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Francisca Labroche (1804-1867)

Aita Donostiakoa zuen baina Bilbon jaion zen XIX. men-
dearen hasieran. Bere hiru ahizpak bezala, María Ramona, 
Leonarda Ignacia Cesárea eta María Beatriz, Bilboko Deustu 
auzoko San Pedro Apostoluaren elizan bataiatu zuten.

Hogeita bat urte geroago, leku berean Maximo Agirre-
rekin ezkondu zen, gaur egun Areeta gisa ezagutzen ditugun 
lursailetan hirigintza jarduera handia egin zuena. 

Maximo Agirre 1863. urtean hildakoan, Francisca Labro-
chek lursailak saltzen jarraitu zuen Eduardo eta Ezequiel bere 
semeekin, Viuda e Hijos de Máximo Aguirre familia-sozie-
tatearen bidez. Hor, gehiengo jabea zen Francisca (% 54,6). 
Bestalde, Dolores bere alaba, sozietate horrekin lotuta zegoen, 
baina bere senarra eta Lamiakoko markesa zen Eduardo 
Costeren bidez. 

Francisca Labroche emakume azkarra zen negozioetan, 
eta bidaiazalea. Parisen, Santa Ana Ermitaren patroiaren 
irudia erosi zuen. Ermita hori, geroago, eremuko higiezin 
garapenaren erdigune bihurtu zen.

Agirre-Labroche-Costetarren leinuak goitik behera 
aldatu zuen Getxo hirigintza mailan, eta trenbidearen bul- 
tzatzailea ere izan zen.   

 

Ba al zenekien…

*1. Maximo Agirre (1791-1863) asmo handiko enpresaria izan zen higiezinen, mer-
kataritzaren eta ehungintzaren eta zerealaren industriaren alorretan. Oraindik 
ere industria horien hondarren bat gelditzen da, bere pabiloietatik bat birgaitu 
eta Abusu ikastola bihurtu zelako (La Peña, Bilbo). 

*2. Enpresaburua izateaz gain, Maximo Agirre Bilboko alkatea eta Bilbon zegoen 
Estatu Batuetako kontsula ere izan zen. Maximok gaur egungo Areeta, Lamiako 
eta Romoko lurrak erosi zituen 1856. urtean beste inbertitzaile batzuekin bate-
ra. Metro karratuko 0,1 euro-zentimo ordaindu zuen! Padurak orduan balio 
eskasekoak ziren, baina Areetako gaur egungo hiri antolakuntza eman zion.
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Ongi etorria

Bizkaia zubiaren plazan gaude, XVII. mendetik jendearen topaleku, eta 
iristeko eta abiatzeko puntu. 

Orduan, ontziraleku bat eta pasaia ontziaren zerbitzu bat besterik ez 
zegoen Getxoko hareatzak eta Portugaleteko hiria lotzeko. Bi ertzen lotura 
hobetu egin zen 1893an, Bizkaia zubia eraiki zenean. Obra hori Alberto de 
Palacio Elissague arkitektoak diseinatu zuen, eta 2006an Unescok Gizateriaren 
Ondare izendatu zuen. Zubiaren plaza horretara iristen ziren XIX. mendearen 

amaieran Bilbotik heltzen ziren uda-
tiarrak. Hasieran, animaliek tiratutako 
garraioa erabiltzen zuten (zaldiek edo 
mandoek tiratutako gurdiak!), baina 
1877. urtetik aurrera tranbiaren lehen 
linea elektrikoa egin zuten, eta hamar 
urte geroago, trenbidea.

Azpiegitura horiek Maximo 
Agirrek sustatu zituen. Horrez gain, 
orduan lur horiek estaltzen zituzten 
hareatzak eraldatzeko arduraduna 
izan zen, Bilboko burgesiarentzako 
osasunaren eta itsasoaren inguruan 
uda emateko leku bihurtzeko.

Gaur egun, Nerbioi ibaiaren itsasa-
darraren ondoko plaza hori, Getxoren 
bilakaeraren protagonista eta lekuko 
izandakoa, deapie-ren Francisca Labro-
che ibilbidearen abiapuntua ere bada. 
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Ibilbidea

  Goazen Bizkaia zubirantz, eta, han gaudela, jo dezagun kaitik, ezkerrera 
hartuta. Hemen hasten da deapie-ren Francisca Labroche ibilbidea! 

1. Tomas Olabarri kaia  
Bizkaia zubia eskuman utziko dugu, eta gure ibilbidea itsasadarraren ondoan 
hasiko dugu, egun Neguriko Golfeko Errege Sozietateko lehen jokalari handia-
ren omenez Tomas Olabarri izena duen kaitik*3. Izan ere, olabarritarren etxean 
sortu zen, 1932. urtean, Espainiako Golfeko Errege Federazioa. 

