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Marina Ybarra (¿?- 1680)

Marina Ybarra Andra Marin XVII. mende erdialdean bizi 
izan zen baserritar bat izan zen. Garai hartako emakume 
guztiak bezala, hein handiagoan ala txikiagoan senarrak 
emaztearengan autoritate gorena zuen garai batean bizi izan 
zen. Orduan, emakumeek etxea zaintzen, soroa jorratzen, 
haurrak hezten eta zaharrak zaintzen zituzten. 

Marina Ybarraren lana, belaunaldi horietako emakume 
guztiena bezala, isila zen, baina ezinbestekoa. Dena den, 
haren izena historiaren artxiboetan gordeta dago, arrazoi 
triste baina adoretsu batengatik: gizonaren tratu txarrak 
salatu zituen lehen getxotarra izan zen.

Marina Ybarra 1663ko abenduaren 17an ezkondu zen; 
urtebete beranduago, Martin Uribarri senarra salatu zuen, 
eta 1680ko ekainaren 7an hil zen, bizi osoa lur hauek lantzen 
eman ondoren.
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Ongi etorria

Jatorrietarako ibilbidea da Marina Ybarra. Auzo honetatik, Getxoko 
Andra Maritik, hartzen du izena herriak, eta bertan hasi zen haren his-
tor ia, XII.  mendean, topatutako lehenengo arrastoen arabera. 

Urrun gelditu dira baserri bakan ba- 
tzuek iltzatutako zelaien artean eliza 
bakar-bakarrik ikusten zeneko irudi 
horiek, eta egun bizitoki gune bat da. 
Baina, zer iruditzen zaizu, lur hauen 
iraganetik ibiltzea nolakoa zen imaji-
natzera jolasten bagara?

         Borobia 
parketik abiatu eta Bidezabal kaletik 
aurrera egingo dugu, osasun zentroa 
eskuinera utziz, eta Aingeruaren etorbi-
dean eskuinera egingo dugu. Berehala 
(Jata kalearekiko bidegurutzean) aur-
kituko duzu Andra Mariko merkataritza 
eta ostalaritza guneetako bat. Gainera, 
aspaldidanik auzoari lotuta egon diren 
familiek gobernatutako negozioetan 
bezeroei eman ohi zaien arreta zaindua 
da nagusi establezimendu horietan.  
    Erosketaren bat egin 
behar baduzu, edo bideari jarraitu 

aurretik indarberritu behar baduzu, hauxe da unea! Lehen mugarria aurkitze-
ko, 1 minutu ibili beharko duzu oinez.
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Ibilbidea

1. Patxotenea (XX. mendearen lehen erdia) — P Aingeruaren etorbidea, 10

Igar dezakezunez, eta euskarazko etimologiak adierazten duenez, ‘Patxoren 
etxea’ zen, Patxo Garairena, alegia. Jatorriz, haren familia bizi zen lehen eta 
bigarren solairuetan, eta eraikinaren beheko aldea beste familia batena zen.
Eraikin horretatik oso hurbil zegoen Sarri*1 auzorako sarrera, duela minutu bat 
igaro dugun kafetegi mitikoaren (ezkerraldean dago) ia parean.. Orduan, jana-
ri-denda bat zen, eta, askoz lehenago, marmol lantegi bat.
 Jakin nahi duzu non dagoen eskola zaharra (XIX. mendetik aurrera 
martxan egondakoa)? Segi aurrera metro gutxi batzuk, Patxotenearen ondoan 
zegoen-eta. Harrizko zokaloaren gainean ezarritako solairu bakarreko eraiki-
nean zegoen eskola, eta 70eko hamarkadan etxebizitza gisa berrerabili zen.   

Ba al zenekien...?
*1. Egungo osasun-zentrotik (ibilbidearen hasieran igaro gara bertatik) Sarri kaleraino 

hedatzen zen auzoa —gaur egun desagertuta dago—. Sarri Aurre, Martintxune, Abedene, 
Dendariñe eta Bekoetxe baserriek, garbitoki batek, Sarriko eskolek eta Patxoteneak 
osatzen zuten auzoa. Gaur egun, eraikin horiek guztiak desagertu egin dira... bat izan 
ezik: Patxotenea!

   Andra Mariko baserri asko jada existitzen ez diren arren, haien 
izenak oraindik ere ikusgai daude auzoko kale eta estratetan... Jauregi baserriak 
aipamen berezia merezi du, haren aztarnak eta historia direla tarteko. Hurrengo 
mugarrian ikusiko dituzu haren jatorrizko aztarnak. Horretarako, etorbidetik 
jarraituko dugu, Oiz kalearekiko bidegurutzera iritsi arte. 

