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Antonio Basagoiti (1849- 1933)

 Algortako Portu Zaharrean jaio zen Antonio Basagoiti, 
eta gaur egun arte heldu den enpresaburu eta politikarien 
dinastia bateko patriarka izan zen.
 Oso gaztea zela, Mexikora lan-aukerak bilatzera 
joan zen. Han, merkatari inportatzaile gisa hasi zen lanean, 
eta bankaria izatera heldu zen. Bere lan egiteko gaitasunari 
eta jendetasunari esker, industrialari handiak ezagutu zituen, 
eta geroago, jadanik desagertuta dagoen Banco Hispano 
Americano bankua sortu zuen haietako batzuekin. Lehen-
dakaria ere izan zen, eta zalantzarik gabe bere jarduerako 
gertakaririk garrantzitsuena izan zen. 
 Antonio Basagoitik Bizkaiko Herri Lanen propo-
samena eteteko esku hartu zuen ministerioaren aurrean. 
Horren bidez, Getxoko itsasertzaren zati bat desagertuko 
zen, Evaristo de Churrucaren proiektuaren alde. Hori dela 
eta, eskertzeko moduan, antzinako kale Nagusiari bere izena 
jarri zion.  Antonio Basagoiti Madrilen hil zen 1933. urtean, 
eta hurrengo egunean, gorpua hilobiratuta zegoela, hileta 
bat egin zen San Jeronimo elizan. Geroago, Algortan, bere 
jaioterrian, hobiratu zuten Redentor elizaren kriptan. 
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Ongi etorria

Antonio Basagoiti, itsasoratu ziren gazte ausarten belaunaldi baten erakus-
garria da, eta bere talentuari esker, enpresa-gune handiak eraikitzea lortu zuen. 
Ibilbide honetan bisitatuko ditugun eraikin asko, aberats izatea lortu ondoren, 
jaio ziren lurrean eroso finkatu nahi ziren itsasgizon eta indianoenak izan ziren. 

XIX. mendearen amaieran, kapitainak eta pilotuak -horietako batzuk Portu 
Zaharreko antzinako San Nikolas ermitan dagoen Nautika Eskolan prestatu 
ziren- etorbidea hiribildu, etxe eta jauregiekin betetzen joan ziren.  Eraikin 
horiek, gizarte-klase berriaren isla dira: itsasoarekin lotutako familiak. Neguriko 

goi-burgesiakoa izan gabe, itsasgizon 
horietako asko ontzigintza sektoreko 
enpresaburu bihurtu ziren denborare-
kin, haien gizarte-posizioa ere hobetuz. 
 
    Neguriko metroko pla-
zatik abiatuko gara, antzinako trenbi-
de-geltokiko eraikinaren ondoan. Hor-
tik, eskuinetara joango gara, Ormetxe 
kaletik, eta igotzen hasiko gara.  

   Particular de Basterra 
kalean ezkerretara joango gara. Kale 
hasieran, gure ezkerrean, ibilbideko 
lehen eraikina dago. Hasiko gara!
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Ibilbidea

1. Eguzki Aurre Txaleta (1928) — P Particular de Basterra, 10

Txalet hau Jose María Basterra Ortizek egindako lehen sustapen txikiaren barruan 
dago, eta obra Manuel Galindezek egina da*1. XX. mendearen hasieran Getxon 
bere aztarna utzi zuen beste euskal arkitektoetako bat izan zen. Lorategi txikia 
duen etxebizitza da, L formakoa, estalki hautsiarekin, familia bakarrekoa. Estiloa 
neoeuskaldina da, eta baserri tradizionala dela ematen du. Lekukotasun-balio 
handia du, izan ere, Neguriko lehen garaiko jatorrizkoa da.

Ba al zenekien...?  
*1. Manuel Galindezek zenbait eraikin esanguratsu ere eraiki zituen Bilbon, hala nola La 
Equitativa (Mazarredo zumarkalean) edo Aurora eraikina (Moyua plaza). Horrez gain, 
Banco de Vizcaya bankuaren zenbait egoitza ere egin zituen, baita gure protagonistak 
sortu zuen Banco Hispano Americano bankuarenak ere.  Galindezek, hiru hamarkada 
baino gehiagotan, banku honen egoitza eta bulegoak eraiki zituen hiri hauetan: Bilbo, 
Madril, Bartzelona, A Coruña, Valladolid, Kordoba, Sevilla, Zaragoza...
Deapie-n bere lanak ere ikus ditzakezu:  Mesedeetako eliza (Felipa Bustingorri ibilbidea), 
Senditxuegi etxea (Manuel mª Smith ibilbidea) eta Villa Merche (Francisca Labroche 
ibilbidea).

    Bigarren toki berezia Eguzki Aurre etxetik 30-40 urratsetara 
dago. Particular Basterra kaletik barrurago joango gara, hurrengo eraikinean 
gelditu arte. Ezkerraldean ere dago.

2. El Bocho - Alboran etxea (1928) — P Particular de Basterra, 6-8

Manuel Galindezen beste obra baten aurrean gaude. Eguzki Aurre etxearekin 
batera, kontraste bitxia agertzen dute, izan ere, nahiz eta garaikideak izan, 
lehenengoak baserri tradizional bat ematen du; honako hau, berriz, oinetxe 
bat dirudi. Etxearen konposizioa berezia da, asimetriarengatik eta apaindura 
neobarroko ugari dituelako, testuinguru erregionalista neoeuskaldun batean. 
 Eraikin exentua da, oinplano irregularra eta estalki hautsia, hainbat 
isurkitakoa, eskoratuta dauden hegaletan errematatuta, harburutxoen gainean.  
Lorategi batek inguratzen du, hormatxo batekin hesituta. 

   Ibilbideko hirugarren tokira heltzeko, Particular de Basterra kaletik 
gora jarraituko dugu, Aiboa kalearekin gurutzatu arte. Ezkerretara biratu eta 
berehala, aurrean, gure hurrengo geltokiarekin aurkituko gara.

3. San Ignacio Jauregia (1902) — P Aiboa, 13

Jauregi hau José María Basterra Madariaga*2 arkitektoak eraiki zuen, José María 
Basterra Ortiz*3 eta Mercedes Basualdo Palacio senar-emazteentzat.  Eraikina 
Getxoko hemeretzigarren mendeko estiloko multzo gutxietako bat da. Negu-
riko urbanizazioaren mugan dago, hala ere, bere etxe handien artean ez luke 
gaizki emango. 
 Ertzaintzaren bulegoak jartzeko lanak berrikuntza oso sakona ekarri 
zuen, izan ere, inguruko hormak bakarrik mantendu ziren.  Berrikuntza horrek 
aldaketa asko ekarri zituen jatorrizko eraikinean, terraza zoragarria kendu eta 
garajeak jarri zituztelako batik bat.
 Altxaera honela antolatuta dago: erdisotoa, beheko solairua eta bi 
maila, dorrea atxikita duela. Elementu apaingarriak errepikatzen dira: bao 
zuzenak, triangelu-formako frontoitxoz errematatuta. Erlaitz batek garaien 
arteko trantsizioa markatzen du, eta arbelezko plakez osatuta dagoen estal-
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kia teilatupeetan irekitzen da. Fatxadaren mutur batean, poligono formako 
sekzioa duen pabiloi bat ikusten dugu.  Aparailua harlangaitzez luzituta dago, 
baoak, zerrenda apaingarriak, eskantzuak, moldurak eta erlaitzak izan ezik, 
urre-koloreko harlanduzkoak direlako. Lorategia eta berezko itxitura du.

Ba al zenekien...? 
*2. Ibilbideko protagonistaren banku-jarduerarekin bat, José María Basterra Ortiz (1865-
1952) Banco de Vizcaya (orain Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) bankuko sortzaile eta 
akziodun nagusietako bat izan zen 1901. urtean. Hala ere, horren aurretik merkataria 
izan zen eta biltegi batzuk jarri zituen Bilbon, “Casa Basterra” izenekoak. Hor, bakailaoa, 
likore mozkorgarriak eta ardoak (Goi Errioxakoak eta Burdeos) saltzen zituen. Horrez 
gain, “La Gaceta del Norte” egunkaria sortu zuen Luis Lezama-Leguizamon, González 
Careaga, Pedro Chalbaud eta beste batzuekin batera. Bestalde, higiezinen negozioan ere 
aritu zen (1. eta 2. tokiak), eta jauregi bat eraikitzea agindu zuen Getxoko Udalaren eta 
Neguriko tren-geltokiaren artean dauden lurretan. Leku horretara joango gara orain!

