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Evaristo de Churruca (1841-1917)

Evaristo Txurruka Brunet, Mutrikuko (Gipuzkoa) lehen 
kondea, Izan jaio zen (Nafarroa), eta bizitzaren zati handi 
bat Bilbon eman zuen. 

Familia saga epiko bateko kide zen: zenbait senideren 
artean, bere osaba zaharra, Cosme Damián Txurruka Tra-
falgarreko batailako heroi bat izan zen. 

Evaristo ere gogoangarria izan zen, baina beste borroka 
batzuetan. Ingeniari moduan ibilbide handia izan zuen, eta 
hainbat lekutan egon zen, harik eta 1877an Bilboko Portuko 
Obren Batzordeko zuzendari izendatu zuten arte. Lanpostu 
horretatik hainbat erreforma egin zituen, Nerbioi ibaiadarrean 
eta bere ibai-ahoan, Abran, nabigazioa hobetzeko. Abrako 
Kanpoko Portua (1904) Evaristo Txurrukaren maisulana da. 

Evaristok erretiroa hartzea erabaki zuenean, 67 urte 
zituela, Portuko Obren Batzordeak ospakizun bat antolatu 
zuen, “izugarria” izan zena, garai hartako egunkarien arabera. 
Jendetza bertaratu zen, eta telegramak eta gutunak iritsi 
ziren; horietako bat Alfontso XIII.a erregearena. Hark izendatu 
zuen, hain zuzen ere, Mutrikuko Konde. Ekitaldi horietan, eta 
hiriari emandako zerbitzuak eskertzeko, “Bilboko semetzako” 
aitortzeaz gain, bere izena eman zitzaion Ontziolen kai zaha-
rrari, Guggenheim Bilbao Museoan dagoenari.

Getxon, kaietako bati bere izena jartzeaz gain, monu-
mentu bat du, itsasoaren aurka borrokatu zen norbaiten 
alegoria irudikatzen duena.
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Ongi etorria

Abrari begiratzen badiogu Bizkaia zubitik, zaila gerta dakiguke paisaia 
itsasontzirik eta Getxoko kostako eraikinik gabe irudikatzea. Hala ere, ez da 
beti orain ikusten dugun modukoa izan. XIX. mendea hasi eta denbora luzez, 
zubia eta kaia izan ziren inguruko eraikuntza urrietako bi. 

Orduan, Areeta eta Portugalete herri oso hurbilak eta era berean urru-
nak ziren. Eta biek zituzten zailtasunak ibaiaren alde batetik bestera garraio 
lanak egiteko, bai eta merkataritzarako eta nabigaziorako ere, ibaiadarraren 
orografiaren ondorioz. 

Inguru honetan hondarra eta sedimentuak metatzen ziren, korronteak 
ekarrita. Sedimentu horiek itsasoko trafikoa oztopatzen eta are gelditzen zuten. 

Oztopo horri Portugaleteko barra esa-
ten zioten. Ontzi asko hondoratu ziren 
harea banku horien aurka; arriskua 
eragiten zuen ibaiadar honetan sartzen 
zen ontzi ororentzat.  

Itsasadarra bideratzeko arazoa 
1880tik aurrera konpondu zen, Evaristo 
Txurrukak zuzendutako lanei esker. 
Ondoren, Portugaleteko Burdinazko 
Kaia (1887), Abrako Kanpoko Portua 
(1904an amaitu ziren obrak), Arriluzeko 
kontrakaia (1903) eta bere izena duen 
kai zatia ere egin ziren. 

