizitzen
Kooperatiba, 1918an Celso
Negueruela arkitektoak sortua
“etxebizitzaren arazoa konpontzeko”.
1926an, txalet atxiki erako dentsitate
txikiko 106 etxebizitza eraiki ziren
bertan.

Esandakoak, Bilbon mendearen
hasieran hiribildugintza sozialean
egindako esperientzi interesgarri eta
anitzen arteko zenbait dira.

Hura, hala ere, ez zen
hiribildugintza integraleko aldia:
auzo langile egituratu, urbanizatu,
hiribildu burgesarekin konexiodunak
esperientziak baino ez ziren; ohikoa
eraikuntza anarkikoa zen, araurik
ezta egokitasunik gabea, “hiribildu
handitik” zubi, bideekin ...
banandua. Negozioen eta burgesen
hiribilduak, kokapenari
dagokionean, langileek lo egiten
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zuten bizitegietatik bananduta
zirauen; izan ere, etxebizitza eta
industrien amalgama zikinean
zeuden bizitegiok. Pentsa bedi,
adibidez, Rekaldeberri eta bere
inguruko auzoen egoeran, Bilboko
hegoaldean: etorkinek eurek
“alegalki” , inoiz gauez eta
ezkutuan,  edo etxe baten
beharrizan larriaren peko
etorkinengandik diru arina lortzeko
prest zeuden etxegintza-enpresek
eraikia, hegoalde osoa, oraintsu arte,
Bilbotik “isolatua” egon da trenbide
batzuk zirela medio (Robla Bilbao-
León-Santander, Ametzolako
merkatalgaien geltokia...) eta
Abandorekin hormigoizko zubi goitu
batekin, “Errekalde zubia” izanik
konexioa. Izan ere, zubi hau
Ametzolako trenbide-sarearen
gainekoa izan da XX. mendearen
amaiera arte.

polo  larri ziren: hortaz
gomendagarria da gogoraraztea,
adibidez, Gizarte Segurantza,
Munduko Bigarren Gerratearen
osteko langileen lorpena dela.  Aldi
berean, edukitzeko grina haren
ondorioz, Abandoko behin betiko
anexioaz gain, hau jadanik egina
baitzen, aipatuak ditugun Deustuko
harana (1924), Begoñako lautadak
(1924) eta Lutxanako industrialdea
(1924) ere anexionatu ziren. Astiro-
astiro, hiribildu aberats eta boteretsu
haren kudeatzaileen artean,
kontzeptu berria hasi zen hedatzen:
Bilbo, Behe Nerbioi eskualdeko
burutza izan behar zen.

Bigarren Errepublika eta Bilboko
hiribildugintza.

Bilbotar hogeita hamar
hamarkadako urteak bizi-biziak izan
ziren politikaren aldetik; Bigarren
Errepublikak (1931 - 1939) aukera
eman zien euskal abertzaletasunari
eta askatasunen zaleei gizartean
eragiteko. Hiribildugintzaren arloko
esperientziak ere interesgarriak ziren
Espainian, Katalunian, Euskadin edo
Madrilen. Bilbo ezin zen atzean
geratu eta zabalguneak osatuz jarraitu
zuen bakezko bosturtekoan (1931-
36), Gerrate Zibila gertatu arte.

Hiribildugintzaren arloan ekarpen
teorikoak oparo ugariak izan ziren
garai hartan: 1925eko Belaunaldi
Eklektikoak Madrilen, beste
esperientzietara irekia zenak,
Unibertsitate Hiribildua eraiki zuen,
gehienbat errepublikar garaian zehar.  

“Arquitectura” aldizkaria hasi zen
bere inguruan arkitektoak biltzen
1918tik aurrera: hartan parte hartu
zuten  Muguruza, Anasagasti edo
Zuazo euskotarrek. 

Arrazionalismoa eta GATEPAC;
elkarte hau Donostian sortu zen
(1930eko iraila). Arkitekto 25 eta 30
urte bitarteko gazteek osatu zuten,
J.L. Sert kataluniar eta García
Mercadal madrildarren lidergo
garbiaren pean. Elkartearen
sortzaileen artean Luis Vallejo
bilbotarra (1903an jaioa) egon zen
eta Joaquín Labayenek (1900ean
jaioa) eta  José Manuel Aizpurua
(1904an jaioa) donostiarrek parte
hartu zuten, hark hasieratik bertatik
eta honek zerbait geroago
integratuz, lidergoa ere izan
baitzuen. Gerrate Zibilean
Aizpuruak falangismora  jo zuen eta
1936an erail zuten. Biotakoa,
Labayen eta Aizpuruarena alegia, da
donostiar Klub Nautikoa (1930).

Gatepac, arrazionalismoa eta
ikerlan formal berritzaileak, neurri
handiago edo txikiagoan, izango
dira Bilbon “Bigarren Belaunaldiko”
izenaz deituriko arkitektoen armak;
izan ere, sorgarritasun maila
handiago ala txikiagoarekin,
zabalguneko etxaldeak gauzatuz
joan ziren Errepublikaren amaiera
izan arte. Geroagoko frankismoak
debekatu edo etsaigo gogorrez
begiratu zituen metodo eta estilo
arrazionalista hauek. Eraikin
gehienak Ugaldek eta Epalzak

Erriberako merkatua (1930) P.
Ispizuarena. Aurrealdearen ikuspegia.

Deustuko Kanala 2002an. Kanala,
bilbotar industrialdeari oxigenoa
emateko ireki zen.

Rekaldeberri, hegoaldera. Mendien eta
autobidearen artean lekutua. Ekimen
pribatuak eraikitako periferia. Araurik
ezta egokitasunik gabe. Bilbo Handiaren
ikuspegia Pagasarritik. 

Mendearen lehen laurdena,
hiribilduaren hiribildu-apurketarena
izan zen: Alde Zaharra eta
zabalgunea bi esperientzia
desberdin ziren, elkarren aurka
gatazkan zeudenak. Alde Zaharra
zahartuz zihoan, paper sorta
historikoa balitz bezala, ekonomian
eta baita hiribildugintzan ere
indartsu zebilen zabalguneen
aurrean. Baina zabalguneen
lurretan ere ez zen dena pozgarri:
langileen etxebizitzen guneak eta
ekonomia burgesaren hiribildua,
elkarren aurkako esperientzien bi
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sorturiko zabalguneetan daude,
nahiz eta eraikin arrazionalista
ederrak egon lehen zabalgunean ere.

Bosturteko hartan zehar, langile
auzo eta gizarte etxeetan jarduketa
ugari izan ziren: Arkitektoen
Elkargoko Arkitektura Gidan,
hurrengoak ikus ditzakegu: Pedro
Ispizuak Loruria eraiki zuen 1934an
Artxandako hegaletan; Amann
arkitektoak eraiki zuen 33 urtean
Solokoetxe Multzoaren 2. zk.; Diego
Basterrak saioa egin zuen Iparragirre
kaleko 46. zenbakian Zaindari
Foralentzat etxebizitzekin...

Azken finean, Bilbok erritmo
onean hasi eta hiribildugintzako
askatasunez jardun ohi zuen.

Eta orduan iritsi zen
errepublikaren aurka zenbait
militarrek, Mola eta Franco jeneralen
aginduz, hasi egin zuten gerrate
zibila. 

Gerrate Zibila eta azken anexioak.
Gerratea amaituta, askatasunen

ilusioak suntsituz, politikoki
Indalecio Prietok eta teknikoki
Secundino Zuazok elkarrekin
zuzendu zuten errepublikako
Herrilaneko Ministeriotik
hiribildugintzari buruz sorturiko
arauak suntsituz, gerratetik sorturiko
Estatuak berak ekin zion hiribildu
erreak berreraikitzeari. Bilbo ere
sartu zen planean. Eta bigarren
belaunaldiko arkitektoak izan ziren,

Manuel I. Galíndez izan zen La
Equitativa (1934) eraikinaren egilea,
arrazionalismoa, estilo, itxura eta
koloreen arragoa den Albiaren aurrean. 

Luis Briñas eskolak (Santutxu).  Pedro
Ispizua, 1933.

Gobernu Errepublikarrek
erabilerak modernizatzeko legeak
aldarrikatu zituzten, aldi berean
lanaren merkatua indartzeko saiatuz,
eraikitzea sustatu eginaz.
Hiribildugintzako politikaren pisua,
bakealdiko zati luze batean (1931-
1933) Indalecio Prietok zuzendu
zuen, berau izan baitzen Bilbon
Geltoki Zentrala edo, gaurko
esamoldean, Intermodala, bultzatu
zuen lehen politikaria. Bastida eta
Zuazoren ideiak jarraitu zituen
horretarako.  Prietok, Secundino
Zuazo bilbotar arkitektoa izan zuen
aholkulari gisa. Honen asmoa,
Bilbotik despitatu izanik, ez zen
Madril berregokitzea bakarrik, baita
errepublikaren denboran
hiribildugintzako panorama
aldatzeko arauak aldarrikatzea ere. 

Arau hauen artean, Estatu eta
Udalerrien Batzar Mistoa eta
Instrukzio Publikoko Ministerioak -
Marcelino Domingo- Gobernu
Probisionaleko Ministroen
Kontseilura aurkeztu eta 1931 urtean
onetsi zuen 7.000 ikastetxeen
premiazko Plana azpimarratu behar
da. Santutxuko Luis Briñas Eskolak,
arrazionalismo zurrunean eraikiak
1932 eta 1933 urte bitartean,
politika berri haren froga ditugu
Bilbon. Ispizua alde batera utzita,
errepublikan zehar eraikintzan
jardun zuten Bilbon, besteak beste,

Handitasun-kutsua Gerrate Zibilaren
osteko mintzaira arkitektonikoan.
Ogasuneko eraikinaren gainean, Plaza
Eliptikoan, armarri frankista dago: "Una,
grande, libre".

