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Felipa Bustingorri (1831-1924)
Aita Ustaritzen jaioa zuen, Iparraldekoa, eta ama bizkaitarra, Zeanurikoa. Felipa, berriz, Bilbon jaio zen. José Celestino
eta Pedro Lucio anaiek bezala, izen konposatua zuen: Felipa
Teresa Bustingorri Abasolo.
Hainbat negozio izan zituen arren, nabarmenena Areetako hondartzaren ondoko ostatu bat izan zen, itsasoan
bainatzekoa, osasun eta ongizate turismoa aisiarako apustu
berritzailetzat jotzen zen garai batean.
Horrenbesteko arrakasta izan zuen ostatuak, ezen
Felipa 1893ko “udalerriko Forbes” zerrendan azaldu baitzen: bertan sartzen ziren Getxoko jabe handienak. Zerrenda
horretako buru Máximo Aguirre enpresariaren familia zen
(lehen bainuetxearen fundatzailea), eta Felipa 11. postuan
zegoen. Emakume bakarra zen.
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Ongi etorria
Itsasoko bainuen moda hori XVIII. mende erdialdean hasi zen Ingalaterran,
eta bertatik Baltikoaren, Ipar itsasoaren eta frantziar kostaren ertzetan barrena
hedatu zen. Estatuan, turismo osasuntsu horren aitzindariak izan ziren Gipuzkoa,
Kantabria, Asturias, Galizia eta abar. Bizkaian honako hauek: Portugalete, Santurtzi, Algorta eta Areeta. Azken horren bitxikeria zen hutsik zegoen espazio
batean sortu zela, helburu horrekin, Máximo Agirrek diseinatuta.
Areetakoari “Bilboko hondartza” esaten zioten, 15 kilometro besterik ez
zeudelako tartean. Beraz, hori ikusita, erraza da ulertzea zergatik zuen Getxon
sortutako lehen bainuetxeak honako izena: Establecimiento de Baños de Mar
Bilbaínos. Eta, hona, Felipa Bustingorri ibilbidearen abiapuntura, hau da, Bizkaia
zubiko plazara, iristen ziren Bilbotik uda
pasatzera zetozenak. Beren maletekin lepo eta zerbitzuarekin lagunduta etortzen ziren, Kantauri Itsasoaren
abantailez eta Getxok eskaintzen zizkien entretenimendu aukerez gozatzeko prest.
Gaur egun ezer gutxi geratzen da
itsasoko bainu horien erakargarritasun
nagusitik, Areetako hondartza handitik.
Izan ere, hondartza horren hedadura murrizten joan zen, itsasoak 1895
inguruan erakutsi zuen indar gerakaitzaren ondorioz eta 1904an Abrako
kanpoko portua eraikitzearen zioz.
Azken horrek betirako aldatu zituen
mareak. Eta negozio horiek desagertzen joan ziren arren, auzoak jakin zuen
oztopo hori gainditzen eta ekonomikoki
hazten eta handitzen jarraitzen.
Hala, ibilbideak hainbeste osasun
banatu zuen itsas bide horretatik eramango gaitu, baina Zugatzarte etorbidean ere sartuko da. Bertan sortu ziren,
hain zuzen ere, jauregi arkitektura desberdinak, bizitegi auzoak, eta ostalaritza
eta merkataritzako kaleak.
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Ibilbidea
Bizkaia zubia gure atzean utzi, eta Areetako etorbiderantz
joko dugu, gure ezkerretan. Etorbidea Barria kalearekin gurutzatzen den tokian,
mugarri bat dugu (kale izendegiaren arabera, Mesedeetako kaleko 6. zenbakia),
musikaz betea bera.

1. Andrés Isasi Musika Eskola (1927) — P

Mesedeetako kalea, 6

Andrés Isasi musika eskola*1 hainbat hamarkadatan Areetako Gizarte Etxea
(Casa Social de Las Arenas) izan zen eraikinean dago. Tomás Bilbao eta Hilario
Imaz arkitektoen lana da. Egile horiek egin zuten, era berean, Bizkaiko Farmazia
Zentroa (EDP eta Nortegas-en egungo egoitza), Bilbon.
Gizarte Etxea Mesedeetako Andre Mariaren parrokiako (ibilbideko
3. mugarria) ekimen herritarretik sortu zen. Herritarrok, izan ere, jarduera
sozio-kulturalekin konprometituta zeuden. Bertako saloi ederretan hainbat
jarduera egin ziren, Getxoko herritarren mesedetan. Martxan egon den 70
urteetan, aisialdirako, prestakuntzarako eta bilketako zentroa izan da; baita
apaizetxea, zinema eta antzerki saloia, liburutegia, hitzaldietarako espazioa,
erakusketa lekua eta abar ere.
1986tik aurrera, Alejandro Rodríguez Badiola eta José Antonio Renedo arkitektoek
egindako erreformaren ostean, Andrés Isasi musika eskola jarri zen: Areetako
Kontserbatorioa. Musika*2 izan da eraikin neo-barroko eder hau zaharberritu
eta bizitzaz betetzeko late motiv-a, getxoztarren gozamenerako.
2015. urteaz geroztik, Andrés Isasi musika eskolak beste egoitza bat
dauka, Muxikebarri, osagarri gisa. Arkitektura garaikideko eraikin hori Miren
Larrea ibilbidean ezagutu ahalko dugu, hau da, deapie aplikazioak Portu Zaharreko auzokide horri eskainitako ibilbidean.
Arkitekturari erreparatuz gero, eraikinak korronte neo-barrokoa du
inspirazio iturri. Fatxadan arku forma duten eta hiru ataletan banatuta dauden baoak ikus daitezke, bai eta bao bikoitzak ere, idi begi eta guzti. Alakan
horma hobi bat dago, irudi batekin. Erlaitzak erremate apaindu bat dauka, eta
teilatuan, apainduta dagoen horretan, kale serigrafiatuak eta kale emokatuak
txandakatzen dira.
Ba al zenekien...?
*1. Andrés Isasi Linares (1890-1940) bere aitonak, Barambioko lehen markesak, Atxekolandetan zeukan etxe ederrean hazi zen (arkitektura hori deapie-ko Horacio Echevarrieta
ibilbidean ezagutu ahalko duzu). Itsasora ematen zuten ikuspegiak Isasiren inspirazio
iturri izan ziren haren bizitza osoan.
Bilbon eta Berlinen prestakuntza jaso ondoren, 1914an Isasik, bere konposizioen
arrakastaz animaturik, “Zharufa” lana bidali zuen Malmöko Poema Sinfonikoen
Nazioarteko Lehiaketara (Suedia). Bigarren saria irabazi zuen. Alemaniatik itzultzean,
Algortara joan zen bizitzera. Bertan egon zen harrezkero, eta konposizioa lantzen aritu
zen, bete-betean. Bere arrakastarik garrantzitsuena beharbada Budapesten bere lan
“Angelus” estreinatu zuenekoa izango zen. 1930eko lanak arrakasta izugarria lortu zuen.
*2. Itsasoko bainuek goia jo zuten aldian, musikak etengabeko presentzia zuen udalerriko kaleetan. Felipa Bustingorriren ostatuaren parean eta Areetako kai osoan zehar,
musika bandak arratsaldea alaitzen aritzen ziren udako arratsaldeetan, eta haurrek
dantza egiten zuten, izozki saltzaileak aukera baliatzen zuen bitartean. Halaber, musikak
presentzia etengabea izan zuen Establecimiento de Baños de Mar Bilbaínos ostatuak
bere bezeroen gozamenerako antolatutako gau ekitaldietan ere.

