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«Là où on pense que la ville finit, et où en fait 
elle recommence».

Paolo Pasolini
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«Le catalogue de formes est infini: aussi longtemps que chaque 
forme n’aura pas trouvé sa ville, de nouvelles villes continueront 
de naître. Là où les formes épuisent leurs variations et se défont, 
commence la fin de la ville».

Italo Calvino

Orrialde hauetan aurkezten den testuaren xede nagusia da hiri-espazioaren 
eraikuntza eta egituraketa esanguratsua aztertzea, ur-ertzetako muga-lerroetan. 
Horretarako, Euskal Herriko panoraman kokatuz, Donostia hiriaren adibidea 
hartuko dugu paradigma gisa1. Itsasertzean finkaturik, bertan atzematen dira 
urarekin talka egiten duten gune adierazgarri eta sinbolikoen ezaugarririk 
oparoenak. Proposatzen dugun gaian erabat murgiltzen den beste ikerketen 
berri zehatzik ez dugunez, horrek zilegitasun eta berritasun kutsu nabariagoa 
emango lioke azaldu dugun egitasmoari. Orografiak mugak ezartzen dituen 
moduan, itsasoak ere baldintzatzen du fenomeno urbanoaren egituraketa 
kosta partean. Paisaiaren artifiziozko estruktura horretan, eragin erabakiga-
rria du jendarteak. Ideia horri diziplinartekotasun-nahiaz erantzunez, eskala 
handienetik txikienera (lurraldearen antolaketa eta hirigintzatik, elementu ur-
bano, arkitektoniko eta artistiko sinbolikoetara) doan ibilbide metodologikoa 

1 Euskal Herriko sistema urbanoa bi azpisistematan bereizten da: itsasertzekoa eta 
barnealdekoa. Itsasertzekoan ditugu Bizkaia, Gipuzkoa eta Lapurdi. Bizkaian, Bilboko 
metropoli-eremu handia daukagu, Abrarainoko ibilbide osoro urbanoa trazatzen duena 
Ibaizabal-Nerbioi itsasadarraren bi alderdietan. Gipuzkoan, Donostialdeak eratzen du itsasbaz-
terreko hirigunerik handienetakoa, Txingudiko badiaren ingurunea gehituz Donostia-Pasaia 
metropoliari. Lapurdin, Baionak eratzen duen hiri-kontzentrazioa nabarituko genuke; itsa-
sertzean nozitzen du eraginik handiena, Landetako lurretaraino. Baiona-Angelu-Biarritz me-
tropoliak populazioaren parte oso garrantzitsua erakartzen du, Frantziako estatuaren zentra-
lismoaren isla, alegia.
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planteatzen dugu lanaren garapenerako, itsasbazterreko2 paisaiaren konfigu-
razioan aplikagarritasuna duena.

Interesgune azpimarragarri bezala, aipa liteke ur-bazterreko eta kostal-
deko hiriek beti izan duten pertsonalitate markatua, barruti eraikien eta itsa-
soaren edo ibaien arteko mugak erabakigarriak direnean. Muga horiek izan 
dira, askotan, portu-espazioak, hiriaren eta uraren arteko muga-lerroa itxura-
tzen dutenak. Portuaren izaerak ere aldaketa ugari izan ditu historian; batzue-
tan, kontzeptu eta kategoria geografiko gisa erabili izan da (itsasoko haize 
bortitzetatik babestua eta mota anitzeko ontzien gordelekua), eta beste ba-
tzuetan, aldiz, garrantzia eman izan zaie bertan gertatzen diren komertzio eta 
jarduera produktiboei (era guztietako merkantzien trukean eta itsas garraioan 
jartzen du pisu handiena merkataritza-ikuspegi horrek). Bilbok, Donostiak 
eta Baionak portua eta merkataritza izan dituzte, hirurek ere ezinbesteko bal-
dintza hiriaren garapenerako: «Ibaiak kokaleku horietan duen egoeragatik 
daude dauden lekuan. Agian Bilboren kokalekua izango da itsasadarrari 
gehien zor diona, Hiribilduko historiako eta ekonomiako egoerari begiratuta. 
Era berean, interesgarria da hiri gehienetan lurraldearen eta ibaiaren artean 
dagoen eragin-trukea azpimarratzea; […] ibaiaren jatorrizko geografia urba-
nizatzeko aldatu egiten baita»I.

Bestalde, portu-espazioak sortzeko orduan, berebiziko garrantzia izaten 
dute ingeniaritza-lanek ere, uraren eta lurraren arteko borroketan esku har-
tuz. Gainera, portuaren ingurumarian zerbitzu mordoa ezartzen da bertako 
jarduerak kontrolatzeko, eta horietako bakoitzak bere elementu sinbolikoak 
erakusten ditu; tresnak, lanabesak, egitura urbano bitxiak, estilo desberdi-
neko etxebizitzak, monumentuak, portuko hiri-altzariak, arkitekturatxoak 
eta eraikinak. Elementu horiek guztiek alderdi estetiko eta sinbolikoak gai-
neratuko dizkiote portuetako eta portu-hirietako konfigurazio urbanoari, 
itsas kulturaren adierazgarri material bikainak izanik, orain aurkezten den 
lan honi beren-beregi dagozkionak. Portu-espazioak eta zibilizazioak elka-
rri esku emanda garatu izan badira —kultura horien loratzea eta gainbehera 
maiz portuetan ere nabaritu da—, lokarri berdintsuak izan ditu itsasbazte-
rreko fenomeno urbanoak. Portuak ezartzeak giza kokapen iraunkorrak bal-
dintzatu ditu; kostako hiriak sortzea eragin du, eta bertan garaian garaiko 
industria finkatzea zein komunikazio-bideak bultzatzea, aurrerantzean iku-
siko dugun bezala.

2 Kostako eta itsasertzeko ur-ertzak izendatzerakoan, itsasbazter idatziko dugu norma-
lean; baita itsas lerro ere kasu batzuetan. Itsasadarreko ur-ertzetan ibaiertzak edo ibaiaren er-
tzak erabiliko ditugu, testuko esaldien arabera. Grafiari eta ortografiari dagokionez, testuan 
ematen diren beste autore batzuen aipuetan oinarrizko grafia eta hizkuntza errespetatzea era-
baki dugu. Era berean, gidoi grafikoa erabiliko dugu pertsona izen-abizen gehienak deklina-
tzerakoan eta toponimo berezietan. Pertsona-izen euskaldun batzuk, oso ezagunak, gidoirik 
gabe deklinatuko dira.
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1.1.  DONOSTIAKO UR-ERTZETAKO HIRIGINTZA ADIERAZGARRIA

«El gran artefacto de la creación humana es la ciudad, el 
foro más importante e intenso de contactos y comunicación».

Javier CenicacelayaII

Arreta Donostian jarri eta, kontuan hartuko dugu hiri berria nola erdibi-
tzen duten alde batetik itsasbazterreko espazioak eta bestetik Urumea ibaiak 
dortsal natural moduan; eta baita Donostiako metropoli-eremua ere, batez ere 
Pasaiako porturaino hedatzen den lurraldetasunean. Bertan biltzen da Donos-
tiako beste ikuspegi erabakigarri bat, hiriaren eta uraren arteko mugekin erla-
zio handia izan duena: hain zuzen ere, hiriari dagokion paisaia industriala. 
Beraz, aztergai izango dira alde zaharra, zabalguneak, hedatze-proiektu bu-
rutu gabeak, badiaren eraikuntza, portua eta itsas ondoko ingurumari metro-
politarrak. Ikuspegi antropologiko, artistiko, urbanistiko, historiko eta geo-
grafikoak nolabait uztartzeko asmoz, gogoan izango ditugu, une oro, urak eta 
hiriak urteen joan-etorrian eraturiko hiri-paisaiak. Donostiako esparruan, la-
naren helburu espezifiko hauek ere azpimarra daitezke:

— Itsas ondoko hiriaren izaeraz kontzientzia hartzea, ur-ertzetako espa-
zio historikoak seinalatuz. Nafarroako Erresuma itsasora irekitzen zen 
lekuan sortu zen Donostia. Kontxako badiak, Urumea ibaiko estua-
rioak, Ulia eta Igeldo mendiek eta San Bartolome muinoak mugatzen 
zuten zabalguneen aurreko hiriaren ikuspegia, eta harresiak ere argi 
eta garbi estutzen zuen espazioa. Hirigintzan, Plaza Berria irekitzea 
izan zen funtsezko gertakizuna, 1723. urtean. Hiri barrokoaren kutsua 
dario oraindik 1813ko sutearen ondoren hiria berreraikitzeko Ugarte-
mendiaren planoari (1814koa). Batetik, ontziola, armategia, merkata-
ritzako biltegia eta azokak izan behar zituen zerbitzu-hiri izango ze-
nak eta, bestetik, biztanleak eroso bizitzeko etxebizitzak eta plaza 
publikoak. Proiektu utopikoak lurren jabeen interesekin topo egin 
zuen, eta ez zen aurrera eraman, lurzoruaren zatiketa nabaria eskatzen 
baitzuen.

— Hiri modernoaren oinarri sendoak ibai bihurgunetsuaren eta padurako 
lur bustien gainean finkatzeaz gainera, hondartzetako hiri-espazio 
esanguratsuak sinbolikoki nola gauzatu dituen erakustea. Donostian, 
Urgull mendian zegoen gazteluak kostaldea defendatzen zuen, eta ha-
rresiak ez zituzten 1863 arte eraitsi. Zabalgune-lehiaketan, Antonio 
Kortazarren plano topografikoa aukeratu zuten. Hau izan zen, aldi be-
rean, itsasoko eta ibaiko urak menperatzeko eta kontrolatzeko ahalegi-
nen artean baliagarrienetakoa. Padurako lurrak jabego publikokoak 
izateari zor zaio Donostiako zabalgunea oso erregularra izatea (baita 
ibaiaren kanalizazio-lanei ere). 1860ko hamarkadako lehiaketan ez-
baian zegoen Donostia merkataritzarako edo udaldirako hiri izatea eta 
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hirigune zaharra zabalgunearekin lotzea. Gizarte-talde ahaltsuentzat 
etxadiak kokatu zituen Boulevard aldera Kortazarrek, eta Amararantz 
txikiagoak, sektore apalagoentzat (gizarte-hierarkizazioa atzematen 
zen ekipamenduetan ere). Hirugarren bereizketa hondartzaren aurrean 
egin zen, udatiarrentzako etxeak eraikitzean. Kortazarrek jarduera 
ekonomiko itxaropentsua iradokitzen zuen, nabaria baitzen hirigintza-
ustiapena lurjabeentzat.

 Denetara ere, Kortazarrek bazekien zein ziren berariazko arazoak: alde 
zaharrarekin lotzea, Urumea ibaiaren ertzak txukuntzea eta Kontxako 
forma kurbatuari erantzutea. Polemika sutsua piztu zen «bulebaristen» 
eta «antibulebaristen» artean. Bigarren horiek ez zituzten hain gogoko 
zuhaitzez hornituriko etorbide zabalak, merkataritzarako hiri-eredua de-
fendatzen baitzuten, Amara aldean egin zitekeen beste portuarekin. «Bu-
lebaristek», ordea, pasealekuz eta lorategiz beteriko hiria nahi zuten, 
udatiarrentzat aproposa. Etorkizunean, ideia horiek izan ziren garaile.

— Portuetako itsasbazterrak eta Pasaia aldeko industria-ingurune metro-
politarraren berezitasunak agertzea. Garai batean, Donostiako portuko 
jarduerei ere leku egokia aurkitu zieten Pasaia aldera lekualdatuz. 
Handik aurrera, Donostiako hiri-hedapenak hiru norabide nagusi hartu 
zituen: Gros eta Ategorrieta alderantz (itsaso zabaleko fatxadekin, Pa-
saiaraino luzatzen den metropolia; bitarte horretan, Altza, Intxau-
rrondo eta bestelako auzoak ere baleudeke, guri interesatzen zaizki-
gun ur-ertzetarako garrantzi apalagoa dutenak), Antigua auzorantz, eta 
Amara, Loiola edota Martutenerantz (Urumea ibaiaren ondotik Do-
nostiako periferiako beste udalerri batzuekin muga administratiboa 
egin arte; horiek izango dira gure muga urbanoak ere).

— Eraiki gabe gelditu ziren zabalgune proiektu batzuek ur-ertzei egiten 
zieten harrera bitxia ezagutaraztea, modu adierazgarrian eskainiz traza 
urbanoaren, elementu arkitektoniko, artistiko (eskultoriko), monu-
mentu, hiri-altzari zein espazio publikoen antolaketaren xehetasunak.

1.2. EKARPEN BEREZIAK HIRIA/URA ERLAZIOAZ

«El recuerdo marca el inicio de un nuevo ciclo; en lugar de 
quedar anclada en el pasado, la memoria se sitúa como punto 
de partida de una nueva etapa. En este proceso, una serie de tác-
ticas interesantes se ponen en marcha».

Jone M. HernándezIII

José María Sert-ek margotutako dozena bat mihise handi ikus daitezke 
San Telmo komentu-museoko paretetan; imajinen bidez laburbiltzen dizki-
gute Gipuzkoako eta, batik bat, Donostiako historiaren eta kulturaren pasar-
teak, eta sintesi eran ongi eskaintzen digute haien esentzia:



13

«Comenzando por la derecha de la puerta de acceso del claustro re-
presenta el “pueblo de ferrones”: un grupo de hombres forja un ancla so-
bre yunque (7 × 6.5 m.); “pueblo de santos”: la Real Compañía Guipuz-
coana de Caracas representada mediante un indígena venezolano ofrece un 
jarro de chocolate a los armadores (9.5 × 3 m.); “pueblo de navegantes”: 
la epopeya de Juan Sebastián Elcano (9.5 × 10 m.) y, llegando al pres-
biterio, el “pueblo de pescadores”: desembarco en puerto de una ballena 
(9.5 × 9 m.)»IV.

Modu konkretuagoan, presente leudeke San Sebastián Donostia hiriko 
zaindaria eta San Telmo itsasgizonen patroi-zaindaria ere, argiro irudikatuz 
beste pasadizo batzuetan kultura komunaren ezaugarri sinboliko litzatekeen 
ikonografia; legeen izenpetzeetan dakusagun «foruen herria», «askatasuna-
ren herria» (Armadako ontziteria sortzea Pasaiako errege-ontzitegietan), 
«adituen herria» (Euskalerriaren Adiskideen Elkartea) eta «kontu zaharren 
herria» (Zugarramurdiko sorginekin). Nahiz eta identitate-emaile liratekeen 
arketipo horietako batzuk erabat kontraesankorrak izan, guri dagokigun ka-
suan, bikain ilustratzen dizkigutela deritzogu itsas kultura eta estetikarekiko 
hurbiltasuna.

San Telmoko mural horiek kulturaren, gizartearen, politikaren, ohituren 
zein usadioen eta lanbideen zenbait esparru adierazten dizkiguten gisan, gaia-
ren aurrekoak eta egungo egoera aipatzeko orduan ere, gure ikerketa-helburue-
tarako osagarriak eta bateragarriak liratekeen zenbait jakintza-arlo eta dizi-
plinari dagozkien iturriak erabili ditugu. Aurrekariez jarduteko orduan, beraz, 
bi frontetan ipiniko dugu arreta nagusia. Bata, orain arte gaiaren inguruan 
ezagutzen ditugun artikulu, liburu, ikerketa akademiko, tesi, txosten eta bes-
telako idazlanak. Bestea, aztergune den toki-espazioari buruz aurreratu ditza-
kegun bizpahiru hitz, batez ere irakurleari erraz ulerrarazteko zer-nolako 
errealitatearekin topo egingo dugun lekuok arakatzen eta miatzen hasten bal-
din bagara.

1.2.1.  Planteatzen den lanaren inguruan edo antzeko gaiez landu diren 
testuak, edota haien berri izan ditugunak

«El espacio se transforma en utopía cuando el ideario de un 
sueño personal o colectivo desea transportarse y ser real».

Gaston BachelardV

Puntu honetan, lehenengo eta behin, balioa eman beharko genioke, ikus-
puntu urbano, historiko, geografiko eta arkitektonikoak aintzat hartuta, 
Grupo Dr. Camino de Historia Donostiarra zenak (gaur egungo Dr. Camino 
Institutua, alegia) Donostiako ikasketen mintegitik urte luzeetan egindako es-
fortzu itzelari ikertzaileen lana bideratzen, argitaratzen eta zabaltzen ahale-



14

gintzen. Autore askoren lanak eta asmoak zabalgune urbanistikoaren osagarri 
modukoak lirateke kulturaren alorrean; herritarren memoria eta oroimen ko-
lektiboa eratzen eta berreskuratzen dihardute, «behinola donostiarrek hiria 
bera eraiki eta zabaldu zuten bezala»VI.

Batik bat Euskal Herriko hirietako hirigintzari dagokionez, zabalguneen 
fenomenoak eta modernotasunaren erronkak tratatuz, Donostiari atal garrantzi-
tsuak eskaintzen dizkieten liburuak ditugu (Euskal Herriko Unibertsitateko Ar-
kitektoen Goi Eskola Teknikoko Iñaki Galarraga eta Xabier Unzurrunzagare-
nak, besteak beste), edota zabalgune-prozesua era paregabean islatzen duten 
Ángel Martín Ramosen idazlanak, kalitate zientifiko handia erakusten dutenak, 
bai maila teorikoan bai praktikoan. Ildo horretan kokatuko genituzke, ukitu 
historiko eta geografikoekin, Mª Jesús Calvoren ekarpen funtsezkoak, maiz 
lehen mailako iturri gisa erabil daitezkeenak, lotsarik gabe. Donostiako hirigin-
tzaren aferaz XIX. eta XX. mendeetan idatziriko gogoetez gain, badira Donos-
tiako hirigintzaren bilakaera horren hainbat atal aztergai dituzten monografiko 
zein artikulu sortak ere. Adibidez, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak 
(HAEE-IVAP) aldiro argitaratzen dituen Hirigintza eta Ingurugiro Bildumako 
ikerketa-txostenetan, Eusko Ikaskuntzako Arte Plastiko eta Monumentalen Sai-
leko Ondare koadernoetan edota Euskal Eurohiria dela eta Eusko Jaurlaritzak 
beste erakunde batzuekin noizbehinka egindako argitalpenetan3. Ur-ertzetako 
hiri-espazioaren eraikuntzari dagokionez eta gure inguru hurbilean, aipatzekoa 
da Clara Aversak Euskal Herriko Unibertsitatean aurkezturiko tesia; La tierra y 
el mar: la arquitectura en el borde litoral, 2003an defendatua.

Bestalde, aipagarria da Donostiako geografia urbanoaren alorreko iker-
ketak gauzatzeko Andres de Urdaneta Euskal Institutu Geografikoaren so-
rrera ere (INGEBA). Haren bultzadaz, laster agertu ziren Lurralde: Investi-
gación y Espacio (1978) eta Geografía de Euskal Herria (1979) aldizkariak, 
zientzia urbanoen alorrean zentzuzko «faro» edo foku txit baliagarriak.

Donostiako historiaz, metropoliaren alderdi anizkoitzez eta baita Pa-
saiako portuaren gorabeherez ere (garapen industriala, jarduera ekonomikoen 
bilakaera…) hainbat argitalpen topa daitezke, bibliografian aukeratutakoek 
erakusten dutenez. Batzuek maila zientifiko nabarmena erakutsiko dute. 
Beste batzuen asmoa dibulgazioa izango da, dudarik gabe. Azken horiek ere, 
ordea, batzuetan oso baliagarriak izan daitezke zenbait datu konkretu finka-
tzeko edo kontrastatzeko4. 2008an Udako Euskal Unibertsitatearen (UEU) 

3 Alderdi ugari biltzen ditu 2001ean argitaraturiko Eusko Ikaskuntzako Azkoaga koader-
noen 11. zenbakiak: Baiona-Donostia Euskal Eurohiriari buruzko gogoeta jardunaldiak argi-
taratzen zituena, alegia.

4 Parada honetan adierazi behar da, adibidez, datu historiko batzuen kasuan ager daitekeen 
nahaspila edo desberdintasuna. Desberdintasun horiek, nola edo hala, ez lukete estropezu han-
dirik suposatuko ikerketarako, ezen normalean ez baititugu bilatzen data oso konkretuak, bai-
zik hurbilpen historikoak. Hori dela eta, mendeen hasiera, erdialde edo amaieraz arituko gara 
sarritan, edota hamarkadez eta bosturtekoez.
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Arkitektura Sailak mintegi-tailer bat antolatu zuen Pasaiako portuaz, urte 
hartako udaberrian Trintxerpeko alkateordetzaren, batez ere portuko espa-
zioaren, esku-hartzeak etorkizunerako ekarriko zituen erronka sozial, ekono-
miko eta urbanoez jarduteko, kontuan izanda badiako paisaiak jasango zuen 
eraldaketa gogorra.

Arlo sozioantropologiko eta kulturalak kontuan hartuz, askotarikoak dira 
Euskal Herriko itsas herrietako etnografiak, ikuspegi etnografiko, historiko 
eta soziologikoak batzen dituztenak; behin baino gehiagotan, monografia 
gisa eman izan dira. Itsas munduko tradizioez zein itsas mundu horretako lan-
paisaiez arduratu da Juan Antonio Rubio-Ardanaz antropologoa; zenbait 
lan plazaratu ditu, Eusko Ikaskuntzako Antropologia-Etnografia Saileko Zai-
nak koadernoetan edota Donostiako Untzi Museoko aldizkarian, beste autore 
batzuen artean. Guri dagokigun ikuspuntua, aldiz, zenbait diziplinatatik era-
torritako jakintzaren mugetan kokatzen dela berretsi behar; eta horrek eklekti-
kotasuna baino sintesi-prozesu bitxia eskatzen du, hain zuzen ere espazio pu-
bliko urbanoei loturiko artearen eta estetikaren «bitarteak» definitzen saiatzeko; 
berebiziko garrantzia du horren atzean datzan kultura-arazoak. Oraingo ho-
netan, konplexutasun nabaria gehitzen dio itsasbazterreko eta ibaiertzeko fe-
nomeno urbanoaren sorrera eta garapen historiko geografikoak delako 
«tarte» edo «muga» kontzeptual horri, eta paisaiaren zein itsas kultura eta 
ondarearen «mugekin» batera aztertu beharko dugu.

Arteari dagokionez, batez ere Donostia hirian garai historikoetako esti-
loak ikertzen dituzten artikulu edo liburuen artean, badira eklektizismoa, mo-
dernismoa, egoera garaikidea eta bestelakoak hizpide dituztenak, batez ere 
arkitekturaren ikuspuntutik; gutxiago eskulturaren arloan, ez badira monu-
mentu zehatzen erreferentziak. 2009an ikusi zuen argia Donostiako monu-
mentuen eta eskultura publikoen bilduma erako idazlan iruzkinduak, Edorta 
Kortadik egina fitxa tekniko erako xehetasun eta argazkiekin: Guía de escul-
turas. Donostia-San Sebastián (Mono-gráficas Michelena). Ur-ertzetan ar-
teak eta eskultura publikoak joka dezaketen paperaz, hain zuzen ere Donos-
tiako badiako eremuan kokatuta, lerro hauek idazten dituenak lan murritzago 
baten emaitza argitaratu zuen Eusko Ikaskuntzako Arte Plastiko eta Monu-
mentalen Ondare koadernoko 25. zenbakian: «Artistas vascos “esculpiendo 
límites” en la ciudad frente al mar» (Vivas, 2006). Bestalde, UEUk abian ja-
rritako unibertsitatea.net atariko blog-komunitatean, «Hiritartea» izeneko es-
pazioan, gai hori dela eta landutako alderdi batzuek argia ikusi dute sarean 
azken boladan.

Alabaina, aipaturiko lan guztiak eta beste batzuk baliagarriak izango ba-
zaizkigu ere orain planteatzen dugun ikerketarako, bakoitzak bere diziplinari 
dagozkion gai konkretuak batzen ditu. Orrialde hauek idazteko unean, ez 
dugu ezagutzen proposatzen dugun proiektuan erabat murgiltzen den beste 
ikerketa argitaraturik edo argitaratu gabekorik; horrek, agian, zilegitasun eta 
berritasun kutsu nabarmenagoa emango dio, nola edo hala, taxutzen ari garen 
egitasmoari.
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1.2.2.  Fisikoki aztertu den toki-espazioaren aurrekariak eta gaur egungo 
egoera

«On va toujours en ville quand on a tout perdu… Méfie-toi, Issa. 
Ce n’est pas un endroit pour nous. […] Tu ne sais pas où tu mets les 
pieds. Oran grouille d’escrocs sans foi ni loi, plus dangereux que 
les cobras, plus fourbes que le Malin. Les villes sont maudites. […] 
Ceux qui se sont hasardés là-bas n’en sont jamais revenus».

Yasmina KhadraVII

Bigarren azpititulu honekin, hitzaurre honetara ekarri nahi ditugu itsas-
bazterreko eta ibaiertzeko espazio horien eraldaketan eragiten duten indar eta 
baldintza batzuk, hurrengo orrialdeetan komentatuko ditugun indar-eragileen 
esku-hartzea lehen baino lehen aurkezteko. Natura/kultura binomioan hiria 
ere balegokeela kontu eginez, fenomeno urbanoak itsasoarekin edo ibaiarekin 
talka egiten duen muga-lerroetan egituratzen baita aipaturiko binomio kontrae-
sankorra, urteen poderioz guztiz gizatiar eta urbano bihurtu da ur-ertzetako 
paisaietan. Bertan edukiko luke agertokia itsasoari begiratzen dion arkitektu-
rak, gure kasuan, arkitektura bera beste elementu artistiko eta estetiko ba-
tzuekin uztartuz (monumentua, eskultura eta hiri-altzariak). Gainera, horrek 
guztiak ateak zabal irekitzen dizkio interpretazio kulturalari ere.

Ibaiarekin eta itsasoarekin aldi berean mugak egituratzetik aparte, kon-
tua da badugula hiriko metropolian urte luzez industriari lotu zaion inguru-
rik ere. Aipagarria da «Pasaiako badia» proiektua hautatu zutela Europar 
Batasuneko «Urban» planak sustatzeko, garapen iraunkorra helburu dute-
nak, hain zuzen. Portua eraberritzeak bertara hurbiltzeko erraztasuna ere ho-
betzea eskatzen du. Badirudi Pasaiako portuaren etorkizuna oraindik ere al-
biste izango dela, baina, oraingoan, bertako adierazpen artistiko bati eskaini 
nahi genioke arreta berezia: Nestor Basterretxeak 1971. urtean jarritako es-
kulturak oso ongi biltzen ditu esangura sinboliko eta monumentalak itsas-
bazterrean. Beheko oinarrian agertzen den plaka batek moila eraikitzeko 
prozedura teknikoei egiten die apelazioa: «San Pedroko arrantzarako moila 
687 “piloteren” gainean eusten da, luzera osoa 12.506 metrokoa izanik. 
Pasaiako Portuko Biltzarra. 1971. urtea». Monumentuaren enborrak, os-
tera, hiri-altzari baten itxura du, nabigazioa gidatzeko erabiltzen diren argi 
eta guzti (berdeak ezkerrean eta gorriak eskuinean, itsasorantz irten ahala), 
ur ondoko espazioen identitatearen lekuko. Goiko partean, nahita, obra es-
kultorikoa dugu, Euskal Herrian batez ere XX. mendeko maisuekin hain 
errotua izan dugun estetika abstraktuari jarraituz (Oteiza, Txillida, Basterre-
txea, Mendiburu, Ugarte, etab.).

Antzinako arrastoen testigantzaz eta modernitateko adierazpen arkitekto-
nikoez gain (eklektizismotik neo-estiloetaraino) —maiz, monumentu bailiran 
ondare gisa atzematen eta hartzen ditugunak—, Donostiako badiari hiriak es-
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kaintzen dion aurpegian kokatzen da nahiko izaera enblematikoa bereganatu 
duen Manuel Aizpuruaren eraikina, 1928koa. Inguruan duen zabalguneko 
beste eraikin modernisten (udaletxea, kasurako) eta itsasbazterreko hiri-altzari 
sinbolikoen aurrean, Club Náuticok arkitektura arrazionalistaren parametroak 
ditu, baina XX. mendearen lehen hereneko premisa arrazionalista ortodoxo 
haien purutasunetik aldenduta. Europan ziren korronteen eragina nolabait gu-
rera ekarrita edo, garbiro ikus daitezke ikono gisako erreferenteak, eraikitzeko 
halako moda baten aurrean zeudela uste zuten arkitektoen obretan. Orotara, 
ongi integratzen da aldameneko pasabide eta moilarekin, pribilegiozko koka-
gune horretan muga-espazio hirukoitza ezarriz: Kortazarren zabalgunea, itsa-
soa eta hiri primitiboko portu zaharra, Urgull mendiaren magalean gotorturiko 
Erdi Aroko hiria. Puntu horretantxe, elkarren parean jartzen dira urteen joan-
etorrian joera urbanoen garapenak hartzen dituen bideak, nola edo hala.

Gros aldera baldin bagoaz, Moneoren Kursaal berriak dezente ondo lotzen 
ditu itsasertzaren elkarguneak, zubiarekin eta hiri zabalgunearekin haustura 
izan gabe. Hondartzaren bestaldean kale aldera irekitzen den pieza arkitektoni-
koak ez ditu guztiz apurtzen aurreko eraikinekiko eskalak, eta ibiltariarengana 
hurbiltzen da, bertako denda eta komertzioen bidez (nahiz eta hori ere eztabai-
dagarria izan). Hondartzatik edo itsasotik begiratuta, aldiz, orduan agertzen 
dira kutxa erako bolumen trinkoak, azken mendeko euskal eskulturaren tradi-
zio estetikoa eskala arkitektonikoan berpiztuz.

Itsasoak eta hirigintzak baldintzatutako paisaia antropikoak gogoratuz 
ari garen lerro xehe hauetan, Kontxako hegala izan daiteke Euskal Herrian 
muga-espazio horien lekukotasunik sinbolikoena suposatzen duena. Aldai ar-
kitektoak eraikitakoa da (1913 aldera), kostaldean hiriaren eta itsasoaren arteko 
mugak atontzeko eginkizunarekin. Eskala txikiko zenbait elementu esangura-
tsu halabeharrezkoak izaten dira mugako espazio horietan: farolak eta lanpa-
rak, orotariko apaingarriak, alegoriazko eskulturatxoak, erlojuak edota baranda 
edo eskudel famatua, XX. mende hasieran Vienako espirituan murgildutako hi-
rigintzaren eredugarri.

Kontxako badiaren ezkerreko erlaitzean daukagu Eduardo Txillida eskulto-
reak eta Luis Peña Gantxegi arkitektoak gauzaturiko hirigintza jarduera: Haizea-
ren orrazia. Obraren faseek —eskultorikoa, urbanistikoa eta arkitektonikoa— hi-
riaren eta itsasoaren arteko mugak identifikatzen dituzte, itsasaldeko harkaitzek 
hiriari tartea irekitzen dioten lekuan. Lurzoru publikoaren gestio egokia bidela-
gun zuela hezurmamitu zen urbanizaturiko espazioa, Ondarretako hondartzaren 
luzapenean eta Igeldo mendiko magala itsasoratzen den muturrean.

Hiriaren hasiera eta amaiera gisa ulerturiko espazioa (α/Ω); hau da, azke-
nekoa edo aurrenekoa, lur barnetik edo itsasotik hurbiltzen gatzaizkion. Boka-
zio urbanoa du, alegia, hiriaren mugen metafora ur-biltzaile abandonatuaren 
gainean gauzaturiko esku-hartzearekin, arrantzaleen antzinako pasealekuaren 
eta moilaren gainean eraikia da. Txoko aparta da itsasoak eta hiriak nola talka 
egiten duten ikusteko; paisaiak berak hartzen du eskulturaren eskalara egokitu-
riko itxura eszenografikoa. Txillidak kokaturiko eskulturetatik lehenak kon-
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taktu fisikoa mantentzen du oraindik gizakiarekin, bertako harkaitzetan erro-
tuta (eskuekin uki, dasta eta usain genezake). Aldiz, erlazio sinbolikoak eratzen 
ditu aurrekoarekin, garai batean elkarturik zegoenaren oroimena nolabait esna-
tuz. Aldi berean, badu ukiezinezko lotura iraganarekin ere; hurbil izanagatik, 
oratu ezinean gabiltzan gauza guztiekin. Haizea orrazten duen hirugarren for-
mak begirada lausotua eskaintzen digu, egunsentiko laino artean erdi lausotua 
beti, etortzear dugun garai iheskorrera zalantzaz bideratzen ditugun asmoak 
bailiran; tente baina beldurrez, zutik baina dardaraz. Beharbada, galdera-zeinu 
erretorikoekin geroa itauntzen duen herri baten arnasaren gogaikarri.

Horrela, zirkulazio metaforiko anizkoitza pizten da hiru eskulturen ar-
tean; orainalditik joandako denboretara horizontalean, eta etorkizunerantz, 
pieza bertikalak aurreikusten dituen erreinurantz, memoriaren hari ikusezi-
nak dantzan erabiliz. Ez da harritzekoa eskulturak elkarkidetzea Peña Gan-
txegik ezarritako harri arrosa kolorekoarekin. Lurrean dirauten zazpi zirri-
kituetatik olatuen eztandak egin behar zuen gora, bertan lurperatutako 
organo-hodiek tonu-eskalak sortzen zituzten bitartean, airearen soinuarekin 
eta uraren irristadarekin.

Badiaren bestaldera, Paseo Berrian dagoen Jorge Oteizaren pieza monu-
mentu bihurtuak, eskalaz guztiz kanpo izanik, zailtasunez aurkitzen du harre-
mana inguruneko paisaiarekin. Portu zaharraren, Erdi Aroko hiriaren eta Kor-
tazarren zabalgunearen arteko elkargunean, Urgull mendiko harresien azpian 
eta Donostiaren historiak berak abiapuntua duen itsas ondoko tokian, txit zo-
rabiatuta dabil Oteiza erraldoi postmodernoa. Oteizaren obra honek («Kuboa-
ren desokupazioa»ren seriekoa, 1950eko hamarkadakoa) ez du erraztasunez 
lortzen bateratasunik ez inguruarekin ez materialekin, eta ikuskizun benetan 
nahasiak sorrarazten ditu. Haizearen orraziaren kasuan, burdinaren herdoil-
durak margoturiko harrietan txertatzen dira eskultura gorri arreak, mendiaren 
eta itsasoaren arteko erdigune «sakratu»tik ikuskatzen ditugunak. Kontxako 
beste aldean dena da gainjarria; lorategiak, euskarria eta «altzariak». Txillida 
eta Oteiza, hain hurbil baina horren urruti; bai joera pertsonalean eta baita Do-
nostian ere, kostaldeko eta itsasbazterreko hiri-espazioetan.

1.3.  LANAREN INTERESA: DONOSTIA HIRIAREN KOKAPENA 
ITSASBAZTERREAN ETA IBAIERTZEAN

«¿No sería emocionante volver a vivir así? Entre árboles y 
lagos y no entre avenidas y semáforos?».

OutVIII

Interesgune nagusi bezala, aipa liteke ur-bazterreko eta kostaldeko hiriek 
beti izan duten pertsonalitate markatua, kontu eginez espazio eraikiaren eta 
itsasoaren edo ibaiaren arteko muga horiek arkitektonikoki eta sinbolikoki 
atzematen ditugula. Portuetako ohiko egiturak ditugu moilak, urmaelak, 
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kaiak edota dikeak, hiriaren eta uraren elkarguneko mugarri artifizialak. 
Beste batzuetan, itsasadarraren presentziak espazio funtzionalak sorrarazten 
ditu. Euskal Herrian, Donostia, Baiona eta Bilbo azpimarratuko ditugu tipo-
logia honetan bete-betean sartzen direnen artean. Beraz, lan honetan, interes 
handiko ekarpena izango litzateke Donostiako ur-ertzen antolaketarako hiri-
gintzari arreta berezia eskaintzea. Horrez gain, beste interesgune berezituago 
hauek ere bultzatu nahi ditugu:

Euskal hiria terminoak zentzu anitz ditu. Euskal hiria izan daiteke «Eu-
rohiria», hau da, mugaz gaindiko hiria. Euskal hiria kontzeptu literarioa da, 
identitate eta jendarte baten egituraketa espaziala zein arkitektonikoa. Era be-
rean, termino metaforikoaren oihartzuna izan dezake euskal hiriak, sinbolo 
bihur daiteke; edota baliteke inon ez egotea, putz eginda behera erortzen di-
ren hareazko gazteluen gisan. Euskal hiria erabiliko dugu hizpide, batik bat 
hirigintzaren eta fenomeno urbano garaikidearen ikuspegitik. Izan ere, ezau-
garri oso bereziak dituzte Euskal Herriko kostaldeko hiriek. Donostiako 
ur-ertzetan proposatzen dugun ibilaldi urbanistiko, estetiko eta antropologiko-
kulturalean, ur-ertzeko periferien konfigurazio bitxiak izango ditugu mintza-
gai; horrekin batera, itsasoari loturiko hiri industrialaren bilakaera, eta arteak 
hirietako ur-muga lerroetan betetzen dituen hiri-espazioak, funtzioak, esan-
gurak eta kokapenak.

Euskal Herrian, Eurohiriaren proiektua bete-betean sartzen da Europar 
Batasunaren testuinguruan, mugako eskualdeek laborategi eginkizuna iza-
nik, eta estatuen mugak gaindituz Interes Ekonomikoko Europako Elkarte 
Agentziaren bidez. Gogoeta horretan leku-hartzen dute lurraldearen estrate-
giek: Europa 2000+ edo Europako Lurralde Estrategia eta Europe Spatial 
Development Perspective. CITIES* proiektuaren barnean kokatuta dago 
euskal hiria, bost kontinenteetako beste hogeiren bat hiri «global berritzai-
le»rekin batera, zeinek giltzarri baitituzte «bikaintasunaren klusterra», 
«arrakasta-faktoreak», «garapen iraunkorra» eta antzeko hitz potoloak. Zen-
traltasun handiko sistema eratzen duten hiriek integrazio ekonomiko eta 
funtzionalak lortu nahi omen dituzte. Horretarako, euskal hiriak kokapen 
paregabea du Paris-Madril korridorean eta Ebroko ardatza zein Kantaurikoa 
hur dauden puntuan. Arku Atlantikoarekin Europako nodo garrantzitsu ba-
ten erdigunean ditugu Kantabria, Euskadi (Autonomia Erkidegoa), Errioxa, 
Nafarroa eta Iparraldea, «hiri-eskualde» eraginkorra sortzeko egoera ezin 
hobean. Kantauriko erlaitzean, pribilegiozkotzat har daiteke, beraz, euskal 
hiriak duen lurraldea. Ildo horretan, hiriaren eta uraren arteko mugak Euskal 
Herrian ditugun paisaiarik baliotsuenetakoak diren heinean, benetan gorai-
pagarria litzateke ur-bazterreko hirigintzaren antolaketa, hiri-espazioaren 
eta itsasoaren edo ibaiaren arteko mugan.

Bukatzeko, esan beharra dago 2013. urtean Donostiak 1813ko abuztua-
ren 31ko sutearen ondorengo hiriaren berreraikuntzaren 200. urteurrena os-
patu duela. Data horretarako Udalak egin zuen hiritar-aitorpenak azpimarratu 
egiten zituen etorkizuneko urteetan ere Gipuzkoako hiriburuak beregain 
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hartu beharko dituen zenbait alderdi. Bizi-kalitatearekin eta bizikidetasunare-
kin harremana duten egitekoak dira, biharamuneko Donostiaren aurpegia iru-
dikatuko dutenak. 2013. urtea, urteurren historikoa gogora ekartzeaz gain bi-
degurutze interesgarria izango delakoan, gaurtik hasita, susma daiteke 
iraganari begiratu eta ibilitako bideari buruzko gogoeta sakonak bultzatzeko 
garai aproposa dela, gaia edo gaiak edozein izanda ere, Donostiako etorkizu-
narentzat onuragarriak izango direlakoan.

Hemen adierazi nahi den ikuspuntutik, euskal hiria «hiri lurraldetua» 
izango da, hau da, kasik lurralde osora zabaltzen den hiria, Euskal Herriaren 
tamainako herrialde txiki batean. «Hiri lurraldetu»aren patuak lurralde hiri-
tartuaren ideia finkatzera garamatza. Lurralde hiritartuan, esan bezala, hirien 
arteko loturak, sareak, eragin-trukeak eta hartu-emanak dira nagusi. Eragin-
truke horiek «euskal hiri lurraldetua» asmatzea baimendu dute, administra-
zioek bultzaturiko dokumentu ofizialetan eta abarretan.

1.4.  EZAUGARRI METODOLOGIKOAK: LURRALDEA, HIRIGINTZA, 
ARKITEKTURA ETA FENOMENO ESTETIKOAK

«La efusión de interpretaciones del arte envenena hoy nues-
tras sensibilidades, tanto como los gases de los automóviles y de 
la industria pesada enrarecen la atmósfera urbana».

Susan SontagIX

Orografiak mugak ezartzen dituen moduan, itsasoak ere, muga sinboli-
koekin jokatuz, paisaiaren egituraketa baldintzatzen du kostaldeko eremuan. 
Paisaiaren artifiziozko estruktura horretan, eragin erabakigarria du jendar-
teak. Horrez gain, hiriaren traza finkatzeak garrantzi handia du urarekin mu-
gako espazioak ezartzeko unean. Bien bitartean, «gizatiartu» beharra dago 
espazio horiek guztiak, funtzionalak diren neurrian (portuak, badiak, paseale-
kuak, etab.); eta «gizatiar bihurtze» horretan parte hartuko dute espazio ba-
koitzaren izaera berezituarekin erlazioa duten elementuek. Horrela, elementu 
industrialak, aisialdirako balio dutenak, merkataritzakoak, kirolerako erabil-
tzen direnak, hiri-apaingarriak, hondartzetako zerbitzuak, monumentuak eta 
beste hainbeste ager daitezke.

Itsasondoko hiria lurraldetasunean eratzeko, kostaldeko eremu apropo-
sak aurkituko ditugu lehendabizi, ikuspuntu geografikoa kontuan izanda. Se-
gidan, hiri-espazioa eratzen ari den heinean, traza urbanoa itsasertzeraino 
iristen dela ikusiko dugu, garai historiko desberdinetan muga-lerro anizkoi-
tzak sortuz itsasoarekin edota ibaiarekin. Horrela eratutako paisaia urbanoek 
unean uneko hirigintza-teknika urbanistikoen berri emango digute; baita es-
tilo batzuk edo beste batzuk gustuko zituen jendartearen berri ere. Hor barne-
ratzen da arkitekturaren eskala, eta baita egunero bizi ditugun espazioen era-
tze sinbolikoa ere: monumentuen, eskultura publikoen eta hiri-altzarien 
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eskala erabilgarriagoan, betiere tokiko kultura eta gizartea erakusten ditu (al-
derdi antropologiko-kulturala nagusi), bai eta biztanleen kezka edo nahiak 
ere, batez ere boterea sostengatzen duten klase pribilegiatuenak (burgesak, 
udatiarrak, industrialak, etab.). Horietatik guztietatik hiri-ehunaren mugetan 
kokaturik daudenak aukeratuko ditugu, itsasbazterreko eta ibaiertzeko espa-
zioetan daudenak, alegia5.

Beste espazio batzuen ezaugarri material eta immaterialak (koloreak, 
ehundurak, galdutako usainak, etab.) bizimoduak aldatzearen eta berregitura-
tzearen lekuko gelditu zaizkigu (tradiziozko ofizioei eta, batik bat, arrantzari 
lotutako mundua, etab.); eta horrek guztiak ere eragin bortitzak ditu birmol-
datze urbanistikoetan. Deskribaturiko metodologiak denboraren ardatza es-
katzen du, ardatz espazialaz gain. J.J. Martín Gonzalezek dioskunez, hirigin-
tza nola edo hala aztertzen duten ikerketa kopurua ugaritu ahala, metodologia 
desberdinak metatu dira. Kasu batzuetan, urrunean laino artean gorderiko oi-
narri erromatarrak edo bestelakoak atera dira egun argitara; besteetan, atzera 
egiten ahalegindu dira, hiri garaikidetik antzinatera. Guri dagokigunez, lehe-
nengo ildoari jarraituko diogu, baina ez ohiko azterketa historikoen eskemak 
bere horretan aplikatuz. Batez ere XIX. mendeko hiriaren eta Donostia garai-
kidearen mendeetan jarriko dugu arreta nagusia, orduantxe taxutu baitziren 
ur-ertzak egokien ulertu eta interpretatu dituzten joera arkitektoniko, eskulto-
riko eta, oro har, estetiko-estilistikoak. Antzinako garaietako pintzelkadak 
ematen ditugunean, itsasbazterreko eta ibaiertzeko hiriaren aurrekariak era 
laburrean komentatzeko izango da, Donostiak batik bat itsasoarekiko, antzi-
na-antzinatik izan duen bokazio goiztiarraren berri emateko.

Aipaturiko eskala-diferentziei dagozkie, batez ere, lurraldearen antolake-
taren nozioak, hirigintzako teknika urbanistikoen nondik norakoak, eta artea-
ren jakintza tekniko eta sinbolikoak ematen dizkigunak. Denborazkotasunari 
begiratuz, xehetasun historikoak lagungarriak izango dira eta baita gizarte-
zientzien barruan hiriko kultura aztertzen duen antropologia urbanoaren bai-
tako ikuspegi teoriko eta metodologikoak ere. Eskema horri jarraituz, biblio-
grafiaren atalean finkatzen diren faseekin bat etorri dira informazioaren 
bilketa, sailkapen eta azterketa sistematikoa ere.

Arteari dagokionez, «monumentu», «eskultura publiko», «arte urbano» 
edo antzerako kategoriez jabetuko gara, gure testuinguruan kokatuta. Tes-
tuinguru horretan, garrantzizkoak dira Rosalind Krauss, Javier Maderuelo, 

5 Hiri-ehuna da geografia urbanoak eta hirigintzak erabiltzen duten kontzeptua eraikitako 
espazioen eta espazio libreen elkarketa izendatzeko. Eraikuntza-tipologien araberako desber-
dintasunak kontuan izanda, ehundura uniforme edota anizkoitzak identifikatu ahal izango dira. 
Traza urbanoak, berriz, adierazten du eraikinek hiriko planoan txertatzeko eta bateratzeko du-
ten forma. Elementu horiek modelo urbanoak eratu eta banandu egiten dituzte, aldi berean, eta 
aintzat hartzen dute batasun urbanoaren errealitate morfologiko eta funtzionala. Donostiak ere 
denboran eta historian garaturiko modelo urbanoak erakusten ditu, Kontxatik Pasaiarainoko 
kostaldeko eremuan eta Urumea ibaiaren ertzetan.
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José Luis Brea edota Calvo Serraller-en ekarpen teorikoak, gogoeta egiteko 
nola iragan dugun «monumentuaren logika»tik «eskulturaren logika»ra. De-
lako testuinguru hori ez legoke hirigintzaren begirada estetikotik oso alden-
duta, hiriaren planifikazioaz eta eraikuntzaz taxuturiko paisaia adierazten 
duen heinean. Izan ere, estetika artearen filosofia legez defini daitekeen zien-
tzia baldin bada, Mendebaldeko kulturan erroturik izan duen zama pisutsua-
rekin, guk erabiliko dugun adiera aplikatua izango da teorikoa baino gehiago 
eta, hortaz, arte terminoa estetikak ordezkatuko du kasu batzuetan. Kasu ho-
riek izango dira «arte» gisa tratatzea konplexuegi eta dudagarriegi egiten zaiz-
kigun kategoriak: adibidez, paisaiaren estetikaz hitz egitea errazagoa izango 
dugu «paisaia artistiko»aren diskurtsoak eratzea baino, edota hiri-altzari este-
tikoez sarriago arituko gara alderdi «artistiko»ez baino. Antropologiaren bai-
tatik, garaian garaiko testigantza kulturalak izango ditugu presente, eta lehen 
mailara ekarriko ditugu memoriaren, oroimenaren eta leku-espazioen identi-
tatearen arazoak ere. Era berean, ikus-antropologiarekin harremana izan de-
zakeen kultura material grafikoak garrantzi handia bereganatuko du, «pai-
saiaren etnografia»ri loturiko begiradarekin.

Geografia urbanoaren jakintza-esparruari dagozkion zenbait ideia ere, di-
ziplinaren termino eta kategoria propioetan islatuak, interesatuko zaizkigu6. 
Gure lanerako, halabeharrezkoak izango dira «estruktura urbano»7, «morfolo-
gia», «traza» eta «ehundura»8, «forma urbano», «lurzoruaren erabilgarritasun»9 
eta pareko kontzeptuak. Aitzitik, «eremu funtzional», «inpaktu»10, «hierarkia», 

6 Espazio fisikoaren, biztanleriaren antolaketaren zein hazkundearen eta funtzio ekono-
miko, industrial eta abarren inguruko ikerketetan trebatuak dira geografo urbanoak. Hiriei da-
gokienez, sarritan, hirigintzako eta arkitekturako arazoetan ez ezik gizarteko egituren ikerketan 
ere esku hartu izan dute (hirigintzan, adituen zein soziologoen pare). Hiriak nolatan sortzen, 
zabaltzen eta itxuraldatzen diren aztertzen dute, denboran gertaturiko prozesu espazial anitzen 
baitako transformazioekin. Hiriaren ikuspegi integratu eta holistikoa baliagarria izango da gu-
retzat ere, bertara ikuspuntu desberdinak gehitu daitezkeen neurrian (antropologikoa eta esteti-
ko-artistikoa), lurraldeak eta hiri-espazioaren garapenak (gure kasuan, itsasbazterreko eta 
ibaiertzeko ur-ertzetan pausatuz) perspektiba poliedrikoak dituela ahaztu gabe.

7 Erraz sumatuko dugu estruktura hori finkatzeko mugarri batzuk daudela: XIX. mende 
erdira artekoa (hiri-zabalguneen aurrekoa; antzinako herentziak erortzearen aurrekoa), hortik 
XIX. mende amaierara artekoa (hiri-zabalguneen garaiari zuzenean dagokiona; modernitatea), 
XX. mendearen lehen erdialdekoa (juridikoki eta administratiboki Espainiako estatuan dagoen 
Hego Euskal Herrian, Gerra Zibilaren osteko politika autarkikoa eta zoning delakoa), ondo-
rengo hirigintza barreiatuarena (1960-1970eko hamarkadak) eta, azkenez, gaur egunera arte 
datorrena (galdera-ikurrez bada ere, akaso «berreskurapen» esan ahal izango diogun postmo-
dernitatekoa). Alderdi estetikoan ere, hirigintzako alorrean dakusagun eskemaren oso parekoa 
era daiteke.

8 Eraikuntza-tipologien araberako bilbe urbanoa identifikatzen du aipaturiko kontzeptuak.
9 Normalean, zilegi izaten da espazio eraikiaren eta lurzoru eraikiaren arteko desberdinta-

suna ere. Espazio termino kategorikoak kaleak, plazak, parkeak eta gainerakoak barnebiltzen 
ditu (hiri-espazioak eta espazio «naturalak» bereiziz). Lurzorua, normalean, lursail eraikigarri 
edo erabilgarrien multzoa izaten da.

10 Ezin ahaztu inpaktua «estetikoa» ere izan daitekeela.
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«okupazio-intentsitate», «eraikuntza-dentsitate», «zonifikazio», «sistema»11 eta 
antzeko nozioak neurtuta eta kontu handiz erabiliko ditugu, gure ikerketa-
eremuari saihetsetik baino ez dagokien neurrian. Izan ere, giltza metodologiko 
ezinbestekoa izango dugu euskal «sistema urbano» deritzogunaren sorrerako 
baldintza batzuez aritzea: Erdi Aroko hiribilduen fundazioa, XIX. eta XX. men-
deen artean izandako espezializazioaren erabateko aldaketak, edota kostako in-
dustrializazioa. Ildo horretan, geroz eta zailagoa da Bizkai, Gipuzkoa eta La-
purdiko kostaldeetan mugak aurkitzea, espazio metropolitarraren zeinu 
erabakigarria baita jarraipen bateratu horretan. Luzetarako ardatz horrek irudi-
katuko luke, izan ere, Euskal Herriko itsasertzeko azpisistema urbanoa, bar-
nealdeko azpisistematik bereizia (Bizkaia-Araba, Gipuzkoa-Nafarroa eta La-
purdi - Nafarroa Beherea - Zuberoa ardatz identifikagarriak). Gure lanaren 
egiteko nagusia baldin bada ikuspegi antropologikotik ur-ertzetako fenomeno 
urbanoaren sorreran eta garapenean itsas kulturari dagozkion xehetasunen kon-
tzientzia hartzea, ezagutuko dugu agerpen horiek nola gorpuzten diren ele-
mentu adierazkor eta sinbolikoetan artearen eta estetikaren ikuspuntutik, hiria-
ren eta uraren (ibaiaren eta itsasoaren) arteko muga-espazio esanguratsu 
horietan.

Kontzeptu teorikoetatik izaera praktikoagoa duten ataletara iragatean, 
landa-lanak behaketa- eta grabaketa-alderdiak bildu ditu. Behar-beharrezkoa 
izan da irudiak grabatzea, bai argazki bidez bai beste baliabide zehatz ba-
tzuekin. Hala ere, landa-lana ez da horrekin amaitu; izan ere, premiazkoa 
suertatu da kontaktua izatea bai Donostiako bai metropoliko edo ingurue-
tako administrazio eta erakundeekin: Gipuzkoako Foru Aldundia eta bertako 
artxiboak, Donostiako Udala eta bertako artxiboak, Donostiako Hiri Antola-
menduko Plan Orokorreko bulegoa edota Baiona-Donostia Eurohiriaren era-
kundea. Donostiako dokumentazio-zentro batzuk ere erabili ditugu: Arkitek-
toen Goi Eskolako liburutegi teknikoa, Koldo Mitxelena edota Artelekuko 
liburutegia. Argazki eta irudi konkretuen kasurako, Eusko Ikaskuntzako ar-
gazki-funtsetara jo dugu, hain zuzen, Euskomedia Fundazioarenetara: 
Ojanguren funtsak, Eusko Ikaskuntzaren eta udalen artxiboetako argazki 
zaharrak.

Lan idatziak, beraz, ikerketako prozesu bati eskatu beharreko ordena-
mendu metodologikoa du. Helburuak, hipotesiak, interes orokorra, aurreka-
riak eta gaur egungo egoera adierazten dituen sarrera edo hitzaurrearen os-
tean, edukiak antolatu ditu elkarturik doazen bizpahiru atal nagusi eta 
azpiataletan: goian esan bezala, lurraldearen eskala handienetik ur-mugetako 

11 Hiriak lirateke sistema eratzen duten elementuak, beren ezaugarri anitzekin (sistema ur-
bano horretan txertatuko lirateke «eskualde urbano»ak; itsasertzekoa da guretzat inportan-
teena). Hiri horiek posizio jakinak betetzen dituzte espazioan, eta baita funtzio batzuk ere. 
Hortik ondorioztatzen dira fluxuen arteko elkarrekintzak nahiz hierarkia eta dependentziazko 
harremanak. Testuinguru horretan, hiriak dira espazioa mailaka osatzen eta antolatzen duten 
korapilo gisako nukleoak.
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espazioen eskala txikiagoraino, «mikro-arkitektura», hiri-altzariak, eskultura 
publikoa eta elementu sinbolikoak barne. Denborazkotasuna ere, gaiari lo-
tzen zaizkion etapa historikoetatik gaur egungo kulturaren kategoria anali-
tiko batzuetaraino heltzen da. Ondorioetan, bereziki, edukien sintesiari eu-
tsita zein hastapenean proposaturiko hipotesiak gogoratuta, konklusio zenbait 
aurkezten dira; horretarako, oso kontuan izan dira lan honetan aipatu ditugun 
diziplinen edo jakintza arloen ikuspegiak.