*3. Eraikin hau eta ikusiko dugun hurrengoa (4. tokia: Santa Klara jauregia) José María 
Basterrak (1862-1934) eraiki zituen urte berean, eta metro gutxi batzuetako distantzia- 
rekin. Biek ingeles itxura dute, eremu beste etxe handi batzuek bezala. 
Gogoratu behar da XX. mendearen hasieran euskal burgesiarentzat ingeles joerak uneko 
dotoreenak zirela. Familia aberatsek Erresuma Batura begiratzen zuten, modarekin, 
klubekin edo futbol partidekin txundituta. Janaritik arkitekturara, ingeles kutsua zuten 
gauzak sofistikatuak eta gustu onekoak ziren. Horregatik, XX. mendearen hasierako 
eraikinek, ez badira berritu, estilo hori partekatzen dute.  

    Jauregia gure eskuinaldean utziz, Aiboa kaletik jarraituko dugu. 
Fueros kalearekin elkartzen den tokira heldu baino lehen, eskuinaldean, hurrengo 
tokia aurkituko dugu. 

4. Santa Klara Jauregia (1902, 1918) — P Fueros, 4 - Aiboa kalearen kantoian

Ingeles estiloko jauregi hau Jose Maria Basterra arkitektoak ere eraiki zuen, 
Pedro Chalbaud bere lehen jabeak eskatuta*4. Hurrengo jabeak erreforma 
sakona eskatu zion Manuel M.ª Smith arkitektoari 1918. urtean, jatorrizko 
eraikina handitzeko. Horrenbestez, guztiz aldatu zuen kanpoaldea, eta gaur 
egun duen itxura eman zion. 
 Jatorrizko diseinutik antzinako garajea eta etxebizitza bakarrik geratzen 
dira, Fueros eta Arkotxa kaleen kantoian.  Balio arkitektoniko handiko jauregia 
da, eta kokapena ere berezia da, Getxoko Udala dagoen eraikinarekin batera. 
Gaur egun, udal bulegoak daude eraikin horretan. 
 Honela antolatuta dago altxaera: beheko solairua eta bi maila. Fatxada 
nagusian bi dorre asimetriko daude, gailurrean almenak daudela. Eskuineko 
dorreak maila bat gehiago du, eta baoak irekitzen ditu. Gehienak zuzenak 
dira, baina tamaina desberdinekoak.  Sarbide nagusia nabarmentzen da, arku 
eskartzanoa duelako, kontrahorma mailakatuen artean beheratua. Eskuineko 
dorreko erdi-puntuan dauden bao bikoitzen gainean garatzen den begiratoki 
irten poligonala, eta ezkerreko horma pikoaren bao triangeluar txikia.  Alfizez 
eta Tudor estiloko arku itsuz apainduta dago baoen inguruan, eta hormetan 
erremate almenadunak eta erlaitzak ditu.  Ageriko adreilua erabili du eraikun-
tza material gisa, zokalo eta apaintzeko elementuekin, kareharrizko harlandu 
grisekin.  Lorategi handi batez inguratuta dago.

Ba al zenekien...? 
*4. Urte horietan, Getxo, bizitzeko toki gisa aukeratu zuten pertsona askok bezala, Pedro 
Chalbaud Errazquinek jarduera publiko eta enpresa-jarduera handia zuen. Bilera-zen-
troetan, hala nola Algortako Kasinoan (aurrerago ikusiko duguna), antolatzen ziren 
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gau ekitaldietara maiz joaten zen, eta han, bere auzoko nabarmenenekin topatzen 
zen. Antonio Basagoitik bezala, bankan ere aritu zen, eta Banco del Comercio (1891) 
bankuaren sorreran parte hartu zuen.
Bestelako enpresa-gertakarien artean, Chalbaud Unión Española de Explosivos 
(UEE) fabrikako lehendakaria izan zen, Galdakaon (Bizkaia) dagoen dinamika-fabrika 
zena. Bestalde, Luis bere anaia, euskal zuzenbide pribatuaren lehen teorialarietako 
bat izan zen; baita gaur egun Deusto Business School den Deustuko Merkataritza 
Unibertsitatearen sortzaileetako bat ere 1916. urtean, burgesen oinordekoentzako 
prestakuntza-zentroetako bat dena.

    Ezkerretara biratu eta jaisten hasiko gara. Gure hurrengo tokia 
eskuinaldean dago, Algortako etorbidearen bidegurutzean. Bere eskalinatek 
(nahi baduzu, igo zaitezke), duen garrantzia erakusten dute. Zer da? 

5. Udar Jauregia (1921-1929)  — P Foru kalea, 1

Jauregi ikusgarri honen arkitektoa Fidel Iturria udal arkitektoa da. Hari buruz 
gehiago jakin nahi baduzu, bere izena daraman ibilbidea egitera eta Karmengo 
Andre Mariaren hilerria ere ikustera animatzen zaitugu.
 Udal jauregia*5 faseka egiten joan zen, jarduera handiko eta gutxiko 
aldiak tartekatuz. 1919ko apirilean sotoko zimenduak eta hormak dagoeneko 
eginda zeuden, baina obra oso motel egiten ari ziren.  Obra ere guztiz eten 
zuten 1921. urtean, Iturria hil zenean.  Obrek 1924. urtean jarraitu zuten, Ignacio 
Smith Ibarraren zuzendaritzapean, ia jatorrizko diseinuari osorik eutsi ziona. 
Hortik aurrera obrek erritmo onean jarraitu zuten. Eraikina 1929ko abuztuaren 
29an inauguratu zuten behin betiko. Ekitaldia Miguel Primo de Rivera jeneralak 
zuzendu zuen, diktaduran buru egon zen azken hiletan. 
 Jauregia altuerarengatik eta bere kokapen bereziarengatik nabarmentzen 
da, izan ere, elizaren eta San Ignazio plazaren aurrean dago. Bere estiloak joera 
neomenditarraren eragin handia du, baina Fidel Iturriaren ukitu pertsonalarekin, 
euskal jauregi barroko tradizionala berriro interpretatzen duelako.
 Oinplano laukizuzena duen jauregi-eraikin hau honela antolatuta 
dago: erdisotoa, beheko solairua eta beste bi solairu. Urre-koloreko Berangoko 
harlanduzko harriz eginda dago. Fatxada nagusia hiru gorputz daude. Erdikoan 
arku beheratua eta balkoi jarraitua dago. Erlaitz makur batekin errematatzen 
da, urre-koloreko entokadurarekin, pintura eta baoekin arkuetan. Eskuinaldean, 
oinplanotik irten gabe, ia laua den dorre labur bat dago, eskantzuak errema-
tatzen dituzten pinakuluekin, intsignia eta erlaitzaren gainean. Gorputz hau 
honela osatzen da: balkoiarekin, lehen solairuan, eta arkuarekin, bigarrenean. 
Ezkerreko gorputza, berriz, altueran nabarmentzen da, eta fatxadari aurre-
ratzen zaio, izan ere, harrizko eta barroko estiloko dorre gris handi bat izateko 
prestatuta zegoelako, baina ez zen inoiz egin.  Akabera beste gorputzarenaren 
antzekoa da, baina goian, bao bikoitz bat eta udalerriko armarria daude. Gai-
nerako fatxadek fatxada nagusiaren elementuak errepikatu eta konbinatzen 
dituzte. Beheko solairuetako baoak estaltzen dituzten hesiak eta balkoiak 
nabarmentzen dira.

Ba al zenekien...? 
*5. Baina... Zein leku zen udala jauregi hau egon baino lehen? Udalaren lehen bileran 
Andra Mariko (Getxo) eliz atarian egiten ziren - Marina Ibarraren Deapie ibilbidea. Handik 
urte batzuetara Portu Zaharreko eraikin batera joan ziren, Etxetxu delako eraikinera 

- Miren Larrearen Deapie ibilbidea. 1860. urtean San Nikolas plazako Eskolen eraikina 
egoitza berri gisa finkatu zuten. Hor, 1929. urtera arte egin ziren bilkurak, eta hor hain 
zuzen ere amaituko dugu ibilbidea.
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       Udala gure eskuinean utziko dugu, hurrengo toki-
rantz joateko. Jaisten jarraituko dugu, eta San Ignazio kaletik gurutzatuko dugu. 
Espaloi estu batetik, gure hurrengo tokia eskuinaldean dago, lehen kantoian, 
Miramar kalean. 