2. Jauregi Baserri Zaharra (XVII. mendearen amaiera) 
 — P Aingeruaren etorbidea eta Oiz, 18

Leku horretan zegoen Jauregi baserri zaharra. Jatorrizko eraikinaren hondarren 
bat ikus dezakegu oraindik ere, baina eraikin horretako horma bat baino ez da 
geratzen, gaur egun eraikitako txaletari atxikia. Jatorrizko eraikinaren hondarren 
bat ikus dezakegu oraindik ere, baina eraikin horretako horma bat baino ez da 
geratzen, txaletari atxikia.
 Baserri hau, Getxoko Martiartu dorretxearen*2 hondarren gainean eraiki 
zen (edo «haren ondoan», beste iturri batzuen arabera), eta han ordaintzen 
zituzten baserritarrek jaurerriko errentak*3. Bertan finkatzeko lursail hori auke-
ratu zutenek garbi zuten zergatia: artzaintzarako zelai zabalak ditu, itsasotik 
gertu dago arrantzan egiteko, eta ehizatzeko leku zabalak dauzka
 Getxoko elizateak, bertako gertakari, eztei lotura eta eskuratutako 
pribilegioak tarte, indarra hartu zuen eta Bizkaiko historiaren parte izatera 
pasatu zen, Gernikako Batzar Nagusietan botodun jarleku bat hartzeraino.   

Ba al zenekien...?
*2. Leinuez ari garela... Ybarra edo Ibarra, bere etimologiaren arabera: -ibarra, Andra 
Mariko auzo bat izateaz gain, etxe baten izena da, eta ez edozein etxerena, handik 
sortu baitzen Ybarrako kondeen leinua. Bitxikeria gisa, aipatzekoa da, 1629an, Marina 
Ybarrak (ez gara gure protagonistari*4 buruz ari, izen bera badu ere), Ybarra leinuko 
ondorengoak, Martin Larragoitirekin ezkontzean, ez zuela abizena galdu, garai hartan 
Bizkaiko foruak amaren abizena hartzeko aukera ematen zuelako hura etxandera, hau 
da, etxearen jabea, baldin bazen. Beraz, Marinaren alabak ere Ybarra abizena hartu 
zuen, eta baita haren bilobek ere. Gertakari horrek euskal matriarkatuaren ezaugarri 
bat uzten du agerian, hain zuzen ere emakumeek nolabaiteko autoritatea zutela.

*3. Sistema horrek berebiziko garrantzia izan zuen laborantzarako eta abeltzaintzarako 
lurren eta bizitegi-lurren birbanaketan. Bestalde, hamarrena ere bazen, hots, kristau 
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fededunek gurtzari eusteko eta behartsuei laguntzeko egiten zuten ekarpena; urtean, 
lurretik eta aziendatik (eta, ondoren, merkataritzatik) ateratako onuren zati bat ematen 
zuten. Era berean, jaun batzuek hamarrena hartu eta bizilagunen artean banatzen 
zuten, beren lurretan aberastasuna sor zezaten. Gainera, gizarte feudalean, jabeek 
bakarrik hartzen zituzten auzoaren kudeaketari buruzko erabakiak.

*4. Ezagunak egiten al zaizkizu Fadurako ibarreko uveak, Bizkaiko Etxebizitzak sozietateak 
egindako hormigoi armatuzko monumentu bati dagozkionak eta haren promozioetako 
bat behar bezala amaitu izana adierazten dutenak? Herriak horrela deitzen badie ere, 
2017az geroztik Maria de Ibarra izena du plazak, Getxon genero indarkeria salatu 
zuen lehen emakumearen omenez. Eta, jakina, Maria hori eta deapieko ibilbide honen 
protagonista, Marina, pertsona bera dira. Maria edo Mari euskal izenaren aldaera bat 
da Marina, eta, beraz, litekeena da eskribauek akats baten ondorioz aldatu izana hura, 
eta horrexegatik bi izenak erabili izana pertsona berari erreferentzia egiteko. Baina 
Martin Uribarri senarraren aurkako salaketaren (1664koa) froga ukaezinean oinarri- 
tzen bagara, eta bi izenak ezkontza-aktarekin erkatzen baditugu eta informazio hori 
heriotza-aktan ageri denarekin berresten badugu, Marina izena ageri da guztietan. 
Horiek horrela, genero berdintasunaren arloko gertaera aldarrikatzaile batengatik 
historiara pasa den pertsonaia horri Marina Ybarra izena dagokio.  