Azken horretan barrena dabil 
ibilbidea, baina lehenik eta behin, Eus-
kadiko Aro Industrialaren monumentu 
garrantzitsuenetako batetik hasiko 
gara, Bizkaia zubitik! 
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Ibilbidea

1. Bizkaia Zubia (1893)  — P Txurruka kaia, 2 (Zubiaren plaza)

Bizkaia zubia, Zubi Zintzilikaria (gazteleraz Puente Colgante) izenez ere eza-
guna, ibilgailu transbordadorea duen munduko lehen zubi esekia da. 1893an 
inauguratu zenetik*1 pertsonak eta ibilgailuak mugitzen dira haren anezkan, 
Portugaleteren eta Getxoren artean. Berezitasun horien ondorioz, 2006ko 
uztailaren 13an Unescok Gizadiaren Ondare izendatu zuen. 
 Alberto de Palacio y Elissague arkitektoak diseinatu zuen, Ferdinand 
Arnodin teknikariarekin batera. Oinarrizko egitura bi zutabek eratzen dute, 
bakoitza alde banatan. Bi zutabeak elkarren artean habe baten bidez lotzen 
dira. Habeak 160 metro neurtzen ditu, eta ibaiadarraren gainetik 45 metro 
altxatuta dago. Habe horretatik eskegita dago ontzitxoa, dozena bat ibilgailu 
eta berrehun pertsona garraiatzeko gai dena (minutu eta erdiro).
 Zehaztu berri dugun egitura hau “eseki” edo “zintzilikari” izenarekin 
lotuta dago. Izan ere, nahiz eta begiratze hutsean esekita dagoen ontzitxoak 
dirudien izenaren erantzulea, berez goiko habeagatik deitzen zaio horrela. Bi 
zutabeen gainean “grabitatzen” du habeak, eta altzairuzko 70 kable tentsio-
natuk eusten dute; horietako batzuk Portugalete eta Getxoko erdiguneraino 
iristen dira.
 Animatu eta igo zaitez! Esperientzia zorabiagarria izan arren, ikuspegia 
izugarria da!
 Bizkaia zubia Gizadiaren Ondare aitortu zuen UNESCOk, hainbat irizpi-
deren arabera. Lehenik eta behin, forma eta funtzioa uztartzen dituen sorkun- 
tza teknikoko eredu berezi eta bakarra zelako, eta, gainera, ekarpen estetiko 
garrantzitsua egiten ziolako ibaiadarrari. Bere itxura berritzailea ere izan da 
beste funtsezko irizpide bat. Izan ere, nazioartean eragin handia izan zuen 
hainbat hamarkadatan. Hori guztia dela eta, Europako Industria Iraultzaren 
eta burdinazko arkitekturaren eraikuntza nabarmenetako bat da. 
 Ikono arkitektoniko eta industrial honek bere garaiko aurrerapen 
teknologiko berriak batzen ditu, sorkuntza original, eder eta harmoniatsu bat 
egiteko, bidaiarien garraio arazoak konpontzeko gai, orografia zaila eta ontzien 
trafikoko arazo konplexuak dituen kokapen batean. Gainera, mende bat baino 
luzaroago egon da martxan, eta bere hasierako helburua eraginkortasunez 
betetzen jarraitzen du.

Bizkaia zubiaren data esanguratsuak:
• Alberto de Palaciok Bizkaia zubiko proiektua erregistratu zuen 1888an, nahiz 

eta eraikuntza lanak ez ziren hasi 1890era arte.
• Inaugurazio ofiziala 1893ko uztailaren 28an izan zen. 
• Taula jendeak erabiltzeko moduan zegoen, eta, beraz, oinez zeharkatu 

zezaketen alde batetik bestera. Ontzitxoan bidaiatzeko, 5 zentimo ordaindu 
behar ziren pertsonako, edo 10 alboetan bidaiatuz gero.

• 1937an, leherketa handi batek suntsitu zuen haga. Iparraldeko Armadako 
Ingeniarien Batailoiak Nerbioi zeharkatzeko aukera ematen zuten bitarteko 
guztiak suntsitzeko agindua eman zuen. Berreraikuntza lanak 1939an hasi 
ziren, J. Juan Aracilen zuzendaritzapean.

• 1941ean jarri zen berriz ere martxan, baina inaugurazio ofiziala 1964an egin 
zen. 2006an, Gizadiaren Ondare aitortu zuen UNESCOk.

Bizkaia zubiaren egituraren balentriak eragiten duen harridura oraindik ere gor-
putzean -are gehiago igogailu panoramikoan igotzera animatu bazara-, gure 
bideari ekingo diogu, bigarren mugarrira. Adi ibili! Ibilbide hau ingeniaritzaren 
arloko lorpenez beteta dago.