6.  Agirre Etxea (1914, 1960) — P Miramar, 2

Eraikin hau, Diego Basterra Berastegui arkitektoarena da. Zenbait aldaketa 
eginda, 1914. urteko jatorrizkoaren bertsio handitu eta sinplifikatua da, estiloari 
dagokionez. Orduan, kutsu eklektikoko apaingarriak zituen, barrokoan oinarrituz: 
pilastrak, apaingarriak, burdin hesiak, balaustreak eta abar. 
 Balio historiko handia du, Eusko Jaurlaritzako lehen Lehendakaria 
izan zen Jose Antonio Agirre Lekuberen lehen etxebizitza izan zelako. Horrela 
adierazten du fatxadan jarriko plakak. Etxe horretan ezarri zuen bere bizile-
kua orduan Getxon udak ematen zituen familiak 1915. urtean, Bilbotik etorrita. 
Etxea Teodoro Agirre Barrenechea familiaburuak eskatu zuen. Jose Antonio 
ezkondu zenean, 1933. urtean, etxe horretako solairu batean hasi zen bizitzen. 
1937. urtera arte han bizi izan zen familia, nazionalek etxea arpilatu zuten arte.
 Hurrengo tokietan ibilbidearen zati nagusitik zertxobait urrunduko gara, 
garai hartatik oraindik geratzen diren etxebizitza eraikin kolektiboak ikusteko. 
Aldameneko kaleetatik egindako ibilbide txiki honen ondoren, Basagoitiko 
etorbidera itzuliko gara. 

   Algortako etorbidetik jaisten jarraituko dugu, gure hurrengo 
tokiaren bila. Ezkerraldean dago. Kontuz ibili, espaloi tarte batzuk estuak dira. 

7. Ate Gorri Etxea (1894) — P Algortako Etorbidea, 22

Eraikuntza handi honen egilea Jose Bilbao Lopetegui da.  Etxearen lursailaren 
jabea alboan zegoen Miralores etxea zen (ikusiko dugun hurrengo tokia da), 
eta Francisco Aldecoa Uriartek*6 erosi zuen 1896. urtean.   
 Estiloari dagokionez berezitasunik ez badu ere, garai hartako arkitektura 
denez, balio historiko handia ematen dio. XXI. mendearen hasieran berrikuntza 
handia egin zen.    

Ba al zenekien...?
*6. Francisco Aldecoa Uriarte Algortako armadore eta pilotua zen. Merkataritza-itsas-

ketako kapitaina izan zen, eta garaiko Bizkaiko ontzigintzaren bultzatzaile nagusietako 
bat. Franciscok, itsasoan lan egiteaz gain, beste enpresa-jarduera batzuk ere egin 
zituen. Horri esker, Bizkaiko ontzigintza-enpresaburu garrantzitsuenetako bat izan 
zen. Jacinto Araluce bere ilobak horri buruz hitz egin zuen “Armadore baten giza profila” 
idatzizko argitalpenean.  Eskualde osoan zegoen krisi ekonomikoa zela eta, zenbait 
etxebizitza eraikitzeko konpromisoa hartu zuen 1929. urtean, udalerrian langabeak 
ziren pertsona askori lana emateko.    

   Metro gutxi batzuk egingo ditugu aurrera, etorbidetik jarraituz, 
eta hurrengo tokira heldu gara dagoeneko!

8. Miralores Etxea (1870, 1877, 1905, 1915) — P Algortako Etorbidea, 20

Oso eraikuntza zaharra da, beraz, historia luzea du. Has gaitezen... Eraikinaren 
sustatzailea Juan José Berecua Sarria izan zen, 1872. urtean hil zena. Zenbait 



Antonio Basagoiti 7 / 17

jabe aldaketa egonda, azkenean bere koinatuak erosi zuen, Martín Berasaluce 
Goitia harginak. 1891. urtean, etxearen hegoalde erdia bereizi eta bere alabari, 
Telesfora Berasaluce Berecuari, dohaintza egin zion, ezkonsari gisa, Francisco 
Aldecoa Uriarte kapitainarekin ezkondu zenean. Bikote horrek bere higiezin 
inperio txikia hasi zuen hortik, eta eremutik hedatu zuen.
 1901. urtean Martín Berasaluce hil zenean, Telesfora Berasaluce egin 
zen etxe osoaren jabe. Haren jabea izan zen 1935. urtean hil zen arte. Hortik 
aurrera, familiak eremutik zuen gainerako higiezinak bezala, Aldecoa Berasaluce 
sei anai-arreben artean banatu zen.
 Egitura orokorraren egilea ez dugu ezagutzen. Jatorrizkotik funtsezkoena 
mantentzen du, neoklasiko berantiarraren Algortako etxebizitza ezagunekin 
bat. Orduan, beheko solairua, lehen solairua eta ganbara zuen. Egitura hori 
mantendu egin zuten, 1877. urtean J. Bilbao Lopeteguik lehen handitzea egin 
zuen arte. Zabalera handitu zuen eta bi etxebizitza izatetik, lau izatera pasa 
zen. Geroago berriro handitu zuten, eta hirugarren solairu bat altxatu zuten 
(Manuel Camarónek 1905. eta 1915. urteetan egindako berrikuntzen ondorioz). 
Nabarmen bereizten bada ere, multzoa ez du itxuragabetzen. 

  Jaisten jarraituko dugu, autobus-geltoki bateraino heldu arte. Handik 
gure hurrengo tokia ikus dezakegu, ezkerraldean: Villa Leonor.

9. Villa Leonor (1910, 1923, 1968) — P Algortako etorbidea, 18 - Neguri etorbidearen kantoian

Eraikuntza hau 1910. urtean eraiki zuten, itxura ingeleseko txalet arrunt gisa. 
Jose Bilbao Lopeteguik diseinatu zuen.  1923. urtean, Francisco Aldecoak, jabea 
zenak, Rafael de Garamendi arkitektoari (suhia zena) etxea handitzea eskatu 
zion, baina ia etxe berritzat har daiteke, osorik berritu zuelako. 
 1968. urtean berriro berritu zuten. Obra Ángel Líbanok zuzendu zuen, 
eta etxeak bere izaera eta irudiari eutsi die, baita bere kalitate handiari ere. 
 Eraikin exentua da, eta oinplano oso irregularra dauka. Estalki hautsiak 
ditu, landuta dauden harburutxoen gainean. Eraikin honetan, erdiko triange-
lu-formako horma pikoaren bidez ia bakarrik markatuta dagoen itxura neoeus-
kalduna bolumetria orokorraren, gorputzen eta apaingarrien kalitatearen bidez 
orekatzen zen. Jauregi-izaeran, izaera barrokoan eta menditarrean oinarrituta 
dago. 
 Gaur egungo eraikina (etxebizitza-eraikina), fatxada nagusiaren hor-
mapikoa bikoiztearen emaitza da. Ezkerraldeko aldea jatorrizkoaren tamaina 
berekoa zen, eta alde horretatik eta atzetik handitu zuten eraikina. 

      Orain Basagoiti etorbiderantz joateko una heldu da, gure 
protagonistaren omenez. Horretarako, Neguri etorbidetik gurutzatuko dugu, 
eta oinezkoen pasabide batetik berriro biratuko dugu, eskuinaldera, Algortako 
etorbidean. Berriro eskuinerantz joango gara, eta oinezkoen beste pasabide bat 
gurutzatu ondoren (Ereagako jaitsiera), Basagoiti etorbideko zuhaiztira heldu 
gara dagoeneko. 5. zenbakira joango gara.
 Eremu hau Txomintxu gisa ezaguna da. Toponimo hau honela sortzen 
da: Txomin izena, eta euskarazko “txu” txikigarria. Txomin forma Domingo 
izenetik dator. 1470. urtean Txomin Garro izeneko pertsona bat agertzen da, 
Butroetarren ezkutaria zena. Bestalde, Sevillako Indien Artxibo Orokorrean 
gordetzen diren euskaldunetan gutunetan izenkideren bat ere agertzen da. 
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10. Etxebizitza Eraikina (1923, 1928) 
— P Basagoitiko etorbidea, 5 (Juan Barroeta, 1 - Bilbo 5, 7, 9)