60ko hamarkadan bageunde (orduan eraitsi baitzuten), Maximo Agirre 
kaletik ezkerrera hartu aurretik, Itsasadarreko Gaztelua ikusiko genuke, Mac 
Mahon markesarena, 1880. urte inguruan eraikia. Dotorezia eta handitasuna 
ematen zizkion urbanizatu berri zegoen kostaldeari.

 Behin Maximo Agirre kalean gaudela, itsasadarraren bistak aldatuko 
ditugu, eta zuhaitz ugariko kale handi bat izango dugu aurrean, Santa Ana 
auzoko lehen eraikinaren ikuspegi ederrarekin: ermita izango dugu aurrean, 
lursailen urbanizazioaren eta sustapenaren egiazko “iragarki taula”. Gogoan 
izan hemendik igarotzen zela tranbia, Bizkaia zubiko plazan “ibilbide amaierara” 
iritsi aurretik, eta ermita zen udatiarrek ikusten zuten lehen lekuetako bat. 

  Aurrera jarraituko dugu Maximo Agirre kaletik, Francisca Labrocheren 
suhiaren omenezko Eduardo Coste*4 kalera iritsi arte.  Kale garrantzitsua da 
oso, Getxora itsasadarretik sartzeko lekua baita*2.  

Ba al zenekien...?
*3. Gentleman hori Frantzian jaio zen 1893an (XIX. mendearen azken hamarkadetan 

izandako gripe izugarriak saihesteko), eta oinordetzan jasotako errenten eta dirutzaren 
zati bat kausa sozialetan inbertitu zituen, tartean, Mesedeetako elizaren eraikuntzan. 
Gomendatzen dizugu tenplu hori Felipa Bustingorri ibilbidean ezagutzeko. 

*4. Eduardo Coste izan zen Getxon Maximo Agirrek irudikatutako hainbat instalazio 
inauguratzeko arduraduna: Lamiako kirol zelaia 1887an, hipodromo bat (1889ko 
abuztuan, Erregeren bisita bat zela eta) eta, handik gutxira, futbol zelai bat –hain 
zuzen, bertan hasi zuen Arenas Clubek bere ibilbidea, 1919an Kopako garaile izango 
zenak–, uso tiraketako zelaia, polo zelaia eta aerodromo txiki bat. Hezeguneak aisia-
rako erabiltzen ziren guztiz. 

*5. Itsasaldiaren aurka ezin zuten ontziak lehorretik eraman behar ziren atoian, arrastatu 
egin behar ziren zirga baten bidez. Lan gogor hori idiek, gizonek edo senarra gerran 
borrokan zuten emakumeek egiten zuten. Ezkerraldean ontziek atrakatzen zuten, eta, 
aldiz Areetatik Bilbora arte oztoporik gabeko bide bat zegoen, “zirga bidea” izenekoa. 
1879an, lurrun bidezko nabigazioa iritsitakoan, zerbitzu hori erabiltzeari utzi zitzaion, 
eta bidea errepide moduan erabiltzen hasi zen. 

2. Industriaren Omenaldia eskultura  (2011)  
— P Máximo Aguirre eta Eduardo Coste  

2011tik, biribilgunean (Maximo Agirre eta Eduardo Coste kaleen gurutzea) Jose 
Ramon Carrera madrildarraren eskultura bat dago, Industriaren omenaldia. 
Autoreak berak dioenez, «obrak goitik begiratuta lauburu egitura du, forma oso 
energetikoa delako, eta erdian, uso formako zulo bat du, bakearen sinboloa. [...] 
Gainera, industria bere horretan mugimendua, aurrerapena eta aitzinamendua 
da, eta bakearen alde egiten du lan».
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  Behin eskultura ikusitakoan, bideari ekingo diogu berriz, Maximo 
Agirre kalearen zuhaitz ugarien azpitik. Ehunka urteko zuhaitzak hareatza eta 
hezegune multzoa lurzoru urbanizagarri bihurtzeko eragiketaren parte dira. Izan 
ere, itsas pinuen eta otearen sustraiek lurzorua egonkortzen laguntzen dute.

3. Santa Ana auzoa
Apurka-apurka, jatorrizko iruditik oso aldenduta dagoen gune batera sartuko 
gara, izan ere, inongo erabilerarik edo baliorik gabeko hezeguneak ziren. 
Santa Ana auzoan gaude (jatorriz Lamiako ibarra izenekoan*6). Bertan hasi zen 
Getxoko turismoaren bultzadari lotutako urbanizazio prozesua, XIX. mende 
erditik aurrera. 
 Lursail horien berrantolaketa Maximo Agirren sustatu zuen, ibarra erosi 
eta bertan esku hartu baitzuen: Gobela ibaiko urak bideratu zituen, hondar- 
tzaren ingurutik aldentzeko eta bokalea itsasadarrera eramateko.
 Bilbotik gertu zegoenez*7, Bilboko burgesien artean itsas bainuen moda 
hedatu zuen. Felipa Bustingorri, deapie-ko protagonistetako bat, bainuetxe baten 
jabe izan zen. Ezagutu ezazu bere ibilbidearen bitartez XIX. mende amaierako 
Areetako itsas hegia.
 1860an, “Lamiakoko bainu berrien” urbanizazio planak prestatu ziren. 
Santa Ana ingurua irudikatu zen, gehienbat Areetara uda ematera etortzen zen 
Bilboko burgesiarentzako kirol eta aisia gune handi moduan.

