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Fidel Iturria (1860-1922)
Bere jaioterria Tolosa (Gipuzkoa) izan zen. Bertan emandako haurtzaroan, eraikuntzaren inguruan interes handia
zuen bere aita, igeltseroa, ikusten zuenean. Arkatz, angelu-garraiagailu eta paralexaren artean pentsatzen zuena
gauzatzearen nahiak errealitate bihurtu ziren 1887. urtean,
Madrilgo Arkitektura Eskolan titulua lortu baitzuen.
Fidel arkitekturaren urrezko garaiaren kide izan zen
‘Zabalgunearen Lehenengo Belaunaldiaren’ bitartez. Hori
arkitektoen multzo aparta zen eta honakoak aurki zitezkeen:
Basterra, Acebal, Ibarreche, Picaza, Achúcarro, Goiri, Edesio
de Garamendi, Achúcarro, Smith, Rucabado, Camiña... Nolanahi ere, beren karrera beste izen handiko arkitekto batekin
elkarturik garatu zuten: Antonio Gaudí Cornet.
Arkitekto gipuzkoarrak bere ibilbidearen zati bat Bilboko Deustuko auzoan egin zuen, elizbarrutiko arkitekto
gisa. Dena den, bere proiekturik gorenena Bilboko Sozietate
Filarmonikoa (1904) izan zen.
Urtean 3.000 pezetaren (gutxi gorabehera 18 euro) truke,
1901. urtean Getxoko udal-arkitekto izendatu zuten, nahiz eta
jada bitarteko moduan jardun. 1900 urteaz gero, Karmengo
Ama hilerria egiteko proiektuaren buru izan zen eta emaitza
1908. urteko udaberrian inauguratu zuten. Gainera, bereak
omen dira hilerriko kaperarik ikusgarrienak: Basagoiti Arteta
familiarena eta Serapia Múgicarena.
1917. urtean Fidel Iturriak udal-arkitektoaren karguan
baja eskatu zuen, gaixo zegoelako eta bere ordez J. Ignacio
Smith Ibarra hasi zen. 1922. urtean hil zen, baina bere arrastoak Getxon eta, bereziki, beste eskutik ezagutuko dugun
toki mistiko honetan utzi zituen.
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Ongi etorria
Batzuetan arteak gutxien espero duzun tokian harritzen zaitu.
Heriotzari lotutakoa ederra izan al daiteke? Biziaren amaierarekin gure erlazioa ez zen beti urruna eta misteriotsua izan. Izan ere, lurperatzeko errituarekin
ohitura batzuk adin batera iritsi direnei hurbilak eta maiteak suertatzen zaizkie
eta, aldi berean, gazteentzat zaharkituak eta estetikoki ilunak dira.
Euskal tradizioan biziaren eta heriotzaren artean familia mailako oso
harreman handia dago. Biziaren sekuentzia etxean (etxe) gertatzen da: jaio,
bizi, hil eta nolabait biziak etxean lurperatuak gelditzen dira.
Hala ere, XIII. eta XVIII. mendeen artean, Euskadin elizen barruan lurperatzea zabaldu zen. Segida tradizionala mantentzeko, familia bakoitzak bere
hilobia markatua zuen elizaren zoruan, hain zuzen,
jarleku izeneko espazioan. Sinbolikoki Jainkoaren
etxearen barruan gizakiaren etxearen luzapena zen. Joan den mendeko 60. hamarkada pasa tsu arte, telazko mantelina eta bi zutargi erabiliz
hilobia beilatzearen ohitura mantendu zen. Lan
hori betiere emakumearen esku (sorgin, jatorria:
sortu+egin, ‘bizia ematen duena’...) gelditzen zen.
Bizkaian XIX. mendearen erdira arte ez dago
hilerririk eta hiribildu handiak hasi ziren lehenengo
urratsa ematen: Bilbo, Durango eta Bermeo. Lurperatzeko espazio berri horiek hainbat arau bete
behar zituzten: hirigunetik kanpo egotea, altueran
eta toki aireztatuan ipintzea, haize nagusien aurka, ur-korronteetatik urrun... hau da, higienearen
kontzeptuaren bila zebiltzan.
Getxon, lurperatzeko espazio berriaren beharra XIX. mendearen amaieran sortu zen, Algortako hilerria*1 erabat asea baitzegoen. Zenbait faktorerengatik gertatu zen: garai hartan Getxoko demografi
hazkuntza eta osasungarritasun faktoreak.
1903. urtean Fidel Iturria udal arkitektoak Karmengo Amaren hilerria egiteko
lehenengo proiektua aurkeztu zuen eta berak bertan berritu eta zabaldu zuen
hurrengo urtean. Obrak 1908. urtean inauguratu arte luzatu ziren.
Bitxia izan arren, espazioaren arazoa konpontzeko sortu zen gunea artea,
bakea eta edertasuna gailentzeko toki bilakatu da.
Ba al zenekien...?
*1. Zer beste tokitan ‘lurperatu’ dira getxotarrak hilerri hau egin baino lehen?
1. Andra Mariaren elizaren ondoko hilerrian; 1952. urte arte jardunean egon ondoren,
1965. urtean eraitsi zen. Gaur egun oraindik bigarren mailako portada, 1853an eraikitakoa,
mantentzen da. Atariaren bidez parrokiarekin komunikatzen zen.
2. Mesedeetako elizaren kripta (Areeta); eliza 1936. urtean suntsitu ostean, berreraikitzea
finantzatu zuten familietakoak lurperatzen ziren.
3. San Nikolaseko hilerria, 1907ra arte jardunean eta 1925. urtean eraitsia. Gaur egun
‘Hildakoen Landa’ (Lehendakari Agirre plazan) deritza. Zuhaitzez betetako parkea da
eta Eusko Jaurlaritzako lehenengo lehendakariaren omenez, monumentu txikia du.
4. Andra Mari karmeldarren komentua. Karmeldarren ordena Santurtzitik Getxora
joan den 1966. urtean. Harrezkero, hiltzen diren lekaimeek atsedena kripta horretan
hartzen dute.
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Ibilbidea
1. Karmengo Amaren Hilerria KARMENGO (1908)