Azaldutakoa dela eta, zilegi iruditu zaigu bibliografia atalka ematea, uki-
tzen diren interesguneen arabera: 1) ekarpen funtsezkoak hiri-espazioaren 
eraikuntzaz (teorikoak, akademikoak eta metodologiazkoak), artea, eskultura 
publikoa eta ur-ertzak; 2) lan honekin erlazioa izan dezaketen Administra-
zioko dokumentuak, erakundeetako datuak eta hirigintzako nahiz lurraldea-
ren antolaketako plangintzak eta egitamuak, Euskal Autonomia Erkidegoan 
eta, bereziki, Gipuzkoan (Donostia aldean). Testuinguru horretan aplika dai-
tezke Euskal Autonomia Erkidegoan eratutako lurraldearen antolaketa eta 
kudeaketarako tresnak: DOT (Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak edo 
Artezpideak), itsasbazterren eta ibaiertzen babeserako planak (guri dagoki-
gun ikergaiarekin bereziki erlazionaturikoak), PTP (lurraldearen zatiko pla-
nak edo plan partzialak), PTS (lurraldearen arloko planak edo plan sektoria-
lak) eta hiri-antolaketaren egitamu orokorrak, besteak beste; 3) ikerlan 
historikoak, arkitekturakoak, eta hirigintza aplikatua (Donostia eta inguruak, 
elkarlaneko liburuak, aktak, monografikoak, etab.); 4) ikerlan soziologikoak 
eta antropologiakoak, geografia urbanoa (Donostia eta inguruak, elkarlaneko 
liburuak, aktak, monografikoak, etab.); 5) mapak eta kartografiako elemen-
tuak (Donostia eta inguruak). Izan ere, kartografiaz aritzen den nazioarteko 
erakundeak definitzen duenez, kartografiaren jakintza arloan parte hartzen 
dute lan zientifikoek, teknikoek eta artistikoek, lurraldearen ezagutza eta an-
tolaketarako diziplinarteko lehen tresnetarikoak baitira, lekuen historiari, pai-
saiari, gizarteari eta memoriari ere keinu egiten diotenak; era berean, meta-
rrelatoak ere eskaintzen dizkigute. XVII. eta XVIII. mendeetan kartografiaren 
zientzia modernoa jaiotzen den mementotik, munduaren irudi idealak erakus-
ten dizkigute planoek eta mapek12; guri dagokigunez, presente da sentsibili-
tate estetikoa ere:

«En cada mapa subyace la historia de un territorio concreto, en un mo-
mento determinado, con multitud de informaciones que, una vez interpre-
tadas, nos permitirán conocer estructuras, relaciones, funciones, procesos 
y formas, de épocas pasadas y de nuestro presente, al objeto de conocer 
mejor la vocación, aptitud y capacidad del territorio para determinados 

12 Mapek munduaren osotasun edo atalen errepresentazio bidimentsional fidagarriena es-
kaini nahi dute; planoek, berriz, ez dituzte aintzat hartzen lurraren esferak produzitzen dituen 
eraldaketak. Batzuek zein besteek zenbaki-eskalak eta eskala grafikoak erabiltzen dituzte. Biga-
rren horiek propietate berdinak mantentzen dituzte, dokumentu originalen tamaina aldatuta ere.
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usos y sus posibilidades de cara al futuro. […] Los mapas de épocas histó-
ricas determinadas, además de la belleza general que presentan, de la va-
riedad de colores, formas, símbolos, etc., nos ofrecen datos esenciales del 
pasado, de la evolución de un territorio, de las relaciones, que los seres hu-
manos de aquellas épocas mantenían con su medio, de sus asentamientos, 
etc., en suma de sus paisajes. La cartografía histórica tiene impresas las 
huellas del pasado y sus trabajos tienen un gran valor cultural»X.

Hitzaurre honi amaiera emateko, toki-espazioa edota ikerlanaren agerto-
kia Donostiara eta ingurumari metropolitarrera mugatzen bada ere, aipa dai-
tezke inguruetako beste hirigune eredugarri batzuk, adibide paradigmatiko 
bezala izan dezaketen interesagatik, betiere Donostiarekin duten eragin-tru-
kea nabarmenduz eta lanaren osotasunaren mesedetan: Zarautz, Zumaia 
edota Ondarroa; herri horietan modu adierazgarri bezain sinbolikoan esku 
hartzen dute arkitekturaren, hirigintzaren eta eskultura publikoaren bilakae-
rak itsasertzeko muga-espazioen konfigurazio estetiko eta kulturalean (erre-
ferente historikoetan eta paisaia eraldatzeak eragiten duen begiradan). Aurre-
rantzean sakontasun handiagoz tratatuko dugulakoan, mementoz sintetikoki 
taxutu dugu gaia orrialde hauetan, hemendik aurrera ernal daitekeen lorearen 
lehen haziak fruituak eman ditzan. Oro har, hasieratik aitortu behar da arteak 
garrantzi handia lortu duela zeinu postmodernodun urbanismo gaurkotuaren 
baitan (ur-ertzetako muga-lerroetan, itsasbazterrean zein ibaiertzean), eta 
ezin dugu ukatu artea dela jendarteak sinbolikoki bere burua identifikatzeko 
darabilen baliabidea.
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Donostia inguruko paisaia, 
hiria sortu aitzin: lurraren 

eta itsasoaren arteko borroka





29

«Nos parece absurda la tesis contraria que se sostiene, en ge-
neral, sobre lugares del litoral: en las costas sobran influencias, 
hay ininterrumpidas referencias espirituales, y falta la trágica 
concentración que imponga al hombre el descubrimiento interior 
y original».

Jorge OteizaXI

Donostiako badian, duela 10.000 urtetik 5.000 urtera sendotu zen Urgull13 
mendia kostako lurrarekin lotuko zuen tonboloa (itsas sedimentuzko lur-
adarra), jada, aro mesolitikoan. Hareak sortutako behin-behineko istmoa ma-
rearen gorabeherekin agerian gelditu arren, aldika urperatu egingo zen, hai-
zearen eraginez eta ibaiak zekarren zamaz lur-eremu konpaktua itxuratuz. 
Huraxe izan zen, hain zuzen ere, itsasoak eta ibaiak metaturiko hondakinak 
medio, etorkizuneko hiriaren lekua eta egoera urbanoa baimenduko zituen 
paisaiaren eraldaketa geologiko nagusia. Itsasertzak eta Urumea ibaiaren 
morfologiak eragin zuten, beraz, etorkizuneko Donostia hiriaren trazan14.

«Una buena parte de los edificios de San Sebastián hunden sus cimien-
tos sobre un pequeño istmo arenoso (o tómbolo) que une el monte Urgull 
—en lejanos tiempos isla— con el continente. El tómbolo debe su origen 
al entorpecimiento que el mencionado islote causaba en la propagación de 
las olas, provocando en las zonas de calma creadas a su abrigo la deposi-
ción de los materiales que éstas transportaban, provenientes, en parte, de 
las aportaciones arenosas del río Urumea»XII.

13 Orcull edota Orgullo izenez ere aipatzen da testu eta dokumentu historikoetan.
14 Ezkurrako mendi-portuan behera eginez Nafarroako Goizueta herriraino, itsasadar 

bihurtzen da Kantauriko bazterreko lurretan. Horrela, Donostia aldean itsasgorak ibaian gora 
egiten du legoa bat baino gehiago, txalupak eta gabarrak nabigatzea posible eginez. Loiolako 
lautada ere emankor bilakatzen du, eta lorategiz hornitzen ditu bi alderdiak.
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Horrela, Santa Klara uharteak itsasotik babestuz, Urumea, Oria eta Oiar-
tzun15 ibaiek eta Añorgako errekak bustitako lurretan hedatuko da, geomor-
fologikoki, Donostia hiria, mugarriak batik bat hiru garapen-bidetan osatuko 
dituzten hainbat mendixkaren artean: Ulia, Urgull, Aiete, Igeldo16, Oriamendi, 
Bidarte edo Mendizorrotz eta Zurriolako lautada itsasbazterrean, Kontxako 
badiarekin17 batera. «Donostiako itsasertza malkartsua da, Jaizkibel, Ulia eta 
Mendizorrotzek osatutako mendikate txiki batek eratzen baitu. Itsas lerro 
garbia osatzen dute, tarteka agertzen diren kala eta badiek, Urumea ibaiaren 
bokaleak eta Zurriola, Kontxa eta Ondarreta hondartzek soilik eteten dute-
na»XIII. Topografiaren beste gorabehera batzuek hiri-sarearen barruko auzu-
neak osatuko dituzte, aurrerantzean ikusiko ditugun zabalgune-prozesuen on-
doren, itsasoak eta ibaiak markatutako ardatz sinbolikoen jarraipenean: San 
Bartolome, Gaztelu, Egia, Berio, Ametzagaina18, Martutene eta abar.

«Hiri harresitu honen parte populatua harea harrozko lurzoruaren gainean 
dago eratua, eta itsasoaren maila gorena baino zerbait gorago; hark inguratu 
egiten du ia, penintsula gisa uzten duela. Sortaldetik Urumea ibaiak bustitzen 
du, eguerdialdetik San Bartolomeko muinotxoaren erroarekin bat egiten duen 
istmoa du, sartaldetik badia eta portua, eta iparraldetik muino edo mendiska 
soila. […] Sortaldean, herritik mila kanatara, Ulia mendia dago, Urumea itsa-
soratzen den puntutik bertatik goratzen hasten dena; legoa erdi batez edo 
gora jarraitzen du, eta puntu hartan hasten da beheraka, Pasaia San Pedro au-
zoko kalean bertan amaituz. […] Eguerdialdeko aldapa baserri ederrez, gal-
soroz, sagastiz eta abarrez beteta dago, eta iparraldekoa haitz eta amildegiz 
osatua da, beren luze-zabal osoan itsasoan amaitzen direnak Pasaiako kana-
laren sarreraraino. […] Mendi honetatik harri asko ateraten da etxeetarako, 
eta hiri honetako etxe gehienak eraikitzeko bertatik atera izan da. Zuhaitzez 
erabat soilduta dago. Sartalderantz, mila kanako distantziara, Igeldo mendia 
dago, tartean badia eta santa Klarako irla desertua daudelarik; hau itsason-
tzien berrogeialdirako erabiltzen da. Mendi horrek igoera zaila du, eta lehen 
tontorraren gainean, Hiritik bistan, itsasargia edo itsasontzientzako gidatorrea 

15 Aiako Harritik datozen zenbait errekastok bat eginez sortu, eta Pasaiako badian du 
amaiera. 

16 Berriro ere toponimiaz solasean, itsasbazterreko Arrobi mendilerroaren kaskoa Txubillo 
izenez ezagutzen zela ziurtatu zigun Txillardegik (Igeldo herrixka goian baitzegoen, gero erre-
pikatuko dugunez). Arrimendi ere esan izan zaio, eta baita Arrobi ere, bertako harrobietatik 
ateratzen zen harria zela eta (meatze handia egin zuten Donostiako zabalgunerako lehengai 
gisa; gogoratuko dugu datozen atal eta kapituluetan). Plano militar batzuetan Montefrío izena-
rekin ere agertzen zaigu. Bertako dorreari farola esaten zitzaion euskaraz. Oharkizun horiek 
egin ostean, Igeldo izena erabiliko dugu guk, gaur egun ezagunena dena.

17 Kolkoa ere esan izan zaio; guk Kontxako badia erabiliko dugu.
18 Donostia aldeko giza habitat humanoaren erreferentziarik zaharrenetarikoa da hau ere. Gra-

vetiense aroko aire librean zegoen kokagune bakarrenetakoa zen Iberiar penintsulan; gaur egungo 
Loiola, Altza eta Intxaurrondo auzoen tarteko mendixka historikoa izateaz gain, sinbolikoa ere 
bada, geroago ikusiko dugun Oteiza eta Fullaondoren esku-hartze eskultoriko-arkitektonikoari 
orrialde batzuk eskaintzen dizkiogunean.
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dago. […] Sortaldeko eta eguerdialdeko hegia baserriz bete samar dago, eta 
iparraldekoa itsasorainoko amildegiz. Gainean Igeldoko herria dago, barruti 
honetakoa, eta inguruetan baserri dexente eta zenbait zelaitxo daude. […] 
Oriamendi mendia hasten da San Bartolomeren istmoan […], Hiritik 4 edo 
6 legoatarainoko bista uzten bait du, barrualdera. Sartaldera Oria ibaiaren er-
tzetara datozen zenbait muino utzita, eta eguerdialderantz nabarmen behera 
eginez Hernani aldean, sortaldera jarraitzen du mendikateak, Urumearen er-
tzetan amaituz Astigarragako herritik gertu. […] Oriamendiren sortaldeko 
hegien artean, Antiguoko lautada dago, legoa bateko zirkunferentziakoa ba-
tez beste. Lautada hau, itsasoaren nibelean eta are bajuago kokatua, eguratsa 
galerazten duten muinoez inguratuta dago alde guztietatik. Lurra harea eta 
buztinezkoa da, batez ere azken honetakoa, horretan lurraren bajuak lagun-
tzen duela, eta errekasto baten laspegiak, hala non lautadaren gehiena osinek 
eta zingirek hartuta dagoen, ezer sartzerik uzten ez dutela; horietxen kausaz 
gaitzak sortzen dira bertan noizean behin»XIV.

Komenigarria iruditu zaigu lerro hauetan eskaintzea Donostiako hiri-espa-
zioa izango denaren mugak ongi adierazten dituen deskribapen luze hau, agerian 
jartzen baititu une oro itsasoarekin eta ibaiekin izandako elkarguneak, erlazioak 
eta mugak, ondoren Donostiako hazkunde urbanoaren eta metropolitarraren ar-
datz bilakatuko diren espazioetan. Era berean, kontu egingo dugu espazio horie-
tan urteen joan-etorriarekin sorturiko auzo batzuek itsasbazterreko eta Urumea-
ren ur-ertz eraikiak eratuko dituztela, eta baita Kristina Enea gisako parke urbano 
eta paisaia erakargarriak ere ibaiaren meandroetan, XIX. mendeko gustu estetiko 
erromantikoaren tankeran modelatuak (urmael eta aintzirekin, zuhaizti berezie-
kin eta lorategi barneko zirkuitu bereziekin). Horretarako, ostera, funtsezkoa 
izango zen ingurune naturalaren modelaketa geologiko eta geomorfologiko bere-
zia, hobeto ulertzeko gerora harkaitzek, hondartzek eta fenomeno urbano antro-
pikoek ur-ertzetan jokatuko duten rola:

«El espacio litoral donostiarra, está dominado por costas abruptas y es-
carpadas, ya que los relieves que constituyen la Cadena Terciaria Costera 
llegan directamente al mar, configurando una costa longitudinal muy níti-
da y rectilínea. Las acumulaciones detríticas son escasas, quedando reduci-
das a pequeñas playas de cantos alojadas en el interior de las calas y bahías 
que salpican el litoral. Únicamente, las desembocaduras fluviales configu-
ran acumulaciones arenosas de mayor amplitud, ya que normalmente, estos 
espacios están bastante protegidos de la acción del mar, funcionando como 
trampas de sedimentos»XV.

Espazio horiek ibaiek eta itsasadarrek aprobetxatu izan dituzte normalean, 
estuario luze eta zabalak irudikatuz; Zurriolan eta Kontxan Urumeak deskriba-
tua, edota Ondarretako Ibaetaren estuario fosila, esaterako19. Kostako espazio 

19 Ibai horien bokaleek kostaldeko lurzoru lauaren presentzia ahalbidetu dute, eskualdea-
ren garapena bultzatuz baina, aldi berean, asko baldintzatuz.
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horietan gertatutako aldaketak (erosio eta sedimentazio naturalaz gain) giza-
kiak eragin ditu: ibaien kanalizazioa, ditxoen eta moilen eraikuntza, portuak, 
etab.; horrek eragin du bertako hareatzak etengabe galtzea. Donostiako ibaiei 
dagokienez, Urumeako ardatz hidrografikoa da hiri-espazioan garrantzitsuena, 
ur-ertzak goitik behera erdibitzen dituena; mendebaldekoa (Erdialdea, Amara 
edota Antigua) eta ekialdekoa (Gros, Ategorrieta, Egia, eta abar)20.

Giza paisaiaren zantzuak aurkitu izan dira aspaldi-aspalditik Urgull uhar-
tearen magalean eta bere babeseko bazterretan; Kristo aurreko 70.000 urtekoak 
dira arrantzan, ehizan edota fruitu-biltzen aritzen ziren giza taldeen arrastoak. 
Neolitoko kulturetan, izaera sakratudun dolmen eta harrespil apalek heriotza-
ren kultuaren berri ematen digute, Euskal Herriko beste zenbait tokitan bezala. 
«Aztarna megalitikoek garbi erakusten dute Kristo jaio baino milaka urte lehe-
nago itsaso bidezko harremanak eta elkar trukatzeak bazirela Kantauri aldeko 
jende-guneen eta Atlantiko aldekoen artean»XVI. Honela, bada:

«La bahía de la Concha con la desembocadura del Urumea, navegable 
al menos hasta las inmediaciones de Hernani, constituía un emplazamien-
to que reunía los requisitos más favorables para el establecimiento de un 
asentamiento que cumpliera esa doble función: facilitar la navegación ofre-
ciendo refugio en una amplia zona de fondeo y, al mismo tiempo, servir de 
puerto de entrada y salida de productos aprovechando el curso del Urumea 
para dirigir los flujos de intercambio entre la costa y el interior»XVII.

Garai haietan, hala ere, itsasbazterreko kokagune paregabea izanik, ne-
kazaritzari eta abeltzaintzari loturiko ekonomia izango zuten, seguruenik, 
funtsezkoena. Burdin Aroak eta Brontze Aroak, monumentaltasunaren adie-
razpen isil, misteriotsu eta miresgarriak laga dizkigute, cromlech izeneko 
harri-taldekatze zirkular txikiak, populazio bat finkatzearen eta, beharbada, 
paisaiaren lehen eraldatze sinboliko eta mitikoaren oroigarri21. Gizataldeek 

20 Hasiera-hasieran, Bedaran edota Ollin izenak ere baditu Urumeak, berun eta espatozko 
antzinako meatzeen oroigarri, jaiotzen den lekutik Goizuetaraino edo. Bilboko Nerbioi ibaia-
ren antzean, hastapenean aran malkartsuak eta konplexutasun tektoniko handiko lurrak zehar-
katzen ditu. Ibilbidearen erdi partean, Nafarroatik Gipuzkoara iraganez, meandroetako lur leu-
nagoetatik igarotzen da, baserri-giroko paisaiaren irudi tipikoenetatik. Bertan, industriarik ez 
izatearen ondorioz ongi kontserbatu diren inguruneak ditugu, ibaiaren arroan kokaturiko 
errota, burdinola edota zentral hidroelektrikoak salbu. Horrek guztiak estetika konkretuak es-
kaintzen dizkigu, eta ibaiertzetako paisaiaren arketipo-ikuskizunaren estetika elikatzen digute. 
Lurralde industrialagoetan barneratzen den heinean, kutsadura askoz nabariagoa da eta, horre-
kin batera, baita ibaiertzeko kanalizazioak eta berezko ibilbideen zuzenketak ere. Horrelakoa 
litzateke Oria ibaiaren arroa ere, gaizki zainduriko habitat industrialaren barnean. Bestalde, 
Añorga edo antzinako Gorga errekaren urek ibaiertzeko erroten jarduera handia erakutsi zuten, 
arrantzako baliabideekin batera.

21 Igeldo edota Mendizorrotzeko estazio megalitikoetan, trikuharrien, tumuluen eta crom-
lechen hondakinak aurkitu izan dira. Heriotza-errituak aldatzeak, hala ere, ez zuen toki sakra-
tuen aldaketa handirik ekarriko.
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beti eraldatu dute euren bizitoki zen lurraldea, eta lurraldea bera paisaia 
bihurtu du naturarekiko harmonia - artifiziozko kontraste - begirada horrek 
(errepideak, zubiak, ubideak, portuak eta hiriak eraikitzen zituzten bitartean):

«Es así que las distintas comunidades que han habitado el planeta se 
han organizado para aprovechar su territorio, han construido caminos 
para ir de un lugar a otro y en aquellos de puntos de paso más difíciles 
han levantado puentes contra natura para reducir la distancia. Han conte-
nido el agua de los ríos en embalses sostenidos por muros transversales, 
la han captado y conducido por largos canales, distribuyéndola después 
a regadíos, industrias y viviendas para luego recoger sus aguas sucias en 
saneamientos discretos y subterráneos que las devuelven a los ríos una 
vez tratadas»XVIII.

Aldaketa horiek bortitzago nozituko ziren Kristo ondoko I. eta II. men-
deetan erromatarren etorrerarekin. Arditurriko meatzeen ustiapenak produk-
zio moduen eraginpean moldaturiko lurraldea taxutuko zuen Donostiako es-
kualdean, erromatar ontziteriaren kabotaje-portua izandakoa, eta Oiasson22 
eta gaur egungo Irun aldean topatuko zuen historiarik nabariena23. Minerala 
atera eta garraiatzearen zenbait aztarna gelditu zaizkigu, garai hartatik, Eus-
kal Herriko bazterretan, horien artean Bidasoako eskualdean eta Bizkaiko 
Somorrostron. Urgulleko magalean etxola taldeak elkartzen hasi ziren ele-
mentu bateragarriekin; hala nola, ur edangarria lortzeko putzuak edota ha-
rresi primitiboak, eta horrela zirrimarratu ziren Donostiak izango zuen itsas-
bazterreko hirigune militarraren izaeraren lehen pintzelkadak24. Europako 
hegoaldean ohikoak ziren ibaien bokaleetan sortutako kokaguneak, topogra-
fiaren berezitasunak bilatuz, itsasgizonen egonaldiak baimentzeko eta iparrak 
jotzen zuenean itsasoaren erasoetatik babesteko. Izan ere, Gipuzkoako eta, 

22 Eginiko arkeologia-indusketek hiriak zeukan portu izaeran jarri izan dute arreta, hirigu-
nearen posizio estrategikoa nabaria baitzen, Hispania eta Akitaniaren arteko mugan. Erromatar 
hiri-sareen eredurik aurreratuenak kateatutako hiriak eskaintzen ditu, komunikazio-bideen 
edota portuen inguruan. Hiru elementu horiek elkartzeak (hiria, portua eta galtzada edo 
komunikazio-bidea) adierazten du Erromako administrazioan inpakturik handiena edukiko zuen 
eskema ekonomikoa eta lurraldearen antolaketa. Izan ere, pertsona eta gauzen sartu-irtenek bal-
dintzatzen zuten mekanismo ekonomikoa. Portua, beraz, hiriaren mendebaldean dago, iparral-
detik hegoalderako norabidean. itsasontziek ainguraleku segurua zuten Kontxako badian eta 
Santa Klarako irlaren babesean.

23 Akitaniarantz eta, aldi berean, Tarracorantz zihoan galtzadaren komunikazio-zentroan, 
Oiartzungo harana aprobetxatuz.

24 Ziurtasun historiko gehiegirik gabe, batzuek esaten zuten Ptolomeok markaturiko antzi-
nako Easo izan zitekeela Donostia. Beste batzuek Colippo-ri egiten diote erreferentzia, Coim-
bra eta Lisboa arteko Portugaleko San Sebastián hiriarekin nahasten baitute, hau ere Atlanti-
koaren itsasbazterrean. Baten batzuek defendatu izan dute Marco Aurelio Basiano enperadoreak 
fundatu zuela, Saltus Bassiani izenarekin, eta, azkenean, Santus Sebastianus bilakatu zela. An-
tso Abarkaren garaian, Nafarroako Erresumarekin bat egin zuela uste da, Gipuzkoa osoarekin 
batera.
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oro har, Donostiako historia eta kultura urari lotuta egon da beti, alderdi 
sozio-antropologiko, produktibo, ekonomiko eta politikotik.

Horren ondorioa izan da itsasbazterreko eta ibaien ertzetako (badia-itsasa-
darreko) fenomeno urbanoa agertzea, finkatzea eta garatzea ere. Itsasoaren ger-
tutasunarekin batera, «ibaiak bizi- eta aberastasun-iturri izan dira gizarte guztie-
tan, eta antzina-antzinatik gizakiak haren bitartez antolatu izan ditu ekonomia 
eta gizarte-harremanak»XIX. Horrela ezarrita gelditzen zaizkigu gure ikerketa 
honetako elementu geografiko primarioak, itsasbazterreko eta ibaiertzeko hi-
riaren egituraketa urbanoan eragingo dutenak, batzuetan itsasadarraren eta kos-
taren eragin-trukeaz banatzea zail izaten diren ingurune aldakorretako baldin-
tzak azpimarratuz25. «Argi eta garbi dago, beraz, ibaiak itsas portuak bezain 
garrantzitsuak izan zirela, ezpada garrantzitsuagoak, eta itsas portuak ibaien 
osagarri huts izan zirela askotan, handik kilometro askotara hasitako prozesu 
bati amaiera emateko leku soilak besterik ez»XX. Siderurgia handia agertu 
baino lehenagoko fenomeno urbanoa baldintzatuko zuten; gainera, Gipuz-
koako ibai-arroak ezinbestekoak izan dira hainbat sektore ekonomikoren gara-
penean eta lehengaien garraiorako; arrantzari, merkataritzari eta metalurgiari 
atxikitako ogibideak, alegia, irin-errotekin eta zurgintzarekin batera. Azken ho-
riek izan dira ontziolen aitzindari, basoetatik ateratako egurra ustiatuta, eta 
errotek, berriz, ibaietako uretatik ateratzen zuten funtsezko indar higiarazlea. 
Horrek guztiak eragingo du, gerora, herrixkak eta hiriguneak ezartzea.

Erdi Aroko lehen gizaldietan, noizbehinkako ibiltariek zein Donejakuera 
joanean itsasotik gertuen zegoen bidetik Donostiara heltzen ziren erromesek 
egun dakusagun paisaiaren argazki arras desberdina ikus zezaketen ermita 
zaharra zegoen muinotik (Miramar jauregia dagoen mendixkatik); Antigua al-
deko arrantzaleen herrixka txikiak izango ziren, agian, hiriaren lehen aurrekari 

25 Ibaien arro guztietan existitzen ziren portuak edo lehorreratzeko lekuak, salgaien zama-
lanak egiteko. Horietako batzuk pribatuak ziren, eta beste batzuk udalerrienak, baina guztiak 
merkataritzarako erabiltzen ziren. Zamaren karga eta deskarga eguneroko egitekoa izaten zen, 
handik produktuak barrualdean banatzeko edota itsasoratzeko. R. Izagirrek diosku errome-
sentzako zerbitzu gisa eraikitako monasterioa zegoela «Hernaniko lurretan», itsasbazterrean, 
Altzako San Martzialetik Igeldoko San Pedrorainoko ibilbidean, mareen pentzutan leudekeen 
ibaien artean, ibiltariarentzako eragozpen modura: «monasterium Sancti Sebastiani esti n litore 
maris in finius Ernani». Monasterio horietako batzuk itsasbazterrean eraiki izanak, hala ere, 
arrantzari eta nabigazioari loturiko bizimoduan pentsarazten digu. Nekazari-ekonomia eta itsa-
sokoa gainjarriak garatuko ziren seguruenik; abeltzaintzak, aldiz, beste beharrizan batzuk 
izango zituen. Aitzitik, itsasoari loturiko gune peto-petoak ere baziren, monasterioen zaintza-
pean ez zeudenak eta gerora jabego libreetan garatu zirenak (Hondarribia, Mutriku, Getaria 
edo Zarautz, besteak beste). Ondorioz, Gipuzkoako «bi kultura» neurri batean desberdinen ez-
tabaidan egongo ginateke; bata kontinentala (mediterranearra) eta Nafarroatik hurbilagokoa, 
eta bestea itsasokoa, kostaldeko eremukoa (atlantikoa) eta Akitaniatik gertuagokoa. Horietan, 
nagusitasun argia hartu zuten populazioaren gorakadak eta itsasoko etekinei loturiko ekono-
miak. Kontxako badian joera biak genituzke: Donostia gaskoi komertziala, eta baita kontinen-
tala ere. Santa Maria eta San Bizente inguruan antzina eraturiko gaskoi herriak bazeuzkan, 
jada, defentsarako eta itsas komertziorako interesak Donostian.
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sinple baizen urriak26. Bilbon ere, 1300eko hiribildua fundatu aitzin, ibaiaz bes-
taldean zeuden etxe multzorik aipagarrienak; gerora, gaur egungo Alde Zaha-
rrean jaioko zen hirigunea. Bai Bilboko itsasadarra eta bai Urumea marea-
ibaiak dira; itsasorako irteera eta, aldi berean, porturako sarbidea, Kantauri 
itsasoan estuarioak sorraraziz. Zehaztasun horrek eragin sakona izango du pai-
saian eta fenomeno urbanoan, eta hiri-paisaiaren pertzepzioa bera ere baldintza-
tuko du, kostaldeko eremutik itsasoa begiratzen dugun edota itsasotik Abra 
portu handiko ahoa (Bilbon) zein hondartza aurreko lehen lerro eraikiak ikusten 
ditugun (Donostian); Euskal Herriko kostaldeko hirien sinbolo dira biak ere.

Donostian, padurako lur hezeak besarkatzen zituzten Urumearen mean-
dro zabalek, eta baliteke, XII. mendearen hastapenean, marearen gorabeherek 
Urgull kostaldearekin lotzen zuen hareatza irenstea aldika-aldika. «Ocu-
pando una planicie al pie de una montaña elevada, con sus extremos limi-
tando con el mar y su frente mirando hacia una ancha marisma, recorrida por 
el río Urumea y frecuentemente inundada por el mar, la plaza amurallada de 
S. Sebastián pasaba a convertirse en una casi perfecta península»XXI. Ibaiek 
eta errekek hiriguneak eta haien inguruan bildutako populazioak egituratu di-
tuzte antzinatik, bai jarduera ekonomikoa eta bai garraioa garatuzXXII. Hiria-
ren alderdi morfologikoek ez ezik, itsasbazterreko hiri-espazioaren kokape-
neko elementu naturalek ere aldaketa bortitzak jasan dituzte Donostian, 
mendez mendeko bilakaera historiko geografikoan. Aditu batzuentzat, Do-
nostiako toponimiak portu-espazioaren sorrerarekin izango luke zerikusia. 
«Dominus Ostianus» latindar formula darabilte, izen propioa izan beharrean 
portuetako kargu erromatar bati dagokiona, hain zuzen, Ostiako portuaren 
zaindari zen funtzionarioaren tituluari27. Kokalekua eta sorrera historikoa, 

26 Kantauri itsasoak sorrarazten duen Bizkaiko golko horretara bertaratu ziren erromesek 
ekarri ohi zuten «San Sebastián» erromatar martiriaren kultua. Antzinako baseliza tenplu bilakatu 
zen, eta 1101ean Nafarroako Pedro Lehenak Leireko abadeari oparitu zion, 1014ko dokumentu 
faltsu bat ere tarteko. Itsasoak eratutako Kontxako badiaren mugarri naturalak atzemango ditugu 
XVI. mendeko sineskeretan ere. Urte haietan eragin zuen izurrite baten ondorioz, Sebastian san-
tuaren erlikia eramateko prozesioa egiten zuten alde zaharreko Santa Maria elizatik Antiguako 
San Sebastianeraino. Mareak baimentzen zuenean, Santa Klara uharteraino luzatzen zen, eta ton-
torrean aldare txiki bat ezartzen zuten. Hiru puntu horiek osatzen dute, izan ere, hiriaren eta itsa-
soaren arteko espazio urbanizatuaren hirukirik adierazgarriena. Aieteko mendixkan agustindar 
lekaideen San Bartolomeko monasterioa zegoen; itsasoaren ikuspegia nagusitzen zen bertan. 
XIX. mende erdialdetik aurrera, zabalgunearen lanak planteatzerakoan ere, hiru komentu handik 
betetzen zituzten punturik estrategikoenak; San Frantziskokoa ekialdetik, San Bartolomekoa he-
goaldetik eta Antiguakoa mendebaldetik. Bakoitza errepide baten ondoan zegoen: Pasaiako por-
turako bidea ekialdetik, Iruñerakoa hegoaldetik eta Bilbora zihoana mendebaldetik.

27 Tradizioak edota kontu zaharrek ziotenez, Ostiako erromatar portua izan baitzen Sebas-
tian santua lurperatu zuten tokia. Fantasiaren eta errealitatearen arteko borne iheskorrean, argi 
dago eta guri interesatzen zaiguna da hiriaren eta itsasoaren arteko lokarriak presente dirauela 
populuaren irudimenean. Horrela, Easo hitzak itsasoa adierazten duela kontu eginez, baten ba-
tzuek uste dute erdaraz Donostia izendatzeko arrunta den «La Bella Easo» terminoak «itsasoko 
hiri liraina» esan nahi duela.
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hala ere, bitxitasuna dirudien arren, antzekoak izan daitezke itsasbazte-
rreko beste hiri batzuen kasuan ere; hiri-egikera eredu jakin bat adierazten 
digute: portua, defentsa-sistemak eta itsasadarren gainetik abiatzeko lehen 
zubi-egiturak, batik bat, Europa mendebaldeko itsas espazioetako eta Erdi 
Aro inguruko gizaldietan emana:

«La Coruña se construye inicialmente en el lado más abrigado de una 
península unida al continente por un estrecho istmo desbordado con su cre-
cimiento en la Edad Moderna. La muralla del pequeño burgo medieval se 
construirá como sistema defensivo que trata de proteger toda la península 
de la posible invasión por tierra a través del istmo, junto con otras más po-
tentes defensas del puerto y del interior de la ría. La muralla que cierra el 
istmo queda protegida con un amplio foso que comunica con el mar. De 
esta forma cuando se levantan los puentes de entrada a la muralla, La Co-
ruña queda convertida en una isla»XXIII.

Dena den, Hernani eta Ergobia artean omen zegoen Donostiaren aurre-
kari zen hiriguneari atxikitako lehen portua, erromatarrek Morogi izenarekin 
izendatua. Barkuen tamaina handitzeak portua kostalderantz eramatea eragin 
zuen, eta gaur egun atzematen dugun hiri-paisaiaren euskarririk urrunenak 
iragarri zituen. Urumea ibaian gora itsasontzi handiak sartzeko ezintasunak 
«portu handia» zeritzona itsasbazterrera aldatu zuen; «portu txikia» Santa 
Katalinakoa izan zen. Handik gertu, Pasaiako portuak ere berebiziko garran-
tzia hartu zuela ikusiko dugu28. Erdi Aroan, hortaz, Donostiaren eskumeneko 
lau portuk adierazten zuten itsasoaren garrantzi erabakigarria: Kontxako biak 
(Ondarretakoa eta portu nagusia), Urumeakoa (Santa Katalina) eta «Oiar-
tzungoa» (Pasaia). Portu-espazioen mugikortasunak zeharo eraldatu ditu itsa-
sadarreko paisaiak; hiriguneak sorrarazi ditu eta, behin baino gehiagotan, 
bide egin die ubideei loturiko hirien fenomeno metropolitarrari. Bilboko 
portu zaharra ere Areatza aldean zegoen, itsasontzien neurri-aldaketak eta 
jarduera produktibo industrialen bilakaerak aldika-aldika Abrarantz eraman 
arte. Portu-izaeradun ibaiertzetan, beraz, lurraldearen ezaugarri berezi hori 
gogoraraziko diguten kultura materialaren elementu anitz topatu ahal izango 
ditugu, kasurik gehienetan.

Donostian, arrantzarekin eta Ternuako kanpainekin batera (Bilbon ere, 
oso garrantzitsua izan zen bakailaoaren komertzioa itsasadarraren ertzetan) 
hiri ondoko hondartzetan bertan kokatu zen arrainak garbitzeko, lehortzeko, 

28 Gipuzkoako portuak bi multzo nagusitan sailka badaitezke —babes-portuak (urtaro guz-
tietarako egokiak) eta barra-portuak (ibai-arro nagusietako batzuen bokaleetan daudenak)—, az-
ken horietakoak lirateke Urumeako ibai-ahotik gertu zeudenak; eta Urgullen azpiko Donostiako 
portua edota Pasaiakoa, aldiz, babes-portuak. Gipuzkoako ibai-arro nagusiek hainbat portu izan 
dituzte eta dauzkate euren bokaleetan (Bidasoak Hondarribikoak, Oiartzunek Pasaiako badia, 
Urumeak Santa Katalinakoa, eta Urolak Zumaiakoa, besteak beste). Toki horietan guztietan na-
baria izaten zen sarrerako barraren arriskua, nabigaziorako eta maniobrarako.
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kargatzeko eta banatzeko industria. Jarduera horiek garatu ahala (maizenik, 
emakumeek eginak) hareatzetan kokaturiko txabolen tamainak eta kopuruak 
ere gora egingo zuen; beharbada, hori izan zen itsasertzean finkaturiko indus-
triaren modurik primitibo eta apalenetarikoa. Mendeen joan-etorriarekin, hon-
dartzetako txabolen ikuskizun ezaguna ez da desagertu itsasoaren eta hiriaren 
arteko paisaiatik, baina XIX. mendean bainularien aldagelak izango dira ohiko 
eraikuntzak, hondartza gainean zenbait ilaratan lerrokatuta. Aipaturiko antzi-
nako industriarekin batera, Antigua edota Morlans auzoetako errotek ere bal-
dintzatzen zuten Donostiako itsasbazterreko paisaia; ibaian gora eginez, ugari 
ziren ontziolak29 (Santa Katalinako portuaren ingurumarian) eta batez ere bur-
dinolak, ibaiko korrontearen indarraz baliatzen zirenakXXIV.

Antzinate horren eredu diren zenbait elementuren arrastoek oraindik 
begi-bistan dirautela ikusiko dugu datozen ataletan, itsasbazterreko eta 
ibaiertzeko garai desberdinetako presentzia estetikoekin batera, kasuan ka-
suko hirigintzak posible egin duen mementoetan. Hemendik aurrerakoak, be-
raz, Donostiako ur-ertzen garapen urbanoa erakutsiko digu, Erdi Aroko gune 
harresitutik hasi eta modernitatera arte, egungo bilakaerak modernitateko tes-
tigantza horri galdera, iradokizun, laudorio edota kritika txalogarri zein ar-
buiagarriak egiten dizkion bitartean.

29 Beren-beregi gure gaiarekin lotzen ez bada ere, industria aurreko fabrika horiek ezinbes-
teko garrantzia izan zuten Euskal Herrian, bai ur-ertzeko herri eta hirien sorrerarako eta baita on-
doren hiribilduak fundatuko zituen merkataritzaren hauspoari eragiteko ere, burdinola eta errote-
kin batera. Lourdes Odriozola eta Sagrario Arrizabalaga historiagileen esanetan, XVI. mendetik 
XIX. mendera bitartean, ontziolak zeuden Gipuzkoako itsasertzeko portu guztietan, bezero asko-
rentzat lanean. Zumaiako portu bazterrekoak aipa daitezke (guztiak Udalarenak); XVI. mende 
amaiera horretatik aurrera, Pasaiakoak eta Oriaren arrokoak ontzigintzaren gune nagusi izan zi-
ren Aro Modernoan. XX. mendearen hasieran, aldiz, Pasaian eta Zumaian zeuden ontziola nagu-
siak, garraiobideen eta portuetako azpiegituren hobekuntzak lagundutako giro oparoarekin. Izan 
ere, aspalditik Europa iparraldeko herrietako teknika aurreratuak ikasi eta berritu zituzten gipuz-
koarrek, eta normandiar herentzia horren lekuko da Donostiako zigiluan agertzen den itsasontzia. 
Hala ere, Koroak eskatzen zizkieten ontziak, adibidez, ontziola jakin batzuetan soilik egiten zi-
tuzten, Pasaiako portuan eta Oria ibaiaren arroko lantegietan, hain zuzen (Pasaiak itsas armada-
rako «monopolioa» zeukan, kasik). Koroaz gain, Caracasko Gipuzkoar Errege Konpainia, Filipi-
netako Errege Konpainia eta Gipuzkoako udalerriak izango ziren beste hiru eragile nagusiak, 
Bizkaiko ontzi-jabeekin batera. Urteak pasatu ahala, enkargu gabeziak produkzioaren beherakada 
eta atzerapen teknologiko teknikoa eragin zien Gipuzkoako ontziolei, Bizkaikoen aldean. Donos-
tiako ontzitegi gehienak Santa Katalinako hareatzetan kokatuta zeuden, Urumearen ertzean. Nor-
malean Donostiako ontziolek itsasontzi handirik egiten ez bazuten ere, arrantzaleen eta komer-
tzioko nasa eta kaietan mugimendu nahiko handia izaten zenez, urgentziazko konponketa asko 
egin behar izaten zen ontzietan. Horrela sortu ziren, ontziolen lagungarri, tailer mekaniko ugari, 
adibidez luzuriagatarrena. Haiek Pasaiara joatearekin batera, Lacoste anaiek hartuko zuten, eta 
1931rako Ur Kirolak taldearen aldagela gisa erabiliko zituzten.
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«Euskal Herriaren historia “itsasoz” eta “burdinaz” egina 
baldin badago, Donostiaren historian itsasoak eskaintzen dituen 
aukera guztiak daude bilduta. Itsasorako eta merkataritzarako 
senak sorrarazi zuen Donostia, eta itsasoak eta merkataritzak 
tankeratu dute, mendez mende, donostiarren bizimodua».

Elena LegorburuXXV

Ezaguna da Antso VI.a Jakituna Nafarroako erregeak Lizarrako eta Ja-
kako forua eman ziola Donostiari XII. mendearen bukaeran, historikoki 
1180. urtean jarri izan den datan, erresumaren itsasorako irteera ziurtatze-
koXXVI. Bertan «fondaco» zeritzon arrantzaleen eta merkatarien bizitokia 
existitzen zen XI. mendetik (aurreko atalean genionez) —itxura denez, gas-
koiek Europa osoan zehar kostaldetik gertuko itsasbideetan fundatu zituzten 
hiriguneen tankerakoa—, eta arrazoi nagusia arrantzaleak eta merkatariak 
itsasbazterrean biltzea zen30. Donostiako forupeko hiribilduen arteko komu-
nikazioa itsasertzeko Santiago Bidean gauzatzen zen, eta Baiona eta Iruñeko 
elizbarruti zaharraren mugarri ere izan zen Donostia. Une oro muga-hiri eta, 
beraz, mestizaia-hiri ere bai. Izan ere, 1100.etik XIV. mendearen lehen erdi-
raino hainbat hiri eta hiribildu fundatu ziren Euskal Herrian, bai kostaldean 

30 939. urte inguruan agertu zen «San Sebastián de Hernani», Donemiliagako Kukulla mo-
nasterioaren zaintzapean zegoena. Autore batzuen esanetan, bost aldi edo fase bereizten dira Do-
nostiaren eraketan. Bata 1180rainokoa, Nafarroak itsasoko portua ezarri zuenekoa; bigarrena, 
itsasbazterreko portuen fundazioarena, Alfonso VIII.aren garaian, merkataritza kontrolpean iza-
teko; hurrengoa, Gaztelarekin lotura bilatu nahi zuten garaikoa, batik bat Alfonso X.a erregeare-
kin; laugarrenak defentsa-izaera zeukan gehiago; eta, azkena, hiritarren interesak eragindakoa. 
Donostiarekin batera, Gipuzkoako kostalde guztian itsasoko jarduerak bultzatzea izan zen, nola-
nahi ere, kostako hainbat hiribilduren fundaziorako arrazoi nagusietakoa, eta, batik bat, bertako 
populazioa balearen arrantzarako espezialista bihurtzea (adibidez, Mutrikun eta Getarian).
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eta baita barnealdean ereXXVII. Itsas merkataritzan, salerosketan eta artisautza-
lanetan zebiltzan jende multzoa ziren garaiko hiritarrak; eta gurean ere na-
barmentzen ziren Europako beste herrialdeetan ohiko ziren hiri-oinplano mo-
tak eta partzelazio gotikoak31. Donostiako foruak hartzen zuen espazioak 
(Irunetik Oriora zihoan kostaldeko eremua; batik bat, Bidasoa eta Oria ibaie-
kin muga eginez, itsasoko ur-ertzaren eta Nafarroako muga-lerroaren artean) 
Santa Katalinako portua zuen ardatz nagusi, eta bertan elkartzen ziren beste 
hainbat tokitatik etorritako merkatari trebeak, gaskoiak batik bat; eta, modu 
horretan, biztanleria ere eraberritu egingo zen hiri-paisaia berriarekin batera. 
Aturri ibaia itsasoratzeak garraiorako ekarri zituen oztopoak zirela eta, Baio-
nako merkatariek, komertziorako irteera aproposagoaren bila, Donostia aur-
kitu zuten, azkenean, Bizkaiko edota Gaskoniako golkoan.

Horrela bada, Nafarroako koroak «begiz jo zuen Gipuzkoako itsasertza, 
itsasorako aterabide bat behar baitzuen Europako iparraldearekin salerosketan 
aritzeko. Azkenik, kostaldeko jendegune batzuetan bizilekua hartu zuten gas-
koinak izan ziren […] Gipuzkoan erregeek eman zituzten hiri-gutun batzuei 
onura handiena atera zietenak»XXVIII. Ezen, «Kantauriko kostaldearen ezauga-
rri diren itsaslabar eta harkaitz luzeen jarraibidean, zenbait lurmuturrek eta 
bertako ibai motz eta emaritsuen bokaleek barrendegiak eratu dituzte, portu 
ugariagoak ezartzeko aproposak eta Bidasoako edo Aturriko iparraldera Fran-
tziako kostaldean baino sarbide hobeekin»XXIX. Oso era labur eta sintetikoan, 
1180az aurretik, existitzen omen ziren gaur egun Antiguan, Urumeako iba-
rrean eta Alde Zaharrean dauden kokagune txiki batzuk. 1180tik XV. mendera 
arte, aldikako hedapena izan zuen hiribilduak (harresi artean); ondorengo fa-
sean, gehiago nabaritu zen hazkundea, XIX. mendera arte. Hortik aurrera in-
dustrializazioa ere nozitu zen eta, alderdi urbanistiko, estetiko zein sinbolikoei 
dagokienez, hiri-zabalguneen ereduak ere bai XX. mendearen erdira arte. Gi-
zaldi horren bukaeran, beraz, periferiaren metropoli bihurtzea atzemango 
dugu eta, eskualde funtzionalaren kontzeptua, hirigintzako egitamu orokorrak 
zein lurraldearen antolaketako plangintza partzialak bitarteko, gaur egun da-
kusagun Donostia-Baiona itsasbazterreko metropoli-hiria egituratuko da.

Jakina da herrixka primitiboen inguruko burdinolek eta ontziolek bertako 
portuaren hurbiltasuna baliatu nahi izango zutena, eta ibaiko uren indarraren 
eta itsas garraioaren gerizpean zedarritu Donostia eta Pasaia aldeko lehen gune 
industrialak, batez ere itsasontziak (ontzioletan) eta itsasontzi horien ekipa-
mendurako tresneria (aingurak, kateak, etab.) eraikitzeko. Aipaturiko foruan 
itsasoko bizitzari arreta eskaintzen zioten legedi eta eskubideek zuten pisua 

31 XII. mendetik XV. gizaldirako urbanizazio-prozesuan sortutako hiribildurik gehienak Gi-
puzkoako Ermandadean bilduak zeuden, inguru honetako lurraldeetan bederen. Lehenengoeta-
riko burges-hiri horiek foru frankoak zeuzkaten nafar erregeen garaian; Jaka eta Lizarrakoa 
Donostiari eman zitzaizkion eta, ondoren, itsasbazterreko beste hiribilduetara zabaldu ziren 
(Olerongo foruaren ondotikoak ziren, Kantauriko portuetan ezagunak). Logroño, Gasteiz eta 
Arrasatekoak, berriz, barnealdean izan zuten eragina.
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ikusita, laster helduko zen hiritartasuna Getaria, Hondarribi, Mutriku, Oiartzun 
eta Zarautzera ere. Lehenbailehen, aurrerantzean gotorleku paregabea izango 
zen gaztelua eraiki zuten donostiarrek Urgull mendiaren tontorrean32, hiribil-
dua gordetzeko inguruan dorretxoak zeuzkan harresi sinplearen barnean. Ala-
baina, XVI. mendera arte ez ziren gogortuko defentsarako harresiak, Gaztela eta 
Frantziaren arteko norgehiagokan altxor preziatu izan zirenak. Urgulleko go-
torleku militarrak Antiguako herrixka primitiboaren garrantzia apaldu zuen ha-
rresi barneko hiriaren mesedetan, alegia, bostehun urte baino gehiago Donos-
tiako plaza militarra izandako eremuaren alde. Horrela, itsasbazterrean garatu 
zen arrantzale-herriak harriz inguraturiko hiri berria izango zuen ondoan; hor-
maren sustraietako harkaitz azpian zokoratuko ziren olatuak.

Memento hartan, hiru portu zeuzkan Donostiak: Urgullekoa (Kontxako 
badiara irekitako moila, txit arriskutsua itsasoa haserretzen zenean), Uru-
meako bokalean zegoen Santa Katalinako ibaiaren portua, eta hirugarrena Pa-
saiakoa (Pasaje de Aquende), itsaso harrotuarekin segurtasun handiagoa es-
kaintzen zuena. Itsas ondoko paisaia urbano primitiboak bertako portua, zubia 
eta Santa Katalinaren ermita zituen mugarri. Portuak burdinoletatik zetorren 
mineralaren garraio geroz eta garrantzitsuagoa hartzen zuen, gabarrak Nafa-
rroaren mugaraino ibaian gora nabigatuz. Kontxako portuari defentsarako 
dike osagarri batzuk gehitu zizkioten XVI. mendean, eta Kantauri osoko portu-
rik garrantzitsuenetako izatera heldu zen Pasaiako portua (Oiartzungo kanala 
izenez ere ezaguna). Portuaren nagusitasunak biztanleen arteko zatiketa ere 
eragin zuen, harresien barnealdean eta kanpoaldean bizi zirenen artean. Azken 
horiek, normalean, arrantzako edota portuko jarduera eta lanbideekin erlazio 
zuzenagoa zuten, eta horietako batzuk hareatzetan barreiatutako etxoletan bizi 
ziren, itsasbazterraren lehen lerroan (San Pedroren omenezko eliza parean zu-
tela). Horrez gain, badiaren inguruko mendixketan naturalki sortutako auzune 
txikiz osatutako paisaia existitzen zen, gaur egungo Altza, Egia, Igeldo edo 
Pasai San Pedroko espazioekin identifikatzen dena33.

Hiria eta ura harreman gatazkatsu horretan, portuari dagokionez, beraz, 
XV. mendearen bigarren erdian kokatzen dute historiagileek harriz egindako 
lehen ontziratokia, Urgull mendiaren paraleloan. «A la altura de la puerta del 
Mar avanzaba un espigón exterior denominado “Kaiburu”; paralelos a este otros 
dos muelles: “Kaimingancho”, corto, y “Kaierdi”, más largo. Frente a ellos el se-
gundo espigón exterior: “Kaiarriba”»XXX. Erlazio topologiko eta itsasoaren zein 
lurraren muga horiekin eraturiko portuan, hurrengo mendean gertatuko ziren az-
piegitura-lanik garrantzitsuenak; kaiari forma kurbatua eman zitzaion sarbidea 
babesteko, eta kanpoko kaia eraiki zen, amarratzeko beste bi lekurekin. 

32 Bertatik ikuskatzen zen panoramak Bizkaiko golko zabala hartzen zuen, Matxitxakotik 
hasi eta Cap Breton edota Arcachoneraino.

33 San Martin auzoa, adibidez, baselizaz, zenbait eraikinez eta hilerriz osatzen zen. Garai 
hartan, hiriak harresietatik kanpo zeuzkan «zerbitzuetariko» batzuk, alegia.
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XVII. menderako, portua txiki gelditu zen, eta Kontxako mendebaldeko ahoa 
ixtea bururatu bazitzaien ere, irtenbide hori lozorroan gelditu zen; aldika-aldika 
gogora ekarri arren, behin ere ez zen gauzatu34. XIX. mendean hasi ziren ho-
bekuntza-lan nabarmenak, eta geroztik hainbat lan osagarri egin ziren; biltegiak, 
estalpeak eta arrantzarako deskarga-lekuak. Goiko paragrafoan, ikusi dugu ha-
rresiaren barnean eta kanpoan bizi ziren biztanleen arteko zatiketa. Aspalditik, 
agerikoa da Donostiako portuan bertan ere segregazio fisikoa: arrantzako on-
tzien ditxoa eta kirol-ontziena, erdiko kaiak ondo bereiziz. Egoera horrek beste 
zenbait gizarte-bereizketaren berri ere ematen digu; hala nola, tradizioan errotu-
riko sistema produktiboen munduko bizibidea duena eta aisialdirako baliabi-
deak. Era berean, etxebizitzetan, gero komentatuko dugun Kortazarren zabalgu-
nean eta, batez ere, itsasbazterreko lehenengo lerroa balioztatzean zein erabilera 
urbanoan islatuko dira ondoen aipaturiko desberdintasunak. Horiek inskribatzen 
baitituzte, hein batean bederen, ur-ertzetako egituraketa urbano esanguratsuaren 
estetika eta fenomeno urbanoaren adierazgarri sinbolikoak.

Santxo IV.a erregeak baimena emango zien nafarrei Donostiatik euren pro-
duktuak itsasoratzeko, eta ez Baionatik; horrela indartuko zen Donostiako por-
tuaren betekizuna. Izan ere, kokapen estrategikoak komertzioari egiten zion 
mesederik handiena, beti ere arrantzarekin elkarbizitza mantenduz. Harresieta-
tik at, Santa Katalinako zubia zen lotura-elementurik garrantzitsuena. XIV. men-
detik (1377ko ordenantzaren arabera) ibaiaren bokalea salbatzea zuen lehen 
mailako egitekoa, eta oso erabilia izan zen, batez ere gerra denboran. Funtzio 
militarrak mantenduarazi egin zuen zubiaren egurrezko estruktura XIX. men-
dera arte (1836an Joaquin Ramón de Echeveste udaleko arkitektoak eraiki 
zuen egurrezko azken zubia eta, mareabehera dagoenean, haren zimenduak 
oraindik ere ikus daitezke ibaiaren eskuineko ertzean), beharrezkoa zenean 
eraitsi eta berriro ere erraz altxatzeko. XVI. mendean eraiki zuten zubia erdigu-
netik ireki zitekeen (itxura denez, irekitzen zen zubi bakarra zen Donostian), 
itsasontziei pasabidea libre uzteko. Itsasoaren erasoak nahiz gerrak medio, 
behin baino gehiagotan suntsitu eta berreraiki zuten35. Bilbon ere zubi bakarra 
izan zen, harik eta zabalgune berria hiribildu zaharrarekin lotzeko beharrizana 
ikusi zen arte: San Antoneko zubia. Izen bereko tenpluaren aldamenean, Ibai-
zabal-Nerbioi ibaiarekin ur-ertzeko paisaia urbano historikoaren estanparik ti-
pikoena islatzen zuen. Beste ezein hiritan legez, Donostian ere, mugikortasu-

34 Bitxia bada ere, garai hartako portuan dorre zilindriko bat atzeman daiteke planoetan 
(Torrekokaia), bertako moila batean eraikia. Ikusiko dugu Pasaian ere XIX. mendearen erdial-
dera arte iraun zuela antzeko dorre batek. Beste irudikapen batzuetan, urez inguraturik ager-
tuko zaigu delako dorrea, portuaren kokapenaren inguruko beste zenbait erroreren artean.

35 Ordurako, garapen-maila oparoa zuen portuak, eta harrera egiten zien Ternuatik iristen 
ziren ontziei. Mundu Berriko zein Europako bazter anitzetatik zetorren ontziteria hartzen zuen 
Donostiako portuak, beti ere merkataritza-jarduerak arrantzarekin partekatuz. Geroago ikusiko 
dugun legez, XIX. mendearen azken herenean Pasaiako portua handitzeak eta baldintza hobeek 
Donostiako flotaren gainbehera eragin zuten.
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narekin eta produktibitatearekin loturiko zioak izan ziren Urumeako zubi 
bakoitza eraikitzeko; unean uneko teknologiaren, beharrizanaren eta estetika-
ren emaitza izan ziren zubi horiek. Monumentaltasun ugariago edo urriagoa 
erabiltzeak agerian utziko ditu egitura horien funtzioak. Dena den, kostaldetik 
zenbat eta hurbilago egon, sinbolikoagoak izango dira zubien elementu monu-
mentalak, eskultorikoak eta hiri-altzari esanguratsuak; eta, zenbaitetan, Donos-
tiaren izaera estetikoaren adierazgarririk bikainenak izango dira.

Handik aurrera, itsasoaren eta Erdi Aroko hiriaren bitartekari funtzioa bete 
zuten jadanik Errenazimentuko moldeetara egokituriko harresiek, XIX. mendea-
ren azken hereneraino36. Gazteluaren eta hiriaren artean harrizko paretak ziren 
bitartekari, eta itsasbazterreko paisaian inskribatuta geratuko ziren mendiaren 
eta itsasoaren laguntzaz kanpoko erasoetatik erabat salbu gelditutako Donostia-
ren irudi historikoaren trazak37. Iberiar penintsulako eta Frantzia hego-ekialdeko 
hiri-bastioietan agertu den laukizuzen erako oinplano erregularra Donostian eta 
Hondarribian erabili zen lehenago; batez ere, aurretiaz definituriko molde arra-
zional baten eraginez zen hori, eta ez hainbeste baldintza orografiko edo topo-
grafikoetara moldatzeko. Erdi Aroko pentsaera teokratiko eta espiritualean da-
tza, neurri handi batean, hirigintzaren aplikagarritasun arrazional hori, mundu 
osoaren harmonia eta geometrikotasuna aldarrikatzen zituenaXXXI.