Orube honen historia 1886. urtean hasten da. Orduan, Miguel Urresti Echean-
dia merkatari eta indianoak erosi zuen. Hildakoan, bere oinordekoek ibilbide 
honetan hainbat alditan aipatu dugun Francisco Aldecoa Uriarteri saldu zioten. 
Proiektu konplexua Rafael de Garamendi bere suhiari eraikitzea eskatu zion. 
Honek, irtenbide bikaina aurkitu zuen.  
 Bere egitura oso berezia da, jatorriz, txalet bikoitza zelako (Barroeta*7 

kalerantz) eta auzokoen etxe bat (bi etxebizitza solairuko, Basagoiti etorbidea-
ren eta Bilbao kalearen artean), atari berarekin baina sarbide desberdinekin. 
Garaiko beste etxe batzuetan bezala, zerbitzarien gelak erdisotoan zeuden, 
eta gizarte-zerbitzariena beheko solairuan (hall, bulegoa, jantokia, office eta 
egongela). Logela, beste gela batzuk (hala nola kabinetea edo josteko gela) 
eta komunak goiko solairuetan zeuden. Gero egindako berrikuntzen ondorioz 
banaketa hori aldatu zen.   
 Eraikuntza honek bikain konbinatzen ditu euskal arkitektura herrikoiko 
elementuak eta jauregi, mendi eta ingeles eragineko beste elementu batzuk.  
Konposizioa asimetrikoa eta oso konplexua da, beraz, XX. mendeko lehen 
hereneko arkitekturaren eraikinik baliotsuenetako bat da Getxon.  
 1928. urtean etxe horren eta txalet bikoitzaren jabetza banatu zuen 
Aldecoak.  Lehenengoa Irene eta Piedad Aldecoa Berasaluce alabei eman zien, 
1941. urtean; eta bigarrenean, 1943. urtean hil arte egon zen bizitzen.
 Oinplano laukizuzena du, etzana, estalki hautsia hainbat isurkirekin, 
landuta dauden harburutxoen gainean dauden hegaletan errematatuta.  Honela 
antolatuta dago: erdisotoa, beheko solairua, bi maila eta beste bat dorrean. 
Barruko hiru patio ditu, eta etxebizitzen banaketa oso konplexua da. 
 Kanpoko estilistika oso aberatsa da, eta gorputz desberdin asko ditu, 
batasunari eustea lortzen dutenak. Txaletaren fatxada nagusiak Barroeta kalera 
ematen du.  Alboko dorreak mendiko erregionalismoaren ohiko elementuak 
ditu, goiko galeriak bezala. Horrez gain, burdin hesizko balkoi irten batzuk ditu; 
baita zurezko galeriak, eguterak eta irudimenezko armazoiak ere. Basagoitik 
etorbidetik hurbilen dagoen aldean, euskal erregionalismoaren ohiko ezauga-
rrietara jotzen dela hautematen da. Bilbokoan, berriz, jauregi edo mendi kutsua 
duten elementuak erabiltzen dira.

Ba al zenekien...? 
*7. Juan Barroeta (1835-1906), eraikin honi izena ematen dion margolaria da. Espainiako 
zenbait hiritan bizi eta gero, Bilbora itzultzean, Neguriko bere auzokoen goi-gizarteko 
erretratugile gisa ezaguna egin zen.  Modelo ezagunen artean ditugu Severino Achúcarro, 
Víctor Chávarri, José Modesto Rochelt Palme edo Rafaela Ybarra. Tronura heldu eta 
zertxobait geroago Alfontso XIII.aren erretratua ere margotu zuen.

   Hurrengo geltokia Basagoiti etorbideko lehen tartearen amaie-
ran dugu, San Ignazio plazan bertan. Etorbideko zuhaiztia amaitu baino lehen, 
dorrea ikusiko dugu...

11. San Ignacio Loiolakoaren Eliza (1892, 1925) — P San Ignazio plaza, z.g.  

Narciso Goirik egindako estilo neoerromantikoko eraikina da. Hiru nabeko 
oinplano laukizuzena du, transeptua eta apside poligonala buruan.  Nabeak 
bereizteko, gurutze-formako pilareak erabili dira, pilastrak atxikita, barrutia 
hiru tartetan banatzen dutenak. Erdi-puntuko arkuak eusten dituzte, landarez 
apainduta dauden kapitelen gainean zurkaiztuta. Erabat erromanista da.  Eskema 
hori ez zegoen jatorrizko eraikinean. Rafael Fontanek 1925. urtean egindako 
handitze baten ondorioz sortu zen, alboko nabeak eta gurutzadura igo zituena.
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 Tenplu hau, eremu osoko hiri-definizioan*8 funtsezko elementua iza-
teaz gain, zama historiko handia ere badu, izan ere, eremuko etxebizitzetako 
jabeek eta indianoek ordaindu zuten (horien artean Antonio Basagoiti zegoela). 
Diru-ekarpen handiak eman zituzten. Hala ere, askotan eta luzaroan egon ziren 
etenda obrak. 
 Lehen harria 1878. urteko uztailaren 31n jarri zuten. Une hori gogoratze-
ko, Bilboko hiru egunkari eta brontzezko hiru txanpon sartu zituzten harriaren 
ondoan zegoen hobi batean.
 Azkenean, auzoko guztiak bertaratu ziren meza ospetsuan inauguratu 
zuten eliza. Jendea oso pozik eta urduri zegoen, ia 14 urte itxaron zituztelako. Ez 
ziren denak sartzen eraikinean.  San Ignacio plaza ere jendez gainezka zegoen... 
Auzoko guztiek ikusi nahi zuten hainbeste borrokatu zuten eraikinaren azken 
emaitza!  
 Estalkia egiteko hainbat ganga-sistema erabili ziren: erdiko nabean 
kanoi-ganga korritua, ertz-ganga gurutzaduran eta esfera-laurdeneko ganga 
ilargixken bidez irekia absidean. Bereziki nabarmentzen da arku beheratu batez 
eutsitako koru handia, pilastra lodien gainean, eta baita alboko horma-ataletan, 
koruekin lotu arte, dagoen balkoi kurbatu berezia. 
 Barruko dekorazioan elementu neorromanikoak nagusi dira, landare-de-
korazioa duten kapitelekin, landutako arkuak diamante puntetan, sigi-saga, 
bolak eta abar. 
 Barrualdeari erreparatzen badiogu, luzituta dagoen harlangaitza ikusten 
dugu akaberan, baoak, erlaitzak, kontrahormak, portalea eta dorrearen gor-
putza izan ezik, harlanduz eginda daudenak. Elizaren inguruan dorre-portikoa 
dago, exentua, oinarri laukizuzenduna, oinen fatxadan, mailakatua, eta estalki 
piramidalaren bidez errematatuta.  Hiru gorputzetan banatzen da: oinarria 
arkupea da, erdi-puntuko arku zabaletan irekita, lonbardiar arkutxoen bidez 
apaindutako zerrenda apaingarriak. Eredu hori behin eta berriz errepikatzen da 
eraikuntza osoan. Bigarren gorputza erdi-puntuko bao geminatuan irekitzen da, 
eta sisi-saga, triangelu eta bolekin apainduta dago.  Bi gorputzek kontrahor-
mak dituzten angeluetan. Hirugarrena zati batean dago irekita, erdi-puntuko 
arkuak ditu eta itxiturara eramaten du.
 Fabrikako harria Berangotik zetorren, eta ate nagusiko harmailadia 
kareharriz eraiki zen.
Sarbide-ateko ateburuan inskripzio hau agertzen da: “CONSAGRADA A SAN 
JUAN DE LETRAN”, Begoñako Basilikan bezala (Bilbo).

Ba al zenekien...? 
*8. Basagoiti etorbidetik paseatuz berehala hautematen auzorako izan zuen hirigintza 
garrantzia, izan ere, errege-bidea*9 izan zen. Horrez gain, gaur egun duen izenaren 
aurretik, beste lau izan zituen. Zaharrena Kaitzada da, 1863. urtean Tetuán deitu zioten 
arte, Leopoldo O’Donell jeneralaren ekintza gogoangarriaren omenez, sultanari irabazi 
eta hiria hartu zuelako. XIX. mendearen amaieran, 1887. urtean, Kale Nagusi esan zioten, 
eta geroago, 1899. urtean, Basagoiti etorbidea, ibilbideko protagonistaren omenez. 
Ministerioan esku hartu zuen Bizkaiko Herri Lanen proiektua eteteko, izan ere, horren 
bidez, Portu Zaharra eta Ereaga desagertuko ziren, Evaristo de Churrucakoaren alde.
Kronikek diotenez, Antonio Basagoiti Algortara itzuli zenean omenaldi bat egin zioten 
herrian, eta agintariekin afari bat prestatu zuten. Horien artean, Evaristo de Churruca 
bera eta Bizkaia Zubiko arkitektoa izan ziren. 