Areetako etorbidetik jarraituko dugu, eta Mesedeetako kalearekin
bat egitean, gure eskuinaldean aurkituko dugu hurrengo mugarria. Pentsatu al
duzu nolakoak izango ote ziren Areetako kaleak gure protagonistaren garaian?
Gure hurrengo geltokira iristen garenean, ez duzu irudimena erabili beharrik
izango!
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Mesedeetako kalea, 8

Eraikin hau Ángel Iturraldek egin zuen. 1900. urtea baino lehenagokoa den
eta Areetan bizirik dirauen kalitatezko etxebizitza bloke banaketako bat da.
Gainera, XIX. mendearen azken hamarkadetan hain bereizgarri zen Beaux-Arts
arkitekturaren adierazgarri da.
Horrez gain, kokapen nabarmen batean dagoen, fatxadak hiru kaletara
ematen baitu eta Mesedeetako Elizaren parean baitago.
Barruko antolaketa eta kanpoko apaindura uztartu egiten dira, tipikoki
burgesa den antolaketa eredua lortzeko. Oinplanoan (angeluzuzena, bi izkinak
alakan) bi etxebizitza zeuden solairu bakoitzean, nagusian salbu. Bertan, jatorrian
etxebizitza bakar batek okupatzen zuen eraikitako azalera guztia, bertan bizi
zirenen gizarte kategoriaren lekuko. Barruko banaketari esker, jantokia, saloia,
bulegoa eta logela nagusiak bezalako gelak kanporantz kokatzen ziren, eta
bigarren mailakoak eta zerbitzuarenak, normalean, barrualderantz geratzen
ziren.
Bertako apaindura elementu bereizgarrienak honako hauek dira: arbelezko teilatua eta mantsardak, angeluetan hiruki formako frontoitxo okerrekin
errematatuak.
Hurrengo mugarria ia segituan aurkituko dugu, etorbidean
aurrera egin ahala. Ziur asko honezkero jakingo duzu zein den...bere tamainagatik urrutitik ikus daiteke!

3. Mesedeetako Eliza (1887, 1939) — P Areeta etorbidea, 1

Eliza hori Algortako San Nikolas Elizaren eranskin gisa diseinatu zen, Santa
Anako ermita txiki geratu zenean, 212 biztanle izatera pasa baitziren (gogoratu
Algortako San Nikolas elizaren historia ezagutu dezakezula deapie-ko Miren
Larrea ibilbidean). Severino Achúcarrok* estilo neogotikoan egindako diseinu
bat da. Tenplu baten berezko erlijio funtzioak betetzeaz gain, Areetan sortzen
ari den auzo berriko erdigune urbanistikoa eta eraikin nagusia ere bada, Areetan
Santa Ana izan zen bezala.
Eraikuntza hau ia txiki-txiki eginda*3 geratu zen 1937ko ekainean. Bi
urte geroago, 1939an, tenplu berria eraikitzen hasteko lehen lanak hasi ziren.
Lan horietan parte hartu zuten Rafael de Garamendi eta Manuel I. Galíndez
arkitektoek (barrualdean Alfonso Ramilen margolanak jarrita). 1940an proiektu
bat aurkeztu zuten, jatorrizko oinplanoa nabarmen aldatzen zuena eta egungo
dimentsioak ematen zizkiona. Proiektu horrek hasierako kokapena ere aldatzen
zuen, Areeta etorbidera egokitzen baitzuen.
Oinen aldeko fatxadan, oinplano karratuko kanpai dorre altu bat dauka
erantsita albo batean. Kanpai dorrearen puntan harrizko gurutze bat dago, eta
hormetan kanpai baoak ditu. Gainera, fatxada honetan dago sarrera nagusia,
puntu erdiko arku handi itsu batean sartutako ateburuan zentralizatuta. Haren
erdialdean, Mesedeetako Andre Mariaren erliebe bat ikus daiteke. Ebanjelioaren
aldea ganga formako elizpeak estaltzen du, puntu erdiko arku multzoaren eta
zutabe altuen gainean. Elizpean irekitzen da bigarren sarrera, ateburu formakoa.
Arkitekturari erreparatuz gero, elizak gurutze latinoa eta nabe bakarra
zituen, burualdean kanoi abside eta guzti. Fatxada nagusiko piñoiaren gainean,
kanpai dorre bat altxatzen da, zentroan atxikita. Hexagonala da, eta kapitel
dotorea dauka, koroa eta gurutzearekin errematatuta.
Ezkerrera jo behar dugu, elizaren gainerako fatxadak ikusteko
(atzekoan haurren parke bat dago), edo tenplura sartzeko, baldin eta bisita
egin duzunean kultua martxan egon bada. Fatxadak ikusi dituzunean, eliza-
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ren atzeko fatxadatik Arieta kalera joango gara (oinezkoek dute lehentasuna).
Bertan, itsasoarekin lotura zuzena duen lehen mugarria daukagu zain.