Atearen atalasea eta buruan gurutzea gainditzen duzun unetik, grisen sinfoniaz
eta xehetasun ugari duen urloz inguratuko zara. Ildo horri eutsiz, sarrerako hesia
ere Francisco Durrio Bilboko eskultorearen sormen ederra da.
Sartzeko kareharri grisez egindako monumentu-portada zeharkatu
behar da. Horretan Iturriak estilo neogotikoa bere modura interpretatu zuen.
Hiru gorputzak (erdikoa arku eskartzanopean eta albokoak orri bikoitzeko
itxurako itxitura sinplearekin) akabera mailakatua duten zutabeek inguratzen
dituzte.
Hilerriak oso kokagune egokia du. Nolanahi ere irekia, aireztatua eta
kostaldetik hurbil dago, beraz, “itsas hilerrien” tipologian sartzen da. Besteak
beste, Bermeo edo Lekeitiokoarekin batera.
Espazio honetan zehar egindako ibilbidean apaingarri oparoak dituzten
siluetez inguratuko zara. Lerro zuzen eta antolatuen bitartez ordenatuta daude
eta ondoz ondo honakoak aurkituko dituzu:
•

•
•

Ardatz nagusiak (cardoa) sarbidea eta kapera elkartzen ditu eta alde bietan
hileta-eraikuntza handiak kokatzen dira. Izan ere, ibilbide honetan erreparatuko diegu. Bide honek funtzio alegorikoa du eta jaiotzetik (sarbidea) hil
arte (kapera) biziaren iragatea sinbolizatzen du. Bertan amaitzen da lurreko
bizia eta bizi espiritualari ekingo zaio.
Bigarren mailako ardatzak (decumanusa) lur-zati mugatuak eta kotatuak
eratzen ditu. Bere funtzioa hirigintzaren eremukoa da, espazioak zatitu eta
hilobiak ilaratan antolatzen ditu.
Ardatz perpendikular horiek definitutako zonak inguruko hormak ixten ditu.

Ibilbide gogorarazle honetan zehar burututako igarobidean lurperatzeko
modu desberdinak aurkituko dituzu: hileta-kaperak, panteoiak, horma-hilobiak
eta hilobiak lurrean. Ibilbidean zehar igo (ezkerraldeko elementuei erreparatuz),
kaperara iritsi eta jaitsiko (eskuineko elementuak) da.
Hasiko al gara? ... Pena merezi du. Gure inguruan Bizkaiko hileta-artearen
hainbat bitxi handi ikusiko ditugu.
Utz dezagun atzean sarrera eta ezkerreko lehenengo hileta-eraikuntzan
ipiniko ditugu begiak...