    Orain, Aingeruaren etorbidea jaisten jarraituko dugu (bide 
batez, 4. mugarrian bide honi izena ematen dion eraikina dago...) Maidagan 
kaleraino. Han, ezkerrean, herriko istorio gehien biltzen dituen eraikinetako bat 
dago: Benta.

3. Benta (1848, 1852, 1891, 1932) — P Aingeruaren Etorbidea eta Maidagan

Getxo hazi ahala, zenbait benta*5 izan dira herrian, eta, horietan, beste herri 
batzuetan bezala, jatekoa eta estalpea eman izan zaie bidaiariei edo inguruko 
jendeari. Guardako Aingeruaren baselizaren ondoan dagoen benta zen Getxoko 
garrantzitsuena. Jatorriz, Bentazarra ere esaten zitzaion, eta, XVIII. mendetik 
aurrera, Aingeruaren taberna ere bai.
1848ko artxiboetan ageri da toki honen lehenengo aipamena. Partikular batek 
alokatzen zuen udal-jabetza zen, eta haren betebeharra zen bilera-gela bat 
jartzea herritarren eskura. Horrez gain, jangarrien eta ardoen txikizkako sal-
mentan ziharduen.
1852an 1891n egindako eraberritze lanak gorabehera, 1932an, gaur egun eza-
gutzen dugun eraikina jarri zen jatorrizkoaren ordez. *Diotenez*6, pintxoen eta 
jangelaren kalitateagatik zen ezaguna Benta. Hainbat urtez, Getxoko herritarrak 
maizen zihoazen lokaletako bat izan zen. 

Ba al zenekien...?
*5. Etxebarritxikeran (‘Portu Zaharra etxez etxe’ app-aren arabera, Erribera kaleko 43. 
zenbakian dago etxe hori) ere bazegoen enkantera ateratzen zen taberna publiko bat 
(oraindik jardunean dago, bi tabernatan banatua), baina kasu horretan ez zegoen bil- 
tzeko eskubidea bermatzeko betebeharrik. Hori eta Benta dira Getxoko mota horretako 
establezimendurik zaharrenak. Miren Larrea ibilbidean, emakume hori hazi zen itsas 
auzo horren gainerako berezitasunak kontatuko dizkizu berak. Ez galdu!

*6. Ramiro Pinilla idazleak Benta, Guardako Aingeruaren baseliza (hurrengo mugarria) 
eta Erromako San Pedro basilikaren arteko harreman harrigarriaren berri eman zuen La 
tierra convulsa lanean. deapiek lan hori arretaz irakurtzeko gomendatzen du Ramiro 
Pinilla ibilbidean. 
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   Egarriak edo goseak baldin bazaude, hainbat ostalaritza-esta-
blezimendu dituzu bidegurutze honetan. 

   Jarraituko dugu aurrera? Ia parean, Maidagan kalean bertan, 
Guardako Aingeruaren baseliza dago.

4. Guardako Aingeruaren Baseliza (1649, 1981) — P Maidagan, z.g.

Tenplu txiki hau Andra Mari elizatik (ibilbide honetako 9. mugarria) oso gertu 
dago. Arkitekturagatik baino —egilea ezezaguna da, eta 1981ean zaharberritu 
zen— kokapenagatik*7 da garrantzitsua. 
 Getxoko toki estrategiko bat hartzen du: Errege Bidearen (Algorta eta 
Andra Mari lotzen zituen Aingeruaren etorbidean barrena...) eta Maidagan kalean 
zehar Andra Maritik Berangora doan bidearen elkargunea. Bi bide horiek bat 
egiten duten tokian egoteak getxotarrentzako erreferentzia geografiko bihurtu 
zuen baseliza*8.   

Ba al zenekien...?
*7.Guardako Aingeruaren baselizan ospatu zen, hainbat urtez, inguruko jairik ezagu-
nenetako bat: San Isidro, nekazarien zaindaria.  Ospakizun hori meza nagusi batekin 
hasten zen, eta, ondoren, erromeria bat egiten zen elizako zelaian.
Maiatzean, hamarnaka baserritar etortzen ziren inguruko parrokietatik ganadu azokan 
parte hartzeko edo jaiegunaz gozatzeko. Gaur egun, abeltzaintzako errituei lotutako 
jai gehienen kasuan gertatzen den bezala, festa horiek ospatu egiten dira oraindik 
ere —aldaketa batzuk egin dira—, eta istorioak oraindik ere ahoz aho dabiltza auzoko 
adinekoen artean. Nolanahi ere, ekitaldietako batzuek jatorrizko ospakizunak gogora 
ekartzen dituzte oraindik ere: herri bazkariak, dantzariek, probalekuko idi probek (11. 
mugarria), esku pilota txapelketak eta abarrek. Tradizioetarako belaunaldien arteko 
bidaia interesgarria benetan!