    Bada garaia Maximo Agirre kalea hartu dugunetik ikusten dugun 
eraikuntza bereizgarrirantz jotzeko: Santa Ana ermitarantz.

Ba al zenekien...?
*6. Ibarrak Lamiako izenak jaso zuen Lamiko baserria bertan zegoelako, Ugarte familia-

rena. Gogorarazi dezagun euskal mitologia eta folklorean lamiak emakumezko izaki 
eder-ederrak direla, ibai eta iturrietan bizi direnak.  

*7. Nola egiten zituzten udatiar haiek Getxoren eta Bilboren arteko 12 kilometroak? 
1872an animaliek tiratutako tranbia linea bat eraiki zen (zaldiek edo mandoek tiratu-
tako tranbia bat!), Bilbo eta Areeta lotzen zituena. Beranduago, zerbitzua Algortaraino 
luzatu zen (1875), eta, udatiar gehiago etortzen zirenez, beste linea bat ireki zen, La 
Avanzadatik hasi eta Errege Bidean zehar zihoana (egun Basagoiti hiribidea izena du), 
Algortako San Nikolas plazara iritsi arte. 1877an, tranbiaren lehen linea elektrikoa 
garatu zen, eta, hamar urte beranduago, trena.

4. Santa Ana Ermita (1864) — P Santa Ana Plaza

Santa Ana ermita*8 Francisca Labrocheren finantzazioari esker egin zen, eta 
Agirre-Labroche familiari erreferentzia puntu moduan balio izan zion auzoaren 
sareta itxurako partzelazioa antolatzeko.
Santa Ana auzoko lehen eraikuntza horren ondoren eraiki ziren Ezequielen eta 
Doloresen, Francisca Labrocheren bi seme-alaben, etxeak. 
 Santa Ana ermita, Modesto Etxaniz Zaballaren obra da, Pedro Belaunt-
zaranen diseinua duena, eta Bizkaian dokumentatutako eraikin neogotiko 
zaharrenetako bat da. 1865eko urtarrilaren 25ean inauguratu zen, auzoko 
jaietan, inguru hori zenbait urte beranduago beteko zuen aisia ingurua iragarri 
zuen ospakizun handi batean. 
 Areetan 212 biztanle zeudela-eta ermita txiki gelditu zenean, Mese-
deetako eliza sortu zen (ezagutu ezazu haren historia deapie-ren Felipa Bus-
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tingorri ibilbidean). 1992an, Francisca Labrocheren oinordekoek ermita Bizkaiko 
Elizbarrutiari dohaintzan emateko eskritura egin zuten. 
 Tenpluak lauko itxurako oinplanoa du, eta nabe bakarra, 8,6 metro 
zabal eta 14,2 metro luze dena, eta 122 metro koadroko azalera du. Harriz 
egina, gehienbat harri horma entokatuz, eta fatxada nagusian eta alboetako 
eta buruko ostikoetan harlanduz. Soila da, eta apaingarriak (arrosa leihoa, 
arkiboltak, burdinazko gurutzea eta abar) fatxada nagusian daude.
 Barruko aldeak badu halako soiltasun bat, eta Rafaela Ibarra beataren 
koadro bat du, haren familiak dohaintzan emandakoa, baita Portugaleteko Andra 
Maritik etorritako erretaula bat ere. Bertan dago Parisen Francisca Labrochek 
erositako tailla. 

Ba al zenekien...?
*8. Santa Anaren gurtza –Ama Birjinaren amarena– indarrean dago katolikoen eta 
ortodoxoen artean, erditzean emakumeen zaindari gisa. Francisca Labrocheren gertuko 
senide batek berandu izan zituen seme-alabak, eta dena ondo joan zela eta, eliza 
santu horri eskaini zion. 

     Ermitatik, eskumatara, auzoko eraikuntza erlijioso berriena ikusten 
da, Santa Ana eliza. Hara joango gara jarraian.

