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Miren Larrea (1922-2014)
Santurtzin jaio zen arren, Miren Larrea Aguirreren bihotza beti izan zen Portu Zaharrekoa, bertan bizi eta hil zelako.
Zierbenarra zen José Larrea del Hoyoren eta arraina Erandion
saltzen zuen Portu Zaharreko Josefa Aguirre Echevarríaren
alaba zen.
Miren zortzi seme-alaben arteko zazpigarrena izan zen
eta horiekin guztiekin batera hiru urte egin zituen erbestean
Donibane Garazin (Iparraldean). Urte batzuk beranduago
neskame aritu zen Zugatzarte etorbideko etxe batean, 1951.
urtean ezkondu zen arte.
Jakin-min handiko emakume honen irribarrea kutsakorra
zen, eta auzokideen bizitza hobetzeko lan egin zuen. Bada,
bere laguntasun eta ospakizun espiritua gaur egunera arte
iritsi da, eta Getxoko txoko txiki honen ezaugarri nabarmenetarikoa da.
Bere olerki eta argazkien bidez ibilbide honen protagonistak Getxoko tokiak islatu ditu eta, bereziki, Portu
Zaharreko jendea.
2013an “Miren Larrea, Alma del Puerto” liburua argitaratu zen. Argazkilari autodidakta moduan sari asko irabazi
zituen. Hori ez ezik, urte askotan zehar bere auzoko bizitza
eta jendea erretratatu zituen eta Portu Zaharraren iturri
dokumental aparta eratu zuen, gaur egun udal artxiboan
(San Nikolas plazan) gordeta dagoena.

Ba al zenekien...?
*1. Miren Larrea, Alma del Puerto liburuaren estraktua.
Nire Portu Zahar maitea, nire amaren sorlekua, lehen urratsa eman zuen
lekua, emakume egin zen tokia.
Horregatik, nire Portu Zaharreko harri bakoitza altxor bat da, txoko bakoitza
oroitzapen bat.
Nire Portu Zahar maitea, nire amaren sorlekua.
Miren Larrea 1985-05-15
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Ongi etorria
Portu Zaharreko hondartzaren alboan gaude. Garai batean, leku hau
izan ohi zen auzoko gazteek gogokoen zutena bainu bat hartzeko. 2011. urteaz
geroztik, bizilagun berezi bat dauka: Getxoko sirenoa. Marcos López argazkilari
argentinarraren lana da Portu Zaharreko murrutzar handian kokatuta dagoena.
Portu Zaharreko hondartza txikia San Nikolas jaietan (abuztuak 12) kuadrillek egiten dituzten ekintza tradizionalen lekuko da. Nasapuntakoaz edo
donibane-zuhaitzaz ari gara. Enbor bat jarriko da xaboiez edo koipez igurtzia. Horretan zehar ibili edo igo behar da, bertikalean edo horizontalean
jarri izanaren arabera. Muturrean
bandera ipiniko da eta lortzen duenak irabaziko du. Bigarren jarduera
jasoaldien ingurukoa da. Ahalik eta
denborarik gehiena eutsi behar zaio
zakuari (lehen antzara). Portuko
alde batetik bestera soka lotuko
da eta zakuaren euskarri izango da.
Jai horietan, Portu Zaharra musikaz
eta kultura jardueraz blai egoten
da, marmitako lehiaketa ezaguna
barne, kuadrillen jaitsiera... Ez galtzeko modukoa!
Udalerriko txoko honek Portu Zaharreko jendeak itsasoarekin
zuen harremanaz, arrantzale portu
bateko jardueraz eta auzoko bizitzaz hitz egiten digu. Erakusten du
auzokoek, denborak aurrera egin
ahala, Getxoko tradizio gune honen
esentzia gordetzeko borrokatu
dutela... Giro honen parte izatera
animatzen zaitugu, eta txibierro
batzuk, magurioak (karrakelak), txakolina edo tabernetako barretatik erakarriko
zaituzten beste gutizia batzuk dastatzera.
Bizilagun kuttunetarikoa den Miren Larrearen eskutik, ezagutu kaleak, Portu
Zaharreko plaza... Eta kultur paisaia honen historia ere bai (Eusko Jaurlaritzak
Interes Kulturaleko Ondasun gisa izendatua). Portu Zaharretik pixkanaka gorantz
joango gara, zabalgune naturalari jarraituz, Algortako elizetako baterantz eta
San Nikolas plazarantz. Ia gelditu ere egiten ez den bilera eta jolas espazioa da.
Plaza bien arteko lotura argia bazen ere, Portu Zaharreko jendeak Algorta
“beste auzo bat” gisa ikusten zuten. Ba al zenekien?
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Ibilbidea
1. Portu Zaharra (1967)

Bizkarrean hondartza txikia uzten baduzu, Portu Zaharreko eraikuntzetarantz
begiratuz gero, ziurrenik, deigarriena eskailera da. 2018an igogailua instalatu
arte, auzorako sarbide bakarra zen portutik, eta bizilagunek hainbatetan jaitsi
eta igo dituzte. Gaur egun topagunea da kanpotar eta getxotarrentzat, bai eta
lehenago azaldutako San Nikolas jaietako harmaila inprobisatua ere.
Benetakoa. Liluragarria. Alaia. Hiru adjektibo hauek Portu Zaharraren arima
jasotzen dute. Bisitatzen dutenek beti onartzen dute itsas giroko esparru polit
honek kale aldapatsuetan sartzen diren guztiak maitemintzen dituela. Zu ere
harrapatuko al zaitu?
Leku honek Portu Zaharreko jendeak beti itsasoarekin izan duen harremana
gogorazten digu, arrantza portu moduan izan duen jarduera eta nola pertsonek
komunitatea egiten duten eta denbora gorabehera udalerrian tradizio handikoa
den txoko honen nortasuna mantentzeko borrokatu diren...
Aspaldi, hemen arrantzaleen eta marinel trebeen familiak bizi ziren (eta
batzuek oraindik bertan diraute). Bilbora zihoazen itsasontziei “laguntzen”
zieten itsasadarrera sartu eta bertatik irteten.

