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Juana Bizcarra (1882- ¿?)

Juana Bizcarra Ubieta Getxora Abadiñotik iritsi zen 
(Bizkaia), 1926an, inude aritzeko Areetan bizi zen familia 
batentzat.

Inguruko inude gehienak bezala, uniformea izaten zuen 
soinean. Ohikoa zen Zugatzarte etorbidetik eta Ondategitik, 
soineko luze zuri edo urdin ilunez jantzia, amantala zuri 
garbi-garbia gainean, ilea mototsean jasoa –batzuetan 
burukoekin– eta belarritako handiak belarrietan. Beste 

“osagarri” bat ziren Ingalaterran egindako haurtxoen orga 
handiak. Inudeak bildu egin ohi ziren, beren gauzez hitz 
egiteko, haurrak jolasean zebiltzan bitartean.

Inude lana ondo ordainduta zegoen, antzeko beste 
sektore batzuetakoarekin alderatuta, eta euskaraz hitz 
egitea eta idazten jakitea baloratzen zuten. Horiek egiten 
bazekien Juanak. Trukean, familiari uko egin behar zion aldi 
batez (gure protagonista ezkongabea zen), eta lana egunean 
24 ordukoa zen, asteko 7 egunetakoa. 50 pezeta kobratzen 
zituen (30 euro zentimo) hilean; soldata neskameena baino 
% 40 handiagoa zen.      

44 urterekin, Juana zen senar-emazteek eta semetxo 
batek osatzen zuten familia horrentzat lan egiten zuten lau 
langileetatik nagusiena (bost izan ohi ziren udan). Haientzat 
24 hilabetez egon zen lanean. Ez dakigu gero zer egin zuen, 
baina pentsatu nahi dugu beti izan zuela leku berezia bere 
bizitzaren zati bat eman zion haurraren oroimenean.
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Ongi etorria

XIX. mendearen amaieran, Getxo aukeratu zuen Bizkaiko burgesiak uda 
emateko. XX. mende betean bizi izan zen hemen Juana Bizcarra, eta, ordurako, 
auzoa ez zen opor leku soil bat. Getxotarrek gero eta trafiko handiagoa ikusten 
zuten Bilborantz, bai trenbidetik bai errepidetik, argi gehiago urte osoan piztuta 
etxebizitzetan, jende gehiago paseatzen Areetako kaitik... Ez soilik udan. Getxo 
etengabeko bizileku bihurtu zen familia aberatsenentzat. 

Zaila da irudikatzea, baina etxetzar eta txalet hauek, zeintzuen artean 
korrika ibiltzen baitziren inudeek zaindutako haurrak, gure protagonistaren 

eskutik ezagutuko dituzuenak, ez zeu-
den hemen orain dela ez horrenbeste 
denbora. Orubeak lursail hondartsuak 
ziren, urbanizatu gabeak eta pinuz 
josiak, gehienak Ramón de la Sotaren 
jabetzakoak. Industrialari eta politikari 
horrek bere jabetza partzelatu zuen 
(1916-1935) lorategidun etxebizitza 
handiak eraikitzeko bere senideentzat 
eta beste familia burges batzuentzat. 

Populazio igoera horrekin bate-
ra iritsi zen zenbait ofizioren beharra, 
esaterako: maletalariak, kale garbi-  
tzaileak, koltxoigileak, harginak, ikaz-
kinak, postariak, jostunak, izozkigileak, 
indioilar saltzaileak eta abar, ibilbideak 
zehar ezagutuko ditugunak. Gainera, 
Getxon finkatu berriko Bizkaiko bur-
gesia horrek langileak behar zituzten 
etxean, eta, horregatik, haurrak zain- 
tzeko inudeen beharra ere hazi egin 
zen. Hautagaiak Areetara inguruetatik 

joateaz gain, urrunetik ere etortzen ziren, Kantabriako, Asturiaseko edo Galiziako 
herrixketatik, adibidez. 

Kale horietan entzuten ziren txikitxoen barreak eta jolasak, haiengana 
beren amak izango balira bezala azaltzen zirenenak. Urte horietan, inudeak, 
beren almidoitutako amantala zuriak soinean, Zugatzarte eta Ondategiko 
pasealekuko funtsezko parte bihurtu ziren. 

Gaur Zugatzartetik Areetaraino bertaraino jarraituko diogu eta lasai ibiliko 
gara bertako etxetzarren eta txaleten artean, pertsona anonimo eta lorategi 
hiri horri bizitza eman zioten pertsonaien artean. 