Berrogei hamarkadako urteetan,
erregimen frankista finkatuz joan
zen, funtsezkoa zuen legeria eginaz.
Baita hiribildugintzaren arloan ere.
Hiribildugintzari buruzko ideologo
frankista izan zen  Pedro Bidagor
arkitektoa, Secundino Zuazoren
laguntzailea errepublikan zehar.
1943an, Bilbok onartu egin zuen
gerrate osteko hiribildugintza
arautzeko eskualdeko plana; egilea
Bidagor bera izan zen. Interesgarria
litzateke aztertzea bilbotar
faxismoko arkitektoaren oinarri

jadanik adineko eta
esperientziadunak, lurreratua
berreraiki edo lan berriak
gainbegiratu zituztenak. Horrela,
Emiliano Amann batek Plaza Barria

berreraiki behar izan zuen,
bosgarren irteera emanaz, Smith
arkitektoak, bere aldetik, joeraren
kontra egin zuen monumentu
zaletasun nagusiaren aurrean.
Beroni, beraren burua goi-
mailatzeko lan bat enkargatu zioten
Gernikako plazan Euskadiko
bihotzean; edo Bastida hura,
distiratsua beti bera, banbalinen
artean bilbotar hiribildugintzan
Primo de Rivera diktaduraren
zeregin garrantzitsua izan eta,
Francoren altxamenduaz geroztik
denetaz ase egon arren, Torre
Madariagan etxebizitza sozialen
entsegua egin zuena.

Tomás Bilbao, Manuel Galindez,
Emiliano Amann, Hilario Imaz,
Diego Basterra, Federico Ugalde edo
Arguinzoniz aitak. Eraikin hauen
arteko gehienak, 32 eta 35 urte
bitartean eginak, arrazionalista
ikutua dute: hormigoia, bolumen
argiak, oinarri formal higiene
zaleko?? hiribildugintzako ardura...
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zihoan kokatzen, funtsean Nerbioiko
ezkerraldean. 

Frankismoak babesturiko
hiribildugintza sozialeko esperientziak
Bilbon, hauek izan ziren:  Bastida eta
Amann-en lanak Solokoetxe 3.
zenbakian (1941)  eta Torre
Madariagan  (1942), eta baita San
Inazio auzoa ere (1945) Hilario Imaz,
German Aguirre eta Luis Lorenzo
Blanc arkitektoek idatzia; edo, nahiko
beranduago, Otxarkoaga, agintari
berrientzat txabola multzo lumpen
zirikatzaile eta Bilboko angelu
guztietatik ikusten zena; diktadoreak
berak ere ikusi zuen hiribilduburura
egindako bisitaldiren batean eta
“geratzeko agindu zuen”.

teorikoak ez ote zeuden Zuazo,
Bastida edo Smith arkitektoengan.

Garaiko botere publikoen babes
zuzenaren peko eraikin berriek,
hiribildugintzaren ikuspegi berezia
islatu zuten: etxebizitza osasuntsu
eta duinak, dekretu bidez mailarik
gabeko gizarte baterako. Baina
ekimen pribatua izan zen, hain
zuzen ere, gizarte hartan gehien
irabazi zuena. Edonola ere,
eskualdeko planean argiro ikusten
zen Bilbo hiribildu-biltze handi
baten burutza bezala; izan ere,
filosofia honetako punturik altuena
Javier de Ibarra y Bergé alkatearen
garaian izan zen, 60 hamarkadako
urteetan. 

Deustua ere bazihoan hasten
hiribildugintzan. Irudian, industriako
eraikina, Pedro Ispizuaren lana (1943).
Erremateko eskultura, Lucarini
artistarena da. Eraikina berregokitu
egingo da egoitzazko erabilerarako.

Bilboko Arte Ederren Museoa. Museoko
Plaza. Arkitektoak, Fernando Urrutia -
Estanislao Segurola. - Eugenio María
Aguinaga. 1945

Rafael Fontán arkitektoak (1949)
Begoñako Igogailuari eman zion kutsu
arrazionalistak, Gudari Intergalaktiko
baten antzekoa egiten du.

Eskualdeko filosofia haren
erantzuna izan zen Erandioren
anexioa lehenengo 1940an, bilbotar
udalaren lurraldea ia 60 km2-koa
bihurtua eta 1966an Lujua-Loiu,
Sondika, Derio eta Zamudio
elizateak gehitu ziren: lurraldeko
107 km2 hazkunde kaotikoan,
geografiaren eta gizartearen aurkako
industrializazio batekin. Ez zeuden,
bada, bitarteko ekonomikorik
biztanleri langile berri hura
azpiegiturez hornitzeko; eta aipatu
biztanleria itsasadarreko erriberetan

“Hiribildu burgesean” ezin zuen
horrenbesteko eraginik izan. Azken
finean, periferiako auzo langileak
batik bat, 1943ko plan orokorraren
eta frankismoaren borondate
politikoaren emaitza ziren. 

Gerrate osteko hedapena, garapena
eta eskualdeko Bilbo.

1943an, frankismoak Bilboko
eskualde plana, Bilbo eta bere
Eskualdeko Hiribildu Antolamenduko
Plan Orokorra bezala deitua, onartu
zuen. Lege-tresna hark, elkarren
segidako zuzenketa eta aldaketekin,
industrializazio eta espekulazio
handiko Bilbo eraikitzeko balio zuen,
hots, berrogeita hamar eta laurogei
hamarkaden urte bitartekoa. Plan
Orokor hura, elkarren segidako
testutan garatu zen: 1952ko partziala
edo 1964ko eskualdekoa. Baina
1943ko plan orokorraren moldaketak
izan ziren. Ondorioz, plan hauxe
izan zen geure eguneroko Bilbon zati
handi baten eragilea. Orokorrean,
1943ko planak, Bilboko periferiaren
garapena bideratu zuen, kontrolik
gabe eta espekulazio handiaz.

1969ko ekainean, Asuako harana
Bilbora anexionatu eta lasterrera,
hau idatzi zuen Javier de Ybarra y
Bergé, Bilboko alkateak (1963-1969)
: ”Bilboko alkatetzaz 1963ko
azaroan jabetu nintzenean ez nuen
susmatu ere egin Bilbo barneko eta
kutuna eta egun aurrean dugun
hiribildu makrozefaloaren arteko
iragaitea legokidakenik; izan ere,
Espainiako hirugarren hiribilduburua
baita bihurtu, Madril eta
Bartzelonaren hurrengo. 
Antzinako Bilbon guztiok genuen
elkar ezagunak eta bilbotar-
bilbotarrak, botxoan jaiotakoak
baino ez ginen...Ez dira urte asko
igaro, gure familietako sasoi bateko
pertsonak zabalgunean, Kale
Nagusian, bizi zirenak, Arriaga
Antzokira edo Alde Zaharrera
erosketak egitera joaten zirenean:
Bilbora noa.... ziotela. 
...Bere sortzaileak Bilbori
adierazitako lehen mugak ez ziren
berreskuratu anexioekin bakarrik:
Abandokoa (partzialak 1870 eta
1879an eta behin betikoa 1890ean),
Begoñakoa (1870 eta 1879ko
partzialak eta 1924ko behin betikoa)
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eta Deustukoa (1924);  honez gain,
Hiribildu Gutunekoak gainditu
ziren, Erandioko (1924ko partziala
eta 1940ko behin betikoa) eta Loiu,
Sondika, Derio eta Zamudioko
anexioekin.
Azken hauek borondatezko anexio
bezala egin izan dira ni alkate
izanda...1966ko ekainaren 19an.
Hiribilduaren lurralde-azalera
bikoiztea suposatu dute; izan ere,
Asuako haranean premiaz behar
zuen hedapena erraztu baitzaio. Eta
hau horrela da, haren parekoa den
Nerbioiko haranean espazio
eskuragarria saturatu egin delako, ez
bakarrik gure udal barrutian, baita
ingurukoetan ere, Bilborako balio
izan baitute berauetan ezartzeko
haien industria eta egoitza guneak.
Behin baino sarriago bururatu zait,
Bilbon bizi ziren pertsonak zirela-
eta, Barakaldon edo Sestaon bizi
zirela niri esatea, eta asko gara gure
etxeak Neguri, Areeta edo Algortan
ditugunok. Getxoko elizateko aipatu
auzoak bilbotarren ekimenez sortu
edo garatu ziren, gure aitonek Labe
Garaiak Barakaldon eta Sestaon
ezarri izateagatik elizate hauek
saturatu egin diren bezala. Hala da:
egun, ehun mila eta hogeita hamar
mila biztanletik gorakoak dira biak.
Hori dela-eta, Bilbok eta bere
eskualdeak egun osatu duten
errealitatea dugu begi bistan.
Arrigorriaga eta Galdakaotik,
Nerbioiko ur-goratik eta itsasoraino,
gune bat bera jarraitua dute osatzen
itsasadarreko bazter bietatik (letra
beltza neurea da). Hori dela bide,
Bilboko udal mugarteko laurehun
mila biztanleen biztanleria, eskualde
osoko zortziehun milakora iritsi da”.
(Manuel Basas Fernandezen “Bilbo
eta bere eskualdearen hazkundea”
idazlanaren hitzaurrea. Bilbo, 1969). 
Testuak ez du ezer kentzeko. Egiten
duen unearen deskribapenagatik eta
bere literaturatik ondorioztatu
denetik: garai hartan, Bidagor-en
eskualdeko planetik alegia,  irizpide
hedatua zen Behe Nerbioiko bokale
osoa, eskualde bat kontsideratzea.
Bilboko Udala zen haren burutza,
Aldundiarekin elkar agintaritzan,
Gobernu Zibilaren babes pean. Hori
zela-eta protagonistan azaltzea 66ko
Asuako Haraneko azken anexioak,

1876an hasitako prozesu baten
amaiera logikoa bezala. Hori zela-
eta, baita ere, gehien bat Negurin,
aipatu den bezala Amann eta Agirre
familiakoek egindakoan alegia,  bizi
ziren “botxoko” zenbait bilbotarri
abestu egitea. Izan ere, hauek,
itsasadarreko alde bietan garatu
baitzituzten beren industriak,
“berena” baitzuten kontsideratu
itsasadarra. Testua, azken finean,
industria eta merkataritzako
burgesiaren espiritua da, alkate letra
egina.