Baina zergatik “lagundu” behar zitzaien itsasontziei...?
Hona hemen erantzuna:
XX. mendearen hasierara arte Abran (zure aurrean duzun itsasadarraren izena)
nabigaziorako baldintzak ez ziren oso egokiak: dikerik eta kairik ez eta korronte,
arroka eta, batez ere, hondar-bankuak. Azken horiek Evaristo de Churrucak
proiektatutako Burdin Kaiari esker deuseztatu ziren.
Kanpoko kapitainentzat arazoa zena, Portu Zaharreko eta inguruko herrietako arrantzaleentzat lan-aukera zen. Lema esaten zitzaion. Lema-gidariak
arrantzaleak izan ohi ziren eta Nerbioiko Abraren baldintzak ezagutzen zituzten.
Itsasontziren bat hurbiltzen zela ikusten zutenean, beren ontzietan ateratzen
ziren hondar-bankuen arriskuak adierazi eta gaindi zitzaten gidatzeko. Era
berean, lankidetzan aritzen ziren Naufragoen Etxearekin. Etxe horren lana
Horacio Echevarrietaren eskutik ezagutuko duzu bere ibilbidean...
Baina, nola eta zergatik sortu zen hemen Getxoko herrigune arrantzalea?
1627an sortu zen, eta gaur egungo ezaugarriak ikusita, esan daiteke inoiz ere
ez zela oso handia izan, ez baitzegoen merkantzia kargarik. Agian imajinatuko
ez zenuen arren, kaian lotuta egoten ziren arrantza ontziak*2 ez ziren asko.
10 1740an eta soilik 4 1847an... Garai horretan, Portu Zaharrean bizi zirenek
txalupa-garraio bat zeukaten, Portugaleterainoko bidea egiten zuena. Bertan
saltzen zuten arraina eta Andra Mari nekazal auzotik ekarritako barazkiak.
“Zaharra” adjektiboa erabiltzen hasi zen 1905ean portu berria eraiki zenez
geroztik (ezin duzu galdu oinez egiteko Evaristo Txurrukaren ibilbidea; izan ere,
azaltzen da nola egin zen kostalde hau eraldatu zuen obra handia). 50eko
hamarkadan Portu Zaharra handitu zen eta bete egin zen hormaren eta kostaldearen arteko espazioa. Hala, garai batean igerilekuak egon ziren gune bat
egin zen. Gaur egun erabilera anitzeko berdegunea da; kontzertuak eta jai
herrikoiak egiten dira bertan, eta bioparkea ere badago, besteak beste.
Udalerriaren kokalekua estrategikoa da, itsasontziak Bilbora sartzen diren
tokian baitago. Horregatik eraiki zen ipar-ekialderantz eta ez iparralderantz,
euskal kostaldeko portu gehienetan bezala. Topografia zail horrek behartuta,
Portu Zaharreko etxeak pilatu egiten dira, eta espazio txikietan eraikitzen dira.
Agian zuri ere irudituko zitzaizun “bata bestearen gainean” eraikita daudela.
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Ba al zenekien...?
*2. aur egun, Portu Zaharreko kaitik itsaslabarraren ondoko harrien gunera arteko
eremuan kirol arrantza praktikatzen da. Hemendik hainbat espezie tentatu daitezke,
hondora nahiz kortxoz, eta distantzia handira jaurti eta urraburuak ere bila daitezke...

Puntu horretatik abiatuta, Portu Zaharrerantz igotzen hasiko gara, Miren Larreak
horren ondo ezagutzen zuen arrantzale auzo hau horren berezi egiten duten
txokoetan barrena ibiltzeko. Bi bide daude:
Igogailutik. Horretarako, aparkalekurantz doan bidea jarraitu
•
beharko duzu, eskumara biratu eta metro batzuk aurrera egin harik eta
egiturarekin topo egin arte (2. mugarria eskaileran dago, beraz, 3. Mugarrian
elkartuko gara!)
aurrean dugun eskaileratik, beheko gunean duen gune bitxi bati
•
erreparatuko diogu. Eskaileraren erdibidean, ezkerrean, hurrengo mugarria
topatuko duzu.

2. Asuerka Plaza

Asuarka plaza (artzu- harri hitzaz eta -zu aurrizkiaz gehi arka hitzaz osatua),
ahozko hizkeran Suerka esaten zaiona. Toki horretan antzina koba txiki bat
zegoen, Gerra Zibileko bonbardaketetan babesleku moduan eta Portu Zaharreko emakumeen biltzeko gune moduan erabili zena, garbitegia ere bazelako.
Eskailera guztiak igoko ditugu, harik eta deapieren Miren Larrea
ibilbideko hurrengo mugarria topatu arte, ezkerrean.

3. Erriberamune

Gaur egun, leku honetan bi eskultura daude, Portu Zaharreko antzinako bi ofizio
irudikatzen dituztenak: Arrantzalea eta Sardina-saltzailea (hurrenez hurren,
Luis Iñiguez eta José Luis Butrónen obrak).
Erriberamune talaiatik kontrolatzen ziren estuarioko joan-etorriak, barraren
eboluzioa eta Bilborantzako trafikoa. Izan ere, faktore horiek erabakigarriak
ziren portuko jendearentzat. Karel horretatik, halaber, galernak ikusten ziren
eta, aldi berean, horiek igaro eta lurrera nahiz itsasora lasaitasuna itzultzeko
zain egoten ziren herritarrak.
Karel horretan bermatutako marinel*3 zaharren irudia da Miren Larreak
bere argazki oroitzapenetan gorde zuen Portu Zaharreko bereizgarrietako bat.
Segi dezagun auzo honetako txoko gehiago ezagutzen!
Ba al zenekien...?
*3. Herri hizkeratik datorren deitura maitekorra da Txo: mutiltxo. Eskifaiako kiderik
gazteena izendatzeko erabiltzen zen. Txoa zen ohetik lehena altxatu behar zuena
(lehorrean zuen betebeharretariko bat etxez etxe marinel guztiak arrantzara edo
lemazaintzara joateko iratzartzea zelako) eta ontzira sartzen azkena. Gaur egun, Txoaren
irudia jaietako ikur bilakatu da, eta festen amaieran erre egiten da murrutzarrean, jaiei
hurrengo urtera arte agur esateko.
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Miren Larreak poema batean azaltzen du XX. mendeko Txo baten bizitza
gogorra:
“Umeak, ume bat Txo zen,
Goizeko hiruretan
Jaiki behar zuen
Atez ate abisatu
Eta ondoren itsasora joateko”
Ibilbideari jarraituz, Erriberamune ondoan arkupe luze bat topatuko
dugu... Hurrengo mugarria da!

4. Etxetxu — P Portuzarra, 10

Etxetxu izenez ezaguna den eraikina Algortako Arrantzaleen Kofradiak*4 eraiki
zuen bilerak egiteko. Lehenago, bilera horiek Andra Mari elizako hilerriaren
ondoan eta Portu Zaharreko San Nikolas ermitan egiten ziren. Gainera, denbora
tarte txiki batez Getxoko udaletxea izan zen...
Gainera, Erriberamuneko karelean jarri ordez, egun euritsuetan babesteko
eta Abrari begira jarraitzeko lekua zen, eta gaur egun ere hala da. Arkupe luzeak
portuko espazio publiko nagusia izaten jarraitzen du.
Miren Larreak kontatzen zuen beti zegoela zalaparta, jendea jolasean...
esku pilotan ere bai!
Ba al zenekien...?
*4. Portuko patroi tradizionala den San Nikolas Barikoaren oraingo erreplikak kofradiaren
lehenengo egoitzari egiten dio erreferentzia. Gerora, San Nikolas ermitan kokatu zuten.