Juana Bizcarrak bere apopiloarekin eta kideekin egin ohi zuen paseo hori 
Bola edo Balanar hondartzaren ondoan hasten da. Azken izen hori ematen zaio 
arranparen beheko aldean kokatutako hormigoi bolumenari. 

Antzina, Juana Bizcarra ibilbidearen hasierako puntu horretaraino luzat-
zen zen Areetako hondartza, Ondarreta edo haurren hondartza izena ere 
jasotzen duena. 
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Ibilbidea

   Areetako kaitik egingo dugu aurrera, izen bera duten hiru eraikinen 
aldera. Bitxia da, baina izena ez dagokio haiek eraiki zituen familiari, baizik eta 
haien belaontziari! Etxe handien pasealeku honetako zein eraikinez ari ote gara? 
Egin metro batzuk aurrera eta jakingo duzu!

1. Cisco I Etxea I (1909, 1914, 1928) — P Zugatzarte etorbidea, 61

Ibilbidea hasteko, Bizkaian garai hartan zegoen etxebizitza arkitekturako adibide 
ederrenetako bat ikusiko dugu. Cisco I etxea Luis Arana*1 Uriguen enpresari eta 
politikariak enkargatu zuen. Lehen jabe hori oso ezaguna zen Bilbon, hainbat 
kirol jarduera egiten eta sustatzen baitzituen (golfa, Athletic, atletismoa eta 
abar). Jolas ontzien zale amorratua ere bazen (6 metroko estropada belaon- 
tziak). Izen hau eman zien: Cisco! 
 Eraikina Manuel Mª Smithek egin zuen. Lehen diseinuan estilo ingeles 
berritzaile eta soila eman zion, Ingalaterrako cottagetan oinarritua, baina geroko 
eraberritzeen ondoren, barroko ukituak eman zizkion. Ia 40 urte beranduago, 
eraikin horrek inspiratu zituen Cisco II eta Cisco III etxeak, Eugenio Aginaga 
Azketa arkitektoarenak.
    
   Hara goaz jarraian, gure bidetik atzera eginez. 

Ba al zenekien...?
*1. Gazteek diotenez, baserritarrez jantzita irten ohi ziren kuadrillekin bertsoak kantatzera 
eta eskupekoak eskatzera: «22:30ean uzten genion kantatzeari, Cisco etxean, bertan, 
aranatarrek eta zerbitzuko neskek jana izaten zuten prest. Aranatarrak gurekin egotera 
jaisten ziren, gure bertsoak entzutera, oso gustukoa baitzuten. Handik, auzora jotzen 
genuen, eta opariak banatzen. ». [Getxoko Oroitzapenak blogetik egokitutako laburpena].

2. Cisco II-III Etxeak (1948- 1955) — P Zugatzarte etorbidea, 63-65

Garbi ikusten da jarraikortasuna ematen dietela alboko eraikinari, batez ere lehen 
eraikinaren kasuan (Cisco II); izan ere, bolumenean islatzen du Cisco I etxea-
ren etxebizitza blokearen eskala eta konposizio elementu nagusiak: luzituen 
kromatismoa, puntadun bolumenak, baoetako arkuak, dorreak eta tximiniak.
 Eugenio Aginagak diseinatutako eraikin horiek pasealekuaren jarraikor-
tasun estilistikoaren egokitze ariketa baten emaitza dira, gerraondoko Bizkaiko 
burgesiaren etxebizitza parametroei jarraitzen diena, Abraren pareko kokapen 
ezin hobearekin bat datorrena*2. 

Ba al zenekien...?
*2. Udan, kai hori jendez beteta egoten zen; inudeez eta haurrez gain, udatiarrak ere 

handik ibiltzen ziren, eta guztiek bukatzen zuten tentaldiari ezin eutsi, izozki saltzaileen 
oihuak entzutean. Izozki ohikoenak banilazkoak, limoizkoak eta marrubizkoak ziren. 
Hotz mantentzen ziren barretan saltzen ziren elur zatiei esker. Izozki enpresen tradizio 
hori gaur egunera arte iritsi da udalerrian.