Horrez gain, itsasoratzeko toki aproposa eta ibai baten edota ur-korronte 
baten paraleloan zihoan harresi edo murrutzarren zilegitasuna bilatzen zuten, 
elementu geografiko, babesle eta ondasun iturri modura. Donostian, XVI. men-
derako, 1530-1535 urteen artean, «Cubo Imperial» zeritzona eraiki zuten, hiri-
rako hegoaldeko sarbide nagusia edo Lurreko Atea babesten zuenaXXXII, zubi 
altxagarri batekin. Era berean, harkaitzetako gaztelua indartu zuten Villaturiel 
ingeniariaren eranskinek, eta badiaren sarrera defendatu zen Santa Klara irla-
ren aurreko babeserako eraikinekin38. Kontrako alderdian, Urumearen itsaso-
ratzea defendatu zuten Behatokiko plataformarekin. Horrek guztiak indartu 
zuen ordurako plaza militar bilakaturiko itsasertzeko hiriaren irudi bitxia Do-

36 Uste da Nafarroako Antso erregeak modu erregularrean harresitu zuela Donostia 
XII. mendean. Gaztelua ere beste gotorleku zaharrago baten hondakinetan eraiki omen zen, An-
tso VII.a Azkarraren aginduz, 1195 eta 1199 urteen artean, Gaztelako Alfontso VIII.arekin 
zeukan gerra zela eta. Lehenengo harresiak 1300. urte aldera eraiki zituzten eta, ondorioz, bi 
leku bereizi sortu ziren: hiribildua eta portua; bakoitzak bere forma urbano esanguratsua zuen, 
eta itsasoarekin etengabeko elkarrekintza. Errege-erregina katolikoek aurrekoa inguratzen zuen 
beste harresi bat eraiki zuten 1496an. XV. mendean zazpi ate zeuzkan, baina bi besterik ez zi-
ren egunero irekitzen: Lurreko Atea (lehorrekoa) eta Itsasoko Atea (portukoa).

37 Babes-teknika berriek harresien altuera baxuagoa eta zabalera handiagoa eskatzen zuten; 
baita horma zeiharrak eta tropen pasabidea galarazteko zuloak ezartzea ere, bastioiekin batera. 
Lehengo kuboak zeuden tokietan bastioiak kokatu zituzten, sistema modernoagotzat baitzituzten. 
Hala ere, oso zaila zen Kontxako badiatik erasotzea, baina ez Gros aldeko hondar-muinoetatik.

38 Irlako mendixkaren puntan dozena bat kanoirentzat lekua ezartzea pentsatu zuten, San 
Bartolomeko lekaimeen komentuaren agindupean zeuden ermitaren eta etxetxoaren aldame-
nean. Garai hartan, bazuten jada bertan portua eraikitzeko ideia, aurrerantzean noizbehinka 
berpiztuko zitzaiena.
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nostian. XVII. mendean, pentagono erako bastioiak deskribatu zuen gaurdaino 
heldu zaigun mugako hiri gotortuaren plano ezagunaXXXIII. Izan ere, zitadela 
bat eraikitzea planteatu zuten Urgull mendian; orografia gatazkatsua zela-eta, 
guztiz irregularra eta Baionakoak baino interes estetiko zein funtzio praktiko 
urriagoak izango zituena. Bestalde, Itsasoko Atearen altueran «kaiburu» itsas 
muturra zegoen; harekin eta kanporagoko «kaiarriba»rekin, hertsirik gelditzen 
zen Urgull azpiko espazio txikia portu aldean. Ekialdeko harresiak Parte 
Zaharra eta portua bereizten zituen; Itsasoko Ateaz gain (gaur egungo Porta-
letas) kai zaharreko atea ere bazen, gaur egun harriz josia ikus daitekeena39.

XVII. mendearen amaierako bidaiari ingeles baten deskribapena eskain-
tzen du 1700. urtean idatzitako liburuxka batek; harearrizko mendi baten oi-
netan ezkutaturiko hiri karratua marrazten du, ekialdetik itsasoak kasik uki-
tzen zuen harresi artean gordea, itsasotik sartzerakoan ikusezin bihurtzen zena 
badiara ailegatu arte. Pasarte berberean, hiriak zituen bi ateak ageri zaizkigu, 
portuko moilakoa eta Pasaiakoa esaten ziena; azken horretatik iragaten zen 
Pasaiarako errepidea. Ate horren monumentaltasuna erakusten digu bidaia-
riak, aurrealdean errezelarekin trabatutako erdi bastioi pare bat zeuzkana; biak 
ere nahiko zakarrak, proportziorik gabeak eta kontserbazio-egoera txarrean. 
Bitxia da liburuan aurkezten digun hiriko planoa ere; grafikoki, portuak ia hi-
riak adina espazio bereganatzen du, eta horrek azpimarratu egiten du itsasotik 
zetorren merkataritza-jardueraren garrantzia. Izan ere, portu ondoan gelditu 
den horma puska baino ez zaigu heldu gaurdaino40. Leku hori inguratzen zuen 
erronda bidean, «Moila»ko edota «Itsas aurre»ko kalea irekiko zuten. Horrez 
gain, itsasoko bizitzarekin ez eze itsasbazterreko morfologia urbanoarekin ha-
rreman nabaria zuen eguneroko errutina izaten zen, ilunabarrean, harresiko 
ateen itxiera; egunsentira arte, hirirako sarrera galarazten zen modu horretan. 
Beraz, etxebizitza gutxi batzuk eraikitzea baimendu zen harresietatik kanpo, 
bai portuan eta baita Santa Katalina aldean ere, batez ere itsasotik zetozenen-
tzat eta Urumeako ontzioletan lan egiten zutenentzat. Bilboko Alde Zaharrean 
Zazpi Kaleek irudikatzen bazuten hiri-espazioaren erdigunerik adierazga-
rriena, Donostian ere zazpi kale garrantzitsuenen hasieran (lau paralelok eta 
hiru perpendikularrek osatzen zuten sarea) zegoen beste hainbeste sarbide 
zeuzkan kontra-harresia; horietako bat da gaur egun dakusagun Kanpanario 
kalekoa, antzinako arkuaren arrastoa duena.

Edonola ere, itsaso zabalera irekitako portua izaten jarraitzen zuen Do-
nostiak eta, XVIII. mendean, Kontxako badia bere osotasunean bilduko zuen 

39 XX. mendean, portuko kirol-nasa eraiki aurretik, Goikoa jauregia eta Portaletas arteko 
mendebaldeko harresiaren hondakinak ikus zitezkeen hareatzan itsasbeheran; beheko aldea za-
balagoa zen. Donostiako ur-ertzetan, antzinako hiriaren beste testigantzarik ere agertuko litza-
teke itsasoaren mareen arabera; adibidez, Santa Katalinako egurrezko zubiaren arrastoak 
(goian aipatuak), Urumea itsasadarraren bokalean.

40 Itsas aurreko harresiak bi ate edo sarrera zituen; moila zaharrekoa eta nagusia, alboan bi 
defentsa-dorre zituena.
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superportu handi bat planeatu zuten ingeniariek, XIX. mendearen amaieran 
berreskuratuko zen asmoa aurreikusiz:

«El puerto de la Concha era de pequeñas dimensiones para los grandes 
barcos que llegaban a la ciudad. Por eso en muchas ocasiones fondeaban en 
la misma bahía y, a pesar de las múltiples medidas de seguridad que se adop-
taban, sobre todo en los días que amenazaba la galerna, todos los años se per-
dían barcos en los días de temporal. Para solucionar este problema el Consula-
do41 tomó la iniciativa y contó con la ayuda de la Real Compañía. El proyecto 
consistió en construir un dique entre la isla e Igueldo, cerrando por este lado 
la bahía, con lo que la seguridad de fondeo sería mucho mayor. Cuando ya se 
contaba con la aprobación del Consejo Real, quien había implicado en la obra 
a la provincia para que ayudara económicamente, tuvo lugar el relevo precipi-
tado del Consulado, y la nueva autoridad se opuso al proyecto»XXXIV.

1729. eta 1730. urteen artean, Esteban de Silhuette-k ere hala zihoen: «Do-
nostia hiri txikia da, oso bildua eta jendez betea, itsasotik babesten duen mendi 
baten oinean kokatua, zeinen gainean menderaezintzat jotzen den gotorlekua 
dagoen. Portua bi murruk ixten dute, itsasontzi bat pasatzeko adinako tartea bes-
terik uzten ez dutela»XXXV. Izan ere, portuaren paretik itsasadarrerantz zihoan ka-
leari zegokion merkataritza-ardatza42. Alabaina, Konstituzio plaza izango zen, 
seguruenik, harresi barruko espazioan garai hartako hirigintzan inpakturik han-
dien eduki zuen gertakizuna. Urte batzuk lehenago «hiri» titulua eskuraturiko 
Donostiaren hazkundea, beraz, harresien barruan gauzatu zen, eta portuko jar-
duerari lotu zitzazkion, batez ere, komertzioaren etekinik oparoenak43. Kon-
txako portuko sartu-irtenak gehitzearekin, segurtasun beharra areagotu egin 
zen; ondorioz, Erdi Aroko moilaren paraleloak eraiki ziren eta, ondoren, Urgu-
lletik hasita hiri aldera biltzen zuen dikea. Caracasko Gipuzkoar Errege Kon-

41 Itsasoko kontsulatuak ziren itsas komertzioarekin loratuta portuetan zeuden erakundeak. 
Helburua merkataritza kontrolpean izatea zuten, eta beharrezko azpiegitura sortzea: portuetako 
eraikuntza, kaien mantenua, biltegiak, etab. Horretarako, ordainsariak kobratzeko eskubidea 
zuten. Erakunde horiek izan ziren itsasbazterreko hainbat urbanizazio obra bultzatu zituztenak. 
Bilbon, adibidez, mendeetan zehar itsasadarraren ertzetako moilak eraiki zituen bertako Kon-
tsulatuak. Donostiakoak, 1682an eratu zenetik, bizitza oso aktiboa izan zuen, Caracasko Gi-
puzkoar Errege Konpainia sortuz, besteak beste; merkataritzarako Donostiak izan duen balia-
biderik garrantzitsuenetakoa. Itsas kontsulatuak XII. mendean hasi ziren agertzen Liguria eta 
Véneto bezalako itsas hirietan. Gremioen boterepeko epaile gisa jarduteko funtzioa zuten, ge-
rora Mediterraneotik zabalduz, itsasoarekin erlazionatutako ofizioen kasuan.

42 Errege errepidearen sorrera funtsezkoa izan zen XVIII. mendearen bukaeran; gerora ere, 
errepide-sareak ibaien arroak eta kostaldeko lerroak jarraitu zituen, eta XX. menderako hirigu-
neen arteko hurbilketa bultzatu zuen.

43 Urgull mendiak gotorleku izaten jarraitzen zuen, eta XIX. mendean, zertxobait ahulduta 
jada, itsasoko frontea babesteko beste zenbait egitura jarri zituzten. Santiagoren bateriak por-
tuko sarrera gordetzen zuen eta Bardokakoak ere etsaien ontzien ainguraketa oztopatzen zuen. 
Andereen bateria zeritzonak ere badiako kontrola zuen bere gain, Santa Klarakoarekin elkarla-
nean. Igeldo mendiak, aldiz, erabat oztopatzen zuen kanoien tiroa.
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painiak itsasoz bestaldeko Ameriketako herriekin izandako hartu-emanak kon-
trolatzen zituen, XVIII. mendearen ingurumarianXXXVI. Bilbon Portugaleteko 
barraren oztopoa maiz aipatzen den legez, Donostian ere barraren arriskua 
areagotzen zuten ur azpian zeuden arrokek; itsasontzien maniobrak sano kon-
plikatzen ziren, eta porturako sarbidea maiz zailegia eta kasik ezinezkoa suer-
tatzen zen, haize lagungarriarekin ez bazen. Portu inguruko kaleak galtzada-
harriz eginikoak ziren, eta baita bertan kokatzen ziren biltegiak ere; izan ere, 
idiei lotuta baserrietan erabilitako leraren aldaera ziren narrak edo plataforma 
bikiak ziren Donostiara heldutako produktuen garraiobide nagusia.

Jakina denez, XIX. mendearen hasieran, 1813ko sutea funtsezko gertaera 
izan zen, ez bakarrik donostiarrentzat baita hiriaren traza urbanoarentzat ere44. 
Data horretatik abiatuta, bide osoro desberdinetik egin zion aurre bere etorki-
zunari, antzinako defentsa moduak ahaztu eta definitiboki itsasoari aurpegia 
erakutsiz45. Historiagileek modernitatearen hasiera finkatu izan dute hiri zaha-
rraren hondakinetan, eta etorkizunaren ildoek itsasbazterrera eta ibaiertzera 
gerturatu duten hiriaren oinarriak sendotu dituzte46; eta baita aldaketa soziokul-
tural, ekonomiko eta produktiboak iragarri ere. Hitz horiekin laburki azalduta-
koa osatuko dugu, beraz, ondoren datozen paragrafo, atal eta azpitituluetan.

44 1489an izan zen Donostian lehen sute handia; harriz eraikitako hiru etxe besterik ez zi-
ren gelditu zutik.

45 Salbuespenak salbuespen, Bilbon ere definitzen da halako beste funtsezko data bat, 
baina gaur egunetik askoz ere gertuago. Bertan 1983. urtea izan zen erabakigarria, hiri indus-
trialetik zerbitzuen hirira iragapidea egin zena; kasu hartan, itsasadarrari begira jarri zen Bilbo, 
hainbat urtean lepoa erakutsi ostean. Uholde handiarekin (1983ko abuztuan), ongietorria eman 
zitzaion Bilbon hirigintzaren garai postmodernoari bultzada politikoaz, kasik berrehun urte 
lehenago Donostiak hirigintza modernoari ateak zabaldu zizkion legez. Orduan ere hasi zen 
nabaritzen udatiarrentzat, hau da, turismoarentzat egokitua zen hirirako saltoa eta, bietan —bai 
Donostian eta baita Bilbon ere—, ur-ertzetako hiri-espazioak hartu izan du protagonismoa: 
ibaia, itsasadarra edota hondartza eta itsasoa.

46 Pasarte historikoa sarritan azaldu eta ikertu da. Guri dagokigunez, aski da gogoraraztea 
hiri gehiena suntsitu zela, Urgull mendiko magalean, armadako ofizialak bizi ziren Trinitate ka-
lean zen etxetxo ilara izan ezik. 1813an, marinelak, arrantzaleak, artisauak, merkatariak, milita-
rrak eta zerbitzuetako langileak bizi ziren Donostian. Itsas bizitzaren nagusitasunaren lekuko, 
portuko jarduerekin zuen zerikusia artisau, merkatari eta zerbitzuetako jende multzo handi ba-
tek. Gertaera horren ondoren etxebizitzarik gabe gelditu zen jendeak behin-behineko txabolak 
eraiki zituen hirigunetik at. Carlos Sambricio-ren eta beste batzuen esanetan, historia apur bat 
eginez, txabola horiek iraunaraztea interesatu zitzaien lurzorua utzi zutenei. Hasieran denbora 
laburrerako pentsatuta, hiriaren berreraikuntzaren alternatiba lez ikusi zituzten batzuek. Horrela 
ulertzen da nolatan atzeratu zuten hainbeste hiria berreraikitzea; izan ere, lortzen ziren errentak 
etxebizitzen alokairutik zetozkienak baino altuagoak ziren. Hala ere, zalantzan gelditzen da 
haien kokalekuaren finkotasuna edo iraunkortasuna, Artolak txabola haiek garraiagarriak zirela 
dioenean. Nola edo hala, inolako ordenamendurik gabe eraikitako egurrezko etxe txiki haiek 
sendotuz joan ziren eta, era berean, berreraikuntzarako oztopo bilakatuz, espekulazio-prozesu 
bortitza sortu baitzen lurzoruaren errentagarritasunari lotuta. Azkenean, errentak tasatzeko esku-
bidea kendu zien Udalak lurjabeei, baldin eta hirurogei etxebizitza eraikitzeko konpromisoa 
hartzen ez bazuten. Badirudi arauak ondorioak izan zituela.
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«…Un río que corta la ciudad en dos, unos montes próximos 
de característica silueta que encuadran el panorama, componen 
un sitio único…».

Fermín Muñoz EchabegurenXXXVII

1813tik gutxi gorabehera 1936ra (Donostiaren inbasio eta sute garaitik 
Espainiako Gerra Zibilaren hasierara arte), Donostia modernoa sortuz joan 
zen, batez ere turismorako hiri izatearen ildotik (zenbait gatazkaren ondo-
ren, eta hiri jakin batzuk aisialdirako aukeratzeko Europako aristokraziak 
erakutsi zuen joerarekin) baina baita ekonomia konplexuagoarekin ere, 
XX. mendea aurrera joan ahala. 1813ko katastrofearen eraginez, Donostiak 
hiri «historiko» izateari utzi ziola ziurtatu digu J.J. Martin Gonzalezek, 
behintzat historiko hitzak azaltzen duen adierarik tradiziozkoenean. Erabat 
ikuspegi urbanistikotik berritu izan diren hirietan gertaturiko transformazio 
handiak kontuan hartuta aipatu du autoreak ideia hori; eta hiri berriaren 
traza anitzekin, gizarte-egoerarekin eta garaian garaiko planteamendu esti-
listikoekin kateatu ditu handik aurrera jasandako garapenak. Eboluzio ho-
rrek agerian utzi ditu gizartearen eta hiriaren eraikuntzaren eredu konkretu 
batzuk, eta baldintzatu egin du lehenengo itsasbazterreko hiriaren eta gero 
ibaiertzeko metropoliaren irudi urbanoa. Alde horretatik, hirigintzako tekni-
kak berak ahalbidetuko dizkigu aldakuntza erabakigarrienak, ondoren ja-
rrera estetiko eta estilistikoak bultzatu arren lurzoru horiek betetako eraikin 
publikoek (batez ere).

Bestetik, 1841ean, euskal foruak aldatzearekin eta zeinu liberaldun 
botere politikoarekin (lehen karlistaldiaren fruituak) etengabe eragin zuen 
industrializazio-prozesuak Hego Euskal Herrian. Urte hartan siderurgia 
modernoa agertu zen Bilbon, eta berekin ekarri zuen paisaia-aldaketa este-
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tikoa eta hiriguneetako eraldaketa bortitza47. Burdinaren ustiaketak ibaia 
edota itsasoa bazuen garraiobide, are gehiago behar zituen ur-ertzak side-
rurgia eta metalurgia handiak. Industrializazioarekin batera, Donostiako 
kasuan eragina izan zuen aduanak kostaldera atzeratzeak; izan ere, euskal 
produktuei merkatu nazionala aske utzi zitzaien eta etapa historiko berri 
bat abiatu zen. Aduana, kontzeptu administratibo-politiko eta ekonomikoa 
ez ezik, urbanistikoa ere bazen nolabait. Aduanak muga suposatzen zuen, 
eta ohikoak ziren muga-lerro horiek aditzera ematen zituzten pasabideak 
nahiz arkitekturak; kostaldeko hirietan eta batik bat portu-espazioetan fin-
katzen ziren horietako asko48. Aldaketa horiekin batera, portu inguruetan 
eta, oro har, itsasbazterreko espazioetan kokatu ziren biltegiak, sotoak eta 
gordetegiak.

Azkenez, 1863. urtea benetan giltzarri izan zen Donostiaren historia urba-
noan eta hiriak itsasoarekin pairatu izan duen talka-harreman etengabeanXXXVIII. 
Harresien kortseak desagertu49, eta Kortazar ingeniariaren plano berriak hiri-
gintza modernoa inauguratu zuen Donostian, zabalguneen aroari ongietorria 
emanez. Gerora, hiriaren eta uraren arteko erlazio gatazkatsuak ez ziren mu-
gatuko soilik itsasoari aurpegia eskainiko zion hiri-espazio berrira. Aitzitik, 
Urumearen meandroak betetzeak ordura arte ezezaguna zen dimentsioa ireki 
zuen, ibaiaren bi alderdiak apurka-apurka padurako lokatz busti izatetik se-

47 Meatzeen ustiapenerako eta siderurgiako enpresak barra-barra kokatu ziren Bilboko 
itsasadarren ezkerraldean, batez ere. Horrekin batera, Bilbora etorri ziren enpresetako jaun, 
buru eta goi zein ertain karguetako langile ingelesak eta familia batzuk. Egoera horri loturik, 
ingeles hilerri izeneko bat edo beste agertu ziren metropoliaren inguruan; horietako bat da gaur 
egun Abandoibarrako barruti berreskuratua, Bilbo industrialaren bihotzeko ur-ertzetan. Donos-
tian ere, 1815. urte inguruan, hilerri nahiko handia omen zegoen Ulia aldeko hareatzetan (itsa-
soak bultzaturiko hareak hilerriko pareten altuera izan zuenean, hildakoak bertan ehorzteari 
utzi zioten). Gainera, ospitaletik nahiko hurbil kokatzen zenez, are eta gehiago okertzen zuen 
gaixoen osasuna. Horrez gain, Udalarentzat oztopo izango zen Zurriolako eta Groseko zabal-
guneak gauzatzeko garaian. Independentzia Gerran monarkia eta karlistadetan liberalak defen-
datu zituzten armadako legioak zirela eta, ingelesen hilerria izeneko kanposantua zegoen Ur-
gull mendian, militar protestanteak eta haien sendiak ehorzteko. Lekukotasunik antzinakoenak 
1838tik datozkigu. Beste iturri batzuek diote 1924an eraiki zela ofizialki «ingelesen hilerri» 
izen horrekin, lehen arrastoak aurkitu zirenetik ia ehun urtera. Bestalde, itsasbazterrean izan 
zuen San Martin auzoko hilerri txikia ere Donostiak 1813-1854 urteen artean, dodekagono er-
diaren oina zuena. 1818an proposatutako Ugartemendiaren proiektuak ez zuen aurrera egin. 
Geroago, Joaquín D. Echeveste arkitektoak San Bartolome aldera eraman zuen delako hilerria, 
traza ortogonal laukizuzenez antolaturiko espazioan. Azkenean, Polloekoa diseinatuko zuen 
José Goikoak 1880an.

48 Aduanak kostara eramateak gogotik aberastu zuen burgesia, eta etxebizitzetan eta hiri-
gintzan ere islatu zen hori.

49 II. Gerra Karlistarekin, hormarriz (harlangaitzez) eraikitako behin-behineko harresia 
izan zuen Donostiak, Santa Katalinako zubian hasi eta ordura arte eraiki zen zabalgunearen az-
keneko kaletik San Bartolomeko hegiraino, hiriko gas fabrika zegoen kokaguneraino. Bertan, 
Hernanitik zetorren errepideari atea irekiz, itsasbazterreko La Perla eraikineraino iristen zen 
defentsarako behin-behineko horma.
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kulako balio estetiko eta plastikoak dituen hiri-espazio izateraino jasandako 
ibilbide txit laburrean. Bilboren kasuan gertatu zen gisan, XIX. mendearen az-
kenaldian eta XX.aren hastapenetan, zabalgunearen gorpuzte-prozesuak gar-
biro erakusten zuen lerro zuzenak eta perpendikularrak marrazten zituen pla-
noa. Alabaina, Bilbon ez bezala, hiri primitiboa zabalgunearekin elkartuz 
ur-ertzari begira jarri zuen Donostia, bai Urumeako ertzetako kanalizazioare-
kin eta baita Kontxako badiaren urbanizazioarekin ere. Udako turismoaren 
eta aldi baterako bisitarien interesei so, urak eta hiriak talka egin ordez, pre-
miazkoa zen balio estetiko anitzeko espazioak planteatzea: lorategiak, pasea-
lekuak, arkitektura enblematikoenak eta elementu urbanorik apaingarri eta 
esanguratsuenak urarekin sortzen diren elkarguneetan agertzea; alegia, gehie-
nak Donostiaren identitatearen zeinu sinboliko izango ziren.

Pedro Manuel Ugartemendia ingeniari kapitain eta San Fernandoko Arte 
Ederren Akademiako arkitekto zenari eskatu zioten sutearen aurreko hiriak 
zuen traza berbera mantenduko zuen hiri «berri»aren planoa (bastida erako 
traza laukiduna). Agian, memento hartan Europatik (batik bat, Parisetik) zein 
Bartzelonatik zetozen ikusmolde berrien eraginez50, erosotasuna, higienea 
eta apaingarritasuna elkartzeko asmoa agertu zuen erdigunean oktogono 
erako plaza zuen zabalgune-plan arrazionalistarekin51. Harresien eta portua-
ren mugekin, forma geometriko sinpleek ematen duten indarraz baliatu zen 
planoa konposatzeko. Hiritarren topaleku edo agoratzat hartzen zuen okto-
gono erako erdiko plaza; planteamendu original horrek Erdi Aroko bilbearen 
arrastoak baztertu eta napoleondar hirien ereduaren trazaketara hurbiltzen 
zuen Donostia, iturburua Ilustrazioaren espirituan izanda. Gainera, ez zuen 
aintzakotzat hartu Donostiaren eginkizun militarra, bastioi eta gotorlekurik 
gabe proiektatu baitzuen, «edertasun» eta «erosotasun» kontzeptu idealei lo-
tuta. Haren ikuspegitik, «edertzeak, beraz, monumentuak antolatu eta espa-
zioak definitzeaz gain, hiriari irudi bateratua emateko borondatea esan nahi 
du»XXXIX, C. Sambricio-ren adierazpenetan (portuaren aldamenean ere lauki 
luzedun plaza baitzeukan).

Tradiziozko kontzeptuak utzi eta, «taula laua» egiten zuen Ugartemen-
diak, Ledoux edota Durand arkitekto frantses utopikoen ildotik. Jose Maria 
Ezkiagarentzat, Europan izandako beste zenbait proposamenekin ere pareka 
daiteke: Gabriel el Viejo-ren Bordelekoa, Eugenio dos Santos-en Lisboakoa 
edota Christopher Wren-en Londresekoa, denak ere kontinente zaharreko 
itsasbazterreko hirietakoak. Hiri planoa osatzen duten elementuekiko senti-
kortasun berezia agertzen du Ugartemendiak, eta espresuki atzematen da 

50 Udalak hasi zituen gestioen artean, adierazgarria izan zen Bartzelonarako bidaia, 
1859an deitutako zabalgune-lehiaketaren oinarrien kopia lortzeko asmotan, Bartzelonan egini-
koa Donostian aplikagarria zen ikusteko.

51 Eskema honen zantzuren bat edo beste atzeman daiteke Boulevard aldean dagoen pla-
zatxo baten zoruan, musika-kioskoaren eta udaletxearen artean, hain zuzen ere Ugartemendia 
izena zeramana.
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«hiri proiektu» kolektiboaren planteamendua espazio publikoen egituran 
(hiri-espazioaren morfologiatik eta tipologietatik ulertuz hiriaren eraikuntza); 
«planoaren arkitektura», alegia, proiektu arkitektoniko hutsa goragoko eskala 
batera aldatze soila ez den ariketa (horrela, arkitektura publikoa ere, Akade-
miaren irizpideei jarraiki, txukuntasuna eta bateratasuna bilatzen dituen or-
dena «moral» bati dagokio): «il ne faut point abandonner aux caprices des 
particuliers les façades de leurs maisons. Tout ce qui donne sur la rue doit 
être assujeti par l’autorité publique»XL.

Urte batzuk lehenago, Silvester Perez arkitektoak Bilborako amestu 
zuen zabalgune-proiektu ilustratua. Bilboko kasuan espazio askoz handia-
goa beteko zuen, eta itsasadarrarekin erlazio estua zeukan hirian barnera-
tuko ziren kanalak proposatuko zituen. Hala ere, traza erradial barrokoak eta 
hiri-espazio zabalek bazuten zerikusirik Ugartemendiaren52 sare neoklasi-
koarekin, eskala txikiagoan baina hirigintzaren premisa utopiko berdin-
tsuekin. Bilbon beti gertatu izan den moduan, Donostian ere, kasu horretan, 
lur-jabeen presioak boteretsuagoak izan ziren eta hiri zaharraren oinplanoa 
zehatz-mehatz errepikatzen zuen proiektu alternatiboa nagusitu zen53: 
1816ko Gogorza plan horren berritasunik behinena gaur egungo portuko ka-
lea irekitzea izan zen, Itsasoko Aterantz zihoana. Beste guztia era berdin-
tsuan uzten zuen (geometria sinpledun kale zuzen eta estuak, eraikin enble-
matiko zein jauregi urriak, eta erdiko Plaza Berri arkupeduna54. Hori bai, 
populazio-dentsitatea handiagoa zen; etxe altuagoak eta sarritan atikodunak 
ziren familia anizkoitzentzat). Jakina denez, proiektu horrek apenas izan 
zuen gogoeta komunik napoleondar ereduaren irizpideekin. Bilbon jaso zen 
legez, jende pilaketak oztopatu egiten zuen hiri-espazioaren gestio egokia eta, 
hirigunetik kanpo, behin-behineko auzoak eratu beharko ziren. «Calei-Cale» 
(Eugenio Gabilondo) XIX. mendeko kronistak gogor salatu zuen harresietan 
eskailera ziztrinekin eta barandarik gabe itsatsitako etxetxo batzuen egoera 
penagarria, eta bertan zuten bizimodu latza55. Ikuskizun hura ez zen ondo 
egokitzen izaera turistikoa mantendu nahi zuen burges hirian; marjinatuen 
presentzia ere geroz eta ikusgarriagoa zen espazio banandurik apenas zuen 
hirian. Harresietatik at, Santa Katalinako pasealekuak eta zuhaiztiak garran-
tzi handia hartu zuten, harresiei atxikitako frontoiaren ondoan, harrizko 
eserlekuak zituzten arboladun kaleekin.

52 Berreraiketaren arkitekto esango zioten aurrerantzean.
53 Atsekabe horren ondoren, laguntasun handirik gabe eta kontrako giroarekin, Ugarte-

mendiak bertan behera utzi beharko zituen bere ideiak; onartutako proiektuan aldaketa txiki 
batzuk bakarrik eragin ahal izan zituen: batez ere, guri zuzenean dagokigunez, Portuko kale 
berriaren irekiera.

54 1813ko sutean Erdi Aroko harresiak desagertu baziren ere, Austria etxearen garaiko go-
torlekuak berrindartu egin ziren hiriaren berreraikuntzan.

55 Bilbo ere burgesia industrialaren hiria izango zen garai beretsuan. Ingurumarian bizi zi-
ren langileen baldintza txarrak ere kritikatu zituzten zenbaitek, Max Weber-ek horien artean.
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Horrez gain, itsasoari espazioa irabaztea betidanik izan da donostiarren-
tzat lehen mailako obsesioa, aukera bakarra baitzen ia alderdi guztietatik urez-
tatua zegoen hiriak hazi behar bazuen. Denbora gutxira, Urumearen ibai-
ahoari begiratu zioten, ezkerraldean eta eskuinaldean Amarako eta Groseko 
zabalguneak irudikatuz, hurrenez hurren. Eraikitzeko bestelako baldintza 
gainjarrietatik libre, nahi bezala modela zitzaketen hareatza handiak zeuzka-
ten begien aitzinean, kale zabal eta zuzenak, paralelo zein perpendikularrak 
ur-ertzetako lur-sailetan txertatzeko. Harresiak birrintzearekin, zabalguneen 
arora hurbildu zen bat-batean Donostia, eta segituan piztu ziren komertzioa-
ren, industriaren eta zerbitzu-hiriaren arteko eztabaida sutsuak. Beti itsasoko 
nahiz ibaiko urak baliabidetzat hartuta, Bilborekin eta Baionarekin konpeten-
tzia egingo zuen portu handi bat ezartzea ere pentsatu zuten Kontxako badian. 
Horrela, portuko instalazioek ur-ertzeko lehenengo lerroak hartuko zituzten, 
eta trenbidea ere moiletaraino eramango zuten. Honakoak ur-bazterreko hiri 
industrialaren eredua jarraituko zuen, ziurrenik, eta itsasoaren presentziak in-
dustriarekin eta merkataritzarekin erlazionaturiko puntu estrategikoa baldin-
tzatuko zuen. Alabaina, itsasoaren presentziak bestelako baliabide ekonomi-
koak ere ahalbidetu zituen; gortearen udako bizitokia izanik, bertara erakartzen 
zuen udatiar multzo handia, uraren zein hondartzaren kalitateak eta paisaiaren 
berariazko edertasunak bultzatuta. Donostiak bazuen, beraz, garai hartan egi-
turatzen ari zen turismo fenomenoaren kontura garatzeko baliorik. Aurrekontu 
gabeziak, hiritarren parte baten eragozpenak eta ezegonkortasun politikoak 
oztopatu egin zuten Kontxako badian portua zabaltzea, eta, horrekin batera, 
beharbada, ongietorri egin zitzaion Donostiako historia urbano garaikideari. 
Industria hiriko periferietara aldendu zen, eta oso bigarren planoan gelditu, 
adibidez, Bilborekin konparatuz; zikintasunik eta usain txarrik gabeko paisaia 
urbanoa eskaini nahi zitzaien bisitariei eta, oro har, udatiarrei.

Modu batera edo bestera, «Etorkizuna» izenburu zuen Antonio Korta-
zarren zabalgune-proiektua izan zen irabazle, guztira aurkeztu ziren hama-
bietatik. Hasiera-hasieratik, paisaiaren perspektiba naturalak eta haizearen 
norabideak funtsezkoak izan ziren zabalgunearen kale-sare ortogonalaren 
orientazioan. Hala bada, Sarazibarren planoak proposatzen zuen Boulevard 
etorbidea hartu behar izan zuen Kortazarrek mailegu gisa, arteria urbano 
ezinbestekoa hirigune zaharra zabalgunearekin lotzeko. Lotura-espazio ho-
rretan, mikroarkitekturako elementu modernista ikusgarria zegoen: musika-
kioskoa. Lehendabiziko diseinua Eiffel berari egozten bazaio ere (paristar 
eraginaren oroigarri), ondorengoa Ricardo Magdalenak eraiki zuen. Harre-
siko ate baten ondoan, eta aldi berean hiri-altzari estetiko, apaingarri eta lu-
diko horrek Boulevard kale zabalaren bidez Donostiako bi hiri-espazio histo-
rikoren arteko tartea sinbolikoki eraikitzea zuen helburu, hain zuzen, itsasoari 
eta ibaiari estuki kateaturiko hirian. Funtzio bera bete zuten antzinako Bilbon 
San Antoneko zubiak (hiribildua eta errebalak lotzea) eta Areatzako zubiak, 
XIX. mende amaierako Bilbo modernoan (Alde Zaharraren eta zabalgunearen 
arteko lotura).



66

XX. mendeko lehen hamarkadarekin batera, Urumearen ezkerraldeko za-
balguneak ere aurrera zihoazen, eta bigarren hamarraldian Antiguakoa jarri 
zen martxan. Bien bitartean, turismoaren beharrak eraginda baina baita bero-
nen etekinei esker ere, paristar arkitekturan begirada jarrita, Donostiak behar 
zituen eraikin arranditsuak sortu ziren bai itsasbazterrean eta baita ibaiaren 
ur-ertzean ere; horien artean, Maria Kristina hotela, Viktoria Eugenia antzo-
kia (udal-antzokia —«Printzipala»— 1843an inauguratu zen), La Perla bai-
nuetxea, kirol kluben egoitzak, hipodromoa, Kursaaleko kasino handia edota 
Zurriolako hondartza bera (agian, Donostiak itsasaldean izan duen ingeniaritza-
lanik handiena)56. 1872an lehenengoz harrizko estrukturaz eraiki zen Santa 
Katalinako zubiari Maria Kristina eta Kursaalekoa gaineratu zitzaizkion 
XX. mendean. 1869rako onetsia zegoen Santa Katalinako zubiaren proiektua, 
Kortazar beraren gidaritzapean. Espainiako, Gipuzkoako eta probintziako lau 
partidu judizialetako armarriak ageri ziren harlanduzko eta kareharrizko zu-
biaren pilareetan: Donostia, Tolosa, Bergara eta Azpeitia. Madril-Irun errepi-
dea pasatzen zen puntua izanik, XX. mendearen lehen hamarraldiaren amaie-
ran ibai-aho berria planifikatzearekin batera, Ramón María Lili pasealekua 
eta Euskadiko Plaza (aurretik, Vasconia plaza) eratu eta zenbait berrikuntza 
izan zituen zubiak; Grosetik hurren zegoen arkua lurperatzea, besteak beste. 
Bestalde, Santa Katalinako zubi horretatik Loiolako auzorainoko tartean, 
Urumeako gabarretan zebiltzanen tradiziozko ofizioa izan zen ohikoena; hain 
zuzen, XX. mendearen 60ko hamarkadara arte harea biltzen ibiltzen zirenak, 
barneko lurrak aberasteko. Bilbon, adibidez, burdina garraiatzea izaten zen 
gabarren funtziorik arruntena eta, horrez gain, bazeuden ibaia alde batetik 
bestera zeharkatzeko txalupak. Turismoari lotutako hiriak ere bazituen, hor-
taz, hain entzutetsuak eta postal tipikoetan irudikatuak izan gabe ere, izatea 
ibaiko eta itsasoko urei zor dieten jarduerak.

56 1902an, Udalak «Fomento de San Sebastián» elkarte anonimoa sortu zuen; Maria 
Kristina hotela eta Viktoria Eugenia antzokia eraikitzea eta kudeatzea ziren haren egitekorik 
garrantzitsuenak. 1910ean onetsi zen Kontxako hondartzako «La Perla del Océano» bainue-
txearen proiektua; handik bi urtera «Monte Igueldo» erakundea sortu zuten, hotel-kasinoa 
eta atrakziodun parkea gauzatzeko, bertara helduko zen errepide eta funikularrarekin batera, 
hiriko beste sinbolo turistiko bat izango zena. Hurrengo hamarkadan, konpromisoa hartuko 
zuten Kursaaleko kasino handiaren proiektuarekin batera (1911ko August Bluysen-ena) Uru-
mea ibaia zeharkatzeko beste zubi bat eraikitzeko. Gaur egun ohi den legez, XX. mende ha-
sieran ere zenbait interes ekonomikoren araberako erakundeek hartu zuten beregain itsas-
bazterreko Donostia turistikoari forma emateko ardura. Ardura haietatik sortutako hiriak 
modelo bitxi eta berezi batzuk eskainiko ditu, pentsamendu eta egikera konkretu batzuen 
araberakoak. XXI. mendearen ateetan, hirigintzaren berrikusketa eta planteamendu berriek, 
Administrazioaren eskua ez ezik, plangintza estrategikoen eta unean uneko proiektu enble-
matikoen usaina ere badute. Ezagunak dira, sarritan, diru publiko pribatuz elikatzen diren 
erakundeak, hirigintzaren eredu eta hiri-ikuskera postmoderno jakin batzuetara moldatuz, 
Bilbon ur-ertzen balioespenerako egitasmo programatikoekin gertatzen den gisan. Ekimen 
politiko-ekonomikoek finkatzen dituzte, hortaz, berreskurapenerako premiak eta hiri-
espazioen balioak.
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1892an, beharrezkoa zen zabalgunea trenbidearekin zuzenean lotuko 
zuen zubia. Lehendabizi, Barrio eta Goikoaren proiektua onartu zuten, baina, 
aurrekonturik handiena Urumearen kanalizaziorako lanek hartu zutenez, ez 
zuten zubia eraikitzeko baliabide ekonomiko nahikorik aurkitu 1903. urtera 
arte; orduan finkatu ziren lehiaketa publikoaren oinarriak:

«El material debería de ser de sillería, sillarejo u hormigón armado, 
desechándose en absoluto el hierro y el acero. La decoración sería rica y 
monumental, advirtiéndose que si se adoptaba para material de construc-
ción el cemento armado, habría de quedar completamente oculto en los pa-
ramentos principales y recubierto de azulejos, mármoles u otros elementos 
decorativos y se requería, con toda claridad, que los proyectos debían con-
templar ante todo la belleza»XLI.

Ikusten denez, garai bateko burgesiaren gustu estetikora moldatuko zen 
eraikuntzak batu zuen Donostiako espazio historiko guztia, modu apaingarrian 
ulerturiko edertasuna baitzuten helburu, monumentaltasuna eta alderdi sinboli-
koak gailenduz une oro. Eraikuntzako material modernoenak (hormigoi arma-
tua, kasurako) ezkutatzea eta disimulatzea zilegi jotzen zuten kanpoaldera era-
kutsi beharreko estetikaren mesedetan. Testuinguru horretan, deserosoak ziren 
burdina eta altzairua, beste ingurune batzuetako industria-hiriak gogoratzen 
baitzituen. Dena den, itsasbazterreko inguru pribilegiatuetatik at, Urumea 
ibaian gora burdinazko zubia ere proposatu ahal izan zen, trenbidea zein oinez-
koak bertatik igarotzeko57, 1858an Iparraldeko («Norteko») trenbidearen obrak 
hasi ostean. Itsasbazterreko hiriaz gozatzeko begirada ederzaleetatik aparte, 
erakustea nolabait galarazitako hirien «atzealde» horiek ere bizitzaz eta memo-
riaz beteriko izaera sakoneko hiri-espazioak irudikatzen dituzte.

Santa Katalinako zubiaren eraikuntzak alderdi estetiko eta komertzialak 
elkartu beharko zituen. Trenbidearekin lotzeko pasabide egokiak ezin zuen 
ekidin, jadanik, hiriaren ikuspegi berriak eragindako monumentaltasun beha-
rra. Horrela, galdaketazko zubi bihurtzea ekidinez, estilo eklektikoaren mol-
deak jarraitu ziren hainbat koloretako harlanduekin eta elementu apaingarrie-
kin, Juan R. Aldairen farola monumentalekin apainduz. Ibaiaren behin betiko 
kanalizazioak eta Frantziako pasealekuaren irekierak arku bat galtzea eragin 
zuten. 1978ko erreformekin batera, zabaleraren eta luzeraren proportzioak 
aldatu zizkioten, eta luzetarako perspektiba historikoak puskatu. Estruktura 
tinkoak ikuspegi berria eman zion Donostiako itsasadarreko ertzari, batez ere 
Maria Kristina eta Zurriolako zubiak eraiki arte.

«Su imagen era coherente con el momento que la ciudad vivía, apoya-
da en las referencias clásicas del orden regular y solidez, pero con la perso-

57 1932an berritua, kaietan jarritako nitxo antzeko pieza batzuek Gerra Zibilaren garaiko 
pasarte tristeak oroitarazten dizkigute, oso maiz.
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nalidad propia de un tiempo que administraba la herencia neoclásica con 
desembarazo. El puente nuevo quedó construido para junio de 1872, ofre-
ciendo una clara alternativa al viejo de madera y también la expresión del 
tipo de cambio que en la ciudad se estaba produciendo: sólidos fundamen-
tos y líneas canónicas allí donde la fuerza del medio mantenía el descon-
cierto de la provisionalidad»XLII.

Santa Katalinako zubiaren klasikotasun eta soiltasunaren aldean, Maria 
Kristina zubia egiteko lehen saria José Eugenio Ribera ingeniariari eta Julio 
María zapata arkitektoari eman zietenXLIII, honaino esandakoa baieztatzen 
duen komentario zehatzarekin: «eraikuntzara aplikaturiko teoria mekanikoen 
domeinua demostratzen duten balio zientifiko nabaridun lanak» aurkeztu zi-
tuzten epaimahaiaren ustez, lehiaketaren oinarriek zuzenean aldarrikatzen zu-
ten edertasunaren funtsezko baldintzak ere aski asebetez: «los señores Ribera 
y Zapata han tenido la fortuna de armonizar los preceptos de la ciencia del in-
geniero, con la experiencia del constructor y las galanuras del arte». Aldi be-
rean, «ha entendido el Jurado que el espíritu progresivo característico en los 
tiempos presentes, exigía el empleo del hormigón armado como factor más 
moderno y más adecuado para dar a la obra las condiciones de ligereza y ele-
gancia apetecidas»XLIV. Joera eklektiko eta modernistak hobetsita estilo artis-
tiko legez, modernotasunaren ildoari eusten zioten eraikuntzako materialen 
kasuan, eta erromantizismoaren eta Vienako Sezesioaren eraginak nabaritzen 
ziren alderdi estilistikotik ere. Bitxikeria horrek definituko zuen garai bateko 
kontzientzia estetikoa. Izan ere, garaipeneko arkuen pareko estrukturak zubia-
ren bi alderdietan agertzen ziren jarrita proiektuan, izaera monumentaldunak 
eta tradizio erromatarrera moldatuta, «garai moderno»etan Europako eta 
Amerikako «herrialde aurreratu» batzuetako zubi handietan egiten den legez. 
Beste batzuek, Pariseko Alenjandro III.aren omenezko zubia eredutzat izanik, 
nahiago zituzten obeliskoak Errenazimentu estiloan proiektaturiko arkuak 
baino. Era batera edo bestera, Ignacio Español Etxanizek adierazten digun 
«ezkutuko estetika» edota «asimilazioaren estetika» atzematen da hemen:

«Variantes especiales de esta orientación de la discreción son las estéti-
cas de la ocultación, ya sea del camuflaje, del tratamiento cosmético o del 
ornamental. Parten de una cierta negación de la propia identidad de la obra 
civil a la que se encubre con una fisonomía suavizada que llega en algún 
caso a pervertir incluso la honesta lectura de su función. […] La estética de 
la ocultación viene a delatar las profundas contradicciones de la sociedad 
que la demanda, que aún necesitando de las capacidades de la ingeniería 
civil no acepta reconocerlas abiertamente en su dimensión pública y formal 
y que les niega su estética»XLV.

Xehetasun eskultorikoak ere ez zituzten ahaztuko, eta «dagoeneko 
gehiegi errepikatu» izan diren txorrota, arrano eta animalia mitologikoen or-
dez, «garai heroikoetako kontu zaharrak» gaindituta zeudela eta, pentsatu zu-
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ten ezin zitekeela uka «herrialde modernoek, bertako ohiturekiko maitasuna 
adierazteaz gain, etorkizuneko gogoak sinbolo positiboz adierazi behar dituz-
tela». Hala, ornamentuzko elementuen aukeraketak abagune ezin hobea zuen 
beste bide batzuetatik abiatzeko, itsasoko euskal tradizioen ikur alegorikoak 
hartu (itsasontzia eta arraunak), eta pulpitu eran eta argimutilak bailiran erre-
mataturiko balaustradarekin. Zubiaren pilak itsasontzien brankaz erremata-
tuta daude bi muturretan, itsas munstroen irudiekin. Ondorioz, Goikoa ar-
kitektoari eskatu zioten zubiko sarreretan bakearen eta aurrerabidearen 
irudikapen ziren Ángel García Díezen talde eskultorikoak zeuzkaten lau obe-
lisko monumentalen diseinua. Zubia argiztatzeko, hiru argi-iturridun lau gan-
derailu (argimutil) handi jarri zituzten, eta bere luzeran banaturiko beste zen-
bait farol; Bilbon sano ezaguna zen Mariano Benlliure eskultoreari enkargatu 
zioten hori. Batik bat zubi horri atxikia, interes urbano nabaridun Bilbo plaza 
eraiki zen 1900 eta 1906 urteen artean: bateratasun izaera handiko etxebizi-
tza taldea, morfologikoki Maria Kristina zubitik banaezina eta Kortazarren 
zabalguneari estaziorako sarbidea emateko beren-beregi pentsatua.

Urteak pasatu ahala, 1984an zubia berreraikitzea erabaki zuten, egoera 
kaskarrean baitzegoen. Apainduraren berritze-lanak Mr. Jean Chenaf frantses 
eskultoreari utzi zizkioten, eta hark, argazkien eta marrazkien bitartez, «Ri-
beraren espiritua» (zubia proiektatu zuen portugaldar ingeniaria) manten-
duko zuten moldeak fabrikatu zituen (itsas munduko mito eta mitologia abe-
ratsarekin erlazionaturiko elementuak). Zeramikazko dragoiak eta txorrotak 
agertu ziren, itsasontziak eta lamiak, Neptunoren buruak, arraunak eta mas-
korrak, eta obeliskoetan zeuden Donostiako eta Espainiako armarriei Euska-
dikoa gehitu zien. Hirian gauzatu ziren estilo arkitektonikoek, hortaz, arke-
tipo adierazgarriak izan zituzten Urumea gaineko zubietan; klasizismoaren 
eta eklektizismoaren ezaugarriak zeuzkan Santa Katalinako zubitik, joera 
abangoardistagoen, batzuentzat futurismoaren eraginak sumatzen hasten zi-
tzaizkion Kursaaleko zubiraino, Maria Kristinaren eklektikotasun eta moder-
nismotik iraganda.

Urumearen bokalean ere, arazoak izan ziren Zurriolako zubia eraiki-
tzeko. Inguru hori nahiko azkar hazi zen, eraikitako parteak ur-bazterrera 
abiada bizian hurbilduz, eta antzinako hondartza izan zen Mirakruz kale in-
gurutik gero eta urrutiago. Itsas aurreko txaletekin eta uholdeak ekiditeko 
horma eraikitzearekin, lehen mailako hiri-espazio bilakatzeko puntu asko ira-
bazi zituen Grosek. 1909an, beraz, zubi berriarekin batera, Europako garran-
tzitsuenetarikoa izango zen Kursaala eraikitzeko asmoa zerabilten, itsasoari 
irabazitako lurretan. 1921ean inauguratutako zubiari estetika berrituaren zan-
tzuak eskaini zizkion Víctor Aranak, baranda eta puntako farol esferikoen 
obeliskoekin:

«El puente del Kursaal presenta una gran singularidad compositiva y su 
definición estilística no se corresponde con el eclecticismo del primer pro-
yecto que Ribera presentó. La severa concepción basada en la línea recta, 
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la profunda relación entre la estructura de la obra y su ornamentación y 
el problema del revestimiento mural denotan cierta influencia del moder-
nismo de tipo geométrico que se extendió por Austria y Alemania y que 
precedió al funcionalismo moderno, mientras que las elevadas farolas de 
monumental y luminosa sugestión conceden al conjunto cierto matiz ex-
presionista próximo a la corriente futurista de la arquitectura»XLVI.

Zubiak luzapena eman zion zabalgunea eta hiri zaharra lotzen zituen bu-
lebarraren ardatzari, Urumearen bi ertzetan. Horrek guztiak zerikusia zuen 
udatiarrentzako denboraldia luzatzearekin, hondartzaz gain neguan ere beste 
mota bateko entretenigarriak eskaintzeko:

«Entendemos que no basta la sola y aislada construcción del edificio 
Kursaal para prolongar la estación de verano y crear la estación invernal atra-
yendo ese importante núcleo adinerado cosmopolita que afluye a otras famo-
sas playas que tienen menos encantos que la de esta Capital pero que cuentan 
con más elementos de vida y de atracción al forastero, sino que precisa tam-
bién acometer indefectiblemente el problema de vitalizar el barrio de Gros y 
esa playa de la Zurriola que constituye otra perla digna rival de la Concha 
y que desde hace muchos años figura relegada al olvido constituyendo un ba-
rrio triste, silencioso y apenas visitado por falta de actividad humana, cons-
tituyendo al propio tiempo que el Kursaal, alegres villas, preciosos chalets y 
grandes hoteles que den vida, animación y alegría a ese barrio que en breve 
plazo puede llegar a ser el más encantador de San Sebastián»XLVII.

Aipaturiko paragrafoak argitzen du zerbait Donostiako hirigintzari buruz 
eta konkretuki itsasbazterreko espazioei dagokienez: alde batetik, erabat baz-
tertzen du lehen esan dugun Gros industrialaren ideia, eta etxe txukunez bete-
tako aristokraziaren etorkizuneko auzoa iragartzen du ia hondartzaren gainean. 
Bestetik, Donostia udatiarraren ideia baino harago doa, eta turismoak utzitako 
etekinak ahalbidetzen ditu urteko beste ezein denboralditan ere. Horretarako, 
erabakigarria izan zen Kursaal handiaren konplexu urbanistikoa; eraikin enble-
matikoarekin batera, modu orokorrean atondu zituzten itsas ondoko paisaiak 
(hondartza, ibaiaren kanalizazioa, Zurriolako pasealekua —República de Ar-
gentina pasealekua, 1913tik aurrera— eta Kursaaleko edo Zurriolako lotura-
zubia). Ribera ingeniariak egin zituen zubi horren planoak ere, eta V. Aranak 
berrikuntza estetiko batzuk proposatu: horien artean, barandako obelisko erako 
ornamentuzko zutabeak, argiztapenerako farol esferikoekin osatuak. Beste 
behin ere, hiri-altzarien monumentaltasunaz dihardugu, faroen antzeko dorre 
sinboliko horiek azpimarratzerakoan. Santa Katalinako zubian bezala, estruk-
tura gisa hormigoi armatua erabili zuten Mutrikuko harlanduarekin batera, 
erresistentzia egokia ematen baitzien ur-bazterreko eraikuntzei58. Zubiaren 

58 1990eko hamarkadaren hasieran zaharberritu zuten.
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inaugurazioak berriro piztu zuen udal-ordezkarien buruan Urumea ibaian nabi-
gatzeko aukera. Zubi berriaren oinetan eraikitzea pentsatu zuten ur-jauziarekin 
eta ibaia dragatuz, garraiorako eta itsas kirolak sustatzeko aukera ikusi zuten, 
eta klub nautiko bat proposatu Kursaaleko zubiaren eta Santa Katalinakoaren 
artean. Hala ere, higienearen aferak konpondu beharko ziren oraindik, ezen 
marea jaisterakoan estoldetako hustubideak agerian gelditzen baitziren Uru-
meako uretan, horrek suposatzen zuen atsekabe eta usain txarrarekin Salaman-
kako pasealekuan eta antzeko gune baliotsuetan; berriro ere, hiriko errail urez-
tatuetan islatzen ziren «hiriaren atzealdeak» edota ezkutuan gorde beharreko 
zikinkeriak.

Urumea zeharkatzeko zubi monumentalekin batera, 1887an inauguratu-
tako Kursaal kasino handia izan zen itsasbazterreko arkitekturarik enblemati-
koenetarikoa. Irabazien ehuneko bat hiria apaintzeko eta elementu urbanoz 
hornitzeko erabili beharko zuen Udalak (modernotasuna erakutsi nahirik, 
1882an argiztapen publiko elektrikoa jarri zuen lehenengotako hiria izan zen 
Donostia Espainiako estatuan), eta horiekin gauzatuko ziren itsasertzeko zen-
bait obra ere (Kontxako paseoa, Paseo Berria edota Santa Katalinako lorate-
giak). Kontxako hondartza izango da hiriko punturik sinbolikoena eta itsas-
bazterreko hirigintzaren ezaugarririk bikainena. «Natura»ren eta «paisaia»ren 
beste balioespen bat agertuko da orduan burgesiaren partetik, gustu pinto-
resko berrietan gauzatuko zutena eta industrializazioak jotako hirietatik alde 
egiteko nahiari lotua. Eszena «kostunbristak» zituzten orduan gogoko, eta 
horrekin batera zetozen XIX. mendeko ezaugarri izan ziren higienearen ere-
duak ere; hiri-espazio arrunta kaltegarria zen potentzialki osasunerako, eta 
arbuiagarria moralki ere. Lehenago aipatu dugun bezala, hiri industrialean 
gaixotasun batzuk fisikoak ziren, baina beste batzuk moralak (klase proleta-
rioaren mobilizazioa, prostituzioa, etab.), eta horientzat guztiarentzat olatu-
bainuak ziren erremedio terapeutikoak. Itsasoko bainu horien esperientziak 
ordenatua, morala eta estetikoa behar zuen izan, eta, horretarako, janzki 
aproposen eta kabinen beharra agertu zen.