5. Portu Zaharreko Plaza

— P Portu Zaharreko plaza

Etxetxu bera da Portu Zaharreko plazari forma ematen dien eraikinetako bat, eta
kale estuez osatutako labirinto antzeko auzo honetako espazio ireki bakarra da.
Terrazetan jartzea gozamena da, eta magurio (karrakela) batzuk,
pintxoak edo txibierroak jan ditzakegu. Kalimotxo*5 bat nahi?
Toki ezin hobea da bizilagunak ipar-ekialdeko haizetatik babesteko tamaina
txikiko ate eta leiho hauek ikusteko. Edo etxebizitza batzuetara sartzeko kanpoko
eskailerak. Horietako batzuk bi pisutan banatuta zeuden, eta sarri, horietako
bakoitzak hainbat alde zituen. Hala, gerta daiteke zaila izatea aurrean dituzun
atariak zein etxe edo solairuri dagozkion jakitea... Gainera, baratzeak zeuden
tokian etxe berriak egin ziren.
Ikusten duzu beheko solairuan pertsiana bat duen etxea (duela ez asko
denda bat zen)? Goian bizi izan zen Miren Larrea, 14-15 urterekin itzuli zenean,
bi nebarekin batera Donibane Garaziko (Behe Nafarroa) erbestealditik.
Urtero, Corpus festarekin (Pazko igandearen osteko 60 egunetako jaia)
bat etorriz, eta santuari harrera egiteko tradizio kristauarekin lotuta, etxeak
kareztatzen dira eta balkoiak loreekin apaintzen dira.
Corpusa jai tradizionala da, Algortan 150 urte baino gehiagoan ospatu
dena. Getxoko Udalaren 1870ko ekainaren 10eko akta liburuan jasota azaltzen
da. Plaza horretan bertan meza bat egiten da Biotz Alai abesbatzarekin, eta
sardina-jan herrikoia ere bai.
Ezagutu nahi duzu etxebizitza bakoitzaren historia horietan bizi izan zirenen
eskutik? Deskargatu Portu Zaharra, etxez etxe aplikazioa eta ezagutu, oikonimiaren (etxeen izen propioak aztertzen dituen onomastikaren adarra) bidez
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eta bertan bizi direnen eskutik, auzo honen berezitasunak. Deapiek horietako
batzuk azalduko dizkizu jarraian...
Ba al zenekien...?
*5. Kondaira herrikoiak dioenez, kalimotxoa hementxe bertan asmatu zen, Portu Zaharrean 1973ko jaietan. Dirudienez, Antzarrak kuadrillaren txoznako (tabernako barra
duen kaseta) ardoa pikatuta zegoen eta zerbaitekin (Coca-Cola) nahastea erabaki
zuten, zaporea hobetzeko asmoz. Kondaira are gehiago apaintzeko, Kalimero eta
Motxo izan ziren Kalimotxo-aren formula aurkitu zuten kuadrillako kideak, eta haien
izenez batailatu zuten edari freskagarria

Plazako irteerarantz joko dugu eta ezkerrean, Erribera kalera iritsi
baino lehen, etxe eder bat topatuko dugu... Zer esan nahiko du bere izenak?

6. Sarrantxena Etxea (1976) — P Portuzarra, 2 / Erribera

Etxe hau jatorriz bere mugakidea zen Etxezarra etxearen soloetan eraiki zen.
Sarrantxa hitzak hainbat esanahi ditu: “Txakurren burdinazko lepokoa”;
“asto eta zaldientzako freno antzekoa”; “ateen eta leihoen markoak behin-behinean eusteko piezak, eraikitzen ari den horman txertatuta gelditu arte”, edo
“behiak garbitzeko burdinazko eskuila”.
Zein izango da benetan XVIII. mendearen amaieran hemen bizi zirenek
jarri omen zioten izenaren esanahia?
Portuzarra kale honen amaieran gure ibilbidean balio sentimental
handia duen etxea topatuko dugu parez pare; hain zuzen, Miren Larrea eta
bere senarra bizi izan ziren etxea.
Erribera kalera iristean, eskumarantz joko dugu, pixkanaka
Portu Zaharreko kaletxo xarmangarrietan sartuz, eta aurrera jarraituko dugu.
Harik eta kalearen eskumako aldean 31. zenbakia ikusten dugun arte.

7. Etxe Alaia (1950) — P Erribera, 31

Etxe Alaia da baratze batean eraikitako azken etxea. Etxebizitza honen izenarekin hautsi egin zen etxeari jabearen izena jartzeko ohitura.
Zalantzarik gabe, adjektibo hori bat dator Miren Larreak bere haurtzaroan azaltzen zituen sentsazioekin: umeak korrika bere Portu Zaharreko kale,
baratze eta etxeetan.

Etxeen artean ibili ostean, Erribera kaletik joko dugu hurrengo
mugarrirantz, baina lehenago Pedro Bilbao jaio zen etxebizitzari erreparatuko diogu (Erribera kalea Kaleja kalearen hasierarekin elkartzen den tokian,
eskailera batzuen alboan). Fatxadan plaka bat du, bertan bizi izan zena nor
zen adierazten duena.
Pedro Bilbao mediku garantzitsua izan zen. Bizitza osasungarrian hitz egiten
zuen ameslari bat zen. Bada, deapiek ibilbide osasungarri bat eskini dio, Ereaga
kaiko bere eskulturan hasten dena (Igeretxe bainuetxetik gertu) eta kostaldetik
doana Arrigunaga hondartzaraino. Apunta ezazu beste egun batean egiteko!
Orain, hainbat eskailerako tarte hori igoko dugu, Pedro Bilbaoren
etxearen ezkerrean dagoena, eta berehala aurkituko dugu, ezkerrean, ibilbideko
hurrengo etxea...
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8. Tatoena Etxea (1829) — P Erribera, 20

Gaur egun etxe berri bat topa dezakegu leku horretan. Hala ere, etxe horrek
jatorrizko izena mantendu du: Tatoena, ‘Tato izeneko baten etxea’. Gainera,
tato “zati” edo “jauzi” ere izan daiteke umeen hizkeran.
Farolaren iturrirako igoeran, Atxekena, Basartena, Basartebarria...
izeneko etxeak topatuko dituzu. Gogoratu Portu Zaharreko etxeak ezagutzen
jarrai dezakezula Portu Zaharra, etxez etxe aplikazioarekin.