*9. Getxoko Udalak urbanizazio-plan bat diseinatu zuen, eta eremu horretan zenbait 
lurzati saldu ziren. Gehien eskatutakoak errege-bidera begira zeuden fatxadak zituztenak 
eta hondartzara begira zeudenak izan ziren. Hori dela eta, udalaren lehen neurrietako 
bat errepide paralelo bat (Algortako etorbidea) eraikitzea izan zen, errege-bideko 
trafikoa kentzeko. Horrela, oinezkoentzat bakarrik geratu zen, eta eremu horretan 
gehien erabilitako pasealeku ospetsuenetako bat bihurtu zen: Basagoiti etorbidea.
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   Gora jarraituko dugu pasealekutik, eta gure ezkerraldean utziko 
dugu parkea, etorbideko 12. zenbakira heldu arte. Eskuinaldean ikusiko dugu 
bigarren etxearen aurrean geldituko gara.

12. Etxe Zuria (1866, 1947, 1961) — P Basagoiti etorbidea, 12

Antzinako eraikuntzako etxe baten aurrean gaude, 1866. urtearne inguruan 
egile ezezagun batek eraikitakoa. Geroago, M. Beascoa Arribik berritu zuen. 
1961. urtean berritu egin zuten. Horrela, ageriko adreiluz egindako parementuan 
solairu bat altxatu zuten, fabrikako begiratokiekin, Basagoiti etorbidean zehar 
antzeko eraikinetan ere badaudenak. 
 Fatxada luzituta dagoen harlangaitzez eginda dago. Baoak, eskantzuak, 
solairuen arteko inpostak eta erlaitza, berriz, harlanduz.  
  
      Basagoiti etorbidetik jarraituko dugu. Hurrengo etxadian, gure 
ezkerraldean, bigarren etxeari erreparatuko diogu.

13. Albegi Etxea – Aranzadi Etxea (1866, 1909, 1958) 
— P Basagoiti etorbidea, 21

Albegi Etxea Atanasio Anduiza Uribarri arkitekto bilbotarrak egin zuen 1866. 
urtean, hau da, Ereaga hondartzaren aurrean, Alangoetan, altxatutako lehen 
etxebizitzetako bat izan zen*10. 
 Hasiera batean oso arrunta zen, eta 1909. urtea baino lehen Manuel Mª 
Smithek berritu zuen, azken solairua altxatuz. Hala ere, hiribilduaren jatorrizko 
irudia errespetatu zuen obra izan zen, bereziki Basagoiti etorbidera begira dagoen 
fatxadan. Eugenio Aguinagak 1958. urtean zuzendutako berrikuntza-lanak ere 
jatorrizko itxura errespetatu zuen. Urteak igaro badira ere, ez dago zalantzarik 
lilurari eutsi diola, batik bat bere sinpletasunarengatik eta antzinatasunarengatik.  
Fatxadan duen landutako armarriarengatik Aranzadi ere esaten diote etxeari.
 Neoklasizismotik bilakatutako eraikuntza da. Laukizuzena da, bi maila 
ditu, hiru bihurtzen zirenak itsasorantz, lurraren maila gainditzeko.  Aurrean 
patio txiki batek inguratzen du, eta lorategi zabala du atzealdean, hormatxo 
eta burdin hesi batek itxita.  

   Zuzen jarraituko dugu Basagoiti etorbidetik, beste etxadi bat. 
Gure hurrengo tokia (agian jauregi esan beharko genuke?) etxadiaren amaieran 
dago gure zain, eskuinaldean.

Ba al zenekien...? 
*10. Alangoeta bere kontrasteengatik nabarmentzen da. Basagoiti etorbidetik auzoa, 
alde batetik, Ereagako eremuarekin ta Portu Zaharrarekin lotuta dago; bestetik, 
Negurirekin, goi-burgesiak bere etxe handiak eta jauregitxoak kokatzeko aukeratu 
zuen tokia. Nahi baduzu, deapie-k azken auzo hori Manuel M.ª Smith arkitektoaren 
eskutik ezagutzeko aukera ematen dizu. 
Estilo, ohitura eta biztanleen konbinazio horren ondorioz, Getxoko hiri-eremu ederre-
netako bat sortu zen, baita jende gehien igarotakoa ere.

14. Villa Eugenia – Sangroniz Jauregia (1897) — P Basagoiti etorbidea, 18

Sangroniz jauregia 18. zenbakian dago, eta Villa Eugenia*11 gisa ere ezaguna da. 
Kalitate eta ikus-eragin handiko eraikuntza da. Horrez gain, apaingarri bereziak 
ditu, batik bat fatxada nagusiaren erdian. Hastialeko eremua bertako harriz 
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eginda dago. Eraikina burdin hesiz itxitako lorategi batez inguratuta dago.

Francisco Ciriaco Menchaca arkitektoak 1897. urtean eraiki bazuen ere, XXI. 
mendean berritu zuten. Beraz, kontserbazio-egoera bikainean dago. 
 Oinplano irregularreko eraikina da, profila mugituta duena. Estalkia 
hainbat isurkitakoa da, arbelezkoa, arrain-ezkata gisakoa, molduratuta dagoen 
erlaitzean bermatuta. Altxaerari dagokionez, erdisotoa, beheko solairua eta 
maila bat daude, inposten bidez banatutakoak. Oinplanoaren egituran bi gor-
putz ondoan daude ezarrita: bat, lau angelukoa; bestea, albokoa, bi muturrei 
aurreratuta dagoena, bi fatxadetan hastial forman amaituta daudenak. 
 Fatxada nagusia Basagoiti etorbidera begira dagoena da, eta urre-ko-
loreko harlanduz eginda dago osorik, ertzek entregatutako zutabe forma 
dutela. Alboko hastiala triangelu-formako frontoiaren bidez errematatuta 
dago. Fatxadako multzoak, berriz, altueraren arabera forma desberdina duten 
lau bao-ardatz ditu. Arku eskartzano molduratua duen burdin hesiko eskailera 
zatituaren gaineko sarbidea nabarmentzen da.  Markesina zurkaiztu batez 
estalita dago, burdinurtuzko oin zuzenetan. Markesina horrek, lehen solairuan, 
burdin hesi artistikoko balkoi bat eusten du, bi begiratoki irten poligonal eta 
beiraztatu alboan dituela. Hastialak oso apainduta dauden ateburuko baoak 
irekitzen ditu, emakumezko mozorro bat eta landare-apaingarriak barne. Gai-
nerako fatxadek antzeko motibo apaingarriak errepikatzen dituzte, hala ere, 
sinplifikatuta eta mugatuta daude: atzeko hastialeko tinpanoa, eskantzuak, 
baoen azpadura, inpostak, tximiniak eta erlaitzak, fatxada nagusiaren antzeko 
harlanduz amaituta daudenak. Gainerakoak, berriz, luzituta eta margotuta 
daude.

Ba al zenekien...? 
*11. Eraikuntza honen bi izenen arteko harremana azalduko dugu orain... Eraikin hau, 
San Ignacio kalean zegoen Arecheta baserriaren jabeak ziren Arecheta – Mújica 
senar-emazteak eskatu zuen. Villa Eugenia izena bere alaba bakarrarengatik jarri 
zioten, Frantzian denboraldi bat ematen zuen bitartean oso gazte hil zena. Bikotea hil 
zenean, Amparo Sánchez Múgicak hartu zuen oinordetzan Villa Eugenia, José Antonio 
de Sangronizekin ezkonduta zegoena.
Sangroniz familiak panteoi bat du Karmengo Andre Mariaren Hilerrian, hileta-artearen 
multzo eskultoriko bikainaren zati dena. Deapie-k kanposantua bere egilearen eskutik 
ikusteko aukera ematen dizu. Fidel Iturria arkitektoarena da, Antonio Basagoiti ibilbide 
honen 5. tokia ere diseinatu zuena.

     Agian tartetxo bat etorbidetik irten nahi izango duzu... Horre-
la bada, Miramar kaleraino jaistea gomendatzen dizugu. Hor, “Real Socorro” 
markesen jauregia dago (Miramar, 9). Begiratokiak, arkitektura horien lehen 
biztanleek leihateetatik ikusten zituzten “antzeko bistak” ematen ditu. Gero, 
itzuli aurreko tokira, Antonio Basagoiti ibilbidearekin jarraitzeko, Basagoiti 
etorbidetik. 

   Metro batzuk aurrera egiten badugu, Basagoiti etorbideko, eta 
baita Getxo osoko ere, eraikuntzarik ederrenetako batekin topo egingo dugu.