   Gure atzean utziko dugu Bizkaia zubia, itsasadarraren ondotik 
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joateko itsasorantz, gure protagonistari omenaldia egiten dion kai lerrotik 
aurrera: Txurruka kaiari buruz ari gara (1880). Txurruka kaian hasi eta berehala, 
eraikuntza berezi bat ikusiko dugu ibaiadarrera jotzen: ibilbideko lehen arkite-
ktura da, kaian bigarren zenbakia daukan eraikina.

Ba al zenekien...?
*1.Imajinatzen al duzu nolakoa izango zen 1893tik bi herri, hainbat pertsona eta ehunka 

istorio batzen dituen zubi honen inaugurazioa? Antza denez, eguraldi txarra egin arren 
jendetza bildu zen bi alboetako kaietan, eta, ondorioz, hainbat inaugurazio bidaia egin 
behar izan ziren. Lehengoan, gainera, musika banda bat ere egon omen zen ontziaren 
gainean! Alaitasunez betetako eguna zen. Bi ertzetako biztanleen bizimodua errazteko 
iritsi zen zubia. Egun batzuk geroago, abuztuaren 5ean, Isabel Borboikoa Infantak 
zubiko ontzitxoarekin zeharkatu zuen ibaiadarra zazpi aldiz.

2. Alejandro Zubizarreta etxebizitza eraikina  (1948)
 — P Txurruka kaia, 2 (Zubiaren plaza)

Manuel Mª Smith Ibarra*2 arkitektoak egindako azken lanetako bat da. Deapiek 
ibilbide bat du Smithen inguruan.
 Eraikuntza ikusgarri horrek korronte historizistei jarraitzen die, baina 
mendiko arkitektura erregionalistaren zantzuak ditu. Bere kokapenak bihurtzen 
du garrantzitsu. Izan ere, Getxoko Udala eraikin horretan eta ondokoan oinarritu 
zen plaza osoaren eredu estilistikoa ezartzeko. 
 Auzokideen etxe bikoitza da, eta, bertan, erdisotoa, beheko solairua 
eta sei goiko solairu daude. Baoek ardatzak eratzen dituzte, eta guztiek dituzte 
leihoburuak. Beheko solairuan, ateburuak dituen arkupe bat dago. Kaira jotzen 
duen fatxadan, lehen eta bigarren altueren artean, ezkutu bat dago, harrian 
bertan.
 Apaindurak honako hauek ditu oinarri: bigarren solairuko baoak erre-
matatzen dituzten hiruki formako frontoi apurtuak, batetik, eta eraikinaren 
angeluak errematatzen dituzten zutabeak, bestetik, pinakuluekin lerrokatuta. 
Eraikuntza lanak harlanduz eginda daude beheko eta lehen solairuan eta baoen 
markoetako ertzetan eta zerrenda bertikal batzuetan; azken solairuan, adreiluz 
eginda daude.

Ba al zenekien...?
*2. Getxon eredu izan den arkitekto bat badago, horixe da Manuel M.ª Smith Ibarra. 
Herrian kale batek bere izena darama, eta mendearen hasieran eraikitako txalet askok 
daramate bere sinadura, tartean Artaza Jauregiak (Leioa), inguruotan ziur aski bere lan 
handiena izan zenak. Deskubritu arkitekto hau, bere izena daraman ibilbidearen bidez. 
Honakoa bezalako eraikin gehiago ikusi nahi duzu? Gomendagarria da Juana Bizkarra 
ibilbidea, burgesiaren seme-alabak zaintzen zituzten inudeen taldeari ohore egiten 
diona. Ibilbidearen zati handi bat arkitekto honen lanen artean pasatzen da.

   Metro batzuk aurrera jarraituko dugu, hurrengo mugarrira iristeko. 