*8. Baseliza horretaz gain, deapiek hauek ere hartzen ditu barne: Santa Ana baseliza 
(Francisca Labroche ibilbidea) eta Santa Coloma baseliza (Elvira Larrazabal ibilbidea). 
Auzoa lehenengo eraikuntza horren inguruan antolatzen da. Bigarrenetik (baserri, errota 
eta baseliza multzo baten parte zen), berriz, Bolueko ibarraren bista ikusgarriak daude. 

       Guardako Aingeruaren baseliza atzean utzi eta 
Maidagan kaletik jarraituko dugu metro batzuk. Ezkerrera egingo dugu ikusten 
dugun lehenengo kalean, Intxorta kalean. Bide atsegin honen ia amaieraraino 
joango gara, Bizkargi kalea eskuinetara aurkitu arte. Kale hori hartu eta aurrera 
egingo dugu 7. zenbakira arte. 
 Orain, denboran beste bidaia bat egingo dugu, XXI. mendera itzultzeko.  
Baserri eta eraikin historikoak atzean utzi eta Andra Mariren irudi berrituago 
baterantz egingo dugu aurrera. 
 Ikus ditzagun jarraian kale hauek osatzen dituzten txaleten adibide 
nabarmen batzuk!

5. Altzuri Etxea (1964) — P  Bizkargi, 7

Familia bakarreko etxe honen egilea Juan de Madariaga arkitektoa da. Etxea-
ren lerroek eta neurriek pabilioi baten itxura ekartzen dute gogora. Ibarrera 
begiratzeko eta kokapen egokia aprobetxatzeko, lursailaren gunerik garaie-
nean kokatu zen. Kokapen horri esker, etxebizitzak inguruko eraikinek baino 
presentzia monumentalagoa du.
 Barrualdea arkitektura modernoaren esperientzia guztia erabiltzen 
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zekien birtuoso baten lanaren emaitza da, baina etxeko eduki handia du ere, 
eta material tradizional eta errazak erabili ziren egiteko.

   Metro gutxi batzuk aurrerago, Bizkargi kalean bertan, ibilbidearen 
unerik garaikideeneko etxebizitzen taldea dago. 

6. Etxebizitza Atxikiak (1990) — P Bizkargi, 8, 10 
Tipologia gorabehera, eraikinak jakin zuen egokitzen udan erabiltzen ziren 
familia bakarreko eraikinez jositako hiri-ingurura. 
 Etxebizitza atxiki horiek Eduardo Eskauriatza, Rafael Olabarri eta José 
Luis Nolasco arkitektoen lana dira (Getxoko Justizia Jauregiaren autoreak). 
Horien eraikuntzak mota horretako eraikinen ezaugarriak dauzka: pribatuta-
suna, jabetzen banaketa eta antolaketa lineala. 

    Bizkargi kalean gure urratsetan atzera egingo dugu eta 
ezkerrantz biratuko dugu Sollube kalean. Zure eskuinean aurkituko duzun 
lehen etxearen aurrean gelditu zaitez! 

7. Sans Gironella Etxebizitza  (1968) — P Sollube, 9

Etxebizitza berezi hau César Sans Gironella arkitektoak diseinatu zuen bera-
rentzat. Hegaletan, egitura osatzen duten profil metalikoak daude, l forman.
 Hiru solairu ditu: sotoa (garajerako), nagusia (etxebizitza dago bertan) 
eta teilatupea (ikasgela zegoen han).
 Agian imajinatu duzunez, etxe honen ezaugarririk nabarmena lau 
isurkiko estalkia da; zedrozko zurezko teilak ditu, tanalizatuta eta banalizatuta, 
eta ikasgelaren espazio garbi guztia argitzeko eta aireztatzeko leiho periferikoa 
dauka. Barrualdea Oregoneko pinuzko zurarekin estali zen.
 Dirudienez, konponbide horrek eragin japoniarra du, kultura horretan 
estalkia elementu estetiko garrantzitsua baita arkitekturen osaeran. Eragin 
bera ikusi daiteke solairu nagusian, trenkada irristatzaileen bidez gela bakoitza 
banandu (edo lotu) baitaiteke, bai eta lorategiarekin lotzeko moduan ere. 