5. Santa Ana Eliza (2007) — P Máximo Aguirre, 14

Jatorrizko eraikina 1876 inguruan eraiki zen, eta hainbat erabilera izan ditu, 
bizitoki moduan eta hezkuntzarako ekipamendu moduan (San Agustin eskola 
izan zen, eta Francisca Labrocheren oinordekoek ermita irekitzen zieten tarteka, 
gurtzarako, egun berezietan).
  Eskola moduan erabili ondoren, abandonatuta egon zen, eta oso azkar 
hondatu zen, ia eraisteko moduan egoteraino. 
 2007an, Txomin Bereciartua apaizaren ekimenez, Novia Salcedo kaleko 
elizako gurtza orube horretara eraman zen, eta lorategi/patio zaharrean eliza 
berri bat eraiki zen Santa Ana auzoarentzat.
 Diseinuaren lehiaketa Eduardo Escuriazak eta an+el arkitektura estu-
dioak irabazi zuen. Eskolaren eraikin katalogatua apaiz etxe berri bihurtu zen, 
eta areto eta bulegoak ditu. Kanpoan kokatu zen tenplu berria, kirol pistaren 
gunea baliatuz, eta muga moduan erabili ziren jatorrizko eraikuntza bera eta 
finkaren itxiturak.
 Proiektuak errespetatu egin du eskolaren jatorrizko fatxada nagusiaren 
egitura, Santa Ana plazara eta Maximo Agirre kalera ematen duena, XIX. mende 
amaierako auzoaren esentzia gordetze aldera.

   Santa Ana elizaren parean, Maximo Agirre kaleko 15 zenbakian, San 
Agustin eskola zaharrarekin batera zegoen arkitektura tipologia bereizgarrie-
netako bat dago (egoitza –Zugatzartetik– auzo honetara ekarri zuen 1947an), 
goazen hara, ba!

6. Villa Ventura (1916) — P Máximo Aguirre, 15 

Manuel Camaronek diseinatu zuen, etxe arkitektura erabiliz, 1916an, eta 1950. 
urtean berriztatu eta handitu zuten. Hainbat erabilera izan ditu (etxe gisa, 
amaetxe gisa eta musika kontserbatorio gisa).
 Haren arkitektura tipologiak –isolatua lorategiarekin– mantendu egiten 
du gaur egun garai hartako dentsitate txikiko bizitoki auzoaren esentzia.
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    Auzoaren erdigunetik Maximo Agirre kalean barrena urruntzen garela, 
hainbat etxebizitza ikusiko ditugu, auzoaren bizitoki izaera hori mantentzen 
dutenak. Erreparatu 17 (40ko hamarkada) eta 18 (20ko hamarkada), 19 (1927ko 
Villa Elisa, berritua) zenbakiei, besteak beste. 21 zenbakira iritsitakoan, gelditu 
egin gara berriz ere, aldaketa gutxi izan dituen arkitektura kalitate handiko 
eraikin bat baitugu bertan. 

7. Villa María Teresa (1928) — P Máximo Aguirre, 21

Familia bakarreko txaleta, lorategiarekin, 20ko hamarkadako euskal estilo 
berriko arkitektura herrikoiaren erakusgarri tipikoa da. Luis Arana Goiri poli-
tikari eta arkitektoaren obra, lauki itxurako oinplanoa duena, hiru solairu eta 
bi isurkiko estalkia duena. Egurrezko gezurrezko bilbadurak dituzten luzituak, 
bistako adreilua eta harlandu lodiak ditu. 
 Eraikuntza soil horiek, familia bakarrekoak zein gehiagokoek, lekua utzi 
zieten etxebizitza bloke ireki berriei, gehienbat 1970ko eta 1980ko hamarkadetan 
eraikitakoei.

    Maximo Agirre eta Joaquin Arellano kaleen gurutzearen ondoren, 
hurrengo mugarria topatuko dugu, orain arte ibilbidean ikusi ditugun arkitek-
turen izaeratik urrun dagoena, zer da? Deskubri ezazu! 

8. Harino Panadera (1933) — P Joaquín Arellano, 7 

Harino Panadera ogi fabrikan asmatu egin zuten industria eraikin bat Bizkaiko 
industria burgesia handiaren lorategi hirira egokitzen. Horretarako, Antonio 
Araluze arkitekto getxotarrak (Igeretxe berriaren sortzailea, deapie-ren Pedro 
Bilbao ibilbideko mugarri garrantzitsua) fabrika orubearen hondoan kokatu 
zuen, makineriaren zarata ahal beste arindu zedin, eta kalearen aldean –leku 
zailena– okinaren etxebizitza, garaje bat eta ogiaren bulegoa kokatu zituen. 
Irtenbide horrekin, itxura “abegikorragoa” eman nahi zion, bizitoki inguruarekin 
egokiagoa zena. 
 1987an, hasierako planteamendu arrazionalista errespetatzen zuen 
birgaitze baten ondoren, Juan Manuel Pazos eta Ricardo del Campo arkitektoek 
haren industria erabilera eraldatu zuen, gaurkoa ezartzeko, bulegoena. Gaur 
egun etxebizitza eraikin bat da.  
 2007ko ekainean monumentu deklaratu zuten Euskal Kultura Onda-
rearen Inbentario Orokorrean. Horrez gain, DOCOMOMO*9 katalogoan sartuta 
dago.
 Antonio Araluzek eragin arrazionalista eman zion, gehienbat alaka 
errematatzeko forma makurren espresionismoaren bidez eta hutsuneak tra-
tatzeko baliabide moduan leiho korrituaren ideiara inguratzearen bitartez. 
Beste baliabide arrazionalista batzuk dira horizontaltasuna eta bertikaltasuna, 
adreiluzko plaketa, balkoietako barrote makurrak eta balkoia duten begirale-
kuen gorputzen banaketa. 
 Beste puntu nabarmen batzuk dira bi ate nagusiak, kareharrizko portada 
zapal batek mugatuak. Azken esku hartzera arte eraikuntza erraz identifika- 
tzen zen, goian inskripzio bat zuelako, “Santa Ana eraikina” zioena, baina esku 
hartze horretan kendu egin zen. 