3. Carlos Pardo etxebizitza eraikina  (1934, 1937) — P Txurruka kaia, 4

Carlos Pardo etxebizitza eraikinaren aurrean gaude. Manuel M.ª Smithek 
diseinatu zuen, eta premisa estilistiko horien pean egindako bere lanik inte-
resgarrienetakoa da. Bizkaian, garai hartako arkitekturako eraikin interesgarri 
eta esanguratsuenetako bat da, estilo arrazionalista*3 espainiarraren barruan 
kokatzen da, eta lerro horizontal nabarmenak gailentzen diren altxaeretan.
 Eraikuntza lanak gatazka piztu zuen. Izan ere, hainbat aurreproiektu 
egon ziren, eta egoera konplikatuak bizi izan zituen 1934 eta 1935 artean. Horrez 
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gain, Espainiako gerra zibilean zehar suntsitu zen estalkia, eta 1937an eraiki zen 
berriro ere. 
Etxebizitza eraikin honetan, bereizgarriak dira orubeko angeluak, biribil for-
makoak. Erdisotoa, beheko solairua eta goiko lau solairu daude, etxebizitza 
bikoitzetan banatuta. Beheko solairuan puntu erdiko leihateak daude, apain-
durarik gabeak. Ate nagusiak ateburua dauka, eta hainbat moldura eta kartela 
handi bat dauzka apaintzeko. Bestalde, goiko solairuetan leihate handiak daude, 
eta jarraitutasun sentsazioa ematen dute. Azken solairuko terrazetan burdin 
sare bat dago, biribildutako angeluak dituena.

Ba al zenekien...?
*3. Txurruka kaiaren ondoko arkitektura guztia arkitektura korronte berekoa da: arra-
zionalismokoa. Estilo horren ezaugarria da forma geometriko soilak erabiltzea, kolorea 
eta xehetasunak nahiago izatea apaingarri gehiegi baino, espazioaren dinamismoaz 
baliatzea, eta material modernoak erabiltzea, esaterako, altzairua, hormigoia eta beira. 
Ikusiko duzu zein ezberdinak diren laster Areetako kaian aurkituko ditugun eraikuntzak!

    Gure ibilbidearekin jarraituko dugu, hurrengo etxadira arte, kai 
honetako 6. zenbakian. 

4. Etxebizitza eraikina  (1941) — P Txurruka kaia, 6 (Mesedeetako kalearen iskina)

Etxebizitza eraikin handi hau leku nabarmenean dago, Txurruka kaiko 1. zenba-
kian, Mesedeetako kalearekin iskina egiten duen tokian, ibaiadarraren parean. 
Rafael Garamendik*4, bere arkitektoak, proiektua arkitektura arrazionalistaren 
irizpideen arabera egin zuen. Nolanahi ere, kasu honetan ikus dezakegu zenbait 
xehetasun apaingarri dituela, luxuzko eraikin*5 baten irudia lortzeko.
 Eraikuntza honetan, erdisotoa, beheko solairua eta bost altuera daude, 
bai eta dorredun gorputz bat ere. Fatxaden alboetan, trapezoidal formako begi-
ratokiak ikus daitezke, baita alaka birbildu bat eta altueran dagoen balaustrada 
bat ere.  
       Ba al zenekien...?

*4. Rafael de Garamendi da Neguriko eraikin ospetsuenetako baten egilea: Rosales 
egoitzari buruz ari gara, eta bere obra nagusitzat jotzen da. Eragin ingelesa duen lan-
detxe baten adibiderik lortuena da. Bertan, Garamendik primeran uztartu ditu estilo 
desberdinetako ezaugarriak. Lan arkitektoniko zoragarri hau ikus dezakezu Manuel 
M.ª Smith ibilbidean, deapien.

*5. Etxebizitza eraikin hau eraiki gabeko orube batean altxatu zen, Ricardo Arellanok 
1894an bere koinatu Eduardo Aguirreri erositako orubean, hain zuzen ere. Hura izan zen, 
bere ama Francisca Labroche eta anai Ezequielekin batera, hirigintza plan desberdinak 
sustatu zituenetako bat, inguruko hareatzak eta padurak burgesia euskaldunarentzat 
udarako hiri bihurtzeko. Gehiago jakin nahi al duzu Getxo betirako aldatu zuten bisionario 
hauei buruz? Horretarako, deapie-ko Francisca Labroche ibilbidea gomendatzen dizugu! 