2. Galdiz eta Hormaechea Familien Kapera (1909)

Bernardino Hormaecheak sustatu ondoren, hileta-kapera handi hau Mario
Camiñaren lana da. Arkitekto honek Chávarriren kapera egin zuen Bilboko Vista
Alegre hilerrian. Halaber, Galdakaoko (Bizkaia) hilerriaren egilea da.
Lau angeluko oinplanoarekin, tenplete neoegiptoarrak osatzen du eta
jasotakoak piramide moztuaren itxura dauka. Bi isurialderen bitartez estaltzen
da. Jolas modura, aurki itzazu elementu apaingarri batzuk: bizi-izpiak, alfa eta
omega luzatuak, krismoia (kristautasunaren lehenengo sinboloa grekoz Kristoren izenak dituen inizialekin), gurutzeak eta garezurrak... Aurkitu al dituzu?
Fatxadek irudi alegoriko eta giza irudi lirainduak dituzte oihartzun
egiptoarrarekin. Eraikinaren eskuineko aldean alikatatu polikromoa ikus daiteke (izan ere, ibilbide guztian zehar ikusiko dituzun kolore ikusgarri bakarrak
dira). Gurutzearen inguruan emakumeen irudi atsekabetuak irudikatzen dira.
Valentziako izen handiko Bayarri azulejo-etxeak egin zituen, Aureliano Artetaren
diseinuari jarraiki.
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Ondoren, ardatz nagusiaren barna jota, hurrengo elementua aurkituko dugu.
Ezkerralderantz biratu behar da, harrizko bidean sartu eta kriptara iristeko.

3. Sota Familiaren Hileta-kripta (1919)

Legarrezko estalki honen azpian, bide nagusiarekiko ezkerralderantz begira,
udalerrian gizartearen eta politikaren ikuspegitik garrantzi handiko familiaren
gorpuzkiak gordeta daude.
Bere kiderik famatuena Ramón de la Sota (1857-1936) da. Zuzenbidea ikasi
zuen Madrilen eta Bilbora itzuli zenean, bere aitarekin batera meatze-negozioak
zuzendu zituen. Bere negozioetan murgildu zen eta, horretarako, lehenengo
itsasontzia erosi zuen. Gero, ontzidi garrantzitsuarekin, Eduardo Aznar bere
lehengusua hartu zuen bazkide “Sota Aznar” itsas konpainia sortzeko. Hala,
urte gutxi batzuetan, Europako garrantzitsuenetariko bihurtu zen.
Politikan eta meatze nahiz itsas enpresan (ondoren, Euskalduna ontzi olak sortu zituen) jarduteaz gain, higiezinen negozioetan inbertitu zuen.
Zehatz-mehatz esanda, Getxon lursailak erosi eta Zugatzarte, Ondategi... bizitegiak eraiki zituen. Nolanahi ere, horiek Felipa Bustingorri eta Juana
Bizcarra deapieren ibilbideetan ezagutuko dituzu, hurrenez hurren. Era berean,
Juan Bizcarraren ibilbidean, bere etxebizitza, Lertegi, ikusiko duzu. Gaur egun
Sener ingeniaritza-konpainiaren egoitza da.
Zer esan nahi dute hilobi-harrian azaltzen diren “KBE” siglek? “Knight Commander of the Order of the British Empire”, Jorge V erregeak 1921eko
martxoaren 9an eman zion zaldunaren titulua, Lehenengo Mundu Gerran bere
ontzidia britainiar koroaren zerbitzura egon baitzen.
Orain, berriz itzuliko gara belarrezko bidera, ezkerraldean, elementu
honen parean, kapera bat aurkitzeko. Hori da, alegia, gure hurrengo aztergaia.

4. Sangroniz Familiaren Kapera (1912)

Sangroniz familia Sangronizko dorrearen jaurerritik (Sondika) dator. José Antonio de Sangroniz Eloísa Castro Hurtado txiletarrarekin ezkondu zen eta hiru
seme-alaba izan zituzten. José Antonio, José Luis (diplomatikoa, historialaria,
Italian enbaxadorea eta Francoren erregimenean politikaria, Amparo Sánchez
Mújica getxotarrarekin ezkondu zena) eta Adelaida de Sangroniz y Castro.
Bigarrena 14 urterekin hil zen eta eta hilobiak marmolezko estatua etzana du.
Ohean etzandako irudi gozoaren bidez (mendebaldeko hileta-artean ehun
urtetik gorako ohitura) irudikatua ageri da.
Arkitekturaren ikuspegitik, panteoia oinplano angeluzuzeneko tenplete
neogotikoak osatzen du. Hiru nabe ditu eta erdikoa bi isurialderen bidez estalia
dago. Albokoetan, berriz, hiru aldeko isurialde motzagoak ikus daitezke. Sarrera
arku zorrotzean zentralizatua dago eta alde bitan puntu erdiko bi leiho ditu
beirateekin eta idi-begia goiko ardatzean. Fatxada marmolez moldatzen da
eta zerrenda kromatiko gris eta arrosetan egituratuta dago.
Belar-bidearen amaieraraino egingo dugu aurrera. Zeharkako bidearekin
izkina egiten... Fidel Iturria hilerriko arkitektoaren ibilbideko 5. elementuaren
aurrean aurkituko gara...
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5. Earle Panteoia (1927)