      Beste behin, bidetik atzera egingo dugu eskumara 
jotzeko eta tunel txiki batean sartzeko: Zugatzarte etorbideko zuhaizpera 
eramango gaitu. Behin han gaudela, ezkerrean kokatutako arranpa/eskailera 
batetik igoko gara, eta Cervantes kalea hartuko dugu, eskumatara. Aurrera egin 
ahala, gure eskuman eraikin zuri batzuk ikusiko ditugu, hurrengo mugarriaren 
finka zaharraren zati baten gainean kokatutakoak. Zein historia ezkutatuko du 
jabetza handi horrek?
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3. Lertegi Etxea (1907)  — P  Zugatzarte, 56 (sarrera Cervantes kaleko 8 zenbakitik)

Landetxe berezi bat da, zuzenean Ingalaterran bi arkitekto britainiarrek disei-
natutakoa: Chatterton & Couchek.  
 Apaingarririk ezak eta apaindura soila dira bere ezaugarri nagusiak, 
inguruko gainerako etxetzarren prestigio sozialerako joeratik aldentzen dutenak. 
Hasierako kokapenak (25 000 metro koadro, ia mila metroko oinplano eraikia 
eta beste eraikin osagarri batzuk) alferreko bihurtzen zuen handikeria hori. 
 Egun, Lertegi SENER ingeniaritzaren egoitzetako bat da.
Nork agindu zuen horrelako eraikin handi bat familiako etxebizitza moduan 
eraikitzeko? Sir*3 Ramón de la Sotak.

Ba al zenekien...?
*3. De la Sotak, politikan eta meatze nahiz itsas enpresan (Euskalduna ontziolak sortu 
zituen, besteak beste) jarduteaz gain, higiezinen negozioetan inbertitu zuen. Hain zuzen, 
Getxon lursailak erosi zituen, eta etxebizitzak eraiki Zugatzarte eta Ondategi inguruan. 
Ibilbide honetan zehar ikusiko ditugu.
I. Mundu Gerran, haren flota Britainia Handiko Koroaren zerbitzura egon zen. Hori 
dela eta, Jurgi V.a erregeak zaldun izendatu zuen, eta, beraz, Sir Ramón de la Sota 
izenari erantzuten zion. Bizitzan zehar gorabehera ugari izan zituen, eta hil ondoren ere 
Erantzukizun Politikoen Auzitegiak 100 milioi pezetako zigorra ezarri zion (600 milioi 
euro 1939an!), matxinada militarrerako konspiratzeagatik. Familiari bahitu zizkioten 
ondasunen artean zeuden bere ontzi enpresetako 40 itsasontzi eta hainbat jabetza, 
esaterako, Ibaigane jauregia, 1988tik Athletic Cluben egoitza dena. Hainbat eta hainbat 
urte beranduago bere oinordekoei itzuli zaizkie.
Jatorrizko etxean hall izugarri bat zegoen, L itxurako korridorea zuena. Bertatik iristen 
zen eskailera nagusietara eta gela “sozialetara”. Gainerako gelak korridorearen inguruan 
antolatuta zeuden: ekialdean, zerbitzuaren gelak, eta mendebaldean haurrenak.
Inguruko gainerako etxebizitzek bezala, sotoa, beheko solairua, lehen solairua eta 
estalkipekoa ditu. Haren horma zapalek jolas kromatikoa egiten dute bistako adreilua-
rekin eta  beste elementuen kolore bereiziekin. Tximinien garaiera eta forma eraikinaren 
puntu nabarmena dira, haren horizontaltasuna konpentsatzen baitute.

      Aurrera jarraituko dugu Cervantes kaletik, parke bat 
topatu arte. Hura gurutzatuko dugu etxebizitzen arteko zubi txiki baterantz, 
eta hura ere gurutzatu egingo dugu.
        
     Beste parke horretan, zuhaitz artean topatuko dugu 
hurrengo mugarriaren atzeko fatxada. Joan zaitez harantz eta inguratu ezazu 
(hartu ezazu etxezainaren etxe zaharraren ondotik hasten den bidea) berriz 
ere bide berezi eta ustekabeko batetik Zugatzarte etorbidera iritsi arte. 
 Gune horretan*4 ibiltzen zen Juana, eta bertan biltzen zen kideekin. 
Familia ezberdinetako haurrak haien artean jolasean zebiltzanean, esertzeko 
eta atseden hartzeko unea izaten zen, zaintzen zituzten haurren aurrerapenez 
edo senideengandik*5 jasotako eskutitzez hitz egitekoa

Ba al zenekien...?
*4. Lehenbizi iritsi ziren langileak maletalariak izan ziren, geltokitik etxeetara paketeak eta 
maletak eramaten zituztenak. Hurrengoak kale garbitzaileak izan ziren, palmondozko 
edo basarto lastozko erratz batekin kaleak ahal bezain garbi mantentzen zituztenak. 
Irudikatzen al duzu zenbat lan ekarriko zuen Zugatzarte etorbidea udazkenean hos-
torik gabe uzteak?