   Kaiaren amaieraraino jarraituko dugu. Bertan, kaiko eraikin 
harrigarrienetako bat dugu. 

5. Zubizarreta etxea (1948) — P Txurruka kaia, 8

Zubizarreta etxea da, eta 1948an eraiki zuen Manuel M.ª Smith arkitektoak, 
Alejandro Zubizarretak eskatuta. Azken hori Naviera Vascongadako kudea- 
tzaile eta aholkularia zen (eta bertako lehendakari izaten amaitu zuen). Gainera, 
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Espainiako gerra zibilaren ostean, hainbat ontzigintza enpresatan aritu zen 
lankidetzan Aznar familiarekin.
Etxe hau bere kokapen eta orientazioagatik apartekoa den orube batean dago. 
Gainera, nabarmentzekoa da, bai materialen kalitateagatik, bai etxebizitzen 
tamainagatik. Argi dago luxuzko produktu bezala diseinatu zela, eskasia ekono-
mikoko garai batean. Arkitektoa saiatu zen etxeak eta bere jabeak itsasoarekin 
zuten harremana nabarmentzen. Horretarako, kaien arteko angelua azpimarratu 
zuen dorre batekin, eta, bertan, katalejua jartzeko plataforma, balaustrada eta 
pinakuluak erabili zituen dorrea errematatzeko. Hala, itsasontzi baten irudia 
dakarkigu gogora eraikinak.
 Ez al duzu uste etxebizitza horietan bizi diren pertsonek jarritako apain-
garriek, hots, leihateen parean dauden ontzi maketek are gehiago indartzen 
dutela pasealekuaren itsaso izaera?
 Eraikinaren oinplanoa angeluzuzena da, hainbat isurialde dauzka, 
eta beheko solairua eta goiko bost solairu dauzka. Beste altuera bat dauka 
dorre txikian, fatxada nagusiaren ezkerraldean. Fatxada horretan dago azken 
solairua, barrura sartuta eta erlaitz molduratu batek bereizita. Fatxada horrek 
leihoburuak dituzten hamaika bao ardatz irekitzen ditu. Horietatik bigarrena 
eta hamargarrena nabarrezko balkoi altxatuak dira, eta erdikoan apaindura 
elementu nagusiak daude. Bi dira: arku eskartzanoan dauden pilastren artean 
dagoen sarrera, txirla molduraren bidez beheratua gakoan; eta, haren gai-
nean, mentsula bidez jaitsitako balkoi altxatua eta izkinan pinakuluak dituen 
balaustrada Horren sarbide nagusia apaintzeko, frontoitxo erdibituarekin eta 
ezkutuarekin errematatutako taulamendua dago.
 Dorrean angelu ezkutu bat dago, oinalde molduratuaren gainean. Kare-
harrizko harlanduz eraiki dira beheko solairua, izkinetako baoak eta apaindura 
elementuak; gainerakoa harearrizko harlandua da. Estilistikoki oso erakargarria 
da. Batez ere mendiko oinarria duen historizismo batean kokatzen da, eta, hala, 
1920ko hamarkadako estilo honetako eraikuntza onenekin lotzen da. 

  Hirigunea atzean utzi, eta kai muturrerantz jarraituko dugu. Male-
koiko bazter honetan, itsasora begira eta lorategiz babestuta, geldialdi bat 
egingo dugu Evaristo Txurrukaren omenez eraikitako arki-monumentuan.  

6. Evaristo Txurrukaren Monumentua  (1939)
 — P Evaristo Txurruka kaia, 8 (Areetako kaia)

Lorategi eremu honen gainean, obelisko bat dago, itsasargiaren forma duena, 
art decó estiloan, Ignacio M.ª de Smith arkitektoak egina. Brontzezko multzo 
eskultorikoa Miguel García de Salazar*6 artistaren lana da. Obraren diseinua 
1919koa da, baina ez zen ofizialki inauguratu 1939ko urriaren 25era arte.
Beharbada zure buruari galdetuko diozu ea zer sinbolizatzen duten hura osa-
tzen duten elementuek:

• brontzezko estatua eseria (multzo osoaren buru) Evaristo Txurrukaren 
figura da.