Panteoia E.K.L.ri (Edward Kenneth Lutton) dagokio. Eduardo Bizkaira Birminghango Earle, Bourne eta Cia Ltd. sozietatearen ordezkari gisa iritsi zen. 1989.
urtean Delta Español de Lamiako (Lamiako) sozietatearen lantegia erosi zuen.
Bertan hodiak eta metalak fabrikatzen ziren eta aurrerago jabe bihurtu zen.
Halaber, Romo (Getxo) auzoan partzelazio eta urbanizazioaren sustatzaile
nagusia izan zen. Ángeles del Solar Tejadarekin ezkondu zen.
Eskulturen ikuspuntutik, Jesusen Bihotza azpimarra daiteke. Panteoia
gailentzen du, tunikaz jantzia dago eta jarrera otoizlarian, balaustrada klasizistaren itxurarekin idulkiaren gainean kokatzen da. Oinetan bi aingeru-irudi
eseriek eta simetrikoek lore-girlandari eusten diote.
Egilea Ángel Libano arkitektoa da eta eskulturak Cossio-Molinari
dagozkio.
Karmengo Amaren hilerrian bidea lasai eginaz goaz, inolako presarik
gabe. Fidel Iturriak diseinatutako bide nagusi honetatik astiro kaperarantz iritsiko
gara. Behar izanez gero, altzifreen eta beste espezie batzuen azpiko aulkietan
eseriko gara biziari so egitera... Pena merezi du, Bizkaiko hileta-arteko bitxi
handiez inguratuta baikaude.
Kale nagusian zehar jarraituko dugu eta kapera honen ondoan Serapia
Múgicarena aurkituko dugu. Aipatu pertsona Sangroniz familiarekin erlazionatua
zegoen... Zer ahaidetasun zuten?

6. Serapia Mujicaren Kapera (1917)

Serapia Mujica Iturriaga José Ramón Arecheta Barrenechearekin ezkondu zen.
Senarrak merkataritzan ziharduen eta 1879tik 1882ra Getxoko alkate izan
zen. Senar-emazteak jabetza desberdinak bereganatu zituen, besteak beste,
Eugenia etxea (Basagoiti etorbidea, 18), bere alaba bakarraren ohorez. Hori 22
urterekin Frantzian hil zen, beraz, senar-emazteak heriotza aurkitu zuenean,
Eugenia etxea Serapia Múgicaren iloba baten esku gelditu zen. Amparo Sánchez Múgica zen eta José Antonio de Sangroniz y Castrorekin, Desioko (Italia)
markesarekin, ezkonduta zegoen!
Era berean, kapera honek Antonio Basagoiti Artetarenarekin (ibilbidea
amaitzeko arkitektura-ginga) ahaidetasuna du, oraingoan eraikuntzaren mailan, arkitektoa (Fidel Iturria) partekatzen baitute. Dena den, hau aukera soila
eta sinplea da. Oinplano angeluzuzenak nekez bidaltzen du Erdi Aroko artera,
arku zorrotzeko sarbidearengatik eta fatxadaren angeluak amaitzen dituzten
pinakuluengatik izan ezik. Arkuaren alboetan bi bao zuzen ikus daitezke. Barruko
kriptan Errukiñeren marmolezko eskultura dago. Inskripzioei jarraiki, kapera
altxatzea Serapiak agindu zuen, Eugenia eta José Ramónen oroimenez.
Hilerriko kale nagusian gora egiten jarraituko dugu berriz ere ezkerraldean hurrengo elementuarekin topo egiteko eta erromatar kutsua izateagatik
identifikatuko duzu...