9. Farolaren Iturria

— P Karitate / Berria / Erribera

Farolaren iturria Karitatea, Berria eta Erribera kaleek bat egiten duten plazatxoan dago, eta Portu Zaharreko txoko berezi eta erakargarrienetako bat da.
Puntu horrek muga bat irudikatzen du; izan ere, denbora luzez Portu
Zaharrean argiztatuta zegoen azken puntua izan zen. “Hortik aurrera iluntasuna
baino ez zegoen”, zioten. Hasieran farol hori oliozkoa eta petroliozkoa zen,
1895ean zerbitzu elektrikoa instalatu zen arte. Gainera, kale estu, aldapatsu
eta beheko partean eskaileraz josita dagoen puntu honetatik aurrera, gunea
ireki eta leundu egiten da, eta Farolaren auzoa deritzona hasten da.
Karitate kalean, gauden tokian, mojen ikastetxea eta komentua zegoen,
hainbat eraikin okupatzen zituena; tartean, mojak bizi ziren etxea: Mugaburu (fatxadan letra berdedun plaka bat ikusiko duzu). Eskuman ikastetxea
zegoen 91-92 ikasturtera arte martxan egon zena (108 urtez irakaskuntzan).
Gaur egun, ikastetxe zaharraren instalazioetan jantoki sozial bat eta mojen
egoitza berria daude. Datu bitxi bat: herrian Portuko mojak izenez deitzen
bazaie ere, San Bizente Pauren Karitateko Alabak da haien izena.
Ikastetxe horretan egin zituen oinarrizko ikasketak ibilbide honen protagonistak, Miren Larreak, Algortako beste haur askok bezala. Jendearen
dohaintzei esker biziraun zuen zentroak. Horietako batzuk Amerikan dirua
bildu zuten indianoak ziren, María Rosa Rogelia Cortinak eta Andrés Corinak
osatutako bikoteak kasu (azken honen izena daraman kale bat dago Getxon).
Tertamentuan 100.000 pezeta (600€, diru asko garai hartarako) bideratu
zituzten “Algortako Portu Zaharreko Karitateko Alaben tutoretzapeko doako
eskoletarako”.
Mugaburu etxearen ezkerretik jaitsiko gara berriz ere, oraingoan Kale Barritik (bidegurutzean eskumara eginda), eta gure eskuman topatuko ditugun eskaileretatik jaitsiko gara. Aretxondo kalera iritsi gara! Hemen
zegoen baserriari zor dio izena kaleak. Orain, ezkerrera joko dugu eta aurrera
jarraituko dugu, zuzen.
Ibilbidea bazkalorduan edo afalorduan egiten baduzu, agian Aretxondoko
jaispideko jatetxe tradizionaletatik datorren plantxan egindako arrainaren usain
gozoa hartuko duzu.
Lehen Portu Zaharra, etxez etxe aplikazioa deskargatu baduzu, inguruan
dituzun etxeen historia kontsultatzen jarrai dezakezu. Oraindik deskargatu ez
baduzu, une ona izan daiteke hau.
Aretxondon behera jarraituko dugu Erriberako bidegurutzera
arte; eskumara biratuko dugu eta aurrera jarraituko dugu, Portu Zaharreko
plaza ezkerrean utzita (5. mugarria). Portu Zaharreko leku ikoniko batera iristear
gaude: San Nikolas Barikoaren ermita zaharra
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— P San Nikolas, 23

San Nikolas ermita Algortako marinelen bilera eta gurtza lekua izan zen. Baina,
paradoxikoki, 150 urte beranduago hasi ziren gurtza jarraitua egiten (santuaren
egunaz eta kofradiako kideen hiletez harago). 1792an erreforma egin zenetik,
eta batez ere kategoria igo zitzaionetik (ermitara), zabaltzeko beharra planteatu zen. Alabaina, saiakerek ez zuten arrakastarik izan; izan ere, kalearen,
itsaslabarraren eta etxe partikularren artean sartuta dago. Horren ondorioz,
erabaki zen Portu Zaharreko alde zaharretik kanpo eliza berri bat egitea: gaur
egungo San Nikolas Barikoaren eliza, 1854. eta 1863. Urteen bitartean eraiki
zena. Bada, deapieren Miren Larrea ibilbide honetan bisitatu beharreko azken
mugarrietako bat da.
Orduan, ermita hau itxi egin zen. Hainbat erabileraren ostean*6 , eta eraldaketak gorabehera, kanpotik oraindik ere ermitaren zenbait detaile antzeman
daitezke, horien forma igarri eta, batez ere, absidea hego-ekialderantz nola
ixten den ikusi. Gaur egun etxebizitza eraikin bat da, eta Portu Zaharreko txokoa.
Mirenek bere auzokideen bizi-kalitatea hobetzeko zuen arduretako bat
emakumeei biltzeko eta jarduerak egin ahal izateko toki bat aurkitzea izan
zen. Bada, hemen aurkitu zuen, sortu zenetik auzoari zerbitzua ematen dion
eraikin honetan.
Ba al zenekien...?
*6. 1870Rako jada berritu zen eraikina, eta erabilera berrirako egokitu zen, Nautika Eskola
izateko. Udalerri honi pilotu famatu ugari eman zizkion. 1879tik aurrera, eraikina berritu
egin zen eta ikasgaiak zabaldu egin ziren: merkataritza, hizkuntzak eta nautika. Fase
ezberdinetan zehar, erakundea udalerriari lotuta eta honek finantzatuta egon zen, eta
horrek ahalbidetu zuen auzokideen ondorengo batzuek doako ikasketak egin ahal izatea.
Eraikina berriz ere berritu zen 1940ko hamarkadan, Miguel Beascoa Arribi arkitektoak
diseinatuta. Hala, irakasleei zuzendutako udal titulartasuneko eraikin gisa gaitu zuten.

Puntu honetatik, eta San Nikolas ermita zaharrari bizkarra emanez,
Abraren ikuspegi paregabeaz goza daiteke. Eskuman Jenaratxu parkea dago.
Deapieren ibilbide honetako protagonista den Miren Larrearen amama zen
Jenara Echevarriak hor zeuzkan baratzeei zor die izena.
Portu Zaharreko alde zaharretik irten eta zabalguneko kale
baterantz egiteko unea iritsi da: San Nikolas kalea. Horretarako, eskailera batzuk igo behar dituzu, harik eta aldapan dagoen kale batera iritsi arte, Usategi
aldapa ezkerrean utzita.

11. San Nikolas Kalea

Biztanleria pixkanaka handitzen joan ahala, Portu Zaharreko jendeak (ordaindu
ahal zutenek) etxeak eraikitzeko lursailak*7 eskuratu zituzten. Bada, gaur egun
portutik irtetzeko bide zaharrak zuinkatzen dituzte San Nikolas eta San Martin
kaleetan eta Basagoiti etorbidean.
Horrenbestez, gaur egun posizio bitxia badu ere, San Nikolas kalea Portu
Zaharreko kale nagusia dela esan daiteke, hainbat arrazoi tarteko:
• Amaieran (edo hasieran) dago 1808. eta 1863. urteen artean San Nikolas eliza
izan zen ermita.
• Portu Zaharra Andra Mari auzoarekin lotzen zuen errege bidearekin bat dator
kalea.
XIX. mendearen hasieran lehen etxe handi eta dotoreak eraikitzeko aukeratu zuten, Portu Zaharreko espazio mugatua txiki gelditzen hasi zelako.
Hala, asko galdu egin diren arren, kalean gora topatuko dituzu Jardingana (San Nikolas, 2), Dilizena (San Nikolas, 8), Fikaena (San Nikolas, 7), Iru-
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rak Bat (San Nikolas, 11) eta Gabrielena (San Nikolas, 21), besteak beste.
Mende eta erdi geroago, itsasoaren eta harrizko lurraren zapore horrek berdin-berdin dirau kalean, eta lur horrek gogoan ditu oraindik jendearen elizen
arteko joan-etorriak.
Ba al zenekien...?
*7. Aldi berean, Portu Zaharreko emakume askok etxe horietan lan egiten zuten neskame
gisa, edo Areeta eta Neguriko burgesen etxeetan. Miren Larreak beraz hainbat urtez
lan egin zuen Zugatzarte Etoribdeko etxe batean, Borda familiarenean.