Ba al zenekien...?
*9. Harino Panadera ogi fabrika Mugimendu Modernoko Eraikinak eta Lekuak Doku-
mentatzeko eta Kontserbatzeko Erakundearen DOCOMOMO katalogoan sartuta dago. 
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Honako hauek dira zerrendan dauden Getxoko beste arkitektura lan batzuk: Abrako 
Itsasoko Errege Klubaren eraikin soziala (Felipa Bustingorri ibilbidea); Neguriko Golfeko 
Errege Sozietatearen txaleta, Galean; Ergoienentzako bi etxebizitza bloke, Tilos kaleko 
2 zenbakian (Manuel Mª Smith ibilbidea); eta familia bakarreko etxebizitza, Jauregialde 
kaleko 4 zenbakian (Arrigunaga hondartzatik gertu, deapie-ren Pedro Bilbao ibilbidea).

     Maximo Agirre kaletik jarraituko dugu, Bidebarrieta kalea topatu 
arte. Puntu horretan, ezkerrera joko dugu, hurrengo mugarrira joateko, kalearen 
4 zenbakira.

9. Villa Merche (1923) — P Bidebarrieta, 4 

Etxe zahar hori egun Eusko Alderdi Jeltzalearen egoitza da, “Ondarretako 
batzokia”. Estilistikoki etxe irla horretako eraikin interesgarriena da, estiloari 
dagokionez, eta Getxon hoberen kontserbatutako 20ko hamarkadako arkitek-
tura herrikoiko euskal estilo berriko erregionalismoaren adibide bat da, gainera.
 Familia bakarreko txaleta da, lorategia duena, Manuel I. Galindezen 
obra, lauki itxurako oinplanoa eta hiru isurkiko estalkia dituena. Bere fatxadetan 
azaltzen zaizkigu XX. mendeko lehen hamarkadetako inspirazio herrikoiko eus-
kal estilo berriaren errepertorio bereizgarriaren zati handi bat: harlandu lodizko 
arkudun sarrera atetzarra, fatxadak ixten dituzten muturrak, solairu nagusiko 
balkoi korritua, gezurrezko egur bilbadura eta aireztatzeko zulo triangeluarrak 
goiko aldean, baita jabaloien gaineko hegala ere. 

     Bidebarrieta kaletik jarraituko dugu, Novia Salcedo kalearekin 
gurutzatu arte. Ezkerrera joko dugu, kale horretan barrena, Joaquin Arellano 
kalearekin gurutzatu arte. Bertan topatuko dugu Santa Ana auzoko beste 
arkitektura mugarri garrantzitsu bat.  

10. Txalet Bikoitza (1920) — P Joaquín Arellano, 3A-3B

Villa Merche bezalaxe, Novia Salcedo/Venancio Etxebarria/Joaquin Arellano/
Bidebarrieta etxe irlaren multzo txikiaren parte da.
 Txalet bikoitza Manuel Camaronen lana da, Santa Ana ermitaren 
aldameneko Villa Ventura bezalaxe. Novia Salcedo kaleko 22-24 zenbakien 
parekoa da, sustapen berekoak baitira, baina apaingarri ezberdinak dituzte. 
 Konposaketa soila du oso, hainbat isurkiko teilatua eta apaingarri 
geometrikoak estalkiaren azpian, gezurrezko egurrezko bilbaduraz inguratuak. 
Balkoiak, alde banatan, egurrezkoak dira, eta etxeak sartzeko atari ateburudun 
bikoitza du.
 Euskal inspirazioko eta inspirazio ingeleseko irudiak nahasten dira aldi 
berean. Inguruan ohikoak diren dirudunen egoitzekin alderatuta, tipologia eta 
eraikuntza kalitate askoz txikiagoa du, etxebizitza herrikoien tipologiatik gertu.
 