4. Cristina Etxea (1894, 1941, 1980) — P Arieta, 2

Eraikin hori, jatorrian, Alberto de Palacio Elissaguek diseinatu zuen, Bizkaia
zubiaren arkitekto eta sustatzaileak. Gogoratzen baduzue, zubi hartan hasi
dugu Felipa Bustingorri ibilbidea*3. Urte luzez, bere ezkon familiaren etxebizitza
izan zen, baita bere udako egoitza eta bera 1939an hil zen lekua ere.
Eraikinak lehen erreforma handi bat izan zuen 1941ean, Hilario Iturriozek
egina; halaber, 1980ko hamarkadan egitura berreraiki zen. Obra horiek egin
ondoren, egungo eraikina guztiz modernotzat jo daiteke. Hala ere, bere bolumetriak eta apaindura zehaztasunek jatorrizko diseinuaren eskemari eusten
diote.
Ba al zenekien...?
*3. Hemendik oso hurbil, Barria kaleko 17-19 zenbakietan, gure protagonistaren ostatua
egon zen 1888an. Bere alaba Concepción Larragoitia Bustingorrirekin batera gobernatzen zuen. Garaiko planoen arabera, egurrezko eraikuntza bat zen, hiru solairu eta
estalpea zituena. Fatxadaren erdiko partean begiratoki bat zuen, hondartza ikusteko
aukera ematen zuena, eta bertan jantokia zegoen. Beheko sotoan, hondartzarako
sarbide zuzena zegoen. Bertan zeuden, era berean, komunak eta dutxak. Komunikazio gunea eraikinaren alde batean zegoen. Hala, korridore luze batek bereizten zuen
solairu bakoitza. Solairuetan hondartzara jotzen zuten lau gela eta herrira jotzen zuten
bi zeuden. Gainera, solairu bakoitzean sukalde bat, despentsa bat, sala bat eta aipatu
jantokia ere bazeuden.

Aurrera jarraituko dugu, pasealekura iritsi arte. Bertan,
eskuinera joko dugu, eta Areetako kaitik jarraituko dugu, ondoko etxeraino.
Kai honetako eraikuntza gehienetan bezala, fatxada nagusiak dira Zugatzarte
etorbidera jotzen dutenak, aurrerago ikusiko dugun bezala.

5. Kaigane Etxea (1889, 1907) — P Barria, 25

Udako etxe original hau*4 Severino Achúcarrok egin zuen, Fernando Zabalburuk
eskatuta. Itsasora ematen duten ikuspegi paregabeak izateaz gain*5, berezitasun
bat du: Zugatzarte etorbideko hemeretzigarren mendeko etxeetatik geratzen
den bakanetako bat da.
1907an aldatu zuen Manuel M.ª Smith arkitektoak, behin betiko etxebizitza gisa gaitzeko. Erreforma horretan, halaber, hainbat aldaketa gehitu ziren,
batez ere Zugatzarte etorbidera jotzen duen fatxadako dorrearen gorputzean,
eta Old-English estiloko apaindura bereizgarri batzuk sartu ziren. Hala ere,
ondoren egindako beste erreforma batzuetan apaindura hura sinpletu egin
zen, eta haren ordez, gaur egun ikusten dugun adreiluzko estaldura jarri zen.
Ba al zenekien...?
*4. Etxebizitza honek datu berezi bat gordetzen du: Felipa Bustingorriren bainuetxearen
eraikuntza urte berekoa da. Ondorioz, Areetako kaiak XIX. mendearen amaieran, itsasoko bainuak goren unean ziren urteetan, izango zuen benetako itxura imajinatzen
laguntzen digu.
*5. Hona hemen datu batzuk, 1889ra joaten lagunduko digutenak... Areetako kaitik
korrika dabiltza haurrak, marinelez jantzita; familia handiak daude, haien inude fidelekin; eta hondartzako etxolak ikus daitezke (erreal erdira alokatzen direnak)... Ziurrenik,
horietakoren batetik emakumeren bat irten da, gorputz osoa estaltzen dion jantzi
bat soinean, uretara bere osasun errituala egitera sartzeko prest: hiru bider murgildu
bururaino eta kanpora.

Felipa Bustingorri

6 / 14

Zuzen jarraituko dugu Areetako kaitik, hurrengo etxadira arte.
Adi erreparatu eskuinean dagoen bigarren eraikinari!

6. ABCD Etxea (1869, 1877, 1894, 1909) — P Zugatzarte etorbidea, 5-7-9

Establecimiento de Baños de Mar Bilbaínos delakoaren Portugalete Pabilioi
zaharra da eraikin hau, hots, Máximo Aguirreren*6 familiaren bainuetxea. Etorkizuneko pasealekuaren*7 lerroa (Areetako kaia) ezarriko zuen eraikuntza izan zen.
Ostalaritzako eraikin bat zen, 1869an altxatua eta 1877an berreraikia.
1895ean, Aguirre familia bainuetxearen negozioa abandonatzen*8 hasi zenean,
pabilioi hori txalet laukoitza bihurtu*9 zen: ABCD etxea. Berez, adi erreparatzen
baduzu, jatorrizko lauza esmaltatu batzuk ikus daitezke, apainketa modernistak
dituztenak, “C etxerako” sarbidearen berri ematen.
Hainbat erreforma eta handitze lan egin dituzte Federico Borda eta
Rafael de Garamendik, besteak beste. Hala, egungo itxura britainiarra eman
diote. Aldaketa horiek egin eta hasierako itxura nabarmen aldatu arren, oraindik ere balio historiko eta testimonial nabarmena dauka, Areetako jatorrizko
auzoaren amaiera nagusia eragin zuen bainuetxe multzotik geratzen den hondar
bakarra baita.
Ba al zenekien...?
*6. Máximo Aguirre (1791-1863) bisionarioa izan zen, eta berak hasi zuen XIX. mendearen erditik aurrera Getxoko turismoaren bultzadarekin lotutako urbanizazio prozesua.
Higiezin negozio honi buruzko gehiago jakiteko, bere emazte Francisca Labrocheren
ibilbidea egin dezakezu. Emakume hura ere aparta izan zen, eta bere senarra hiltzean,
seme-alabekin batera jarraitu zuen lursailak saltzen, Viuda e Hijos de Máximo Aguirre
sozietate familiarraren bidez.
*7. Araututako bainuetan eta hondartzan normalean goizez egoten zen jendea. Arratsaldean, entretenimendurako tartea zabaltzen zen, besteak beste paseatzeko, edozein
urtaro baita egokia horretarako. Plan horren inguruan, dibertsio eta entretenimendurako
aukerak hazi egin ziren, eta geroz eta sofistikatuagoak bihurtu.
*8. Zer gertatu zen osasunaren turismoarekin itsasoaren harrotasunak eta ingeniaritza
lanek Areetako hondartzaren azalera murriztu zutenean eta kostaldetik hurbilen
zeuden eraikuntzak arriskuan jarri zituztenean? Bainuetxeen instalazioak Algortara
lekualdatu ziren, Ereaga hondartzara. 1912an, Igeretxe bainuetxeak hartu zuen errelebua.
Deapie aplikazioak emango dizu horren berri Pedro Bilbao ibilbidean. Prebentzioko
medikuntzaren aldeko apustua egin zuen Algortako medikua izen zen Pedro Bilbao.
*9. 1898an itxi zituen behin betiko ateak bainuetxeak. Hondartza desagertu ondoren
Areetan zegoen errealitate berriaren adierazgarri izan zen eraldaketa hori. Alde batetik,
alboko pabilioiak erreformatu eta alokairuko etxebizitza bihurtu ziren, luxu maila
desberdinetakoak; eta, bestetik, erdiko gorputzean Club Marítimo del Abra delakoa
jarri zen, XX. mendearen lehen erdian zehar Bilboko burgesiaren aisiarako erakunde
esanguratsuena zena.