7. Aldecoa Arias Familiaren Panteoia (1919)

Aldecoa Arias familiako oinorde askoren artean Isabel izenda dezakegu. José
Zubiaga y Careagarekin, Sota y Aznar ontzi-enpresako presidente eta akziodunarekin, ezkondu zen.
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Panteoian tenplete erromatarra azpimarra daiteke. Idulki erdi zirkularrak eratzen du eta gainean kolomadia ageri da. Bost zutabe ditu korintoar
kapitel eta entablamenduarekin. Multzoa pinakuluen artean kateen bitartez
mugatzen da. Zer sinbolizatzen dute biziaren gurutzea inguratzen duten loreek?
Betirauna, betiko bizia...
Orain ardatz perpendikularreraino iritsiko gara hurrengo elementuan
kokatzeko...

8. Inchaurtieta Familiaren Panteoia (gutxi gorabehera 1908)

Marmolez egina dago. Hegalak zabalduak dituen aingeruaren irudia da. Sekzio
angeluzuzeneko idulkiak eusten du eta alde bakoitzean apaingarriak aurkituko
dira: frontoi txiki kurbatuak, erramu koroak eta angeluetan zutabetxoak. Kriptari
estaldura kareharriz egin zaio.
Aingeruak loreak eroriz bere tristura adierazten du, dena den, marmola lantzen zuten lantegietan modu estandarizatuan sortutako bat da. Beraz,
Inchaurtieta familiarentzat ad oc ez du inolako diseinurik.
Inguruari erreparatuz gero, hilobi batzuen gainean hilarriak ikusiko
ditugu. Euskal hilarriak, euskarri trapezoidalean kokatuak, disko itxurako hileta-monumentuak dira. Azalera zirkularrean sinbolo desberdinak grabatzen
ziren, ohiz lauburua. Lauburua (‘cuatro cabezas’, gaztelaniaz) deritza beso
kurbatuen gurutzeari. Usadioz, zorte onaren seinale eta zorigaitzaren eragina
uxatzen duen eguzkia da.
Gure hurrengo elementua ardatz nagusiaren ezkerraldean dago, kaperaren ondoan...

9. Emilio Basagoitiren Familiaren Panteoia (1918)

«Sed buenos vamos a dios / os esperamos en el cielo» inskripzioak seme eta
alaba baten zurztasun goiztiarra adierazten du. Izan ere, beren gurasoak, Emilio
Basagoiti eta Clara Alzuyeta, 1918. urtean “Espainiako gripeaz” hil ziren.
Hileta-artearen adierazle hunkigarria da, Miguel García Salazar eskultorearen*2 garrantzitsuena, alegia. Ildo horri eutsiz, Euskadiko hileta-eskultura
nabarmenetarikoa da.
Arkitekturaren ikuspegitik, oinplano laukizuzena duen panteoiaren
gainean mukulu biribileko eskultura-multzo handia altxatzen da. Irudiak
brontzezkoak dira eta zerraldoa zerura igotzeko igogailua irudikatzen dute. Bi
emakume/musak jasotzen dute aingerurantz, altueran erreklamatzen ari baita.
Beheko planoan neska eta mutilaren harrizko estatua zirraragarriak kokatzen
dira, besarkatuak eta bizkarrez, hilarri baten gainean, posizio estatikoan eszenari
erreparatuz.
Miguel de Salazarrek materialak bereiztearen irizpidea erabiltzen du,
batetik, fisikoa eta egiazkoa, harrizkoa, eta, bestetik, espirituala, brontzezkoa,
adierazteko.
Zure ustez, argazkiaren antzera, eskultura honek ez al du mugimendua
lortu?
Ba al zenekien...?
*2. Miguel Conrado García de Salazar y Pinedo (1877-1959) Algortako auzoan jaio zen.
Arte eta Lanbideen Bilboko eskolako ikaslea (1890-1896) izan zen eta Bizkaiko Foru
Aldundiak Erroman ikasteko beka eman zion. Zehazki, hilerri honetan 5 panteoitan
esku hartu zuen. Udalerrian bere lanik azpimarragarriena Churrucari monumentua da.
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Nolanahi ere, horretaz askoz gehiago jakingo duzu deapieren Evaristo de Churruca
ibilbidea egiten duzunean.

10. Hilerriko Kapera (1904)

Kapera kale nagusiaren hondoan kokatzen da eta aldez aurretik harmailadia
aurkituko dugu. Hilerriko bulegoei atxikia dago. Oinplano laukizuzena eta traza
neogotikoa du. Fatxada nagusian harlanduaren kontrasteari buruzko kromatismoarekin jokatzen da bi material desberdinetan: kareharri grisa (harmailadia,
zerrenda apaingarriak, eskantzuak eta amaierako gurutzea) eta urrezko hareharria gainerako horma-ataletan. Portadaren antzeko akabera mailakatuaren
motiboak errepikatzen dira.
Jatorrian, horma-hobiak espazio zabalagoak eta finagoak ziren. Kokapen
estrategikoa zuten, kaperaren (zentro espirituala) ondoan.
Itzultzeko unea da eta, bide batez, hilerriko ardatz nagusiaren beste
aldean zer hileta-eraikuntza dauden ikusiko dugu. Baina zentra gaitezen orain
itsasoan; hurbil dagoenez, hilerri honi oraindik giro mistikoagoa eskaintzen dio...
Hurrengo elementua hilerriko kaperaren zerbitzu-eraikinaren parean
ageri da, hain zuzen, bide nagusian bigarrena...