    Jarraitu dezagun Novia Salcedo kaletik, Santa Ana kalerantz, dea-
pie-ren Francisca Labroche ibilbideak oraindik ere beste arkitektura ale garran- 
tzitsu bat gordetzen baitu, Romora joan aurretik.
 Adi! Hurrengo mugarria Novia Salcedo kaleko 17 zenbakian dago, lehen 
21 zenbakia bazen ere, lorategira sartzeko atean jarritako jatorrizko plakak 
dioen moduan.
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11. Familia BakarrekoTxaleta (1888) — P Novia Salcedo, 17

Etxebizitza hori auzoko zaharrenetako bat da, eta inguruan oso originala den 
tipologia du. Izan ere, Santa Ana kalearen iskinetik hasten zen bost txalet atxi-
kiko sustapen baten parte zen. Honako honek bakarrik iraun du.
 Victor Txabarrik eta Eduardo Agirre Labrochek, gure protagonistaren 
semeak, zuzendutako higiezin sustapen bat zen. 200-400 metro koadroko 
lotetan, etxebizitzek 95 eta 115 metro koadro arteko oinplanoak zituzten: beheko 
solairua eta beste bi solairu zituzten. 
 Fatxadan bi gorputz ezberdin daude. Ezkerrekoa estuagoa da, eta 
sarrera eta ganbara txiki bat du, bi isurkiko teilatutxo propioarekin. Eskumakoa 
aurrerago iristen da, eta garaiagoa da; hastial triangeluar batek ixten du. Horma 
atalak adreilu ilunez estalita daude, inposten eta dobelen erremarkeak izan 
ezik, horiek luzituta baitaude.
 Etxe multzoa Daniel Escondrillasek (1912) birgaitu zuen 1939an, Gerra 
Zibilean jasandako kalteak konpontzeko.
 
      Aurrera egingo dugu Novia Salcedo kaletik, konturatu arte Santa 
Ana kalera iritsi garela, berriz ere Maximo Agirre kalean ikusitako zuhaiztiak 
ikusten ditugunean.
 Orain Areeta osotasun baten parte den arren, Francisca Labrocheren 
garaietan Kale Nagusia zen Santa Ana auzoaren muga. Areetako lehen tren 
geltokia hantxe zegoen eta, horrenbestez, laster bihurtu zen erdigune, ibilbide 
honen hasierarekin, Bizkaia zubiaren plazarekin, batera.
 Beranduago, geltokia egun Geltokiaren plaza izenekora mugitu zen. 
Garai batean, Bilbo-Areeta linea egiten zuten autobusak ere haraino heltzen 
ziren. Plaza horretan zegoen beste muga bat, Areeta eta Romo banatzen zuten 
hesi batzuk. Muga historiko eta fisiko horiek errazten digute egun hain agerikoak 
ez diren auzoen arteko mugak ulertzen.    

   Giro horrek, elkarrekin topo egiten eta joan-etorrian dabiltzan 
pertsonenak, gaur egunera arte iraun du. Horregatik, atseden hartzera gonbi-
datzen zaitugu, Kale Nagusiko zenbait saltokiri begiratzeko.
 Beste aukera bat da kalean bertan pintxoren bat jatea, Geltokiaren 
plazako lokaletan edo Ibaiondo kale jendetsuan, gure hurrengo helmugan: 
Romon. Ba al zenekien auzo horrek pasta tipiko batzuk dituela? Ezagutu itzazu 
Begoña gozotegian... 

12. Romo Auzoa
Santa Ana ermita baten eta burgesiarentzako etxe batzuen inguruan sortu 
bazuten agirre-labrochetarrek, Romo lehen industria txikien inguruan sortu 
zen: olio fabrika, hazi fabrika (1901), buru orratzena (1906), eta Matias Romoren 
mahai tresnen eta objektu erlijiosoen fabrika.
 Zergatik du Romo izena, jatorriz Kresaltzu izena bazuen? Horrela esaten 
zaio Matias Romok zenbait lur erosi zituelako Santa Eugeniako ibar horretan, 
nekazaritzarako erabiltzeko. Arenas Club taldearen futbol zelaiaren zati bat 
Matias Romoren lurretan zegoenez, jendea Romoko zelaia” esaten hasi zen, 
eta azkenean, izen hori finkatu zen auzoan.
 
    Ibilbideari jarraituko diogu Ibaiondo kalean barrena, Santa Eugenia 
plazara iritsi arte. Bertan, eskumatan, Etxe Merkeak ditugu, izaera sozialagatik 
nabarmenak diren mugarrietako bat.
 Oinez zabiltzan bitartean, begiratu iezaiozu kaleari, merkataritza 
izaera garbiari. Bertakoek gogoan izango dituzte Alejandro Saez tabako sal- 
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tzailea, Marisol Silvano botikaria eta beste hainbat saltzaile. Bestela, Ibaiondo 
8-10 zenbakietan kokatutako etxeei erreparatuko diete. Ibilbide honetako 7. 
mugarriaren autore bera dute (gogoratzen Villa Teresa etxea?), Luis Arana Goiri 
arkitektoaren lanak baitira.  
  