Kaitik aurrera jarraituko dugu metro batzuk gehiago, akabera
garaikidea duen baina, era berean, historia darion eraikin batera iritsi arte.

7. Real Club Marítimo del Abra | Real Sporting Club (1975)

— P Zugatzarte etorbidea, 11

Gaur egun Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club delakoak okupatzen
duen eraikin hau, jatorrian, Aguirre familiaren bainuetxearen*10 erdiko gorputza
zen. Jatorrizko gainerako atalak bezala, 1869an eraiki zen. Ondoren, 1877an,
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berreraiki egin zen, gerra karlistan zehar jasandako kalteen ostean. Garai hartan,
izan ere, tropen kuartel moduan erabili zen.
Real Club Marítimo del Abraren egungo eraikina 1975ean altxatu zen, 1973an
ekintza terrorista batean guztiz suntsitu ondoren. Eraikina diseinatzeko lehiaketa
Íñigo Eulate eta Eugenio Aguinaga Churruca arkitektoek irabazi zuten.
Kirol klub*11 honek garrantzi handia dauka Getxoren historian eta itsas
kirolen artean*12.
Eraikuntzak bi solairu dauzka, angeluzuzen formakoak, diafanoak eta
modulatuak. Gardentasun handiko bolumena dute, eta bertara, itsasoaren
kontrako aldetik, zerbitzu ardatz bat eransten da, eskailerak, igogailuak, hodi
bertikalak, komunak, suteen eskailerak eta abar dituena. Fatxada nagusiarekin
kontrastean, XX. mendearen bigarren erdiko nazioarteko estilo deigarrienetako
baten osagai indartsu bat dauka: brutalismoa (joera arkitektoniko horretan
adierazpena, alde arrazionala eta hormigoiaren erabilera nagusitzen ziren).
Ba al zenekien...?
*10. 200 pertsona baino gehiago hartzeko gaitasuna zuen bainuetxeak, eta beste probintzia batzuetan gertatzen zen bezala, apopilo ospetsuak jaso zituen, besteak beste
Darío de Regoyos, Amadeo de Saboya edo Gustavo Adolfo Bécquer.
*11. Sortu zenetik, nazioarteko estropadak antolatzen hasi zen. Horien artean nabarmentzekoak dira Belako Lehen Errege Kopa, 1905ean, bertan parte hartu zuelarik Alfontso
XIII.ak (gaur egun Palma de Mallorcan egiten da)... edo mundu mailako J80 txapelketa,
2019ko uztailean jokatu zena, aurretik Santander eta Sotograndeko txapelketak egin
ondoren, hurrenez hurren.
*12. Ospe handiena duten estropadalari ospetsuenen artean dago José Luis de Ugarte
(1928-2008) getxoztarra. Bere balentria ugarien artean, 1993an, 65 urte zituela, Vendée
Globe-en gailendu zen eta munduari itzulia eman zion, eskalarik gabe, bakarrik, 135
eguneko bidaian ia 28.000 miliako ibilbidea eginda.
Itsasoarekin lotutako kirolari handien harrobia izan da Getxo, baina ba al zenekien gure
auzokideen artean dagoela golfeko lehen kirolari emakumezkoa? Emakume horrek,
Felipa Bustingorrik bezala, gizonentzat jotzen zen munduan zabaldu zuen bere bidea.
Bere historia ezagutzeko Elvira Larrazabal ibilbidea egin dezakezu, deapie aplikazioan.

Kaitik jarraituko dugu. Itsasoko bainuen urrezko garaiko adibide
arkitektoniko gehiago aurkituko ditugu bidean, Areetako itsas aurrealdea 1895
baino lehen nolakoa izan ahal izan zen imajinatu ahal izateko... Ondoren, Real
Club Marítimo del Abra-Real Sporting Clubetik aurrera jarraitu eta bosgarren
eraikinean geratuko gara.

8. Amandrerena Etxea (1877, 1909, 1941) — PZugatzarte etorbidea, 21

Kalitate arkitektoniko eta estilistiko handikoa da txalet hau. Izan ere, Aguirretarren bainuetxetik hurbil 1877 inguruan eraikitako udako lehen etxeetako
bat da. Egoitza izaera gaur egunera arte iritsi da, hainbat erreforma lan jasan
dituen arren. Manuel Mª. Smith-en lanek, zehazki, 1909 eta 1941ean egindakoek,
eraikinaren jatorrizko espirituari eutsi zioten.
XIX. mendearen amaieran eraikitako txaletetan ohikoa zen euskarazko izenak
erabiltzea. Kasu honetan, amandre hitza eta -rena atzizkia gehitu zituzten.
Jarrai dezagun kaitik aurrera. Gure hurrengo mugarria Amandarenatik aurrera dagoen hirugarren eraikina da. Bere itxura aberatsagatik
bereiziko duzu.
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9. Itsas Begi Etxea (1927) — P Zugatzarte etorbidea, 27

Rafael de Garamendik 1927an eraikitako eraikina da. Sustatzaileak Isabel Gavaldá eta Fidel Astoreca izan ziren, Ameriketan aberastu zen getxoztar ospetsua
azkena*13 (Txilen gesalaren negozioa jarri zuen).
Inspirazio neoeuskaldun herrikoiko arkitekturaren adibide bat da. Hau
da, baserri tradizionalaren ereduan oinarrituta dago, baina apaindura oso
konplexua dauka, elementu noblez betea, jauregi itxura emanez.
Arkitektura honen bereizgarrietako batzuk honako hauek dira: sartzeko
albo ataria, oinplano erdi zirkularrekoa, zutabe toskanarrez eutsia; erdiko logia,
puntu erdiko arkuetan, lehen solairuan; edo egurrezko armazoia, azken solairua
apaintzen. Itsasora jotzen duen fatxadan, lehen solairuko oriel window delakoa
eragin ingelesaren eredu garbia da.
Ba al zenekien...?
*13. Hainbat izan dira Ameriketara joan ziren getxoztarrak, bizi hobe baten bila. Antonio
Basagoiti Arteta esaterako. Bere historia ezagutzeko, deapie aplikazioak Portu Zaharrean
jaiotako finantza gizon honi buruz daukan ibilbidea egin dezakezu.