San Nikolas kalean gora egiten jarraituko dugu, eta kalearen
amaieran, eskumarantz jota, Basagoiti Etorbidea topatuko dugu (Portu Zaharrean jaiotako beste getxotar entzutetsu bat), eta jaitsiera abiatuko dugu Miren
Larrea ibilbideko azken mugarrietarantz jotzeko.
**Nahi izanez gero, puntu honetan, deapiek ibilbide alternatibo bat proposatzen dizu,
500 metro baino lehenago amaitzen dena, Borobiako plazan (Bidezabaleko metroa).
Miren Larrea ibilbidearen amaieran, Lau Bide izeneko bide honetan topatuko dituzun
mugarririk garrantzitsuenak erakutsiko dizkizu deapiek... Zerrekin lotuta dago leku
hau? Bitxikeria honen eta beste batzuen azalpena aurkituko duzu ibilbide zabalduan:

Oinezkoen etorbide*8 honetan paseatu bitartean Algortako etxeak
ikusiko ditugu gure inguruan, San Nikolas kaletik ikusitakoen estilokoak. Egur
urdin bereziak dituen Manene etxea ikusiko dugu ezkerrean, 1881ean eraiki
zena Bautista Manen izeneko batentzat.
Beherago, eskuman, Algortako estiloko beste etxe bat topatuko dugu:
Bidegain. Sarrerako atearen ondoan ikus daiteke izen hori zizelkatuta. 1924an
Saitua familiak jada desagertuta dagoen Musikaosteikoa baserriaren aurrean
eraikitako txaleta da.
Ba al zenekien...?
*8. Bide honen paraleloan Andres Cortina kalea dago. Algortar horrek (1817-1866) dirutza
egin zuen Kuban, azukrearekin. Francisca Labrocheren senar Maximo Agirrerekin batera,
zeinak deapien azaltzen baitigu Areeta padurak izatetik XIX. mendeko burgesiaren
oporretako hiria izatera nola igaro zen, lur horiek eskuratzeko eskaintza egin zuen.
Hala ere, ibilbide honi esker dakigun bezala, enkantea Maximo Aguirrek irabazi zuen.

Etorbidean behera jarraituko dugu ezkerrean eskaileratxo batzuk
topatu arte. Gure hurrengo mugarria goian dago.

12. San Nikolas Barikoaren Eliza (1854, 1925, 1970) — P Basagoiti Etorbidea, 68

Portu Zaharreko San Nikolas ermita zabaldu ezin zenez, Muxikeko zelaian
eliza berria jartzeko lehenengo eskariak egin zitzaizkion udalari. Lorenzo
Francisco de Muñiz arkitektoaren obra da eta, amaituta ez dagoen arren,
1854an bedeinkatu zen, eta 1881era arte ez zen parrokia izan. Urte horretan
eten zen Portu Zaharreko ermitako gurtza.
Fatxadan, arku eta bobedez gain, azpimarratzekoa da ezpataina (kanpandorrean), abileziaz mailakatua multzoari lerdentasun efektua emateko.
Gurtza ordua baldin bada, agian barrualdea ikusteko aukera izango
duzu. Ezaugarri hauek ditu:

• Soiltasuna eta oreka, ahalik eta gehien sinpletutako ikonografiarekin. Aldare
nagusia egur polikromatuzkoa da, santuaren irudiarekin.
• Merklin&Cie organoak (1908) 100 urte baino gehiago ditu, baina oraindik ere
mezak girotzen ditu eta musika topaketetarako erabiltzen da.
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• Sabaian zintzilik dagoen merkataritzako ontziaren maketa, popan San
Nikolas izena idatzita daramana. Azaldu dute egoitza Portu Zaharreko
San Nikolas ermitan zuen Nautika Eskolak dohaintzan emandakoa dela.
Gainera, beiratetako bi Rogelia Cortinak (Andrés Cortinaren emaztea eta lehengusina) emandakoak dira. Bikote horrek Portu Zaharreko
Karitateko komentuko gastuak ere ordaindu zituen, eta San Martin eskolakoak ere bai (Miren Larrea ibilbidearen zabalpenean sartutako mugarria).
Arkitekturaren ikuspuntutik, San Nikolas Barikoaren eliza*9esanguratsua
da; izan ere, Bizkaiko neoklasiko berantiarraren adibide urrietako bat da. Oraingo
egoera, aurreko mendeko 70eko hamarkadakoa, Javier de Arístegui arkitektoak
egindako berriztatzearen parte da. Aurrez, 1925ean, elizan esku hartu zuen
Antonio Araluce arkitekto getxotarrak, Igeretxeko bainuetxearen egile ere izan
zenak. Bere eraikuntza berritzailearen berri izan dezakezu Pedro Bilbo ibilbidean.
Portu Zaharrean jaiotako medikua izan zen, gure protagonista Miren Larrea bezal.
Ibilbideko hurrengo mugarria, Muxikebarri, Bariko San Nikolas elizaren
aurrean dago, Basagoiti etorbidearen eskumako aldean. Ikusten duzu nola
islatzen den beirazko fatxadan...?
Ba al zenekien...?
*9. San Nikolas, Bariko (Italia) seme moduan ezagutzen duguna, apezpiku asiarra izan
zen; hori ba, bere erlikiak Barira iritsi ziren XI. mendean. Arrantzaleen zaindaritzat
jotzen da, tradizioak esaten duenaren arabera arrantzale batzuk itsasoan ekaitz handi
baten murgilduta zeudenean errezatu egin ziotelako eta orduan bere irudia agertu
zitzaielako eta urak baretu egin zirelako...