11. Astorqui Zavala Familiaren Kapera (1923)

Jatorrizko proiektua Carolina Mandalunizen, Zavalaren alargunaren, mandatua
izan zen. Bere alaba Ángela Victoria Zabala Mandaluniz zen eta Hilario Astorqui
Olabarrietarekin ezkondu zen. Horrek bere aberastasuna Kuban lortu zuen.
Senarra eta emaztea hil zirenean, Cipriano Antonio Astorqui Zavala bere semea
Hilario etxearekin gelditu zen. Eraikina kalitate handiko inguruan dago. Rafael
de Garamendi arkitektoak egin zuen eta deapieren Miren Larrearen ibilbide
zabalduan ezagutuko duzu.
Arkitekturaren ikuspuntutik, kaperak oinplano karratua du, zutabeek
estilo joniarra dute eta ertzetan basamentuen gainean azaltzen dira. Entablamendu leunen euskarriak dira eta azkenekoak oinarri modura erabiltzen
dira dultzimer triangeluarretarako. Horietan Jesusen Bihotzaren irudiak ikus
daitezke. Bere motibo apaingarri nagusiak girlanda lodiak dira eta emakumeen
aurpegiekin amaitu dituzte.
Estalkia definitzeko kupula tronkopiramidala erabili da eta aingeruaren
irudiarekin bukatu dute.
Kapera Manuel Camarón artelanen maisuarena da. Bilbon edo Getxoko
udalerrian bertan eraikuntza-jarduera oparoa izan zuen. Egile horren bestelako
eraikuntzak ezagutu nahi al dituzu? Egin deapieren Francisca Labroche ibilbidea
eta erreparatu Santa Ana auzoko zenbait etxebizitza purutan.
Ondoren, ardatz nagusian jarraituz, hurrengo elementua aurkituko dugu...

12. Salvadora Cortinaren Panteoia (1914)

Panteoi eszenikoa; hareharriz egina, kobazulo batek osatzen du eta barruan
hilobi-harria ageri da. Sarrera aingeruak babesten du eta bertarantz doaz
hiru emakume, bata belaunikatua eta beste biak elkartuta zutik. Irudi guztiak
marmol zuriz eginak daude.
Artelan hau Miguel García de Salazarrek*3 egin zuen eta piztuerari
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alegoria da. Emakumeekin hiru Andre Maria irudikatzen dira eta Sabbaten
ondorengo egunean Jesusen gorpua bilatzera doaz. Beren harridurarako, lauza
mugituta dago eta aingeruak esandakoaren arabera, Jesu Kristo piztu da.
Hilerriko bide nagusitik metro batzuk behera eginez, ibilbide horretan
zehar sinbolo, izen eta oroimenetan murgilduko gara. Isiltasunak hileta-arkitektura hauek eskaintzen dizkiguten familien historiak eta guregan sortzen
dituzten pentsamenduak babesten ditu. Hori gertatzen den bitartean...
Hurrengo elementua ikusteko geldituko gara, hain zuzen, bigarren
ardatzera iritsi baino lehen...

13. Diliz Familiaren Panteoia (1914)

Hileta-artelan honek emakume erregutzailea irudikatzen du. Arroketan hondartuta ageri den itsasontziaren brankan kokatuta dago eta gurutzea estutzen
du, itsasoari aurre egin eta zerua begiratzen duen bitartean.
Miguel García de Salazarrek arima erdiragarria azaldu nahi du. Heriotzaren zalantzaren aurrean bere itxaropen bakarra gurutzea da. Jarrerak eta
bere aurpegiko bisaiek bere eskulturaren zigilua daramate. Egile honen beste
lanen batean antzeman al dituzu?
Ba al zenekien...?
*3. Miguel García de Salazarrek artelan hau sinatua utzi zuen. Aurkitu al duzu non utzi
zuen bere sinadura? Jardun hori ohikoa zen eta arkitektoek ere egiten zuten.