Beirategia Abandoko geltokian (Fungairiño, 1941-50), aldi hartan Bizkaiko industria-
ko errealitate berriaren islapena.

Gerrate Zibila eta gero, esku
laneko eskariagatik batetik eta 60
hamarkadaren urtetako “boom
demografikoa”gatik bestetik,
gehikuntza demografikoa izan zen.
Itsasadarreko bi bazterretan zehar
hiribildu-garapena suposatu zuen,
eguneko Bilboko auzo periferikoen
eklosioa eta arazoen kateatzea. Eta,
arazo hauei, era desegokian
antzeman zitzakeen konponbiderik
Asuako haranaren zati baten
anexioaren bidez. 

Gauzak honela, gailendu egiten da
San Inazio auzoko hiribildugintzako
interbentzioa; 43ko Eskualdeko
Planaren ondorioa izanik, 1945etik
hasita eraiki zen Hilario Imaz,
Germán Aguirre eta Luis Lorenzo
Blanc arkitektoen gainbegiratze
teknikoarekin. Dentsitate ertaineko eta
barrualdeetan espazioko kalitate
handiko etxebizitzak egin ziren,
eraikuntzarako itxura desberdinak

hartuz: etxalde itxia, U erakoa, multzo
linealak...

Baina, San Inazio eta Solokoetxen
eta Torre Madariagan Amann-Bastida
saioak alde batera utzita, Bilboko
fisonomia aldatuz zihoan bizkor
lurzoruaren atzemate trinkoaren
bidez: mende hasierako eraikinak,
altuera handiagokoengatik ordezten
ziren, multzo irekiak eraiki ziren
mendien mazeletan azpiegitura
egokirik gabe... Bilboko eta, baita
lantegi-herri mugakideetako burdin
hesiko auzoak sortu ziren.
Hiribildugintza hartako beste
aurpegia, sustapen publikoaren
aldetik, Otxarkoagako auzoa izan
zen;  sustapen pribatuaren aldetik,
berriz, Rekaldeberri, Zorrotza edo
Santutxu bezalako auzoak. Araurik
gabeko hazkundearen emaitza argiro
erakusten digute auzook. Izan ere,
garapen kontrolik gabekoaren
ondorio honetako alde gailena,

Hirurogei hamarkadako masifikazioa,
Santutxuko Cocherito de Bilbao kaleko
etxe hauetan islatua.
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Ibarra alkateak gorago deskribatu
duen hirurogei hamarkadaren
urtetakoa izan zen. Aldian,
hiribildugunetik eta lehen
zabalgunetik aldendu egin zen
populazioa, erabilera berriak,
bulegoak batik bat, bertara sartuz.
Aldi berean, periferia ekarpen
berriez, txabolak barne, bete egin
zen inolako kontrolik gabe.
Otxarkoaga dugu esandakoaren
adibidea.

XX. mendeko laurogei
hamarkadako urteetan, Europan eta,
berarekin batera, baita Euskadin ere,
“Industriako Iraultza” zenaren bidez
sorturiko “burdingintzako aldia”
amaitu egin zen.

1994an, azken finean, udalbatza
demokratikoek Bilboko Hiribildu
Antolamenduko Plan Orokorra
onartu zuten, egun indarrean
dagoena. Jarduteko bere oinarrizko
plana Gorordo udalbatzaren aldian
egin zen, nahiz eta beharrizana eta
zenbait azterketa-linea Robles
legealdian definitu izan. Baina Josu
Ortuondoren legealdian egin zen
behin betiko onarpena.  

Demokraziaren aldian, beharrezkoa
zen 80 hamarkadako urtetik jadanik
Bilboko hiribildu berregokitzeari
ekiteko legezko tresna edukitzea.
Zergatik eta hiribildua, burdinako
industriaren ikurra izateari utzita,
tertziario eta zerbitzuen bidean saiatu
izateagatik. XXI. mendeari aurre egin
behar zion Bilbo, “industriaz geroko
hiribildua” alegia.

Hirurogeita hamar urteen hamarkadan
eta laurogeikoen hasieran, bilbotar
arkitektoek altzairua eta kristala erabili
zituzten eraikuntzan. Banco de
Santander deitu izandakoaren egoitza,
Jadoko Plazan. 

Plaza Biribilean, elkarren ondoko estilo,
aldi eta estetikak: Diego Lopez de Haroren
(1889) eskultura erromantikoa, sare-
antzekoa duela Banco Urquijo (1979)
eraikinaren itxura. Non eta hemen dugu
islatua aintzinako “Hotel Términus”, egun
BBK, eraikina, zeinaren hasierako diseinua
S. Atxukarrorena baitzen (1893).

Ezkerra. Euskalduna Jauregia (1.999), F.Soriano eta D.Palacioren obra. 1864an inau-
guratu zen antzinako ontzitegiaren lurraren gainean eraikia.

Bilboko “kristalezko zeru-arraskaria”,
BBVA-ren egoitza. Chapa, Casanueva eta
Torres taldearen obra (1970).
Arrazionalista-brutalista bezala dago
definitua, beira eta aluminioan.

8 kapitulua. XXI. mendeko Bilbo:
Bilboko Hiribildu Antolamenduko Plan Orokorra.1994.
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“Fosteritoa”, alegia “Metro Bilbao”ko 1
Linearen irteera. Norman Foster ingeles
arkitektoaren diseinua (1995).

Eskuinera, Abandoibarra, ontzitegi eta portuko biltegien espazio zaharra izandakoa,
zerbitzu eta aisiaren Bilbo tertziarioaren hiribildugune dotorean dago eraldatzen.

Bilboko Plan Orokorrean 18
“pieza” izan ziren, guztira,
proposameneko xedea.
Proposamenaren inguruko filosofia,
norabide bikoitzean dago: alde
batetik, espekulazio bidez lehen
izandako hainbesteko
hondamenagatik, hiribilduari eta
hiribildutarrei konpentsazioa
ematea, txikia izanik ere, Bilboko
berdeguneak gehitzeko saiatuz;
beste alde batetik, itsasadarrak bere
funtzio historikoa galdu duenean,
aisiarako gune eta oroimen
historikoa bihurtzea. Eta,
horretarako, hiribildua

Bilbao Guggenheim Museoa. Frank O.
Ghery & Associates. 1993-97

Ametzola modernoa, geltokia, parkea, etxebizitzak eta “Haizearen Argia” iturriarekin,
Trenbidearen Etorbide berriaren biribilgunean.

Bilbao Guggenheim Museoa La Salveko
beheratzetik.

erriberetarantz irauli, Abrarantz
hedatu eginaz. 

Hori dela-eta, Abandoibarra,
Zorrotzaurre eta San Mames Zelaiko
inguruak, espazio kutunen eta
eztabaidatuenak dira.
Etxebizitzetarako espazio berriak
sortu dira: Ametzola, Mirivilla, Mina
del Morro eta Larraskitu; Bilbo
Zaharra, Sabino Arana edo
Ametzolako espazioak berregokitu
dira; Enekuri, Salvea eta Asuako
Haranaren konexioa egiten duen
Olabeagako zubia bezalako bideak
definitu dira; Erdialdeko
Konponbidea eta Ekialdeko
Konponbidea definitu dira; garraioko
Intermodalaren aspaldiko ideia ere
hor dago, Ness lakuko mamua balitz
bezala, ziklikoki agertuz eta

desagertuz... Azken finean,
itsasadarra, ibaibide garrantzitsu bat
bezala diseinatu da.

Planaren onarpena delikatua izan
zen; elkarren aurkako interes gehiegi
zeuden. Orain ere badaude. Planari
ñabardurak, hamar urte igarota ere,
polemika bizia dira egun Bilbon.
Abandoibarran, zein atzematearen
bolumena eta zenbat dorre eraikiko
ditu Aldundiak?; César Pelli bere
dorrea eraikiko du, eta Arata Isozaki
japoniar diseinuko arkitektoak eraiki
ahalko ditu “dorre biki”.

Bilbo, hiribildu ferroi, marinel eta
merkataritzako hura, direla 700 urte
baino askoz lehenago sortua, bere
itsasaldia amaitu egin barik dago
oraindik. 
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Ingurunea
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Ingurugiroa Bilbon eta bere
inguruneetan.

XX. mendeko bigarren erdialdeko
Bilbo, kedarrez beteriko atmosferak
zuen estigmatizatua, industria
jatorrizko ke eta gas ia arnastezinen
hodei batez estalia balego bezala
beti. Ez da beti horrela izan: ez baita
gaur egun, industriaz geroko aldi
honetan, ezta antzina ere, hiribildua
Zazpi Kaleetara eta zerbait
gehiagotara hedatua zenean.  

Hain zuzen ere, XIX. mendeko
azken hereneko aldi urrenez hitz
egiten digu Don Miguel de
Unamunok “Haurtzaro eta
gaztaroko oroimenak” bere liburuan: 

"Ezin esatekoa da gugan, kale
artean jaio eta hezitako hiribilduko
umeengan, landak sorrarazten zuen

efektua. Eta eskerrak bazegoela,
fresko eta berdea, hiribilduko
mugetan bertan... Campo de
Volantinerantz pasioan joan eta
korrikan egiten genuen bertan,
zuhaitz eta belar artean,
itsasadarraren ondoan... Ostegun
arratsaldetan... maisuak galdetu
egiten zigun nora nahi genuen joan
eta boto gehienak zituen lekua
Landa Verde zen… Landa Verde
zegoen eta dago Begoña eta
itsasadarraren artean, hartatik Bolueta
jaitsi egitean... (eguneko Europako eta
Txurdinagako parkea, zalantza
gabe)”.