Kaitik aurrera jarraituko dugu, beste pare bat eraikin gehiago,
bere kolore gorrixkagatik nabarmentzen den eraikin bateraino...

10. Villa Lekobide (1902) — P Zugatzarte etorbidea, 31

Etxe hau jatorrian familia bakarreko egoitza bat zen. Severino Achúcarrok
diseinatu zuen, eta ibilbide honetako hainbat mugarritan (3 eta 5) egiaztatu
ahal izan duzun bezala, garaiko arkitekto kuttunetako bat izan zen. Formen
aberastasuna, estilo frantsesarekiko harremana eta eklektizismo komunaren
barruko erregistro aniztasuna dira bere lanaren bereizgarri.
Ondoren, eraikinean hainbat eraldaketa handi egin ziren, eta guztiz
desitxuratu zen bere diseinua; gaur egun ia ezin da antzeman.
Fatxada nagusian, Zugatzarte etorbiderantz, bere izena aurkituko duzu.
Izan ere, kaian zehar une oro gertatzen den bezala, arkitektura honen fatxada
nagusiek etorbidera jotzen dute.

Zuzen jarraituko dugu metro batzuk gehiago, txalet multzo
erraldoi bateraino.

11. Txalet Erdiatxikiak (1913) — P Zugatzarte etorbidea, 41-49

Emiliano Amann arkitektoaren sustapen oso originala da. Familia bakarreko
etxebizitzen edo tamaina erdiko auzo etxebizitzen inguru honetan, gainera, are
harrigarriagoa da.
Mehelin artean erdiatxikitako bost txaleten bi ilarak osatzen dute. Ilara
horietako batetik Zugatzarte etorbidera sar daiteke, eta bestetik Areetako kaira.
Eraikuntza honen ia ondoan, kaiaren eta Cristóbal Valdés kalearen
arteko izkinan, gure hurrengo mugarria aurkituko dugu.
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12. Bidearte Etxebizitza Eraikina (1927) — P Cristobal Valdés, 2

Tomás Allenderen Etxea ere deitzen zaio, bere sustatzailearen zioz: Tomás
Allende*14 Alonso (1848-1936). Meatzearen sektorera lotutako industria gizon
hau senatari ere izan zen hainbat aldiz. Leonekoa zen berez, eta gaztea zela
etorri zen Bilbora. Bertan ezagutu zuen bere emaztea, María Allende Plágaro.
1927an “luxuzko apopiloen etxea” gisa eraikitako eraikina da. Izan
ere, jatorrian sei etxebizitza baino ez zeuden bertan. Gehien-gehienak familia
bakarreko etxebizitzak diren inguruotan, izaera berezia ematen dio ezaugarri
horrek. Gainera, ingurumen balio oso altua dauka, Abraren ondoan (alboz jotzen
du bertara, orubearen bolumena aprobetxatzeko) eta jauregi egoitzez inguratuta. Jauregietako inspirazio neoeuskalduneko estilo erregionalistaren barruan
sartzen da, mendiko ezaugarriak ditu, eta eragin britainiar nabarmenena ere
badu alboko fatxadetan.
Fatxada nagusiaren inguruan burdinazko hormatxo bat dago, eta
aurrealdean sartzeko patio txiki bat dauka. Manuel M.ª Smithen (deapie-n
ibilbide bat dago berari buruz) ekoizpenaren barruan, auzo etxeen proiektuetako interesgarrienetako bat da, bai eta pertsonalenetako bat ere, bere jauregi
izaera nabarmena dela eta.
Pisuen eraikin honek fatxada nagusiaren kontrako aldean erdiko horma bat dauka. U etzan formako oinplanoa dauka, oso irregularra, eta hainbat
isurialdeko txapitula erako estalkia du. Haren errematean, harburu tailatuen
gaineko hegal zatiak txandatzen dira bolutak eta puntan pinakuluak dituzten
gailurreria zatiekin. Altxaeran, erdisotoa, beheko solairua, bi maila eta mantsarda
daude. Fatxada nagusia hiru gorputzek osatzen dute. Erdiko patioan eskailera
nagusia dago, eta etxebizitzetara sartzeko galeriak daude. Baoak itxura oso
desberdinekoak dira, gorputzen eta altueren arabera: erdiko piñoian (bolutak,
pinakuluak eta kartelak dituen frontoitxoak errematatua) sarrera nagusia
gailentzen da, puntu erdiko arku bikoitzean, alfiz mailakatu baten barruan, eta
goiko pisuetan garatzen diren eguterak ere aipatzekoak dira.
Ba al zenekien...?
*14. Bárbara Allende Gil de Biedma artista, Ouka Leele izenez ezagunagoa dena, eraikin
honen sustatzaileen ondorengoa da.

Kaitik aurrera jarraituko dugu, eskuinean Cristóbal Valdés oinezko
kalea utzi arte, eta, jarraian, hurrengo eraikina aurkituko dugu.

13. Ariatza Etxea (1925, 2003) — P Avda. Zugatzarte, 53

Manuel M.ª Smith-ek eraiki zuen jatorrizko eraikina, baina gaur egungoa bere
biloba José M.ª Smith Solaunek, arkitektoa ere bazenak, egindako erreforma
sakon baten emaitza da. 2003an garatu zen birmoldaketa hori, jatorrizko
eraikina hotel-establezimendu bihurtzeko. Erreforma egin den arren, jatorrizko
estiloko elementu nagusiei eutsi die.
Bere kokaleku den lursaila Tomás Allende Alonsorena zen, eta bere
bi seme-alaben artean banatu zuen 1925ean. Banaketa horretatik sortu ziren
Kai aldeko finkak, ondoren ikusiko ditugunak, eta Ariatza etxea, orain ikusgai
duguna. Azken hori bere seme Luis Allenderentzat izan zen.
Maila arkitektonikoan, nabarmentzekoa da konposizioaren originaltasuna. Izan ere, uztartu egiten ditu euskal erregionalismo herrikoia, goiko
solairuko aireztapen zulo hiruki bereizgarrietan ageri dena, eta Penintsulako eta
Britainiako tradizio desberdinetako elementu kultu eta herrikoi asko, besteak
beste baoen kopurua eta aniztasuna, eguterak eta bow window izenekoak.
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Aukera ona izan daiteke bertako terrazan kafe bat hartzeko, Getxon
itsasoko bainuak eta ostalaritzako negozioak (Felipa Bustingorrik gobernatzen
zuena kasu) ospetsu bihurtu zituen hondartzara begira.
Ba al zenekien...?
*. Garai batean, Club Marítimo del Abra klubaren egoitza izan zen. Baina atentatu bat
jasan ondoren, abandonatuta egon zen, harik eta XXI. mendean berpiztu zen arte.