13. Muxikebarri — P Basagoiti Etorbidea, 77

Eta denboran jauzi egiten badugu, Getxoko beste mugarri arkitektoniko garaikide
batekin egingo dugu topo. Horrek, gainera, eremu honen birsortze urbanistikoa
ahalbidetu du.
Muxikebarri* 10, Getxoko Arte, Kultura eta Kongresuen Zentro berriak lekukoa
hartu dio Getxo Antzokia izen zaharrari, eraikin berria antzoki bat baino askoz
gehiago baita: 12.000 m2-ko espazioa da, arteen eta kulturaren zerbitzurako, eta
lehen mailako ekipamendua du, era askotako kongresuak hartzeko ere.
Muxikebarri eraikina Luis María Uriartek egin zuen, gaur egungo euskal
arkitektorik onenetako batek, eta hiru auditorio, erabilera anitzeko hitzaldi-areto
bat, azoketarako, kongresuetarako, erakusketetarako … galeria gisa erabiltzeko
aukera ematen duten atondoak, jatetxe bat eta lau ambigu ditu, Andres Isasi
Musika Eskolaren egoitza izateaz gain. Eszena ekipamendua artearen eta kulturaren hainbat esparrutako profesionalek goraipatu dute.
Gainera, auditoriaren foyer-ak ematen dion tamainak bat egiten du Getxoren Abra aldeko maldaren eraikinen profilek osatzen duten skyline-arekin. Hala,
arkitekturak iragana eta etorkizuna batzen ditu Miren Larrea ibilbidean.
Muxikebarriko kokalekua San Nikolas tenpluaren eta haren ondoko plazaren
presentziak baldintzatzen eta markatzen du, udaletxe zaharraren eraikin erantsiarekin, etxebizitza-bolumenen parte-hartze zabalarekin, ‘Telefonicako eraikinaren’
mehelinarekin eta bi arteria aipagarriren gurutzaketa angeluarrarekin, hala nola
Basagoiti etorbidea eta Etxeandia gotzaina. Azken horrek, Usategi aldapareneta
beste hiru aldapa nagusiekin (San Nikolas, igo duguna, Karitatea, eta Aretxondo)
batera, Portu Zaharreko zabalkundea ahalbidetu zuen.
Ekipamenduari dagokionez, aldi berean erabil daitezkeen 1266 eserleku ditu;
izan ere, aretoek aldi berean hainbat jarduera egitea ahalbidetzen dute. Honako
hauek dira aretoak:
Ereaga aretoa (auditorio nagusia). 782 besaulkirekin, formatu handiko eta
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ertaineko programazioa ahalbidetzen du, antzerkia, musika klasikoa etakorala,
zarzuela, opera, dantza eta abar uztartuz. Gainera, aretoak baliabide aurreratuenak
ditu Folklore Jaialdia, Aste Korala, kontzertu klasikoak … bezalako ekitaldiak
baldintza eta aukera hobeekin gara daitezen. Auditoriumak orkestra jasogarriko
hobi bat du, proszenioa edo besaulki-patioa handitzeko aukera ematen duena,
programatutako ekitaldiak eskatzen duenaren arabera. Agertokia erabat motorizatuta dago, eta neurrira egindako maskor dauka.
Arrigunaga Aretoak (erabilera anitzeko aretoa) 266 besaulki erretraktiko
automatiko ditu, eta 769 lagunentzako lekua uzten dute zutik egoteko. Horri
esker, kongresuak eta abar egin ahal izango dira. Modu horretan jartzen denean
Barinatxe aretoa izena hartzen du.
Besaulkidun areto formatuan, programazioa formatu txikikoa izango da,
nagusiki musika: pop, rock, blues, jazz…. Gazteei zuzendutako ikuskizunak ere bai,
edo agertoki ez tradizionala behar dutenak. Dantza garaikidea eta haurrentzako
programazioa ere bai. Areto hori, era berean, ikerketarako eta lengoaia eszeniko
berrietarako gunea izango da, eta hitzaldi edo erakusketa aretoa. Zine programazio erregularra eskaintzen du, 4k zine proiektorea eta Dolby Atmos soinu
inguratzailea baititu: ezaugarri horiek dituen Bizkaiko areto bakarra da.
Areeta aretoak (musika eskolaren azpikoa) 218 besaulki ditu, ta gehienbat
Musika Eskolak erabiltzeko pentsatuta dago; izan ere, eskolak antolatutako
kontzertu eta entzunaldiak hartzen ditu. Horrez gain, programazioa zinema
eskaintzarekin konbinatuko du (asteburuetan). Gainera, formatu txikiko eta
askotariko emanaldietarako ere eskuragarri dago, ‘Dantza getxotarraren Eguna’
esaterako, baita herriko kultur elkarte eta erakundeentzako ere.
Gorrondatxe aretoak (erabilera antizteko aretoa) 60 pertsonarentzako lekua
izango du, eta hitzaldiak eta mintegiak hartuko ditu.
Ba al zenekien...?
*10. Muxikebarri izena Muxike landa toponimotik dator. Barri atzizkia gehitu zaio, Getxon
oso errotutako tradizio etimologikoa, eraikin zaharren gainean egiten diren eraikin
berriei jartzen zaiena. Arkitektura berritzearen eta tradizioa jarraitzearen sinbolo da
(Askorrenabarri edo Maidaganbarri, besteak beste).
Muxike da Algortako Gran Cinema (1928) kokatu zen tokia. 1992an Getxo Antzokia
izena hartu zuen. Muxike (mertxika esan nahi du) familiarengandik (geroago Múgica)
datorkio izen hori. Familia hori zen San Nikolas eliza eta oraingo liburutegiaren lursailen
jabea. Euskaltzaindiaren arabera, jatorrizko hitza Muxika da, eta amaierako “e” hori
ahozko erabileratik hartu zuen. Hala ikus daiteke gertuan dagoen Muxike aurrekoa*11
kalearen toponimoan.
Gainera, kasualitate polita da muxike hitza bat etortzea mousike berba greziarrarekin
(musika). Izan ere, udalerriko arte, kultura eta kongresuen zentro berriak Getxoko
Musika Eskolaren egoitzetako bat ere hartzen du barne (Andres Isasi Musika Eskola).
Arratsaldez Muxikebarriren aurretik paseatzen baduzu, eskola orduetan edo emanaldietan zehar getxotar musikarien belaunaldi berriak ikusi ahal izango dituzu beiazko fatxadan.
*11. Algortako Muxike Aurrekoa kaleak badu xarma ingeles antzeko bat, eta horretatik
esaten zaio “Kale ingelesa”: lorategidun etxeak, oinezkoen galtzada, bi altueratako
eraikinak, herriaren erdi-erdian... Gerturatu zaitez eta ezagutu ezazu. Harritu egingo
zaitu! Antzina hemen musika kiosko bat zegoen arren, adipatu bezala lursail hauen
hasierako jabeengandik datorkio izena, Muxike familiarengandik (geroago, Múgica
abizena hartu zuten).
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14. San Nikolas Plaza (1850)

San Nikolas plaza XIX. Mendearen erdialdean eratu zen Algorta auzoko espazio
publiko nagusi gisa. Garai hartan, auzoa azkar hedatzen ari zen, hirigintzari
dagokionez (Portu Zaharretik gora) nahiz ekonomikoki eta demografikoki.
Jatorrian, Muxike zelaia izeneko lursaila zen (Getxo Antzokiak toponimia
horretatik hartu zuen izena- ikus 10. bitxikeria). Hemen eraiki zen San Nikolas
eliza eta sexu bientzako Lehen Hezkuntzako Algortako eskola.
Udal administraziorako espazio beharrizanak areagotu egin ziren eta beste
eraikin bat egitea erabaki zen (udaletxe zaharra), gaur egun dagoena, alegia.
Eraikina egin zen beheko solairuan udaletxea, goian epaitegia eta beheko
arkupean azoka jartzeko. 1929an, udaletxea oraingo egoitzara lekualdatu zen.
Deapieren Antonio Basagoiti ibilbideko mugarria da.
Eraikina Bake Epaitegia izan zen zenbait urtez, eta 1989az geroztik udal
liburutegia eta udal argazki artxiboa daude bertan. Artxibo horretan dago
Miren Larrearen argazki bilduma.
Gaur egun, bilera eta jolas gunea da. Baina, irudika dezakezu zer nolako
bizia izango zuen plaza honek hasieran? Emakumeak fruta otarrekin, arrainik
handi eta zaporetsuena aukeratzen; beste batzuk izkinan, Algortako bizi berriaz
berbetan (Portu Zaharrekoek beste herri bat bezala hartzen zuten), gizon talde
bat berriketan, ume batzuk makila batekin edo harri batzuekin jolasean... Atzetik
musika entzuten zen bitartean.