Itsasertzean urbanizazio bortitza hasi zen eta, horrekin batera, jendeak 
«urbanitate»aren zenbait arau barneratu zituen. Burges mentalitateak ero-
sotasuna eta gizarteko arauak zituen gogoko, eta testuinguru horretan ko-
katu behar da bainuak hartzeko kabinak sortzea; bainulariaren intimitatea 
eta jarduera morala babestea izan zen haien funtzio soziala. Horrek guztiak, 
izan ere, garaiko «topografia osasungarriak» eratuko ditu kolektibitatea-
ren irudimenean eta gogoeta estetikoetan. 1830eko hamarkadakoak di-
tugu hondartzako kabinen lehen erreferentziak Donostian59, orduko errege-
sendiari dagozkionak, hain zuzen. Gortearen eragin hori hasia zen jada 

59 Batzuek defendatzen dute 1840ko hamarkadaren hasieran agertu zirela, Siro Alcain-ek 
ekarri zituela hirira eta bere lagun Gabriel María Laffitte-rekin eraiki zituela lehen prototipo 
hobetuak.
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nozitzen Ingalaterran eta Frantzian60, klase boteretsuen adierazpide soziala 
eta kulturala baitziren udatiar izatea eta aisialdiaz gozatzea. Era horretako 
bainuak hartuta, gainerako jendearengandik bereiztea lortzen zuten. Itsa-
sertzean egiten zen bizitzak, hein batean, gorteko ohiturak errepikatzen zi-
tuen, eta gizartean gora egin nahi zuen burgesia berria erakartzen zuen. 
Hala ere, hamarraldi batzuk geroago, hondartzako kabinen ikuskizuna ez 
zen hain miresgarria izango, batez ere, atzeko aldean zeukatenaz jabetu on-
doren (bainurako janzkiak eta zapiak soketatik zintzilik, usain txarrak jana-
ria prestatzearen ondorioz, etab.). Mende oso bat igaro baino lehen, 1926an 
kabinak desagertzen hasi ziren, Kontxa azpiko espazio berriak eraiki be-
zain laster.

Behin-behineko egitura horien artean zeuden aisialdirako diseinaturiko 
«mikro-arkitekturatxo»ak eta garaian garaiko baliabide estetikoak erakusten 
zituztenak, errege-erreginen bainurako kabina bereziak; horiek pertsonalitate 
handiei harrera egiteko beste estruktura batzuen artean koka daitezke, baina 
modu apalagoan (funtzio diplomatikoetarako pabiloiak edota, adibidez, Bil-
boko Kontsulatuak erabiltzen zuen falua). 1845ean, Kontxako badiara ireki-
tako leihatilak eta armarria zituen kabina egin zioten Isabel II.a erreginari, 
eta, 1865ean, koloreztaturiko leihoekin eraikin gotikoa imitatzen zuen beste 
bat Zarautzeko hondartzanXLVIII. 1887an, burdinbidearen gainean marearekin 
gora eta behera zebilen kabina zeukan erreginak Donostian61, baporezko mo-
torrarekin zebilena, eta beste bat ere agertu zen hurrengo hamarkadan, ara-
biar estilokoa. XIX. mendeko hiri-eszenografietan «kitsch» erako estetika 
errotu zen joera nagusi gisa, eta eragin adierazgarria izan zuen itsasbazte-
rreko espazioanXLIX. XX. mendearen hasieran, Kontxako erlaitza eraiki zuen 
Juan Rafael Aldai arkitektoak, eta, horrekin batera, behin betiko arkitektura-
ren garaia iragarri zuen, eraikin galkorrenaren ordez; hiri-altzari sorta ere 
guztiz eredugarria eta itsasertzeko apaingarri zen: baranda, erlojuak, farolak 
eta beste hainbat elementu beren-beregi diseinatu zituen Kontxako paisaian 
kokatzeko.

Horrela, marmol zurizko jauregitxo batek ordezkatu zuen aurreko neo-
arabiar estiloko kabina itsasbazterrean, Kontxako pasealekuko murruari 
itsatsia. Itsasertz horretako sinboloetariko bat bilakatu zen; arkitektura-
txoak burdinbideak mantentzen zituen hondartzaren aldetik, eta ontzitxo 
bat irteten zen handik uretara heldu arte. Alberto Fernandezen ustez, arki-
tekturaren ikuspuntutik, bainuak hartzeko kabina horiek XVIII. mendeko 

60 XVIII. mendeko grabatu batzuetan agertzen zaizkigu «bathing machine» izeneko kutxa 
batzuk Ingalaterrako hondartza batzuetan; gurpilekin mugitzen ziren eta laukizuzen erakoak 
ziren (adibidez, Scarborough-en).

61 Distantziak salbu, lan honen beste atal batean ikusiko dugu arkitekto talde batek marea-
rekin gora eta behera zebilen tramankulua ezarri nahi izan zuela Hondarribian, herriaren zati 
historiko bat berreskuratzearekin batera jarritako sinbolo gisa; modu horretan, marearen gora-
beherak berriro itsatsiko ziren herriaren memorian modu fisiko eta sinbolikoan.
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pentsalariek bilatzen zuten «etxola primitibo»aren metafora berraurkituko 
lukete; eta baita bainuetxeetako arkitekturaren hastapena ere, paradisu 
«galdu»etan ezarritako «irlatxo»en gisan. Kostaldeko eremu urbanizatuan 
edonon ageri zaizkigun normandiar jauregi, cottage ingelesen antzeko txa-
let eta abarretan ere behin-behineko arkitekturatxo horien bertsio eboluzio-
natuak atzematen ditu autore horrek. Bainuetxeen fenomenoa izan zen, 
hain zuzen, XIX. eta XX. mendeen artean itsasbazterreko kolonizazioaren 
irudirik boteretsuena, kostako herri askoren aurpegia modelatu zuena. Tes-
tuinguru horretan, kontu egin behar da paradigmatikoa dela Donostiako 
adibidea, olatu-bainuen, osasunaren, eta dibertsioaren baturak hirigintza 
berezitua eman baitzioten bertako kostaldeari; hondartza inguruetako anto-
laketa batez ere estetikoa zen, eta kontenplaziorako espazioek produkzio-
rako guneak ordezkatu zituzten.

«Los frentes marítimos donde se efectuaba la práctica del baño se orde-
naban y embellecían con paseos. En definitiva, la naturaleza se domestica-
ba transformando en escenario propicio para los rituales del ocio burgués. 
El frente de mar vino a adoptar así una forma urbana original, dependiente 
de los usos balnearios. Estos valores paisajísticos aparecen profundamente 
subrayados por el arquitecto Alday. […] Así, a la hora de diseñar el famoso 
voladizo de la Concha, Alday debió inspirarse en las “galerías-pórtico”, es-
pacios cubiertos para la deambulación médica y mundana que eran carac-
terísticos de las ciudades termales. […] Muchas ciudades balnearias acon-
dicionaban sus frentes marítimos mediante una continuada secuencia de 
jardines [explanada verde de Alderdi Eder]. A lo largo de estos espacios, 
paisajistas y arquitectos intervenían creando pequeños edículos, acondicio-
nando miradores, kioscos y pérgolas o bien diseñando un mobiliario urba-
no exquisito que conformaba la imagen y el alma de la ciudad balnearia, y 
cuya importancia no ha sido aún adecuadamente valorada. A través del mo-
biliario y las plantaciones se conseguía urbanizar la fachada marítima, lu-
gar de mediación entre la ciudad y la naturaleza y el espacio emblemáticos 
y de representación por excelencia»L.

Azken esaldi horren garrantziak aditzera ematen digu asmakizun arkitek-
tonikoen eta elementu urbanoen laborategi bilakatu zela eragin horien ondo-
ren itsasertz guztia; autore horren esanetan, tipologiaren alorreko estiloez 
gain, urbanismo oso baten baldintza programatikoak erakusten zituen, zeina 
ekipamendu publikoetan eta etxebizitzako formula berritzaileetan gorpuzten 
baitzen. XX. mende hasieran, kanpoko kultura-eraginez gainezka zegoen Do-
nostia, eta estilo eklektiko eta internazionalak ziren nagusi, geroago ikusiko 
dugun bezalaxe. Identitate kosmopolitak askotan talka egiten zuen ustezko 
«Donostia arrantzalea»ren ideiarekin, zeinak sustrai historiko sakonak alda-
rrikatzen baitzituen, oso maiz itsas ondarearen kontzepzioari ere lotuak. Hala 
ere, autore horrek dioen moduan, itsasertzeko tradiziozko ondareaz aparte, 
ondare horren ikuspegi zabalagoa bilatu behar dugu:
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«Poco a poco, una nueva idea de “patrimonio cultural litoral” va ganan-
do espacio y empieza a sustituir a la noción tradicional de “patrimonio ma-
rítimo”, mucho más restrictiva. Está comenzando a proponerse incluso la 
expresión “patrimonio haliótico”, que designa todo aquello que está liga-
do a la presencia o proximidad del mar (“halios” en griego) y cuya relación 
pasada o presente con el elemento marino resulta visible, bien sea a través 
de la forma o de la función de lo construido. […] Para abordar eficazmen-
te la protección de estos espacios es imprescindible una aproximación pai-
sajística, capaz de ofrecer una interpretación global del territorio. De he-
cho, contamos con ejemplos cercanos donde este tipo de enfoques se ha 
aplicado con éxito. En Biarritz, la espléndida recuperación del Casino Mu-
nicipal como imagen y eje de atracción de la ciudad se concibió como pun-
ta de lanza de un envidiable programa de regeneración urbana, que incluyó 
la creación de una Zona de Protección del Patrimonio Arquitectónico, Ur-
bano y Paisajístico»LI.

Lan honen sarreran aurkezten genituen zenbait zehaztapen teorikoekin 
lotura duen pasarte horrek agerian uzten du itsasertzeko hirien elementu ur-
banoak modu orokorrean tratatu beharra; horien artean dira arkitektura, mo-
numentuak, eskultura, lorategiak eta hiri-altzariak edo itsas ondarearen kul-
tura materiala, hirigintzaren ikuspegi baterakorrak zuzendua. Donostiaren 
kasuan, Ondarearen Katalogoak behar baino elementu gehiago kanpoan uz-
ten dituela salatzen da, baita udatiar arkitekturari dagozkion batzuk ere. Ho-
rien artean, aipatzekoa da Perla bainuetxearen adibidea; 1909ko Ramón Al-
dairen eraikin bitxi hori hondartza gainean itsatsitako piloteen gainean eraiki 
zen, itsas apaingarri ugarirekin; bertako erlaitzezko baranda erabili zen Kon-
txako aldeko itxitura gisa, integrazio plastikoa eta estetikoa areagotu nahian. 
1990eko hamarkadaren hasieran, berreskurapen-proiektua idatzi zuen Joa-
quín Zubiria arkitektoak, jatorrizko eraikina berreraiki eta bertan zenbait 
zerbitzu kokatzeko. A. Fernandezen ustez, pastixe erako berreraikuntza egin 
zuten, denboraren iragana ezabatu eta eraikina, bere historiaren aurka, simu-
lazio eran berreraikiz. Horrek eragindako kontrakotasunak eta balioen txiro-
tasuna salatu izan dira, itsas ikonografiaren zenbait apaingarri ere sinplifikatu 
edo desagerrarazi egin baitira. Kontxako jatorrizko barandaren ordez, al-
tzairu herdoilezinezko eta beirazko beste bat jarri zuten; modu horretan, soi-
lik baldintza pragmatikoak aurreikusi ziren, eta ezikusi nabarmena egin zi-
tzaien historiari, estetikotasunari zein adierazgarritasunari.

Erlaitza 1910ean eraiki zen; hurrengo hamarkadan, esan dugun moduan, 
hondartzako egurrezko etxolak ere ordezkatu egin zituzten, eta haien lekuan 
kabina indibidualak jarri62. Izan ere, XIX. mende erdialdetik aurrera, hondar-

62 Laster abiatuko zituen Udalak hondartzaren erabileraren erregulazio-prozesuak, erregu-
lazio urbanistikoekin batera. Hain zuzen ere, bost urte lehenago, itsasertzeko urbanizaziorik 
nabariena gauzatu aurretik, inolako kontrolik ez zuten harea-pilaketa lez deskribatzen zituzten 
Donostiako hondartza batzuk.
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tzarako sarrera ez zen librea une guztietan; egunean ordu jakin batzuetan soi-
lik sar zitekeen. Horrela, hondartzarako sarbideak burdinazko atez ixten ziren 
iluntzean, garaiko ohitura moralaren eta segregazioaren adierazle. Portuko 
moiletan ezin zen bainurik hartu, eta garai batean mutil koskorrek uretan bi-
luzik sartzeko zuten ohitura erabat baztertu zen, fisikoki bereiziago zeuden 
tokietara (Zurriolara, adibidez). Hain zuzen ere, herritarrek edota agintariek 
inposaturiko zenbait gizarte-arauek ere baldintzatuko zuten itsasbazterraren 
eta hiriaren arteko paisaia; muga-lerro horiek iraganbidea baimentzen edo 
galarazten zuten hiri-altzariz hornituta agertzen ziren, batik bat XIX. mendeko 
irudi mental eta fisikoetan63. Garai hartan, errege-erreginen sendiak beren 
udako jauregia eraiki zuen itsasbazterrean, 1893an: Miramar jauregia, hain 
zuzen. Kontxako badiari muturra erakusten dion paisaian (Loreto azpian), 
Antiguarekin eta Ondarretako hondartzarekin muga markatzen duten harkai-
tzen gainean.

Urgull mendia, azkenean, Udalak erosi eta parke publiko bilakatu zen; 
kostako harkaitzetatik mendia inguratzen duen Paseo Berria ere urte haietan 
inauguratu zuten, alegia, itsasoari aurpegia bete-betean ematen dion pasabi-
dea, bi barruti urbanizatu elkartzen dituen lerro bihurgunetsua (Kontxako ba-
dia eta Gros auzoa). Gros izan zen, hain zuzen ere, XIX. mendearen erdial-
dean frantsesek, belgikarrek eta alemaniarrek itsasoari lurra irabaziz euren 
fabrikak eta tailerrak jartzeko aukeraturiko lehentasunezko lekua. Aitzitik, 
Udalaren apustua mugigaitza zen, eta begi txarrez ikusten zuen industriaren 
estetika zerbitzuen hiriaren estetikarekin nahastea; horren lekuko izan ziren 
prezio ekonomiko batzuk, Kontxako badiako portuen afera berpiztu nahi izan 
zutenean, Altza eta Pasaiako64 anexioak bultzatuz, Donostia industriala sor-
tzeko. Izan zitekeen Donostia industrialak, beraz, bazeukan gaitasunik lante-
giak ezartzeko bai Kontxan (portua), bai Gros partean, baita Antiguan eta 
eremu metropolitarrean ere (Pasaia). Hala izan balitz, hiriaren eta uraren (bai 
itsasoaren eta baita ibaiaren) arteko erlazio arras desberdinez arituko ginen 
orrialde hauetan bertan.

1895ean erakutsi zuten ibaiari lurra irabazteko eta Amaratik harago 
zihoan zabalgune berria ezartzeko gogoa, eta udaletxean aurkeztu zuten 
proiektuaren memoria. 1922ra arte, alabaina, ez zuten deitu aurreproiek-
tuen lehiaketarik. 1924. eta 1926. urteen artean, Urumearen kanalizazio be-
rriak gauzatu ziren, baina ia XX. mendearen 50eko hamarkadara arte ez zen 

63 Nahiz eta gure ikerketan alboko gaia izan, aipa dezagun gizarteko sektore guztiek ezin 
zutela aldi berean eta ezein ordutan hondartza erabili. Sexu-banaketa ere nabari izan zen garai 
batean; emakumeek arropa guztiak jantzita hartu beharra zeukaten bainua. Garaiko mentalita-
tearen ordena moralak halako erabilera berezituak planteatzen zituen Donostiako hondartzetan. 
Dirudunak, adibidez, goizean goiz joaten ziren; Ondarreta aldean, berriz, armadako tropak bi-
luzik hartzen zituen bainuak, begirada arrotzetatik salbu zeuden uneetan.

64 Kontu egin behar da udatiarrentzako pasealeku aparta zela Pasaiak irudikatzen zuen 
kostaldeko paisaia tipikoa.
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guztiz gorpuztu Amarako zabalgunea. Hamarkada hartan (1950-1955) jarri 
zuten Jesusen Bihotzaren monumentua ere Urgulleko mendi puntan, gazte-
luko dorrean bertako arkitektura historikoari muzin eginda eraikitako kape-
rarekin batera, frankismoak eta hierarkia katolikoak bultzatutako nazional-
katolikotasunaren adierazgarri65. Jesusen Bihotz Sakratuak itsasbazterreko 
hirietako mendi puntan jartzea ez da izan Donostiako ezaugarri berezia; guz-
tiok ezagutzen ditugu adibide famatuak, baina, bai kasu honetan eta baita 
beste batzuetan ere, hiri-espazioaren egituraketa sinboliko horren angelu ai-
pagarriak argituko dizkigu66. Garapen-bide nahiko basatiekin eta, batik bat, 
gizarteko beharrizanei zein hiriaren estetikari begirune handiegirik izan gabe, 
auzune berriak sortu ziren hamarraldi horietan eta gora egin zuen biztanle-
riak ere. Urumea ibaiaren meandroetan, adibidez, XX. mendearen 60ko ha-
markadan Gipuzkoako Ikastetxe Tekniko Unibertsitarioa izan eta, gaur egun, 
Deustuko Unibertsitatearen Donostiako campusa denari (Oriol arkitektoaren 
lan ezaguna, 1961eko Arkitekturako Sari Nazionala eskuratu zuena, José Án-
gel Etxeberria anaiaren lorategiekin) ez zaio atzematen inolako akordio urba-
norik ibaiarekin67.

XX. mendearen erdialdera abiatu eta, 1920ko hamarkadaren hasieratik 
1940ko hamarkadara arte Donostiako Udaleko ingeniaria izan zen Juan Ma-
txinbarrenak Urbanismo aplicado. San Sebastián presente y futuro liburua 
argitaratu zuen (ikus bibliografia). Haren ustez Donostiak gauzatu beharko 
zituen urbanismoko lan publikoak (batzuk laguntza pribatuarekin) biltzen zi-
tuen, dokumentu programatikoa bailitzan, eta erruz agertzen ziren berak di-
seinaturiko hirigintza esku-hartzeak ere. Horietako batzuk etorkizunean gara-

65 Pedro Muguruza arkitektoaren piramide-enbor erraldoi baten tontorrean kokatzen da 
Federico Coullant-Valera eskultorearen irudia. Barnealdean kapera dago. Bilbon, Sevillan, 
Zaragozan eta Bermeon ere antzeko egitasmoak izan ziren, garaiko mugimendu nazional-
katolikoaren irudi sinboliko zirenak. Donostiako Bihotz Sakratua itsasotik lau miliara ikusga-
rria izateko eraiki zuten, Matxitxako lurmuturretik Biarritzeraino. Bihotz Sakratuaren beste 
monumentu bat ere badago Donostian, urte haietan (1948an) Pérez Markok Jesusen Lagundia-
ren egoitzaren tinpanoan jartzeko egina.

66 Tradizioari jarraituz, toki garaietan kokatzen ziren, horietatik zabaltzen baitzuten «ba-
bes» moral eta espirituala. Donostian Urgulleko gazteluan aurkitu zuten leku aproposa; baina, 
Bilboko kasuan adibidez, altuera nabariko tokirik gabe, erdiguneko kokagune estrategikoa bi-
latu zuten euskarri arkitektoniko garai baten gainean, hiriko ezein angelutatik ikusiko zena eta, 
era berean, zabala, inguruan jende-masa oparoa biltzeko modukoa. Kale Nagusiaren luzape-
nean, ezkerrera zumardi handia zuen, eta eskuinean itsasadarraren ibarra, munduko bazter guz-
tietatik heldutako itsasontzien trafiko jarraituarekin. Atzealdean, aldiz, Euskalduna fabrika, 
Bizkaiko industrializazioaren sinbolorik esanguratsuenetarikoa.

67 Zuhaitz artean gordea, Iparraldeko herrialdeetako tradizio modernoko arkitekturaren 
oihartzuna duela, ez dio ibaiaren bihurguneari men egiten han-hemenka sakabanatutako bolu-
men txikiz osatutako konplexu urbanistikoak, ondorengo zenbait poligonorekin gertatuko de-
naren kontra. Bulegoen dorrea da elementu enblematikoena, liburutegiarekin eta Kalkuloko 
zentroarekin. Elizak ere hiru puntadun dorreak ditu, topografiako baldintzetara egokitzen den 
patio irekiaren aldamenean. 1974an, 1994an eta 1998an egin zituzten berrikuntzak eta han-
ditzeak. 
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tuko ziren, nahiz eta beste modu batean edota sano eraldatuta izan. Gehienek 
itsasbazterreko eta ur-ertzetako fronte eraikiak atontzen dituzte eta, beraz, 
guk ere aipatuko ditugu datozen orrialdeetan. Juan Matxinbarrenak eginiko 
marrazkiek ematen digute amestutako (eta baten batek gorpuzturiko) ideia 
horien berri: Santa Klara uharteko hotel-kasinoa eta bainuetxea, Ulia men-
diko udal-parkeko pasealekua eta begiratokiak, Loretopeko pasealekua Mira-
mar azpiko itsasertzean (Kontxa eta Antiguako Ondarreta hondartza bereizten 
dituzten harkaitzak: gaztelaniaz, «Pico del loro»), Kristina Enea parkearen 
hedapena, Paseo Berriaren luzapena, edota portuko moiletan parke-lorategi 
berri batzuk kokatzea, besteak beste.

Ideia sasi-utopiko horien gurariak ez zuen errealitate gordina ezkutatu. 
Hurrengo urteetako inolako kontrolik gabeko hirigintzak espazio libreak 
bete zituen, Egia, Atotxa, Santa Barbara, Roteta eta Altza auzoetan, eta kali-
tate urbanistikoa jaitsiarazi zuen, irizpide espezifikorik gabeko zabalgunee-
kin espekulazio urbanistiko bortitzenak eraginda. Era berean, Gerra Zibilean 
etendako Amara Berri aldeko zabalgunea eraiki zen (ia XX. mendearen ha-
sieratik aurreikusia), ibaiaren eta topoaren bidearen arteko lurretan, Antso 
Jakituna etorbidea Madril etorbidearekin luzatuz Pio XII enparantzatik ha-
ratago. Horiek markatuko dituzte, hain zuzen, XX. mendearen azken hamar-
kadetako Donostia hiriaren hazkundearen ardatz nagusiak. Itsasbazterrean 
gelditzen ziren tailer industrial apurrak eta familiabakarreko etxeak ere or-
dezkatu zituzten, eta etxaldeak eta etxebizitza handiagoak egin zituzten. 
Hala eta guztiz ere, elikagaien sektoreko fabrika asko sortu ziren, eta ho-
rrek jende multzo handia erakarri zuen kanpotik (Koipe, Savin, Caldos Rá-
pidos, Starlux S.A. eta abar, guztiak ere XX. mendearen 50eko eta 60ko ha-
markada horietan). Hiri-plangintza urbanoak, aldiz, desitxuraketa nabaria 
izan zuen:

«Auzoen plangintza egiterakoan, Donostiako handiki jendeak ez zuen 
erdialdean bezain txukun eta arretaz jokatu. Aldirietako auzoak hainbat ze-
reginetarako erabili ziren: baziren bizitoki dotoreak, baziren fabrikak, bazi-
ren bizitoki arruntak… Eta erabilera horiek konbinatu beharrak oso itxura 
nabarra eman zien auzo horiei. Hortaz, gorabehera handiak izan ziren kali-
tatearen aldetik Antiguaren, Grosen, Ategorrietaren… artean. Biztanleen 
aldetik ere oso nahasiak ziren. Eta herritar apalentzat edo langile soilentzat 
ziren auzoetan, Egia-Atotxan bereziki, ez zuten inolako urbanizazio lanik 
egin: bere horretan utzi zituzten, batere zaindu gabe»LII.

Horrela bada, batez ere ibaiertzetik Donostiako metropolirantz abiatu-
tako periferietan, kontrolik gabeko intentsitate handiko eraikuntzak izan zi-
ren nagusi XX. mendearen 60ko hamarkadan, Bilbon eta beste hiriburu ba-
tzuetan bezalaxe; dena dela, 1962. urtean, Donostiako hiria ordenatzeko plan 
orokor bat onartu zen (Udalak ez zuen aintzat hartu 1950ean Bidagorek egin 
zuen Plan Orokorra, eta beste proiektu bat idatz zezala eskatu zion Alustiza 
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arkitektoari)68. Udalerriko lurzoruen zonifikazioa baino ez zuen planteatzen, 
gainerako irizpide urbanistikorik gabe. Garai hartako zabalgune eta auzo be-
rriek egoitza bilatu behar zioten biztanle kopuru handiari, ahalik eta laste-
rren. Udalak oso ahul jokatu zuen irizpide tekniko eta urbanistiko egokiak 
ezartzeko, eta, ondorioz, etxejabeen eta etxegileen etekinak nagusitu ziren. 
Itsasbazterrean, 1963an estreinatu zen Urgulleko argiztapena eta hurrengo 
urtean egokitu zitzaion Kontxako hondartzari, urte haietan hiriaren itxuran 
eragiten zuen elementu sinbolikoetakoari. Alderdi horretan, udal frankistak 
herri-lan eta ospakizun nabarmenak egin zituen, eta ekimen horiek balioa 
erantsi zioten itsasertzeko hiriaren irudi estetikoari; horien artean, 1963an, 
Urgull mendia gauez argiztatzea eta, urtebete geroago, Kontxa gauez argizta-
tzeko saiakera, mende hasieratik jada jende askoren ahotan zegoen eskaera 
historikoa.

1950eko hirigintza-planaren araberako hazkundearen aurreikuspenak, 
XX. mendea bukatu arte, orduan zuen bolumenaren hirukoitza espero zuen 
Donostiarentzat, eta batez besteko erlazio urbano, estetika eta «grazia» bera 
mantenduko zituela uste zuen. Kortazarren zabalgunetik harago, Donostiako 
hiri-espazioak bi ardatz nagusi hartu zituela ikusi dugu: bata itsasbazterre-
koa, eta bestea Urumearen ibilbideari jarraitzen diona. Antiguako aldean ger-
taturiko hiri-zabalgune nahasiaren gorabehera batzuk aipatuko ditugu, hein 
batean lurzoru industriala izaki. Donostiak beti izan duen industria begi bis-
tatik kentzeko asmoarekin, itsasbazterrean pantaila gisako etxe ilara bat erai-
kitzea ere pentsatu zuten; etxebizitza-blokeez eta etxalde irekiez gain, hon-
dartzaren ondoan merkataritza-gunea, antzokia eta igerilekuak edukiko 
zituen hiri turistikoa sortu nahi zuten horrela. Santa Klara Itsasoko Kluba 
ezarriko zuten, eta hura Ondarretarekin lotu, aireko zubi baten bitartez. 
Gros-Ategorrieta inguruan ere, hurrengo ataletan komentatuko dugunaz 

68 Hiriaren hazkunde industriala ordenatzeko beharrizanarekin, Gipuzkoako Antolaketa 
Plan Orokorra idazteari ekin zion Foru Aldundiak, 1942an, Arkitekturako Zuzendaritzarekin. 
Halaber, «Gipuzkoa Handia»ren eskualdeko proiektuaren porrotaren ostean («Bilbo Handia», 
«Bartzelona Handia» eta abar ere ezagunak ez ezik oso parekoak izango ziren, eskala handia-
goan), ez zuen zorte hoberik izan Donostiako eta haren eragin esparruko planak; 1950eko 
plana baztertu eta 1959an beste bertsio berri bat agertu zen, 1956ko Lurzoruaren Legearen ara-
berako ideologiara egokitua. Handik hiruzpalau urtera 1962koa onartu bazen ere, 1976an Uda-
lak errebisioa onartu zuen, eta Euskal Herriko eta Nafarroako Arkitektoen Elkargo Ofizialari 
eskatu zion eskualdeko plana idatz zezala. Probintziako plan horretan, Donostiako hiri-espazioan 
eragina izango zuten zenbait gauza azaltzen ziren (hala nola, 1962an, hiri-espazio batzuetan 
dentsitatea igotzea hobetsi egiten zuten; batik bat, Mirakontxan, Antiguan eta Urumeako korri-
dorean. Itsasbazterreko espazio horietan, beraz, ehundura urbano anitzak eta heterogeneoak 
agertu ziren, eraldaketa-maila desberdinak izan zituztenak. 1977an, 1962ko Hirigintza Antola-
tzeko Plan Orokorra berraztertu zutenean, Udalak zorroztu egin zituen etxebizitzak eraikitzeko 
eta zaharberritzeko kontrolak. Bitartean, etorkizunari begira, Euskal Autonomia Erkidego 
osoaren edota hortik aurrera mugak zabalduko zituenaren plangintza orokorra aldarrikatu zuen 
Francisco J. Gómez Piñeirok; alegia, euskal hiria kontzeptuaren eremu espaziala bateratuko 
lukeena.
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gain69, Frantziako mugarekin eta Hondarribiako aireportuarekin lotuko zuen 
autobidea planteatzen zuen planak, itsasbazterretik Jaizkibel eta Ulia men-
diak iraganda Donostiara hurreratuko zena, Pasaia gainetik pasatuta70. Hiri-
rako sarrera sinbolikoa bailitzan, plaza handi bat proiektatu zuten71 Sagües 
aldean, eta itsas ondoko orubeak eraldatu egingo zituzten bertako zabalgune-
plangintzetan zeuzkaten funtzioetatik. Lorategi berriek, kaleen aldaketak eta 
parkeek emango zioten ongietorria autobideari. Era berean, komunikabideak 
garrantzi erabakigarria bereganatuz zihoazen urteetan; Urumearen ibilbidean 
gora, Amarako lurrak ere trafiko-intentsitate handiko korapilo bilakatuko zi-
relakoan zeuden, bertan egongo baitziren, gero aipatuko dugun plaza zirkula-
rraz gain, kirol guneak, zezen-plaza berria eta autobus-geltokia ere.

Denborak aurrera egin ahala, 1972an Kursaala eraitsi zen Grosen, eta 
zezen-plaza zaharrak, desagertzearekin batera, itsasora hurbiltzen ari zen 
auzo berriari utzi zion lekua. 1980ko eta 1990eko hamarraldietan ere auzo 
berriak egin zituzten. Zona horietako eraikuntza-eredu batzuek izugarrizko 
polemikak eta tirabirak eragin zituzten, adibidez Urumearen ertzean Fran-
tziako pasealekuaren luzapen gisa egin ziren etxebizitzek, guri dagokigunez. 
Arkitektura haiek zeharo zapuzten zuten, jende askorentzat, ur-ertzetako 
paisaia baliotsuen ikuskizuna eta estetika. 80ko hamarkadaren erdian, hiriko 
bizimodua aldatuko zuten beste egitasmo batzuk heldu ziren udalbatzara. 
Besteak beste, Antiguako urbanizazioak, Aietetik Igararaino hedatuta, eta 
Ondarretatik Lugaritzeraino, Ibaetako Euskal Herriko Unibertsitateko cam-
pusarekin batera, itsasotik eta ur-ertzetik nahiko urruti.

Era berean, metropolirako bidea egiten jarraituz, 1980 eta 1995 urteen 
artean masiboki eraiki ziren Polloe, Ametzagaina, Altza eta Intxaurrondoko 
etxebizitzak, Etxebizitza Ministerioak aspaldi erositako lurzoruetan. XX. men-
dearen azken hamarkadetan hiri-eraldaketa anitzeko aldia iragan zuen Do-
nostiak. 1988an hirigintza antolatzeko beste plan orokor bat abiatu zuen 
Udalak, Alustizaren 1962koa eta 1977koa ordezkatuko zituena, berau Bida-
gor arkitektoaren Eskualde Plangintza baino aurreragoko irizpideekin osatua 
baitzegoen. Hurrengo hamarkadaren erdialdean garatutakoak (1995), era be-

69 Gros aldean zeuden etxe-ilararik homogeneoenak, erregulartasun nabaria erakusten 
zutenak, nahiz eta zati batzuetan pilaketa urbano nahiko handia izan eraikitako etxebizitza-
blokeekin. Oro har, kalitate ertaina aurkezten du itsasbazterreko auzoak; horren azpian, ordea, 
eragin espekulatibo anitz ezkutatu izan dira, bizi-baldintza desberdin eta aldakorretan eragina 
izan dutenak.

70 Kanala 50 metroko altueran salbatzeko, metalezko zubi handia irudikatu zuen Juan Ma-
txinbarrena udal-ingeniariak 1943. urtean, berak urte horietan amestu zituen proiektuen artean.

71 Bilbon, hiribildua Txorierriko haraneko hiri berriarekin lotzeko (hazkundearen aurrei-
kuspenak izugarriak ziren Bilboko metropolian ere), Artxandako tunela zulatu nahi izan zu-
ten urte haietan. Deustura helduko zen errepideak plaza handi bat edukiko zuen bertan, erre-
gimen frankistari gorazarre egiteko itzelezko monumentu zuta erdian zuela. Paralelismoak 
hala-moduzkoak izanik ere, kontu egin behar dugu era horretako asmoak ohikoak izan zirela 
Gerra Zibilaren osteko autarkiaren urteetan.
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rean, hiriko periferietan industria eta zerbitzuetarako eremu berriak finkatuko 
zirela aurreikusten zuen, Urumearen ardatzari jarraituz eta Usurbil edo La-
sarterekin lotura eginda (erabilera industrialak eta etxebizitzek bat eginda). 
Parte Zaharreko instalazioak eta kanalizazioak berriztatzeko Parvisa udal-
enpresa jaio zen, Bilboko Alde Zaharrean funtzionatu izan duen Surbisaren 
antzean, aldeak alde. XXI. mendearekin, 2001ean Donostiako Plan Estrategi-
koa aurkeztu zuen Donostiako Plangintza Estrategikoaren Bulegoak: Plan 
Estratégico, Donostia-San Sebastián: Bases para un proyecto); 2006. urtea-
ren inguruan, Donostia 2013 egitasmoa bertako Udalak72, hiriko sutearen be-

72 Donostiako Udalak hiria berreraikitzearen bigarren mendeurrena zerumugan izanda, 
Adierazpen Zibikoa aurkeztu zuen. Bertan, besteak beste, Gipuzkoako hiriburuak datozen 
urteetan bere gain hartu beharko dituen erronketariko batzuk adierazten ziren. Biharko Do-
nostia taxutuko duten hainbat proiektu abian jartzearen bidez, herritarren bizikidetza eta bizi-
kalitatea hobetzeko asmoarekin loturiko proposamenak bideratzen zituen. Oroitzapenezko 
gertaeratik harago, bidegurutzeko unea eta gunea adierazten ditu 2013. urteak: bada iraganera 
begiratzeko premia, ibilitako bideaz gogoeta egiteko, baina, batez ere, etorkizuna baikortasu-
nez argitzeko. Eusko Ikaskuntzarekin Donostiako Udalak duen hitzarmenaren barruan, beraz, 
2007. urtetik 2013raino doazen urte horiek hartuko zituen kultura-jardueren programa plan-
teatu zen. Besteak beste, urteroko eta biurteko topaketak antolatzen ziren: sinposiumak, jar-
dunaldiak, erakusketa- zein bisita-programak eta hiritarrei gonbidapenak. Donostia kalita-
tezko eta kulturadun hiriaren ikuspegia zabaldu nahi zen, XIX. mendeko eta XX. mende 
hasierako promotore haiek erakusten zuten unibertsaltasun eta kosmopolitismoa indartuz. Ze-
ren eta, balio eta kalitate horiek denboraren iraganean sorturiko geografia eta ur-ertzean egi-
turatutako hiri-paisaia esanguratsutik badatoz, ez da gutxiestekoa izango biztanleriaren xarma 
berezia. Duela bi mende bertako herritarrek «pertsonen bizitzarako hiririk onena» berreraiki-
tzearen alde apustu egitean erakutsi zuten espiritu eta zentzu zibiko beraren berme dena, 
hain zuzen. Jarduera sorta proposatzerakoan, aintzat hartu ziren lehenengo mementotik hi-
rigintzaren eta arkitekturaren berebiziko garrantzia, modu horretan lotuko baikenituzke ge-
roari so Udaletik aztertzen ari diren ekimenekin erlazio duten alderdi zuzen eta zeharka-
koak (hiri-berregituratzeak, arkitektura enblematikoak, etxebizitzaren nondik norakoa, parke 
zein lorategi berriak, hiri-iraunkortasuna eta ingurumenaren aldeko jokabide erabakigarriak). 
Lerro hauetako ikerketari dagokion aldetik, bereziki iradokitzailea iruditu zitzaigun hiriak 
ur-ertzekin historian izan duen harremana ezagutzera iristea; ospe handiz eta sakonki sustrai-
turiko erakundeen laguntzaz (Aquariuma, adibidez), bai jolas- bai kirol-tradizioari arreta es-
kaintzea, baita itsas ondare natural, kultural eta produktiboari nahiz hirigintza-mailan 
ur-ertzetako aurrealdeen tratamenduari dagokion estetika eta adierazpen artistiko, estilistiko 
sinbolikoei. Horrela, 2007. urterako, hiri zaharreko gune historikoetatik hiri moderno eta ga-
raikideraino zihoan ibilbidea planteatzen zen. Hurrengo urtean (2008), hiru ardatz nagusi izan 
zituen bere baitan «hiria eta ura» lemapean izendaturiko jarduera orokorrak: ura jolaserako 
eta kirolerako elementua (itsasoari loturiko kirolak, ibaia, etab.), ura biziaren eta garapen 
ekonomiko industrialaren iturria (itsasoari zein ibaiari loturiko lanbideak, portuen garran-
tzia…) eta ura ondare biologiko, natural eta kulturala eta hirigintzaren agertokia (Donostia in-
guruko ekosistema baliotsuak eta hiri-paisaia adierazkorra agertzen duen hiri-espazioa). Az-
kenez, 2013. urterako, etorkizunerako erronkak planteatzen ziren; komunikazioa eta 
garraioak, edota orain dela ia bi mende jadanik baziren eztabaida sutsuak: merkataritza, in-
dustria eta turismoa, hiritartasuna eta bizi-kalitatea, beti ere itsasoarekiko eta ibaiarekiko el-
karrekintzak ahaztu gabe. Aurkezturiko dokumentuaren datuak: HERNÁNDEZ, Jone M.; 
VIVAS, Isusko. Donostia 2013: Eusko Ikaskuntzak Donostiako Udalari egindako proposa-
mena, Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2007ko urtarrila (argitaratu gabea).



81

rrehun urteak gogoratuz; eta pixkanaka gorputza hartzen joan den 2016ko 
egitasmoa dugu73, azkenik, 2011ko udaberrian lortu baitzen Europako Kultur 
Hiriburu izendapena, 2016. urte horretarako.

XXI. mendeari harrera eginez bultzaturiko azpiegitura sinbolikoen artean 
dago 2000. urteko Zientziaren Kutxa-espazioa, eta urtebete lehenago Kursaa-
leko auditorio eta kongresuetarako jauregia. Rafael Moneoren arkitektura hone-
kin, amaiera eta irtenbide duina emango zaizkio epe bati Donostian; Zurriolako 
hondartzan hiri garaikidearen elementu estetiko arkitektonikorik sinbolikoene-
tako batek lekua hartu dio itsasbazterreko hiri-espazioaren egituraketa eta erai-
kuntza esanguratsuari, 1973an berrogeita hamar urte lehenago eraikitako kasi-
noa eraitsirik. Hamar urte lehenagotik, 1963an, ur-ertz horren probetxurako 
bazegoen asmorik, hotelak, etxebizitzak, komertzioak, garajeak, zinemak, pati-
natzeko pista, jatetxeak eta igerilekuak proposatzen zituen aurreproiektuen 
lehiaketarekin. 1972an, Corrales, Vázquez eta Peña Gantxegiren proiektuak ez 
zuen Udalaren oniritzirik izan, agian, gehiegizko presentzia zuen dorrea aur-
keztu zuelako. Aldaketa nabariekin, 1975ean eraikitzen hasita, zimenduak soi-
lik geratu ziren itsasbazterreko hondarretan. Ideia irabazlea gauzatzea ezinezko 
suertatu zen, garaiko eraikuntza materialen ikuspegitik. Kasinoaren eraikina bo-
tata, 1974an beste lehiaketa bat deitu zuten, eta handik urtebetera hirugarrena. 
Azkenez, 1999ra arte lozorroan itxaron beharko zuen, Moneok «harkaitz hon-
dartuak» lemapean aurkezturiko proiektua azaldu arte. Plataforma batetik azale-
ratzen diren bi bolumen prismatikoz osatzen dira «Lehorreratutako bi arroka» 
izenburudun solido geometrikoak. «Consta de dos volúmenes prismáticos que 
emergen de una plataforma. Cada “cubo” está formado por un prisma […] que 
configura interiormente una sala, cerrada a su vez por una doble pared formada 
por paneles traslúcidos de virio prensado sujetos a una estructura metálica»LIII. 
Prismarik handiena itsasadarrera begira ere jarrita dago, aldi berean.

María Jesús Calvo ikerlariak ere eskaintzen digu itsasoari aurpegia erakus-
ten dion hiriko ur-ertz historikoaren aldaketen testigantza, hurrengo kapituluan 
xehetasun bereziz ikuskatuko ditugun eraldaketa arkitektoniko-urbanistiko 
zein presentzia estetiko, sinboliko eta monumentalen sintesi gisa berreskura 
dezakegun paragrafoan. Denboraren joanean izandako mugikortasun eta 
itxuraldaketa urbanoaren lekukotasun fidagarria da; eragin ekonomiko, kul-
tural eta jendartearen estatusari dagozkionak bitarteko, gure esparruan duen 
esangurak justifikatuko luke pasartearen luzera erlatiboa:

«El sector afectado más globalmente constituye el paseo de la Con-
cha: el paisaje urbano de la bahía ha variado sustancialmente. Este Paseo, 
uno de los ámbitos más espectaculares de la ciudad, y un elemento esen-
cial para la percepción urbana que se tiene de San Sebastián, fue ocupado, 

73 Europako Kultur Hiribururako hautagai izateko proposamena 2009an azaldu zen hiriko 
zenbait espazio publikotan.
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desde su primitiva construcción en la década de los ochenta del siglo pasa-
do por pequeñas casitas unifamiliares, villas, para veraneantes y familias 
de la alta burguesía, de dos o tres pisos a lo sumo, de aspecto aristocráti-
co con cierto prurito decorativo: tenía terraza al paseo, y jardines a la ca-
lle Zubieta. Esta hilera de edificios ocupaba cinco manzanas, de seis sola-
res cada una, manteniendo durante medio siglo su uniformidad. Cuando, en 
la segunda década de nuestro siglo, se construyeron los hoteles de Londres 
y Continental, estos dos edificios fueron los únicos que contrastaban por sus 
dimensiones con el resto de los chalets del paseo: ocupaban respectivamen-
te cuatro solares de la primera manzana y cinco de la segunda; constituían 
grandes masas de fachadas. Por fin, en la década de los sesenta (s. XX), esta 
fisonomía, ya tradicional, cambió. Por efecto del suelo que el precio había 
adquirido en el Paseo, las villas fueron vendiéndose poco a poco, constru-
yéndose en su lugar altos bloques modernos, de ocho a diez pisos, en ma-
teriales nobles —mármoles, carpintería de aluminio, gran desnudez or-
namental—, y todas las características de la vivienda de lujo, disfrutando 
además del mejor emplazamiento de la ciudad. Si en 1968 aún quedaban 
en pie ocho ejemplares de las primitivas casitas, hoy existen sólo tres»LIV.

Itsasbazterretik barnealderantz doan ipar-hego norabidean jarraitu izan 
du Donostiak hirigunetik zabalgunerako eta hortik metropolirako bidea, 
modu orokorrean, horretarako ibai-ertzen meandro eta lur lauak baliatuz. Gu-
txi gorabehera Usurbildik Behe Bidasoaraino hedatzen den metropoliak izan 
du aldaketarik azken urteotan, auzune berriak bata bestearekin lotuz eta za-
balgune prozesu anizkoitzak ezagututa. Donostiaren metropoli-hedapen ho-
rren mugetan dago Pasaiako portua ere; azken boladan, gainera, eztabaida 
sutsua piztu da superportua baliagarri izango ote denaren inguruan. Funtsez-
koa da Pasaiako bazterretan gaur egun abandonatuak edo gutxi erabiliak dau-
den lurzoru eta ekipamenduen potentzial urbanistikoaren estimazioa; izan 
ere, berriro, itsasbazterreko paisaiaren eraldakuntza estetiko eta produktiboen 
erdigunean kokatzen du balioespen ekonomikoaren eta ekologikoaren arteko 
gatazkak. Beti bezala, jarduera kulturalek (batik bat produktibo eta ekonomi-
koek) eta gizakiaren esku-hartzeak eralda ditzake, oraingoan ere, ingurunea-
ren balio naturalak. Kontua da XXI. mendearen atarian oso bestelakoa dela 
kontzientzia ekologikoa, eta legeztatu direla ekosistemen babeserako arau-
diak ezartzen dituzten printzipio etikoak. Halaber, erlatiboa izango da horien 
zorroztasuna edota biguntasuna, gizatalde bakoitzaren unean uneko interesen 
arabera.

Datozen ataletan gehiago sakonduko dugu itsasbazterreko eta ibaiertzeko 
hiri-espazioen garapen historiko eta estetikoen afera, batez ere XIX. mendea-
ren erdialdeko eta XX. mendeko hiri-zabalguneen erronkari begira; ondare bi-
lakatu dira, ur-ertzetako fenomeno urbanoan paradigma ideologiko, tekniko 
eta estetiko modernoak ezarri zituzten heinean; eta aspaldiko testigantza gisa 
heldu zaizkigu gaur egunera.
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Ur-ertzak eraikitzen: 
itsasora gerturatzen den hiri garaikidea





91

«Las ciudades son el terreno más privilegiado para el ejer-
cicio del poder, en ellas se ponen en práctica todos los procesos 
de sometimiento (sobre los cuerpos, lenguas, lugares). Sin em-
bargo, nada es político por el simple hecho que existan vínculos 
de poder, aunque cualquiera de los fenómenos puede serlo en el 
momento propicio. [En contrapunto a la “quietud” oteiciana] la 
transformación urbana sucede día tras día, las ciudades se nos 
presentan en continuo movimiento».

OutLV

Itsasoari irabazitako lurzoruak «kolonizatzeko» ideiarekin, 1850ean Iru-
netik Andoainerako errepidea eraiki zen, Kontxatik Antiguarako bikoizketa-
rekin. Orduan finkatu zen Kontxako pasealekua, gero urbano izango zen zo-
naren eta hondartzaren arteko borneko trazu gisa, alde batetik itsasoak eta 
bestetik kostako mendilerroek mugatuta. Hazkundearen aurretik, zinez adie-
razkorra zen hiriaz «bestaldeko» paisaia: «en una extensión similar a la de 
la ciudad misma, y una lengua de terreno arenoso, procedente de la sedi-
mentación de arenas en la desembocadura del Urumea permiten la unión 
de esta península con el terreno firme del cerro de San Sebastián y lomas de 
Ayete»LVI. Hazkundearen ostean, promoziorako paisaia garrantzitsu bihurtu 
direla ikusiko dugu atal honetan Urumea ibaiaren ertzeko lursail lauak, 
Kontxako badia, Urgull eta Igeldoko mendiak edota Santa Klara uhartea, 
denak ere itsasbazterrean edota ibaiertzeko ur-ertzetan. Itsasbazterra izango 
da, batik bat, luxuzko instalazioak kokatzeko barrutirik preziatuena, eroso-
tasunari eta aisialdiari begira. Urte gutxian bata bestearen atzetik garatutako 
zabalgune-prozesuek arreta bizia eskainiko die uraren eta hiriaren arteko lo-
turei, eta horrela gauzatuko da Donostiako garapen urbanorik handiena eta 
esanguratsuena. Hirigintzarekin zerikusia zuten Udaleko teknikariek (arki-
tekto eta ingeniariek) zehaztasun handiz behatzen zituzten proposatzen ziren 
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egitasmo urbanistikoak, batez ere Kontxa inguruan garatzekoak zirenak, hiriak 
izan beharko zuen «aurpegi estetikoa» inola ere ez hondatzeko. Udalbatzak ere 
adi eta zorroztasunez betearazi zituen irizpide estetikoak, merkataritza-hiriaz 
eta hiri turistikoaz piztu zen eztabaidaz harago.

Aipatu dugu, jada, «itsasoak kasik inguraturiko hirian» portua izan dela 
gizarte eta ekonomia aldetik dinamizaziorako faktorerik garrantzizkoena. 
Portuek dinamizazio sozial, politiko eta ekonomiko horretarako zelula gisa 
funtzionatu dute kasurik gehienetan. Portuen adierazkortasuna, ordea, des-
berdina izan da hiri batzuen eta besteen errealitateak konparatuz gero. Indus-
trializazio-prozesu bizkorrak, adibidez, artikulazio sakonak eragin ditu Bar-
tzelona, Bilbo, Bordele eta antzeko portuetan, lurraldearen eta espazioen 
egituraketan, edota portuari loturiko eginkizunetan. Donostian komertzioa 
izan da historikoki aberastasun-iturri oparoena; eta XIX. mendean, komertzio 
horretatik ateratako etekinek eragin zuten, hein handian, Gipuzkoako indus-
trializazioa.

«Donostiar portuak beste kaiekiko izan duen beste desberdintasunetako 
bat izan da urteak joan urteak etorri izan duen egonkortasun morfologikoa. 
XVI. mendearen hasieran eratutako egiturak Manuel Peironcelyk 1850. ur-
tean erreforma handia egin zuen arte iraun zuen, eta 150 urtean portuaren 
diseinua xehetasun txiki batzuetan baino ez da aldatu»LVII.

Hala ere, hiria berreraikitzean huts egindako Ugartemendiaren proiektu 
ilustratua ikusi dugun bezala (itzal handiko donostiar handikientzat perfektue-
gia zen oin oktogonaldun Ugartemendiaren proposamena, beren intereseta-
rako), XVIII. mende horretan izan zen portuko ditxoak handitzeko asmorik; 
ez ziren aurrera eraman, ordea, ez Lizardirena (1773koaLVIII), ez Sánchez 
Bortt-ena (177574), ezta Odriozolarena ere (1777); gaur egun daukagun por-
tuaren lan garrantzitsuenak 1858rako amaitu ziren, komertzioa goren pun-
tuan zegoenean, hain zuzen. Orduan ere, bere horretan gelditu ziren Estibaus 
(1859) edota Lafargaren (1865) planak, Kortazarren zabalgunearen garaiko 
hiri berrian turismoak bereganatuko zuen boterea zela-eta75.

Gaurko egunerokotasun ekonomikoaren aldean, XVI. mendetik XVIII. men-
dera bitartean Donostiako portuak zuen lehentasuna Pasaiakoaren aldean; 
Pasaiakoa bigarren mailako portu izatera behartua zegoen, nahiz eta bertako 
baldintza geografikoak Donostiakoak baino askozaz hobeak izan. Egoerak 
buelta eman zuen, ordea, 1870ean Pasaian egindako konponketa-lanen eragi-
nez; Donostian ere, gisa berean, zabalgune berriak bira eman zion hiri zaha-

74 Lizardiren kontseilari zen ingeniari hidraulikoak linterna edo faroa eraiki behar zuen 
Urgull mendian, nasa berriro diseinatu eta Igeldo eta Santa Klara uhartearen arteko ahoa ix-
teko planarekin batera.

75 Itsasontzi handiek Kontxako badia ainguratokitzat erabiltzen zuten, zamaren karga eta 
deskarga egiteko.
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rraren ikusmoldeari, estetikari eta itsasbazterreko paisaiari. Ehun urte ge-
roago hasi zen Donostiako portuaren benetako beheraldia, eta gero eta 
turistikoago bilakatu zen hiri-egituraketa gisa. Ditxoak kirol-ontzien flota 
hartu zuen laster, eta jatetxe edo bisitarientzat denda bihurtu ziren itsasbazte-
rrean zeuden arrain-lonjak, tailerrak, ontziola txikiak eta bestelako lantegiak. 
Merkataritzaren eta arrantzaren gunetik hiri-espazio izaterainoko transforma-
zioaren seinale dira portuan atzematen diren arketipo erako elementuak, tu-
ristentzako zerbitzuekin batera; eta horietako batzuk itsasoko kulturaren he-
rentziaren jabe dira. Ezin ukatu portuko moila pasealeku bikaina dela 
donostiar eta kanpotar askorentzat, Rafael Agirrek adierazten duen moduan.

Bilbon gertatu zen bezala, Itsasoko Kontsulatuak zeresan erabakigarria 
izan zuen 1450etik eraikia zegoen moilaren hobekuntzan, XVI. mendeko erre-
forma sakonen ondoren; beste arrazoi batzuen artean, olatuen kolpeek hiriko 
harresiko zimenduak galtzea ekidin zuelako76. Nabaria denez, Donostiak 
itsasoarekin izan duen borroka eta lagungarritasun-harreman kontraesanko-
rrak ur-ertzetako paisaiak modelatu ditu, bai fisikoki eta baita estetikoki ere, 
eta memento batetik aurrera miresmen askoz handiagoa eskaini dio estetiko-
tasunari funtzionaltasunari baino. Nola edo hala, 1858an egindako obren os-
tean, aldaketa eskasak jasan dituen portua heldu zaigu, beraz, gaur egunera. 
Hain justu ere, XIX. mendearen erdialdeko konponketa- eta erreforma-lan ho-
rien dokumentu baliotsuak utzi zituen Peironcely ingeniariak77, eraikitze-
lanen hainbat xehetasunez hornituak. Dragek, behin-behineko burdinbideek, 
garabiek eta beste aparailuek orduko portuan atzeman zitekeen estetika in-
dustrialaren lekukotza aparta oparitu digute, alegia, «altzari industrial» eta 
«mikroarkitektura»ko elementuz jositako portuaren irudiaLIX, Bilbon beste 
era batera eta lurraldearen luzera askoz hedatuagoan (metropolian) ikuska-
tzen den legez, mineralaren garraioak eta kargak eraginda. Izan ere, memoria 
tekniko horietan ikusten dira elementu mekanikoak eta eraikuntzarako beste-
lako aurrerakuntzak; batzuetan, obra handietarako asmatu ziren eta, gero, 
beste zenbait funtziotarako erabili. Gizakien edota animalien trakzioa bera 
lurrinak eta elektrizitateak ordezkatu zuen gizartearen eboluzio teknologikoa 
ikusten dugu, batik bat ingeniarien deskribapenetan. Teknologia berri horiek 
industrian edo eraikuntzan ez ezik hiriko zerbitzuetan laster izango zuten 

76 Egurrezko piloteak, harlandua eta harlandu txikia izaten ziren eraikuntzarako ohiko ma-
terialak; geroago, maiz erabili ziren hormigoi hidraulikoa eta zementua ere.

77 Lerro hauetan jasoko ditugu pasarte horietako batzuk, nahiz eta aipu luzeak izan, gure 
ikerketarako duten garrantziak merezi duela uste baitugu. XIX. mendearen amaieran eta 
XX. mendearen hasieran, Bilboko portuak ere dike berriak behar zituen Zierbena aldean. Do-
nostian lez, baina eskala handiagoan, itsasbazterrak eraldatu zituen garabien eta beste zenbait 
aparailuren presentziak, itsasoari lapurturiko lurren eta modernitateko garaipen teknikoaren 
sinbolo. Hemen azaltzen diren muntaketa-lanak, testuan bertan barneratu ordez, aipu gisa txer-
tatuko ditugu, urte haietan Donostiako portuko paisaiak izan zuen behin-behinekotasunaren 
adierazgarri.
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oihartzuna, adibidez, kaleko eta espazio publikoetako argiztapenarekin eta 
garraioekin.

Norteko trenbidearen etorrera zela eta, Wisocq frantses ingeniariak Kor-
tazarren zabalgunearen zati handi bat jango zuen portua proiektatu zuen, 
Santa Katalinako nasekin konektatuz Urumea ibaian, badian eratzen zen ba-
rra ekiditeko. Itsasbazterra eta ibaia portuak lotuko zituen horrela, hiriko 
traza berriak baino zuzenago. Udalak aurka egin zion segituan, garapen urba-
nistikoari oztopoak eragiten zizkion eta. 1859an, Estibausek Wisocq-en 
proiektua berreskuratu eta existitzen zirenak baino zortzi bider nasa handia-
goak proposatu zituzten, hiri-zabalgunearen plana onartu zuten urte berean. 
Hain zuzen ere, portuko jarduera areagotzearen aldekoa zen Kortazar bera, 
trenbidea bertaraino heltzen zela, geroko Boulevard kalean zehar. Modu ho-
rretan, moiletarako sarrera babesteko aurreportu gisa dike bat eraikitzearekin, 
bertaraino hurreratuko ziren itsasontzien karga zuzenean egitea ahalbidetuko 
zuen tren-geltokitik zetozen bagoiak. Nahiz eta zabalgunerako lurren zati 
handi bat jan, komertzioaren interesentzat segurtasunezko berme izango zen 
portua ezartzea, harresien kortseak libratu ostean.