15. Etxe Sorgindua - Malo Molina Etxea (1898) — P Basagoiti etorbidea, 20

“Etxe Arrosa” gisa ezaguna da, fatxadan hasiera batean zegoen kolorearengatik. 
Francisco Ciriaco Menchacak eraiki zuen, eta bere lanik garrantzitsuena da. 
Arkitektura zibilaren adibide bat da. Oso estilo berezia du, barroko frantziarraren, 
klasizismoaren eta arkitektura kolonialaren elementuak konbinatzen dituena. 
Udalerriko eraikinik berezietako bat da, eta exotikotzat ere har liteke*12. 
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 Eraikina gehiegizko apaingarriengatik eta apaingarri kromatikoarenga-
tik nabarmentzen da. Landare-motiboak eta kutsu klasizistako beste batzuk 
konbinatzen ditu, frisoak, janbak...Beste horma-atal batzuk lauak dira, baina 
harlanduak ematen dute.
 Luis Malo Molina Sorianok (ikusi duzu fatxadan dagoen Molinatarren 
armarria?) eta Dolores de la Rivak osatutako senar-emazteak eraikin honen 
azken jabeak izan ziren, Getxoko Udalak eskuratu baino lehen. Gaur egun, udal 
bulegoak daude.
 orategi txiki batez inguratuta, oinplano laukizuzeneko eraikin exen-
tua da. Etorbidera begira dagoen altxaeran, dorre forma duen erdiko gorputz 
altxatua nabarmentzen da.  Eraikuntzak terrazadun estalki laua du, harrizko 
balaustrearekin, etxearen azalera osoa hartzen duena.
 Baoak eta eskantzuak urre-koloreko harlanduz eginda daude, harlan-
gaitz luzitu eta margotua altxatuz gainerako fabrikan, zokaloan kuxin-formako 
harlanduen itxura dutenak. Barruan, gorputza luzea da perimetro osoan, korri-
dore peristilo batetik, erdi-puntuko arkuen bidez bereizita, zutabeetan.  Hasiera 
batean ez zegoen estalita, baina azkenean, igarotze eremu honen argiteria 
kanpotik zuzenean lortzen da, goiko sabai-leiho handiari esker.

Ba al zenekien...? 
*12. Egoitza honetan José Olózaga Gallarreta bizi zen 1898. urtean bere emaztearekin, 

María Eugenia Velázquez y Objío, indianoa zenean Kuban ezagutu zuena. Maria Eugenia 
opera-abeslaria zen, eta bere makillajea eta janzkerarengatik oso bitxia zen XX. mende 
hasierako Getxon. Horrez gain, udako gauetan errezitaldiak inprobisatzen zituen etxeko 
goi terrazan. Eremuko auzokoek zioten gau batzuetan emakume bat entzuten zutela 
abesten, eta horregatik deitu zioten hain zuzen ere “sorgindua”.

  Ikusten duzunez, Basagoiti etorbidean hainbat arkitektura interesgarri 
daude. Pasealeku honetan zehar bereziki garrantzitsuak direnak aukeratu ditu 
deapie-k. Hala ere, denak dira interesgarriak, eta udalerrian gehien erabiltzen 
den kale nagusietako baten kultura-paisaia osatzen dute. Izan ere, hurrengoa 
hemen bertan dago gure zain, Etxe Sorginduaren aurrean hain zuzen.

16. Itsas Luze Etxea (1955) — P Basagoiti etorbidea, 25

Ikusten dugun eraikuntza oinplano berriko eraikina da, Luis M.ª Gana Hoyosek 
eraikitakoa, Abdón Merladet Sarriak, metalurgiako industrialariak eskatuta. 
XIX. mendearen erdialdeko (1858. urte ingurukoa) antzinako etxe baten gai-
nean eraikita dago. Jatorrizko etxe hori 1898. urtean berritu zuten Francisco 
Olascoagaren planoei jarraituz. 
 Gaur egungo eraikinak lorategi txiki bat du, hormatxo batez itxita, burdin 
hesizko ate batekin. Ataripean Merdalet familiaren armarria dago. 

  Hurrengo tokia zure ezkerraldean dagoen hurrengo etxean dago.

17. Villa Numancia (1866, 1906) — P Basagoiti etorbidea, 27 eta 29

Eraikuntza ikusgarri hau auzo-eraikina da, ñabardura arkitektoniko oso inte-
resgarri batzuekin. 1866. urtean eraiki zen, baina egilea ezezaguna da. Zenbait 
urte geroago, 1906. urtean, Francisco Ciriaco Menchacak berrikuntza bat egin 
zuen jatorrizko eraikinean, jabea aldatu zenean. Kuban hil zen Marcos Unza-
ga Campo merkatari eta indianoaren oinordekoek bere anaiari saldu zioten 
orubean Juan José Unzaga Campo industrialariari,  Virginia Uriarte Aranarekin 
ezkonduta zegoena. 
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 Etxeak patioak edo lorategi txikiak ditu aurrean nahiz atzean. Leku 
berezi batean kokatuta dago, Basagoiti etorbideko erdiko tartean. Deigarriak 
dira zurezko begiratokiak, fatxadetan zehar banatuta daudenak. Estalkiaren 
itxiturak ere nabarmentzen dira, Getxon garai hartan eraiki ziren gainerako 
etxeen desberdina den itxura ematen diotelako.
 Oinplano laukizuzena du, eta estalkia lau isurkikoa da. Beheko solai-
rua, bi maila eta teilatupeko solairua ditu Basagoiti etorbidera begira dagoen 
fatxadan, baina Miramar-era begira dagoen lurraren malda dela eta, bi solairu 
daude beheko solairuaren azpitik.  Basagoiti etorbidera begira dagoen fatxadak 
kokapen simetrikoa du, kale nagusiaren inguruan. Sarbide nagusia harlanduz 
erabat eginda dago, eta zurezko begiratoki laukizuzenak ditu.
 Miramar kalera eta Abrara begira dagoen fatxadak aurrekoa errepi-
katzen du funtsean, baina hor, begiratokiak kanpotik daude, gehiago altxatzen 
dira, dagozkien hastialak ordezkatuz. Askoz ere sakonagoak dira, eta fabrikan 
eginda daude.

   Basagoiti etorbidetik jarraituko dugu, pare bat etxadi aurrerago, 
antzinako Bella Mar etxera heldu arte. Gure ezkerraldean dago. Pare bat pista: 
altuerarengatik nabarmentzen da, eta Maria Cristina parkearen ondoan dago. 

18. Bella Mar Etxea (1901, 1947) — P Basagoiti etorbidea, 35

Itsas Luze etxea bezala, 1847. urteko antzinako etxe baten gainean eraikita 
dago. Zalbidea familiaren eskaera bat izan zen, 1901. urtean Martin Berretea-
gari saldu ziona (horregatik hain zuzen ere Montevideo Etxea edo Berreteaga 
Etxea gisa ezaguna zen). 
 Obra berri hau Mario Camiñak diseinatu zuen, Frantziako estiloari jarrai-
tuz. Bi gorputz makur izateagatik nagusiki nabarmentzen da: pabiloi biribil bat, 
eta galeria bat mendebaldeko fatxadaren aurrean, itsasora begira dagoena. 
Oinarri horren gainean, Anastasio Arguinzoniz arkitektoak lehen berrikuntza 
bat egin zuen 1947. urtean.  
 Etxea XX. mendearen amaieran berritu zuten. Oro har, Mario Camiñaren 
obraren lerroak mantendu dira, hala ere, apaingarriak sinplifikatu dira. 
 Etxebizitza-eraikina da. Erdisotoa, beheko solairua eta bi maila ditu. 
Begiratoki laukizuzena du Basagoiti etorbidera begira dagoen fatxadaren 
erdian. Solairuen artean inpostak daude, eta moldura desberdinak baoetan. 
Burdin hesizko karel batzuk ere badaude.

  Hurrengo tokia Bella Mar etxearen aurrean dago. 

19. Uriarte Etxea (1884, 1990) — P Basagoiti etorbidea, 32

Eraikuntza hau Ciriaco Menchacak egin zuen, antzinako Buenos Aires etxea-
ren gainean. Juan Luis Uriarte Guibelondok sustatutako auzo-eraikina da. Lau 
fatxada ditu, eta eraikuntzaren kalitatearengatik eta bolumenen orekarengatik 
nabarmentzen da. Eragin handia du paisaian, kokapen berezi batean dagoelako, 
Basagoiti etorbidean eta Maria Cristina parkearen aurrean.
 Berritu ondoren (1990. urtearen inguruan), beste elementu batzuk gehitu 
ziren, gaur egungo begiratokien kasuan bezala, jatorrizko zurezko begiratokiak 
gogora ekartzen dituztenak. Hala ere, askotariko apaingarriak mantendu dira, 
hala nola inpostak, baoak, balkoiak eta abar.
 Eraikinean honako hauek daude: beheko solairua, bi maila, erremate 
bat erlaitzean, teilatupeko solairutik bereiziz, arbelezkoa, piramide-enborreko 
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formaduna, eta mantsardetan irekita.  Fatxada nagusi bat du, baoak simetrikoki 
banatuta, bost kale sortuz, begiratokiak muturretan, balkoi irtenak alboetan, 
eta erdikoan bao geminatuen bi ardatz daude, ateburuak apainduta, eta har-
landuan nabarmenduta. Harlanduzko harrizko zokalo bat du beheko solairuan 
eta baoen azpaduran eta solairu arteko inpostetan. Gainerakoa luzituta eta 
margotuta dago.