Zuzen jarraituko dugu, hurrengo eraikinera arte (13. mugarriaren
ondoan).

14. Kaialde Etxea (1925, 1960)— P Zugatzarte etorbidea, 53

Etxebizitza honen izena bere kokapenak ematen dio: kai aldean baitago.
Aurreko mugarrian adierazi den bezala, Carmen Allenderen eraikuntza
honek okupatzen duen finka jatorrizko lursailaren zati bat baino ez da. Ondoko
Ariatza Etxea bezala, honako hau eredu bikaina da, kasu honetan jauregi arkitekturarena, Manuel M.ª Smithek eraikia. Eraikin honetan apaindura motibo ugari
daude, mota eta jatorri oso desberdinetakoak. 20ko hamarkadako Bizkaiko
jauregi etxeen prototipo perfektua da. 60ko hamarkadan, bere oinordekoek
–Laiseca Allende neba-arrebek- erreforma berriak agindu zituzten, etxebizitza
gehiago jartzeko.
Altxaera eta estalki desberdineko hiru gorputz asimetrikotan banatutako konposizioa da bere ezaugarri nagusia. Nabarmentzekoak dira, era berean:
azken solairua zeharkatzen duen egutera eta hiruki formako bi oriel window-ak
bigarren solairuan.
Jarraitu oinez ondoko oruberaino, eta gozatu itsasoarekin izango
duzun azken harremanaz...

15. Kaiertza Etxea (1925) — P Avda. Zugatzarte, 55

Eraikin hau Manuel M.ª Smithek eraiki zuen, eta estilo erregionalista du, mendiko
etxe nobleen eta euskal jauregi barrokoen artekoa.
1910eko hamarkadan Juan Alonso Allendek Coste-Aguirre familiari
(Francisca Labrocheren -deapie aplikazioko beste ibilbide bateko protagonistaren- familiari) erosi zion orube batean eraiki zen. Juan Alonso Allendek bere
seme Fidel Alonso Allende Arreguiri eman zion dohaintzan, eta azken horrek
etxea eraikitzeko lanak sustatu zituen, 1925ean. Fidel, gainera, Tomás Allende
Alonsoren suhia zen. Azken hori, dakigun bezala, Areetako kaitik hurbil dauden
hainbat eraikinen jabea edo/eta sustatzailea izan zen.
Maila arkitektonikoan, kalitatezko harlanduz egina dago. Lau isurialdeko estalki bereizgarria da, altuera desberdinetakoa, eta harmailadi gaineko
atariaren alboetan zutabeak daude, fatxada nagusian.
Kaitik jarraituko dugu, izenik ez duen kale txiki batera iritsi
arte. Bertan, eskuinera egingo dugu bira, Zugatzarte etorbidera iristeko. Han,
berriz ere egingo dugu bira eskuinera. Seguru asko deigarria irudituko zaizu
izkina honetan dagoen arkitektura: Cisco Etxea da, deapie aplikazioko Juana
Bizkarra ibilbideko lehen mugarria.
Zugatzarte etorbidean gaudenean, eskuinera joko dugu,
oinezko pasabideraino. Gomendagarria iruditzen zaigu hurrengo mugarrirainoko
bidea aprobetxatzea, Areetako kaian ikusi berri ditugun eraikinen lorategiei eta
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aurrealdeko fatxadei erreparatzeko. Gure hurrengo mugarria zuhaitz inguru
baten ondoan dago, etorbidearen ezkerraldean.

16. Valdés Jauregia (1914, 1943) — P Zugatzarte etorbidea, 36

Eraikin dotore hau José M.ª Basterraren lana da. Cristóbal Valdésen*15 enkargu
bat zen. Jauregiaz gain, 6000 m² gorde ziren lorategirako, eta gainerako lekuetan, 1925ean, politika jakin bat jarri zen martxan, urbanizazio lanak egiteko*16,
loteak osatzeko*17 eta etxebizitzak sustatzeko. Horren ondorioz daude gaur
egun Lertegi, Manuel Smith eta Santiago Zabala kaleak.
Bere presentzia eta diseinuagatik, jauregi hau eraiki ondoren Zugatzarte
etorbideak*18 boulevar ingeles baten kutsu sofistikatua hartu zuela esan liteke.
Jatorrizko egoitza erabilera aldatu egin zen 1936an, gerrako ospitale
bihurtu baitzen, eta 1941ean, Erreparazioko Ordenak erosi zuenean. 1943an,
Rafael Fontán arkitektoak erreforma bat zuzendu zuen, hura handitu eta bere
eginkizun berrietara egokitzeko.
Gaur egun, atsedenerako eta erretirorako etxea da, Maria Erreparatzailearen Komentua izenez ezaguna.
Jauregi eraikuntza honetan sotoa, beheko solairua eta bi solairu daude.
Konposizioan geometria eta solidotasuna dira nagusi. Fatxadak hiru kaletan
antolatuta daude, eta terrazak osatzen dituzte kale nagusian, zutabedun
galeria gailentzen delarik. Finkak burdin hesi batek itxitako lorategi handi bat
dauka inguruan.
Ba al zenekien...?
*15. Intelektual izateaz gain, Aguirre familiak salgai jarri zituen lursailen erosleetako bat
izan zen, 2.400.000 pezetatako (144.000 € inguru 1901 eta 1919 artean) ordainsari ekonomikoa tarteko. Hau da, metro karratua 12,87 pezeta ingurutan erosi zuen (8 zentimo
inguru eurotan). Beste inbertitzaile batzuk izan ziren Ramón de La Sota (Lertegi, ikusi
Juana Bizkarra ibilbidea) edo José Luis Oriol (San Joseren, ikusi Juana Bizkarra ibilbidea).
*16. Areetak uda turismoari esker egitura definitua zuenez (komunikazio azpiegiturak,
zerbitzu publikoak, aisiakoak, kirolekoak eta abar), eta urbanizatu gabeko gune handiak
zituenez, azkar eta arrakastaz egokitu zen egoera berrira, itsasoko bainuen turismoa
desagertu ondoren.
Era berean, itsasoko bainuen urrezko garaia amaitu zenean, gure protagonista ez zen
geldi geratu, bere ostatua itsasoak jaten zuen bitartean. Aitzitik, bere enpresa jarduerarekin jarraitu zuen, eta 1913an pastel lantegi bat ireki zuen, Areetako Urkixo kaleko
etxebizitza patio batean.
*17. Areetako hondartza handia desagertzean (kilometro eta erdiko luzera zuen eta
zabalera nabarmena zeukan hareatza, goi burgesiako udatiarren etorrera bultzatu
zuena), denboraldiko turismoa eta haren zerbitzuak geroz eta gehiago mugatu ziren
Ereaga ingurura. Ondorioz, hiri espazio berriak sortu ziren: Atxekolandeta (ikusi Horacio
Etxebarrieta ibilbidea), Neguri (ikusi Manuel M.ª Smith ibilbidea) eta beste gune batzuk
Zugatzarte ondoan (El Pinar, ibilbide honetako 19. mugarriaren ondoan) edo Ondategi
(Juana Bizkarra ibilbidea).
*18. Zugatzarte etorbideak izen hori hartu zuen, Areetako hondartzako dunen gainean
zuhaitzak landatu eta gunea egokitu zen unean. 1921ean, garaiko une historikoa dela eta,
Garaipenaren etorbidea izena hartu zuen. Hala ere, auzokideek ez zuten aldaketa hori
onartu beren eguneroko erabileran. 1999an, izena aztertu eta Zugatzarte ere onartu zen,
hau da, zuhaitz artetik datorren izena, hain zuzen ere. Gaur egun, izen hori da Getxoko
kale izendegi ofizialean agertzen dena.
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Ezkerrean utziko dugu Lertegi kalea, eta zuzen jarraituko dugu
Zugatzarte etorbidetik. Hurrengo mugarria 150 metrora dago. Arkitektura historiko eta garaikidearen arteko nahasketa egokia da.