Urte batzuk geroago, Lafarga ingeniariari enkargatu zioten hiri-zabalgunean 
eraginik izango ez zuen portua haztea, Kortazarren planoari egokitua, alegia. 
Proiektu horrek egiturazko erreforma nabarmenak proposatu ditu Donostiako 
portuan. Ordurako, eztabaidatua zuten Donostian merkataritzak bete behar 
zuen papera, portu handi batek ekar zezakeen onura ekonomikoa kolokan ja-
rriz, batez ere kalte estetiko eta urbanistikoekin parekatu behar bazen: «el canal 
que partiría desde cerca del actual muelle hasta el dock, hecharía a perder com-
pletamente la hermosa playa, riqueza segura y la más importante de la Ciudad. 
Se imponía en el Ayuntamiento la idea del desarrollo turístico de la Ciu-
dad, prescindiendo del caracter comercial que fue su primer impulso»LX. La-
farga ingeniariak berak ez zuen begi onez ikusten portuan erabili beharreko 
aurrekontu handiegia, bistan baitzegoen itsas komertzioaren gainbehera.

Portuaren nolabaiteko galerak, hiri-zabalgunearen mesedetan, Donos-
tiako bihurgunerik adierazkorrenetako bat aurkezten du hiri-paisaiaren egitu-
raketan. Mentalitate produktibo eta komertzialak beste era bateko agerpen fi-
siko eta estetikoak dituen produkzio kultural eta turistikoaren aukerak 
areagotzeko egindako bira horretan, funtzio sinbolikoa izango du Santa Klara 
uharteak ere. XVII. mendetik, bazebilen uharte horretan ainguraleku bat egi-
teko asmoa, XIX. mendearen erdialdean plan berezi batek gorpuztuko zuena. 
Donostian ez ezik Kantauri osoan ere eragina izango zuen, kontuan hartuz 
Santanderretik hasi eta Baionaraino ez zela barrarik ez zeukan porturik, 
itsaso zakarrarekin ere itsasontzien sarrera ahalbidetzeko. Ainguralekuaren 
segurtasuna bermatzeko, beharrezkoa zen Igeldoko ahoan moila bat eraiki-
tzea, eta beste bat Santa Klara uhartearen hegoaldeko erriberan. Zenbait ez-
bairen ondoren, Lafarga ingeniariari enkargatu zioten proiektua, 1870ean. 
Ordurako goren mailan zegoen hiri berriaren ikuspegi turistikoa eta, aurre-
rago ikusi dugunez, agerikoak ziren ingeniari horren arretak eta dudak:
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«Nadie puede sentar una información de tanta seguridad respecto a la 
variación de las corrientes con la construcción del muro, y por lo tanto, si 
perjudicase o no a las condiciones de la playa. Consideran peligrosa cual-
quier reforma que venga a alterar el curso que hoy tienen las corrientes del 
mar, en toda la extensión de la Concha, teniendo en cuenta que, como in-
terés público, la playa, tal como hoy se encuentra, constituye la principal 
fuente de riqueza de san Sebastián»LXI.

Paragrafo horrek ere nahiko argi uzten dizkigu garaiko kezka-iturri nagu-
siak. Ondorioz, «teniendo a la vista los seguros y crecientes beneficios que 
se obtenían de la playa de baños, y los improbables que reportaría el fondea-
dero, y tras discusiones que fueron menguando, se fue relegando al olvido el 
debatido proyecto»LXII. Lozorroak, hala ere, ez zuen gehiegi iraun, eta 
1916an berriro bizkortu zen, Kontxako badia Santa Klara eta Igeldo artean 
ixteko proiektu berpiztuarekin. Itsasbazterreko paisaia horren itxuraketa geo-
logikoan aldaketak atzeman zituzten, gainera, Igeldoko oinean zegoen kanala 
oztopatzen zuten zenbait uharri eta arroka desagertzearekin. Horrek kostako 
korronteen intentsitatea areagotu egin zuen, hondartza txikitu eta aingurale-
kuaren egoeran ere eraldaketak iragarri. Santa Klaratik eta Igeldotik hasi zen, 
aldi berean, hormigoi hidraulikodun dikearen eraikuntza, errakuntzarik txi-
kienak izan zitzakeen eragin bortitzen arriskua murrizteko. Izan ere, argi zeu-
katen saiakera guztiek huts egin zutela hondartzak zapuztearen beldurrez, eta 
oraingoan ere horixe bera izan zen egitasmoari uko egiteko arrazoia78. Itsas-
bazterrean eraikitzen hasitako dikearen hondakinak gelditu zaizkigu iragan 
denboraren testigu, hiriaren egituraketan izandako asmo galduen traza eta 
arrasto sinbolikoak, beti ere, belaunaldi bakoitzak garaiko estetika urbano 
konkretuari men eginez. Portua eta hondartza beti izan dira Donostian duda-
mudako kontuak:

«Cada generación, con motivo de las reformas que puedan influir en el 
progreso de la ciudad, examina los proyecto y trata de llevarlos a la reali-
dad, pero cada generación, por los imprevistos resultados que pudiera aca-
rrear la obra, vacila y persistiendo en las dudas, lo cederá a la siguiente ge-
neración, que lo acogerá con valor y optimismo, pero envuelto en idéntica 
duda, que le impedirá materializarse. Claramente se perfila la incompatibi-
lidad existente entre las dos tendencias utilitarias de la bahía: el puerto o la 
playa. En el curso del estudio de los proyectos relacionados con la bahía, 
se ve la evolución de la lucha que estas ideas presentan en el curso del si-
glo XIX. En sus comienzos es el puerto lo importante, en sus postrimerías 
es la playa, y comprendiendo el citado antagonismo, se va posponiendo a 
aquella idea del puerto, creando un estado de opinión que se traduce en se-

78 Ortze mugari so, José Lopetegiren busto batek José María Iturri jauna oroitarazten du, 
1977tik. Pertsonaia ezaguna izan zen berori Santa Klara uhartearen defentsa sutsuan, eta Francisco 
Escuderok musikaturiko uhartearen ereserkia ere idatzi zuen (1914tik 1977ra bizi izan zen).
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ñalar que la playa de la Concha es la más importante fuente de riqueza de 
la Ciudad. Y con esta idea se ha desistido varias veces de realizar obras que 
perjudicarían el régimen de las arenas de la playa»LXIII.

Segituan pasatu zen Santa Klara uhartea portu komertzialerako kokagune 
posible izatetik aisialdirako gune izatera. Lehendik ere baimena eskatuta zeu-
katen kioskoak, pasealekuak eta hiri-altzari ezagunak ezartzeko, baina eran-
tzunik ez zuten jaso, hiriaren beste ikuspegiak (komertzialak eta itsas ga-
rraioarenak) oraindik zilegitasuna zuenean. 1880ko hamarkadaren azkenean, 
lorategiz inguraturiko txaletak eraikitzeko proposamena luzatu zion Udalari 
partikular batek; zin egin zuen ez zuela oztoporik jarriko ainguralekuaren 
proiektuak aurrera egingo bazuen, ezta biltegiak, arrantzaleen etxeak edota 
bestelako ekipamenduak eraikitzeko ere. Udatiarrentzako ekipamendu berri 
horien artean zegoen Santa Klara uhartea hiriarekin lotuko zuen trenbidea. 
Gezurra badirudi ere, uhartearen urbanizazioarekin batera, trenbide elektri-
koa jarri nahi izan zuten 1890eko hamarkadan, eta zubi edota pasabide meta-
likoa eratu Kontxako badiaren hondoan tinkaturiko piloteen gainean. Tentsio 
funtzional eta sinbolikoak nabariak ziren orduan ere, ezen portu komertziala 
zabaltzeko ainguralekuari espazioa kentzea ez baitzitzaien iruditu inola ere 
zilegi, eta behin eta berriro eragotzi zuten trenbide bidezko lotura hori ezar-
tzeko baimena. Bestalde, Kontxako hondartzaren balioa ere aldarrikatzen 
zen, itsasbazterreko paisaiaren edozein berrikuntza edo aldaketa lupaz mia-
tzean. Kasu honetan, hondartzaren uniformetasuna eta estetika mozteko 
arriskua nabarmentzen zen: «la Comisión opina que es perjudicial la ejecu-
ción del puente metálico, por cuanto será una línea que interrumpirá estética-
mente la hermosa perspectiva de esta Concha»LXIV.

XIX. mendea amaitzeko urte pare bat baino falta ez zela, berriro ere nola-
baiteko protagonismoa izan zuen Santa Klara uharteak aisialdirako azpiegi-
turekin; ez, aldiz, merkataritzarekin edota portu komertzialarekin. 1898an, 
bidaiariak Kontxako hondartzaren eta badiaren gainetik Urgull eta Igeldo 
mendien artera garraiatuko zituen airezko kablea muntatu nahi izan zuten, 
itsasoaren mailatik ia 100 metroko altueran. Bertaratzeko bi funikular erai-
kiko zituzten, bata Igeldon eta bestea Urgullen, eta hirian zebilen tranbia 
elektrikoarekin komunikatuko ziren. Aireko kableek Santa Klara uhartean 
edukiko zuten lotura, burdinazko egitura handi baten gainean. Proposamena-
ren egileak ezagutzen zituen Udalaren eragozpenak eta, horregatik, hiriaren 
erakargarritasuna zein berezko balioak areagotuko zituela defendatzen zuen. 
Azkenean ezerezean gelditu bazen ere, itsasbazterreko hiri-paisaiaren egitu-
raketa esanguratsuan funtsezko elementua izan zitekeen; izan ere, lehen aldiz 
hartzen ziren elkarrekin batera Donostiako itsas ondoko paisaiaren hiru ele-
mentu natural adierazkorrenak: Igeldo mendia, Urgull mendia eta, tartean, 
Santa Klara uhartea, oztopo baino gehiago lagungarri zutena.

Bai honaino eta baita hemendik aurrera ere modu zuzenagoan ikusiko 
dugunez, mendi horiek funtzio sinboliko jakin batzuk bete izan dituzte Do-
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nostiako itsasbazterreko hiri-paisaiaren eraikuntza historiko eta estetikoan. 
Alabaina, beti funtzionatu izan du elementu solte bezala, fenomeno urbano 
adierazkorra bateratuko zuten ideia edo proiektu benetan komunak usaindu 
gabe (Igeldon funikularra, jolas-parkea eta etxebizitza garestiak, Urgullen 
militarren hondakin historikoak, eta Santa Klaran urbanizazioak, lorategi-
parkeak eta portuaren hazkundea, besteak beste). Izan ere, horrela ikusita, 
Urgulleko paisaia kulturalak Donostiaren historia zaharrarekin lotzen gaitu, 
antzinako aroekin, Igeldoko azpiegiturek aisialdirako aurrerapen teknologi-
koekin, eta Santa Klarak beti jaso izan ditu Donostiako hiri-ideiaren kontrae-
sanak, komertzioaren eta turismoaren aldeko eztabaidetan; Kontxan, Grosen 
edo Antiguan eta Urumeako paduretan jaio ziren kontzepzio desberdinak 
errepikatu egiten dira kostako badia inguratzen duten hiru tontor horietan, 
nola edo hala. Azkenean, zabalgunearen aferarekin ziurtatuko dugun bezala, 
eremu horiek ere udatiarrentzako, aisialdirako eta turismoarentzako espa-
zioak egituratuko dituzte, eta argituko dute nor izan ziren garaile eztabaida 
horietan.

XX. mendearen bigarren hamarraldiaren hasieran, Donostia udako gorte-
hiri izatearen balio sinbolikoak goraipatu nahi izan zituzten Maria Kristina 
erreginaren omenezko monumentuarekin:

«Cuanto por San Sebastián ha hecho uno de sus más constantes bienhe-
chores, la Reina doña María Cristina, ha sido recogido en perdurable 
ofrenda de gratitud, interpretando felizmente D. Rafael Picavea la co-
lectiva aspiración de un pueblo. Por iniciativa de tan entusiasta propa-
gandista se abrió en El Pueblo Vasco una suscripción pública para erigir 
un monumento a la Reina doña María Cristina, que habrá de levantar-
se en la isla de Santa Clara, mirando gallardamente al mar. El proyecto 
de monumento es obra del señor Anasagasti, un arquitecto a la moder-
na, que sabe infundir, dentro de la severidad de la línea, un sentimiento 
de belleza, de poesía y de emoción. El monumento no tendrá más figu-
ra que la estatua de la Reina. Sus proporciones elevadas, su base amplia 
sobre la misma roca, parecerán como una prolongación de la misma, que 
se adentra en el mar majestuosamente. En toda la obra hay una gran ar-
monía, en la que se confunden la Naturaleza y la labor de un artista que, 
como el señor Anasagasti, ha realizado tan bellamente la fusión de dos 
grandes sentimientos»LXV.

Monumentuaren deskribapenean, obra «kolektibo»aren aipamena ager-
tzen da, itsasoari begiratuko diona eta, gainera, «modernoa». Halaber, eraiki 
izan balitz, monumentu klasikoaren zantzuak mantenduko zituzkeen orain-
dik, nahiz eta garaiko irudi anitz ez kontserbatu. Aurrerago ikusiko dugu hi-
rurogeita hamar urte geroago nola planteatu zen Donostian, berriz ere, kolek-
tibotasuna, modernotasuna eta itsasoaren gertutasuna izango zituen beste 
huts egindako monumentu bat: Jorge Oteizaren hilerria, ez Santa Klara uhar-
tean, baizik eta Ametzagainako mendixkan, kasu horretan abangoardiatik eta 
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Oteizaren ikuskera artistikotik heldutako «estatua abstraktu»aren balio eran-
tsiarekin. Bata zein bestea bi garai aldakorren tartean kokatzen ziren: 
XX. mendearen hasiera eta amaiera, alegia.

Urgullek ere izaera berritua hartuko zuen 1880ko hamarkadan proposatu-
tako txaletak, kasinoa eta hotelak egin izan balira, Biarritzeko, Donibaneko 
eta kostaldean uda-pasa zebiltzanentzat beste hainbat herritan eraikitako ere-
duak kopiatuta. «Este monte se presta adecuadamente a la creación de una 
población de recreo para todas las épocas del año, siguiendo el ejemplo de 
Niza y otras poblaciones»LXVI. Lorategiz hornitutako landa-etxeek beteko zu-
ten urbanizazioa; mendiaren probetxurako, 1912an antzeko proiektua ber-
piztu zen, berriz ere: denera, pasealekuak, ibilbide partikularrak, kasinoa, ho-
telak, jolas-parkea eta etxeak izango zituen. Hurrengo hamarkadan, ikusiko 
dugu lehenengo funikularra eta gero aireko teleferikoa edota igogailua ezar-
tzeko proiektuak aztertu zirela. Bertara heltzeko zeuden zailtasunak ikusi-
taLXVII, sistema mekanikoren bat edo beste ezartzea bultzatu nahi zen, zuhaitz 
artean ahal beste ezkutatuz, paisaiaren edertasuna ez itxuraldatzeko. Teleferi-
koaren hasiera portu aldean jartzea hobetsi zuten (Kontxatik, kasinotik eta 
Club Náuticotik gertu baitzegoen79), bertatik hasi eta Urgulleko gazteluraino 
inolako oztoporik gabe heltzeko, erdibideko dorretxorik gabe. Egitasmo ho-
rietatik guztietatik aurrera eraman zuten bakarra Urgull mendia inguratzen 
duen Paseo Berria izan zen, XX. mendearen hasieran; hemen ere, mendearen 
amaieran, Oteizaren eskultura jarri zuten itsaso zabalera begira, geroago ai-
patuko dugun bezala80.

Igeldon ere, azkenean gauzatuko zen eta aurrerago adieraziko dugun ai-
sialdirako jolas-parkearen ideiatik oso urruti, Karpard erakundeak bertako 
padurak erabili ahal izateko eskaria luzatu zion Udalari XX. mendearen lehen 
hamarkadan, ustez jarduera komertzial eta produktibo industrialei bultzada 
emateko. Udalaren jokaera hondartzaren eta itsasbazterreko lehen lerroko 
hiri-paisaiaren defentsan ateratzea izan zen, besteetan agerturiko irizpide es-
tetiko eta argudio urbanistiko berberekin, batez ere hondartzaren gorazarrea 
egin ostean:

«Tal cúmulo de encantos reunidos en una playa, ha sido la causa […] 
de que la Ciudad sintiera deseos de derribar las murallas en que se ha-
llaba aprisionada, para ponerse al contacto con su playa, que hoy se halla 
envuelta por un cerco de elegantes chalets, entre los que descuella el Real 

79 Pasealeku berria, Urgulleko mendi-magala eta San Telmoko inguruak zituzten aukerako 
kokapenak; lehenengo biak laster ezeztatu zituzten, eguraldiaren eraginagatik eta itsasoaren 
hurbiltasunagatik, arriskutsua baitzen batez ere itsaso zakarra zegoenean.

80 Juan Aldai arkitektoak eta Luis Balanzat ingeniariak egin zuten 1915-1916 urteen ar-
tean; 1998an berrikuntza nabariak izan zituen itsasbazterreko espazio enblematiko honek: kos-
tako murrua konpondu egin zen eta hiri-altzariak ezarri ziren, aipaturiko Oteizaren eskultura 
horrez gain.
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Palacio de Miramar, morada de los Reyes durante su permanencia en esta 
Ciudad. Justo y natural es por tanto que la playa, causa del engrandeci-
miento de esta Ciudad, sea considerada en su verdadero valor y se la 
cuide y se la mime, en la medida de los beneficios que reporta. El Ayun-
tamiento vive con ojo avizor para evitar toda causa que pueda afectar 
desfavorablemente a las condiciones de la playa. Así hemos visto opo-
nerse a la pretensión de convertir la Concha en puerto de refugio de em-
barcaciones, mediante la ejecución de un dique que uniera el Monte 
Igueldo y la isla Santa Clara, ante el temor de que este cierre alterara el 
régimen de corrientes actual, y provocara nuevas formas de equilibrio de 
las arenas en la playa. Más tarde se prohibió la explotación de la cantera. 
Es pues evidente que el lugar cuya concesión se pretende, no presenta 
ninguna condición favorable para el establecimiento de la industria que 
se indica en el proyecto»LXVIII.

Garai hartan argi eta garbi ikusten da hondartzaren balioak baldintzatu 
egiten zuela hiri-plangintzaren garapen oro. Izan ere, gizartearentzat «balio 
naturalak» zituen kokagune geomorfologikoa jende-klase eta udatiar multzo 
baten puntu sozio-estrategiko bihurtu zen, batez ere udako hilabeteetan, hon-
dartzaren ustiapen turistikotik ateratako etekin «immaterialak» aberastasun-
iturri baitziren Donostiarentzat. Hiriko paisaia esanguratsua, beraz, elementu 
naturalek (badiak eta hondartzak) eta «artifiziozko»ek (hiriak eta, batik bat, 
itsasbazterreko lehen lerro eraikiak) osatzen zuten, eta erabat baztertzen zi-
ren ur-ertzean garatu beharreko bestelako jarduerak (portua, industria…), hi-
riaren «atzealde ezkutuenetara»:

«Pero entiendo […] y aun desde el supuesto de que el terreno solicitado 
satisficiera a la exigencia de la industria, que no debe tolerarse la implan-
tación de ninguna industria en las playas, no solo porque puedan afectar al 
régimen de las aguas, sino porque la escombrera necesaria, inevitable, el 
lugar donde todo resto de industria, maderas, alquitranes, polvo, basura en 
fin sería la playa, la playa donde al cabo de un año se toman más de cien 
mil baños, la playa más concurrida de todas las conocidas, y entiendo que 
no es prudente colocarse en condiciones de inutilizar la principal fuente de 
riqueza de la Ciudad, ensuciando las limpias aguas de su hermosa playa, 
cuando sobra espacio para establecimiento de industrias dentro del térmi-
no jurisdiccional. […] Las condiciones de un embarcadero no se prestan 
al objeto para el que se pide; que toda industria establecida al borde de una 
playa ha de ensuciarla inevitablemente; que de la parte occidental de la playa 
de Ondarreta habría, a mi juicio, arrastre de arenas que la inutilizarían; pro-
cede que se oponga a la realización de los deseos del recurrente, por des-
tructor de las condiciones que hacen de la playa de esta Ciudad la primera 
de las playas»LXIX.

Hogeiren bat urte geroago, Igeldo mendiaren oinetan, Ondarretako par-
tean zeuden padurak berreskuratzeko ideia berpiztu egin zen, baina itsasbaz-
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terrean pasealeku bat eraikitzeko asmoz, Antiguako estoldak eta ur «beltz»en 
zein «zuri»en hodi biltzailea zegoen tokian. Kostako paretak zertxobait igo-
tzea planteatu zuten, Igeldo mendiaren oinetik Arrikoko punta inguratu arte, 
Igeldoko faroaren azpian. Leku horretantxe itsasorako begiratokia ezartzea 
ere pentsatu zuten, Ulia mendian egina zuten legez; Matxitxakoraino irekiko 
zuen horrek itsaso zabaleko ikuskizuna. 1920ko hamarkadan ez zuen oihar-
tzun handiegirik izan baina, gero ikusiko dugunez, egitasmo horien ondoren-
goak berrogeita hamar urte iragan ondoren heldu ziren Luis Peña Gantxegi 
eta Eduardo Txillidaren eskutik. Haizearen orraziko esku-hartze arkitekto-
niko, urbanistiko eta eskultorikoarekin, errematerik sinbolikoena eman zio-
ten Donostiako itsasbazterreko fenomeno urbanoari, bertako ur-ertzik zakar, 
korapilatsu eta ahantzienean.

Lerro hauetan aipatutakoak Donostiako ametsak izan ziren eta, amets guz-
tiek bezala, ez zuten materialtasun errealik eduki, batzuek inoiz ere ez eta beste 
batzuek mende erdi baino gehiago iragan arte. Hala ere, ezinbestekoak izan zi-
rela uste dugu etorkizunerako hiriaren ildoa eta itsasbazterreko hiri-espazioa-
ren ondorengo estetika egituratzeko; arkitektura ezagunen, hiri-altzarien eta 
arte-adierazpideen hiri garaikidea inauguratu zen horrela Donostiako ur-ertzetan, 
gaur egun egunerokotasunean murgilduta dakusagun hori bera. Fermin 
Muñoz Etxabegurenek dioskunez, batez ere Urumeako portuaren, Santa Kla-
rako ainguralekuaren edota Kontxako badiako portu handiaren proiektuak 
aurrera joan izan balira, ondorengoko egitasmo ugari ez ziren existitu ere 
egingo. Hiria guztiz bestelakoa izan zitekeen, horrenbeste atzerritar eta bisi-
tari erakarri dituen hondartzaren eta turismoaren balioak garaile izan ez ba-
lira, erlatiboki bada ere.

Egoera horretan, hortaz, portuko jarduerak ez baizik beste funtzio batzuk 
hasi ziren txertatzen itsasbazterreko espazio esanguratsu horietan. Besteak 
beste, goian esan dugun Nemesio Barrio udal-arkitektoak 1886an aurkeztu-
tako Urgull mendia inguratzeko pasealekua, auzokideentzat eta bisitarientzat 
erakargarria zela pentsatuz81. Hurrengo urteetan, portu komertzialaren edu-
kiera handitu nahi izan zuten beste egitasmo batzuek, eta horiek ere ez ziren 
gauzatu. Hori bai, moilen, nasen eta ditxoen mantenurako eta zerbitzuak ho-
betzeko lanak egin zituzten82. XIX. mendearen amaieran, arrantzak Donostian 
izan zuen garapen nabarmena zela eta, eremu handiagoa behar izan zuten 
moiletan prestakuntza-lanetarako. Gainera, turismoaren etorrerarekin arazoa 

81 Horretarako, bertan zegoen La Jarana auzoa berreraikitzea oso garestia zela eta, Onda-
rreta aldeko paduretara eraman nahi zuten. Arrantzaleentzako nasa bat eraikitzea zekarren 
horrek, eta Igeldo eta Santa Klara arteko itsas ahoa uzteko proiektu zaharra berreskuratzea, 
inoiz aurrera eraman ez zutena, baliabide eskasiarengatik eta arrantzaleen kontrako jarrera su-
tsuaren eraginez, kasu honetan.

82 Hormak sendotzea, zerbitzuak ezartzea, sarbideak hobetzea, lotura-guneak berriztatzea 
edota argiztapen-sistemak aldatzea. Garrantzi handikoa izan zen, 1994an, babeserako defen-
tsak ezartzea moilako pasealekuko paramentuaren luzera guztian.
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ikusgarriagoa izan zen, jendeak bertatik paseatzen zuen eta83. 1927an za-
baldu zuten, azkenean, moilako pasealekua; Udalak nahi zuen bezala, jen-
dearen joan-etorriak eta arrantzako eginkizunak elkarbizitza lortu zuten, eta 
horrek atsegin turistikorako ohiko irudiak eskaintzen zituen:

«A medida que el turismo fue desarrollándose la situación se hizo más 
complicada. El puerto era el lugar preferido de visita para los veraneantes 
que acudían al muelle a presenciar la llegada de las embarcaciones. El 
Ayuntamiento quería mantener el puerto ordenado y limpio, pues en ello 
se jugaba el buen nombre de la ciudad, pero sin perjudicar el trabajo de 
los pescadores y comerciantes que vivían en él. Recordemos que, durante 
una larga época, el puerto constituyó la principal fuente de riqueza de Do-
nostia»LXX.

Bitxia bada ere, konponketa-lanen ostean zaharberritutako portuan hain-
bat arau legeztatu zituen Udalak, portuko instalazioen eta espazioaren erabi-
lera onerako. Moiletako eta etxeen bebarruetako garbitasuna ezinbestekoa 
zen (bisitarien eta udatiarren presentzia espero baitzitekeen), eta eremu ho-
riek aske gelditu behar ziren oztopo egin zezaketen materialetatik. Arrantza-
rako sareak eta arropak ere mendi magalean jartzeko eskatzen zuten84, eta zi-
legi zen isuna portuko espazioa eta baliabideak erabiltzen zituen edonorentzat 
(patroiak, marinelak, arrantzaleak, gurdizainak, auzokideak eta abar).

83 Udatiarren eta bisitarien etorrerak aldaketa urbanoak eta beste aldaketa batzuk eragin zi-
tuen Donostian. XIX. mendearen amaieran, artean eguneroko ikuskizuna izaten zen emakumeak 
portuko lanetan aritzea (itsasontzien deskarga, arrantzako lanabesak, etab. Ezagunak ziren as-
palditik Pasaiako batelariak ere, badiaren bazter batetik bestera arraunean zebiltzanak jende-
pasa eginez; Aipatu dugu Bilboko itsasadarrean alde batetik bestera iragateko ontzitxoen lana 
ere). Víctor Hugo idazleak eman zuen ogibide horren berri Pasaiara bisitaldia egin zuenean: «la 
población de este pueblo no tiene más que una industria, el trabajo en el agua. Los dos sexos 
han dividido este trabajo según sus fuerzas. El hombre, en el navío; la mujer, en la barca. El 
hombre en el mar, la mujer en la bahía. El hombre va a la pesca y sale del golfo, la mujer 
queda en el golfo y “pasa” a todos aquellos que, por un asunto o interés, vienen de San Sebas-
tián. De ahí las bateleras» (REIZABAL ARRUABARENA, Gorka; GONZÁLEZ-AMEZÚA 
CARRIÓN, Paloma; GONZÁLEZ (bis), Antonio. Pasajes, un puerto, una historia, Nafarroa: 
Junta del Puerto de Pasajes, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1987; 182. or.). Emaku-
meek, aldiz, laster beteko zituzten turismoko eta zerbitzuetako beste lanbide batzuk; hori dela 
eta, XX. mendeko argazkietan, gizonak soilik agertzen dira portu guztietan. Ordura arte, moilako 
eskailerak izaten ziren emakumeen eta gizonen arteko eginbeharren muga (moila gainean ema-
kumeak eta itsasontzietan gizonak). Muga sinbolikoa izateaz gain fisikoa ere bazen, itsasoaren 
eta hiri-espazioaren (portuaren eta hiriaren) artekoa. Bestalde, XIX. mendearen bukaera eta 
XX. mendearen hasiera horretan, turisten paseorako egokitu ziren baporezko ontzitxo batzuk; 
elementu berriak nabari ziren, ondorioz, kaietan. Bezeroak ontziratu behar zituzten kaiak, gai-
nera, askoz ordenatuago mantentzen zituzten, portuko beste espazio batzuekin alderatuz gero. 
Donostiako portuan eta Pasaiako erriberan kokatutako ontziolen artean ere bazegoen bat kirole-
rako ontziak egiten espezialista (Karrpard Astilleros).

84 Arrantzako sareak libre zegoen edozein tokitan zabaltzen zituzten, lehortu zitezen, baita 
moila komertzialetan ere.
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XIX. mendearen azken hamarkadarako moilako espazioak saturatuak 
zeudenez, portu inguruko kaleetako etxe azpietan ezarri zituzten instalazio 
lagungarriak. Horien artean, industria txiki askotarikoak agertzen ziren: 
azukre-errotak, izotza egiteko fabrikak (izotz artifiziala egitea sekulako au-
rrerapena izan zen, jakien kontserbari zegokionez), burdinola txikiak edota 
gas-motorrak, alegia, arrantzale flotak beharrezko zituen ekipamenduak. Ho-
rrez gain, arrainak gatzetan jartzeko tokiak eta biltegiak sano ugaritu ziren 
XIX. mendearen amaiera hartan. Industria-arkitekturaren tipologiek ere alda-
ketak nabaritu zituzten ordutik aurrera:

«Lehen eraikin industrialak baserriaren itxura izango dute, bai tradi-
zioaren eraginagatik, baina baita ere lehen jarduera industrialak ohialgin-
tzaren inguruan garatuko baitira, eta jarduera honetan eraikinak bertikalki 
altxatu behar ziren. Beste jarduera industrial mota bat garatzen hasten dire-
nean —eta bereziki, metalgintzarekin harremanetan egongo direnak— erai-
kin industrialak horizontalki egin beharko dira eta orduan, eraikin gehienak 
kanpotik baserri itxura mantenduko badute ere, materiale berriak —burnia, 
hormigoia— eta estilo berritzaileak onartzeko aukera handiagoak egongo 
dira»LXXI.

Bestalde, huts egindako zenbait saiakeraren ostean, Donostiako Tranbia-
ren Sozietateak lotura hasi zuen portuko nasa komertzialarekin, 1901ean. Lu-
ciano Abrisquetak hiru burdinbide egitea planteatu zuen: garabiena —portu-
ratzeko zonetatik gertuen zegoena—, konboiak ibiliko ziren kargarako bidea, 
eta maniobrakoa, barrurago egongo zena. Nabaria da, hemen ere, burdinbi-
deak itsasbazterreko espazioak ordenatzen eta hierarkizatzen dituela, bertan 
gauzatu beharreko funtzioen arabera. Horrez gain, portuko adarraren erabi-
lera asko handitu zuen Donostiatik Tolosarako tranbia elektrikoaren lineak85.

Trenbidea eta portua tranbiaren bidez lotzeko ahaleginetan zebiltzanean, 
nabaritu zuten Urumea zeharkatuko zuen beste zubi baten beharra ere. Santa 
Katalinakoa artean egurrezkoa zen garaian, burdinazkoa behar zuen izan 
tranbiaz gain oinezkoek eta gurdientzako errepideak zeharkatuko zuten zubi 
tinko eta sendoak, garai hartan indarra hartzen ari zen arkitekturaren ildotik. 
Burdinazko arkitektura horren «edertasuna», «arintasuna» eta erresistentzia 
aipatzen ziren gaitasun seguru gisa, ibaiaren alderdi bateko eta besteko pai-
saia baliotsuak lotu behar baitzituen, bertako arkitektura esanguratsu eta pa-
sealeku «elegante»ekin, Zurriolatik nahiko gertu. Une hartan eraikitzen ari 
zen hiriak (zabalgune prozesuarekin) azpiegitura enblematikoak behar zituen 
ur-ertzetan, eta harrizko pilen gainean ezarritako zubi hura izan zitekeen ho-

85 XX. mendearen erdialdean, autobusek eta trolebusek tranbiak ordezkatu zituzten. Uda-
lak, galtzada zaharra kendu (askoz irristagarriagoa zen idiek tiratutako lerak iragateko) eta, as-
faltoa jarri zuen zenbait kaletan. Lurreko garraioa aldatzeak eta itsas garraioa garatzeak ere 
izan zuen eraginik, beraz, ur-ertzetako hiri-egituraketan.
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rietako bat. Hiri berriak ibaiertzeko pasealekuetan orduko estetika modernoa 
eguneratzeko izan zuen aukera horrek, ordea, ez zuen aurrera egingo, probe-
txugarritasun ekonomiko eskasaren eraginez.

Alabaina, XX. mendearen 20ko hamarkadatik aurrera aldaketa-prozesua 
jasan zuen Donostiako portuak, Rafael Agirreren esanetan. Trafiko komer-
tzialak produktu jakin batzuk baino ez zituen hartuko mendean (ikatza, ze-
mentua eta egurra) eta, horrekin batera, behera etorriko ziren aduana, hauta-
men eta osasun-zerbitzuak. Karga eta deskargarako sistemak berritu egin 
ziren, eta instalazio hobeak ezarri arrantzaren salmenta eta manipulaziorako. 
Horrek guztiak portuko jarduerak oso zona berezituetan mugatuta gelditzea 
ekarri zuen, eta kirol-nabigaziorako nasa agertzea86. XIX. mendetik XX. men-
dera igarotzean, beraz, espazio txit eraginkorra eta azpiegituraz betea zela 
ikusi dugu Donostiako portua87. Portuko eraikuntza propio eta lanabes guz-
tietatik at, arrantzaleen etxeak ere bertan zeudela aipatu dugu (harresietatik 
kanpo)LXXII eta, horrekin batera, ezin falta komunitateko bizitza kolektiboa-
ren ezaugarri sinbolikoenak; hala nola, San Pedroren eliza edo kapera88, 

86 Gaur egun, «Portaviones» esaten zaion eraikina hartzen du, eta 1993an Europako lege-
dietara egokitzen du arrantzaleen lonja (1957an, transatlantikoa oroitzen zuen estruktura jarri 
zuten «Portaviones» delakoaren gainean, Itsasoko Feria bertan egiteko uda hartan. Ontzi Mu-
seoaren aldameneko eraikinean daude portuko administrazio-zerbitzuak. Horrez gain, ontzi-
biltegiak eta Donostiako arraun taldearen aldagelak ere badaude.

87 Artean harresi barnean gordea zegoen Donostiak bizkortu egin zuen eraikuntza-proze-
sua, eta 1849rako eraikita zeuden ia etxe guztiak. Portuak garapenerako ahalegin guztiak bere-
ganatzen zituen. Bai produktuen trafikoa eta bai flota gora zihoazen. 1875erako, oso handia 
zen merkantzien sartu-irtena. Garai hartan, hondarrez beteta zeuden Pasaiako portuko urak. 
Geroago, probintziako beharrizanak Pasaiara bideratu ziren, eta konpetentzia handia egin zion 
Donostiakoari, Europako eta Ameriketako portuetara irteten ziren itsasontzien kasuan. Bertako 
moila eta instalazioak askoz hobeto prestatuak zeuden; ondorioz, Donostiako burgesia Pasaia-
ren nagusitasuna onartzen hasi zen, batez ere, itsas garraio nagusia Bilbo, Baiona edo Santan-
derrera bideratzea ekiditeko. Gainera, Donostiak beste balio urbano batzuk bereganatuko zi-
tuen, eta merkeagoa zen Pasaian lan egitea. Kontxan nahiko erraz hondartzen ziren ontzien 
ikuskizuna ere lehen baino lehen konpontzea zegoen, noski. Trafiko komertzialaren ondoan 
kirol-ontziak ere ugaritu ziren Donostiako portuko nasetan. 1920tik aurrera, produktu finko 
batzuekin bakarrik egiten zen kabotajea, kargaontzi nahiko zaharrekin. Kanoak eta bailandrak 
erriberan ainguratzen zituzten, moilako atrakalekuak aske utzi eta maniobrak babesteko. 
1963tik aurrera, portua kabotajerako itxi egiten zen udako hilabeteetan. Ehun urteren buruan, 
1975ean, kabotajea behin betiko desagertu zen Donostiako portutik, eta arrantzontzientzat eta 
kirol-ontzientzat geratu ziren kaiak eta nasak. Azken hamarkadetan, Eusko Jaurlaritzako Herri-
lan eta Garraio Sailak inbertsioak egin ditu Donostiako portua hobetzeko; galtzada hobetzearekin 
batera, zerbitzuetarako pabiloi berria eta kirolerako ditxoak ezarri zituen (1998 eta 2000 urteen 
artean). Gaur egun, kirol-portua eta baxurako arrantza soilik daude bertan.

88 Herrialde katolikoetan, arrantzaleen ohitura izaten zen ontziratu aurretik elizara joatea, 
babesa eskatzera. XIX. mende erdira arte, arrantzaleak harresiaren barnealdean bizi ziren, eta 
Andra Mari elizak betetzen zuen aipaturiko funtzioa; eliza zabalik egoten zen itsasoko atea ire-
kitzen zen ordu berberetan. Moilako pasealekuko etxebizitzak eraikitzearekin (arrantzale as-
kok Parte Zaharrean bizitzen jarraituko zuten, etxeetako solairurik altuenetan eta apalenetan. 
Portaletas ateak, Parte Zaharra portuarekin lotzen zuenak, arrantzaleen elkargune izaten jarrai-
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arrantzaleen biltegia89, kontsulatuaren lonja90, latsarri edo harraska91, Goikoa 
jauregia (Gobernu Militar zaharra)92 edota gero lasaiago aztertuko dugun 
Mariren monumentua. Garai batean, bertan zeuden administrazioaren funtzio 
batzuk ere (Ogasuneko ordezkaritza, besteak beste)93, eta hiriaren izaera al-
datzearen seinale izango den Itsasoko jauregia edo Aquariuma94: «Por su 
lado oeste el puerto donostiarra culmina con un edificio que parece un ele-
mento más de la fortaleza de Urgull. Es como una prolongación de sus ba-
luartes defensivos, perfectamente encajado en el paisaje de rocas y mar de la 
bahía»LXXIII. 1930eko hamarkadan eskolak eraiki zituzten Urgull mendiaren 
maldan, arrazionalismo arkitektonikoaren lehen emaitza gisa95, datozen le-

tzen zuen), berriz, portuan kapera kokatzeko beharra sumatu zen. Sebastián Camino arkitek-
toak eraiki zuen kapera; elizaz gain, bizitzeko moduko beste bi solairu eta ganbara zeuzkan 
—itsasbazterreko espazioa ongi aprobetxatzeko—, eta baita kanpandorrea eta erlojua ere. Ha-
rearrizko harlanduz egina da, eta tradizio neogotikoaren eta euskal baserriaren trazak nabari 
zaizkio. Han inauguratu zuten, 1912an, Espainiako estatuko lehen arrantza-eskola, Gipuz-
koako Elkarte Ozeanografikoak, Foru Aldundiak eta Udalak.

89 Ramón Kortazarrek moilan bertan eraikia, Herrilan Publikoen Zuzendaritzaren ondoan.
90 Antzinako dorretxe hura izan zen moilako eraikin zaharrena. Etxe-lonjaren aurreko erai-

kin batean oinarrituz, XVIII. mendean Itsas Kontsulatuaren eta portuko kapitainaren egoitza ere 
bazen, komertziorako eta itsasorako materialen biltoki funtzioa izateaz gainera. Hurrengo bi 
mendeetan eginkizun berbera mantendu zuen, eta gaur egun Untzi Museoaren egoitza da. 
R. Agirreren ustez, balio historiko eta urbanistiko handia duen inguru batean dagoen museoari 
ez zaio erraz egiten erakusketak gehitzeko espazioak lortzea, edota berreskuratutako ontziak 
kokatzea. Hori dela eta, erakusketa-gune bat Pasaiara eramateko proiektua jarri zen martxan.

91 1873an eraikitakoak 1922raino iraun zuen, hormigoizko beste bat jarri arte.
92 Ondoren, kasino handia jarri zuten itsasbazterrean; Goikoa arkitektoak hasi zituen 

obrak 1888an. Bere estruktura neoklasiko eta akademizistak ongi lotu zuen hirigune zaharra 
badiako paisaiarekin (geroago, kasinoak eta Club Náuticoren egoitzak bete duten eginkizuna). 
Ehun urte baino gehiagoan Gipuzkoako Gobernu Militarra izan zena Udalaren eskuetara igaro 
zen hainbat zerbitzu ezartzeko; Goikoa jauregia izena eman zitzaion, Donostian lan ugari egi-
nak zituen arkitektoaren omenez.

93 Foru Aldundiak Ogasun Saila izango zena eraiki nahi zuen moiletatik gertu, 1917ko 
proiektuaren arabera. Udalak ezezko borobila eman zion, nasa komertzialaren eta moilako es-
pazioaren erdia baino gehiago jango zuelakoan. Beste kokapen batzuk (Kursaala eraikiko zu-
ten hondartza ondoko lursaila, adibidez) ere ez zituzten onartu, eta azkenean portura itzuli ziren, 
bertako eraikinen bat edo beste eraitsi eta libre gelditutako oruberen bat baliatzeko asmoz. 
Udalak begi hobez ikusi zuen ideia.

94 Itsas Museoa eta Aquariuma biltzen dituen etxe handia. Arrantzako eskolaren ostean, 
Elkarte Ozeanografikoak itsas laborategi biologikoa eta museo ozeanografikoa sortu nahi izan 
zituen. Urgull mendiaren eta haren inguruan eraiki berria izan zen pasealekuaren arteko lursail 
estuan kokatuko zituzten, beraz, Kortazarren proiektua zen Aquariuma eta Itsas Museo Ozea-
nografikoa. Kaiak ez oztopatzeaz gain, ezin zuen ezein puntutan Paseo Berriaren lur arrasa 
gainditu. R. Agirrerentzat eraikuntzarako estilo nahiko espresionista erabili zuten Aquariuma 
eraikitzerakoan, moilaren eta Urgull mendiaren magaleko itsas harkaitzen arteko lotura ongi 
moldatuko zuena, itsasbazterreko hiriaren mugetan.

95 Hamarraldi hartan, lehen mailako beharrizana zen ikastetxe publikoen eskasia konpon-
tzea, batez ere Parte Zaharrean. Ikerketa batek Urgull mendiaren magalean eraikitzea beste au-
kerarik ez zuen ikusten, hura parke publikoa bazen ere (beraz, premiazkoa zen eraikitzeko 
arauak aldatzea). Hala ere, Gerra Zibilaren ondorioz egitasmoa gelditu egin zen, eta 1943an 
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rroetan sakonago komentatuko dugun Aizpurua eta Labaienen Club Náutico-
rekin batera (aldi berean, portuaren, zabalgunearen eta itsasoaren arteko gil-
tza izango zena)LXXIV.

«Situado en las proximidades del puerto, remata el Paseo de la Concha 
adosándose a su muro de costa. Está claramente inspirado en la arquitec-
tura naval, asemejándose en sus formas a un barco varado, circunstancia 
que facilita su coexistencia con el próximo Gran Casino […], que es un 
edificio concebido con criterio monumental y que en otra situación plan-
tearía problemas derivados de sus diferentes escalas de concepción»LXXV.

Portuaren inguruko egituraketa fisiko horrek guztiak adierazten du tradi-
ziozko hiri-espazio batek denboran izandako aldaketa, aldi berean, itsasbaz-
terreko lurzoru eskasaren ustiapenaren eta aprobetxamenduaren eredu izanik. 
Aldaketarik bortitzena, gure iritziz, portuko arrantzaleen etxeetan gertatu da. 
Hala moduzko zaharberritzearekin, lehenago zuten homogeneotasun estetiko 
eta estilistikoa osoro galduta, turismoarekin erlazio zuzena duten negozioak 
sano ugaritu dira arrantzarako tresnak eta lanabesak prestatzen zituzten etxe 
azpiko espazio hutsetan. Horrekin batera, inguru horretako prezioen goraka-
dak bultzatuta, gelditzen diren arrantzale-familia asko beste auzune batzue-
tara aldendu dira; argi dago hori ere badela itsasbazterreko hirigune adieraz-
korrenetik betiko biztanleak lekualdatzearen eta «gentrifikazio»aren beste 
ondorioetako bat.

Portuko mugimendu horretan guztian atzematen da XIX. mendean hiriak 
berak ere eduki zuen dinamismoa, zabalgunea gauzatzeko ilusioarekin, batez 
ere burges jendearen artean, aurrera begira etorkizuneko hiria gorpuzteko as-
moz. Itsasbazterrean, aldiz, Donostiako portuak beti izan duen pisua gain-
behera erori zen hiriaren beste kontzepzio baten alde. Itsasbazterreko hon-
dartzek eta Kontxako badia ederrak udatiar dirudunentzat eta atzerriko 
bisitarientzat erreserbatuta egon behar zuten, eta ez itsasontzi handiak aingu-
ratzeko. Hiri burgesaren ikuskizunak eraberritu egin zituen itsasbazterreko 
eta ibai ertzetako paisaiak, bestelako begirada estetiko batekin. Paisaia ba-
lioztatzeak fabrikak desagerraraztea eskatzen zuen gisan, portuak ere zabal-
guneko eremu itxuraldatuetatik marjinatua edo, behintzat, zertxobait «babes-
tua» gelditu beharko zuen. Ondorioz, azpiko lerroetan aipatzen dugunez, 
Kortazarren zabalgunetik porturaino zihoan trenbidearen traza eta beste zen-
bait ekipamendu kentzea ez zen nahikeria hutsa izango, merkataritza-hiritik 
turismoaren hirirako tirabiretan. Portuaren zabalgunearen ordez, bitxikeriak 

berriro ere martxan jarri. Urte haietako laztasunak eta urritasun ekonomikoak proiektua eral-
datu egin zuten, eta R. Agirreren ustez erabat itxuraldatu zuten hastapenean neoklasizismoa 
inspirazio izan zuen proiektua (Donostiako zabalgunean ohikoa zen estilo arkitektonikoa) 
(«Grupo Escolar del Generalísimo Franco» esan zioten gaur egun Orixe ikastolaren egoitza 
den Urgulleko eskolako eraikinari).
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agerian zeuden pasealekua izan zitekeen aurrerantzean; jarduera tipiko be-
zala arrantzari eutsi egin zitzaion, eta leku egin zitzaien ordura arte ezezagu-
nak ziren beste jarduera batzuei; alegia, merkataritza-produkziotik etekin 
kultural eta turistikoetarako iraganbidea zen.

5.1.  ITSASBAZTERREKO HIRI-ESPAZIOAREN EGITURAKETA 
ETA ERAIKUNTZA: ZABALGUNE HISTORIKOA

«El espacio, lo mismo que el tiempo, se reorganiza artística-
mente en las ciudades, en las líneas periféricas y en las siluetas 
de los edificios. Al elegir los planos horizontales y los picos ver-
ticales, al utilizar o rechazar un lugar natural, la ciudad con-
serva la huella de una cultura y de una época y la relaciona con 
los hechos fundamentales de su existencia. La cúpula, el capitel, 
la avenida abierta y el patio cerrado nos revelan no solamente 
las distintas disposiciones físicas, sino también las concepciones 
esencialmente diferentes del estilo humano. La ciudad es a la vez 
un bien físico de la vida colectiva y un símbolo de los movimien-
tos colectivos que aparecen en circunstancias favorables. Junto 
con el idioma, es la obra de arte más grande del hombre […]. 
Cuando la ciudad deja de ser un símbolo de arte y orden, actúa 
en forma negativa: expresa y contribuye a dar mayor amplitud al 
hecho de la desintegración. […] El problema consiste en coor-
dinar, basándose en valores humanos más esenciales que la vo-
luntad de poder y la voluntad de obtener ganancias, una serie de 
funciones sociales y de procesos que hemos empleado equivoca-
damente hasta ahora en la construcción de las ciudades y en la 
política, o de los cuales jamás hemos sabido sacar provecho de 
una manera racional».

Lewis MunfordLXXVI

Zabalguneak hirigintzaren beste kontzeptu bat sortzea dakar, argi esan 
dugun moduan. Europan ohikoak ziren hirien morfologia zeharo aldatuko du 
espazioen antolaketak, kale-sarearen egituraketak, eta ekipamenduen eta ga-
rraiobideen antolaketak, eta erradikaltasunez hautsiko ditu hiriak definitzeko 
«tradiziozko» moduak:

«Nacieron así nuevas ciudades, no solo en su extensión, sino en su pro-
pio concepto, adaptado a la nueva sociedad contemporánea, burguesa, que 
se estaba consolidando: calles más anchas y funcionales —adecuadas a los 
nuevos transportes—, viviendas en altura, edificios públicos emblemáticos, 
un plano regular y bien ordenado y una segregación de barrios con funcio-
nes y espacios diferenciados de acuerdo con su destino previsto, bien fuera 
este residencial o productivo —industrial, pesquero, etc.—»LXXVII.
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Zabalguneen garaiko hiri modernoetan nabarmenagoa izango da espazioen 
segregazioa ere; hau da, nolabaiteko hirigintza teleologikoak gune eta auzo fun-
tzionalak proposatzen zituen, bakoitzaren helburuen arabera. Asko laburbilduz, 
ezagun da Bilbon burgesiaren etxebizitzak langileen auzuneetatik aldenduta 
zeudela, kasurik gehienetan bederen, eta itsasadarraren bi alderdiak ziren segre-
gazio horren agertokirik bikainenak96. Donostian ere laster hasi ziren udatiar 
burgesiaren eta baita burgesia propioaren pribilegiozko habitat aukeratuak 
gainerakoetatik bereizten, eta langileria, adibidez, aldendu egin zen itsasoa-
rekin eta ur-ertzekin harreman hoberenak zituzten tokietatik. Ezen, Donos-
tian, burges-hiri eroso eta ordenatuari atxiki zaizkio ur-ertzak, Bilbon ez bezala, 
industriaren kokapenaren lekuak izan baitira han. Portuko kasuan ere, adieraz-
garriak dira goiko paragrafoetan aipatu ditugun moiletan sorturiko etxe ilarak.

Nola edo hala, Udalak deitutako lehiaketaren oinarriek argi eta garbi fin-
katzen zituzten hiri-forma aurreikusiko zuten zenbait irizpide. Zabalguneak 
komunikazio egokiak mantendu beharko zituen hirigune zaharrarekin, por-
tuarekin eta trenbidearen estazioarekin. Hiri berriak batez ere merkataritza-
ren beharrei erantzungo zien arren, kontuan izan beharko zuen pixkanaka 
gora zihoan izaera turistikoa ere, eta, beraz, trenbidearen eta portuaren arteko 
loturek ez zuten gehiegi oztopatu behar hondartzan eta itsasbazterreko ikus-
pegietan. Hasiera-hasieratik, hirigune historikotik eta zabalgunetik aldenduta 
gelditzen ziren inguruetan hobetsi zuten industriaren kokapena. Orrialde 
hauetan bertan aipatzen dugun gisan, asmo horiek berdintsu mantendu ziren 
XX. mendera arte, eta Donostian arrakasta nabaria izan zuen, oro har, indus-
tria begi-bistatik eta ur-ertz baliotsuenetatik ezabatzeko asmoak. Aireztapen 
ona eta higiene egokia lortzeko garaian zeuzkaten buru-hausteek itsasoaren 
laguntza zuten Donostian, itsasoko haizea garbitzailea eta osasunerako ona 
zela ondorioztatu baitzen zabalguneetako ikerketan. Boterean zegoen burge-
siak bere nahietara moldatutako hiria defendatzen zuen, beste toki askotan 
bezala (horien artean, Bilbo eta burgesia industriala), eta, horretarako, araudi 
sorta ere antolatu zuen: 1864ko Zabalguneen Legea.

Bilboko zabalgunean ez bezala, laster ohartuko gara Donostiako zabal-
gunean ez dagoela elkarketak hobetzeko kale diagonalik. Aitzitik, lurzoruak 
berak behartu zuen Kontxako badiaren bihurgunea eta Urumearen ibilbidea 
kontuan izatea. Ikusiko dugu Santa Katalinan hasi eta hondartza aurrean bu-
katzen den kale nagusi bat dela hiriaren egituraren ardatz nagusia eta, era be-
rean, gerora bai itsasbazterreko eta bai ibaiertzeko ur-ertzik garrantzitsuenak 
lotuko dituena; alegia, hiri-ikuspegi eta hiri-espazio desberdinen giltza 
izango da (hirigune zaharra, portua, zabalgunea eta ibaiaren beste ertzeko za-
balgune berriak). Badirudi, Donostian, denboran zehar garatutako proiektu 

96 Salbuespenak ere baziren; adibidez, Zorrotzaurreko penintsulan (portuko industria-
gunea), XIX. mende amaieratik eta XX. mende hasieratik existitzen ziren etxebizitza burges ba-
tzuk, gaur egungo proiektuen baitan zaharberrituak.
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kolektiboaren eta hiriaren bateratasunaren ideia areagotu egin duela eremu 
publikoen, azpiegitura enblematikoen, etxebizitzen eta tipologia estilistikoen 
erlazio nahiko harmonikoak (oso loturik izan dira alderdi urbanistiko, arki-
tektoniko eta, oro har, estetiko-artistiko eta estilo kontuak, zabalgunearen 
«obra kolektibo»aren mesedetan)97, eta sare edo mintz arrazional eta hierar-
kikoa erakutsi izan da, beti ere, ura eta hiria kateatzeko arazoarekin:

«La idea de ciudad unitaria, queda reafirmada, mediante la […] rein-
terpretación de determinados elementos infraestructurales que constituyen 
importantes hitos en la configuración del territorio: la solución de borde 
de la playa con una tipología de ciudad-jardín, que morfológicamente re-
suelve el problema del encuentro de la malla con los bordes de dirección 
cambiante. Sin embargo, no soluciona tan adecuadamente el encuentro del 
ensanche con el cerro de San Bartolomé y el Urumea, y otros detalles que 
serán modificados a lo largo de la construcción»LXXVIII.

5.1.1.  Kortazarren traza urbanoa eta ur-ertzetako arkitektura ezagunak: 
itsasoarekin eta ibaiarekin jolasean

Kortazarrek lurzoru zabalak aurkitu zituen padurako azaleretan. Gainera, 
lurrak publikoak ziren eta, beraz, Udalak ez zuen ordainsaririk eman 
beharko. Kortazarrek zilegi ikusten zuen hirigune zaharraren kale batzuk lu-
zatzea, zabalgunearekin artikulazioa hobetzeko. Ángel Martín Ramosen us-
tez ere, goiko lerroetan esan dugun bezala, 1813. urteaz geroztik hiria berre-
giteko bildu zen Zubietako Batzordeak gizartea gogoan hartuz pentsatu zuen 
hiriaren jarraipena (hau da, gizarte-antolaketari dagokionez), baina baita hi-
ria bera kontuan hartuz ere ere, obra kolektibo gisa. Gainera, urte hartan 
(1813an) gertatuko amesgaizto eta zoritxarraren memoria historikoa ezaba-
tzeko nahian gauzatu zen, nola edo hala, berreraikuntzako prozesu guztia.

Bestalde, ezin ukatu kostaldearen ustiakuntza turistikoaren aldeko ideiak 
gailentzen hasiak zirela XIX. mendearen erdialdea baino lehen Kantauriko he-
rrialdeetan, eta Donostian ere atzeman zen ikuskera hori, komertzioarekin eta 
negozioekin batera, nahiz artean merkataritzak eduki presentziarik handiena. 
Kantauriko kosta-lerro horretako itsas portu ziren beste hiriburu batzuk ere 
(Santander, adibidez) hiri-zabalguneak planteatzen hasi ziren gune zaharraren 
aldamenean98. Donostiaren kasuan, harresien bestaldean hiri berri bat eraiki-

97 Pablo Fernándezentzat ere, zabalgunearekin Donostia «berriz sortu» zen, eta hura erai-
kitzeko proiektuak bateratu egin zituen jende askoren borondateak.

98 Bai Donostiak eta bai Santanderrek ere gertu zuten Biarritzen eredua, Napoleon III.ak 
uda igarotzen baitzuen bertan. Enperadoreak udaldirako Biarritz aukeratu izanak sekulako go-
raldia ekarri zuen Lapurdiko hiri horretara, Luis Castells-en esanetan. Goraldi hura nahi zuten 
Santanderrek eta Donostiak ere Espainiako gortea erakartzeko, nagusiki hondartzen bikainta-
suna goraipatuz.
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tzea behin-behineko hazkunde beharrak asetzeko irtenbidea izango zen, baina 
luzarora ez zuen iraungo, konpontzeke geratuko baitzen itsasoaren, ibaiaren 
eta barnealdearen arteko hiri-ehunduraren egituraketa-arazo nagusia. Badiako 
hareatzaz, Urumeako bihurguneez eta lurralde paduratsuaz gain, errepide be-
rrien trazak ere baldintzatuko zituzten zabalguneen aurreproiektu legez ager-
tutako hiri-plano jaioberriak. Zurriolako zabalgunea eta halako beste egitasmo 
batzuk bigarren mailakotzat geldituko ziren, beraz, baldin eta harresiak bota-
tzea ezinezkoa bazen. Zabalgune-proiektuak aurkezteko deitutako lehiaketa-
ren oinarrietan argi eta garbi azaltzen zen lehen-lehenik merkataritza-hiri zela 
Donostia, eta ezinbestekoa zela portuko eremua zaintzea hiri zaharraren eta 
berriaren arteko loturan.