   Sollube kalean barrena metro batzuk ibiliko ditugu hurrengo 
mugarrira heldu arte: gure ezkerrean aurkituko dugu bigarren etxea.

8. Egape Etxea (1964) — P Sollube, 6

Bere edertasunagatik, Bizkaiko familia bakarreko etxe berezienetako bat da, 
bereziki handia edo monumentala ez bada ere. Aitzitik, Juan de Madariagak 
egindako lan hau erosoa irudituko zaigu hasieratik, urte osoan zehar bertan 
bizitzeko eraiki baitzen. Ibarrera begira dago eta, hala, irudi lasaia eskaintzen du.
 Madariagak arkitektura garaikidearen ohiko elementuak erabili zituen 
etxe honetan, baina oso emaitza naturala lortu zuen. Ez al zaizu iruditzen etxea 
berez sortu dela espazio horretan?
 Etxearen solairu nagusiak T forma du eta lau zona bereizi eta indepen-
dentetan banatzen du orubea: batek sarbide erdi-publikoa dauka; beste bat 
zerbitzu-ataria da; beste zona batean, handiena dena eta orientazio onena 
daukana, lorategia, igerilekua eta bi terrazak daude (bat estalia eta bestea 
estaligabea); eta azken zona baratzerako diseinatu zen hasieran. 
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   Sollube kalean zehar jarraituko dugu dagoeneko ezagutzen 
dugun Maidagan kalearekiko elkargunera heldu arte. Ibilbide honen erdigunea 
agertuko da gure ezkerretara, Getxoko zero puntua deritzoguna: Andra Mariko 
eliza.

 Hurrengo mugarrira arte bazoaz, deapie gidarekin ikasiko duzu 1975. 
urtean Andra Mariko gune horretako kale batzuei Euskadiko mendien izenak 
eman zitzaizkiela, hala nola Intxorta, Bizkargi eta Sollube. Aipatutako azkenak 
686 metroko altuera du eta, bitxikeria gisa, nabarmendu beharra dago bere 
gailurretik Gernikako Batzar Nagusietara joateko deia egiten zela; hala, Bizkaiko 
bost deiadar-mendietako bat zen (gainerakoak Kolitza, Ganekogorta, Gorbeia 
eta Oiz ziren). Lurralde osoan ikusi daitezke horien gailurrak, eta seinale ozenak 
egiten ziren handik adarrekin nahiz beste material batzuekin egindako turuten 
bidez; seinale argitsuak ere egiten ziren, su handiekin.

9. Andra Mari Eliza (XII. mendea, 1745, 1868, 1973) — P Maidagan, s/n

Gaur egun dagoen eliza jatorrizko eraikinaren gainean eraiki zen, zeina, aurkitu 
diren hondarren arabera, XII. mendeko bigarren erdikoa baitzen. Hasierako 
eraikin hori hainbatetan eraberritu zen, alabaina, XVIII. mendearen erdialdean, 
eliza oso egoera txarrean zegoen eta ia osorik eraitsi behar izan zen. Juan de 
Bordak egin zuen proiektu berria, 1737 eta 1745 bitartean. XX. mendean, 1968tik 
1973ra, Cándido Arrietak eta José Luis Butrón eskultoreak birgaitu zuten.
 Jatorrizko eraikuntzatik ebakidura erromanikoaren aztarna batzuk soilik 
geratu dira: sakristiaren ate baten kapitela, leiho bat*9  ebanjelioaren hormako 
azken zatian, eta beste leiho bat horma bereko bigarren zatian.
 Erabilera liturgikoaz gain, Andra Mari eliza topagune garrantzitsua 
izan da auzoko bizitzarako. Kanpai-hots desberdinak zeuden, deialdi-motaren 
arabera. Elizpea «udaleko bilera-gela» gisa erabili izan zen batzuetan, eta 
oraindik dagoen harrizko mahaiaren inguruan egiten ziren bilerak.
 Estilistikoki, Andra Mari eliza barrokoa da, Bizkaian garai hartan ohikoa 
baitzen. Tenpluari izena eman dion Andra Mariaren irudiak eragin flandriar 
nabarmena du. Sarrerako ateburuaren gainean*10 , Getxoko jaunen familiaren 
armarri bat dago. Kanpandorrearen atzealdeko fatxadan armarri bera dago, 
eta horra joatera animatzen zaitugu (hurrengo mugarria) dagoeneko elizatik 
ibili bazara edo tenplura sartu bazara*11 kultu-orduetan bisitatu duzulako. 