Argi dago bilbotarrek
berdegunetarako duten zaletasuna
tradizioan errotua dela eta gaur
egun, hiribilduaren inguruak

hiribildu bihurturik daudenean,
baditugu Bilbon berdegune piloa.
Parke, lorategi, zuhaizdun pasealeku
e.a. hauek, hiribilduak digeritu bai
baina deuseztatu egingo ez balitu
bezala, etxetik ia mugitu gabe gure
ikusmenaz gozatu eta birikiak
esponjatzeko aukera ematen digute.    

Baina baditugu malkar gehiago edo
gutxiagoko aldeak ere, paseo atseginari
ahalegin fisikoa gehitu egitekoak,
ondorio osasuntsua bikoiztuz
horretara. Horiek dira “Bilboren
birikiak” deritzotenak. Hiribilduaren
hegoaldean daude hauetako batzuk:
Pagasarri mendia Arraitz, Gangoiti,
Artabe, Arnotegi, Bolintzu ... bere
inguruekin. Eta iparraldean beste
batzuk, Artxandan eta bere inguruetan.
Ollargan inguruko Montefuerte parke
sortu berria ahaztu gabe. 

Montefuerte

BILBAO

Etxebarria

Europa-
Txurdinaga

Doña Casilda

Ibaieder

ArtxandaSarriko

Pagasarri

Bilbo eta bere ingurunearen plano orokorra, parke eta berdegune garrantzitsuenekin.
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I. Parkeak eta beste berdeguneak hiribilduaren barrualdean. 
A.- Doña Kasilda parkea.

Hauxe dugu “Bilboko parkea”. Laster beteko du mende bat. Eta honek esan nahi du XX. mendea hasterakoan,
Abandoko soroak hiribilduarenak egin eta zabalgunea urbanizatu egiten zenean, parke polit atsegin hau Helgera
erreka itsasadarrera isuri egitean sorturiko sakonunean taxutu zela. Bilbotarrek milaka gozatu dute bertan
haurtzaroa.

1. Pergola gailenduko dugu bertan, zabal eta eguzkitsua, ur-
zirrizten gurgurio goxoarekin. 

2. Ahateen urmaela, txikienen gustukoena eta, harrigarriro,
Helgera azaleratu den leku bakarra.

3. Lorazainaren txabolaren inguruan
paumak dabiltza, egin behar duten
bezala harrotuz luma ozelatuen
abanikoa hedatzean. 

4. Doña Kasilda Iturrizari monumentua.
XIX.ean Bilboko ongile nagusienen
artekoa izanik, haren oroimenak bai
merezi duela irautea.

Parketik zehar zenbait eskultura
begira ditzakegu. Hurrengoak
bakarrik aipatuko ditugu:

5. Arriagako Musa, Arte
Ederren Museoko
bihurguneek mugaturiko
plazatxoan, itxura
ederrekoa. Diktadura
aldian baztertua egon zen,
lizunkoia izango balitz
bezala. 

6. Tonetti anaien
oroimenezko
monumentua.

1 2

3 4

5 6
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7. Chillidaren eskultura airean jasoa,
“Topalekua IV” deritzona.

8 , 9. Alcanforero, Asiako hego-
ekialdetik ekarria. 

10, 11. Maitasuneko zuhaitza (Judasena
deritzote beste batzuek).

12, 13. Haginak, lorazainek
eskulturgintzarako beren zaletasuna
agertzeko zuhaitzak. 

Parke batean, garrantzitsuena eta
izaera ematen diona, zuhaitzak dira.
Honetan, kopuruagatik ezeze,
barietate eta kategoriagatik gailendu
dira. Haietako nahikotan, beste
batzuetan mantendu den
identifikazio-plaka berriztatzea
bakarrik falta da, kategoriako
Lorategi Botanikoa bezala
errebindikatzeko. Askogatik ere,
milatik gora dira eta, haien artean,
hurrengoak gailenduko ditugu:

7

8

9

10

11 12 13
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14, 15. Ezkiak, espezie desberdinekoak,
udaberrian beren usain bareaz giroa
perfumatzen dutenak 

16, 17. Ginkgo biloba, antzinako
gimnosperma, benetako fosil biziduna.

18. 19. Libanoko zedro dotoreen arteko
bat.

20. Iukak eta magnoliak…Eta denen
artean soropil gune handiak, atseden eta
elkarrizketa lasairako gonbida egiten
dutenak.

14 15

16 17

18 19 20
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B.- Miserikordiako parkea.

21, 22. Beste parketik Bihotz
Sakratuaren Plaza zeharkatuz bakarrik,
parke bakarti isil honekin egiten dugu
topo. Freskoa udako arratsaldetan,
gogoeta sakonerako gonbida egiten du,
ibilbide bakartiak zeharkatuz
zuhaiztiaren peko itzalean.

23. Bitxiak bere leihotzar apaindu-
apainduak, gudarako eraikinerako baino
jauregiko egoitzarako berezkoagoak. 

24. Eta baita armarri hori ere, Urrezko
Ardilarru eta, agian, mazonikoak diren
bere sinboloekin.

25, 26. Haritz pedunkuluduna, Euskal
Herriko sinbologia mitikoarekin espezie
lotuenetarikoen arteko zuhaitz ederra.
Mostra gisa, Gernikako Arbola.

27. Secoya Erraldoia (Sequoiadendron
giganteum), Kaliforniatik ekarria. Nahiz
eta zuhaitz hau ez iritsi Yosemite
Parkeko bere kideen arteko zenbaiten
150 metrora, Bilbo osoko zuhaitzik
altuena da dudarik gabe. 

C.- Sarriko
Ekonomia Fakultatearen mugakidea denez gero, ugari dira inguruan dabiltzan gazte ikasleak. Bere “edukien”

barruan Larrakoko Dorrea edo, hobeto esanda, haren aztarnak gailen daitezke, antzinatasuneko lau mendedunak
baitira.

Zuhaiztiaren barruan, hurrengoak
hautatu ditugu:

21 22

23 24

25 26 27



Bilbo eta bere ingurunetik ibilbidea 51

28, 29. Indiako gaztainondoa, parke eta
lorategietan hain tipikoa; lora
gorriengatik bereizten da zuhaitz hau.

30. Arizona aldeko nekosta, itxura
amorratu eta hosto hertsiduna, nahiz eta
zuhaitz urtetsu honetan, hostoak
isolatuz, galdu egin erregulartasuna.

31. Araucaria, Amerikar Hegoaldeko
Konotik (Txile) ekarritako koniferoa.
Gero eta gehiago erabilia apaintzeko
azken urteotan. Hemen, Sarrikon, hau
bezalako zenbait araucaria gazte daude. 

32. Espazio irekiak soropil ondo
zainduarekin oso atsegina egiten dute
parke hau;  hori dela-eta, sarri ikusten
dira bertan umeak jolasten eta jubilatuak
atsedena bilatzen. 

33. Ametzolako
merkatalgaien geltokia
izan zenaren
lurraldera, izen bereko
plazatik sartzen gara.
Bertan egiten dugu
topo zuhaitz moztu
honekin, Hareatzako
Ezki ospetsuaren
“ondorengo” bat
dena. 34. Ametzola  parke interesgarria izatera iritsiko da, obra

isolatzen dituzten hesi horiek desagertzean. Palmera
hauek eta zuhaitz gazte pilo batek horrela iragartzen dute.

D.- Ametzola

28 29

30 31 32

33

34
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35. Pasealekuak ibiltariz betetzen hasi
dira.

36. Hona hemen diseinu aurreratuzko
Pergola, turrustatxoa eta guzti. 

37. Zeinaren hormetan, hareharriko
zatietan, pirolusitako dendritak ageri dira. 

38. Eta urmaelean, nenufarrak kulunkatu
egiten dira, haizetxoaren erara. 

39, 40. Beste zuhaiztxo aipagarriak,
astigar hauek dira.

41. Eta eskulturen artean hauxe.
Irakurlearen zentzu estetikoaren pean
uzten dugu beronen interpretazioa. 

35 36

37 38

39

40

41
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E.- Botica Vieja parkea.

42, 43. Euskalduna zubiaren oinetan,
berdegune polit hau dago, Deustuko
populazio ugariari zabaltasuna ematen
diona. Nahiz eta oraintsu egindakoa
izan, ondo garaturiko zuhaitzak ditu.
Izan ere, honelakoak dira, gazteago
beste batzuekin batera, Indiako
gaztainondoak edo irudiotako ezkiak. 

44, 45 y 46. Espazio hau obretan
dagoela baino ez dugu esan nahi;
hortaz, haren ikuspegien arteko batekin
iradokizuna egin liezaioke irakurlearen
irudimenari, obrak amaitzean bertan
izango denaz.

F.- Abandoibarra.

47, 48. Euskalduna Jauregiaren beste
aldetik, “Bilboko Itsasadarra” Itsas
Museoarekin egingo dugu topo. Honek,
bertan izandako ontzitegitik salbatu
egingo ditu historiarako dike lehorren
arteko batzuk eta “Carola” garabia.

49. Albiako plazan dago, abestien Antonen ohorez
egindako monumentua. Izan ere,  Unamunoren iritziz
“espainiar literaturan errugabetasun eta xalotasun aldi
baten ordezkaria...” zen hura. Trueba gizon ona dago
bertan, erruki gabeko inaustetik salbaturiko platanondo
erraldoiez inguratua.

G.- Albiako lorategiak – Uribitarte Pasealekua - Campo
de Volantín – Hareatza

42

43 44

45

46 47 48

49
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51. Hortik, Uribitartera pasatuko gara, behi gehiago dituen
belardia, tranbiaren ibilbidea. 