Algorta tradizioz beteriko herria da, eta ohiturak gordetzen ditu plazetan. Bada, egun oso berezietan ere azoka egoten da, eta bereziena abuztuaren
10eko San Lorentzo azoka da. Inoiz falta ez dena, ordua edozein izanik ere (eta
eguraldia), jendea da: jendea terrazetan, gazteak pilotalekuan, kuadrillak
plazako eserlekuetan... Deapieren Miren Larrea ibilbidea amaitu berri denez,
nahi baduzu giro horretan murgildu eta errazio batzuk dastatu edo txakoli bat
har dezakezu... Zer iruditu zaizu Portu Zaharrean gora igotzea udalerriko beste
gune garrantzitsu honetaraino.
•
•

Gainera, deapiek beste bi aukera eskaintzen dizkizu:
Portu Zaharrera itzultzea. Horretarako, jarraitu Basagoiti etorbidetik eta, lehenengo bidegurutzean, jo eskuinera, Aretxondo kaletik.
Lau Bideraino igo (lehenago aipatu dugu) Miren Larrea ibilbidearen
bertsio luzatua egiteko, Borobia plazan (Bidezabaleko metroa) amaitzen
dena. Joan Andrés Cortina kalera, Basagoiti etorbidearen paraleloan, San
Nikolas Barikoaren elizaren atzeko aldetik igotzen dena.

Segi Getxo deskubritzen deapierekin!
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Ongi etorri Deapieren Miren Larrea ibilbidearen bertsio luzatura
[Lau Bide → Borobia plaza (Bidezabaleko metroa) tartea].
Lau Bide bidegurutzean gaude. Hala esaten zaio San Nikolas, Andres Kortina, Arrigunagako Jaitsiera eta San Martin batzen diren bidegurutzeari. “Bata
porturantz, bestea San Nikolas Barikoaren elizarantz, bestea Arrigunagarantz
eta bestea Andra Marirantz”, Ramiro Pinilla idatzi zuen bezala. Hari eskaini dio
deapiek ibilbiderik literarioena.
Bidegurutzera iritsita, eskumarantz egingo dugu eta lehenengo
mugarrirantz aurrera jarraituko dugu. San Martin kalearen ezkerrean dago.

1. Umeen San Martin Eskola (1879) — P San Martín, 7

“Cortina Fundazioa” ikastetxea María Rosa Rogelia Cortina Aldecoaren (Andrés
Cortina y Piñagaren alarguna) nahia izan zen, eta lursaila erosteaz nahiz eraikuntzaz eta ondorengo kudeaketaz arduratu zen. Ume behartsuei zuzendutako
fundazioa zen eskola: “[...] guztiz behartsuak nahiz peoien, marinelen, nekazarien
eta estuasunetan dauden guztien alabak”.
Arkitekturari dagokionez, lursail luze batean dago, aurrean lorategi bat
duela, horma txiki batez eta burdin hesi nabarmenaz itxia. Itxita egon zen urte
askoan zehar, harik eta 1986an jarduerari berriz ekin zion arte, Algortako Juan
Bautista Zabala Eskolaren filial gisa. Fontispizioaren aurrean honako hau dago
grabatuta: “Año 1869-1953, Enseñanza de niñas, Fundación, D. Andrés Cortina
Piñaga y Dña. Felisa Alday y Cortina“.
San Martin kalean aurrera jarraituko dugu eta segituan topatuko
dugu “Trinitarioen” eliza deritzona.

2. Trinitate Eliza (1888, 1929) — P San Martín 6, izkina Trinidad 1 -3

Eliza eta komentu trinitario gisa eraiki*1 zen 1888an, José Mª Basterra arkitektoak
diseinatuta (Bilboko Alhondegiaren arkitektoa, besteak beste...) Eraikin hori sute
batek suntsitu zuen 1926ko uztailean. Horrenbestez, berriz eraiki behar izan zen
oraingo proiektuaren arabera, Pedro Guimónek diseinatua eta osatua 1929an.
Algortako Trinitate eliza XX. mendearen lehen hereneko Bizkaiko eraikinik berezienetakoa da. Ezohiko ezaugarriak ditu, bere hiri-kokapenagatik eta
formula arkitektoniko erromanikoak beste gotiko batzuekin batera jartzearen
originaltasunagatik eta aberastasunagatik.
Dorre zorrotza asko nabarmentzen da. Bada, kanpandorre hori da udalerriko punturik altuena. Gimonek obrak eklektizista planteatu zuen, errekeru
historizista handiekin. Hala, inspirazio bizantiarrekoa da oinplanoa, eta apaingarriak, berriz, erromaniko espainiarreko mota eta garai guztietako ereduetan
daude oinarrituta. Arkitektoak berak, garaiko artikulu batean adierazi zuen
honakoetan inspiratu zela: Leyre, Sta. María de Siones (Mena Harana), Silos,
Santillana del Mar, Estíbaliz, eta San Juan de los Caballeros (Segovia).
Ibilbide honek zuzen jarraituko du San Martin kaletik, baina uste dugu ezin
dituzula galdu Trinitate kaleko bi mugarri garrantzitsu. Horrenbestez, eskumara
jotzea gomendatzen dizugu, horiek ikusteko.

Eliza pasatu ostean, eskumara joko dugu Trinitate kaletik.
Massabielle (Lourdes) kobaren imitazio fidela topatuko dugu bertan. Pedro
Azkorra apaiz algortarrak agindu zion eraikitzeko Gregorio Ibarreche arki-
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tektoari. Carrararen marmolezko irudi ederra Miguel Garcia de Salazarrek
zizelkatu zuen. A priori, agian izen hori ez zaizu ezagun egingo, baina Getxoko
hilerriko hainbat panteoiren eta Evaristo Txurrukaren monumentuaren egilea
dela esaten badizugu?
Ba al zenekien...?
*.1. Francisca Labroche (deapieko ibilbide bateko emakume protagonista), Santa Ana
ermitaren onuraduna izan zen bezala, María Rosa Rogelia Cortina y Aldecoa Trinitate
Elizarena izan zen, bere testamentu-legatuan adierazitako ekarpen ekonomikoari esker,
zeinak, beste ekintza sozial batzuen artean, San Martin haur-eskola eta Portu Zaharreko Karitatearen komentua bultzatu baitzituen, biak ete aurretik bisitatu ditugunak.

Kobatik igarotakoan, ezkerrean izango dugu hurrengo mugarria:

3. Villa Hilario (1926) — P Trinitate kalea, 6

Kalitate handiko etxebizitzen eraikina da. Arkitektoa Rafael de Garamendi izan
zen. Goi-mailako estiloan eraiki zen, tokiko estilo neobaskoaren arrastoekin
eta neo-barrokoko apaingarriekin.
Trinitate kalera ematen duen fatxada nagusiak sarrera ikusgarria dauka,
arkupean, eta horren gainean balkoi jarraitua, errosetaren motiboekin apaindutako burdinazko karela duena. Horri irekita, bi sarrera inguratu eta horma-hobi
bat, San Hilarioko fardel biribileko eskultura duena.
Altxaera erdisotoan eta lau altueratan antolatuta dago, bakoitza bi etxebizitzatan banatuta. “L” itxurako oinplanoa du, sekzio oktogonaleko alakan
dorrearekin eta bost altuerarein.
Trinitate kaletik aurrera egin ahala, heriotzarekin lotutako iragana
duen espazio publikoa topatuko dugu... Zer ote?