Ba al zenekien...?
*9. Agian zure interesekoa izango da tenpluko aztarna erromanikoak nola agertu ziren 

jakitea... Aurkikuntza gehienetan gertatu den bezala, kasualitatez izan zen. Korua argi 
naturalarekin argiztatu nahi zuten eta, bao bat irekitzean, behinola leiho bat izan zite-
keenaren betelaneko material erromanikoa agertu zen, besteak beste kapitel bat eta 
zutabe bat. Horrela, zati horiek berreskuratu zituzten eta argi-sarrera bat birsortu zuten.

*10. Antzina, gaur egun bitxiak izan daitezkeen arauak zeuden elizara sartzeko. Gizonak 
eta emakumeak bereizita zeuden elizan eta emakumeek burua estali behar zuten 
derrigorrez; gainera, debekatuta zeukaten bularrezurra agerian izanda Jauna hartzea, 
nahiz eta beloz eta bestelakoaz ezkutatu. 

*11. Elizaren barruan, baserri bakoitzak bere familiaren hilobia zeukan, eta bertan 
ehorzten ziren XIX. mendearen erdialdera arte. 1868. urtean eliza eraberritu zenean, 
zurezko zorua jarri zen, eta betiko itxi ziren hilobiak. Kanpandorrearen azpian jarri zen 
hilerri berria, gaur egungo kokapenera lekualdatu zuten arte (bertan amaitzen da 
Marina Ybarra ibilbidea). Hezurtoki horretan hilarri bat eta hilobi-harri bat jarri ziren. 
Lehenak, alde batean, Jauregi baserriaren gurutzea du grabatuta, eta, bestean, Arteaga 
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baserrikoa (Getxoko Goierri). Bigarrenak sinbolo masoiak ditu: konpasa eta eskuaira 
(zuzentasunaren irudi), katea (batasuna) eta izarra (perfekzioa). Elizakoek diotenez, 
norena zen adierazten zuen inskripzioa ezabatu zuten anonimotasuna zaintzeko, 
hezurtokian agertzen zen izen bakarra baitzen.

10. Andra Mari Elizako Kanpandorrea (1745, 1868, 1973)
Egon! Kanpandorreko fatxada ikusteko eskumarantz biratu aurretik, deapie 
gidak monolito bati erreparatzea gomendatzen dizu, elizako ertzetik gertu 
dago eta eguzki-erloju bat du, ikusten al duzu? 
 Mairuaren Dorrea da, zeina XX. mendearen amaieran lekualdatu bai- 
tzuten kokapen horretara. Hasieran Algortako hilerri zaharra behinola egon 
zen gunearen atzean zegoen, hau da, gaur egungo Agirre Lehendakariaren 
plazan (Miren Larrea ibilbidea handitzeko 4. mugarria). Dorrea auzoko gazteen 
elkargune zen, baratze eta ardien larreen artean. Dorreak harri esferiko bat du 
goian, eta horren azpian eguzki-erloju bat dago, jatorrizko kokapenean zegoen 
erloju metalikoaren alegoria. Zenbaki erromatarrekin adierazten dira orduak, 
goizeko 06:00etatik (VI) arratsaldeko 18:00etara (VI), goitik behera grabatuta. 
Ez du hagaxka jartzeko zulorik; hortaz, ez dago funtzionamenduan. 
 Horrez gain, ilargi bat eta eguzki bat landu dira bertan, bai eta Danak 
jo Azkenal il («Denek jo azkenak hil») mezua ere. 
  Eta orain... kanpandorrearen ikusgarritasunari erreparatuko diogu, bere 
fatxadan arreta jarriz.  
 Arkitekturari dagokionez, dorrea elizaren ardatz nagusitik zertxobait 
mugitu da lekuz; lau atal ditu, eta kupula bat du amaieran. Berangoko hare- 
arrizko harlanduz egina dago.
 Fatxadari dagokionez, lehen aipatutako hezurtokiaren gainean, zeinak 
hilerri zaharraren hondarrak biltzen baititu, José Luis Butrón artista bilbotarrak 
Getxoko baserrien izenak zizelkatu zituen, alfabetikoki ordenatuta («...inor ez 
zedin baztertuta sentitu...»). Horrez gain, Getxoko armarria eta Caltea daguia-
nac bizarra lepoan («Kaltea dagienak bizarra lepoan») legenda daude bertan. 
Alegia, gaizki jarduten duenak beti kontuz ibili behar du, edozein unetan etor 
baitakioke zigorra.
 Grabatutako hitzen ondoan, hainbat motibo daude, Getxoko baserrietako 
fatxadetan zeuden irudiak. Andra Mariko historiarekiko maitasuna erakutsiz, 
Butrón toki horietara joan zen irudi horiek biltzeko eta paperean marraztu 
zituen, ondoren zizelkatzeko. 
 Guztira, 166 izen inguru bildu dira fatxadan. Batzuk dagoeneko desagertu 
dira, hala nola Matxikortiñe baserria, zeina Dolores Aguirreren (deapie gidako 
protagonistetako baten alaba: Francisca Labroche, bere ibilbidea ezinbestekoa 
da) neba-arrebek trukatu baitzuten Areetan jarauntsitako lursailen zati pro-
portzionalarengatik. Hala ere, batzuek oraindik diote auzo honek landa-izaera 
duela, jatorrizko larreetako batzuk*12, zuhaitzak eta estrata hunkigarriak man-
tendu dituelako. Horren adibide dira Diliz eta Muroa baserriak; aipatutako azken 
baserriaren zuraje apaingarriak Manuel M.ª Smith (berriz ere, deapieko ibilbidea 
daukan beste pertsonaia bat) bultzatu zuten bere apaingarri onenetako batzuk 
egitera, euskal estilo berrikoak.