17. Bake Eder Jauregia (1901, 1910, 1942, 2011) — P Avda. Zugatzarte, 55

Bake Eder jauregia, Old English estilokoa, Luís Elizalde arkitekto donostiarraren
lana da. Etimologiak zehaztasun arkitektoniko ederrak aipatzen ditu. José María
González Salazar*19, lehen jabea, Luis María Aznar Tutor (1862-1929) bigarren
jabearen koinatua zen. Azken hori ontzien industriarekin lotutako enpresari
bat zen. Ondorioz, leku honi “Aznar-tarren finka” ere deitu ohi zaio. Bigarren
jabeak eskatu zion, hain zuzen ere, Manuel M.ª Smith arkitektoari erreforma
lana, 1910ean. Horrez gain, jauregian egindako birgaitze lan nabarmenetako
beste bat Rafael de Garamendik egin zuen, 1942an. 80ko hamarkadan, sute
baten ostean, eraikina behin betiko abandonatu zen.
2001ean, Eusko Jaurlaritzak Bake Eder Jauregia monumentu multzo
artistiko aitortu zuen, eta 2008an Getxoko Udalak Aldundiari laga zion, bertan
jartzeko BiscayTIK ezagutza zentroa.
Proiektu hori G&C arkitekto taldeak garatu zuen, eta bi eraikinen arteko
lotura gisa kristalezko gorputz baxu bat proposatzen du, jauregiko fatxadak
aldatu ez daitezen, eta, gainera, espazio bat sor dadin bi eraikinen artean, eraikuntzak lorategiarekin lotu ahala.
Multzo horren parte dira Bake Eder jauregia, oinplano berriko eraikin bat,
etxezainaren etxea, eta ondare natural oso aberatsa, zuhaitz handiek osatua
(ezkiak, pagoak eta palmondoren bat), guztiak Eusko Jaurlaritzaren babes pean.
Ba al zenekien...?
*19. Finka honetako jabeek XX. mendeko Getxoko elitearekin zituzten ahaidetasunak,
hala ere, ez dira hemen amaitu. Horietako lehena, José María González Salazar, Eduardo
Aguirre Labrocheren koinatua ere bazen. Hura, bere familiarekin batera (neba eta ama,
Francisca Labroche, deapie-ko ibilbide batean ezagutu daitekeena) Areetako hirigintza
sustatu zuenetako bat izan zen.

Etorbidetik jarraituko dugu, eta, orain, Zugatzarte etorbidearen
eskuinaldean dagoen adreiluzko eraikuntza garaikide bati erreparatuko diogu.
J.L. eta F. Iñiguez de Onzoño arkitekto bizkaitar ospetsuen lana da.

18. Zugazarte Eraikina (1964) — P Zugatzarte etorbidea, 25

Eraikin hori eraiki zen garaia urrun geratzen da kaiaren ondoko beste arkitektura batzuen aldean.
8 etxebizitzako eraikin hori José Luís eta Félix Iñiguez de Onzoño arkitektoen proiektua da. Bloke nagusi bat dauka. Bertako fatxada mendebaldera
orientatuta dago, Areetako kaira jotzen, eta zerbitzuen fatxadak Zugatzarte
etorbidera jotzen du. Etxebizitzara erantsitako beste bloke isolatu bat ere
badago, eta, bertan, garajeak kokatzeaz gain, intimitate gehiago lortzen du
egoitza multzoak, bere kokapena dela eta.
Eraikin nagusiak U formako oinplanoa dauka, beso desberdinekin, patio
irekia osatuz. Patio hori hormigoizko saretaz itxita eta adreiluz estalita dago,
zerbitzu zulo guztiak ezkutatzeko.
Etorbidetik jarraituko dugu, eta zati honetan kaiko eraikuntzen fatxadez
eta lorategi ederrez gozatzen jarraitu ahal izango dugu. El Pinar kalera iristen
garenean, ezkerrera egingo dugu bira. Adi! Gure hurrengo mugarria, eskuinaldean, zuhaitz multzo hostotsu baten atzean ezkutatzen da.
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Etorbidetik jarraituko dugu, eta zati honetan kaiko eraikuntzen
fatxadez eta lorategi ederrez gozatzen jarraitu ahal izango dugu. El Pinar kalera iristen garenean, ezkerrera egingo dugu bira. Adi! Gure hurrengo mugarria,
eskuinaldean, zuhaitz multzo hostotsu baten atzean ezkutatzen da.