• alboan dauden bi estatuek “Industria” eta “Nabigazioa” irudikatzen dituzte.
• erdiko bi figuretan Bilbo ageri da, Neptunoren aurka borrokatzen, eta horien 

artean harri lubetako multzo handi bat dago. Bizkaiko eta Gipuzkoako 
ezkutuak ikus daitezke, harrian bertan zizelkatuak, eta Bilbokoa, brontzean 
eta erliebe pean. 

Ba al zenekien...?
*6. Miguel García de Salazar eskultore getxoztarrak (bere lanei buruzko informazio 
gehiago lor dezakezu deapie-ko Fidel Iturria ibilbidean) monumentu hori egin zuen, 
Bilbok itsasoa konkistatzeko egin zuen ahalegina irudikatzeko. Bertatik, Txurruka, bere 
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garaikideentzat “furia kantauriarrari aurre egin zion jeinua” zena, itsasoaren aurkako 
borrokari begira dago, luma eskuan. Borroka horretan eman zuen berak, hain zuzen 
ere, bizitza.

  Eta kai muturreraino jarraitzen badugu? Jarraitu zuzen Txu-
rrukako kaitik. Itsasoak inguratu egingo zaitu.

7. Evaristo Txurrukaren kai muturra  (1887)
Txurruka kaia eraiki baino lehenagotik dakigu leku honi “Mojijonera” deitu ohi 
zitzaiola, olatuek ekarrita harkaitzetan ostatu hartzen zuten milaka moluskuen 
zioz... Horrenbestez, kai mutur honi herritarrek hala deitzen diote.
Ikusten al duzu zure ezkerretara egitura paralelo bat, dozenaka metro luza-
tzen dena? Portugaleteko Burdinazko Kaia da (1880-1887), hori ere Evaristo 
Txurrukaren lana*7.
 Kaia, zortziehun eta hogei metroko luzera duen kai dotorea, ez zen 
bertan atrakatzeko, baizik eta hondarren mugimendua zuzentzeko. Harekin 
batera, pasabide iraunkor bat eraiki zen, nahikoa sakonera zuena zingo han-
diko ontziak pasatu ahal izateko eta kaietara iritsi ahal izateko itsasbeheran 
ere. Ondorioz, hura eraiki ondoren, amaitu egin ziren itsasadarrera sartzeko 
arazoak, Portugaleteko hondarrezko barra beldurgarria saihestuta.
 Lanak olatuen erasoak jasango zituenez, Txurrukak burdinazko egitura 
bat jarri zuen harri lubetako oinarriaren gainean, behin betiko super egitura gisa, 
kaiaren zola eratzeko, egurrez eginda baitzegoen. 
Obraren emaitzak ia berehalakoak izan ziren. Obrak hasi eta bi urtera, 1882ko 
irailean, Rhiwabon eta Rhyl lurrunontziak irten ziren, 5,5 metro baino gehiago 
sartuta.
 Noski, eragin positiboak ekarri zituen proiektuak berehala: itsasoko 
trafikoa laukoiztu egin zen, istripuak nabarmen murriztu ziren, eta Bilbo Esta-
tuko bigarren portu garrantzitsuena bihurtu zen, Bartzelonaren ostean. Hala, 
itsasadarra garapen ekonomiko eta sozialaren motor garrantzitsu bihurtu zen 
bi ertzentzat, bereziki industria siderurgikoaren eta ontziolen alorrean.
 Urte batzuk geroago, 1902an, Evaristo Txurrukaren beste maisulan bat 
inauguratuko zen: Abrako Kanpoko Portua eta Arriluzeko kontrakaia -hemen-
dik ere ikus daitekeena-, eta, hala, Bilboko Portua Bizkaiko Golkoko onena eta 
seguruena bihurtu zen.