Ba al zenekien...?
*12. Bereziki auzoaren ekialdean, non baratze ugari (tomateak, piperrak, piperminak...), 
fruta-arbolak (sagarrondoak, hurrondoak, zitrikoak, kiwi-landareak, pikondoak, ara-
nondoak, gereziondoak...) eta behien nahiz ardien abeltzaintzako ustiategiak baitaude.  

  Hurrengo mugarrira heltzeko ez gara asko mugitu behar, kalea 
gurutzatu baino ez. Ia aurrez aurre, eskuinera, Andra Mariko kiroldegia dugu; 
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hainbat instalazio daude bertan, besteak beste probaleku zaharra, oraindik 
erabiltzen dena.

11. Andra Mariko Kiroldegia (1985) — P  Maidagan, z.g. 
Bigalbi arkitektura-enpresaren lana izan zen eta honela deskribatzen dute: 
«proiektuak bolumen handiak hartzen ditu barne; goialdean liburutegi bat dago, 
behealdean dagoen kirol-gunearen goian. Espazioen etengabeko iragazkor-
tasuna lortu nahi da, gardentasunen jokoaren bidez».
 Probalekua herri-kulturara oso lotuta dagoen tokia da*13, non harri handi 
bat arrastatu behar baitute aurretik ezarritako denbora-tartean. Beste hainbat 
herri-kirol ere egiten dira, besteak beste aizkolari-probak eta trontza-probak. 
Getxoko probaleku honetan kirol horiek mantentzen dira gaur egun, eta horiez 
gain beste diziplina batzuk ere egiten dira, esate baterako arku-tiroa.
 Probalekua herri-kulturara oso lotuta dagoen tokia da*13, non harri 
handi bat arrastatu behar baitute aurretik ezarritako denbora-tartean. Beste 
hainbat herri-kirol ere egiten dira, besteak beste aizkolari-probak eta tron-  
tza-probak. Getxoko probaleku honetan kirol horiek mantentzen dira gaur 
egun, eta horiez gain beste diziplina batzuk ere egiten dira, esate baterako 
arku-tiroa.

Ba al zenekien...?
*13. Gaur egungo konnotazioak gorabehera, kirol horiek eta golfak oso jatorri sinpleak 
dituzte. Lehenak landa-ingurunearen lan-jardueretatik sortu dira, eta txapelketarako 
moldatu dira. Bigarrenari dagokionez, erromatarrek antzeko zerbait egiten zuten jada, 
makil kurbatu batekin eta lumekin egindako bola batekin. Kirola interesatzen al zaizu? 
Deapiek Elvira Larrazabal ibilbidea gomendatu nahi dizu; Estatuko lehen emakume 
golflaria izan zen, eta ibilbide horrek udalerriko kirol-guneak biltzen ditu.

  Kalea zeharkatuko dugu berriz, Andra Mari elizaren ondoan dagoen 
eraikina ikusteko. 