Hala ere, Donostiako hirigintzak agerian uzten zituen kontrakotasunak 
jada nabariak ziren zabalgunearen aurreko garaietan ere, urte batzuk lehe-
nago Wissoc-ek proposatutako portua handitzeko eremua hartzen zuen hiri 
berriari aurpegia ematen zioten lurraldeetan. Izan ere, Udalak ez zuen portu 
horren instalazioan ziurtasunik batere ikusten, edota, agian, hipotesi ezinez-
kotzat zuten: «no obstante, con la delimitación establecida se excluían difi-
cultades que muy pronto se manifestarían entre las cuestiones urbanas can-
dentes, como era el caso de los arenales de la margen derecha del río al otro 
lado del puente, junto a la carretera y próximos a la estación del ferroca-
rril»LXXIX. Itsasoak, ibaiak eta eraispen-prozesuan zeuden harresi zaharrek 
markatu zituzten zabalgunerako puntu estrategikoak. Puntu horietan zeuden 
topografiaren xehetasunei loturiko arkitekturak; ibaia zeharkatzeko zubia, 
defentsako arkitektura militarrak eta itsas garraiorako portua, Á. Martín Ra-
mosek paragrafo honetan ongi laburbiltzen duen gisan:

«Las trazas de los límites del recinto destinado a la ampliación con-
taban con ciertos puntos básicos. Partían, por el oeste, del cubo de 
Amézqueta en la muralla de mar y mediante una recta alcanzaban el es-
tribo este del puente de Santa Catalina. Se ganaba con ello un importan-
te sector de terrenos al mar, situado al pie de la Brecha [merkatua] y del 
paseo de Santa Catalina, ocupado entonces principalmente por rocas que 
inundaba la pleamar. La línea a trazar desde el puente de Santa Catali-
na hacia el sur resultaba más comprometida, ya que se encontraba ante 
sí con la irregularidad de las marismas y meandros que se formaban en 
el curso bajo del Urumea. No obstante, el precedente de la traza del fe-
rrocarril y de la ubicación de la estación sobre la margen derecha, dese-
cando también una extensa área de la ría, no podían ignorarse. Por ello, 
la traza para el recinto del ensanche se situaría, desde el puente, en pa-
ralelo a la recta del ferrocarril de la otra margen, dejando entre ambas 
una generosa distancia para el curso fluvial. Tal paralelismo se mantenía 
hasta que esta línea se aproximaba a las estribaciones del alto de Ama-
ra, donde se curvaba para precipitar su encuentro y evitar una prolonga-
ción poco sustancial en lo que al terreno abarcado se refería. Quedaban 
con ello incorporadas a participar en el ensanche amplias extensiones 
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de suelo tomadas por el río y la carrera de marea sen el despliegue que 
estos protagonizaban cerca de la desembocadura del Urumea al pie del 
monte Urgull»LXXX.

Printzipioz, zabalgunerako marrazturiko irudiak harresien kanpoko aza-
lerari egokituriko esparru eta perimetro irregularra barnebiltzen baditu ere, 
argi adieraziko du Kortazarrek konfigurazio nahiko mugatua duela, beste hiri 
batzuetako indeterminazioaren aurrean. XIX. mendearen azkenaldean Donos-
tiaren etorkizuna eraikitzen ari ziren profesional haien nahia, hortaz, lurral-
dearen irregulartasunean teknika urbanistikoaren erregulartasuna ezartzea 
zenLXXXI. Hala ere, batik bat ur-ertzekin loturiko muga-lerroek zeharo korapi-
latzen zuten eginkizuna: mendebaldean Kontxako badia baitzegoen, eta 
ekialdean Zurriola; horrez gain, kontuan hartu beharreko oztopo ziren ingu-
runeko mendixkak eta itsasadarraren bihurguneak.

Lehenengotan komertzioaren beharrak gailendu zirenez, Kortazarren 
planoan ez ziren erruz agertzen espazio irekiak, lorategiak, parkeak eta pa-
sealekuak; eskuarki, lur-jabeen eta merkatarien interesetara moldatutako 
etxalde handi patiodunak proiektatzen ziren. Ardatz nabarmenenak Kale Nagu-
siaren luzapena eta hondartzaren eta ibaiaren arteko zeharkale zabala izango 
ziren (Askatasuna etorbidea), Urumeako zubiraino helduko zirenakLXXXII. 
Merkataritza-gune inportanteena portu ondoan zegoen, eta bestelako bilte-
giak, lonjak eta etxabeak ere iragartzen ziren bertan. M.C. Rodriguez Soron-
dok ongi zehazten duen bezala, aurrekari horiek guztiek boterea eskura zuten 
estamentuei ematen zieten aukera hirigintza euren erara moldatzeko eta anto-
latzeko, eta, modu batean edo bestean, erabat ezabatzen zituzten autoreen 
premisa estetiko eta teknikoak.

Kortazarrek Donostia itsas portua izatearen aukera baliatu nahi izan zuen, 
eta ez zuen galdu nahi trenbidea porturaino eramateko ikusten zuten aukera. 
Etorkizunerako bermea portuko jarduera komertzialean ikusten zuten orduan, 
eta, horrekin batera, baita aurrera egiteko indarra ere, portuarekin hartuko bai-
tzuten zentzua bai trenbideak eta baita zabalguneak ere (zabalguneko kale 
zeiharrak badiarako norabidean zabaltzeko eskaria, adibidez, adierazkorra 
izan zen, Kontxan eraikitzeko zen portu handirako trafikoa errazteko). Korta-
zarrek zabalgunearen lehiaketara aurkezturiko planoan erraz nabari daitezke 
hiriaren eta itsasoaren arteko lotura-guneak. Muga horien tratamendua desber-
dina zen Kontxa partean hondartzaren bihurgunea hartuko zuten etxeekin (ho-
riek ziren desberdinenak, hareatzaren eta hiriak itsasbazterrean egiten zuen le-
rroaren arteko kokagunean99) edota ibaiaren ertzeko antolaketarekin, horiek 
uko egiten baitzioten hiriaren gainerako erregulartasun kartesiarrari. Itsasada-

99 Kontxa aldera irekidura zuten aurretik eta lorategitxoa atzealdean. Kontxako ertz horre-
tan eraikuntza nahiko heterodoxoa agertuko zen aurrerantzean. Diseinuek neoerrenazimenduko 
estetika inportatu zuten, berezitasun kutsua adierazteko modan zeuden estiloekin.
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rraren meandroak leuntzeaz eta zuzentzeaz gain, Amara aldean moilako espa-
zioa marrazten zuen, zeregin komertzialek hala eskatuko bazutenLXXXIII. 
Lehiaketaren ondorengo 1865eko planoan ere agertzen dira ur-ertzetako xehe-
tasun horiek, baina Amarako parkea ez. 1869ko Lafargaren planoan, ostera, 
zabalgunearen portu ondoko lehen etxalde ilara desagertu zen, eta egiteko zi-
ren nasa berriak beharko zituen eremu zabal samarrak aurreikusten ziren.

Urumearen iparraldeko lurrak hartzea zilegi ikusten zen, baina hegoal-
dean 1859ko portu handiaren proiekturako lurzoru-erreserba egitera behartu 
zituzten Espainiako estatuko gobernuak, «dock» direlako portuko estruktu-
rak jartzeko asmotan. Proiektaturiko nasak hiri berritik aldenduta zeudenez, 
urteetan zabalguneak hedatzeko aukera izango zuten, baina zenbait aldaketa 
eginda. Oso adierazgarria baitzen Kontxako aldean era zitekeen itsasbazte-
rreko portu-hiria. Konpondu berri zegoen portu historikoari Santa Klarako 
ainguralekua gehitu behar zitzaion; Urumea ertzeko nasak eta badiak beteko 
zuten papera aurreportu gisa. Horrela, Kortazarrek berak idatzitako Zurrio-
lako horma handia izango zen zabalguneko aurrekari garrantzitsuena:

«Marcaría el nuevo límite que las aguas del mar se iban a encontrar 
aguas abajo del puente, entre este y el baluarte de Amézqueta en la muralla 
de mar, permitiendo ganar terrenos para la construcción del ensanche pro-
yectado La construcción del sólido murallón [se] iba a convertir en la pri-
mera gran obra del proyecto del ensanche. […] La rigurosidad del plano en 
el manejo del espacio disponible —tan valorada por su autor— que lleva-
ba, por ejemplo, a encajar la edificación entre río y bahía haciendo asomar 
los edificios —estricta calle por medio— sobre ésta, se ofrecía como moti-
vo para que las visiones interesadas en menospreciar sus virtudes encontra-
ran aparente excusa para sus alegatos»LXXXIV.

Halaber, hemendik aurrera gauzak ez ziren bere horretan geldituko. Las-
ter hasiko ziren entzuten turismoari eta uda-pasa zihoan jendeari zuzendutako 
hiria nahiago zutenen ahotsak; horretarako aitzakia zen zabalguneen lehiake-
tan bigarren gelditu zen Sarazibarren planoan irudikatzen zen zumardia, hiri-
gune historikoaren eta zabalgunearen arteko muga markatzeko (hirigune zaha-
rreko hiru etxaldek zuten luzera bera erakusten zuen portikodun plaza ere 
ageri zen; horrez gain, Amara aldean parke handia proiektatzen zuen, geroago 
kalez eta etxaldez beteko zen espazioan). Donostiaren etorkizunari buruzko 
ikuspegi desberdinak adierazten zituzten bi joerak «alamedisten» eta «antiala-
medisten» izenarekin bataiatu zituzten, baina sekulako garrantzia izan zuen 
kontzeptu-aldaketa eragin zuen hirigintzan eta, oso zuzenki, hirigintzak ur-
ertzak nola antolatu beharko zituen eztabaidatzerakoanLXXXV.

Kortazarrek pasealeku publiko eskuzabala ezartzen zuen ibaiertzean, eta 
beren-beregi goraipatzen zituen portuarekin nahitaez izan beharreko erla-
zioak. Eraikin publikoen artean kokatzen zituen aduana eta portuko lonjak 
ereLXXXVI. Donostiako inguruak natura-baldintza paregabeak zeuzkala eta, 
zabalgunetik at imajinatzen zituen parke zabalak:
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«Las calles amplias, saneadas y bien ornamentadas podían muy bien 
entenderse como parques continuos, eficaz fuente de verdadera equidad ur-
bana. De ahí que ya solo falte encontrar el lugar más apropiado para ubicar 
un espacio que pueda presentar como parque pero que no le reste capaci-
dad para distribuir espacios edificables: el espacio de borde de río, reserva 
y servidumbre decesaria, se presentaba adecuado al caso»LXXXVII.

Sarazibarren eta Kortazarren aurreproiektuez gain, beste batzuek bitarte-
kotzat hartu ziren konponbideak planteatu zituzten; adibidez, hondartzatik ger-
tuen zegoen espazioan plaza bat eraiki eta gainerako orubeak etxebizitzari uz-
tea. Bitxia bada ere, sortutako debate ekonomiko-politikoak hirigintza eta 
hiri-ikuspegia (estetikoa) izan zuen agertoki konkretua. Agertoki horretan, 
gehiengoaren oniritzia zuen Kortazarren planoak, baina berak prestatu zituen 
hiri komertzialaren trazek aldaketak jasan beharko zituzten hiri «turistiko»aren 
mesedetan. «Turismoaren industria» indarberrituz, egoerak buelta eman zuen, 
eta aurrerantzean izango zuten lekua alderdi komertzial eta industrialek ere, 
baina turismoa hobetsiko zuen hiri-ikuskeraren azpian. Kortazarren egitasmoak 
onartu egin beharko zituen Sarazibarrek proposatutako zenbait aldaera, eta za-
balgunearen lehen fase horretan eramango zuten aurrera ibaiko urak eusteko pa-
reta, San Telmo ingurutik XIX. mendeko 70eko hamarkadan lehen aldiz harriz 
eraikiko zuten Santa Katalinako zubiraino. Ur-ertzei sekulako garrantzia 
emanda, itsasbazterrean kokatu ziren aduana eta biltegien toki pribilegiatuan ja-
rri zituzten Alderdi Eder eta kasinoa, maniobretarako kanpo militarra eta portu-
rainoko trenbidearen sarrera birmoldatuz. 1867an, Eleuterio de Escoriaza arki-
tektoak Kortazarren planean oinarrituta egin zuen planoaren aldaerak Boulevard 
zumardiduna aurreikusten zuen jada, kasinoa oraindik agertu gabe. Zabalgunea 
mugatuko zuten horma handiak ere bazeuden, eta trenbidearen bidea porturaino 
markatzen zuten, portuko proiektu handiak suposatuko lukeen zabalgunea 
mugatzea ia guztiz ahaztuta100. Hiriko kaleetako galtzadaz eta argiztapenerako 
hiri-altzariez ere ematen ziren zehaztapen batzuk. Eraikinetan, adibidez, aipatu 
dugun bezala, Donostia inguruko harria erabiltzea hobesten zen:

«El empedrado de las calles se proyectaba con adoquines de las canteras 
situadas a orillas del mar en la cercana localidad de Deba, y las aceras, ele-
vadas 10 cm, se formarían con losas de piedra arenisca de Igueldo […] En lo 
concerniente al alumbrado público se proyectaba una malla de conducciones 
de gas para su alimentación reproduciendo el entramado de calles, con farola 
sen cada intersección y en la mitad de los lados de las manzanas»LXXXVIII.

Zabalguneak aurrera egiteak azkar izan zuen eragina Kontxako bihurgu-
neak itsasbazterrean sortzen zuen ur-ertzean ere; agertzen ziren hiri-altzari 

100 Espazio eta pasealeku horiek singulartasunez tratatzen hasiko dira, harrizko eta burdi-
nazko jesarlekuekin eta bestelako elementu esanguratsuekin.
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eta gainerako pieza berriek finkatu zuten itsasbazterreko paisaia adierazko-
rraren izaera. Zabalgunearen amaierak izugarri lagundu zion garai hartan Do-
nostiak izan zuen hiri-ondarearen kohesioari. Horrela gauzatu zen denbo-
raren iraganean Donostia itsasoko bornearekin identifikatzen duen irudi 
urbanoa, A. Martín Ramosek gogorarazten digunez101. Hiriko forma berriek 
aldaketa sozial, ekonomiko eta kulturalei aurpegia jartzen zien, bai marraztu-
tako planoetan eta baita lurraldearen eraldaketa fisikoan ere. 1860ko hamar-
kada amaitzear zegoenean, Donostian garbi ikusi zuten gertaturiko aldaketa 
garrantzitsuek ez zutela atzera bueltarik izango, eta portua bigarren mailan 
geldituko zela Pasaiakoaren aldean102. Berritasun horrek bultzada instituzio-
nala eman zion Donostiako errealitate urbanistikoaren panoramari, hartzen 
ari zen itxuraren mesedetan103. Portu-hiri eta plaza militar izan zenak ongieto-
rria eman zion bainuetxe-hiriari, industriaren arrastoak ezkutuan gordetaLXXXIX. 
Aldi hartan, Bilbon urte batzuk geroago gauzatuko zen asmo antzuaren gi-
san, nazioarteko erakusketa antolatu nahi izan zuten Donostian ere, hiri turis-
tikoaren sinbolo izan zitekeena104:

«Se fundaba la iniciativa de una Exposición Internacional en San Se-
bastián en los precedentes británicos, pero también en el aprovechamiento 
de las singulares características que se daban en la ciudad (ubicación fron-
teriza, atractiva para el visitante, y residencia del Gobierno de la nación en 
la estación veraniega) para acoger una Exposición Universal que se anun-
ciaba en Madrid para 1875. […] se trataba de levantar en los terrenos del 
campo provisional de instrucción los pabellones y servicios que acogie-
ran a la exposición en torno a un gran jardín o parque que, junto al edifi-
cio principal sobre la calle de la Aduana, constituyera el marco paisajísti-
co principal del acontecimiento. […] Aunque la exposición no se llegaría a 

101 1868an «La Fe» enpresako jabeek eman zioten jarraipena Kontxako hondartzako pare-
tari. Ondoren, kontrolpeko barruti berezi izendatu zuen Gobernuak, eta urtebete geroago pareta 
luzatu zuen udal-arkitektoak. Zabalguneko lurzoruen salmentan ere, aldi berean Parte Zaharra 
eta zabalgunea lotu eta Kontxatik edo Zurriolatik hurbil gelditzen ziren partzelek prezio altuak 
hartu zituzten, erdigunean txertatzen zirenekin batera. Horrek adierazten digu enkanteetan itsa-
soaren gertutasunak eta, oro har ur-ertzen balio urbanoak garaiko estetika eta gustuetan nagu-
sitzen ari zirela. 

102 1889ra arte ez zuten alde batera utzi Igeldo eta Santa Klara uhartearen arteko dikearen 
ideia.

103 Donostiako botere burgesaz gain, probintziako egitura politikoek ere izan zuten zere-
sana erabaki horietan (Foru Aldundiak Pasaiako portua bultzatzeko erakunde pribatua onartu 
zuen). Ehun urte lehenago, aldeak alde, gatazka berdintsua gertatu zen Bilboko nahien eta Biz-
kaiko jaurerrikoen artean, Silvester Pérezen aipaturiko Bakearen Portuko zabalgune ilustratua-
rekin. Kasu hartan, Bermeo eta kostako beste portu batzuen eraginkortasun-galera zegoen jo-
koan.

104 Oraindik gutxi erabilitako itsasbazterreko espazioak aprobetxatuko zituen, gainera. 
Lehen esan dugunez, saiakera askoz apalagoa antolatu zuten XX. mendearen erdialdean, por-
tuko «Portaviones» delako eraikina agertoki izanik.



114

realizar, quedó planteada una posibilidad añadida y distinta para el uso de 
los terrenos del campo de maniobra sen aquellos momentos cruciales para 
la conformación del espacio marco de la nueva ciudad en ciernes. […] Una 
nueva ciudad que sí contaba con la preexistente, pero que confiaba con se-
guridad en la fortaleza de su propia identidad, aunque fuera tan distinta de 
la forma de la contigua a la que ampliaba»XC.

Egitasmo horrekin, argi dago militarren saiakera edo maniobra-eremua 
irabazi nahi zela hiriarentzat itsasbazterreko Alderdi Eder parteko harea-
tzan, hasieran behin-behineko moduan izan bazen ere. Laster piztu ziren 
komertzioen eta saltzaileen mesfidantzak. Horrez gain, 1872an II. Gerra 
Karlista hasi zenez, bertan behera gelditu zen erakusketaren antolaketa. 
1905ean, aldiz, Donostiako sutearen 100 urteak gogoratzeko prestakuntzen 
barnean, (1913rako) Nazioarteko Erakusketa Unibertsala berreskuratu nahi 
izan zuten, eta elkarte bat ere eratu zuten helburu horrekin. Itsasbazterrean 
baino gehiago, Urumearen barneko bailarak baliatuko zituzten orduko har-
tan, uraren presentziak, trenbidearen hurbiltasunak eta tranbia-sareak lagun-
duta. Itsasadarreko lur lauetan pasealekuei eta bestelako baldintza urbanisti-
koei bide egiteaz gain (zabalguneari bultzada emanez) hiri turistikoarentzat 
propaganda-iturri galanta izango zelakoan: «se trata de un proyecto gran-
dioso, que reportaría a nuestra Capital incalculables beneficios, no solo 
bajo el punto de vista de facilitar el saneamiento y acelerar el ensanche 
por la parte de Amara, si que también en el sentido de la propaganda y el 
renombre que a San Sebastián proporcionaría, dentro y fuera del continente 
europeo»XCI. Bestalde, kontrajarri egiten ziren proposamenaren gehiegizko 
arriskuak eta baliabide eskasia, halako egitasmoak populazio askoz han-
diagoa zuten hirietan baino ez baitziren egiten (Bartzelona, Milan, Paris, 
Chicago…).

Lortutako onurek ez zituztela galerak berdinduko eta, 1908an, beste 
erakusketa-proiektu txikiago bat planteatu zen berriro itsas ondora gertura-
tuta, Gros parteko iparraldean. Itsasoaren hurbiltasuna ezinbestekotzat jotzen 
zuten: «San Sebastián es una capital marítima y toda su historia está ligada al 
mar. Vamos a celebrar una Exposición Universal y ¿dónde colocarla: en 
apartado lugar, si pintoresco no marítimo, o entre olas que se separan para 
edificarla?»XCII. Azkenean, Udalean ikuspunturik errealistena inposatu zen, 
toki aproposaren gabezia argudiatuz. Oso zaila ikusten zuten paduren erabil-
garritasuna, urbanizazio-azpiegitura egokiak eta beharrezko obra guztiak 
hain denbora gutxian gauzatzea. «En las modernas exposiciones se atiende 
con cuidado a que sean amenas, y han de tener cierto carácter de feria; y se 
procura realizar un parque de atracciones, embelleciendolo con jardines, ar-
bolado, fuentes. Esto sería imposible en el ensanche de Gros»XCIII. Bilbon 
nahi izan zuten gisan, Donostian ere erakusketa horretarako egindako biz-
pahiru eraikin enblematiko iraunaraztekoak izango ziren; sutearen urtemuga-
ren memoriari eskainitako monumentuak, hain zuzen (horien artean, justizia-
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jauregia, burdinazko eta kristalezko pasabide estalpeduna negurako eta arku 
monumentala). Inbertitu beharreko diru mordoak ez zituela irabaziak berdin-
duko eta, ezerezean gelditu ziren egitasmo guztiok.

Ikuspegi turistiko horren gailentasunak alderdi estetiko-urbanoen lehen-
tasuna eragin zuen argiro Donostian. Esan bezala, garai bateko premisen ara-
berako ordenak itsusitasuna ezkutatzea eta urruntzea eskatzen zuen. Goian 
aurreratu dugunez, Kortazarrek berak espazioak banatzearen aldeko apustua 
egiten zuen zabalgunearen memorian, eta hiru talde nagusi nabarmentzen zi-
tuen: bertako jende diruduna, aldizkako udatiarrak eta artisau edo langileak. 
Lehenengo «klase aristokrata» erdialdeko etxadietan kokatu zuen, betiko pa-
sealekuen ondoan eta zuhaizdun kale artean. Bigarren «klase burgesa» eta al-
dikako bizilagunak Kontxako badian eta hondartzaren aurrean, itsasotik zeto-
rren ipar-mendebaldeko haize indartsua kentzeko erdiguneko etxeei. Izan 
ere, txalet erako etxeak irudikatzen zituen itsasoaren lehen lerroan, atzeal-
dean lorategiz hornituak eta udarako beren-beregi pentsatuakXCIV Eraikin pu-
blikoak, plazak eta hondartza ondoko lorategiak (Alderdi Eder) hiri turisti-
koaren balioen sinbolo bilakatu ziren. Alderdi Ederreko alde horretan 
militarrek zeukaten maniobra-zelaia lorategi bihurtzea edota itsasbazterrean 
kokatu nahi zen aduanaren ordez kasinoa eraikitzea izan ziren, beharbada, 
kontzepzio-aldaketa horren sinbolorik behinenak, ur-ertzetako paisaia urba-
noetan eragin indartsua islatuz. Langileak eta artisauak urrutiago kokatu zi-
tuen, San Martin auzoaren inguruan eta dentsitate garaiagoko etxaldeetan, 
espazio askoz murritzagoarekin. Etxebizitza guztiek, hori bai, estetika uni-
formea mantendu beharko zuten, eraikuntzarako ordenantzetan bildutako 
araudi zehatzekin, eta espazio-banaketa horizontalaz gain estratifikazio so-
zial bertikala ere erdietsiz. Sailkapen sozialaren arabera, eraikitzear zeuden 
hiri-espazio desberdinetara mugatuko ziren gizatalde klasistako partaideak. 
Industriako jornalariak, azkenik, zabalgune burgesetik at zeuden auzuneetan 
kokatu ziren:

«La nueva ciudad que surgió tras la construcción del ensanche donos-
tiarra se correspondía con el modelo de la que se conoce como ciudad-
producto, donde la segregación de espacios está proyectada de acuerdo a 
una idea preconcebida de la función de la ciudad entendida como forma de 
representación social donde cada segmento social tiene su espacio urbano 
definido de acuerdo con su función»XCV.

Hiriaren ikuspegi guztiz funtzionalista gauzatu zen, beraz, urte horietan. 
Hiri zaharrean uste zen elkarbizitza ahantzita (aipatu ditugu, hala ere, por-
tuko espazioaren eta harresiz barnekoaren arteko gorabeherak), Donostiako 
eliteek euren buruaz eta ingurukoez eduki nahi zuten irudiari egokitzen zi-
tzaion hiria hobetsi zuten, behin eta berriro. Horrek guztiak, itsasoarekiko 
eta, oro har, ur-ertzekiko hurbiltasun-urruntasun erlazio topologikoak inpli-
katzen zituen; hauek baitziren hiri-espaziorik baliozkoenak:
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«Esa distribución social del espacio —tan claramente expresada en las 
propias justificaciones de la Memoria del Proyecto del Ensanche por Cor-
tázar— se materializó en una nueva ciudad, nueva no solo por el hecho de 
su reciente de su construcción, sino por responder a ese nuevo modelo ur-
bano, puesto al servicio de sus intereses económicos primordiales, que en 
el caso donostiarra, estaban ligados al turismo. Algo que benefició a la be-
lleza de la urbe y de su entorno, con una uniformidad arquitectónica y un 
máximo respeto urbanístico, que llevó incluso a mejorar el primitivo pro-
yecto de Cortázar de nuevas zonas verdes (Alderdi-Eder, jardines del Buen 
Pastor), pero que en contrapartida encareció el suelo y las viviendas, ale-
jando a las clases más humildes del centro de la ciudad»XCVI.

Paragrafo horrek osoro argitzen digu zabalguneen garaiko «gentrifika-
zio» prozesua, nahiz eta garai hartan ez ezagutu hitz horrekin. Betiko jende 
multzoak ohiko espazioetatik desagerraraziz, klase altuagoko populazio be-
rriari eskaintzen zitzaizkion ingurune pribilegiatuak, uretatik gertu. Donos-
tian, jende apala, langileak, txiroak eta marjinatuak kalitatezko ur-ertzetatik 
aldentzea izan zen gentrifikazioaren eta segregazioaren emaitza. Bilbon, al-
diz, itsasadarrak bizkarrezur banatzailea markatzen zuen ezkerralde indus-
trialaren eta eskuinalde burgesaren artean. Ibaia gurutzatzeak hiri-espazio 
txit desberdinetan murgiltzea esan nahi zuen, estetika, ordenamendu eta klase 
sozial kontrakoen adierazgarri. Bai batean eta bai bestean (Bilbon eta Donos-
tian), industriaren edota turismoaren aitzakiarekin, ur-ertzek ez dituzte soilik 
hiriaren ehundura edo hirigintzaren nondik norakoak baldintzatu, baita gizar-
teak espazio horiekin zeuzkan bizikidetza-harremanak eta irudimenezko bizi-
pen sinbolikoak ere. Monumentuek, arte-adierazpideek zein elementu esteti-
koek frogatzen dute hartu-eman horien zilegitasuna.

Monumentaltasunik adierazkorrena, maiz, ur-ertzetan garatutako erai-
kuntza arkitektonikoak bereganatuko du Donostian, klasizismotik eklektizis-
mora doazen XX. mendearen azken hereneko urteetan, «revivalismo»aren 
tendentzia «neo» guztietatik pasatuz. Alderdi Ederreko kasinoaren ustiatzai-
leek Kursaalekoa eraiki zuten Urumea ibaiaren bokalean, gaur egungo Mo-
neo arkitektoaren Kursaalak betetzen duen zoruan; gero ikusiko dugun be-
zala, Donostia postmodernoaren ezaugarririk sinbolikoena bilakatu zen, hiri 
guztiek erakargarritasunerako batak bestearekin duten elkarren arteko lehia 
bizian. Borroka horren zeinurik behinenak dira arkitektura liluragarriak: Bil-
bon, Abandoibarrako industriaren ondorengo paisaia berreskuratua ibaiaren 
ertzean egituratzen du Guggenheim museoak edota Euskalduna jauregiak; 
Donostian, berriz, Kursaal jauregiak zentzua eman dio itsasbazterreko hiriari 
eta, era berean, Zurriolako hondartzaren handitasuna berreskuratu du.

Lehen aipatu bezala, P. Ugartemendia eta S. Pérez105 arkitektoak Donos-
tiara etortzeak arkitektura neoklasikoaren presentzia areagotzea eragin zuen 

105 Akademian Ugartemendiaren irakasle izandakoa.
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hiriko zabalgunean. Hala ere, M.ª Carmen Rodríguez Sorondok gogoratzen 
duen bezala, funtzioaren eta formaren arteko erlazioaz arduratzen ziren pro-
fesional horien joerak kutsu ikasidun alternatiba gisa gelditu ziren, eta arki-
tektura klasizistaren nolabaiteko iraupena baldintzatu zuten XIX. mendean. 
Horrela, konposizio klasizistak eraikinen diseinuak baldintzatuko zituen, 
baina eklektizismoaren apaingarritasunak eta eraikuntzako materialen abe-
rastasunak eraikin publikoetan zeukan zeresan nabariarekin106. Hogeita bost 
urtean Donostian gauzaturiko arkitektura gehienak eklektizismo frantsesa 
izan zuen eredu, «Beaux Arts» edo «Bigarren Inperioko» estiloak aukera ona 
eman baitzion burgesiari, ongizatearen eta irudi kosmopolitaren errepresen-
taziorako. Pariseko eragina oso nabaria izan zen Donostian, ez bakarrik erai-
kuntza arkitektonikoan, baizik baita beste elementu urbanoetan ere (adibidez, 
gaur egun Urumea ertzeko Frantziako pasealekuan dauden Wallace iturriak 
kariatideekin, etab.).

Itsasbazterrean, Miramar jauregiak Erdi Aroko «neo-estiloak» hartu zi-
tuen eredutzat107, bertatik iragaten den errepidearen eragina gutxitzeko tunel 
faltsu bat eraikiz hondartzaren ondo-ondoan; argi eta garbi markatuko zuen 
etorkizuneko Kontxa eta Ondarretako hondartzen muga, badiaren bi alderdiak 
bereiziz hiri-espazioaren estrukturak berak aurkezten dituen antolaketa eta es-
tetika desberdinekin. Izan ere, Iberiar penintsulako lehen mailako hondartza 
izanda, zerbitzu ugari ezarri edo hobetu beharko zituzten; horien artean, ura 
ekartzea, zoladura eta argiztapena. Hiri-espazio zinez monumentalak beharko 
zituen, beraz, eraikin paradigmatikoez gain izaera bereziko hiri-altzariak. 
Horien lekukorik apartekoenek eskaintzen digute itsasbazterreko eta, oro har, 
ur-ertzeko Donostiaren bereizgarri den irudirik estetikoena: «en 1895 se co-
locó la primera barandilla en torno a la Concha, asegurada a un petril dotado 
cada cierta distancia de pedestales sobre los que se erguían artísticas jardine-
ras. Cuando la barandilla fue retirada pasó a cumplir la misma función en el 
denominado Paseo de Francia»XCVII. Kontxako barandaz gain, erlojuak, baro-
metroak eta lanpara batzuk ere badira itsasbazterreko burges-hiriaren irudia 
definitzen diguten hiri-altzari sinboliko eta monumentalenetarikoak.

Aldairen Kontxako hegalarekin batera (1993an Joaquín Zubiriaren proiek-
tuarekin berreskuratua), Ramón Kortazarrek eskala txikiko funtzio konkretu-
dun arkitektura adierazkor batzuk proiektatu zituen (erreginaren bainu-etxea, 

106 Berrezarpen garaian (1876-1902), Donostian oso argi zeukaten jada ezin zituztela 
ahaztu aisialdirako eta turismorako jarduerak, monarkiak aukeratu baitzuen udako bizileku 
gisa.

107 Selden Wornum britainiar arkitektoaren proiektuaren araberakoa; Donostiako itsasbaz-
terreko paisaia osatzen du Kontxako badiako kokagune bakarrean finkatutako jauregiak. Sarre-
rako dorreak konposaketa arkitektonikoa egituratzen du, eta, topografiari egokituz, alkazar 
erako ikuspegi erromantikoa suposatzen du. Ingurune guztiari darion izaera pintoreskoaren 
ildoan, aldameneko parkea ere tokian tokiko baldintza geomorfologikoetara egokitzen da, 
altuera handiko zuhaiztiarekin.
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gaur egun Eguzki elkartea dagoen lekua), hondartzaren eta hiri-espazioaren 
arteko lerroan Donostiaren ikuskizunik tipikoenetarikoak eskaintzen dizkigu-
tenak, berriro ere irizpide estilistiko-eklektikoak eskuratuz eskarmentu gutxiko 
etapa modernistaren ostean:

«Proyectados en 1912, la Caseta Real de Baños y el antiguo Balneario 
de la Perla constituyen el remate final de uno de los extremos del Paseo de 
la Concha, que culmina en el contrario con el Club Náutico. Su disposición 
formal sobre el voladizo que soporta el paseo, logrando salvar el desnivel 
entre éste y la playa, y su innegable significado en el entorno urbano de la 
Concha permiten calificar de singulares ambos edificios»XCVIII.

Lurzoruaren kotak salbatzeaz gain, «La Perla del Océano» bainuetxeak 
horizontaltasun eta simetria nabarmena markatzen du bai arkitekturaren kon-
posaketan eta baita itsasbazterreko paisaiaren egituraketan ere, eta nolabai-
teko jarraitutasuna bilatzen du Kontxako hegalaren arkupeekin. Izan ere, 
1920ko hamarkadan, bainularien egurrezko kabinak hondartzatik desagertu 
egin ziren, eta hegalaren azpiko kabina lurperatuek ordezkatu zituzten108. 
Erabaki horrek espazioa liberatu zuen hondartzan, higiene-baldintzak hobetu 
eta ohiko ikuspegi estetikoak eraldatu. XX. mendearen hasierarekin, partiku-
lar baten jabegoa zen egurrezko barrakoia kendu eta Kontxari behar zuen 
duintasuna emango zion bainuetxe berria eraiki nahi izan zuten, haren izena 
eta erakusten zuen egoera txarra ez baitzetozen bat, ez alderdi estetikotik ezta 
baliagarritasun aldetik ere:

«Contemplamos impotentes cómo ocupa lugar preeminente en el sitio 
favorito de nuestro pueblo, en medio de su renombrada playa, aquel barra-
cón cuyo aspecto desagradable parece denunciar la deficiencia y penuria 
del interior. Hay una razón de estética y de conveniencia en la vida de San 
Sebastián. Si se han hecho grandes sacrificios por el ornato, derribando ba-
rriadas enteras, a veces en lugares extremos, ¿no merece un esfuerzo el 
procurar la desaparición de esa mancha que afea la Concha?»XCIX.

Bestalde, bai «La Perla» bainuetxe zaharberrituak eta baita aldameneko 
eraikin txikiagoek ere, hondartzara jaisteko aldapa eta eskailerak barne, itsas-
bazterrean eraikitako hiriaren lehen lerroko etxeen perspektiba ez oztopatzea 
zuten helburu, pasealekuan eta hondartzan ahalik eta integratuen gelditzeko 
nahiarekin.

«La Caseta Real, ocupada hoy con distintos fines, es un edificio exen-
to de planta centrada, que desarrolla su distribución en torno a las dos salas 

108 XIX. mendean, kabina edo etxetxo horien jabeek gurpilen bidez mugitzen zituzten itsas-
bazterreraino, bainu-hartzaileen erosotasunerako.
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superpuestas que posee. Fue proyectada dentro de un eclecticismo de claro 
gusto francés y para su ejecución se empleó el hormigón armado a excep-
ción tan solo de las fachadas, que son de sillería. Consta de una única plan-
ta baja y se halla precedido por una pequeña terraza, abierta gracias a un 
ensanchamiento del paseo con el que logra una perfecta cohesión»C.

XIX. mendetik XX.era abiaturiko urte horietan, izan ziren Kontxako 
kosta-lerro pribilegiatuan ezerezean gelditutako edota oso denbora gutxi 
iraundako egitasmo ugari ere, itsasbazterreko paisaiak lotuko zituztenak. 
Kontxan beste bainuetxe bat jartzeko asmoari Udalak uko egin ostean109 (pa-
sealekutik itsasoaren ikuskizuna galaraziko zuelakoan)CI, hondartza horre-
tako ipar-ekialdean bertan kokatu zen arrainak hezteko parkea, ondoren Club 
Náuticok bereganatuko zuen lotura-espazioan. Alderdi Ederreko kasinoaren 
aldamenean kokatua, eraikinak ezin zuen oztopatu itsasoarekiko hiriaren 
ikuspegia, lerro hauetan adierazi bezala. Izan ere, azpiegituraren ustiapene-
rako enpresak fatxadako ate bat jarri nahi zion egiturari ur-bazterreko murru 
erraldoiaren eskaileretan, eta Udalak eraisteko agindu zuen lehenbailehen, 
garaiko argazki batzuetan horrelaxe agertzen bada ere. 1899an eraikina han-
ditzeko baimena eskatuta, Udalak, betiko eragozpen estetikoak kontuan 
izanda, ezezko biribila eman zion, eta onartezintzat jo zuen begien bistatik 
gora egingo zuen pantaila efektua:

«Uno de los principales atractivos de esta Ciudad, es el de tener a la 
orilla del mar bellos paseos, y en todos los proyectos de ensanche y modifi-
caciones introducidas, se ha procurado siempre disponer las cosas de modo 
que se llegara a ese resultado, aun a costa de grandes sacrificios, impidien-
do que hicieran construcciones que quitaran las vistas del mar, tan busca-
das por los forasteros que nos honran con sus visitas. La construcción pro-
yectada es una pantalla al panorama más espléndido que tiene la población, 
sobre la insuperable Concha o bahía, que tanto nombre le da. La parte su-
perior de la construcción se destina a observatorio meterológico, pero sal-
ta a la vista que s ele ha dado ese nombre para causar algún efecto, dándole 
cierto carácter de utilidad pública, porque de otro modo no se explica que 
se haya escogido a este efecto el punto más bajo de la Ciudad. […] Soy de 
parecer que el Ayuntamiento debe impedir dicha construcción, que no obe-
dece a necesidad alguna, que no tiene objeto ni razón de ser y que afeando 
sobremanera esa parte de la población, viene a cortar la hermosa línea del 
paseo que circunda la Concha»CII.

XIX. mende bukaerako hamarkada horren hasieran, itsasoko uraren inda-
rra erabiliz energia lortzeko proiektua aurkeztu zioten Udalari; indar hidrau-
likoa baliagarria izango zen bai lantegietarako, bai estoldak garbitzeko edo 

109 1908an beste neguko bainuetxe bat ere jarri nahi izan zuten. Udalak aurka egin zion 
horri ere; hondartzari lurzorua lapurtzea eta hiriarentzat «atentatua» zela argudiatu zuen.
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baita argiztapen elektrikorako ere. Udalak, begi onez hartu arren, mareen in-
darraren probetxurako mekanismoak behar izanez gero instalatu eta erabiliko 
zituela erantzun zuen. Lehenago aipatu dugu Urumea ibaian mareen indarraz 
mugitzen zen errota zaharra110. Energia-iturri izan zitekeen azpiegitura hori, 
noski, errota baino askoz modernoagoa zatekeen, hiriak beharko zituen zer-
bitzuak ziurtatzeko111.

Handik urte batzuetara, Kursaal berri bat Kontxan eraikitzeko ontzirato-
kia eta moila bat erabiltzea eskatu zuen partikular batek. Udalaren kezkei ga-
raiko Gipuzkoako Arkitektoen Elkargoaren desadostasuna gehitu zitzaien; 
beti bezala, eraikin berriak hondartza hondatuko zuela uste zuten, eta inola 
ere ez zuela berdinduko itsasbazterreko ikuskizun zoragarria. Gainera, estro-
padak ere oztopatuko zituela argudiatuz, funtsean Kontxako panorama eta 
itsasoko ikuspegia galtzea salatzen zuten batzuek eta besteek:

«Existe en esta Ciudad un Real Club Náutico y hay gran número de 
restaurantes con vistas al mar. Un Kursaal marítimo como el que se solicita 
no viene, pues, a llenar una necesidad en la población, ni ha contribuir a su 
mayor progreso y desarrollo112. La base principal de la riqueza de San Se-
bastián es su excepcional playa de baños, rodeada por el parque de Alderdi 
eder y paseo de la Concha. El Kursaal proyectado tiene exageradas dimen-
siones. Su excesiva altura y desacertado emplazamiento, despojarían a gran 
parte del parque de Alderdi eder y paseo de la Concha, de los espléndidos 
panoramas que hoy son su encanto y atractivo principal. Así bien, el pun-

110 Kostako gizarte tradizionalean erroturik zeuden mekanismo hidrauliko horiek funtzio-
namendu ziklikoa izaten zuten. XIX. eta XX. mendeetara arte iraun zuten batzuek, baina ordu-
rako gainbehera nabarian zeuden, energia mota hura zaharkitua gelditzen ari zelako eta baita 
itsasadarretako paduren sikatze-prozesuak etengabeak izan zirelako ere. Hala ere, haien pre-
sentziak itsasertzeko paisaiak eraldatzea eragin zuen beste garai batzuetan. Luis Azurmendik 
dioen moduan: «ciertos paisajes, incluso hoy dignos de contemplación estética, no son un tes-
timonio de la naturaleza inmutable sino que pertenecen, por el contrario, a una dinámica 
antrópica, de la actividad económica y social que es importante descifrar pues su descubri-
miento nos ayudará a comprender mejor nuestro entorno más próximo». Kostako paisaiaren 
transformazioak eraginez, marea-errotak teknikaren historian integraturik leudeke, batez ere 
errepresentazio grafikoek eskainitako ezagutzaren arabera. Erriberako gizarteen ispilu sozial, 
ekonomiko edota estetikoak eta, beraz, kontserbatu, babestu eta berreskuratu beharreko geure 
«kultura material»aren lekuko adierazgarriak. Atlantikoko kostaldeko ondarearen zati garran-
tzitsua eta bitxia izaki, Europako itsas ondarearen elementu garrantzitsutzat hartzen dira. Gur-
pil hidraulikoek zeukaten aldeaz gain, materialaren erabileran ere desberdintzen ziren; batzuk 
egurrezkoak ziren eta gehienak harrizkoak, Urumea bertakoa adibidez. Gai horri buruz infor-
mazio gehiago izateko, ikus, besteak beste: AZURMENDI, Luis. «Molinos de marea», 
FABRIKART (Arte, Tecnología, Industria, Sociedad), 5. zk., Bilbo: Euskal Herriko Unibertsita-
tea, 2005; 76.-91. or.

111 Aurreko kapituluko sarreran komentatu dugu, laburki bada ere, Hondarribian errekupe-
ratu nahi izan zutela modurik sinbolikoenean marearen indarra lehengai zuten antzinako balia-
bideen memoria, kutsu etnografiko nabaria zuen proposamen artistiko batekin.

112 Urte batzuen buruan, ideia horiek aldatu egingo ziren, eta aisialdirako beste elementu 
batzuen beharra ikusiko zen; horien artean, Zurriolan eraikiko zen Kursaala.
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to de arranque del puente de acceso al edificio y el puente mismo, origina-
rían en la playa perjuicios. No es por tanto de extrañar que cause alarma en 
el público el justificado temor de que sufran menoscabo las condiciones de 
belleza de sus paseos y los de la playa de baños. El Ayuntamiento de esta 
Ciudad tiene solicitada una concesión para establecer al pie del muro del 
paseo de la Concha, una galería balneario, habiendo tenido especial cuida-
do al trazarla, de no romper la alineación del expresado muro. El estribo en 
el que se apoya el puente que ha de dar acceso al Kursaal, ocupa sin nece-
sidad alguna, un buen espacio de la playa de baños y viene a destruir por 
completo el pensamiento citado, cortando la galería»CIII.

Zabalguneak eta bere ondorengoak itsasoko lerroari hiria hurreratzen 
ziotela kontuan izanda (kostako ur-ertzetako hiri-espazioen fenomenoak urte 
horietan zuen kutsu burgesa ahaztu gabe, buruturiko nahiz burutu gabe geldi-
turiko proiektuekin), portuko elementu adierazgarrietan ikus dezakegu, behi-
nik behin, espazio historikoetan ur-bazterreko hiriak nolako itxura zeukan. 
Hiriguneak muga zehatza zuen, lehen aipatu dugun «Portaletas» deritzon 
atearekin. Ate horrek markatzen zuen harresien barneko hirigunearen eta 
kanpoko (itsasbazterreko) portuaren arteko muga. Hor ez zegoen, beraz, pai-
saiaren jarraitutasunik, zabalgunetik hondartzarainoko ikuspegiarekin Kon-
txako badian bezala, baizik eta harresiak modu argian banatzen zituen espa-
zioak bata bestearengandik (tradizioan erroturiko hiri historikoaren eta hiri 
burgesaren arteko desberdintasun nabaria, alegia). Portaletaseko atea aipa-
tzeko orduan, hortaz, ezin dugu ahantzi Donostiako lehenengo harresiak hiri-
gunea moilarekin komunikatzen den itsasbazterreko muga-lerroan hasiko zi-
rela finkatzen, ziurrenik.

Bizitza nahiko gatazkatsua izango zuen beste ate bat ere existitu zen 
(XVI. mendean itxi zuten, gero berriz zabaltzeko; XVII. mendearen erdialdean 
itxi zuten betiko). «Destacaba claramente de la línea de muralla, con las tres 
mismas aperturas que tiene hoy; dos angostas que miran al Noroeste y Su-
roeste y una más amplia, central, embocada hacia “Kaiburu”. Hasta 1837 se 
coronaba con una plazoleta aspillerada y una caseta de protección donde es-
taba situado permanentemente el cuerpo de guardia»CIV. XIX. mendearen erdial-
dean eginiko portuko lanetan, ate bat ireki zuten Ingenteako harresian, naseta-
rako gurdien sarrera zuzena ziurtatzeko (hau ere eraitsi egin zuten 1871n). 
Ingenteako atea eraikitzearekin batera, aldiz, Portaletasi edo Itsas Ateari alda-
ketak egin zitzaizkion 1856an; bere egitura sinpletu eta teilatutxoa jarri zi-
tzaion. 1879an, portu ondoko harresiak ere desmuntatu egin ziren 2,70 me-
troko altueran, aurreko kaleko eraikuntza posible egiteko; hain zuzen, atearen 
itxurari eragingo zion goiko pasealekua kokatu zuten. Gainera, nasako eta 
kaietako jarduera izugarriak zerbitzuetarako txabola anitz pilatzea eragin zuen 
ate historikoaren inguruan. «Portaletas era el lugar de encuentro de aquel 
mundo heterogéneo que vivía o trabajaba en el muelle: marinos, pescadores, 
miqueletes, celadores de arbitrios, operarios de carga y descarga, así como ve-
cinos y visitantes que acudían simplemente para entretenerse»CV. Ateari gaur 
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duen morfologia eman zioten obrak 1921ean gauzatu zituzten, teilatua kendu 
eta jesarlekuak zeuzkan terraza eraikiz. Goiko pasabidea berregituratuta, jada-
nik parke bihurtzeko bidean zegoen Urgull mendirako igoera ere erraztu zu-
ten113. Esan bezala, urte hartan garbitoki berria eraikitzen ari ziren, eta seku-
lako transformazioak gertatu ziren harresiaren itsasertzeko paretan.

Portuaren inguruetako hiri-altzariek eta arkitekturatxoek funtzio kon-
kretu eta erabilgarriak zituzten, zabalgunearen ur-ertzetako apaingarritasune-
tik at. Nasa, kai eta moiletan, adibidez, kanoiak zeuden «noray» direlako 
eusgarrien funtzio berberarekin. Izan ere, gaur egungoen estruktura berdina 
duten kanoiak XIX. mendearen erdialdeko erreformatik baliatuko ziren, segu-
ruenik:

«Cuenta con varios norays y bolardos distribuidos a lo largo de los 
muellesCVI. […] Como sucede en muchos puertos, los norays donostiarras 
son antiguos cañones de avancarga enterrados en el macizo de fábrica con 
la cureña hacia fuera y un poco alejados del borde para ganar en solidez de 
anclaje. […] Todos ellos se acomodaron a la última fase de construcción 
de los muelles (hacia 1856) pero seguramente proceden de los muelles que 
existían con anterioridad ya que se trata de cañones de hierro del siglo XVIII 
y principios del XIX. En esta época se suprimen los excesivos adornos de 
las cureñas y se unifican modelos y calibres […]. Se trata de cañones re-
lativamente cortos fabricados en hierro y del tipo de “sitio o plaza” para la 
defensa estática […]; es posible que alguno fuera extraído del fondo de 
la bahía y procediera de los navíos naufragados en la zona. […] Los bolar-
dos, más uniformes y cortos, están colocados en zonas de nueva construc-
ción, a borde de muelle y anclados con tirantes a la cinta de granito. […] 
En el puerto pesquero, entre noray y noray se extendieron en 1877 cadenas 
delgadas a las cuales se sujetaban las lanchas, lo cual aumentó notablemen-
te la capacidad de amarre. Pero de noche el sistema resultó peligroso para 
los transeúntes produciéndose numerosos accidentes. En 1891 se sustituyó 
la cadena por argollas empotradas en el muro. Actualmente existen norays 
y bolardos. Los situados en la dársena deportiva ya no cumplen función al-
guna, salvo la decorativa, pues las embarcaciones se sujetaban a malletas 
y cadenas submarinas y, más recientemente, a los pantalanes instalados en-
tre octubre de 1999 y julio de 2001»CVII.

Era berean, nabigaziorako buien ikuskizuna ere ohiko paisaian txertatzen 
zen XIX. mende amaieran. 1884an burdinazko buia baten modeloa disei-
natu zen, eta 1887rako bazeuden hainbat buia uharteko ainguratokian eta 
portuko sarreran114. Portuko arrapala ere itsasoratzeko elementu ezaugarria 

113 1988an burutu zen Portaletasen azken zaharberritzea.
114 XX. mendearen hasierarako nabigazio komertzialaren baldintzak aldatuta, trafikoa Pasaia-

rantz hasi zen bideratzen. Kirol-ontziak hasi ziren buiak erabiltzen, baita pentsatuta ez zeuden 
funtzioetarako ere (eguzkia hartzeko, besteak beste, Donostiako aisialdirako jarduera berrien sei-
nale). Funtzio espezifikorik gabe, uretatik kentzen joan dira; azkena 1975ean kendu zuten.
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zen, itsasorantz aldapa zuen azalera, harresiaren eta Club Náuticoren ontzira-
tokiaren artean. Izan ere, hain espazio gutxi zuen portuan, baliagarria izaten 
zen arrapala. Etorbidean bertan iturri bat zegoen, 1862an inauguratu eta 
1905ean kendu zutena115. Lurzoruko galtzada ere 1856ko berrikuntzatik au-
rrera harea gainean jarritakoa zen, lerak irristatzeko aproposena, Zumaia eta 
Debako harrobietako materialekin egina. Urteen joan-etorrian sarri egiten zi-
ren konponketak, eta 1896an galtzada guztia ordezkatu zen. Bestalde, Uda-
lak onartu zuen moilako sarreran barometro bat jartzea, portuari zerbitzua 
emateko beste hainbat arkitekturatxo zeuden tokian. Administrazio bakoitzak 
independentziaz jokatzen zuen, eta eraikin propioak zituen portuko espazio 
urrian barreiatuak. Udalak salatzen zuen portuko instalazioen egoera penaga-
rria zela, batez ere udatiarrak zetozenerako, hainbat «mikroarkitektura» bai-
tzeuden harresietara itsatsita: portuko gidariaren etxetxoa, karabineroen txa-
bolak, aduana, kontrolatzailearen kabina, komunak, biltegi batzuk edota 
baskula eta garbitokia.

Egurrezko garbitoki publikoak ia 50 urte iraun zituen bertan; 1922an or-
dezkatu zuen hormigoizko beste eraikin luzeago batek. XX. mendearen 60ko 
hamarkadan, funtzioa galduta, desagerrarazi egin zuten, harresia begi bistan 
uzteko asmoz. Hamar urte geroago, eraikin txiki guztiak desagertuko ziren, 
portuaren gainbehera iritsi zenean. Baskulari dagokionez, 1905ean jarri zen 
edukiera handiko lehena, eta 1922an hautatu zen hurrengoa lehiaketa bidez. 
Urte haietarako, jada gasolina erabiltzen zuten arrantza-ontzi batzuek, eta ho-
rientzat ipini zuten 1927an gasolina-hornigailua, lurperaturik zeukan andel 
batekin. Moilako baporezko garabia, aldiz, lehenagokoa da; XIX. mende 
amaieratik existitzen zen burdinbide gainean zebilen aparailuaCVIII. Hala ere, 
portuko hiri-espazio historiko horretako elementurik sinbolikoena eta itsa-
soari loturiko kolektibitatearen ezaugarri, bertakoek «Mariren monumentu» 
esaten diote, eta 1867an eraiki zen lehena116. Udalak eta herritarrek ordain-
duta, harrizko kubo bat eraiki zuten, gainean kapera zuela, eta plakan Mari-
ren silueta irudikatuta:

«Cuando en el último tercio del siglo se incrementaron de forma no-
table las capturas de pescado, el monumento constituía un obstáculo en el 
muelle, entonces más estrecho que en la actualidad. De ahí que se realizara 
un nuevo proyecto, que lo situaba pegado al muro, con un diseño más pla-
no y a la altura del paseo. Su autor fue Jacinto Matheu [José Goicoa-ren 
portiko, basamentu, koloma, frontoi eta kapiteldun tenplu neoklasikoan]. 

115 Kontu egin behar da XIX. mendearen erdialdean bost iturrik bakarrik ematen ziotela ura 
harresiaren barneko hiriari.

116 José María Zubia zumaiarra (1801), «Mari» ezizenez ezaguna eta arrantzale zein mari-
nelen artean oso maitatua, XIX. mendean itsas salbamenduko lanetan eta erreskatean ibili zen 
Gipuzkoako eta Euskal Herriko bazterretan, eta behin baino gehiagotan erakutsi zuen bere au-
sardia eta trebetasuna; 1866an hil zen, itota.
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El conjunto escultórico es de estilo neoclásico, con frontón y columnas la-
bradas en piedra blanca [de Angulema o similar] que enmarcan la hornaci-
na donde se sitúa el busto de Mari, en bronce117. En la parte inferior un ba-
jorrelieve también en bronce representa la lancha de salvamento remando 
contra las olas dentro de la bahía. Estas dos piezas se fundieron en los ta-
lleres Massiera, de Barcelona»CIX.

1900. urte inguruan inauguratu zen, eta Antonio Arzaken bertsoak ageri 
dira grabatuak haren oinetan. Horrez gain, Kaiaurreko kalea izendatu zena 
Mariren kalea izango zen aurrerantzean, Udalak horrela erabakita. Donos-
tiako hiriguneko eta, batez ere, zabalgune berriko toki estrategikoetan ba-
daude pertsonaia ezagunen omenezko zenbait monumentu; gehientxoenak 
euskarri arkitektonikoen gainean kokatutako estatua klasikoak dira. Horie-
tako batzuk itsasbazterreko eta ibaiertzeko ur-ertzetan daude, garaiko estilo 
arkitektoniko eta eskultorikoen eredu. Halakoa da Marirena ere, baina, kasu 
honetan, sendoagoa da kolektibitatearen identifikagarritasuna; izan ere, 
omendua herritar xehea zen, ez pertsonaia ahaltsu bat, eta haren balentriak 
entzute handikoak eta txit estimatuak ziren itsasoko jendearen artean.