Orain, bigarren mailako ardatzean ezkerralderantz biratuko dugu.
Hurrengo elementua bigarrena da eskuinean...

14. Garcia de Salazar Familliaren Panteoia (1908)

Ezin dezakegu esan Miguel García de Salazarrek ‘bere hilobia aitzurtu zuenik’,
baina bere panteoia landu zuen, Manuel Camarón arkitektoak diseinatu ostean.
Hilerri honetan beren artelanen oparotasuna kontuan hartuta, Fidel Iturriarekin
batera hilerrian behin eta berriz topatu zirela azal daiteke.
García de Salazar sendia familia diruduna eta oso ezaguna zen Algortan.
Miguel, eskultorearen aita, udalerrian izen handiko farmazialaria zen.
Lorategiz inguratuta, bere panteoia lau angeluko zokaloak osatzen du
eta harlanduzko bi hormatxo altxatzen dira paraleloan, eskaileraren bitartez
elkartzeko. Bertan hiru zutabe kokatzen dira oinarri atiko eta fuste ildaskatuekin,
altuera desberdinetan moztuak.
Berriz itzuliko gara ardatz nagusira eta jaisten jarraituko dugu. Bigarren
belar-bidera iritsi baino lehen, eskulturari erreparatuko diogu.

15. Valle Familiaren Panteoia (1918)

Eskultura García de Salazarren lana da ere. Marmolez egina, tamaina naturala
du. Aingeru babeslea irudikatzen da. Arrokan igota, errauts-kutxa zaintzen ari
da eta mehatxatzeko mailu handiari eusten dio. Kasu honetan ez da aingeru
atsekabetua, aingeru sendoa baizik, ziurrenik, Valle familiak hala nahi izan
zuelako. Irudikapenak itxaropena eta lana dakartza gogora.
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Harrigarria da eskultura honen dinamismoa, gorputzaren bihurdurari
erreparatzen badiogu. Euskadiko hileta-ondare garaikidean aingeruaren irudikapenetatik originaletakoa da.
Beherantz egingo dugu bigarren mailako belar-bidera iritsi arte. Orduan,
ezkerrera joko dugu. Hurrengo elementua bigarrena da ezkerraldean...

16. Venancio Echevarriaren Panteoia (1943)

Venancio Cesario Echevarria y Cariaga Vizcaya bankuko kontseiluaren buru eta
Getxoko zinegotzi nahiz alkateorde izan zen. 1956. urtean bere omenez udalak
kale bati bere izena eman zion eta behartsuenekin egindako lana azpimarra
daiteke.
Venancio (1875-1943) Balmasedan jaio zen, Rosa Bono Luquerekin
ezkondu zen eta lau alaba nahiz seme bat izan zituen. Madrilen hil zen. Dena
den, hileta-elizkizunaren ondoren gorpua hilerri honetara ekarri zuten.
Panteoiaren egilea Quintín de Torre da. Data aurreratuetan, jada hilerria
inauguratu zenetik 35 urte igaroak zeudenean, alegia, egin zen eta modernotasunaren kutsua du.
Interes kareharrizko erliebean oinarritzen da. Landutako irudiek hiru
Andre Mariei erantzuten diete. Jesusen gorputza hil-oihalez inguratzen dute,
bien bitartean, San Joanek arantzazko buruntza eusten du.
Ibilbidearen amaierara iristen ari gara, beraz, agian, Getxoko beste izen
handi asko faltan botako dituzu, nahiz eta deapien agertzen diren. Gehienak
Derion, Bilboko hilerrian, lurperatuak daude, Getxoko burgesia handia Bilbotik
baitzetorren...
Zure aurrean, Venancio Echevarriaren panteoiaren aurrealdean, Fidel
Iturria ibilbidearen hurrengo elementua dago...