12. Batzokia (Andra Mariko Eskola Zaharra) (1770) — P  Maidagan, 59

XVIII. mendea hasi eta denbora luzez, udaleko bilerak Andra Mari elizaren 
elizpean egiten ziren. Topaketa horietarako leku egokiagoa aurkitu nahian, eli-
zaren atzean etxe hau eraikitzea erabaki zuten, zeinak ekitaldi publikoen aretoa 
izango baitzuen. 1770. urtearen inguruan eraiki zen, eta udaletxe gisa erabili 
zen XIX. mendean neskentzako eskola publiko bihurtu arte (ibilbide honetako 
1. mugarrian aipatutakoaren ostean). Ondoren, XX. mendearen hasieran, Andra 
Mari Eskola eraiki zen Maidagan kalean, gaur egun Geroa Ikastola dena. 
 Eraikuntzari dagokionez, nabarmentzekoa da baserriaren alde batean 
dagoen ataripea. Halaber, deigarriak dira euskal arkitekturaren elementu klasiko 
eta tradizionalenak: adreiluzko fatxada, zurezko bilbadura eta balkoi jarraitua.

  Gaur egun, EAJ alderdi politikoaren egoitza soziala da, baita ostala-
ritza-establezimendu bat ere. Natura eta historia tradizionala uztartzen dituen 
toki hau paregabea da ibilbidean atsedena hartzeko eta indarberritzeko.

   Gure protagonistak naturaz gozatuko lukeen moduan gozatzen 
jarrai- tzearren, Andra Mari elizako dorretik abiatzen den oinezkoentzako bidea 
hartuko dugu. Zuhaitzez jasotiako bidea da, zeinak Maidagan eta Bosgarrena 
kaleak lotzen baititu eta non ondoen mantenduta dauden Getxoko etxebizitza 
zaharrenetariko bat baitago. 
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13. Bostgarrena Baserria — P Bostgarrena, 5

Balio historiko handia duen eraikina dugu aurrez aurre. Egoera ezin hobean 
mantendu den baserria da, gune horretan gaur egun geratzen diren gutxie-
netako bat. Baserria dagoen kaleak*14 eraikin zaharraren izena hartu du.
Líbano jaunak eraiki zuen eta jatorriz ez zen ohiko baserri moduan diseinatu*, 
baizik eta hilerriko langileak bizi ziren etxebizitza moduan. 

Ba al zenekien...?
*14. Baserri horren inguruan zegoen zelaian kanpatzen zuten Getxora beren ardiekin 

iristen ziren artzain trashumanteak. Ardiez gain, batzuetan txakur bat edo asto bat 
eramaten zuten, bidaietan janaria edo arropa eramaten lagundu ziezaien. Bitxikeri 
gisa, 1978. urtean azken baimena eskatu zitzaion Getxoko Udalari artaldea udalerri-
ko larreetan ibili zedin. Fredi Paia eta Aitor Gisasola getxoztarrek transhumantziari 
buruzko dokumental interesgarri bat egin dute: Akabuko Martxea.

Baina, zelakoa ote zen Marinaren edo Andra Mariko beste hainbat baserri-
tarren bizitza? Karla Llanos getxoztarra hizpide dugun auzoari lotuta dago 
eta honela azaldu ditu bere bizipenak berak sortutako Memorias de Getxo 
izeneko blogean:
 « [...] Euskal baserrietako bizitza gogorra izan da beti. Horiek aurrera 
ateratzeko, familiako kide guztiek egiten dute lan, umeek eta adinekoek barne, 
egun osoan zehar, urteko egun guztietan. 
 Emakumeek, besteak beste, behiak jezten zituzten, ortua jorratzen 
zuten, txerriak, untxiak eta oiloak elikatzen zituzten, jana prestatzen zuten, 
etxea zaintzen zuten, arropak garbitzen zituzten eta etxeko beste hainbat lan 
egiten zuten.
 Gizonak ez zeukan lan-ordutegirik. Beren lanaldian askotariko jarduerak 
egiten zituzten: itxiturak edo gurdia konpontzen zuten, goldatzen zuten... eta 
eguzkiaren azken orduak ere aprobetxatzen zituzten landako lanak egiteko. 
 Baserrian zahartzeak ez zekarren erretirorik, ordea: emakumezko 
zaharrek jana prestatzen, garbitzen, oiloak zaintzen eta elikatzen, arrautzak 
jasotzen, txerrientzako jana banatzen, txerri-korta garbitzen eta abarretan 
laguntzen zuten. 
 Baserri guztietan gauez, sutondoan, beti zegoen amamaren bat, lanpe-
tuta, artoa, babak edo ilarrak aletzen. Orokorrean isilik egoten zen, baina beti 
lanean [...].»

Ohiko istorioen oroitzapen kutun horrekin, amaiera emango diogu Marina 
Ybarra ibilbideari.  