50. Eta, haien artean, lorategi zainduak. Lorategiok, argazkia
egin zenean, “hiribilduko behien” pasealeku ziruditen. 

52. Zubi-Zuri, Calatrava arkitektoaren pasabide arina zeharkatu eta

53. Paseoan egingo dugu Campo de Volantineko zuhaitzen
itzalean.

54. Guggenheim Museoko profil deigarrienetako bat
begiratuz gero. 

55, 56. Udaletxeko zubia zeharkatuz gero, Hareatzera
iritsiko gara azkenean. Bertan ditugu bananondo handiak,
iturri mitologikoak eta musika kioskoa.

50
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H.- Etxebarria parkea.

I.- Europa edo Txurdinagako parkea.

J.- La Peñako parkea. Ibaieder.

57. Izen bereko industria-gunea, erabat lurreratua
tximinia liraina izan ezik, Artxandako begiratokitik
harturiko irudiak erakusten duen bezala ikusten da.

Kirol-lehiaketak (lasterketak…), herritarren
ospakizun errebindikatzaileak. Aste Nagusiko
barrakak eta su artifizialak... bizitza ematen
diote eremu honi. Bilbotarren bihotzetan
badu jadanik tokia egina.

58. Espekulazioko atzaparretatik mirariz salbaturiko
berdegune bat bezala defini genezake? Edo, soilago,
industriaz geroko gizarteak, diru zitalekoaren baloreen
gainetik, espirituenetara sentikorrago egin dela onartuko
dugu?. 
Hau baldin bada Unamunok aipaturiko “landa verde” poztu
beharrean gaude, XIX.eko ume haiek ontzat hartu eta
gozatu egiteagatik. 

59, 60. Zuhaiztiaz gain, ahateen urmaela eta usategiak
osatu izan dute bazter hau, Europako bahitzailea den zezen
mitologikoaren eskulturarekin batera.

61. Urte asko ez direla, obra erraldoi batzuek
desbideratu egin zuten itsasadarraren ubidea puntu
honetan: hiribildura sartu aurretik zeharruneen arteko
azkena, iparralderantz behartu zen. Hau zela bide,
Ibaieder auzorako haran zabala geratu zen parke hau,
ikuspegian ikusten den bezala zaindua eta atsegina,
bertan kokatzeko. 

62. Beste argazki honetan, Ibaizabal ibaiko azken
jauzia ikusten dugu. Hortik hasita Bilboko itsasadarra
dugu, horraino baita iristen itsasaldeen eragina. 
Atzean, Unamunok aipatu duen “Zubi berria”, nahiz
eta hau berriagoa izan.

57
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Nahikoak dira, hiribilduko inguruetan egonda, deitzaile honetarako gai diren guneak.
Denen arteko argiena, inolako zalantzarik gabe, Pagasarri da. 
“...Pagasarri eta ondoko mendien altuera izugarriak, nire haurtzaroko Himalaya...” (Unamuno, i.a.).

A.- Pagasarri mendia.

Asko dira mendi enblematiko
honetako gailurrera joateko bideak:
Larraskitutik, Buia eta/edo
Seberetxetik, Arraitzetik...

Atseginena eta itzalpe gehienekoa
iritziz gero, Arraitzeko bidea hautatu
dugu.

1. Iturrigorri historikotik abiatzen gara:
nahiz eta bilakaera izan, oraindik
ikusten dira zipriztinen inguruan izena
zor dien zikin gorrixka horiek. Burdin
urak direla adierazten dute. 

2. Errepidea amaitu baino 300 metro
inguru lehenago, hesi iragangarridun
bide batek adierazi digu oinezkoen
bidearen hasiera. Laster sartuko gara
pic-nic gune horretan, lizar lirainen
itzalpean. 

Hemendik
hasiko dugu
Arraitzera
igotzen.
Errepideak
kotxez igotzeko
aukera ematen
digu eguraldi
onarekin
gainezka egoten
ohi diren askal-
degietaraino. 

3, 4, 5, 6. Ingurutik bira bat eginaz
gero, flora ugaria begiratzean dugu
atsegina: haritzak, arteak, sahatsak,
lizarrak, akaziak... larra goxoak
inguratzen, non ganadua elikatzen
baita patxada osoan.     
Metropoliko zaratatik hain gertu eta,
aldi berean, hain urrun...!

II.- Bilbo inguruan arnasa-hartze sakonerako lekuak.

1 2

3

4

5 6
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7. Baina ezin gara
denbora gehiago bertan
geratu. Bidea dugu
zain. Ehunaka metro
apur batzuetara,
Alonsotegirantz,
ibarbide hau dugu.
Bere oinetan dago
gertatzen zabortegi
handia... 

8. Baso-pistak
ezkerretarantz egiten
du oraingoan,
zuhaitzez beteriko
gune batean sartuz.
Garai batean ia
bakarrak ziren pinudien
ondoan, beste
hostozabal motak ere
badaude. 

9. Lizarrak.

10. Astigarrak.

11, 12.
Haritzak.

13. Ginkgoak

14.
Maitasuneko
zuhaitza.

7 8
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15. Iratze arra.

16. Gorostiak.

17. Bide itzaldun eta atsegin hau Gangoitin amaitzen da.
Atseden gune aski laua eta zenbait kirol joko eta tresnez
hornitua dugu. 

18. Orain, sektore gogorrena dugu aurrean, agian Lawson-eko
nekosta landaketa hedatu honen bidez sinbolizatua. Beronen
zuhaitz peko landaretza gauekoa da ia erabat.

19. Gailurrera iritsita, metro batzuk jaisten gara mendebalde
norabidean, Tarin izeneko iturria ahal denik eta lasterren
aurkitzeko. Hemen, eguzkia, atsedena eta ur freskoa edaten
dugu. Agian, dutxa suspergarria hartu ere.

20. Berriro igoz gero, geratu egiten gara une batez neguko
elurrak pilatu eta, horretara, udan sorbeteak eta beste
freskagarri goxoak egiteko antzina erabili ziren elurtegiak
begiratzeko. (Ah! Izotzeko lantegiek bai deuseztatu dutela
erromantizismo ugaria...!). 15

16 17 18

19 20
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21. Zerbait gorago, ETB-ko antenak
dituen Ganetako gailurraren azpian,
beste pic-nic alde bat dago haritzen
itzalpean.

22. Aterpearen inguruetatik ikuspegi hau
dugu, hiribildu osoaren orokorra gutxi
gorabehera, nahiz eta argazki tresnaren
objektiboan osorik sartu ez.

23. Pagasarriko mendi aterpea. Irudi
honetan, egun eguzkitsu atseginean
ikusten dugu, baina zenbat eguraldi
txarreko egunetan babestu ditu
mendizaleak,  haize erdian eta
igotzeko bide gogorra eginda hotz
batean iristean...! Gure eskerrona
hainbeste hamarkadetan zehar aterpea
irekita mantendu dutenentzat...! 

24, 25, 26, 27, 28. Pagasarriko
“tontorra” delakoaren karst deritzona.
Aterpea eta mendiko postontziaren
artean, karedun menditalde honetako
eredu karstikoa adierazteko irudiak
bildu ditugu: Lapiaz estalia, kare
arrailduz inguratua (24) Lapiaz biluzia,
euri ura pasatzeko ildo sakonak dituena
(25), Lapiaz erdi estalia, zeinetan
higadurak moztu baititu orratzak...(26),
kareharri uharrezko (errudistak) hauetan
ohiko fosilen markak   (27), eta
gailurreko lapiaz erraustua, Artxandatik
edo Montefuertetik bereizteko bezalakoa
duguna (28).

21 22
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29. Baina haranera jaitsi behar da, botxora. Jaistea aski
zorabiagarria da, nahiz eta amerikar haritzako landaketa hau
bezalakoak ikusteko aukera izan. Iraganean tontor erloa izandako
batetik oso gertu dago aipatu landaketa.
Pagasarriko betiko bidetik jaisten gara. Egia esan, gordin eta abegi
eskaseko topatu dugu. Baina hobeto dago horrela, auto eta motor
kutsatzaileen baso-pista bihurtua baino. 

30. Hau da Zapaburuko iturri ospetsua. Gure gaztaroan ez zegoan
hain apainduta, baina urik bazuen, horretarako baitago.

31. San Justo harkaiztegia. Botxoko mendien arteko enblematikoa.

Hemendik, bi aukera
ditugu: errepidetik
jarraitu Larraskitu eta
Bilborantz edo
eskuinetara jo, Buiarantz
doan baso-pista hartuz.

32 y 33. Aurretiaz, San Roke baselizari emango diogu begirada. Nahiz eta haren
barrualdea txukundu gabe egon, kanpoko egitura sendoa eta hedatua da. Udalbatza
urtero doa bertara jaia ospatzera. Historiak argitu beharko liguke zergatik den hori:
biztanleak izurritik askatzeagatik santuari eskerronez egindako boto bategatik edo
udalbatzaren jurisdikzioa altuera hauetaraino mugatzeko irrikagatik. 

34. Santuaren bedeinkapena edo beste
arrazoiren bat dela medio, inguruko
landaretza ikusgarria da. Baselizaren
aurrez aurreko arte hau gailendu da, bi
mende ziurrekoa bera. 
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35. Hau bezalako gaztainondo ederrak
eta beste zuhaitzak ere badaude.

36. Haritzak, pinuak eta gainerakoak
bezala, zeintzuen artean aihenbelar
nahasmendua hasten baita, endalaharra
bezala, harresi ia sartezina sortzeraino.

37. Beste batzuetan, zuhaitzen kimuak
dira muga zarratua sortzen dutenak...

38. Zuhaitz eta sastraken basarte honen
barruan gailendu egiten da, noizean
behin, kuku-praka hau bezalako landare
loradun hain nabarmena.

39. Gure bidera itzuli gara, Buia
norabidean. Arin jaisten gara, zeren
laster kokatu baikara baselizaren pean;
izan ere, hau, Pagasarriko tontorraren
pean dago. Bide batez, hegal oso
horretan landaretzak hartuaz doan
indarra miresten dugu. 

40. Beste iturbegi bat, bere metalezko
baso katuarekin. Eskertzekoa da
gozagarri txiki hau, eguzkiak berotu
egiten baitu ibarbide honetan. 