*5. Auzoan beti egoten zen jendea postariaren zain... “zein senidek emango dizkit 
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berriak gaurkoan?”, pentsatzen zuen askok iristen ikustean. Inudeak ez ziren bakarrik 
egoten aisia gune horietan. Beti zegoen ordezko gazteren bat, parada flirtean ibiltzeko 
baliatzen zuena.  

4. San Joseren Jauregia (1914) — P Zugatzarte etorbidea, 52

Gure aurrean dugu San Joseren jauregi txundigarria, Jose Luis Oriol Uriguen*6  
arkitekto, industrialari eta politikariaren proiektua. Bere asmoa ez zen etxe 
burgesaren itxura ematea, baizik eta nobleziaren etxe batena. 
 Fatxadaren apaingarri bakarrak dira Urquijo Oriol Uriguen eta Gordo 
Sáezen armarriak, bertako familia handieneko biztanleetako batzuenak. Mate-
rialen*7 eta eraikuntzaren oparotasunaz gain, Lertegin bezala, partzela handiak 
ematen zion estatus soziala.
 1986an, jauregi hori ekitaldiak egiteko gune moduan berritu zuten.
 Fatxada nagusiak mugimendu sentsazioa ematen du, hiru gorputz 
mailakatu dituelako. Sotoa, beheko solairua, lehena eta ganbara ditu. Sarrera 
nagusia ataripetik egiten da, binakatutako zutabe gaineko arkupetik. Lehen 
solairuan ateburudun baoak eta hesidun terraza ikusiko dugu. Estalkiak terraza 
du. Jatorrian, eraikinaren inguruan harresidun lorategi handi bat zegoen.  

Ba al zenekien...?
*6. Jose Luis Uriguen, gainera, aitzindaria izan zen industria alorrean. Hidrola –Hidroeléc-

trica Española, gero Iberdrola bihurtuko zena– sortu zuen bere aitaginarreba Lucas 
Urkijorekin eta Juan Urrutia ingeniariarekin batera. Enpresa alorrean ere sen handia 
erakutsi zuen, Alejandro Goikoetxea Omar ingeniariari laguntza ekonomikoa eman 
baitzion bere trenbide alorreko proiektuak garatu zitzan. Harekin sortu zuen Patentes 
Talgo enpresa 1942an. Marka horrek, Talgok, bien abizenetan du jatorria: Tren-Articu-
lado-Ligero-Goicoechea-Oriol.
1937an, Euskadiko gobernuak dekretu bidez desjabetu zuen, indarrez, Oriol Uriguen 
bere jabetza guztiez, eraikin hori barne, 1936ko altxamenduari lotuta zegoelako. Neurri 
hori atzera bota zuen Francoren gobernuak 1939an.

*7. Arkitekto gehienek, eraikinaren estiloa edozein zela ere, harria erabiltzen zuten. 
Urte horietan gehien hazi zen lanbideetako bat izan zen harginena. Profesional horiek 
harria lantzen zuten eraikuntzarako, edo landu edo zizelkatu egiten zuten zutabe, 
hilarri edo ateburu itxura emateko. Negurin edo Areetako kaian eraikuntza asko egin 
behar ziren garaietan, harginen tailerrak ez ziren iristen, eta etengabe zituzten ikastun 
berriak lana ikasteko prest. 

      
    Orain ezkerrera joko dugu, eta hurrengo mugarriraino egingo 
dugu aurrera, San Joseren ondoan dagoenerantz. Ezkerrerantz, alegia.