19. Txurruka Jauregia (1929) — P Zugatzarte etorbidea, 14

Jauregi hau M.ª Teresa Zubiria Urizar eta Alfonso Churruca Calbetón (Evaristo
Txurruka Mutrikuko konde eta ingeniariaren semea) senar-emazteek enkargatu
zuten, eta 1967an beren alaba Dolores Churruca Zubiríak hartu zuen (Evaristo
Txurrukari buruzko ibilbidea deapien).
Formari erreparatuz gero, Manuel M.ª Smithen obrarik garbienetako
bat da. Bertan, osagai erregionalista guztiz txertatzen da bere alderdirik kultu
eta historizistenean. Gainera, XVIII. mendeko jauregi barroko euskaldunak ditu
inspirazio iturri; zehazki, Mutrikuko Montalivet Jauregia (Gipuzkoa).
Arkitektonikoki, harlandu bikainik gabeko eraikina da. Oinplanoak L
forma dauka, eta bloke angeluzuzen batek eta albo hegal batek osatzen dute,
bertan zeudelarik zerbitzuaren gelak. Fatxada nagusia kartela batekin apainduta dago eskuineko angeluan: eskuinaldean Txurruka familiaren ezkutua, eta
ezkerraldean, moldura barrokoetan txertatutako horma hobi bat.
Zuzen jarraituko dugu, El Pinar kalearen amaieraraino, Mesedeetako kalearekiko bidegurutzean. Bertan, eskuinera bira egin eta aurrera
jarraituko dugu, Bidearte kalearekiko izkinara arte.

20. Etxebizitza Eraikina (1927) — P Mesedeetako kalea, 22, Bidearte kalearen izkina

Ignacio Mª. Smithek diseinatutako eraikin hau Benito Díazek sustatu zuen. Bera
arduratu zen, hain zuzen ere, aurreko mendearen hasieran Areetan udatiarrak
entretenitzeko egindako ekitaldi handietako askoz.
Benito -Merkataritza, Industria eta Jabetza Jaien Batzordeko burua
zenez gero- Real Club Marítimo del Abra klubeko jantokian dantzaldiak eta
oturuntzak antolatzeaz arduratu zen. Gainera, Areetako hondartza desagertu
ondoren, eta, ondorioz, hainbat turista eta udatiar galdu zirenez, hainbat dinamizazio ekintza garatu zituen, Areetako merkatariak jasaten ari ziren egoera
kritikoa arintzeko*20.
Etxebizitza eraikin honetan bi fatxada simetriko daude, angeluan, altuera
estra batekin alakatutako dorre nagusian. Dorrearen ondoan bi gorputz daude,
lehen altueratik altxatuta, bi begiratokiren forma daukatenak.
Tiroldar erara emokatutako hargintzazko fatxadaren gainean (izkinetan
katea itxura duen harlanduz eginda dago beheko solairua) nabarmentzekoak
dira beheko solairuan sartzeko arkuak, gorputz altxatuetan garatu ziren bao
begiratoki geminatuak, eta nabarrezko angelu balkoia, mentsularen gainean,
alakaren lehen altueran. Apainketan, pitxer eta loreak dituzten horma hobiak
identifikatu ahalko dituzu, baita landu gabe dagoen ezkutu bat ere, dorreko
azken solairuan.
Ba al zenekien...?
*20. Areeta, izenak berak dioen bezala, hondartza baten gainean eraikita dago. Baina,
galdetu al diozu inoiz zure buruari zergatik ez den Areetako lursaila laua? Erantzuna
erraza da, Mesedeetako kalea duna baten gainean dago!
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Bidean geratu eta taberna eta jatetxeetako gure gastronomiaz
gozatzera animatzen zaitugu. Halaber, leku oso gomendagarria da erosketak
egiteko. Izan ere, Getxoko gune komertzialenetakoa da.
Zuzen jarraituko dugu Mesedeetako kaletik, Ogoño kalearekin izkina
egiten duen lekuraino. Bidean, hemeretzigarren mendeko eraikuntza batzuk
ikusteko modukoak dira, arkitektura garaikideko ezaugarri batzuk tarteko.
Hurrengo geltokiak gure protagonistaren garaia gaur egungoarekin batzen du.

21. Getxo Elkartegia (2012) — P Ogoño eta Mesedeetako kaleen arteko izkina

Areetako Zuzkidura Merkatuaren partzelan eraikita dago. Merkatua mendearen
amaierako toki sinbolikoenetako eta jendetsuenetakoa da. Produktu freskoak
eta kalitatezkoak lortu nahi baziren, nahitaezkoa zen bertara jotzea.
Gaur egun, Elkartegi eraikina enpresak eta ekintzaileak hartzeko prestatuta dago (bere garaian Felipa Bustingorri ere ekintzailea izan zen); bertan
dago, era berean, Getxoko Udaleko Ekonomia Sustatzeko Zerbitzua: Getxolan.
Eraikina diseinatzeaz*21 A54arquitectos taldea arduratu zen, eta 6
solairu dauzka, sestra gainean. Azkena, zehazki, atzera eramandako atiko bat
da. Eraikina aitzindaria izan zen udalerrian, energia geotermikoa erabiltzen
baitzuen airea girotzeko.
Ba al zenekien...?
*21. Eraikinaren diseinua zehatz-mehatz planifikatuta dago bere inguruaren arabera.
Alde batetik, bere fatxada inguruko eraikinetako begiratokien sekuentzian txertatu
nahi da, bolumetria hori bera errepikatuta. Gainera, aukeratutako materialak Getxoko
memoria historikoaren isla dira, ontzigintzarekin eta siderurgiarekin lotutako iragana
gogorarazten baitute, egurra, metala eta ehundura errematxatua bezalako elementuak tarteko..

Antzina, merkatuaren inguruan merkataritza ugaldu egin zen,
eta era askotako establezimenduak aurki zitezkeen, kortse dendak edo bizartegiak kasu.

22. 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. mendearen 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.
Eta, hemen, ostalaritzako establezimenduz inguratuta (indarrak
berreskuratzeko aprobetxatu dezakezu), gure protagonistaren ibilbide profesionalaren ildotik, ibilbidea amaituko dugu. XIX. mendean, Felipa Bustingorri
beharbada abenturazale edo burugabetzat joko zuten, negozio bat gobernatzen
ausartzeagatik; baina berak, udalerriak bezala, bere burua asmatzen jakin zuen,
are itsasoko bainuen urrezko aroa amaitu zenean ere.