41. Trokartearen hondoan, errekak,
galeriako baso eder bati eman dio
bizitza. Hemen, haltz beltzez gain,
lizarrak, haritzak, hurrondoak eta beste
asko daude. Korronte gozoaren pareko
bide bat jarraitzen dugu. 

42. Puntu batetik hasita, errekaren
ubidea, neurri handiko harriez, harribila
erdi eginez beterik dago, aldizka,
hondakinezko pilaketaren barruan
korrontea desagartarazten dutenak. 

35
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43. Nomeolvides (myosotis nemorosa).
Loratxo delikatua, leku heze eta
itzalpekoan bakarrik dagoena.

44. Bolintxuko uharka apurtua. Urtegi
txikia beteta dago, agian 83ko “tanta
hotzaren” ondorioz edo Partzuergoko
obrek utzi zituzten material
solteengatik; izan ere, Partzuergoko
hodieriek zerbait gorago zeharkatzen
dute trokartea. Inguru osoko gazteek
erabili zuten igerileku naturala galdu
zen. Baina irabazi egin dugu, ordea,
udan eta urte gainerakoan pasiatzeko
bide ezin hobea. 

45. Zaila da zuhaiztiaren barruan baten
bat gailentzea bere tamainagatik. Haritz
eta lizarreko multzo honek bai merezi
duela uste dugu. 

46. Gorosti hau bezala, gaztea oraindik,
baina kementsua.

47. Goi-behe batek sorrarazitako soilune
txiki batean, iratze arren multzo hau
ikusten dugu, erakusketa batean egoteko
modukoa. 

48 y 49 . Galeriako baso bat dena ezin
hobeto definitzeko irudiak.

50 y 51. Azkenean, Buia auzora iritsi
gara. Aurrean, Buiagoiti eta Seberetxe
ikusten ditugu.
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B.- Montefuerte parkea.

Nahiz eta, egia esateko,
Arrigorriaga udalerriko lurretan
kokatua egon, La Peña bilbotar
auzotik gertuago dagoenez gero,
bilbotarrak eta Basauri hurreko
herritarrak gehiago doaz bertara
Arrigorriagakoak baino, urrutiago
baitago udalerri honetako
hiribildugunea.

1. Lehen irudi honek, parkea topatzeko
balio digu, A-8 eta A-68 autobideak
bidebanatzeko puntutik gertu. Bertan
ikusten dugu, baita ere, parkearen
beheko gune laua. 

2. Malmasin mendia eta autobidearen
sarrera barru aldean. Haren joan-
etorrien zarata, etenik gabekoa da
inguru osoan. Ezkerraldetik doan bide
batetik, zerbait urrunago ikusten diren
altueretara igo eta errepideez bestalde
dagoen basotik jaitsi daiteke. 

3. Bide desberdinak, batzuk asfaltatuak
eta beste batzuk ez, naturazko edo ia
naturazko espazio zabal honetatik gure
kaxa ibiltzeko. Espezie desberdinetako
arboladiak antzaz era anarkikoan daude
(nahasketa ederra!).

4. Zumarrak. 5. Astigarrak. 6. Urkiak.

7. Makal urtetsuak. 8. Haltz beltzak.

9.Pic-nic egiteko gune bat, haritz,
bananondo, makal eta beste zuhaitz
batzuen artean...

10. Hegaleko ur emaria jasotzeko
urtegia. Beronen inguruan, zenbait
zuhaitz eta zuhaixka; baita lurrezko
bideak ere, mountain-bike praktikatzeko
gertuak. Beherago beste hezegune bat
ikusten da, lezken hazitegia. Eta gero,
umeen jolasetarako belardi zabal bat eta
euri egunetan babesteko txosna. 

1 2

3 4

5

67

8 9 10



Bilbo eta bere ingurunetik ibilbidea64

11. Basauri eta Etxebarrirantz doan
hegala. Lanbro artean, Mina del Morro
zena sumatu daiteke. Lezkak
kolonizatuz doazen hezegunearen
atzealdean, txinbo eta gimnasia egiteko
tresnetako gunea dago.

12. Hemen ikusten da nola landare
hidrofilo desberdinak hedatuz doazen
alde zingiratsu txiki honetan; eskuin
aldera dauden ezpata-belarrak nagusi
izango dira denboraldi pare bat barru.

13. Beste urtegi honetan, lezken
kolonizazioa amaituz doa. Azken lau
irudi hauetako osotasunean, ondoratze
ekologiko baten lehen faseen sekuentzia
dugu. Geroago, sakonunea urez beteko
da, zuhaitz sendoagoak hasiko dira,
baso bat sortuko da...

14, 15, 16, 17, 18. Parkeko zenbait
puntutan, ibarbide sinusoide honetan
bezala, zenbait espezie batera landatu
izan dira. Hemen, astigar gazteak dira,
zeintzuen kimuak indarrez sortu (15) eta
baita ere loratuz (16). 
Haien  hostoen (17) ezaugarriak, palma-
itxurako silueta eta peziolo gorria edo
kontrargi bitxi hori (18) dira.

19. Basoko madariondo baten adartxoa.

20. Zumar batena.

21. Zenbait puntutan elorrizko berezko
sastraka kontserbatu egin da, ote hauek
bezala.
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22. Edo mozketa-lan hau, beti ere
kontrolpean mantendu beharko dena,
zeren joera baitu lur landu gabean
gehiegi ugaritzeko.

23. Udaberriko koloreetarako apartatu
txiki bat, landare apalenak loratu eta
distiratzen direnean. Adibideak,
Polygonum hau.

24. Stelaria deritzona. 

25. Potentilla izenekoa.

26. Berberisa.

27. Pasmo-belarra.

28. Leguizamón norabideko
beherakadan, hostozabaleko arboladi
misto hau ikusteko atsegina dugu.

29. Txantxangorri honek, bere abestiekin
agurtu eta argazkia ateratzea ere utzi
zigun.

30. Parketik kanpoalderantz diren
ikuspegi orokorrekin amaituko dugu.
Lehenengo eta behin, ipar-ekialderantz,
Mina del Morro zenaren hondakinak.

31. Hegoalderantz, Pagasarri, bere
karezko “kalota”, aterpea eta hegaletan
landaretza ugaria, bai tonu beltz antzeko
koniferatan zein hostozabaletan.
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32. Hego-ekialderantz, beste harkaiztegi
hau (Uzkortakoa), hain beste
gogorarazten diguna San Justokoa
jatorrizko egoeran. Hala ere, hau
motelagoa da dimentsioetan.

33. Azken finean, ekialderantz eta
Malmasin mendian oinarrituz, zuhaizti
hau, ia ukitu gabea.

1. Alde Zaharra. Erdialdean, Arriaga antzokia.
Beraren ezkerrean, Santiagoko katedralaren dorrea.
Aurrean, Hareatzako zubia, itsasadarra, Ripako kaia
eta udaletxeko dorrea. Urrunago, Bailen kaleko
“zeru-arraskaria” dago...

2. Arnotegiko altueretarantz jo izan dugu. Lanbroak
zirriborratu egiten ditu hondoko profilak. Baina
beherago, ia aurrez-aurre, oso lautada zabala dago,
mea-ustiapen agortuen oinordetza. Hemen, garabien
multzo ugariak, Bilbo berri baten eraikuntza
iragartzen digu: Mirivilla.

3. Zabalgunea,
itsasadarra eta
Zabalburuko
tramankuluen
artean, Bosgarren
Parrokiaren horma
baltzituen atzean.
BBVA eta Albia
eraikina erraldoiak
gailendu egiten dira.

4. Zoom honek,
zenbait xehetasun
gehiago ematen
dizkigu: BBVA-ren
atzean, Abandoko
geltokiaren teilatua.
Zerbait eskuinera,
Albiako lorategien
zuhaiztiaren zati bat.
Eta aurrez-aurre ia,
Campo del
Volantineko
bananondoak.

C.- Artxanda

Artxandara igotzea beti izan da bilbotarrentzat, ume
direnetik, luzaro itxarotako saria bezalakoa.
Funikularrak, bestalde, erraztu egiten du. 

Artxandak dituen gustagarrien arteko bat, hiribilduko
paisajea begiratzeko balkoi ezin hobea izatea da;

hortaz, atsegin paregabea lor dezakegu, bertatik oinez
sarritan ibili-eta jadanik ezagun ditugun bazter ugari
airetik ikusi egitean. 

Lehendik aurkeztu izan dugu Etxebarria Parkearen
ikuspegia. Orain, jarraitu egingo dugu ikuspegiarekin.

32 33
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5. Depósito Franco izan zenaren armazoia eta ondoko orubea, Isozaki-
ren dorre eztabaidatuen arrisku pean. Uribitarteko pasealekuaren zati
bat eta Zubi-Zuriren profila.

6. La Salve zubitik Deustukora. Guggenheim Museoa da nagusi hemen,
distiratsua eguzkiaren izpiek titanioko bere azalean jotzerakoan. 

7. Erdian, Abandoibarrako lautada, etorkizun egundokoa izango duena,
Deustuko Zubiak zeharkatua. Beraren ezkerraldean, Dona Kasildaren
parkea; atzealdean, Euskalduna Jauregia eta, urrunago, San Mames-eko
arkua. Behean, ezkerraldean, Guggenheim eta, dena besarkatuz,
itsasadarra. 

8. Ikustokiaz gain, “Funi” izenekoak
egiazko biriki batera, alegia, parke ondo
diseinatu eta zaindura garamatza. Adin
denetakoak ikusten ohi dira bertan, batik
bat, nerabe arokoen talde alai oihulariak...

9. ”Funi”ren geltokiaren aurrez aurrean,
Gurpil erraldoi hau, haren hasierako
makinariaren omenez eginikoa dirudi;
izan ere, erretiratu egin baitzen oraintsuko
birmoldaketa egin ostean.