5. Villalonga Etxea (1916) — P Zugatzarte etorbidea, 56

Etxe hori Manuel Mª Smithek eraiki zuen, eta Ondategi urbanizazioaren lehen 
fasearen parte izan zen. Garai hartako lau originaletatik azkena da: gainerakoak 
eraitsi egin ziren etxe berriak egiteko. Denbora luzea igaro den arren, eta era-
berritze ugari egin zaizkion arren, jatorrizko izaera mantentzen du.
 Hainbat urtez Meredes de la Sota eta Rafael Vilallonga senar-emazte 
garrantzitsuen*8 egoitza izan zen. Ziurrenik bertako lorategi ederretik ibili ziren 
senar-emazteen sei seme-alabak korrika eta jolasean. 
 Oinplanoa irregularra da. Banaketa inguruko gainerako etxeenaren 
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berdina da: erdisotoa, beheko solairua, lehen solairua eta ganbara. Nabar-
menak dira lehen solairuko galeria kristalduna, behatoki poligonalak eta bay 
windowen ezaugarriak; goiko guneak ere bai, egurrezko bilbaduraz apainduak. 

Ba al zenekien...?
*8. Familia burgesak Gabonak Getxon ematen hasi zirenean, elikagai finen hornitzaile 

berriak azaldu ziren, esaterako, indioilar saltzaileak. Areetara trenez iristen ziren beren 
hegaztiekin, eta Bizkaia zubiko plazatik gertu uzten zituzten. Behin pieza ederrenak 
aukeratutakoan, Neguriko, Ondategiko eta Zugatzarteko ingurura joaten ziren  horiek 
saltzera.

 
   Juanak arratsaldero egiten zuen moduan, Zugatzarte etorbi-
detik paseatzen jarraituko dugu, bidegurutze batera iritsi arte. Une horretan, 
ezkerrera joko dugu, Ondategi kalea hartzeko.
 Sir Ramón de la Sotak, bere ondorengo eta senide ugariei etxebizitza 
ederrak emateko asmoz, aurreko mendeko 20ko hamarkadan “lorategi hiri” 
moduko bat eraikitzeko agindua eman zuen (Neguriko ereduaren antzekoa 

–azken hori deapie-ren Manuel Mª Smith ibilbidearen bidez ezagutu dezakezu). 
Eraikuntza horiek pinuz jositako lursail hondartsuetan kokatu zituen, Lertegi 
etxetik gertu (ibilbideko 4. mugarria), eta 1916 eta 1919 artean eraiki zituen. Familia 
bakarreko 23 etxebizitza ziren, Negubide eta Ondategi kaleen eta Zugatzarte 
etorbidearen artean banatutakoak. Ricardo Bastida arkitektoak egin zituen 
hirigintza plana eta etxebizitza batzuk*9, euskal estilo berriari jarraituz, eta 
multzoari irudi definitua emanez. 
 Auzo horren diseinua XIX. mendeko arkitektura joeretan inspiratuta 
dago: lorategi hirietan eta “etxe osasungarrietan”. Lorategidun etxe multzoak 
ziren, zuhaitzez betetako etorbideetan eraikiak, trafiko gutxiko inguruetan. 
Aldirietan zeuden arren, ondo komunikatuta zeuden, eta beharrezko zerbitzu 
guztiak zituzten. 

Ba al zenekien...?
*9. Egoitza horiek ezaugarri komunak zituzten:
• Sotoa edo erdisotoa. Solairu horretan zerbitzuaren gelak zeuden: bodega, garbitegia, 
sukaldea eta abar. Batzuetan, zerbitzuaren logelak ere bai.

• Beheko solairua edo solairu noblea: ondo apaindutako hall handi bat gurutzatu 
behar zen hara iristeko.  Bertatik sartzen zen “gela sozialetara”. Familiak bere bizitza 
egiten zuen gelak dira: jangela, liburutegia, aretoak, jaunaren bulegoa, terrazak eta 
abar. Hallean hasten da eskailera nagusia ere, goiko solairuetara daramana. Solairu 
noblea izena du bertan familia bizitzeaz gain, gonbidatuei harrera egiten zitzaielako han. 

• Lehen solairua: logelak eta jaun-andreen komunak zeuden, baita gonbidatuentzako 
gelak ere. Ohikoa zen haurrentzako gune bat izatea, haien jangelarekin, komunarekin, 
jolas gelarekin eta abarrekin.  

• Bigarren solairua: solairu horretan zeuden zerbitzuaren logelak eta ganbara. Oro har, 
hor zuten logela inudeek, baina ohikoa zen ere haurren solairu berean lo egitea, haiek 
esnatzen baziren edo gauean haien presentzia eskatzen bazuten ere.
Instalazio horiez gain, etxetzar horietako batzuek beren kapera edo otoizlekua, billar 
gela, erretzeko gela klasikoa, edo bisitentzako edo josteko “etxeko andrearentzat” 
bakarrik zen gela bat izaten zituzten.