Bai monumentu eskultorikoetan, bai hiriko altzari esanguratsuetan eta 
bai arkitektura enblematikoetan, estilo klasizista eta eklektikoak nagusitzen 
dira hein batean; 1882 eta 1887 urteen artean eraikitako kasino monu-
mentalak, berriz, hirigune zaharra eta portua lotzen ditu zabalgunearekin, 
itsasbazterreko hiri-espaziorik baliotsuenetan, Alderdi Ederreko parkeak 
Kontxako pasealekuarekin topo egiten duen lekuan: «presenta una clara in-
fluencia de la arquitectura francesa de entonces no solo en su aspecto y dis-
tribución sino también en su emplazamiento, dentro del paisaje natural de la 
bahía y en el marco de una ciudad esencialmente veraniega»CX. Kokalekua 
bera erakargarria da jada, lorategiaren paraleloan eraikinak garatzen duen 
geometria horizontalarekin batera, itsasbazterreko lorategiek perfilaturiko 
paisaian (J.J. Martín). Eklektizismoaren, Errenazimentuko estiloen eta mo-
dernismoaren arteko fantasiazko nahasketa arina erakutsiz, autore honen 
arabera, korintoar ordenako kolomek urre kolorekoak izango dituzte kapi-
telak, oinarriak eta moldurak, XVI. mendean Italian eta, batik bat, Floren-
tziako monumentuetan erabiltzen ziren prozeduren oroigarri gisa, garaiko 
«neo-estilo»etan euskarrituz. Eskultura-lanak aipagarriak dira kapiteletan 
eta mentsuletan, eta friso, tinpano eta arkiboltetan ugari dira Donostiako 
eklektizismoak bere egin zituen azulejoak118. Hiriak toki horretan beregana-

117 Bustoa kokatua dagoen oinarria Karrarako marmolaz eginikoa da.
118 Termino horrek aditzera emaniko kontzeptu edo kategoria artistikoaz, batez ere Donos-

tiako testuingurura mugatuz, ikus, besteen artean: GRANDÍO, Yazmina. Urbanismo y arqui-
tectura ecléctica en San Sebastián (1890-1910), Donostia: Sociedad Guipuzcoana de Edicio-
nes y Publicaciones, Grupo Dr. Camino de Historia Donostiarra, Euskalerriaren Adiskideen 
Elkartea, 1987.
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tutako militarren maniobra-eremua edertu nahian, XIX. mendearen 80ko ha-
markadan sortutako «Casino de San Sebastián» elkarte anonimoak proposatu 
eta kudeatu zituen obrak, eta lehiaketa antolatu zuen Espainiako estatuko ar-
kitektoen artean. «Aurrera» lemapean, Adolfo Moralesek eta Luis Aladré-
nek aurkeztu zuten proiektu garailea.

Yazmina Grandíoren iritziz, Europa osoan entzute handikoa zen kasino 
horrek ongi irudikatzen du jokoaren (klase sozial baten aisialdiaren), hondar-
tzaren eta udako hiriaren arteko harremana. Urbano bihurturiko itsas pai-
saiari atxikia, udatiar kulturaren adierazle izan behar zuten sinbolo arkitekto-
nikoak gailendu ziren turismoarentzako hirian. Hala ere, 1866tik zegoen 
Donostiako itsasbazterrean kasinoa eraikitzeko ideia, baina ez aipatu dugun 
kokalekuan, baizik eta Urumea ibaiak itsasoarekin bat egiten duen puntuan, 
Bretxako merkatu ospetsua agertuko zen tokiaren ondoan. Ibaiertzeko pasea-
lekuak eta Zurriolako hondartza izango zituen aurrez aurre, Ulia mendirai-
noko ikuskizun oparoarekin. Gainera, hiri historikoko «etxe zahar eta itsu-
siak» estaliko zituen, 1813ko sutearen aurrekoak, eta baita merkatua bera 
ere, modu horretan «hiriaren aurpegirik zakarrena» oztopatuz.

Guri dagokigunez, Donostiako ur-ertzetako arkitektura enblematikoak 
beti izan dira lagungarri hiri-espazioen egituraketan. Orduko hartan ere, Al-
derdi Ederreko itsasbazterreko paisaian eraiki nahi izan zituzten landareen-
tzako galeria edo negutegia, akuarioa, kioskoa, aire libreko antzokia, udako 
jostagarriak, belodromoa eta zenbait iturri. 1899an, Luis Armando Lebreto-
nek kasinoaren aurrean ezartzeko bi erliebe eta Alderdi Ederreko ardatzare-
kin lotuko zuen iturri monumentala planteatu zituen, kale nagusietako eta 
Askatasuna etorbideko perspektibak ongi zainduz. Aurrekontu bat ere egina 
zeukaten, Pariseko «Le Val d’Osre» etxeari enkargaturiko iturriarekin (burdi-
nurtuzkoa eta brontzeztatua). Azkenean, hiri-altzari eta «mikroarkitekturako» 
elementu horietako asko galdu egin ziren behin betiko proiektuan119. Fran-
tziako Pierre Ducasse lorezainak egin zituen bertako lanak (Miramar jaure-
giko lorategia ere berak prestatu zuen; garaiko burgesiak eta aristokraziak hi-
riak parkez eta lorategiz hornitzeari eskaintzen zion garrantziaren seinale zen 
horiCXI). Monsieur Duclos-ek ere argi-iturria planteatu zuen, baina ez zuen 
batere arrakastarik izan. 1886an, pilastra baten gainean lau esfera zituen erlo-
jua jarri zuten Kontxako sarreran, aldi berean, Madril, Paris, Londres eta Do-
nostiako ordutegia ematen zuena. Benetan izan zezakeen funtzionaltasunaz 
gain, elementu horiek izan dira, azken finean, Kontxako ikuspegi monumen-
talaren eraikuntzan lagundu duten hiri-altzari sinbolikoak.

119 Kontrako ahots batzuk ere agertu ziren Udaleko bilkuretan. Alde batetik, ez zuten nahi 
beheko paragrafoan aipatuko dugun mendixka artifiziala kentzea (zuhaitzak itsasoko haizetik 
babesteko egin baitzen). Bestetik, zinegotzi batzuek ezinbestekotzat jo zituzten lehen mailako 
beste obra batzuk: argiztapen publikoa, Ulia zein Loiolako errepideak edota auzo deprimitue-
tako hobekuntzak. Horrela, bizitza oparoa zuen hiriak ezin zuen «alferrikako gastuak» onar-
tzen jarraitu une oro, alde batera utzita populazio masa handi baten beharrizanak.
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Alderdi Eder parkearen konfigurazioak, ostera, ez du iraun bere horretan 
gureganaino. Ducassek mendixka batekin babestu zuen lorategia, berak jarri 
nahi zuen landaretzak itsasoko haizea eta neguko ekaitzak jasango ez zituela 
eta; «Monte Ruso» izena eman zioten. Arbolaz beteriko basotxo oparoa, ko-
bazuloak eta itsasorako ikustokia zeuzkan. 1813ko sutearen ehungarren urte-
muga gogoratzeko asmoz, monumentu bat kokatu nahi zuen Udalak bertan. 
Lehiaketan, Javier Luque eta Julián Apraiz arkitektoak izan ziren garaile, Pi-
que eskultorea lagun zutela, «Zubieta» izeneko proposamenarekin. Karra-
rako marmol harriaz, azpioinarri triangeluarra erabiltzea pentsatu zuten hiru 
pasarte historiko ezagun oroitarazteko. Horrez gain, lau txirikorda zeuzkan, 
hiriko sutearen datarekin. Goiko partean, urreztaturiko brontzezko koadriga. 
Monumentuak ez zuen inortxo ere asebete, eta handik kentzea erabaki zuten; 
ondorioz, berriro ere arkitekturak eta hiri-altzari bereziak gelditu ziren itsas-
bazterreko hiri-espazio esanguratsuetako sinbolo gisa, ur-ertzetako eraldake-
taren lekuko.

Kasinoarekin eta Alderdi Ederreko parkearekin gertaturikoaren antzean, 
Urumearen bokalean, eraikuntzako proiektu berberean zetozen Viktoria Eu-
genia antzokia eta Maria Kristina hotela. Eraikin enblematikoak ez ezik, biak 
ere aldi berean itsasbazterreko eta ibaiaren ertzeko hiri-espazioa egituratzen 
duten hirigintza-prozesu baten barneko elementuak dira. Horrek adierazten 
digu, argi eta garbi, hirigintzarekin oso lotuta daudela eraikinak Donostian:

«Forman […] un conjunto inseparable como parte de un mismo espa-
cio dentro de la ciudad cual es el de los jardines de Oquendo junto al río. 
Ambos fueron inaugurados en el año 1921 con el fin de dotar a San Se-
bastián de nuevos elementos que contribuyeran al desarrollo de su princi-
pal industria: “reconocida en el extranjero con la denominación de indus-
tria del viajero”»CXII.

Donostiako «Sociedad Anónima de Fomento»k hiriaren erdigunean ko-
katu nahi zuen hotela, baina itsasoarekiko perspektiba galdu gabe. Antzokia-
ren kasuan, erdigunearekiko hurbiltasuna egoki ikusten bazen ere, paseale-
kuak eta lorategiak izango zituen lurzoru propioa hobesten zuten. Horrela, 
Miramar kaleak, Askatasuna etorbideak eta Kontxako pasealekuak mugatu-
tako triangelua aukeratu zen hotela eraikitzeko, eta antzokia Zurriolako lora-
tegietan eraiki zen. Batzuen ustez, ordea, ez zen bidezkoa «Kontxako trian-
gelua» esaten zitzaion ur-ertzeko espazio esanguratsuan hotel bat eraikitzea. 
Ondorioz, hotela antzokiaren toki berean kokatzea proposatu zuten egitas-
moaren bultzatzaileek:

«Este paseo situado junto al río Urumea, en el tramo de su desemboca-
dura al mar, había aumentado considerablemente su área debido a los te-
rrenos ganados al mar con el Ensanche de la parte oriental de la ciudad, lo 
que hizo posible la continuación del paseo de la Zurriola en el paseo de 
Salamanca. No obstante y dado que especialmente el hotel necesitaba de 
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las vistas al mar, se hacía preciso implantar los edificios en una alineación 
muy cercana a la orilla del río con lo que la anchura del paseo quedaba 
inevitablemente reducida. Para que esto no ocurriera la citada Sociedad 
[de Fomento] planteó como solución ejecutar por su cuenta las obras ne-
cesarias para un nuevo encauzamiento del río con el fin de ganar al mar 
una superficie análoga a la que se solicitaba para la construcción de los 
edificios […], y de este modo conseguir devolver al paseo su amplitud 
anterior»CXIII.

Ordainetan, «palmarium» edo negurako pasealeku sabaidun bat eraiki 
zezatela nahi zuen Udalak. Aitzitik, Espainiako estatuko administrazioak ga-
larazi egin zuen proiektua, ibaiko uretan sor zitezkeen arazoak ikusita, obrek 
ez baitzioten arretarik eskaintzen nabigazioa hobetzeko plangintzari. Behin 
betiko proiektuak lurzoru berberean aurreikusi zituen hotela eta antzokiaren 
eraikuntza, baina eraikuntza-lerroa atzeratuz, eraikinen eta Okendo kalearen 
artean bi ilara zuhaitz onartzeko beste. Hotelaren planoak Charles Mewes ar-
kitekto frantsesari eskatu zizkioten eta antzokiaren aurreproiektuaren lehia-
ketan (arkitekto donostiarren artean) Francisco Urkola aukeratu zuten. Mo-
dan zegoen orduan galdutako Espainiako inperioaren handitasuna «atzerritar 
estilo»en kontra berreskuratzen zuen «neo-platereskoa», elementu apainga-
rrietan gehiago konposizio arkitektonikoan baino120. Fatxada garrantzitsue-
nek eta sarrera nagusiek aurrea erakusten zieten ibaiertzeko pasealekuari, eta 
atzealdeak lorategietara ematen zuen. Estruktura hormigoi armatuz eginikoa 
bada ere, garaiko ohiturari jarraiki, harearria eta harlandua erabili zituzten fa-
txadetan. Viktoria Eugenia antzokiaren aldean, Maria Kristina hotelaren es-
tilo eklektikoa askoz kosmopolitagoa da, internazionalista eta frantses era-
ginduna. XX. mende hasierako eklektizismoan mugimendu biek hartu zuten 
parte, eta biak ere adierazgarriak izango dira Donostian, ibaiertzeko hiri-
egituraketan.

Eraikin bien arteko espazio publiko urbanoan Okendoko lorategiak 
agertu ziren, Marcial Agirreren monumentua izan zen (1895) bertako ele-
mentu eskultorikorik enblematikoena, Okendo almirantearen omenez. Zuzki-
dura herrikoi eta instituzionalaz eraikia, errealismo klasizista eta neorrena-
zentista elkartzen ditu, eta sinbologia anitza agertzen du oinarri erraldoian 
(gerraren eta itsas armadaren alegoriak, bere bizitzako pasarteak eta baxuer-
liebeak). Mutrikuko eta Ereñoko harria erabili zuten, eta, ondoren, Bartzelo-
nan moldekatu zituzten igeltsuzko estatuak.

Bestalde, aipatu dugun espaziotik oso gertu, eta ibaiaren beste ertza aldi 
berean Gros, Zurriola eta zabalgunearekin lotzeko zubiaz gain, Kursaaleko 

120 Motibo loredunak eta platereskoaren medailoiak bustoekin agertu ziren, Tragedia, Mu-
sika, Dantza eta Komedia irudikatzen dituzten José Iñiguezen talde eskultorikoekin, hiruki 
erako frontoietan. Arkitektura horren ezaugarriak dira solairu nagusiko terrazak eta frontean 
busto handiak dauzkaten dorreak ere.
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kasinoa ireki zuten 1922an121, populazio udatiarraren «itsas tradizioa» area-
gotu ahala ur-bazterreko lurrak irabaztearekin batera. Lehiaketaren sari nagu-
sia Pariseko M. Augusto Bluysen arkitektoari egokitu zitzaion. Frantses gus-
tuko eklektizismoa erabili zen hemen ere, garaiko modak hobesten zuenaren 
arabera, arrisku originalik hartu gabe. Hori bai, Mª Carmen Rodríguez So-
rondok dioskunez, bultzada ematen zion itsasgainean sinbolikoki aurrera 
egingo zuen zabalgunearen martxari, beren-beregi itsasbazterrean aukeratu-
riko orubean. Eraikin horrek, kokapenik apartekoenean egonagatik ere, ez 
zuen errotu sustrai irmorik Donostiako idiosinkrasia urbanoan eta, beraz, 
ez zuen denboraren iragana zutik jasango; XX. mendearen 70eko hamarkada 
hasieran eraitsi zuten 122. Bestelakoa izan zen Alderdi Ederreko Kasino Han-
diaren etorkizuna, Donostiako eraikinik ezagunenetakoa.

1927an Donostiako Udalak Alderdi Ederreko kasinoaren eraikina hartu 
aurretik (1923tik galdua zuen jolaserako funtzioa), udaletxeko instalazioak 
urriak zirela eta, izan zen utopiaz beteriko proiekturik. Bilboko itsasadarrean 
Areatza aldeko zati bat estaltzea proposatu zen bezala —Parisen eta beste hi-
riburu batzuetan XIX. mendean ohikoak ziren galeria komertzialak ezar-
tzeko—, Donostian ere zilegi ikusi zuten Santa Katalinako zubitik Maria 
Kristina zubiraino zihoan Urumearen zatia estaltzea, Udalaren sail batzuk 
bertan biltzeko. Zorionez edo zoritxarrez, ibaietako ur-ertzekin eta modernis-
moaren garaiko paisaia urbanoekin horrenbesteko harremana izan zuten beira 
eta burdinazko egiturak zituzten pasadizo horiek ez ziren gauzatu ez Bilbon 
ezta Donostian ere.

Urumeako zubietan ikusi dugunez, nahiz eta eraikuntzako prozedura 
eta material berriak ezagutu (hormigoi armatua, etab.), zabalguneko zein ur-
ertzetako hainbat eraikin enblematikoen eraikuntzan erabilitako material no-
bleen artean oso preziatuak ziren izaera, kolore eta ehundura desberdineko 
harriak eta harlanduak123. Maiz Euskal Herritik bertatik ekarrita, Mutrikuko 

121 Jolasaren debekua zela eta, antzoki eta zinematografo funtzioak soilik mantendu zi-
tuen.

122 Haren lekuan etxebizitzak egin nahi izan zituzten. Hala ere, 1964an nazioarteko lehia-
keta ireki zen beste eraikin bat aukeratzeko asmoz. Kaliforniako Lubycz-Nycz arkitektoaren 
taldeak irabazi zuen, eta brasildar batzuei eman zieten bigarren saria. Nabaria zen aurreproiek-
tua bideratzeko botere ekonomikoa izango zuen promoziozko entitate baten gabezia, eta, gai-
nera, ezinezkoa zen Ameriketako Estatu Batuetako taldearen asmoa gauzatzea. 1970ean talde 
brasildarraren ideiak ekarritako aldaketek ere atsegingarritasuna gutxitu zioten zeharo. Beste 
lehiaketa bat iragarri zuten orduan, arkitekto talde murriztua gonbidatuta. Ondorioz, J.A. Co-
rrales Gutiérrezek eta R. Vázquez Molezúnek osatutako elkarteari eskatu zioten proiektuaren 
lanketa; L. Peña Gantxegi ere gehitu zitzaien horiei ondoren. Euren egitasmoak dorre bat plan-
teatzen zuen hotelaren eta etxebizitzen arteko elementu egituragarri garrantzitsu gisa, baina, 
beste instantzia batzuekin izandako desadostasunak medio, dorrea desagertzeak interesa ken-
duko zion proiektuari. Izan ere, Kursaala eraitsi zutenean ez zuten definitu hurrengo eraikinak 
zein estilo eta zein funtzio izango zituen (M. C. Rodríguez Sorondo).

123 Ehun urte geroago kontrakoa gertatu zen, neurri batean, Txillida eta P. Gantxegiren 
Haizearen orrazian.
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harriaz edota Ereñoko marmol arrosaz gain, ia ezinbestekoak izaten ziren 
Donostiako Ulia mendiko harearria eta Igeldoko harrobietako kareharri ur-
dina. Ulia eta Igeldo, hain zuzen ere, Donostiak itsasbazterreko badiarekin 
muga egiten duen lurmuturretan, ezagunak izango dira eraikuntzarako harria-
ren iturburu izateaz gain turismoarekin eta ur-ertzetako paisaiaren egituraketa 
esanguratsuarekin erlazionaturiko beste jarduera batzuengatik ere; jolas-
parke eta aisialdirako gune bihurtu ziren XIX. eta XX. mendeen arteko mugan.

Aristokraziaren eta burgesiaren handitasunaren adierazle izango dira 
Igeldo eta Ulia mendietako zein Martuteneko jolastoki eta parke jostaga-
rriak ere124. Mende bat iraganda, Zurriolako hondartzatik Pasaiako portu-
raino iristen den natura-parkean barneratu da Ulia mendia. Martuteneko 
«Campos Elíseos» jolas-parkea ere desagertu zen, eta Igeldo mendia izan 
zen, hain zuzen ere, XIX. mende amaieran eta XX.aren hasieran loratu zuten 
asmo aitzindarien jarraitzaile bakarra; turistentzat gauzarik erakargarriene-
takoak izan ziren funikularra eta Kontxaren badia gaineko bista ederrak. 
Duela ehun urte sortu zuen elkarte pribatu berberak kudeatzen du gaur 
egun ere, garai onenetako xarmari eutsi nahian. Izan ere, garaiko berrikuntza 
eta aurrerapen tekniko eta teknologikoen125, bisitarientzako liluraren eta pai-
saia zein ingurune natural esanguratsuen arteko sintesia ziren jolas-parkeak, 
eta hiru elementu horiek itsasoaren gertutasunarekin osatzen ziren Donos-
tian, ur-bazterreko paisaietan126. Ulia mendian, esate baterako, 1907an, par-
keari bultzada emateko transbordadore funikularra jarri zuten, mendiaren 
mutur batetik bestera jendea airez garraiatzeko, altuera hartatik ikusta zite-
keen panoramaren balio erantsiarekin127. Izan ere, Donostian izan zuten no-

124 Urgull mendian, hegazkin txikiak lurreratzeko aerodromoa proposatu zuten hiritar ba-
tzuek, etorkizuneko garraiobide erabiliena hegazkina izango zelakoan. Askoz geroago, 1955ean 
inauguratu zen Hondarribiko aireportua, itsasbazterreko lursail lauetan.

125 Donostian aisialdirako garatu ziren modernitateak bultzaturiko aurrerapen horiek; Bil-
bon, aldiz, meatzeen ustiapeneko lan-paisaia kultural eta etnografikoei atxikiak gelditu ziren, 
Arboledako kasuan, adibidez (Reineta).

126 Gai honetan interesa dutenek eta, batik bat jolas-parkeen, ur-parkeen edota parke tema-
tikoen desberdintasun teorikoak ulertu ahal izateko, ikus: ANTON CLAVÉ, Salvador. Parques 
temáticos. Más allá del ocio, Bartzelona, Ariel, 2005. Oraintsu ari da prestatzen gaiari alderdi 
estetiko eskultoriko eta monumentaletik eusten dion tesia: CIORDIA GARRIDO, Sergio. Par-
ques temáticos: componentes, procesos y metodologías para elaborar la tematización. Análi-
sis de la atracción «Templo del Fuego» de Port Aventura, Euskal Herriko Unibertsitatea, Arte 
Ederren Fakultatea, Eskultura Saila.

127 Torres Quevedok asmatutako bitxikeria, Uliakoa zen egikera hartako ia bakarra (beste 
antzeko bat zegoen Kanadako Niagara ibaiaren gainean). Aire-transbordadorea gutxi gora-
behera hogei urtez izan zen martxan. Ondoren, Uliako jolas-parkearen gainbehera etorri zen. 
Tibidaboko parkea zen Uliakoak Bartzelonan zuen anaia nagusia, Laurentino Gomezen ustez, 
eraikitzeko baimena zertxobait geroago eskatu arren. Han ere, oraindik funtzionamenduan di-
rauten tranbia eta funikularra jarri zituzten, jolas mekaniko harrigarriekin batera. Temple del 
Gagrat Cor (Jesusen Bihotzaren Tenplua) mugarri sinbolikoa izan zen; 1902an hasi ziren erai-
kitzen eta 1961ean amaitu zuten.
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labaiteko presentzia lorategiek, ur-jolasek, pasealekuek, tenisean eta beste 
kiroletan aritzeko zelaiek, jatetxeek, landetxeak128, tranbiaren edota denbora-
pasako trenbide elektrikoen129 eta bestelako azpiegituren artean bertako 
historiarekin ustez harremana zeukaten antolamendu tematikoek, eta go-
gora ekartzen zuten itsasoarekin eta ur-ertzekin izandako hartu-emana:

«Mendiaren gailurra zen bigarren muinoaren inguruan hiru harkaitz 
handi zeuden, propietatearen ertzean, eta Peña del Águila, Peña del Balle-
nero eta Peña del Rey izenak eman zizkieten hurrenez hurren. Harkaitz haiek 
X. mendean talaia gisa erabili zituztela uste da, arrantzaleei baleak zetozela 
ohartarazteko, harrapa zitzaten. Talaia haien gainean plataformak jarri zituz-
ten, itsasoak ematen zuen ikuskizun bikaina begietsi ahal izateko»CXIV.

Udalak 1906an hasi zuen itsasoa eta baleak ikustatzeko duela zortzi mende 
existitzen zen talaia berreskuratzeko proiektua, orduan zeuden harkaitz mul-
tzoen gainean. Hiriko memorian gogoratzeari erakargarritasun turistikoa 
gehituko zitzaiolakoan, etorkizunerako hiriaren bilakaeran ezinbesteko ikus-
ten zituen Udalak toki abandonatu haren abantailak, batik bat ustiapen turis-
tikoari begira, itsasbazterraren hurbiltasuna aprobetxatuta. Ekimen horiek 
XX. mendearen erdialderaino jarraitu zuten, 1945-1950 urteen artean Ulia 
mendiko espazioak egokitzeko asmoarekin, Donostiako kostako estetika ur-
banoaren mesedetan.

Amara eta Loiolako ibarretan, Urumea ibaiaren bihurguneetatik gora 
eginez dagoen Martutene auzoan, urbanistikoki egituratu zuten landetxez 
osatutako zona bat, batez ere Donostia Hernanirekin lotzen zuen burdin-
bide elektrikoari eta tranbiari esker. Han gelditutako lursail zabal batzue-
tan, aisialdirako eta kirolerako parkea ezartzeko elkartea fundatu zuten 
XX. mendearen hasieran: Société Foncière et Inmobilière de Martutene130; 
ahaleginak egin zituzten Martuteneko instalazioek urtebete lehenago Pari-
sen ireki zuten Luna parkearen antza eduki zezaten. Kursaal kasinoCXV bat 
ere eraiki zuten jolas-parkearekin batera (Aldai arkitektoak kutsu exoti-
koarekin diseinatua), eta berehala «klase guztientzako dibertsio-leku» 
bihurtu nahi izan zuten, beharbada, haize arrotzaren lehen boladak sumatu 
zituztelako.

Denbora gutxiren buruan, Igeldoko parkea aurrekari garrantzitsua izango 
zuten, eta burgesiak itsasoaren gertutasunaz baliatzen jakin zuen, Martutene-

128 Itsasoaren ikuskizun aparta eskaintzen zen handik; gaur egun, etxe zaharraren harrizko 
hormek bakarrik diraute.

129 Tranbiaren burdinbideekin lotura zuen Ategorrieta aldean. Paisaia hartako ingurunean 
estropezurik ez egitea halabeharrezko baldintza zen; gainera, eraiki zuten garaiko gustura ego-
kitzen zen neo-euskaldun estilo arkitektonikoa erakusten zuen geltokia ere.

130 Garai hartan modan zeuden jokoen artean, ikusmira handia sorrarazten zuen urarekin 
erlazionatutako Water-Chute zeritzonak.
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ren gainbehera eraginez131. «Auzoa aldatzen hasi zen, eta lantegi eta tailer 
txikiak sortu ziren. Hainbat erlijio-kongregazio behera joan ziren eta eskola 
batzuk zabaldu zituzten. 1948an kartzela berria inauguratu zuten inguruan, 
lehen Ondarretan zegoen kartzela ordezkatu zuena»CXVI. Lurzorua merka-
tzearekin batera, langileria eta industria-jarduerak ere finkatu ziren; gaur 
egun, etxebizitzako bloke handiekin eta nekazaritzako arrasto bakunekin tar-
tekatzen dira industria-pabiloiak. Izan ere, hirietako metropoliek beren ingu-
runeetara «jaurtitzen» dituzten azpiegitura eta zerbitzuekin modelatutako 
paisaia hibridoen ereduak anitz dira Euskal Herriko bazter orotan. Donostian, 
Urumea ibaian gorako lurretan atzematen dugu fenomenoaren irudirik adie-
razkorrena; Bilboren kasuan, berriz, Txorierri araneko erreserbako lurrak 
dira adibiderik behinenak. Hirietako «atzealde» horiek ezkutuan mantendu 
nahi izan diren «orban zikin»en hartzaile dira zenbaitetan, Donostian indus-
triarekin edota, modu konkretuan, Ondarretako kartzelarekin gertatu zen le-
gez, itsas ondotik barnealderantz aldenduz.

Bitxia bada ere, Donostiako eta batez ere gaur egungo metropoliko hain-
bat auzok antzina bertan izandako nekazari-giroko baserrietatik hartu dituzte 
izenak. Tradizioari loturiko egitura produktibo horiek ibaiertzak erabiltzen 
zituzten baratzeak ureztatzeko eta abeltegiak jartzeko, eta hiriaren hornikun-
tza zen haien funtzioetako bat. Martuteneko paisaia ere basoz eta harkaitzez 
inguratua zegoen, ondoren tontorrean eraikitako jauregitxo erromantikoekin. 
Bilboko metropoliko auzo batzuek, aitzitik, XIX. mendean itsasadarraren er-
tzean ezarritako enpresaburu batzuetatik ere hartu dituzte izen toponimo mo-
dernoak (Urbinaga, La Iberia…), batez ere industrializazioaren eraginez sor-
turiko gune berri eta dentsitate handikoetan. Paisaia utopikoaren ikuskizun 
bitxia beraz, laster ordezkatu zuten fabrika itzelek Bilbon.

Itsasoarekin muga eginez, Ondarretako hondartzaren gainean XII. men-
detik ezagutzen zen Hieldoko herrixka. Itsasoari begira zegoen talaian, itsa-
sargia eraiki zuen Donostiako kontsulatuak XVIII. mendearen amaieran132. 
Itsasbazterreko gida-elementu benetan sinbolikoa bertan behera laga zuten, 
funtzionaltasuna galtzen baitzuen behe lainoak oso maiz estalita, nahiz eta 

131 1925erako erabat abandonatua zegoen; 1949an parkearen historia bukatutzat eman 
zen, agustindar errekoletoek lurrak erosi zituztenean. Hirien metropolietako lurrak merka-
tzearekin batera, komentu eta ikastetxe ugari agertu izan dira mendi magaletan, eta horiek ere 
hiriguneetatik «atzealde»etara eraman izan dira, zio ekonomikoak eraginda, XX. mendearen 
erditik hona.

132 Kai bat eraikitzea eta Igeldoko itsas ahoa ixtea ere proposatu zuten. Azkenean, itsasar-
gia baino ez zuten egin. Antzina, sua edo argiontzi bat ipinita zeukaten Urgull mendiko gazte-
luan, eta itsasargi funtzioa betetzen zuen porturako bidean. Itsasoan nabigatzeko argi hori San 
Pedroko kofradiak zuen jarria; 1491n sortua zen kofradia hori, eta maisuen zein ontzi-jabeen 
zerbitzuan zegoen. Lehenagotik, Santa Katalinako Itsasgizonen Kofradian zeuden bilduak 
arrantzaleak zein marinelak; XII. mendekoa zen azken hori. Itsaso bidezko joan-etorrietan 
zaintzea zen haren eginkizuna, kaien mantenuaz eta konponketaz ere arduratu beharra bai-
tzuen.
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garaiko onenetakoa izan133. Lehen Gerra Karlistan, Britainia Handiko errege-
ontzidiak gotorleku bat eraiki zuen itsasargiaren azpian: «Fuerte de la Fa-
rola», artilleria piezak babesteko. XX. mendearen hasieran, metereologia-
behatokiarekin batera jolas-parkea ezarri zuten; itsasargi zaharra eraberritu 
eta begiratoki bilakatuta, hasiera eman zitzaion mendiaren metamorfosiari, 
udatiarrentzat eta turismoarentzat pentsatuta134. «Monte Igueldo» sozietate 
anonimoak zeuzkan lurretan atzerritarrak erakartzeko asmoz, faro zaharrari 
laugarren solairua gehitu zioten apaingarri gisa, eta leiho handiak ireki, sa-
baiko terraza eta ertzetako dorre txikiagoekin, Erdi Aroko gaztelu baten an-
tzean; inguruan jatetxe eta bestelako baliabideak zituen, bertatik begitandu 
zitekeen paisaia miresgarriaren erdigunean: «lehenik eta behin, hiria, bere 
badia, Santa Klara irla eta ondoko mendiak; Oriamendi, Urgull, Ulia eta 
zertxobait urrunago, Jaizkibel. Itsasoko aldetik, berriz, euskal kostaldeko 
zati handi bat ikusten zen, Matxitxako lurmuturretik Biarritza arte»CXVII.

Handik Pasaiako portura sartzeko karga-ontzien ikuskizuna ere egunero-
koa da, Bilboko Abran gertatzen den bezala. Aipaturiko autorearen deskriba-
pen horrek ongi adierazten du Donostiaren eta, konkretuki, Igeldoren koka-
gune naturala itsasbazterrean. Beste tokietan bezala, bertaratzeko funikularra 
inauguratu zen 1912an, Huizi ingeniariak proiektatua. Urte gutxiren buruan, 
uda-pasa etorritako aberatsek txaletak eta jauretxeak egin zituzten mendi-
magalean (haietariko asko desagertu eta apartamentuak eraiki dituzte), garaiko 
estilo arkitektonikoen adierazle: klasizismoa, modernismoa, eklektizismoa, re-
vivalismoa («neo-erromanikoak» eta «neo-gotikoak»); Errenazimentuko tanke-
rakoak ziren, eta baita «neo-ingeles», «neo-barroko» eta «neo-euskaldunak» 
ere. Bilbo ondoan nahiko abandonatua zegoen Artxanda mendian ere Igeldo 
mendiarekin nolabaiteko antzekotasuna izan nahi zuen zona prestatu zuten, bai 
zerbitzuen aldetik eta baita alderdi estetiko-estilistikoak kontuan hartuta, eta 
paisaiaren aldetik bien arteko distantziak kenduta. 1915ean ireki zuten berta-
rako funikularra; «skating» pistak, kasinoa, dantzatokia, zinematografoa eta 
kristalezko galeriak zituen. Denborak aurrera egin ahala, bazterrak bete zituz-
ten jatetxe berriek, kirolerako instalazioek eta ikastetxeen egoitzek. Donostian 
Uliako kasuan aipatu dugun legez, Igeldon ere bizpahiru zona bereizten dira; 
itsasoarekiko aparteko perspektibak markatzen dituzte, eta hala moduzko ana-
basa estetiko kaotikoa erakusten dute, beste garai batzuetako hondakin histo-
riko sinbolikoekin eta haien inguruan sortutako egitura berriekin:

«Hiru muino bereizten dira han. Lehen muinoaren gainean dago dorrea. 
Haren inguruan daude hotela (lehen kasino-restauranta zena) eta atrak-
zioak. Bigarren muinoan, etxola bat eta radio San Sebastián irratiak 1924an 

133 Pironcely ingeniariak diseinatutako itsasargi berria XIX. mendearen erdialdean jarri zu-
ten, mendiaren saihetsean.

134 Gaur egun, Igeldo mendira igotzea kasik denboran atzera egitearen tankerako zerbait 
izan daiteke, mantentzen duen usain estetiko harrigarria dela eta.
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jarri zituen antenak daude. Hirugarren muinoan, baso txiki bat dago, eta, 
haren ondoan, Alaia izaneko jatetxe txikia, lehen Atalaya edota El Pinar 
izenez ezagutzen zutena, 1965ekoa. Itsasargitik datorren bideak luzetara 
zeharkatzen du eremua, eta Muitzan egiten du bat Donostia eta Igeldoko 
herria lotzen dituen errepide nagusiarekin»CXVIII.

Era batera edo bestera, Donostian lehendabizi udatiar zein atzerritar di-
rudunentzat eta gero klase sozial anizkoitzentzat ezarri ziren aisialdirako jo-
las eta denbora-pasako parkeek ere uraren hurbiltasunak eskainitako paisaiak 
baliatu zituzten, eta XIX. mende amaierako eta XX.aren hasierako hirigintza-
ren atalik bitxienetako bat idatzi zen horrela. Igeldo eta Ulia mendiek eskura 
zituzten itsasbazterreko onurak. Martutenek, aldiz, ibai-ertzari lotutako ba-
lioak kudeatu behar zituen. Itsasoko lehen lerroetatik aldenduta, Martutene 
eta Uliakoa gainbehera erori ziren turismoaren gorakada pasatu ostean. 
Igeldo mendiak Donostiako itsasbazterreko argazkirik tipikoena erakusten du 
oraindik, perfil ikusgarriarekin, Kontxako badiaren mendebaldean.

Ikuspegi materialista eta produktibotik, turismoaren «kultura-industria» 
sostengatzeko premiazkoa zen Donostian Kantauri itsasoak eta Urumea ibaiak 
ureztaturiko balio handiko paisaien esplotazioa, bertara heltzeko garraiobide 
eraginkorren laguntzaz. Itzelezko kontrakotasunak txertatuz, Bilbok behar-
beharrezkoa zuen meategietatik itsasorako zein ibairako garraioak eta altzai-
ruaren industria, eta, ondorioz, itsasadarrari eta burdindun mendiei loturiko 
estetika industrial oparoa garatu zuen. Donostian, aldiz, arrazoi berberagatik, 
ezinbestekoa zen industria begietatik ezabatzea. Hala ere, XIX. mendearen 
80ko hamarkadan bazen lantegirik Donostian, eta horrek estilo-, estetika- eta 
funtzio-nahasketa adierazkorrak eragiten zituen itsasbazterreko ur-ertzetan:

«Se daban juntamente edificios industriales, en general pequeños talle-
res, y zonas residenciales tanto de casas sencillas como de construcciones 
más suntuosas. […] La actitud municipal fue semejante a la mantenida en 
el barrio de Gros: respetar lo existente, pero introduciendo en esta ocasión 
un mínimo ordenamiento destinando la zona de la actual playa de Ondarre-
ta para viviendas unifamiliares de lujo que fueron construyéndose a lo lar-
go de las dos primeras décadas del siglo XX»CXIX.

Industria gehientxoenak itsas merkataritzarekin, salerosketako produk-
tuekin eta itsas garraioarekin elkartutako jardueretan zebiltzan. XIX. mendea-
ren azken urteetan, udalerrian bertan hartu zuten lekua fabrika handi samar 
batzuek, Antiguako Benta Berrin. Lizarriturri xaboiak, Louit jangarriak, Kutz 
garagardoak135, La Fe, La Providencia edota La Esperanza zein Rezola ze-

135 Eugenio Elgariestak proiektatu zuen hormigoi armatuzko eraikina 1921ean, Pasaiako 
portuko industrien eraikuntzan lan egin zuen arkitektoak. Hasieran Ategorrieta inguruan baze-
goen ere (aldamenean lorategiak eta zuhaiztia zituela, jendearen aisialdirako itsasbazter horre-
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mentuei136 gas-fabrika eta Tabakalera gehitu zitzaizkien; azken hori lehenda-
bizi Atotxan, tren-geltokiaren ondoan, eta gero Amaran. Trena ere garrantzi-
tsua zen udatiar gehiago erakartzeko eta langile etorkinak ekartzeko137. 
1887an Donostian zebilen hiri-tranbiak ere bidea errazten zuen hirigunetik 
Pasaiako eta Errenteriako industriaguneetara; laster iritsiko zen, gainera, El-
goibar, Eibar eta Bilbora ere. Orografiaren eraginez, hiriguneetan sartzeko 
ibaiarekiko norabide paraleloak mantendu dituzte trenbideek Donostian, eta 
horrek ere baldintzatu du hiri-espazioaren konfigurazioa.

Aparatu industriala, hortaz, neurri batean garrantzitsua izan da Donos-
tian, nahiz eta sinbolikoki presentzia larregirik ez eduki agertoki urbanoaren 
irudietan. Oriako ibarrean, adibidez, papertegiek erakutsi zuten irudi homo-
geneoaren aldean, Donostiako heterogeneotasuna salatu digute Maite Ibañe-
zek, Alberto Santanak eta Marta Zabalak:

«Como contrapunto a esta “uniformidad” productiva, hallaremos el cin-
turón de San Sebastián, donde la diversidad sectorial alcanzará su máxima 
expresión. No en vano, Renteria ha merecido el calificativo de “Manches-
ter guipuzcoana”. Industrias del plomo, alimentación, textil y papeleras en-
contrarán en la villa un marco óptimo de emplazamiento, debido sin duda a 
los beneficios que reportaban el vecino puerto de Pasaia y su proximidad 
a la frontera»CXX.

Urumea itsasadarraren ertzetako gas-fabrika eta tabako-fabrika izan zi-
ren, hala ere, hiriko industriaren ikur garrantzitsuenetakoak. Biak ere publi-
koak ziren; gas-fabrika hiriko argiztapena berritzeari lotu zitzaion, zuzenki, 
hasiera batean. Bordier Marcet sistemaren bitartez, paretetan finkaturiko 
edota soketatik zintzilikaturiko ehunen bat farol zeuden jada 1861ean 
(1908an argiztapen elektrikoak aurrekoa ordezkatu zuen arte). Fabrika be-
rriaren instalazioak, izan ere, bizpahiru tokiren artean aukeratu behar izan 
zuen Urumearen bi alderdietan. Azkenean, Amara aldeko padurak aukeratu 
zituzten, urbanizazioaren aurreikuspenetatik erabat aldenduta. Hizkuntza es-

tako zonarik oparoenetakoa), Benito Kutz Estrasburgoko garagardoen eta izotzaren fabrika 
Antiguara eraman zuten, bertan industria-pilaketa handia agertu ondoren. Zeuzkan hiru gorpu-
tzei dorre adierazgarria gehitu zitzaion, garaiko tipologia arkitektoniko espezifikoei jarraiki. 
Izan ere, prozesu produktiboaren beharrizanak antolaketa bertikala eskatzen zuen. Benta Be-
rriko lursailetan desagertu egin ziren arrasto horiek guztiak etxebizitzen kokapen masiboare-
kin, eta betirako ezabatu ziren Donostiako itsasbazterreko paisaiaren presentzia fisikoak.

136 Portland zementuek planta berria jarri zuten Añorga aldean 1901ean. 1929an labe mo-
dernoak eta beste zabalgune batzuk gauzatu zituzten, enpresa sozietate anonimo bihurtzearekin 
batera. Lantegiaren eta bizitokiaren arteko sinbiosiaren lekuko, kasu hauetan ongi adierazten 
zen langileen koloniak egitura industrialekin zuen elkarbizitza, ikonografia aldetik (tximiniak 
eta elizako kanpandorrea teilatuen gainetik altxatuta).

137 Tren-geltoki zaharra 1863. urtean eraiki zuen Letourneur-ek, eta ia hogei urte geroago 
konpondu zen. Trenbidea estaltzen duen markesina Eiffel frantses ingeniari ospetsuaren taile-
rrak diseinatu zuen.
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tilistiko klasizistaren lekuko, Joaquin Lopetegik bi isuriko teilatua zuen «L» 
antzekoa planteatu zuen, hormigoi armatuzko bobedak zituena, beste zenbait 
labe eta ikatza gordetzeko biltegiekin (Asturiaseko ikatza heltzen zen Pa-
saiara).

Tabako-fabrika ere XIX. mendearen azkenaldi hartan eratu zen (1878), 
eta R. Kortazar arkitektoak hamar urte lehenago eraikitako tabako-biltegia 
ordezkatu zuen. 1881eko eraikina Mauro Serret-ek proiektatu zuen, eta Egia 
auzoko San Frantzisko pasealekuan ezarri zuten (Urumea itsasadarraren er-
tzean eta tren-geltokiaren ondoan). 1913an inauguratua, ukitu plateresko zein 
modernistak nabarmentzen zaizkio fatxada esanguratsuetan eta elementu 
apaingarrietan, eta batik bat sarrera nagusiko portada monumentala azpima-
rratu behar da (koroa errepublikarra da buru atearen goialdean). «A fin de ar-
monizar la parte económica e industrial con la artística o la belleza, la Taba-
calera recuerda por sus dimensiones, diseño y aspecto exterior un gran 
conjunto palacial, en el que difícilmente se adivina el objeto para el que fue 
creado y la función que mantiene aún en nuestros días»CXXI. Eredu industrial 
erabatekoarekin baina errege-fabriken antzeko morfologiaz, Gipuzkoako eta, 
oro har, Donostiako industria-ondarearen adierazgarri esanguratsuenetako 
horrek lanerako espazio arrazionalak antolatzen zituen, jauregi-lantegien 
estetika eta industriaren formula arkitektonikoak elkartuz. Gaur egun, arte-
adierazpide plastikoen erakustoki izatearen funtzioarekin berreskuratu da, 
zorionez, Donostian bultzatu nahi diren proposamen artistikoen proiektu za-
balagoaren baitan.

Orotara, benetan eskasak dira itsas ondoko edota ibaiertzeko lantegiek 
erakusten dizkiguten argazki edo margoak, kasurako Bilborekin alderatuz. 
Donostiaren estanpa sinbolikoetan, bestelako eraikinek eta paisaiek ordezka-
tzen dute industria arbuiagarriaren lekua. Aitzitik, etxebizitza dotoreak erai-
kitzeko itsasoari lurra irabaztea izaten zen ametsik errepikakorrena, eta Kor-
tazarren planoak imajinatuko ez zituen beste zabalgune-proiektu batzuk 
ugaritzen ziren bai itsasbazterrean eta baita hiri-paisaia esanguratsuak era-
kusten zituen ibaiaren ertzetan. Horietako bat zen Ekialdeko zabalgunea, 
Urumearen bokaleko ezkerraldean itsasora gerturatuta. Era berean, Amarako 
zabalguneak Santa Katalinako zubitik Ehunurteurrenaren plazarainoko lur-
sailak hartu zituen; hain zuzen ere, itsasaldean eta ibaiertzetan planteatzen zi-
ren esku-hartze urbanoen mugarri gisa funtzionatu zuen Santa Katalinako zu-
biak. Urumeako ertzak betetzean, nolanahi ere, berebiziko garrantzia izan 
zuen trenbideak:

«Bilbon bezalaxe, geltokia ibiaren beste aldean ipini zuten, Belardiko 
eta Atotxako antzinako komentuko lurretan, hiriaren geroko hazkundearen 
norabidea markatuz. Halaber, Urumea ibaiaren ondoan doan trenbidearen 
diseinuak eskuineko ertza finkatu egin zuen. Horko euste-horma izan zen 
ibaiaren bokaleari forma ematen lehena. Ondorioz, Urumearen eskuinal-
deko geroagoko hedapenaren mugak ezarri zituen, trenbidearekiko paralelo 
diseinatu zelako»CXXII.
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Zabalgunearen eraikuntzaren bigarren fasean, Amara aldera luzatu zen 
hiria, Santa Katalina eta Ehunurteurrenaren plazaren artean, 1859an Ama-
ran portua ezartzeko erreserbatuak zeuden lurretan. Ibaia lerrokatzearekin 
eta haren zabalera murriztearekin batera, Frantziako pasealekua eratu zuten, 
jauregi moduko eraikuntza uniformeekin eta inguruan lorategi-espazioak 
zeuzkatela. Aldiriko trenaren geltokia jarri zuten ibaiaren paraleloan, zabal-
guneko bi etxaldeek beteko zuten lursailetan. Urte haietako egitasmorik 
adierazgarrienak ibaiertzean eta beronen bokalean urari espazioa irabaz-
teko egindako lanak dira, seguruenik; modu hartan, bai Urumearen ezke-
rraldeko eta eskuinaldeko Kortazarren zabalgunearen ondorengoak (ekial-
dekoa, Amarakoa, Antiguakoa edota Grosekoa) erraztuko zituzten lurzoru 
mordoa irabazi zen. Era berean, Udalak Urgull mendia erosi eta itsasbaz-
terreko Paseo Berria bultzatu zuen. Ekialdeko zabalguneak Urumearen 
eskuinaldean urbanizatu zituen lurrak Kursaaleko zabalgunearen oinarri 
izan ziren, eta, hurrengo urteetan, Gros auzoko eraikuntzak bideratu zi-
ren. M.ª Jesús Calvok agerian utzi digu zabalgune txiki baina garrantzitsu 
horrek izan zuen esangura hiria itsasbazterrarekin lotzeko, pasarte benetan 
emankorretan:

«Pese a la pequeña extensión de este ensanche, constituye una aporta-
ción importante a la urbanización de la ciudad: resuelve la canalización de 
la margen izquierda del Urumea, convirtiéndose en un elemento de forma-
lización del territorio; aporta nuevos espacios urbanos residenciales y de 
servicios y supone el plantear la utilización de los arenales de Gros en un 
momento (1873), en que la urbanización de los terrenos existentes al bor-
de de la carretera de Irún aún no había comenzado. Será el fracaso de esta 
parte del proyecto lo que ocasionará que el barrio de Gros se constituya en 
dos fases, con dos ensanches diferentes. […] La culminación del Ensan-
che Oriental la constituye la apertura del Paseo Nuevo (1912-1919), ronda 
marítima que une el puerto con el ensanche, rodeando el monte Urgull, y 
constituye una importante iniciativa en el intento de considerar dicho mon-
te como parque público, por medio de su integración en el conjunto urba-
no, y la construcción del puente del Kursaal»CXXIII.

Urgulleko itsasbazterreko espazio naturala berreskuratzeaz gain, aurre-
tiaz banatutako espazioak artikulatzeko eta mugak ezartzeko egoki ikusten 
dira parke edota lorategi erako gune publikoak, hainbat eremuren arteko erla-
zioak eta eragin-trukeak baldintzatuko dituztenak:

«La abundancia de espacios verdes y dotaciones proporcionan una es-
pecial riqueza a este espacio urbano, ya que, en parte, se relacionan con el 
establecimiento de límites para la ciudad, y, en definitiva, organizan y ar-
ticulan el espacio, previamente dividido. De este modo se sitúan en los 
bordes del ensanche planteándolos como solución de contacto con elemen-
tos paisajísticos fácilmente perceptibles, como el río Urumea, y la playa de 
la Concha. El arco más externo de unión entre ambos lo constituye la tar-
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día realización del Paseo Nuevo. […] La relación entre la Parte Vieja y la 
nueva se produce por medio de los jardines del Boulevard, y la de éste con 
el de Alderdi Eder, el bode de contacto con la bahía por el Oeste, median-
te el edificio singular del Casino —hoy Ayuntamiento—. En el extremo 
oriental, aparece otro espacio verde y de servicios de calidad: los jardines 
de la Reina Regente y de Oquendo, donde se sitúan el Teatro Victoria Eu-
genia y el Hotel María Cristina. […] Al Sur de la Avenida de la Libertad: la 
unión con la bahía y con el Urumea se realiza por medio de una franja de 
ciudad-jardín en bloques lineales y manzanas triangulares»CXXIV.

5.2.  GROS AUZOKO ZABALGUNEA: ITSASOARI IRABAZITAKO 
LURRETAN SORTUTAKO HIRIA

«Los clásico tonos azules y ocres de los mapas nos indican la 
existencia del mar y de los arenales. Un mar que se extendía por 
nuestro barrio de Gros llegando sus orillas a ser frontera con el 
convento de San Francisco, actual zona de Zuhaizti [Bilbon ere 
Frantziskotarren komentua hiribilduko errebaletan aurkitzen zen, 
ibaiaren bestaldean]; un mar que ocupaba todo el centro de la 
moderna ciudad permitiendo que en mareas vivas las aguas del 
Urumea se unieran a las de la Concha».

Javier SadaCXXV

Urumea ibaiaren eskuinaldeko ertzean, ekialdeko zabalgunearen jarrai-
pena izan zen Gros edo Kursaalekoa, aurretik aipatu dugun moduan. Lagasca 
ingeniariak Grosen ere Kortazarren zabalguneko traza geometrikoari jarrai-
pena ematea planteatu zuen, ez bakarrik Urumea ibaia bideratuz, baizik eta 
Ulia mendiaren azpiko hareatza zabaletan itsasoari lurrak irabaziz, hiri histo-
rikoaren ezkerraldean. Bertako obra enblematikoa Salamankako pasealekua 
izateak aldaketak eragin zituen udalerriak eraikitzeko zeuzkan arauetan138, 
ur-ertzetako paisaiak babesteko asmotan: «por su proximidad respecto al 
mar, no puede estar supeditado a las condiciones de altura a las que se someten 
las construcciones del resto de la población. La altura de los pisos habitables 
debe reducirse a 20 metros. Se aprueban los remates (como torrecillas)»CXXVI. 
Izan ere, «ekialdeko zabalgune» horretan Santa Katalinako pasealeku aldera 
zegoen lehenengo etxaldean, ur-ertzeko lerroari jarraituz, arkudun eraikin 
handia kokatu nahi izan zuten: «Gran Fonda Kursaal». «Mediante un nuevo 
murallón exterior se ganaban terrenos a la margen izquierda de la desembo-
cadura del río en los que se distribuían cuatro manzanas y un “square” a la 

138 Gaur egun hiri-antolaketatik kanpo leudekeen obra enblematikoak egiteko proposatzen 
dira dokumentu urbanistikoen unean uneko aldaketak.
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inglesa “que serviría de ornato al paseo de la Alameda y al de Santa catalina” 
[Donostiako udalerriko artxiboetan, 1871ko irailaren 6ko akta]».

1889ko lehiaketan, teknikari bat baino ez zen aurkeztu, hirigintzaren al-
detik sona handirik gabeko planoarekin. «Luis Aladren arkitektoa aurkeztu 
zen Gros auzoa antolatzeko “Itsaso aurrean” izeneko proiektuaz. Urumea 
ibaiaren eskuinaldean Zabalgunearen hedapen bitxia proposatzen da, 15 urte 
lehenago Lagasca ingeniariak Zurriolako hondartzari lurrak irabazteko aur-
keztutako eskemari uko eginez»CXXVII. 1892an, kostako murrua eraiki zute-
nean, hondartza ere erabat txikitu zuten, eta azalera hori are urriagoa izan zen 
Zurriolako urbanizazioaren ostean (1911). Hori ikusirik, hondartza berresku-
ratzeko proiektuak bultzatu zituen Udalak hurrengo urteetan eta hamarkade-
tan; horrela, 1944an hasi ziren Zurriolako lur-muturraren eraikuntza-lanak. 
Lau urte geroago bertan behera gelditu ziren, behar ziren harriak ezin zituz-
telako atera Monpaseko harrobitik139.

Bestela, hastapenean zeuzkaten premisak gehiegi aldatu gabe, aurrera se-
gitu zuen Kortazarren zabalgunearen eraikuntzak XX. mendearen lehen urtee-
tan. Antzinako Santa Katalina auzoan, ibaiaz bestaldean, Groseko zabalgu-
nea planteatzen hasi ziren Urumeako kanalizazioaren ostean, Zurriola ere 
hartuz. Han ere tailerrak eta biltegiak zeuden finkatuta XIX. mendearen 
amaieratik, Ulia mendiaren azpiko langileen etxebizitza gutxi batzuekin ba-
tera. Ondoren, ikastetxeak, hiltegia, ospitalea, zezen-plaza, komentu erlijio-
soak eta tranbiaren geltokiak agertu ziren. Alabaina, familia bakarreko txalet 
batzuk ere baziren itsasbazterrean, Inazio Deunaren elizaren inguruan. Etxe 
horietako asko desagertu egin ziren Zurriolako zabalgunearen obrak hastea-
rekin batera. Auzunea klase apalari begira proposatu bazen ere, klase ertai-
nak eta dirudunek baliatu zituzten itsasoko lehen lerroak. Horrela, urbaniza-
zio-proiektua baino gehiago, itsasoari irabazitako lur guztien ustiapen 
osorako programa bilakatu zuen Sociedad Inmobiliaria del Kursaal erakun-
deak, Mª Carmen Rodríguez Sorondoren esanetan.

Era berean, lorategi-hiriko arauak aplikatu zituen Udalak Kursaaleko 
etorbidearen eta itsasoaren artean eraikitzeko falta ziren lurzoruetan. 
XX. mende horren hasieran, Donostiako auzunerik garrantzitsuenetakoa iza-
teko aukerak zeuzkan Grosek, egoera urbanoaren aurreikuspenak aldatu zi-
tuztenean. 1919ko lehen lehiaketan saridunik izan ez bazen ere, 1922koan 
Matxinbarrena eta Díez de Tolosana izan ziren irabazle. Erdiguneko plaza 
batek itsasbazterreko txaletak ordenatuko zituen zezen-plaza eraitsi ostean; 
azkenean, gainera, itsasadarreko lursail libreei esker zezen-plaza mantendu 
egin zuten. Izan ere, guri zuzenean dagozkigun alderdi estetikoei dagokienez, 
epai argia ematen du M.J. Calvok: «Gros es un barrio que se degrada, social, 
morfológica y funcionalmente a medida que nos alejamos del río, es decir, 

139 Mende erdi pasatuta, 1993an Zurrriolako hondartza berreskuratu zen, lur-muturra defi-
nitiboki eraikiz, Zurriolatik Sagüeseraino doan itsasertzeko pasealekuarekin batera.
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del ensanche. Cerca ya de Ulía aparecen los talleres, los comercios mayoris-
tas, y las empresas especializadas en servicios a la industria y el transporte, a 
causa de su mayor cercanía al puerto de Pasajes»CXXVIII.

Grosek izaera oso konplexu eta kaotikoa hartu zuen aurrerantzean, antzi-
nako estrukturen eta urbanizazio berriagoen elkarbizitza korapilatzearen on-
dorioz, traza urbanoaren morfologian atzematen ziren funtzio sozial, ekono-
miko eta sinbolikoekin batera. Burgesiaren zabalgune zabalak topo egiten 
zuen langileen espazio murritzagoekin, eta nahasi egiten ziren garajeak eta 
tailerrak. Ulia azpirantz jarraipena izan zuen, eta Ategorrietaraino140 heldu 
zen XX. mende erdialdeko urteetan. Bertan zeuden baserri eta nekazaritzako 
lurrak elementu arbuiagarri bihurtu ziren laster, txalet-etxez eta lorategiz in-
guraturiko errepidean. Kontrakotasunak adierazten zituen, batetik, Donos-
tiako erdigunerako eta, bestetik, Pasaiako porturako distantzia txikiak; izan 
ere, Pasaia aldeko industriaren bilakaerak oztopatu edo aldrebestu zitzakeen 
agintaritza zuen klase aberatsak hiri-espazioan islatzen zituen adiera sozia-
lak, klase apalagoak eta langileak ezartzean (M.J. Calvo). Zalantzarik gabe, 
itsasbazterreko espazio berri horien apaingarritasuna zen helbururik behi-
nena, dentsitatea handitzearen inpaktuak ekiditeko. Aipaturiko autore horrek 
argi uzten du horixe zela «kanpotarrentzat erakargarri izan zitekeen» parkea-
ren helburua, Ulia mendiko funikularrarekin eta berreskuratu edo berrasma-
tutako tradiziozko erabilerekin batera (denbora-pasako guneak, baserritxoak, 
merienda-tokiak, etab.). Hala ere, auzune proletarioek jokatu zuten aurreran-
tzean paper erabakigarria. Horrela, anabasa tipologikoan, etxebizitzak, fami-
liabakarreko bizitokiak eta komentuak zeuden, Ulia mendiaren magalean eta 
errepidearen alderdietan, Pasaiara doan metropoli korridore populatua irudi-
katuz: Ategorrieta, Intxaurrondo, La Paz, Bidebieta, Altza, eta Herrera, bes-
teak beste. Huraxe da paisaian inpaktu bortitzena duen eskualde urbanoa: 
«Donostia-San Sebastián y su Área Periférica es [así] un espacio urbano con-
tinuado que enlaza con el conjunto de Laburdi litoral141, siendo un elemento 
clave del Sistema Urbano Vasco y estando en fase [de] metropolización»CXXIX 
(1980ko hamarkadan).