13. Etxe Merkeak (Langilearen Etxea)  (1925)
 — P Caja de Ahorros, Etxague jenerala, Ezequiel Agirre

Getxoko Langilearen Etxea interesgarria da, ez soilik bere arkitektura tipologia 
eta diseinuagatik, baita bere balio historikoagatik –Romoko auzoa eraikitze-
ko eta haren hirigintza trazatua egiteko ardatza izan baitzen– eta nortasun 
balioagatik ere, auzoaren bihotz sinboliko eta emozionala baita.
 Etxe merkeak Bilbo-Areeta trenbideko langileen eta zenbait langile 
metalurgikoren ekimenez egin ziren. 
 Estatuan onartutako Etxe Merkeen Legeek, Bizkaian 1911 eta 1936 artean 
eragin handia izan zutenek, irtenbidea eman zioten etxebizitza faltari. Horrez 
gain, asmoa zen erosotasun, aberastasun eta adostasun irudia ematea garai 
hartako gizartean.
 Diseinuari dagokionez, fatxadaren inspirazioa euskal arkitektura, erre-
gionalista, edo Old English arkitektura zen, fatxada berean leiho mota ugari 
egoteak erakusten duen moduan. Alta, barruko espazioek ez zioten jarraitu 
inongo joera estilistiko jakini: etxe merkeen tipologia guztiek egon ziren garai 
hartako joera higienisten mendean, baita erosotasunaren, etxe efizienteen eta 
etxebizitza minimoaren ideien mendean ere.
 Bazenekien, ordea, ez direla Getxoko udalerrian etxe merkeen lege-
diaren mendean egindako langileen etxebizitza sustapen bakarra*10? Horiez 
gain, horrelakoak daude Bilbon, Erandion, Arrigorriagan, Sestaon, Portugaleten, 
Barakaldon*11, Zallan eta Galdakaon, adibidez.
 Sustapenaren jatorria izan zen Eduardo K. Earleren eta Getxoko Lan-
gilearen Etxea sozietate kooperatiboaren artean egindako akordio bat, etxe 
irla oso bat erostekoa, 7.830 metro koadrokoa, kaleentzako lursailak barne. 
Sozietate horretan eraikuntzako, trenbideko eta Leioa inguruko industrietako 
langileak bildu ziren, 1921eko abenduaren 10eko etxe merkeen inguruko lege-
diaren babesean. Proiektua Angel Libano arkitektoak egin zuen. 
 Getxoko Langilearen Etxea, jendartean “etxe merkeak” izena jasotzen 
duena, lau etxe irlako multzo bat da. Bakoitzak hamar eraikin bikoitz ditu, eta 
bosnaka atxikitako lerroak osatzen ditu, atzeko patioek lotzen dituztenak. 
Guztira 80 etxebizitza dira. Etxebizitza bakoitzak 45 eta 52 metro koadro zituen 
eraikita (A eta B motak): bi solairu zituen, eta hogei metroko atzeko patio bat. 
Eraikuntza bikoitz bakoitza aurrerantz eta atzerantz bakarrik dago irekita. 
Fatxada puntu erdiko arku itxurako hainbat baotan antolatuta dago, adreiluzko 
paramentuen edo luzitutako edo pintatutakoen bidez.
 Diseinatutako bi etxe moten arteko azalera diferentzia fatxadaren 
luzeraren araberakoa da (6,7 eta 8 metrokoa), hondoa, 9,8 metrokoa, finkoa 
baitzen. Horren ondorioz, A motatakoek sukaldea, jangela, komuna, biltegia eta 
logela zuten beheko solairuan, eta hiru logela eta jantzitegia goiko solairuan. 
B motatakoetan ez zegoen logelarik beheko solairuan. 
 Auzoa 1925eko uztailaren 28an eta 29an inauguratu zen, poz handiz. 
Bertan, etxeen zozketa egiteaz gain, erromeria eta berbena egin zuten. 

Ba al zenekien...?
*10. Norbanako baten ekimena izan zen, Juan Zabala izeneko bulegoko langile batena. 
Bere familia bakarreko etxea eraiki zuen mehelin artean, Etxe Merkeen Legearen 
babespean, hain zuzen, erdi mailako klasera bideratutako laugarren legearen edo 

“Etxe Ekonomikoen Legearen” abaroan. Proiektua Muxike Aurrekoa oinezkoen kalean 
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kokatuta dago, eta Ignacio Maria Smithek sinatu zuen 1924-1925 artean. Bizigarritasun 
baimena eskuratu zuen urtebete beranduago.

*11. Bizkaiko Labe Garaietako Etxe Merkeen sozietate kooperatiboa izan zen Etxe Merkeen 
Legearen babespean egindako dentsitate txikiko lehen auzoa. Manuel Maria Smith 
arkitektoak egin zuen 1926an. Haren inguruko datu gehiago ezagutu ahalko dituzu 
bere izeneko deapie-ren ibilbidea eginez gero.