10. Zerbait esateko bada Artxanda kritikatu egiteko,
espazio gehiegi urbanizatua izatea da.

11. Baina badu zuhaizti ikusgarria.

12. Barbakoa ere baduten pic-nic gune aldendu
ezinekin batera. Dena dela, seme-alabekin batera aire
pean egun bat pasatzera doazen familientzat
mesedegarriak dira.
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13. Eta baita kirolaldeekin ere,
hau bezalako batzuk irekiak.
Eta beste batzuk pribatu
izaerakoak.

14. Zuhaiztian, aipamen
berezia merezi dute astigarrak,
aurrez-aurre dagoen hau
bezalakoak.

15 y 16. Ereinotza eta bere
hosto distiratsuak.

17, 18. Eguzkiaren izpiak
islatzean elurrez estalia
dirudien zedro honetako eta
bere azikulen zehaztasuna,
sorta distiratsuetan elkartuta. 

19. Artxandatik, Asua
Haraneko ikuspegi bat ere
dugu. Lehen planoetan,
iparraldeko hegala, zuhaiztiz
betea eta, bigarrenean,
aireportuko lautada zabala;
hala ere, ikuspegi honetan ez
da ageri beronen terminala,
alegia Calatravaren “usoa”.
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Itsasadarreko azken tartean, azken 25 urtetan
gertaturiko industria astunaren deuseztapenaren
ondorioa baino ezin genuela ikusi pentsatu baldin
bagenuen... asmatzea zati batekoa baino ez dela

frogatuko dugu. Zeren oraindik begi bistan baitaude
ekonomiak aldi hauetan egin duen bat-bateko
aldaketaren orbainak. 

Eta horren frogabide dira hurrengo argazkiak:

1. Azken Labe Garaia. Sestaoko
Ibarran, ACB modernoa eta La Naval
bitartean isolaturiko museo-erlikia.
Erdian dagoen espazio hutsaren
zertarakoa ez dago argi.

3. Asuako itsasadarraren bokalea.
Hondoan, Sefanitro lantegia (industria
kimiko).

4. Castaños ibaiko beheko ibarrean
“hezegunea”, Retuerto eta Galindo
bitartean. Alde hau, Lindane
laidotuaren botatzeengatik erabat
kutsatua geratu zen. Badirudi
berregokitzeko asmoa dagoela.

5. Industrialdea eta Bikakobo gunea,
Ugarte inguruan. 

6. Gobela ibaiaren bokalea,
Udondorekin lotunea izan eta gero.
Industrialdea hau ere, irrika
ekologistarekin. 

2. Industriako instalazio zaharkitua
Lamiako aldean. Metroa haren ondotik
pasatzen da...

III.- Itsasadarra, Bilbotik ur behera.
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7. Barakaldoko dartsena zaharraren
ondokoa. Bi garai erraldoik mea
zamatzeko instalazio zahar bat
desmuntatu dute, zaharberrituz gero in
situ jartzeko museoko pieza gisa. 

8, 9. Lamiakoko dartsena (¿) edo harana.
Dartsena baldin bazen, zabortegi bezala
erabiliko zen, ziur asko, urteetan zehar.
Astrabuduako bizkar txikitik edo
Ondizeko Balkoitik begiratuta, itxura
penagarria du. Beharrezkoa da
egokitzea. 

10. Ballonti errekako haran bukolikoa
zena, Serantes mendiko hegaletatik
Galindo ibaian poliki ura hustu egiten
duena itsasadarrarekin bat egin baino
zerbait aurrerago. Haran honetako lilura
guztia desagertu egin da, batetik
Elektrizitate Baltzuko aldagailuen
multzoa edo azpi zentrala eta hariteri
elektrikoko dorreen ugaritasunagatik eta,
bestetik, autobideko taxuketagatik. Izan
ere, beren ezpondan lerrokaturiko
sastraken muga baten atzean baitago
ezkutaturik autobidea.   

11. Eta oraintsu hasitako obra hauek,
arduratzeko kontrapuntua egin diote
Portugaletetik La Arena Hondartzarako
bidegorrira  paseatzera datozen ibiltari
ugariei; hain zuzen ere, bidegorriaren
lehen tartea, irudi honen gainetik
pasatzen baita. 
Arean gehiago: hemen ikusten den
errepideko tarte txiki hori, gidari askok
euren automobilak garbitzeko da
erabilia, arekak ahateen urmaela bat
bezala utzirik.

Hala ere, itsasadarreko
bazterretan, neurri bateko edo
besteko alde naturalak daude.
Hauetara joaten direnek,
hiribilduetako zarata eta kutsaduratik
aldendu gabe, gozatu egin dezakete
ariketa fisikoa osasunbide bihurtuz. 

12. “Meabide” izandakoen arteko
batetik sartu egiten gara Mendierrekako
haran atseginean.

Azalera gehienekoen artekoa eta,
hiribilduburuaren hurrengo,
biztanlerik gehienekoa izan zen
udalerri hau; bertan gailendu egiten
da Ezker Bazter osoko biriki
hedatuen eta atseginena:
Mendierreka. Urteetan izan zen
Triano eta Galdames altueretako
mea atera eta garraiatzeko lekua.
Gaur egun berdegune bat da, bara-
kaldarrek hobetsia eta jatetxeen
ingurua izateagatik ere ezaguna.

A.- Barakaldo
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13, 14. 200 m inguruan iritsi gara
soropileko gune honetara, Castaños
“errekatxoaren” zeharruneak inguratua.
Zuhaitzek, neguko beren jantzian
biluzik, argirako eta eguzkiaren
berorako bidea egiten dute otsaileko
goizalde epeletan.

15. Gorostizako Kirol I.M.-eko
instalazioak inguratuz gero, Castaños-
eko ibaibidera itzuli egiten gara, pic-nic
eta landako sutegien gune honetan.

16. Errekaren eskuineko bazterretik
jarraituz, uhatea pasatu eta urtegira iristen
gara; aipatu bazterretik inguratzen duen
bidezidor polit batetik jarraituko dugu.

17. Haltzak urtegiko bazter berean.
Hostorik gabeak baina infloreszentzi
maskulino goiztiarrez jadanik
txukunduta.

18. Erakutsi egiten dituzten urrondoak
bezala, uraren bazterrean zintzilik.

19. Gorostiak, ordea, Gorostizako
eremuan toponimikoak, bere hosto
txaroleztatuak baino ez ditu oraindik
erakusten.

20. Zingira eta hotel establezimendu
ugari dituen biztanledun gunea ere
pasatuz gero, metro batzuk gehiago
jarraitzen dugu errekaren ubidea.
Horretara, mimosa hauetako lorezko
adierazpena begiratu ahalko dugu. 

21. Castaños ibaia edo erreka abeslari
jaisten da goroldioz estalitako haitzen
eta tente mantentzeko gorpuzkera
nahikoa oraindik garatu gabeko
zuhaitzen artean; izan ere, hauek,
oraindik haizeen jostailu direla dirudite.
Ez dugu goraino jarraituko, bigarren
urtegi bat baitago, ezta ere izena ematen
dion Castaños auzoraino iritsiko. Auzo
hau, Güeñes eta Galdames udalerrien
arteko mugan dago kokatua. 
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22. Udaberria indarrez beterik zaigu
agertzen. Hona hemen zuhaixka bat
(Prunus Spinosa), zeinaren loratze
ikusgarriak, hostaila sortu baino
lehenagokoak, patxaraneko  uzta ezin
hobea ekarriko baitigu udaldirako.

23. Antzeko zerbait digu iragartzen
mertxikondo gazte honek, nahiz eta
baztertu egin larra baten ondoan.

24. Uhatearen inguruan eta beste
puntutan biziduneko gune txikiak
sumatu ditugu baina, horietan,
aurrerakuntzaren ikurrak (Partzuergoaren
hodieriak, zutoin elektrikoak, e.a...)  ez
dute bertan behera uzten gunearen
landazko goxotasuna. 

25. Gorostiza aldera itzuli gara. Errekak
bihurka jarraitzen du eta zuhaiztiak
(haltzak, lizarrak, haritzak...) babesten
jarraitzen du bere itzalarekin...

26. Orain, ondo begiratzen baldin
badugu, kiroldegiko ateetan dagoen
aparkalekuaren aurrez aurre, mea-tren
bat zebilen eta inork lurreratu ez duen
haren bidezubian ate txiki bat dago,
mendiko hegala poliki igo egiten duena,
erreka liluragarri baten bide hegalean.
Galeriako baso eder batek estali egiten
du, bere itzalaz, errekaren ur
barregileak.  

27 y 28. Oihanpeko landaretza,
zeinaren mostra bezala sasi asun hau
(lamium galeobdolon) eta saxifraga hau
(s. hirsuta) ditugula.
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29. Ezin izan dugu haritz honetako
irudia ekarri gabe utzi.

30. Behin Argalario mendiraino igotzen
duen bigarren mailako errepide baterako
sarbide kotaraino iritsiz gero,
Gurutzetako auzo jendetsua,
Mendierrekako ateetan bertan,
Bengolearekin lotu egiten duen ikuspegi
hau dugu. Hegal hostotsua, hormigoizko
erraldoi eta industriako guneetatik oso
gertu.

31. Hemen, Bengolean, Retuertotik
(“rives tortus”) metro gutxitara, Castaños
ibaiak gorde egiten du oraindik bere
garbitasun gardena. Baina galdu egingo
du industrialdean eta komunikabideetan
sartzerakoan.

32. Dartsena honek, agian egun batez
Kirol Portua bihurtuko denak, Erandiora
pasatzeko gasolinoaren ontziralekua
erakusten digu oraindik.

33. Bere inguruan, kai berriztatu honek,
Galindo ibaiak itsasadarrarekin duen
gurutzagunearen inguruetatik gaitu
bideratzen.

34. Rontegi zubiaren inguruetaraino.
Zehaztasunak falta zaizkio oraindik,
meako kargalekua kasu, baina egin
daitezke jadanik paseo lasaiak, kerik
ezta zaratarik gabeak.