    Kalearen zati honen amaierara arte jarraituko dugu. Ezke-
rretara biratu eta berehala, aurrean, gure hurrengo mugarria topatuko dugu.
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6. Anaibiena Txaleta (1927, 1959, 1966) — P Ondategi, 6

Ricardo Bastidak egindako proiektua da Ondategi urbanizazioan euskal estilo 
berriaren erregionalismoa ingeles eraginekoak ordezten duen bakarrenetakoa. 
Bere jatorrizko trazatua aldatu den arren, bere izaera historikoaren oinarriz- 
koena badu oraindik.
 Jatorrian, etxearen konfigurazioa Zabala doktorearen kaleko 7 zen-
bakikoaren berdina zen (Ondategi kalearen lehen zatiaren amaieran), baina 
eraberritu egin zuten 1959an, bi etxebizitza izan zitzan. Beranduago, 1966an, 
erre egin zen, eta M. Chapa arkitektoak birgaitu zuen. Orduan, sarbide nagusia 
albo batera eman zen, eta sotoan kokatutako garajerako sarrera zuzena egin 
zion. Bigarren solairua handitu zen, eta orduan hartu zuen egungo bolumetria 
kubikoa.

  Juana Bizcarra ibilbidearen hurrengo mugarria Ondategi kalearen 
ezkerrean topatuko dugu, 6. mugarri honen parean.

7. Txaleta (1927) — P Ondategi, 3

Eraikuntza hori, Ondategiko urbanizazio honetako gehienak bezala, Ricardo 
Bastidak egin zuen, eta baserri tradizional bat ekartzen du gogora, bere for-
magatik eta tximiniadun bi isurkiko estalkiagatik*10. Gainera, zuhaitz ugariko 
lursail batean dagoenez, badirudi natura betean dagoela.

Ba al zenekien...?
*10. Negua iristean, ikazkinak hasten ziren lanean. Lan gogorra zuten, bizkar gainean 
eraman behar izaten baitzuten ikatza, eta, batzuetan, hirugarren solairuraino eraman 
behar izaten zituzten 25 kiloko egur ikatzez, harri ikatzez, edo iduriz (gaztelaniaz, “cisco”) 
eta abarrez betetako zakuak. Erraza zen gizon horiek ezagutzea auzoan, aurpegia beti 
belztuta izaten baitzuten. Gaztelaniazko cisco aipatu dugu eta... Iturri oker batzuen 
arabera, izenak 1. eta 2. mugarrietan zegoen cisco (landare ikatz) biltegi bati egiten dio 
erreferentzia, baina ziurrenik ez. Badirudi “Cisco” izena bere semeetako baten izenetik 
datorrela: “Fran-cisco Javier”, baina dokumentuetan Javier agertzen da soilik.

    
 
   Aurrera jarraituko dugu Ondategi kalean barrena, kale horren 
bihurgune bereizgarriaren hasiera ikusi arte, ziurrenik, hango errepideetan ibil-
tzen ziren jolasean Juana Bizcarraren apopiloa eta bere lagunak... 7 zenbakian 
gaude dagoeneko, eta bertan dago hurrengo mugarria.

8. Txaleta (1927) — P Ondategi, 7

Fatxada nabarmena du: estalkipeko irekiera, egurrezko balkoia duena, bi 
suhesi txikik zedarritua. Beheko solairuan hegala duen arkupe laukizuzena du 
eta, gainean, egurrezko balkoia. Beste behin, diseinua Ricardo Bastidarena zen.

  Mugarri horren parean, kalearen eskumako aldean, haren eraikuntza 
ahizpa bat dugu, Ondategi kalea/urbanizazioa osatzen dutenen parekoa.
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9. Itxasalde Txaleta (1927*11) — P Ondategi, 8

Ricardo Bastidak egin zuen proiektua, eta txalet honek L itxurako oinplanoa 
du, gorputz nagusia eta zerbitzuarena lotzen baitira. Fatxadan ikusi ditzakegu 
eraikuntza mota horren motibo bereizgarriak: goiko solairuetako gezurrezko 
egur bilbadurak; leiho laukizuzenak; atetzar batera sartzeko atea, harlanduxko 
landatarrezko dobela arku apaldua duena, eta lehen solairuko balkoi korritua. 
Ukitu berritzailea da bi behatoki ingeles izatea (bay window), sarreraren albo 
banatan.