17. Echevarrieta Kripta (1925)

Cosme Echevarrieta (1842-1903) politikari eta negozio-gizon izan zen. Hil zenean,
bere semeak Horacio Echevarrieta ‘Echevarrieta y Larrinaga’ meatze-enpresaren
zuzendaritza hartu zuen herentzian. Gero, hainbat sozietate sortu zituen, besteak
beste, Iberia, Iberduero (egungo Iberdrola), Cemex edo Astilleros de Cádiz (gaur
egun Izar)... Izan ere, oraindik estatuan batzuek garrantzitsuenetakoak izaten
jarraitzen dute. Enpresaburu interesgarri honi buruz gehiago ezagutuko duzu
deapiek berari eskaintzen dion ibilbideari esker.
Maila handiko elementu artistikoak ditu eta Francisco Durrio eskultoreak nahiz Ricardo Bastida arkitektoak ekarpenak egin dizkiote, baina Horaciok
kontrolatu zuen diseinua. Kripta bukatuz granitozko obeliskoa ageri da. Hileta-multzo ezezagunetariko bat dugu.
Dena den, hileta-artelan honek duen liluragarriena zorupean aurki
daiteke. Orri bakarreko atearen bitartez iristen da. Burdinaz galdatuta dago
eta inspirazio modernista du. Hainbat tximeleta armiarma-sarean harrapatuta
daude. Lan hori Francisco Durriok egin zuen. Ate ederrak barruti angeluzuzen
ilunera darama. Zoladura luxuzkoa da erabat, hain zuzen, mosaiko erromatarra: Horaciok Echevarrieta familiaren jabetzakoa zen Malagako La Concepción
finkatik ekarri zuen. Gaur egun udal lorategia da.
Alboetako hormatan horma-hobiak irekitzen dira eta kriptaren hondoan
argi-zuloaren bitartez marmolezko eskultura txikiaren gainean argi zenitala
proiektatzen da. Aipatutako irudiak laurogei zentimetro inguru neurtzen ditu
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eta hilobiaren barneko lasaitasun guztia beregan kontzentratzen da. Francisco
Durriok egina, San Cosmeren irudikapen ezaguna da. Ziurrenik, Horaciok bere
aitari egindako omenaldia da. Potentzia espresibo handia du eta bi eskuekin
eusten duen garezurrari begira dago. Burua eta gorputz-adarrak (proportzioan
nabarmenagoak), garezurrarekin batera, marmol leundua bistara uzten dute;
bien bitartean, estaltzen duen mantu soilak gainazal zimurtsua eta zakarra du.
Orain, bigarren mailako belar-bidea utzi eta berriz eutsiko diogu ardatz
nagusiari irteerako norabidean, baina lehenago... Azkeneko elementua gelditzen
zaigu, hilerriko arkitektura-altxorra, hain zuzen ere!

18. Basagoiti Arteta Familiaren Kapera (1909)

Antonio Basagoiti Arteta (1848-1933) enpresaburu eta politikarien aitalehena
izan zen eta gaur arte iritsi da. Dena den, adar honek ez du zuzeneko harremana Emilio Basagoitiren familiarekin (9. panteoia). Getxok abizen hau jarri zion
etorbide bati, Antonio Basagoitik ministerioan egindako gestioak eskertzeko.
Helburua “Bizkaiko Herri Lanen” proposamenaren aurka, Evaristo de Churrucaren
proiektua gauzatzea zen. Lehenengoa eginez gero, Ereaga eta Portu Zaharra
desagertuak zeuden.
(Deapiek jada desegin den Banco Hispano Americanoren sortzaileari
ibilbidea eskaintzen dio... Ezin duzu galdu!).
Zer iruditzen zaizu aurrean duzun kapera? Fidel Iturriaren beraren diseinua
da. Hala, Euskadiko hileta-arkitektura neogotikoaren jardunik ederrenetarikoa
da.
Hileta-eraikuntza hau harrigarria da, oinplano angeluzuzena baztertzen du eta eliza gotikoari dagokion nabe baten tartea kopiatzen du. Aldi bietan
gorputz bana atxiki zaio, altuera gutxiagorekin, alboko kaperen modura. Diseinu
zehatza kontuan hartuta, arkitekturak estilo horretan inspirazio zaindua erabili duela adierazten du: tinpano zorrotza, gargolak, pinakuluen ugaritasuna,
izaki hibridoak, animaliaren eta landarearen erreinuaren artean daudenak,
erreproduzitzen dituzten gargolak, sarbide-sarean gurutzatutako arku txiki
konopialak...
Modu horretan, Fidel Iturriak, udal-arkitektoaren jardunean, ontzat
eman zuen proiektua: «[...] ez direlako bakarrik apaindura-baldintzak ase, baita
monumentuaren garrantziagatik hilerriaren itxura ona sustatzen laguntzen
duelako ere».

Hemen amaitzen da ibilbide iradokitzaile eta lasai hau, hausnarketari eragiten dizkioten eta, aldi berean, bakea dakarten
monumentuez peto-peto betetakoa. Gure urratsen atzetik
zetozen sosegua eta eskultura-edertasuna. Eta atze-oihala,
itsasoa... Horri ilunabarra batzen badiozu, fede ematen dugu:
hilerrian zehar egindako ibilaldia zerutar bihurtu da... ;)