4. Agirre Lehendakariaren Plaza

— P Agirre Lehendakariaren plaza

San Nikolas eliza, Andra Marikoa bezala (deapieko Marina Ybarra ibilbidea), ez
zen eliza-hilerri gisa sortu, baizik eta XIX. mendeko gurtza espazio gisa: lurrean
ehortzitakorik ez duen eliza neoklasikoa. Horrenbestez, gertuan hilerri bat behar
zuen, eta orain gauden plazan kokatu zuten.
1854an kokatu zen “Hildakoaren zelaia” deritzon tokian Getxoko lehenengo
hilerria. Eta 1907an itxi zen arren, 1925era arte ez zen eraitsi.
Gaur egun, zuhaitz parke honek José Antonio Agirre Lekuberi eskainitako
monumentutxo bat dauka. Agirre, Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakaria izan
aurretik, Getxoko alkate izan zen.
1915ean, bere gurasoen Getxora lekualdatzea erabaki zuten, urte askoan
zehar udalerri horretan igaro baitzuten uda. Miramar kaleko 2. Zenbakian kokatutako bere lehenengo familia etxebizitzak bere omenezko plaka bat dauka
fatxadan (ikus Antonio Basagoiti ibilbidea deapien).
Trinitate kaletik egindako txango honen ostean, San Martin
.
kaleraino itzuliko gara, eta hor eskumarantz joko dugu. Kale horretatik ezkerrera jota, jolas parke bat igaro ostean, gure hurrengo mugarria topatuko dugu.
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5. San Martin Etxea (1830) — P San Martín, 17

XIX. mendeko herri-eraikuntzako eraikina da, neoklasikoko giroan oinarritua
eta gutxi gora-behera aberatsak zirenetzako egina. Udalarena da gaur egun.
Etxe honek eta hurrengo mugarriak sortzen duten eraikin multzoak
erakusten digu nolakoa izan zitekeen leku hau duela bi mende. Ikus dezagun!

6. Menchaca Barri Etxea (1830, 1942, 2013) — P San Martín, 21

XIX. Mende hasierako eraikin tradizionala da, neoklasikotasunaren giroan
inspiratua eta gutxi gora-behera aberatsak (gehienetan marinelak) ziren familientzako egina, Portu Zaharra Algortarantz zabaltzen ari zenean.
Etxea bi aldiz berriztatu zuten. 1942An, erantsita zuen eraikina eraitsi zuten
eta berriztatze orokorra egin zioten. Emiliano Amann arkitektoak zuzendu zuen
obra. 2013an, berriz, Armando eta Lorena Torresen arkitekto taldeak.
Hesitutako patioak inguratzen du etxebizitza, eta horren sarreran kiribildurez errematatutako dintel ate ikusgarri bat eta erdiko pinakulua
Gogoan duzu Erriberamuneko sardineraren eskultura (3. mugarria)?
Horren egilea eta bustoarena pertsona bera izan zen: José Luis Butrón. Florencio
Constantino Carral (1868-1919) tenorea Argentinan deskubritu zuten abeslari
lirko gisa, eta bere ibilbidearen zati bat egin zuen Ameriketako Estatu Batuetan,
Europan eta Mexikon. Dena den, Getxo hautatu zuen bere familiarekin batera
bizitzeko.
Bere parkearen aurrean... Bere familiaren etxea izan zena dago!

7. Villa Luisa (1902, 2000) — P San Martín, 18

Villa Luisa Florencio Constantino Carral tenore bizkaitarraren etxebizitza izan
zen. Musikari hori bizkaitarra zen jaiotzez (batzuek diote Ortuellakoa zela, beste
batzuek Bilbokoa), eta argentinarra adopzioz. 1911n antzoki bat eraiki zuen han.
Hain zuen, bere gorpua Buenos Aire probintziako Bragado herriko hilerrian daude.
Arrakastaren aparretan zegoenean eraiki zen etxe hau. Ibilbide arrakastatsu horrek iraun bitartean ezagutu zuen Luisa Arrigorriaga Larrazabal (etxeak
berari zor dio izena), eta berarekin ezkondu zen. Hala, hemen finkatu zuen bere
bizilekua. Bikotea hil zenean, seme-alabek finka saldu zuten 1944an:
Arkitekturari dagokionez, eraikin exentua da, lorategiz inguratua, oinplano
irregularrekoa eta lau isurkiko estalkia duena. Beheko solairua eta bi solairu
ditu, gehi ganbara. Fatxadaren erdian txapitula-formako gorputz bat nabarmentzen da, bai eta sarrera nagusia ere, harmailadiaren atzean, eta terrazari
eusten dioten bi begiratoki angeluzuzen.
Villa Luisaren aurrean, tenorearen bustoaren bizkarrean eta
errepidearen bestaldean, luzatutako ibilbide honetako azken mugarria dago,
Fidel Iturria udal arkitektoaren obra. Iturria ere deapieren ibilbide bateko protagonista da.

8. Villa (1904, 2018) — P San Martín, 35

Kalitate arkitektoniko handiko etxea, eta Tenorearen plazaren multzoaren
baitan aparteko kokalekua duena.
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Jatorrian, eraikin exentua zen, lorategiz inguratutako familia bakarreko
etxebizitza, oinplano angeluzuzenekoa eta bi altuera eta ganbara zituena.
Estalkiaren isurialdea fatxada nagusirantz du, alboko gorputzean izan ezik,
fatxada nagusiaren planoarekiko aurreratzen dena, behealdean fabrika eta
gainjarritako terraza duen begiratoki poligonal handi batekin nabarmentzen den
protagonismo handi bat hartuz, eta horma pikoan errematatzen da, zeinaren
azpian arku beheratuko leihate bat irekitzen den. Estalkiak arbelezko teilatua
dauka, eskama formarekin. Altueren arteko trantsizioa plaka leuneko inposta
batek markatzen du. Baoak dintelduak eta eskartzanoak dira, hauts-babes
molduratu dotoreez apainduak.
XXI. mendearen hasieran Arana Arkitektoak birgaitu eta 9 etxebizitzako
bloke bihurtu zuen arren, eremu horretan jatorrizko itxura – gutxi gora-behera
mantentzen duten hiribildu eklektiko bakanetako bat da. Gainera, hasierako
diseinua Fidel Iturriak egin zuen, XX. mendeko lehen urteetan Getxoko udal
arkitektoa izan zenak. Obra asko eta asko egin zituen Getxon. Deapiek hilerria
nabarmenduko luke, eta bisita egitea aholkatzen dizugu.
San Martin kaletik jarraituko dugu, harik eta Telletxeko bide nagusira
iritsi arte. Hor, gurutzatu egingo dugu Borobia parkera iritsi arte, Bidezabal
metroaren ondoan.

Deapiek espero du Miren Larrea ibilbidearen luzapenaz gozatu
izana. Hurrengora arte!