  Plazaren eskumatan zeuden Etxe Merkeak, eta ezkerrean dago 
hurrengo mugarria, Romo Kultur Etxea, Getxoko arkitektura garaikidearen 
adibide nabarmena. Inguratu eta ezagutu ezazu!

14. Romo Kultur Etxea - RKE (2018) — P Santa Eugenia plaza, z/g.

Eraikina Aitor Elordui, Gabriel Chapa eta David Jorge arkitektoen sorkuntza da, 
eta Romo auzoko topaleku moduan jaio zen, kulturaren eta arlo sozialaren 
inguruko jarduera herrikoiz betetako leku gisa. 
 Eraikinaren estalduraren ideia formala Galeako labarren alegoria gisa 
sortu zen (paraje natural horren historia ezagutu dezakezu Amalurrari eskai-
nitako ibilbidearen bitartez), udalerriaren nortasunaren elementu berezitzat 
jotzen baitira. Eskultura izaera ematen diote corten altzairuzko xaflek. Mate-
rial horrek ondo eusten die aire zabaleko baldintzei eta denborari, eta ez dute 
mantentze lanik behar.
 Fatxadaren irudi berezi eta konplexuak kontrastea egiten du barruarekin, 
bertan funtzionaltasuna, espazioen arrazionalizazioa, zirkulazioen optimizazioa, 
bolumen argiak eta abar baitira nagusi. Ezin hobeto integratzen du programa 
konplexua (liburutegia, erabilera anitzeko aretoak eta abar). 
 Jasangarritasunaren ikuspegitik, beirate bikoitzak ematen dion bigarren 
azal bati esker, eraikinaren sailkapen energetikoa A mailakoa da.
 Romo Kultur Etxearen (RKE) eraikina egikera garaikideko bolumen bat 
da, inguruko eraikuntzen artean nabarmentzen dena. Plazatik bertatik harago 
ikusizko erreferentzia bihurtzen da, inguruko hiri sarearen barruko mugarri 
moduan.
 Santa Eugenia plaza osatzen duen arren, Francisca Labrocheren seme 
zaharrenaren omenezko Ezequiel Agirre*12  kalean dago.

Ba al zenekien...?
*12. Aita, Maximo Agirre, eta beranduago ama eta anaiak aitzindari izan ziren hiri anto-

lakuntzaren eta higiezinen negozioetan, eta Ezequiel bera Areetako trenbidearen sus-
tatzaile handienetako bat izan zen. Trenbidearen Euskal Museoan (Euskotren-Azpeitia) 
lokomotor bat dago, lan horregatik bere izena jaso zuena.  

     Kale honetan, 19 zenbakian, ibilbide honetako azken mugarria. 
Bejondeizula ibilbidea bukatu duzulako, deapie-k espero du gozatu egin duzula. 

15. San Jose Obrero Eliza (1956) — P Ezequiel Aguirre, 19

50eko hamarkadako arkitektura erlijiosoaren adibide paregabea da, mugi-
mendu modernoari lotutako joerakoa, Bizkaian 1954 eta 1966 artean garapen 
garrantzitsua izan zuenekoa. Eraikinaren kokapenagatik eta itxuragatik, gainera, 
auzoan hiri ingurua zentralizatzeko funtzio garbiak ditu.
 Emiliano Amann Puente eta Celestino Martinez Diegok sortutako elizak 
lauki itxurako oinplanoa du, sartzeko atea baino lehen biltzeko espazio bat 
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du. Fatxada marmolezkoa da, Javier Calvo artistarena, eta 32 metro garai den 
kanpandorre izugarria du.
 Eliza ohikoa da: nabe bakarra du, 13 metroko argikoa, alboetako bi 
paserekin, kono enbor formako zutabeen gainean eraikia. Barruko aldean for-
mak garbiak dira, material soilekin konbinatuta. Presbiterioko horma makurra 
da, eta erdiko zatian San Joseren irudi bat zedarritzen du, harri zuriz egindakoa, 
eta alboetako panelak ere soilak dira. 
 Elizak apaingarri programa txukuna du, artista ugarik egin baitzituzten, 
besteak beste, Aita Aguilarren taldea deritzonak: Jose Luis Sanchez (eskulturak, 
San Joseren irudia eta aldare nagusiko gurutzea), Arcadio Blasco (bataiotegiko 
horma irudia) eta Francisco Farreras (fatxadako mosaikoa). Jesus Torre eta Juan 
Guraya artista bizkaitarrek ere hartu zuten parte.
 Alderdi horiek guztiak, bolumetrikoak, argiarenak, materialenak eta 
formenak, eraikinari fintasun jakin bat ematen diote, xehetasunez betea, 
gerraosteko arkitektura erlijioso onenaren pare jartzen duena.

Hementxe bukatzen da deapie-ren Francisca Labroche ibilbi-
dea. Bidaia bat denboran, itxurazko “ezerezetik” (hezegunee-
tatik) hirigintzaraino eta gure garairaino iritsitako zerbitzu 
hiriraino ekarri gaituena.