Ba al zenekien...?
*7. Arriluzeko kontrakaia, Punta Begoña edo Algortako Punta izenez ere ezaguna, Evaristo 
Txurrukak “Bizkaiko Obra Publikoen” kontra egindako apustu bat izan zen. Izan ere, 
azken horrek proposatu zuen diseinuak Ereaga eta Portu Zaharra desagertzea eragin 
nahi zuen. Deapieren ibilbide bateko protagonistak, Antonio Basagoiti Artetak, Ministe-
rioan egindako kudeaketei esker, gure protagonistaren proposamena egia bihurtu zen.

   Kai muturraren hasierara itzuliko gara, eta Areetako kaia hartuko 
dugu, hurrengo mugarriraino jarraitzeko. Txurrukaren kaiaren bidez lotutako 
beste bi une atzean uztear gaude: bere omenez egindako eskultura eta Bizkaia 
zubia. Sinbologia horietako zein iruditu zaizu deigarriena?

8. Areetako hondartza eta kaia 
Abrara begiratzen badugu Areetako kaitik, Areetako hondartza desagertua ikusi, 
edo, hobeto esanda, imajinatu dezakegu. Nahiz eta orain 250 metro eskas dituen, 
Areetako hondartza handia edertasun basako hareatza handi bat zen, kilometro 
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eta erdiko luzera eta zabalera handia zituena. XIX. mendearen bigarren erdian, 
inguruko toki erakargarri eta turistikoenetako bat izan zen. Hareatzetan bainu 
etxolak zeuden, eta, horietan gizonek eta emakumeek arropa aldatzen zuten, 
itsasoan bainatzera joan baino lehen. 
 1889 eta 1905 inguruan portua modernizatzeko lanak egin ziren, eta 
horrek hondartzaren amaiera ekarri zuen. Nabigazioa errazteko egindako 
hobekuntza horien ondorioz, itsasertza aldatu egin zen, baita mareak ere, eta 
ia desagertu egin zen Areetako hondartza osoa. 
 Itsasoak momentu batean mehatxu ere egin zuen: Maximo Agirrek 
burgesiaren opor hiri bihurtu zituen padurak eramateko arriskua zabaldu zen. 
Are gehiago, gure azpian daukagun kai hau premiazko irtenbide bat izan zen, 
kostaldea defendatzeko. 
 Harrezkero, Areetako hondartzako harea ibaiadarraren korronteak era-
maten zuen kanpoko Abrara, eta horren zati bat Ereagako hondartzan jartzen 
zen. Denbora oso gutxian, Areetako turistek eta getxoztarrek agur esan behar 
izan zieten itsasoko bainuei, hondartzako bainuetxeei eta hareatzan zeuden 
bainulari etxolei. Era berean, kaia eraiki zen, eraikuntzak itsasoaren eraso 
gogorretatik babesteko.
 Baina ordura arte, “haurren hondartza” izenez ezaguna zen hondartza 
honetan, itsasoko bainuak, bainularien etxolak, gastronomia fina, goi burge-
siaren udak...izan ziren nagusi. Itsas paisaia hori nolakoa zen jakiteko, Felipa 
Bustingorri ibilbidea egin dezakezu deapie-n. Bainuetxe baten jabea izan zen 
emakume hau.

   Itsasoa atzean utzi eta eskuinera joko dugu, José Luis Ugarte 
kalean. Kalea zeharkatuko dugu, Zugatzarte etorbideraino. Etorbidea zeharkatu 
eta eskuinera joko dugu, Andrés Larrazabal kaleraino. Hori da Getxoko kale 
zaharrenetako bat. 
  Nahiz eta zoladura modernoa izan eta eraikinek egungo lerroak eduki, 
Larrazabal kalearen ondoan zuhaitzak eta altuera erdiko eraikinak zeuden Eva-
risto Txurrukaren garaian -eta ondoren-, eta, orduan, “Geltoki kalea” deitzen 
zitzaion. Ordurako, auzoko kale nagusietako bat zen; oso hurbil zegoen, izan 
ere, jendetza ibiltzen zen hainbat lekutik, tartean Mesedeetako kalea, Merkatua 
edo Eskoletako plaza. Gaur egun, oraindik ere, herria hazi den arren, Areetan 
jende gehien ibiltzen den bideetako bat da. 