  Gustatuko litzaizuke tarte bat eserita egotea, inguruaz gozatzeko? 
Maria Cristina*13 parkea*14 aukera ona da. Auzoko leku garrantzitsuenetako bat da, 
zuhaizti, landare eta maldan dagoen lursailari esker, Ereagako hondartzaraino 
hedatzen dena. Urquijo Baso esaten zaio, mugatzen duten zenbait seinalek 
hala adierazten duten moduan.

Ba al zenekien...? 
*13. María Cristina begiratokirik onenetako bat ere bada, Usategiko (Pedro Bilbaoren 

ibilbide osasungarriaren barruan dagoena, deapie-n),  eta Satistegikoarekin (hemendik 
gutxira helduko gara) batera. 
Erreparatu itxura egiptoarra duten bi estatuei. Egia esan, luminaria eskulturak dira, 
hala ere, euren jatorria ez dago oso argi. Diotenez, Frantzian fabrikatu zituen Mathu-
rin Moreau eskultoreak, XIX. mendearen erdialdera. Hala ere, irudi horien inguruan 
nolabaiteko misterioa dago, jatorriz, iturriak zituztelako gainean, eta getxoztarrek 
horik edateko ura hartzen zuten. 
Gaur egun, horietako bi, María Cristina parkean daude, hala ere, hirugarren bat ere 
badago behatzen, Basagoitiko etorbidearen amaieran, San Nikolas kalearekin gurutza-
tzen den tokian. 

*14. Izen hori jarri diote parkeari Maria Cristina erregina Getxon egon zelako Evaristo 
de Churrucak diseinatutako Portugaleteko burdinazko kaiaren azken harria jartzeko. 
Getxo eta Bilboren garapenerako oso garrantzitsua izan zen haren lana, eta horren 
berri ere izan dezakezu depaie-k ingeniari horren omenez egindako ibilbidearen bidez. 
Antonio Basagoiti Mexikon egon zen bitartean 200.000 euroren bilketa eta garraioa 
zuzendu zuen. Zuzenean ekarri zituen berak Espainiara. Bere esfortzuak saritzeko, Maria 
Cristina erreginaordeak Algortako Markesaren titulua eman zion. Hala ere, Basagoitik 
ukatu zion, ez zelako izan bere ekintza bakarrik, baizik eta ekintza kolektiboa. 

   Belaontzi edo ontziren bat abiatzen ikusteko aukerarik izan 
duzu? Orain, Basagoiti etorbidera joango gara berriro. Gure hurrengo tokia 
ehun metrotara dago, ezkerraldean, eta ibilbide honetarako sentimenduzko 
balio handia duen eraikuntza da: Basagoiti etxea.

20. Basagoiti Etxea (1883, 1905, 1933) — P Basagoiti etorbidea, 41

1868ko eraikuntza baten gainean berreraiki zuten 1883. urtean, Antonio Basa-
goiti*15 Artetak erosi zuenean. Zenbait finka lotu zituen, bost mila metro inguruko 
lursaila bildu arte. 
 Hurrengo erreforma handia 1905. urtean egin zuen Fidel Iturria arki-
tektoak.  Obra horien ondorioz, frantziar estiloko etxe baten itxura hartu zuen. 
Hurrengo urteetan, Basagoiti familia eraikuntza handituz joan zen, bigarren 
mailako eraikin eta gorputzekin (lorezainaren etxea, zerbitzariena, garaje bat...).
 1933. urtean beste berrikuntza bat eskatu zioten Antonio Araluce arki-
tektoari. Oraingoan handitze handia egin zuten eraikinean. Horrela, jadanik 
berrehun metro baino gehiago zituen oinplanoan. Aurreko apaingarri gehienak 
kendu ziren, euskal erregionalismoaren irudia hartuz, jauregi motakoa, gaur 
egun arte heldu dena. XX. mendearen amaieran beste berrikuntza handi bat 
izan zuen, kanpoko irudia berrezarriz, eta barruko banaketa aldatuz.
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 1933. urtean Antonio hil zenean, bere alargunak hartu zuen etxea 
oinordeko gisa, Francisca Ruiz Ibáñezek, eta hamar urte geroago, Basagoiti 
Ruiz anaia-arreben eskura pasa zen. 
 Eraikin exentua da, oinplano laukizuzen sakonekoa, lau isurkiko estalkia, 
harburutxoen gainean eutsita, eta erlaitza molduratuta. Hauxe da altxaera: 
erdisotoa, beheko solairua eta bi maila, plaka lauko bi inposta-lerroen bidez 
bereizita. Fatxada nagusiak (kalea mozten du) altueren arabera desberdinak 
diren hiru bao-ardatz antolatzen ditu: beheko solairuan alboko sarbidea 
nabarmentzen da nabarmenduta dagoen arku eskartzanoan. Lehen solairuan 
burdin hesizko balkoi bat dago mentsulen gainean. Plaka lauez itxita dauden 
hiru sarbide daude, ateburuekin.  Azken solairuan burdinazko kareldun baoak 
ditu, orejeta modura markoztatuta. 
 Aparailua harlanduzko plakazko kantoiekin entokatuta dago, azken 
solairura arte, adreiluz eginda dagoena. Elementu apaingarrien eskema 
bera mantentzen da gainerako fatxadetan, eta soiltasuna nabarmentzen da 
konposizioan. Gorputz nabarmen gisa, hegoaldeko alboko fatxadaren begi-
ratoki laukizuzen handiak eta galeriako gorputz atxikia nabarmentzen dira, 
itsasora begira dagoen fatxadaren oinarrian terraza duena.

Ba al zenekien...? 
*15.Basagoiti dinastia zenbait mende aurrekoa da. Abizen honen lehen erreferentzia 
1450. urtekoa da, Berangoko Basagoiti Dorretxean. Getxon, Basagoiti adar desberdinak 
daude aldi berean, baina denborak urrundutakoak. Hori horrela, bi Basagoiti familiek 
egindako udalerriko bi panteoi (nabarmenenetako bi, egia esan) ez dira ahaideak. 
Deapie-k kanposantuan egiten duen ibilbidearen bidez ikus ditzakezu, Fidel Iturria 
arkitektoaren eskutik.

    Igotzen jarraituko dugu Basagoiti etorbidetik, Satistegi kalea 
gurutzatuz. Gure hurrengo tokia, etxadiko lehen eraikinean dagoen topa-
lekua da.