Ba al zenekien...?
*11. Konturatu al zara lau txalet hauek urte berean eraiki zirela, 1927an? Horrez gain, 

bitxikeria moduan, Ondategiko planoa 1916an diseinatu zen, eta lehen lau txaletak 
urte horretan bertan enkargatu ziren (gaur egunera arte iritsi zaigun bakarra Vilallonga 
txaleta da, ibilbide honetako 5. mugarria). Proiektua ia 1927ra arte geldiarazi zen, eta 
ez zen amaitu 1931ra arte. Azken lau urte horietan 19 etxebizitza eraiki ziren. 

   Aurrera jarraituko dugu, eta eskuma aldean, 8. mugarri honen 
ondoan, Juana Bizcarra ibilbideko Ondategi kaleko azken eraikina ikusiko dugu.

10. Ondargain Txaleta  (1928) — P Ondategi, 10

Txalet exentua da, Ricardo Bastidak diseinatutakoa, oinplano irregularra due-
na, estalki malkartsua eta lorategi interesgarri batek inguratua. Altxatuaren 
banaketa sustapeneko gainerako eraikinen berdina da: sotoa, beheko solairua, 
solairu nagusia eta estalkipeko solairua.
 Fatxadaren goiko zatian gezurrezko egur bilbadura da nagusi (baserrien 
egitura imitatzen duena), bistako adreiluzko horma zatiak banatzen dituena. 

   Zuzen jarraituko dugu, eta han, Ondategi kaleak Manuel Smith 
izena hartzen duen lekuan (deapie-k ibilbide bat du pertsonaia horri eskainia), 
eskuman, hurrengo mugarria topatuko dugu...

11. Txaleta (1929) — P Manuel Smith, 24

Eraikin honek berri ugari ditu aurrekoekin alderatuta: arkitekto berri batena da, 
Tomas Bilbaorena*12 (auzoan bi lan ditu, bestea Negubide kaleko 43 zenbakian), 
eta euskal estilo berrikoa bada ere, urrundu egiten da bi isurkiko eta laukizuzen 
itxurako oinplanoko baserriari lotutako ohiko parametroetatik. Apaingarriak ere 
tradizio oso ezberdinetatik hartzen ditu, gehienbat ingelesetik eta jauretxee-
netakotik. Edonola ere, elementu originalenetako asko, esaterako, dorrearen 
garapena eta apaindura soilarena, eraberritze batekoak dira, 1929ko jatorrizko 
diseinuak egurrezko bilbaduren apaingarri gehiago baitzituen.

Ba al zenekien...?
*12. Zugatzarte etorbidearen eta Ondategiren inguruan eraikitako etxetzarrek ezin hobeto 

islatzen dute Bizkaiak bizi zuen loraldi ekonomikoa. Burges berriek nahi zuten beren 
etxeek beraien dirutzaren eta posizio sozialaren garrantzia islatu zezaten. Horretarako, 
garaiko euskal arkitekto onenetakoak izan zituzten eskura. 
Hirigintzaren antolamendua Ricardo Bastidak egin bazuen ere, etxebizitzen diseinuan 
lau arkitekto aritu ziren aldi berean: Rafael Fontán, Tomas Bilbao, Estanislao Segurola 
eta Bastida bera.

    Hurrengo mugarria ondo-ondoan zegoen.
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12. Beti Alai Txaleta (1930) — P Manuel Smith, 24

Txalet exentua, laukizuzen itxurako oinplanoa eta bi isurkiko estalkia dituena. 
Sotoa, beheko solairua, lehenengoa eta estalkipekoa ditu*13. Kasu honetan, 
arkitektoa Estanislao Segurola izan zen. Eraikinaren artikulazio orokorra eta 
erabilitako motibo apaingarriak Ondategiko antzeko txaletetan daudenen 
tankerakoak dira. Dena den, fatxada nagusian estilo soilagoa darabil, goiko 
aldean horma atal lau luzituak eta zuriz margotuak eta gezurrezko egurrezko 
bilbadurak dituena. Ateburudun leihoak, irteten den gorputz eza eta arku 
apaldu baten azpiko sarrera.