  Geldialdi bat egin eta Getxoko gozotegi historikoren bat dastatzeko 
aukera ona izan daiteke. Karolina gozoak edo gurinezko opiltxo tradizionalak 
gomendagarriak dira.

Andrés Larrazabal kaletik jarraitzen badugu Urkixo kalearekin bat egiten 
duen lekuraino, arkitektonikoki oso interesgarria den leku batera iritsiko gara. 
Hemendik Urkixo, Andres Larrazabal eta Iturrigorri kaleen hirigintza multzoaren 
kontrasteak ikusi ahal izango ditugu.  

• Lehenik eta behin, bideetako trazaduran dauden aldeak nabarmenak 
dira Andres Larrazabal kalearen bi alboetan. Hegoalderantz, kaleek 
lehengo zabalera berbera dute -15 metro-, baita Larrazabaleko ezau-
garri formalak ere (eta 1865eko orubeen planoko urbanizazio osoko 
ezaugarriak). Aitzitik, Urkixo kalearen (Klub kalera norabidean) azken 
zatia askoz estuagoa da, eta angelu desberdina eratzen du. Izan ere, 
Urkixo kaleko azken zati hori partzelazio partikular batekoa izan zen. 
 

• Bestalde, inguruotan eraikitako eraikinak ez ziren izan Areetako eraikuntzetan 
bereizgarri ziren ohiko kalitatekoak eta orientazio burgesekoak. Are gehiago, 
egoitza inguru herrikoi txiki bat eratu zen (Iturrigorri kale estuan, Urkixo 
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eta Mesedeetako kaleen artean), eta garapen eskaseko, lau altuerako eta 
egurrezko begiratokiz hornitutako auzo etxebizitzen bloke sinpleak sartuta 
eginda zegoen. Ondoko eraikinekin alderatuta, esaterako Zugatzarte 8an 
partzialki berreraiki zen etxe zaharrarekin, alde nabarmena du.

 Andrés Larrazabal kaletik aurrera egin ahala, Mesedeetako kalea 
zeharkatuko dugu. Arkitektura horri buruz hitz egingo da, era berean, Felipa 
Bustingorri ibilbidean, deapie-n. Ba al zenekien ibilbide hori Txurrukaren ibilbide 
honen osagarri dela? Feliparen bainuetxeak ere Evaristo Txurrukak egindako 
Portugaleteko Burdinazko Kaiaren ondorio latzak jasan zituen.

   Andrés Larrazabal kaletik aurrera jarraituko dugu, Paulino 
Mendivil kalearekin bat egin arte, Evaristo Txurruka ibilbidearen azken puntura 
iristeko. Getxoztarren belaunaldien arteko topaketarako lekua dugu hau.

9. Eskoletako plaza  (1903) — P Paulino Mendivil (Eskoletako plaza)  
Plazari izena ematen dioten eskola publikoak 1899-1903 artean eraiki ziren. 
Espazio publiko hau, Zuzkidura Merkatu desagertuaren eraikinarekin batera, 
Getxon ondoen kohesionatutako guneetako bat izatera pasako zen, XIX. men-
dearen hasieratik aurrera.
 Ipotxen plaza ere esaten diote, iturri zahar baten inguruan zeuden 
irudiengatik.
 Bere arkitekturek eratzen duten erabilera publikoa da daukan balioetako 
bat. Areetako auzokideek espazio hau mende batean baino gehiago partekatu 
dute: hainbat belaunalditako haurrak jolastu dira plazan (gaur egun ere bai, 
zabu batzuei esker), eta arkupeetan babestu dira euri egun luzeetan.
 
 
Leku historiko honetan amaituko dugu Evaristo Txurruka ibilbi-
dea: Getxo eta Kantauri Itsasoarekiko harremana aldatu zituz-
ten aurrerapenen garaitik egindako bidaia. Terrazaren batean 
jesarri eta edari edo jakiren bat hartzera animatzen zaitugu, 
ingeniaritza lan handi hauek udalerrian izan zuten eraginari 
buruz hausnartzen jarraitzeko. 