21. Algortako Kasinoa (1878, 1905, 1928) — P Basagoiti etorbidea, 45

Algortako Kasinoa auzoko gizarte-bizitzaren parte izan da duela 130 urte. 
Getxoztarren hainbat belaunaldi igaro dira areto eta geletatik 1877. urtean 
sortu zenetik. Biltzeko eta topatzeko zentro honek udako gauetan biltzen 
zuen jenderik gehien, Getxon egiten ziren dantzaldien agertokia zenean. 
Gau-emanaldi horiek San Ignazio egunean hasten ziren, eta irailaren 1era arte 
ospatzen ziren. Eremuko gazteak eraikin horretan elkartzen ziren, barreak, 
konfidentziak, negozioak...denetarik egiten zen aretoetan, getxoztarrak 
musikarekin dantzatzen zuten bitartean
 Arkitektonikoki, galeria makur handi batek osorik hartzen du Basagoiti 
etorbidera begira dagoen fatxada. Zurezko leihate laukizuzen handiak ditu, 
horma-atal molduratuak, kapitel joniarren pilastrak tartekatuta, eta hegal 
goratua. 
 Jatorriz, itxura arrunteko eraikina zen. Lehen bertsio horren honda-
rrak, 1878. urtean Narciso Goiri arkitektoak (San Ignacio Loiolakoaren elizaren 
arkitektoa) eraikitakoa, atzeko fatxadan hauteman daitezke oraindik. 
 Francisco Ciriaco Menchacak 1883. urtean sarbidea berritu zuen, eta 
Basagoiti etorbidera begira dagoen terraza eraiki zuen 1905. urtean. Berrikuntza 
orokorrik garrantzitsuena Antonio Aralucek egin zuen 1913. urtean, eraikina-
ren barruko eta kanpoko itxura aldatuz, aurrekoa handituz eta atondoa eta 
terraza aldatuz. 1928. urtean terraza itxi zuten, Araluce beraren diseinuarekin, 
eta galeria bihurtu zuten. Arkupea ere aldatu zuten, terraza txiki bat eraiki 
eta begiratokiak aldatu zituzten.
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  Udalerriko plaza mitiko baten aurrean gaude. Gau egun Satistegi 
toponimoa plazari buruzkoa bakarrik bada ere, antzina aldapa osoa barne 
hartzen zuen, ia Ereagako hondartzaraino, Urkijo Baso gisa ezaguna den 
mendiaren aldapa barne (orain gatozen Maria Cristina parkearen azpian).
 Oraindik ez bazara tentaldian erori, bidean geldialdi bat egiteko unea 
da. Pintxo batzuk dastatuko ditugu, salda gozo eta freskagarri on batekin, 
konturatuko zarenez, etorbide honi giro zoragarria ematen dioten edozein 
tabernatan. Gainera, ibilbidea pintxo-potea hasten den orduan (ostegun 
arratsaldeetan) edo bermutaren orduan egiten ari bazara, esperientzia gas-
tronomiko atsegin bat izango duzu zain. 
 Ibilbidearekin jarraitu aurretik, erreparatu Kasinoaren ondoan dagoen 
plazako Algortako etxeei, Getxon hoberen kontserbatuetako batzuk direlako; 
baita begiratokiak dituen fatxada zoragarriari ere. Begiratokiak, Basagoiti 
etorbideko 49. zenbakian dagoen terrazako estalkira heltzen dira (José Bilbao 
Lopeteguiren lana).  

   
 

 Satistegi plazatik, Basagoiti etorbidetik jarraituko dugu pasea-
tzen. Han, ibilbideko azken eraikietako bat izango dugu zain. 

22. Onena Etxea (1905) — P Basagoiti etorbidea, 54 

Eraikin hau Domingo Fort y Barrenechea arkitektoarena da, Bilbon hormigoi 
armatua sartu zuen lehen arkitektoa izan zena.   
 Etxearen estiloa eklektikoa da, eta frantziar elementuez gain, eragin 
modernistak ere baditu.  Apaingarriei dagokienez, pabiloiaren gorputza eta 
fatxada baten kupula nabarmentzen dira. Fatxadetan aberastasun estilis-
tikoa nagusi da, bere elementu zeramikoekin, burdin hesiekin, moldura eta 
arkuekin. 
 Eraikinen artean kokatuta dagoenez hautematea zaila bada ere, “hiri 
arkitekturarengatik” nabarmentzen da, Algortako testuinguruaren barruan.
 Etxebizitza-eraikina da, ia oinplano laukizuzeneko mehelinen artean. 
Altxaeran, beheko solairua eta hiru solairu daude. Kareharrizko zokalo bat du, 
beheko solairuan harlanduzko plakazko estaldura du; gainerakoa, luzituta 
eta margotuta dago.
 Basagoitiko etorbidera begira dagoen fatxadak bao asimetrikoko hiru 
ardatz osatzen ditu. Fatxadako planoarekiko aurreratuta dagoen hegaletako 
bat frontoi lerromakurrez apainduta dagoen teilatupe batekin errematatuta 
dauden begiratokiz osatuta dago. Gainerakoetan, triangelu-formako frontoiz 
apainduta dago.  Beste bi ardatzetan burdin hesiak dituzten balkoi irtenak 
daude, eta bi sarbide ditu.
 Algortako etorbidera begira dagoen fatxada begiratokiz osatutako 
pabiloi makur handiarengatik nabarmentzen da.  Barruko alakan kokatuta 
dago, eta sarbidea irekitzeko aukera ematen du. Bao laukizuzenetan irekitzen 
da, burdin hesizko karelekin, motibo geometrikoak dituztenak. Solairuaren 
arabera desberdinak dira. Bestalde, zeramikazko zerrenda apaingarriak 
dituzten leihoburuak daude. Laranja erdiko kupulaz estaltzen da, erlaitzaren 
atzean, eta erdi-puntuko arku linterna du. Horrez gain, pinakuluz eta bolez 
osatutako errematea dauka. 

     Onena etxetik igaro eta berehala, ezkerraldera biratzen 
badugu, begiratoki polit batera helduko gara. Makaletako begiratoki edo 
Satistegiko begiratoki gisa ezaguna da, eta atseden hartzeko, deskonektatze-  
ko edo zerumuga begiratzeko leku egokia da. 
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    Gero, atzera bueltatuko gara Basagoitiko etorbidetik jaisten jarraitzeko, 
Tellagorri plazaraino heldu arte. Algortakoen artean Ezki plaza gisa ezaguna 
da (duela zenbait urte zegoen zuhaitzarengatik). 
Plaza horren inguruan Algortako etxe asko ikus daitezke, XIX. mendearen erdial-
deko eremu horren arkitektura ezaguna erakusten dutenak. Han, nolabaiteko 
agintea zuten itsasgizonen familiak bizi ziren, hala nola kapitain edo pilotuenak.  

  Plaza honen zenbait adibide daude: 60. eta 62. zenbakietan koka-
tuta dauden etxeak, eta Karitate kaleko 2. zenbakian kokatuta dagoen etxea. 
Bi etxeak zaharberritu dira. Zerbait hartuko dugu hain, izan ere, ez dago arki-
tektura honetara ohitzeko modu hoberik!

   

 

 Plaza utzi eta Basagoiti etorbidetik jarraituko dugu. Karitate 
kalearen eta Algortako etorbidearen arteko bidegurutzea zeharkatuko dugu. 
Bidegurutze honetatik hurbil, eskuinaldean, “Algortako etxeak” direlakoen 
beste adibide bat ikusiko dugu, Casa Tangora - Casa Torrena da (Algortako 
etorbidea, 98). Gaur egun, udalaren zenbait bulego daude. 
 
   

 
 Aurrerago Algortako etorbidearen eta Juan Bautista Zabala 

kalearen arteko bidegurutzean, erreparatu izkinan dagoen eraikineko txori 
tokiari. Rafael Garamendik eginda da (1917). 

   

 

 Basagoitiko etorbidetik jarraituko dugu, Aretxondo kaleko bide-
gurutzeraino heldu arte, Portu Zaharreraino heltzen dena. Gure kasuan, metro 
batzuk jarraituko ditugu plazaraino heldu arte. Hor, gure azken tokia dago. 
Pista bat: jabeetako bat zenbait alditan atera da ibilbide honetan, itsasgizon 
eta higiezinen enpresaburu gisa...

23. Iturrieta Etxea - Mantequena Etxea (1889, 1927)
 — P San Nikolas plaza, 2 

Eraikina Iturrieta eta Mantequena baserriak zeuden tokian dago. Etxe hau Jose 
Bilbao Lopetegi arkitektoak eraiki zuen, Eustasio Zalduondok eskatuta. Geroago, 
1927an, Francisco Aldecoa Uriarte ontzi-jabeak erosi eta bere bigarren semeari, 
Martín Aldecoa Berasaluceri, oparitu zion, María Sancho Zalduondorekin (lehen 
jabearen iloba) ezkondu zenean. 
 Etxe hau “Patxikindarren” etxe gisa ezaguna da. Ezizen horrekin deitzen 
zioten kapitain familia honi. 
 Eraikinak xehetasun oso erakargarriak ditu. Lorategia, harresi interes-
garria eta ixteko burdin hesia du.  Kokalekua ere berezia da: San Nikolas pla-
zako aldeetako bat da, eta fatxada Basagoitiko etorbidera begira dago, beraz 
hirigintza-balio handia dauka.
 Eta hemen amaitzen da gure ibilbidea, San Nikolas plazan, izen bereko 
eliza ere baduena. Partikularren ekarpenekin eta limosnekin finantzatu zen 
eraikuntza, eta Algortako ekonomia eta gizarte hazkundearen erakusgarria 
da. Klase burges berri honen eraginari esker, eremu hau udalerriko hiriburu 
bihurtu zen. 

 Hemen agurtuko dugu Antonio Basagoiti, biztanlerik ospetsuenetako 
bat. Bere garaikideko beste batzuek bezala, Antonio Basagoitik, familia 
aberatsenetako batean ez egon arren, Getxoko kaleetara oparotasuna 
eta aberastasuna eramatea lortu zuen.  
 