Ba al zenekien...?
*13. Normalean, solairu horretan egoten ziren zerbitzuaren logelak. Zerbitzuan sukal-
dariak, gidaria, lorezaina, neskameak, inudeak*14, etxe andereñoak eta abar zeuden. 
Kanpoko zerbitzuak ere kontratatzen ziren, esaterako, koltxoigileak, koltxoietako 
artilea kentzeko, hautsa kentzeko eta harrotzeko lan gogorra egiten zutenak. Jostunak 
ere ibiltzen ziren, arropa egiten zutenak (luxuzko zerbait, garai horretan), konpondu 
egiten zutenak edo erabilera luzatzeko eraldatzen zutenak.

*14. Inudeei aurtzain, aurtzai, haurzain, seinzain, seizai edo neska pazka ere esaten zitzaien. 
Emakume horiek beren familiak uzten zituzten aldi baterako, beste familia batentzat 
egiten zuten lan, “inude lehor” moduan, haurrak zaintzeko, haiei irakasteko eta haiekin 
egoteko. Halakoa zen Juana. Bestela, “inude fresko” moduan, haurrak edoskitzeko, amak 
zailtasunak bazituen haurra elikatzeko edo hori ez egitea erabaki bazuen. Gaur egun, 
praktika hori (izendapen izugarri samarra du, XXI. mendeko gizartearen ikuspegitik 
begiratuta) ez da erabiltzen, baina aurreko mendeko 50eko hamarkadara arte bai.

  Manuel Smith kalearen eskuman hau ere, mugarri honen ondoan, 
ibilbidearen azken puntu nabarmena topatuko dugu.

13. Txaleta (1929) — P Manuel Smith, 20B/20A

Ibilbidea amaituko dugu Ricardo Bastidaren, Ondategi auzoko hirigintza pla-
na egin zuenaren, lan batekin, Ramón de la Sota Llanok 1916 eta 1931 artean 
sustatutakoarekin. Txaletak, besteek bezala, sotoa, beheko solairua, lehena 
eta estalkipekoa ditu. Elementu bereizgarrienak dira goiko aldeko bilbadura 
faltsuak eta fatxadaren aurrealdeko erdiguneko goiko leihoak, bistako adrei-
luzko paramentuen artekoak eta bi suhesi txikik zedarritutakoak. 
 Beranduagoko eraberritze batean sotoa eraldatu zen, eta sotoa eta 
beheko solairua fatxadan aurreratu zituen, arkudun atari zaharra ordeztuz eta 
leihatedun gorputz ireki berri bat sortuz. Haren gainean, terraza bat dago.
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14. Etxebizitza Atxikiak  (1985) — P Manuel Smith, 14

Gune horretan, aurreko mendeko 20ko hamarkadako Bastidaren edo Smithen 
arkitekturek eta 70eko hamarkadako Chaparen edo Kortazarrenek bat egiten 
diren lekuan, bukatzen da Juana Bizcarra ibilbidea, 1980ko hamarkadaren erdi 
aldeko etxebizitza eraikin honekin. Eskauriaza eta Olabarriren proiektua da, 
garai horretan nagusitu ziren etxe atxikien estilokoak.  Estiloaren oinarria da 
eraikin bakarra sortzea: hainbat programa sartuz, hainbat sarbide eginez, eta, 
batez ere, tratamendua modu globalean eginez, bloke moduan. 

Manuel Smith kaletik jarraituko dugu, Juana Bizcarrari, bere paseoei eta kideei 
agur esanez. Haien urratsei jarraituz, Bizkaiko auzo ederrenetako baten jaiotza 
ikusi ahal izan dugu, lursail hondartsuetatik nola sortu zen. 

Ibilbide hau pertsonetan eta paisaia adimenez eraldatzeko eta beren bizi kali-
tatea hobetzeko duten gaitasunean oinarritzen da. Getxon bizi zen Bizkaiko 
goi burgesiaren inguruan lan egin zuten zerbitzuko profesionalak aipatu nahi 
ditugu bereziki, garai horretako historiaren funtsezko parte bat baitira.

    Orain... jarraitu dezagun Manuel Smith kaletik! Eskuman 
utziko ditugu Cristóbal Valdés eta Lertegi kaleak (oraindik iraganeko paisaiak 
ikusi ditzakegu bertan, oraindik hor dauden pinuei begiratuta), Mesedeetako 
kalera iritsi arte. Bertan saltoki eta ostalaritzak establezimendu ugari daude, 
eta bertan indarberritzea gomendatzen dizugu, Ondategiko lorategi hiritik 
eta Zugatzarte etorbidetik egindako paseo honen ondoren beharko duzu eta.