35. Galindo ibaia, bere bokalean eta
Kaiku Arraunketa taldeko ikurra, Ezker
Bazter osoan legenda dena kirolean.

36. Azkenik, irudi bat besterik ez San
Bixente hiribildugunearen inguruko
Barakaldoko Lorategi Botanikoarena.
Zalantzarik gabe, bisita gehiago
mereziko ditu gure aldetik.

Barakaldok berreskuratu berri du
berdegune bat itsasadarreko
bazterrean, AHV-ko burdigintzako
lantegiak okupatua zuen haranaren
ondoan.
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B.- Trapagaran

Udalerri honetan, irakurleak nahi
duen gisara antola ditzaken pasealeku
batzuk proposatuko ditugu. Nahiko
da Ugarte edo Zaballa bezalako
aldaurietan kokatzea eta, haietatik,
hegaletik gora doazen bide edo
oinbidetatik gora egitea. 

37, 38. Ugartetik, frontoiaren aurretik,
Fuentecilla errekaren ubidea jarraitzen
duen oinbide honetatik egin dezakegu
gorantz. Urak arin eta bitsdun jaisten
dira; landareak, neguaren aurreko aldian
oraindik, iazko urteko udazkeneko
orbelez inguratuta daude.

39 y 40. 
Baina badaude hemen udaberri-loreak,
San Jose loreak, udaberria bertan dela
iragarriz, ugari loratzen diren
gereziondoekin batera; izan ere,
kontrapuntu alaia jartzen diote pinudien
berde ilunari. 

41, 42. Gauden kotan, Partzuergoak
bazter osora edateko ura banatzeko
erabiltzen dituen hodi erraldoiak
pasatzen dira. Egia esateko, aintzinako
mea-trenbidera iritsi gara. Honek,
Zugaztieta, Triano...ko meategia
itsasadarreko kargalekuekin lotzen
zituen. 
Bide zabala da, zabalerako 5 metrotik
gorakoa, hegal erdira bihurka dagoena,
industria eta merkataritzako haran
gaineko hauek eta beste batzuk bezalako
ikuspegiak ahalbidetu egiten dituena.
Tamalez, ez da astialdi gune bezala
aprobetxatu egin. 
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43. Gehiago igo badaiteke ere, aski da
xehetasun hau hegal ezezagun honek
sekretu preziagarriak gordetzen dituela
ulertzeko.

44, 45, 46, 47. Zaballatik, errepide
ikusgarria dugu, zuhaizti zarratuaren
artean, Durañona auzora garamatzana.
Hauek, ibilbide honetan sumatu egin
ahal izan ditugun irudien arteko zenbait
baino ez dira. 

48, 49, 50. Ondejeda edo Las Camporras-eko parkea. Udalerriko
hegoaldean hedaturiko alde zabala, Galindotik Las Llanas eta
industrialdera doana. Hegal honetatik paseoak egitean espezie
askotako zuhaiztia dago, gaztea oraindik gehiena, kirolgune zabalak,
futbol zelaiekin gehien bat eta umeak jolasteko bazterrak: txinboak
eta txirristak.

51, 52, 53. Markonzagako parkea. Gune lasaia, eguzkia hartu edo
liburu bat irakurtzeko banku batean eseritzeko. Gailendu egiten da
anfiteatroa, antzerki-saioetarako edo zerupeko kontzertuetarako
pentsatua. Zuhaiztia eta gainerako landaretza, askotarikoa eta
atsegina da.

C.- Sestao

Udalerri honetan, sestaoar guztien arreta merezi duten hiru
berdegune nahi ditugu aipatu.

43 45

44

46

47

48 49 50

51 52 53



Bilbo eta bere ingurunetik ibilbidea76

54, 55, 56. Portopin-eko parkea.
Kale Nagusia, Simondrogas
alderantz jaisten den bere azken
zatian, eta Barakaldotik
Portugaletera doan errepidearen
arteko jolasgune txikia. Pergola
irtirina du, pasealekuekin eta
errepide gainera eroritako
ezpondarekin, berezko
landaretzaz betea, non akaziak
baitira nagusitzen.

57, 58, 59, 60. Lehenean, zenbait zuhaitz gailendu egiten dira, euron arteko asko
bitxiak, ahuakatea (57), zedroak eta palmondoak (58), nekostak eta magnoliak (59)
eta mizpirondoak (60)

D.- Portugalete

Hiribildu jarrileroaren barruan, Ignacio Ellakuria parkea dugu, zeinaren
barruan baitago UNED- Bizkaiko egoitza, Areilza Doktorearen parkea.
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61, 62 y 63. Bigarrenean, aurrekoaren
azpian kokatua, zerupeko eszenarioa,
pergola eta zuhaiztia gailentzen dira.

64, 65 y 66. Hiribilduko goi-aldean,
hegoaldera, La Florida parkea dugu,
oraintsu egindakoa. Ikastegi batzuen
inguruan kokatua dagoenez gero, gazte
jende asko ibiltzen da bertan. Espazio
ireki zabalak ditu, paseoak taldeka
egiteko egokiak. 

Udaltasunak asteroko herriz
herriko salmenta gune honetara
lekualdatu zuenetik, parke honek
garbitasunean eta lasaitasunean
irabazi du zarata eta jendetzatan
galdu duena.
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67, 68, 69, 70, 71. Hala ere, portugalujoek hobetsitako ibilaldia, eguraldi onarekin
milaka eta, eguraldi txarrarekin, ehunaka lagunek egunero egiten dutena, itsasoko
paseoa deitu genezakeena da, zenbait tartez osatua: ekialdera (67), La Benedicta
izeneko dartsena eta lorategiak, Sestaoko lurretan oraindik, ACB enpresaren ateetan
bertan; gero (68), paseo berria egiten da dartsena eta trenbidearen artean, Itsasoko
Etxe dotoreraino. Geroago (69)  La Canilla deritzon pasealekua dator, geltoki
zaharraren ondoan, egun gazteen argibiderako zenbait zerbitzuren gunea; gero,
txapela antiestetiko horrekin egun itxura bitxia duen Salazar Dorre historikoaren
azpitik (70) jarraitzen da. Hau pasatuz gero, el Solar Plaza, Zubi Mugikorraren
ondoko Txurruka Kaia eta, azkenik, (71) jadanik mendeurrena bete duen burdineko
kaiatik pasatzen da. Guztira 3 kilometro dira, joateko eta itzultzeko bidaiak eginaz
6, ariketa fisiko ezin hobea denontzat.

72, 73 y 74. Parke txiki bat dago,
Ramon Rubial jaunari eskainia, 2002an
inauguratua eta San Juan de Dios Klinika
eta antzinako Oriol Jauregian egingo
den hotel modernoaren artean kokatua. 

75 y 76. La Sardinera parkea dago,
eskultura daukona (75), abestiko sardina
saltzaile herrikoiaren ohorez. Aldiak aldi
eguzkitsu edo lanbrotsu, haren balkoia
Bilboko Merkataritza Portura irekia
dago.

E.- Santurtzi
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77, 78 , 79 y 80. Eta, oraintsukoena,
Alzaga Etorbidearen azpitik dago, Santa
Eulalia patronatoaren atzealdean. 
Irudietan ikus daiteken bezala, gune
txeratsua da eta, gainera, esaten den
bezala etxe barruan dago. 

81. Atzean utzi dugu Mamariga auzoa
eta, bideko lehen birak egin ondoren,
Santurtzi eta itsasadar-ahoaren gaineko
ikuspegia dugu gozagarri. Bidearen zati
honetan ibilgailuak ibili badaitezke ere,
gehiago ikusi ditugu oinezkoak, baita
footing egiten zihardutenak ere.

82 y 83. Beste alderantz, Superportuko
obrak. Inon baldin bada hau da, egitan,
proiektu faraoniarra.

84, 85 y 86. Baina izadian zentratu
egiten baldin bagara, zuhaixka
loradunak (84), iratze ar hau (85) edo
orkidea lirain hau (86) ikustean izango
dugu atsegina. Batzuetan, bidearen
okerruneak, haitzari jandako luebakietan
irekiak dira.

87. Beste batzuetan, landaretzak
sortutako tuneletan.

Baina Santurtzik, gainera, Serantes
mendia du, nora bide desberdinetatik
igo daitekela.   Luzeena hautatu dugu
(5 kilometrotik gora), baina ez hain
malkartsua. Gainera, El Abra gain-
gainetik ikusi ahalko dugu bertatik.
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88 y 89. Atseden leku batera iritsi gara,
tontorretik gertu. Lautada aizun batek
gotorlekua eraikitzea ahalbidetu zuen,
zeinaren aztarnak ikusten ditugun.

90. Azken ahalegina eta tontorrera iritsiko
gara, non, zaintzeko gaztelutxo zahar
baten ondoan, harro baita altxatzen
telekomunikabideetako antena hau. 

91. Itsasadarra zeharkatzen badugu,
Areetan, hondartza txiki honekin egiten
dugu topo, udaldian eguzkia hartzeko
oso egokia. Bainatzea ez dago aholkatuta,
portuaren alde barruan baitago. 

92. Harago, El Abra Itsas kluba,
belaontziz betea.

93. Eta, ondoan, kaiaren beraren
gainean, lorategi estreinatu berri hauek.

94. Txurrukari monumentua goren dago,
beronek bideratu baitzuen itsasadarreko
azken tartea.

95 y 96. Bazter honetatik atzera eginda,
Axpe-Erandio eta Astrabuduan
sumendiko haitzen (trakitak) harrobi
bertan behera utzia sumatu dugu.
Bertatik atera ziren, bazterreko horma
bezala, itsasadarreko kaien arteko
zenbait mugatzen dituzten multzoak.
Gainetik, oinezkoen pasealeku berriak
hasten dira. 

F.- Areeta

G.- Axpe - Erandio
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