Itsasbazterreko azalera horretan guztian gauzatu ez ziren egitasmoen ar-
tean dago Sagües auzoko lorategi-hiriaren proiektua. Bertako etxebizitzen 
baldintza txarrak salatzen zituzten, itsasoak eragiten zuen hezetasunagatik 
eta mendi-magaleko pilaketaren eraginez. Bilboko metropolian «errekartia» 

140 Izenari omen eginez, Iñigo Pagolak diseinaturiko Atea edo Garaipenaren Arkua eskul-
tura publikoa kokatu zen 2008an. Gorriz margoturiko marko karratuaren gisan, lurzoruan iltza-
turik ongietorria egiten dio bisitariari, Donostian barneratzeko mementoan ikuskizun espazial 
eta sinbolikoa emanez bertako bidegurutzean.

141 Itsasertzeko azpisistema horretan Bilboko eta Baionako kontzentrazio altuak azpima-
rratzen dira, eta lurralde sakabanatuagoekin alderatzen. Kateatze hori dela eta, Gipuzkoak 
lehen mailako lekua betetzen du Europako hiri-espazioan, eta jadanik errealitate eztabaidaezin 
bilakatu da Donostia-Baiona aglomerazioa.
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izena eman zitzaion ezker aldeko zonaren antzean, itsusitasun eta zikintasun 
urbanoez gain moralak ere pilatzen ziren Sagüesen. Langile etorkinek bizi-
leku umilak zituzten bertan, baina marxistek eta «bizimodu txarreko» jende 
aldrak ere bertan zeuzkaten habiak. Hori agerian gelditu zen auzunea kasik 
hutsik gelditzerakoan, Gerra Zibilean, tropa faxistak Donostian sartzearekin 
batera. Handik aurrera, Sagües auzoa eraistea aldarrikatzen zen behin eta be-
rriro, «langile gizajoak» handik atera eta etxe argi, higieniko eta alaiagoetara 
eramateko, horrela tabernetan eta «bestelako bilera-guneetan» gutxiago 
egongo zirelakoan (poliziak ere bertan sartzeko zail samar izaten zuen zen-
baitetan, eta aukerak ematen zizkien Trintxerpera eta Pasaiara alde egiteko). 
Erregimen faxistaren ideologiak, beraz, zio bikoitzak argudiatzen zituen. 
Alde batetik, txirotasun materialari «pobretasun morala» gainjartzen zitzaion, 
eta, bestetik, Donostiako itsasbazterreko paisaiaren irudi urbano paregabea 
oztopatzen zuen Sagües auzoak (alderdi estetikoak, hortaz, harremana zuen 
alderdi moralarekin). Sagües desagertzea nahitaezko kontu bilakatu zen Uda-
leko botere berri faxistarentzat.

Ategorrieta-Groseko zabalguneetan aurreikusita zegoenez, zilegi jo zu-
ten lorategi-hiria eraikitzea Sagüesen eta, horrez gain, beste zenbait azpiegi-
tura: neurri handiko igerilekua, solariuma eta hondartzarekin lotura zuzena 
izango zuten terrazak, batzuk euria saihesteko estalkiekin. Matxinbarrena 
udal-ingeniariak 1945ean argitaraturiko liburuan agertzen da eraikuntza itsa-
soko lehenengo lerrora hurbiltzeko ideia hori ere, gauzatu gabe gelditutako 
beste hamaika proiekturekin batera, aurreko puntuan adierazi dugun legez. 
Pasaiarako metropolitar korridore horretan, etxebizitza merkeen kooperatiba 
babestuak eraiki zituen erregimen politiko frankistak Intxaurrondo edota Al-
tzako inguruetan ere, erakutsi nahi izan zuten interes sozialaren lekuko. Ho-
rietako asko «hiriak libre utzitako zirrikituetan» zeuden, aldapetako lurzoru-
rik marjinatuenetan. Pasai Donibanetik Pasai Antxoraino doan Bidebieta142 
bidegurutzean ere industria-aglomerazioa agertu zen Altzatik oso hurbil, fun-
tzio industrial nabarmenak antzematen ziren etxebizitzen artean.

XX. mendearen hirugarren herenean, 1963. urtean, Uliako inguruaren ur-
banizaziorako ideien lehiaketa deitu zuten, Donostiako sutearen eta ondo-
rengo zabalguneen urtemugei jarraipena emateko (1813, 1863 eta 1963). Luis 
Peña Gantxegi, Francisco Bernabé eta Gonzalo Vega de Seoane arkitektoek 
Sagüesko auzunea barnebiltzen zuen aurreproiektua aurkeztu zuten, itsasbaz-
terrean dorre batzuekin antolatzen zuten espazioan. Mendi-magalak eta 
zuhaiztiak ere tentuz tratatu zituzten, eurek espresuki jakinarazi zuten gisan: 
«lo único que se ha hecho es tratar dos lomas, conquistar dos lomas como ha 
conquistado el vasco siempre las lomas, con los caseríos; se ha querido tratar 
a la Naturaleza, no molestar a la Naturaleza y crear unos espacios»CXXX zioen 

142 Bilboko metropolian ere ezaguna da Bidebieta errepideen gurutzea, Basauri aldeko ibai 
ondoan.
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Peña Gantxegik, proiektua jendaurrean erakusterakoan. Bitxia izanik ere, te-
leferikoa eta parkea ezarriko zituzten Ulia mendian, arteetako eta zientzie-
tako pertsonaia ospetsu batzuentzat lursailen erreserba eginez. Udalari eska-
ria egin zioten lursail horiek mundu osoan ezagunak ziren aditu batzuei 
oparitzeko (filosofiako, arteko edo zientziako jakitun handiei), haien presen-
tziak asko aberastuko zuelakoan Donostiako bizitza kulturala eta zientifikoa. 
Parkeak bi zona edukiko zituen azpiegitura kulturalak sortzeko, aldeak alde, 
ondoren ikusiko dugun Oteizaren Ametzagainako hilerriaren aurrekari «espi-
ritual» gisara, deskribapen «sasi poetikoak» eginez eta beti itsasoaren pre-
sentziaz baliatuz:

«Son dos zonas de parque cuidado y cultivado por la mano del hombre. 
A la más alta de ellas s ele ha dado un carácter espiritual y en ella se si-
túan: Una Universidad de Verano que comprende diversas aulas residencia-
les de estudiantes nacionales y extranjeros, salón de actos y una pequeña 
capilla como centro religioso de la zona turística. Un gran Auditorium cuyo 
escenario natural es la Ciudad de San Sebastián y el mar Cantábrico, que 
sería de gran aceptación en la temporada veraniega»CXXXI.

Jarri beharreko ekipamenduen artean zeuden, beraz, gizarte-etxe eta 
gune erlijiosoaz gain, eskolak, haurtzaindegiak, aire libreko agertokiak, mu-
seoa, kirolen jauregia, estalitako igerilekuak eta Monpaseko begiratokia. 
Merkataritza-guneak janari-dendak, artisautza, hotelak eta aisialdirako gu-
neak izango zituen, guztia lorategiz horniturik; Sagüeseko gune historikoan 
eta itsasbazterreko Uliaren magalean nolabaiteko gizarte elitista guztiz buru-
jabea sortzeko asmoa zuten, antzinako «zikinkeria» urbano eta morala ezaba-
tzeko. Basoan kokaturiko campinga eta lurzoruko aldapari egokituriko erai-
kinak ere agertzen ziren amesturiko aurreproiektuan, lorategi-hiriaren 
antzeko ideia birsortuz, aspalditik Euskal Herriko mendi-magaletan baserriak 
txertatu izan diren moduan (inguruarekiko eta paisaiarekiko errespetua ager-
tzen zuen Peña Gantxegik, bestelako nahien gainetik).

XX. mendea iraganda, Fermín Muñoz Etxabegurenen ustez, «kaletik hain 
gertu» eta, aldi berean, «hiritik horren urruti» legokeen Ulia mendia berres-
kuratzeari bultzada eman nahi izan zion Donostiako Udalak 2007an, parkea-
ren eraberritze-lanetarako plangintza bereziaren barruan. Izan ere, aisialdi-
rako espazioa izaten jarraitu beharko zuen Uliak, itsasbazterreko paisaiaren 
balioak aintzat hartuz. «En ningún caso se trata de alterar la fisonomía e 
identidad de Ulía. […] El plan no contempla nuevas construcciones ni urba-
nizaziones, sino la rehabilitación de edificios hoy en desuso o en ruina, así 
como la recuperación de hitos, caminos y del paisaje. Todo ello desde criterios 
de sostenibilidad»CXXXII. Urgull, Santa Klara eta Igeldoko esku-hartzeekin 
batera hartzen zen Uliako operazioa, Donostiak itsasbazterrean dituen ingu-
runerik baliagarrienen bateratasunerako. Kultura- eta natura-ondarearen 
arrasto ikusgarriak anitz diraute paisaietan (paisaia etnografikoak), «sentsibi-
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litate handia» eta «zementu gutxi» eskatzen baitzuen itsas kultura horren ba-
lioztapenak.

Sagüesera itzuliz, Udalak parke berria eraiki nahi izan zuen itsasbazte-
rreko espazioetan 1990eko hamarkadaren hasieran, eta Zurriolako paseale-
kua berriro ere Monpaseko puntaraino luzatzeko nahia erakutsi zuen. 
1999an bertan behera utzita, 2003an Espainiako estatuko ministerioak adie-
razi zuen ez zuela finantziaziorik emango. Iritzi kontrajarriekin bazen ere, 
zubitxoen edo pasabideen bitartez mendiko eta kostaldeko ibilbideari lotura 
ematea hobetsi zuten behin betiko berreraikuntzan. Era berean, Sagüeseko 
itsasbazterreko espazio hutsa urbanizatzeko ideia ere XXI. mendearen hasie-
rako urteetakoa zen, Udalak iragarritako aurreproiektuen lehiaketa publi-
koan. Kataluniatik eta Euskal Herritik helduriko arkitektoen, ingeniarien 
zein hirigintza eta paisaiaren eraikuntzan adituek osatzen zituzten taldeen 
proposamenetatik bost aukeratu zituzten. Gaur egungo gizarteak eskatzen 
dituen ekipamenduen eta kulturak goraipatu duen estetika postmodernoaren 
lekuko, kristalezko eraikinak, dorreak, talasoterapiako zentroak eta paseale-
kuak erakusten zituzten maketetan eta argazki-muntaketa zein irudi birtuale-
tan. Astigarragaren eta Lasarteren «faro urbano»ak inpaktu handia eragiten 
zuen ingurunean, diseinua atsegina izanda ere. Ábalos eta Herrerosen «Uliako 
atea»ren kasuan ere, diseinua balioetsi zen gehien. Sola Susperregi eta Ruiz 
Lacasaren proiektua ondo txertatzen zen bertako espazioan, Ramos eta Ortiz 
de Zarateren «erremate eskultorikoa» bozketa publikoan lehenengo gelditu 
bazen ere (EMBTren «mendia imajinatzea» lemapean aurkezturikoak ez 
zuen arrakasta handirik izan hiritarren artean). Hain zuzen ere:

«Desde que se convocara el concurso para rematar el litoral en Sagües 
se advirtió que ninguna de las propuestas sería ejecutada, que servirían 
para iniciar un debate, para pulsar la opinión ciudadana que refleja la en-
cuesta, para saber qué aceptación tendría una posible edificación, una plaza 
o un remate escultórico. […] En Sagües hay condiciones para crear un nue-
vo hito en el paisaje urbano. Un símbolo a incorporar al patrimonio urbano 
donostiarra, que no perturbe ni perjudique a las edificaciones allí existen-
tes. Una actuación que resulte armónica y equilibrada en el paisaje de su 
entorno, sabiendo que, en todo caso, daría la espalda a una ladera del mon-
te Ulía que no tiene especial relevancia»CXXXIII.

Espazio publikoaren urbanizazioak lotura emango lioke itsasbazterreko 
fenomeno urbanoari bai Grosekin eta baita Zurriola zein Kursaal aldeko 
ur-ertz enblematikoekin ere, aldeak alde, Bilboko Abandoibarran Guggenheim 
museoarekin eta Euskalduna jauregiarekin gertatzen den antzean. Proiektu 
global horrek, itsas lerroko hirigintzaren tratamenduaz gain, ekipamenduen 
afera eta auzoetako antolakuntza egokituko zituen. Horretarako, ezinbeste-
koa ikusten zen lehiaketa publikoa, kalitatezko proposamen arkitektonikoak 
itsasbazterreko espazio esanguratsuen tratamendu sinboliko eta adierazga-
rriarekin bateratuko lituzkeena. 2007an, mugarri urbano gisa funtzionatuko 
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lukeen hotelaren alde egin zuen Donostiako alkateak; Xabier Ezeizabarre-
nak, berriz, surf-taldeak, liburutegia eta bestelako jarduera batzuk ahalbide-
tuko zituen eraikin askozaz apalagoa eta publikoa hobesten zuen, itsasoko 
olatuekin zuzeneko eragin-trukea izango zuen espazioan (Juan José Arriza-
balaga eta Iñigo Viar Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektoen Goi Esko-
lako irakasleek esku hartu zuten proiektua planteatzeko orduan).

5.2.1.  Hiriaren eta itsasoaren arteko borroka: Zurriolako lehen lerro 
eraikinetan

Iraganera itzuliz, Zurriola aldeko itsasbazterreko espazioan ere izan ziren 
huts egindako zenbait asmo urbanistiko, XIX. mende amaieraren eta 
XX. mende hasieraren artean. Besteak beste, Goikoa udal-arkitektoari enkar-
gatu zioten 1883an Zurriolako pasealekuko plano bat eraiki zezala erakus-
keta probintziala antolatzeko, eraikina kokatzeko azalera libre utziz. Proiek-
tua ez zen aurrera eraman, Udalak beste hirigintza-lan batzuk baitzituen 
egiteke urte haietan. Urte hartan bertan, partikular batek beirazko jauregi bat 
eraikitzeko baimena eskatu zion Udalari, Zurriolako hondartzan bainuetxea 
ezartzeko. Jauregiak pasealekua izango zuen bere ingurumari guztian eta, ho-
rrez gain, zaldain-zubi estali bat ere bai atxikia, irten egiten baitzen zenbait 
metro kostaldetik itsasora. Ideia horrentzat Kontxako hondartza izan zen 
lehenik kokagune aproposa, baina badiako ainguralekua eta portuaren 
proiektuak zeuden oraindik donostiarren pentsamenduan, lehenago esan du-
gun hiri komertzialaren eta turismoari zuzenduriko hiri-ikuspegiaren arteko 
eztabaida beroetan. Beraz, Zurriola aldeko zabalgunearen aukerak ikusirik, 
aintzakotzat hartu zuten inguru hura. Nola edo hala, dirudienez, ez zituzten 
dimentsio egokian aztertu eta erreflexionatu itsasbazterrean hiriko zona ho-
rretan aurreikus zitzaketen arazoak:

«Nada se supo de él. Pero además, si se hubiera realizado, hubiese sido 
un fracaso estrepitoso. Según se ve en el plano, el proyecto se localiza en 
el Paseo de Salamanca. No se había construido el puente de la Zurriola, ni 
el Palacio del Kursaal. Es decir, que los 300 metros de longitud proyecta-
dos para el Palacio entrarían en plena mar, abierto a los temporales, en una 
zona sumamente castigada por las olas. Se ve que los peticionarios no co-
nocían el Cantábrico en invierno. Extraña que el Ayuntamiento no apuntara 
esta circunstancia para no aceptar el proyecto, condenado desde el princi-
pio a la ruina»CXXXIV.

XX. mendea hastearekin batera, 1900ean, Kursaala, udako antzokia, ne-
guko jauregia eta lorategiak, aisialdirako saloiak eta hotela bilduko zituen 
konplexua eraiki nahi izan zuten Zurriolan, eta hiri-altzariekin eta arkitektu-
ratxoekin egokitu ingurunea (iturriak eta kioskoak). Ordurako, indar hartua 
zuen hiri turistikoaren ideiak, eta erabat busti zituen donostiarren mentalita-
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teak: «su único factor de vida lo constituye la circunstancia de ser nuestra ca-
pital una población balnearia, ha de confesarse que careciendo en la actuali-
dad San Sebastián de otras aspiraciones fabriles, comerciales o industriales, 
es hoy por hoy su más preferente y poderoso elemento de vida»CXXXV. Kur-
saalaren ideia, beraz, bizi-iturri garrantzitsua izan zen Donostiarentzat, urte 
haietan zeukaten dilema ikusita. Izan ere, udatiarrak erakartzea jadanik ez 
zen nahikoa, eta negurako ere hiri atsegin bilakatu nahi izan zuten; bai udan 
eta baita beste urtaroetan ere turista dirudunak espero zituzten. Batzuek de-
fendatzen zuten proiektu horrek hobetuko zuela Zurriolako pasealekua. Beste 
batzuk, aldiz, lehen aipatu dugun gisan, ur-ertzeko eraikinek itsasoaren eta 
hodeiertzaren ikuskizuna oztopatuko zutelakoan zeudenCXXXVI; Kontxan 
izandako kezka berberak zituzten. Proiektuaren aldekoek Zurriolako paseale-
kuaren onurak erakusten zituzten, itsasbazterra balioztatzeak ibaiaren beste 
aldeko hiri historikoarekin eta zabalgunearekin bat egitea eragingo zuela-
koan, kostako lerroaren norabideak behin betiko irekiz:

«El sitio más conveniente para emplazamiento de la Kursaal es el de la 
Zurriola. Este paseo ocupa la sección central de la población y el emplaza-
miento de la Kursaal en aquél, equilibra el porvenir de las diversas partes 
de nuestra Ciudad; la antigua, a la cual aproxima en esta forma una mejora 
que ha de beneficiarla y la nueva, cuya riqueza se trata de distribuir en to-
das las direcciones; este emplazamiento aconséjalo la proximidad a un na-
ciente núcleo de población: el barrio de Gros. […] El emplazamiento de 
cada uno de los edificios que constituyen la Kursaal, el Hotel quedará si-
tuado en el ángulo formado por la calle Santa Catalina y Paseo de la Zu-
rriola, formando una magnífica entrada de San Sebastián»CXXXXVII.

Kursaalarekin batera, 1912an Itsasoko Perlaren administrazio kontsei-
luak eskaria egin zuen Zurriolako zabalgunea burutu ostean hango hondar-
tzan bainuetxe bat kokatzeko, Kontxako bainuetxearen gutxi gorabeherako 
kopia izango zen, batik bat eraikinaren tipologia arkitektonikoaren aldetik: 
«con parecidos vuelos hacia el mar los cuerpos laterales y centrales citados, 
con una elevación semejante a la que tiene allí, sobre la rasante del paseo, 
respetando la altura que no perjudicaría a la visibilidad del paseo»CXXXVIII. 
Garai hartan, Udalari ez zion poz handirik eman Kontxako bainuetxeak zeuz-
kan dorreen antzekoak Zurriolan ere —Kursaalaren aldameneko espazioan— 
agertzearen ideiak, eta, berriro ere, pasealekuak itsasora zeuzkan bista opa-
roak zeharo murriztuko zituela argudiatu zuten.

Gros aldean izandako anabasa ez zen hainbestekoa izan Antiguako lurzo-
ruaren erabilera-nahasketarekin alderatuz gero, itsasbazterreko espazio lauetan; 
izan ere, Donostian industriak eduki zuen agertokirik oparoena izan zen Anti-
guakoa XIX. mendearen hasieran eta erdialdean. Handik aurrera, ikusi dugu 
zein zen lehenengo eginbeharra: itsas lerro baliotsuetatik industria aldentzea, 
eta aldirietan ezkutatzea. Denborak aurrera egin ahala, industria-aldiri horrek 



145

izaera metropolitarra aldarrikatuko zuen, eta ibaiertzetako ur-ertzen urbanizazio-
prozesuak eragingo zituen.

5.3.  ANTIGUAREN HAZKUNDEA: ANTZINAKO ITSAS PAISAIAREN 
ERALDAKETA URBANOA

«El puerto ha cedido su importancia a la playa, como un 
gran cambio simbólico».

Miguel SagüésCXXXIX

Igeldo mendiaren oinetatik eta Ondarretako hondartzaren luzapenetik 
gaur egun Miramar izenez ezagutzen den Loretopeko143 harkaitzetarainoko 
zabaleran mugatu izan da itsasbazterrean Antiguako auzo historikoa. Era be-
rean, handik iragaten ziren errekastoen uretan gora (Gorga, Konporta… es-
tali gabe egon ziren gerora arte) Benta Berri eta Ibaetaraino heltzen omen 
ziren, itsasotik lur-barnera abiatuta. Dominikarrek aspaldidanik erabiltzen 
zuten haize-errotaren hondakinak nabarmendu daitezke XIX. eta XX. men-
deen artean itsas ondoan geroz eta urbanoago bilakatu zen espazio horretako 
elementuen artean, bertako paisaiaren identitate puntu sinboliko gisa; erabat 
desagertu zen, ordea, XX. mendearen hasieran144. Gipuzkoak ezagutu duen 
haize-errotarik zaharrenetakoa eta, agian, bakarra Antiguako Lugaritz alde 
horretan kokatua zegoen, beraz, zuhaitz gainetik dorre biribil bitxia erakus-
ten zuela. Harekin batera, beste dorretxo biribil bat ere agertzen zaigu 
XIX. mendearen amaierako argazkietan, II. karlistaldian eraikitakoa eta gazte-

143 Gaztelaniaz «Pico del Loro» edo «Pico del Oro» esaten zaio; Loretoko Amabirjinaren 
ermitatxoa zegoen harkaitz haien gainean (Antiguako kanposantu zaharraren barnean, kartzela 
eraikitzeko eta tranbia-bidea ezartzeko harri-iturri gisa erabili zen Udaleko akordioen arabera; 
harria oso eskuragarria eta merkea baitzen), eta izena hortik datorkiola diosku Txillardegik 
(Loreto-pea, hasieran «Pico del Lorito» bihurtua). Handik oso gertu Zaldisko-zokoa ageri da, 
jadanik Kontxako hondartzarantz abiatuta, XX. mendearen azkenean Txillidaren eskultura bat 
jarri zuten pasealekuko begiratokian: Fleming doktorearen omenezko monumentua. Granito 
harria erabiliz, sekzio karratuko zutabearen gainean «busto abstraktua» kokatu zuen Txillidak 
(lehendabizi Jai-Alaiko lorategietan, 1955ean; gero Urgullen edota Martutenen; eta Joaquin 
Monterok eginiko Kontxako hegalaren berrikuntzaren ondoren, hantxe amaitu zuen). Itsasoko 
lehenengo lerroko toki estrategiko horretan, begirada Santa Klara uharterantz eta Urgulleko 
mendi-tontorrerantz luzatzera gonbidatzen gaitu, harri biluzi geometriko soil eta esentzialaren 
zirrikituetatik, Donostiako itsasbazterreko iraganari kontuak hartzeko edo. 1990 urtearen ha-
siera hartan, Loreto azpian Besarkada edo Rafael Ruiz Balerdiren Estela kokatu zuen Txilli-
dak itsasoaren aldamenean, altzairuz egindako pieza txikia. Antiguako beste muturrean ere, 
ikusiko dugu Txillidaren eta Peña Gantxegiren Haizearen orraziak hasiera eta amaiera ematen 
diola itsasbazterreko hiriari.

144 Antzina, identifikatuta omen zeuden beste bi haize-errota: bata Urgullen bertan eta bes-
tea Aiete inguruan.
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laniaz «fortín del Antiguo» izendatua. Loretopeko tunela zabaltzerakoan145 
eraitsi zuten; hamabost bat urte baino ez zituen iraungo zutik, beraz, Mira-
marreko erreginaren jauregia eraiki aitzin. Horrez gain, itsas errota parea ere 
bazen Antiguan, itsasgora eta itsasbeheraren arabera mugitzen zirenetakoa, 
lehenago aipatu dugun Urumea ibaikoa bezala; horiek ere arrastorik utzi 
gabe desagertu zirenCXL.

Bestalde, arestian aipatu dugun Loretope muturreko eraikin multzoak 
nolabaiteko gaztelu-kutsua eransten zion ingurumariari, XIX. mendearen 
lehen erdian Antiguako auzoak oraindik baserritar giroari eusten zionean, in-
dustria eta bestelako urbanizazioak agertu aurretik. Alabaina, industria ezar-
tzearekin batera, elkarrekin146 bizitzen hasiko ziren langile-familia franko, 
batik bat etxebizitzak urritzearen eta garestitzearen eraginez. Egoera hartan, 
Bilboko metropolian arrunta zen txabolismoaren fenomenoa ere agertu zen, 
maila apalagoan bazen ere, Donostiako itsasbazterreko Antiguako paisaian, 
Arbizketako zubiaren eta harrobiaren ondoan; kartzela eraikitzean eraitsi zi-
ren guztiak: «hortxe zeuden txabola ziztrin horiek, osasun-oinarririk xumee-
nak ere betetzen ez zituztelarik. Lan-txabolak ziren; eta maiz topatzen ziren 
horrelakoak harrobien ondoan, batez ere Donostiako harresiak botata-
koan»CXLI. Paisaia berean agertuko zen, aitzitik, egitura sozialen kontraste 
itzelaren eredugarri zen Toki Eder jauregi xarmant eta bikaina. Handik au-
rrera, elkarrekin bizi beharko zuten Antiguan147 industriak, langileriaren 
etxebizitza umilek eta jauntxo dirudunek egindako txalet zein jauregitxoek, 
nekazaritzako eta abeltzaintzako baserriekin batera; itsasbazterreko paisaiaren 
ikuskizun berezia irudikatzen zuten, garaiko zuri-beltzeko argazkietan bede-
ren. Esandakoaren adibide eta Bilboko itsasadarreko industria-metropolian 
zeuden zenbait egoera pareko gogora ekarrita, hona hemen Antiguako auzo-
kideen eta jabeen elkarteak 1917ko txostenean idatzitako paragrafoak:

«Por la carestía de la vivienda, se hacinan tres o cuatro familia sen una 
habitación donde la cubicación es apenas suficiente para una sola. Se ob-
serva muchísimas veces que una familia compuesta de matrimonio y dos o 
tres hijos guisa, trabaja, duerme, en fin, hacen la vida juntos, en triste pro-

145 Lehen karlistaldiaren garaian bazen jada Inglezulo tunela; zoko txit zikina zela-eta, 
1856an bete eta hala gelditu zen 1887ra arte, guztiz itxia.

146 Produkzio desberdineko fabrika handiak eta lantegiak ugaritu egin ziren Antiguan: 
brunet-tarren botila-fabrika, Kutz-en «El León» garagardo, freskagarri eta jela-fabrika, Lizarri-
turri-Rezolaren «La Providencia» kandela, xaboi eta apain-mahairako garbiketa-produktuak 
prestatzen zituena (Antiguan lursail handiena hartzen zuena), txokolategintzako «Suchard» 
fabrika, «Columbia» disko-fabrika, Dougier-en ispilu-fabrika, «Ayala» altzari-fabrika, 
pospolo-fabrika (Antiguako zaharrenetakoa), eskuila-fabrika, «Farcy-Oppenheim» delako 
gerruntze-abrika, kartoizko kaxen fabrika, zola-fabrika, «Gutenfelder» inprimategia, zilar-
lantegia eta beste batzuk.

147 Mendi-magalean zegoen Frantziatik ihes egindako dominikarren Captier ikastetxe eli-
tista ere, Lourdeseko Amabirjinaren koba parkean zuela, euren jatorriaren oroigarri.
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miscuidad, en una habitación de la cual no salen porque no tienen otra. Es-
tos departamentos tienen un área de 3 metros de largo por 4 de ancho, y 
por 3 metros de alto. En ese reducido recinto encierran además la ropa su-
cia y los alimentos. En esas mórbidas condiciones, ¿es posible la conserva-
ción de la salud, de la vida?»CXLII.

Nabaria denez, Antiguak bazituen beste industria-hiri batzuetako itxura 
estetiko eta osasun-arazo larriak, «ur geldiek behin eta berriz ekartzen baitzi-
tuzten izurriteak. […] Baina ur geldi horiek hortxe usteltzen ziren; are eta 
gehiago ur zikinak eta industrialak besteei erantsi zitzaizkienean…». Horrek 
guztiak, beraz, kutsadura neurrigabe igotzea zekarren:

«Besteetan aipatu ohi ez den alderdi bat azpimarratu behar da era be-
rean: kutsadurarena. Bai eguratsarena (keak, usainak, kiratsa); eta bai fo-
nikoak (baporezko motoreen zarata gorgarria bereziki). Behar bezain gora 
tximeneak eraikitzea, jakina, galestia zen. Estearinazko kandelak, adibidez, 
jasan ezinezko kiratsa botatzen zuten. Otto bapore-makinek ere, paretetatik 
gaizki isolaturik, batimendu osoak jartzen zituzten dardaran. Mundu hura, 
hitz batez, atsekabea zen, zaila, itsusia; eta nekez urdin daiteke»CXLIII.

Egoera hori nabarmen aldatu zen, ordea, XX. mendearen atarian, batik 
bat, donostiarren pentsaeran turismorako eta uda-pasarako burges-hiriaren 
ideia irmo errotu zen urteetan. Horrela, Antiguako Loretopeko mutur horre-
tantxe Miramar jauregia eraikitzea planteatzeko orduan, auzuneak zeuzkan 
«puntu beltz» lotsagarrienak begien bistatik kendu behar zirela eta, etxe talde 
batzuk eraistea erabaki zuen auzo-batzordeak; ohikoa zen legez, bertako han-
dikiek osaturikoa zen batzordea. Zalantza izpirik gabe, «(había que derribar 
el barrio) para que desaparecieran para siempre antiguos focos inmundos, ca-
sas insanas, faltas de luz y de aire, de ruin construcción, y de aspecto rancio 
y repugnante y la estética menos escrupulosa»CXLIV.

Antiguan, hortaz, itsasbazterreko fenomeno urbanoan aipaturiko agerpen 
sinbolikoa izango zuten hiru talde soziologiko bereizi zituen Txillardegik. 
Bata nekazari-munduan sustraitua, baina XX. mendean geroz eta ahulagoa; 
auzolana ohikoa zen bai laborantzan eta baita eraikuntza-prozesuetan ere. Bi-
garren taldea industrializazioak ekarri zuen; horien artean baziren burges 
euskaldun batzuk, baina, oro har, Antiguako industria sortu zuen jendea ez 
omen zen euskalduna. Industriako langileak ere, bide bertsutik, ez ziren eus-
kaldunak izango, batik bat espezializaziorik gabeko lanpostuetan, nahiz eta 
agertu bertako euskaldunak ere. Lan-harremanak, beraz, oso bestelakoak zi-
ren; industriak arautuak, lan-ordu jakinekin eta soldata finkoekin148. Hiruga-
rren talde «soziologikoa» Maria Cristina erreginaren etorreraren ondorioz 

148 Oro har, jatorri nahasiko etorkin multzo handia, eta «hizkeraren praxian» batez ere, er-
dalduna.
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kokatu zen Antigua partean; gehienak, sustrairik gabeko udatiar aristokrata 
eta dirudunak. Izan ere, honaino idatzitakoarekin, Donostiako itsasbazterreko 
auzoetan zegoen jende-nahasketaren berri emana dugu, erdiguneko zabalgu-
netik haratago gelditzen ziren auzoetan.

Horiek hirigintza aldetik garatu ahala, ur-ertzak eta itsasoko lerroak be-
tez ari zen hirian, hirigintzaren aldetik paisaia eta hiri-espazio nahiko hetero-
geneoak egituratuko dira Donostian. Bai Antiguan eta bai Grosen, adibidez, 
ikusi dugu elkarren ondoan zeudela txaletak, jauregitxoak zein lorategi-hiriak, 
eta langile eta sektore sozial txiroagoen etxeak, bakoitza bere aldetik bazen 
ere. Fenomeno hori Bilboko itsasadarreko metropolian gertatutakoaren arras 
desberdina izango da, nahiz eta parekotasunak izan. Bilboko kasuan, ibaiak era-
bateko segregazioa eragin zuen ezkerralde industrialaren eta jauntxoen eskui-
naldeko bizitokien artean. Bilboko itsasadarreko ur-ertzen konfigurazioan 
guztiz integratua zegoen bereizketa hori, bai espazioen erabileran, bai zabaleran 
eta bai hiri-antolaketa sinbolikoan ere. Ezkerraldeko lurralde-adierazgarririk 
garrantzitsuena fabrika zen (gaurdaino iraun duen sinbolo eta ikonoa); eskui-
naldean, ostera, jauregitxoak, txaletak, etorbide handiak, ur-ertzeko paseale-
kuak, monumentuak eta lorategiak nagusitu ziren. Hortxe antzematen dira 
paisaia horien desberdintasun sentikorrak, ez soilik hirigintzaren teknikari 
edota alderdi arkitektonikoei dagozkienak, baizik baita paisaiaren usain be-
rezi eta koloreari dagozkienak ere. Siderurgiaren kutsadurak lurrin-geruza 
grisez estaltzen zituen jendearen sudurrak eta paisaiaren xehetasunak; eskui-
naldean, berriz, tonalitate orlegietako inguruak eta beharbada zeru urdin gar-
biagoak atzemango genituzkeen, industriaren funtzionamendua goren pun-
tuan zegoenean.

Donostiara itzuliz, XX. mendearen bigarren hamarkadaren hasieran Anti-
guako auzoa berreraikitzeko plana onartu zuen Donostiako Udalak. XIX. mende 
amaieratik, luxuzko txaletak zeuden barrutia existitzen zen Miramar jauregitik 
gertu (jauregiaren atzean eraiki bide zuten kasino berria, hain justu ere, jokoa-
ren debekua etorri zenean; murruen hondakinak gelditu ziren haren testigu), 
gerora urbanizazio berriak errespetatu eta hirigintza aldetik osatuko zituenak. 
Zabalguneko masifikazio urbano erlatiboak erakarri zituen Donostiako eli-
teko dirudun batzuk Ondarretara, Mirakontxara eta Igeldora, lasaitasuna eta 
itsasoaren gertutasuna gogoko zituzten-eta. Horrela, Antiguako zabalguneak 
ere ur-ertzetako beste zenbait espazio esanguratsuk izandako antzeko proze-
suak biziko zituzten inguru horietan ere.

1887an, Antiguako hareatzetan zeuden padurak sikatzeko eta baliatzeko 
memoria idatzi zuen Nemesio Barrio udal-arkitektoak. Antiguako hareatza 
horietan kartzela berria eraikitzea erabaki zuen Udalak, beste zona batzue-
tako lurzoruen prezioak gora nola egin zuen ikusita. Bestalde, 1915ean diru-
dun batzuek txaletak eraiki nahi izan zituzten Igeldo azpiko paduretan; Uda-
lak lorategiak eta pasealekuak baino ez zituela proposatzen eta, hiriaren 
hurrengo zabalgunea izango zen auzo bat sortzeko. Izan ere, hainbat bider 
ikusi dugu zein zelati ibiltzen zen Udala itsasbazterreko hirigintza-lanak 
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edota arkitektonikoak onartzerakoan, kostako paisaiaren balioa zela-eta. 
Arraroa, beraz, kartzela itsasbazterrera ekartzea, azpiegitura estetikoki sus-
magarria eta sozialki are arbuiagarriagoa izanik, batez ere zenbait partiku-
larrek Antiguako auzoan eta Ondarretako hareatzan eginiko eskaintzen 
aurrean, orain arte esan dugun legez eta hemendik aurrera ikusiko dugun be-
zala.

XX. mendea iragan ahala, eraikin eta tipologia desberdinen anabasa su-
matzen hasi ziren Antiguako itsasbazterreko urbanizazioan, bertako itxura 
urbanoa homogeneotasunetik sano urruti baitzegoen, batez ere inguru hartan 
bestelako egiturak eta ustiapen ekonomikoak planteatu nahi zituztenen be-
gietan:

«Contemplada la ciudad desde Ondarreta resulta maravillosa; en cam-
bio, en Ondarreta, junto a la playa, sólo vemos una ciudad-jardín anacró-
nica, vetustos edificios, un caserón para la Guardia civil y algunas villas 
diseminadas caóticamente. ¡No se concibe peor urbanización para la pla-
ya más hermosas de la ciudad! ¡También existe junto al peso marítimo un 
magnífico terreno municipal cedido gratuitamente a la Real Sociedad de 
Tenis, que lo mantiene cercado con tapias y alambradas sin que sus socios 
puedan disfrutar de sus vistas! ¡Tampoco se concibe peor destino para tan 
magnífico emplazamiento! […] debido a la desenfrenada especulación so-
bre el suelo. En la ciudad-jardín de Ondarreta muy pocas viviendas ocupan 
mucho espacio, faltando terreno para aparcar los autos»CXLV.

Huraxe izan zen promotore batek 1966an Donostiako alkateari bidali 
zion eskutitza. Ondarretako hondartza balioztatzeko sei haize-orrazi eraiki-
tzea zen haren ideia, Santa Klara uhartea ere baliatuz bertan lorategiak, kasi-
noa, terrazak eta kirolerako zein aisialdirako ontzientzat kaia ezartzeko. Esan 
beharrik ez jadanik «desarrollismo» etaparen barnean gaudela; promotoreak 
Udalaren lur publikoez jabetu nahi izan zuen, luxuzko etxeak merkeagoak 
izan zitezen, Tenis Klubak erabiltzen zituen lurretan, eta haien azpian garaje 
handiak ere proiektatu zituen. Haize-orraziek Donostiako turismoa areago-
tuko zutela defendatzen zuen, eta komertzioarentzat ere bultzada handia 
izango zela (gerora agertu zen, erpinean, Txillidaren eta P. Gantxegiren 
Haize Orrazia, obra eskultoriko, arkitektoniko eta urbanoa). Laburbilduz, in-
guru erabat produktiboa bihurtuko zen, urte haietako ideologiaren arabera 
pentsatuaCXLVI.

5.3.1.  Ondarretako hondartza eta itsasbazterreko urbanizazioa: 
Miramarren eta Igeldo mendiaren artean

Berriro ere XX. mende hasierara itzuliz, jendea erakartzeko elementu 
egokiak izan ziren alde batetik Miramar jauregiaren eraikuntza, Madrilerako 
errepidearen iragapidea eta kasinoaren zein jolastokien gertutasun erlatiboa. 
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Gainera, hareatzaren oinetan zegoen Antiguako komentua San Martineko 
auzoarekin lotu zuen errepidea. Errepidea olatuen lerroari egokitu zi-
tzaion, eta areagotu egin zuen Kontxak duen itxura berezia. Bertan hasi zen, 
1919-1921etik aurrera, Luis Elizalde arkitektoak idatzi zuen plangintzan 
euskarritutako hiri-hazkundea. Elizaldek jakin zuen Ondarreta bazterreko 
lorategi-erako etxeak plan horretan barneratzen. Egitasmo hori, hala ere, An-
tiguako auzoaren atzealdean eta bertako hiri-espazioari bizkarra emanda gau-
zatu zuten. Bestetik, XX. mendearen bigarren hamarkadan hondarra eusteko 
horma bota zuten, eta militarren maniobra-leku izandako zelaia Donostiako 
hondartzarik onena bilakatu zen; 1948an, kartzela desagertzearekin, gaur 
egun duen itxura hartu zuen. 1925ean hasi ziren sortzen hondartza inguratzen 
duten pasealeku eta lorategiak, garai hartan lurzoru horien aprobetxamendu-
rako zeuden egitasmo merkantilistei men egin gabe. Hala ere, lehen esan be-
zala, zona horretan industriak zeukan presentziak eta babesak eragin zituen 
aldaketa batzuk lorategi-hiria hobesten zuten eraikuntzarako arauetan.

Hiri-altzari esanguratsuei eta arkitekturatxoei dagokienez ere, XX. men-
dearen lehenengo hamarkadan, Alberto Matxinbarrena Gipuzkoako eta Nafa-
rroako obra probintzialen buru zen ingeniariak kontu emana zuen partikular 
batek bi solairudun kioskoa ezarri nahi zuela itsasbazterreko harkaitz batzuen 
gainean, Antiguako errepidearen ezkerrean, Miramarreko tunelera heldu 
baino lehentxeago. Alabaina, lurzoru horien jabeak ez zuen eman nahi, ino-
laz ere, bere jabetza zeregin ekonomiko horretarako (freskagarriak eta edariak 
saltzeko kioskoa eraikitzeko), bitxia bada ere, ez baitzuen onartzen bertako 
paisaiaren eraldaketa. Aitzitik, Udalari utzi zizkion lursail horietako batzuk, 
baldintza gisa itsasbazterreko paisaiarekiko errespetua eskatuz: «la Sra. Con-
desa de Llobregat […] cedió generosamente a favor del Ayuntamiento, el te-
rreno en que se trata de implantar el kiosko, con la condición expresa de que 
dicho terreno sirviera, única y exclusivamente de esparcimiento público, sin que 
pudiera en él levantarse construcción de ningún género»CXLVII.

Langile-koloniek, industriek, biltegi eta tailerrek, etxebizitza burgesek 
eta udatiarrentzako zerbitzuek espazio berbera partekatzen zuten, beraz, 
Antigua eta Ondarreta arteko eremu baliotsu horretan. Brunet sozietateak 
lorategi-hiria sortu nahi izan zuen XIX. mendearen azken urteetan, eta, bide 
batez, Igeldoko funikularrari agertoki duina prestatu, etxebizitza «antiesteti-
ko»en lerroak begien aurretik kenduta. Bertan egon ziren kartzela, troparen 
maniobra-lekua eta behin-behineko hipodromoa ere, eta horrek burgesei ga-
larazi egiten zien itsasbazterreko paisaia ezagunaren gozamena. Arrazoi 
horiek medio, lehiaketa iragarri zuten 1918 eta 1921 urteen artean, eta Luis Eli-
zalderi egokitu zitzaion lehiaketa hura. Lau tipologiatan sailkatu zen traza 
ortogonala erakusten zuen urbanizazioa: burgesiarentzako etxeak, landa-
eremuko etxeak, enpresaburuen etxeak eta langileentzako etxeak. M.J. Cal-
vok ongi adierazten du zabalguneak funtzionaltasun bikoitza zuela: alde ba-
tetik, kalitate handiko lorategi-hiria (zerbitzuen konplexutasuna beharko 
zuen; igerilekua, hotelak, kirolerako kantxak) eta, bestetik, industriaren espa-
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zioa, berriz ere elkarbizitza baimentzen zuena Udalak fabrikak ugaltzeko 
egindako erreformen arabera (Dawson, Loinaz, Inurrieta, La Victoria eta 
beste batzuk ezarri ziren orduan). Luxuzko auzuneak garrantzi handiagoa es-
kuratu zuen, batik bat klase ertainarentzat ziren lorategiz inguraturiko etxe-
txo eta jauregitxoekin. 1925ean, kuartel militarrak Martutenera aldatu eta 
gero, hondartza irabazi zuten, eta horrela gorpuztu zituzten Ondarretako 
lorategi-hiria eta itsasbazterreko espazioak.

Ur-ertzeko hiri-espazio berri horietan Ondarretako lorategi lineala ego-
kitu zuten, eta bertan atzeman dezakegu nola islatu zen burges-hiriaren espi-
ritua sinbolikoki elementu estetikoetan. Hiri-altzariez gain, 1913ko urtemuga 
zela-eta, Ondarretara eraman zituzten Alderdi Ederren149 jarri beharreko mo-
numentuaren parteak (Javier Luque, Julio Apraiz eta Juan Piqué)150, eta han 
kokatu zuten Maria Cristina erreginaren estatua151. Urumeako bokalearen 
Zurriolako partean, Nestor Basterretxearen Bakearen Usoa (1991) zegoen, 
ondoren Amarara aldatu zutena152. Ondarretako pasealekuan, Jose Ramon 

149 Bertan, espazioa partekatzen dute XIX. mendeko ninfa neoklasikoak eta ornamenta-
ziozko beste iturri batzuek (XIX. mendeko gustu neoklasiko berankorraren adibide, izaera in-
dustrialdun burdinazko piezak zuriz pintatuta), mende horretako Antonio Friuli-ren marmo-
lezko lehoi neoklasikoek eta 2007an Aitor Mendizabalek jarritako Memoria-Oroimena 
brontzezko zutabeak.

150 Inork ez zuen gogoko Karrarako marmolez eginiko monumentu neoklasikoa, eta ondo-
rioz, hamaika urteren ostean, kendu egin zuten.

151 José Díaz, 1942. Oinarri neoklasikoa eta brontzezko estatua modernista bereizten ditu 
Edorta Kortadik. Oinarria marmol zuriz egina da, Espainiako eta Austriako elementu heraldiko 
apaingarriekin. Hasburgotar erreginordeak ere badu beste monumentu bat Ehunurteurrenaren 
plazan, erdialdea Amararekin lotzen duen ibaiertzeko lorategian. León Barrenetxeak eta Jorge 
Díazek 1919an egina, Rafael Picavia-k bultzatutako zuzkidura herrikoiaren ondorio izan zen. 
Neoklasiko eta modernista, irudikapen multzoaren ordena eta argitasuna goraipa daitezke, zir-
kulu-erdiko pulpitu gisa funtzionatuko duten inguruko esertoki edo hiri-altzari monumentalak 
nabarmenduz. Hasieran Loiola auzoan jartzeko proiektatu zen. Plaza horretan, Ricardo Ugarte-
ren estela ere jarri zuten 1969an. Bestalde, Aitor Mendizabalek 1996an Irun plazan ipinitako 
Ateak eskulturak hartzen du Alderdi Ederren jarri beharreko monumentu horren beste parte bat 
(aldi berean, iraganerako eta etorkizunerako begirada bikoitzarekin, urraturiko giza figurak 
dira, 1813ko sutea eta gero hiriaren berreraikuntza onartu zuen Zubietako bilkurako partaideen 
irudiak. Arco merkataritza-guneak finantzaturik, marmol, brontze eta kobrez eginak daude 
«Ateak»); beste zati bat (koadriga) ingelesen hilerrian dago (Urgull mendiaren magalean sor-
tua 1836-1837 urteetan, «Jangoikoak baino ezagutzen ez dituen heroien» hilobiekin, ingeles 
ofizialenak eta beren senideenak).

152 Basterretxeak, era berean, Iztueta dantzariaren omenezko eskultura du Urumea ertzeko 
Frantziako pasealekuaren hasieran (Euskadi plazan), 1971-1972 bitartekoa (burdinazko txapa 
finez egina da, eta forma sinplifikazioak eta murrizketak ahalbidetzen ditu, arintasuna iraga-
rriz. Sao Pauloko bienalean aurkeztutako Icaro eskultura handitua da). Ibaiertzeko pasealeku 
berean ditugu goian aipaturiko modelo neoklasiko berankorrak errepikatzen dituzten pieza in-
dustrial apaingarriak ere, gehienak XIX. mendekoak. E. Kortadik eskola frantses edo katalanari 
egozten dizkionak dira aipagarrienetakoak, alegia, marmol zuriz eginiko iturria eta lau ka-
riatideek eusten duten kupula, estilo klasizista edo noucentistaren parametroekin. Bai taxu 
sasi-barrokoak eta bai bertako paisaiak itxura erromantiko eta magikoa sorrarazten dute ibaier-
tzeko ur-ertz horretan, uraren soinuarekin eta zuhaiztiaren freskotasunarekin areagotua. Eskola 
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Anda euskal eskultorearen Zeharki 1989ko piezak elkarrekin loturiko hiru 
kono-enbor luze edo zilindro zut erakusten dizkigu, eta lehen planoan ezar-
tzen ditu espazioaren joko formalak153, itsasbazterreko beste ur-ertz batzue-
tan ikusi izan dugun bezala (Loreto azpiko eta Zaldizko Zokoko Txillidaren 
piezak, adibidez). Era horretako arte-adierazpenak ikusiko ditugu Zarauzko 
kasuan ere, hurrengo ataletan, edota, aldeak alde, Donostiako badiako erpi-
netan (Oteiza eta Txillida, Haizearen orraziarekin).

Bukatzeko, berriro Antigua aldeko errealitate urbanora itzuliz, Benta Be-
rri eta Ibaeta auzoetan ere gertatu izan dira antzinako biztanleen eta berria-
goen arteko nahasketak (artisauak, langileak, arrantzaleak), eta migrazio-
korronteen eraginez heldutakoen artekoak. M.J. Calvoren ustez, Antiguako 
zabalgune-proiektuan argi azaltzen da auzo horretako pluraltasuna; «por un 
lado, ciudad-jardin para las clases acomodadas; por otro, barrio industrial y 
obrero, en función de estos asentamientos que terminarán por fusionarse e 
integrarse en él, experimentando un progresivo remodelado de acuerdo con 
las nuevas expectativas del barrio»CXLVIII. Izan ere, Antiguan, betidanik izan 
da «bertako» auzoko biztanle izatearen sentimendu eta harrotasun kolekti-
boa. Hala ere, industria galtzearekin, populazioaren emigrazioa ere gertatu 
zen industria kokatzen den periferiako lurraldeetara. Ondorioz, ongi balia-
tzen jakin izan dute Ondarretako hondartzaren gertutasuna eta itsasbazterreko 
paisaiaren edertasuna. Lehendabizi degradazioa jasan eta burgesiak bere bizi-
toki gisa berpiztu izan duen tokiari, beraz, lehen aipaturiko «gentrifikazio»aren 
edota maila sozioekonomikoaren araberako biztanleriaren aldaketaren kutsua 
dario. Argi dago gentrifikazio horrek eragiten duela hiri-espazioen egituran, 
trazan, funtzionaltasunean eta alderdi sinbolikoetan ere: «A igualdad de inten-
sidad de ocupación, la actividad más remuneradora, expulsa a la menor: el 
uso industrial, expulsa a los equipamientos o zonas verdes; el residencial, al 
industrial; el residencial de lujo al de clase media o popular; los usos tercia-
rios a los residenciales»CXLIX.

Nolanahi ere, Antiguako itsasbazterreko espazioetan bat baino gehiago 
izan ziren XIX. mendetik XX. menderako tartean gauzatu ez ziren proposame-
nak; ondorioz, gaur egun duen konfigurazio urbanoa hartu zuen auzuneak. 
Antolaketa horretan, kontu egin behar da eragin nabaria izan dutela aurrera 
ateratako proiektu urbanoek bezainbeste huts egindakoek ere. Besteren ar-
tean, Ondarretako hondartzan bainuetxea jartzeko asmoa izan zen XX. men-

italiarraren eredu, XX. mende hasierakoa da Danzantes hiruki erako konposizioa, eta modernis-
moaren mugimendua eta bizitasuna atzematen zaizkio (Italiatik ekarri zutela diote Alderdi 
Ederrera, Boulevard-eko lorategiak konpontzerakoan, azkenean Frantziako pasealekuan 
amaitu badu ere). Egikera exotikoagoa erakutsiz, zilindro erako zutabea da XIX. mendeko ara-
biar monolitoa, gainean munduaren bola duena eta azalean erliebe irudikatuak dituena, arabiar 
arkitekturaren arkuak eta dorreak bailiran. Dekorazioko elementu gisa uler daitezke.

153 1983an lehen saria izan zuen, Donostiako I. Eskulturako Bienalean, zementuzko eskul-
tura handiak; Grupo Vitalicio taldeak ordaindu zuen eraikuntza.
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dearen bigarren hamarraldian, hondartzako espazio guztia baliatu eta tol-
doak, eguzkitakoak eta bestelako elementuak ezarriz lurzoru publikoan. 
Egitasmo horrek aurrekaria ere izan zuen 1908an, Aldai arkitektoak Ondarre-
tako hondartzan bainuetxea ezartzeko baimena eskatu zueneanCL. Horiek 
guztiak ez onartzeko arrazoietako bat izaten zen militarren maniobrarako gu-
nea erabili beharra. Gainera, Ondarretako hondartzaren luzapenean uren bil-
tzailea zegoen, eta han lorategiak edota pasealekuak egitea zuen helburu 
Udalak, zail ikusten baitzuen biltzailearen gainean txaletak edo bestelako ar-
kitekturak eraikitzea. Alegia, hondartzak jaso zezakeen eragin txarraren bel-
dur zen Udala154: «ante el temor de que construcciones de esa índole llegaran 
a ejercer una perjudicial influencia en el régimen de las playas de Ondarreta 
y aún de la Concha, el Municipio, desde hace mucho tiempo se ha opuesto 
constantemente a las concesiones solicitadas»CLI. Han emango zion Donos-
tiak amaiera sinbolikoa itsasbazterreko fenomeno urbanoari berrogeita hamar 
urte baino geroago, E. Txillida eta L. Peña Gantxegiren esku-hartze urbanis-
tiko eta eskultorikoarekin, ondoren gogoratuko dugunez. Itsasoa bera Txilli-
daren «maisu»etako bat izaki, lurrarekin eta urarekin erabat erlazionatua gel-
dituko zen horrela, Donostiako fenomeno urbanoak natura besarkatzen duen 
puntuan.

154 Hala ere, batzuek bazekiten Udalaren kezka horiei guztiei nolabaiteko azalpen intere-
satuak ematen eta, kasu horretan ere, bainuetxea Ondarretan jarri nahi zutenek, hiriarentzat 
onura zekarrela argudiatzeaz gain, bazeukaten beste argudiorik ere; hau da, Udalari jakinaraz-
tea euren azpiegitura onartuko ez balitz, laster etorriko zirela beste batzuk Udalak eskumenik 
ez zeukan lurretan kontrolik gabeko edozer eraiki eta esfortzu estetiko guztiak zapuztera. He-
men ere atzematen ditugu, beraz, garaiko tentsio sinboliko eta ekonomikoak itsasbazterreko al-
txorra ziren hondartzetako lehenengo lerroetan elementu urbanoak txertatzerakoan. Su horri 
egur gehiago botatzeko, Kontxako bainulariek alegazioa jarri zuten Ondarretako bainuetxeko 
proiektuaren kontra, Kontxako kabinen «industria» behera botako zietelakoan.
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Donostia hiria metropolirako bidean (I): 
Urumearen meandroetako hiri-espazioen 

egituraketa itsasbazterretik barnealderantz
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«En la ciudad de Köninsberg (ahora se llama Kaliningrado, 
donde nació Kant y Hilbert) hay una isla, Kneihof, rodeada 
por dos brazos del río Pregel. Hay siete puentes que lo cruzan. 
¿Puede una persona realizar un paseo de modo que cruce cada 
uno de los puentes una sola vez?».

Iñaki MiguelCLII

Donostiako hiri-antolaketari buruzko dokumentu batzuetan bazegoen 
Urumearen arroko super-espezializazio industriala nolabait apurtzeko asmoa, 
etxebizitzak bultzatu eta garapen mistoak proposatuz. Aurreko atala itsasbaz-
terreko paisaia sinboliko eta enblematikoekin amaitu dugu; oraingo honetan, 
berriz, itsasadarraren ibilbidean gora eratzekoa zen «hiri-ardatza» jarraituko 
dugu, ekipamenduak, industria eta komertzioa lehen mailako azpiegiturak 
izango zituzten «bigarren hirigune»ekin155, ustez sektore horren degrada-
zioa ekiditeko asmotan. Amaieran, ikusiko dugu ideia horiek itsasbazte-
rreko hiri-espazioak gehiago zatikatu eta desegituratu baino ez zituztela egin, 
Donostia metropoli bihurtzeko prozesuan. Bestalde, itsasbazterreko portu 

155 Sarreran diogunez, bigarren mailako hiriguneek eskala txikiagoan betetzen dituzte haz-
kunde erradiala izan duen hiriak nahitaez opa beharko lituzkeen funtzio eta zerbitzu urbanoak, 
batzuetan oso garrantzitsuak baldin badira ere; Pasaiako portua kasurako edo, urrutiago joa-
nez, Hondarribiko aireportua Txingudiko badian. Horiek hirigune ere badira, Gipuzkoako es-
pazio geografikoan atzematen ditugun fluxuak erakartzen dituztenak (ekonomikoak, sozialak, 
komunikaziokoak, etab.). Fluxu horien presentziak eta jarraitutasunak sare urbanoak eratzen 
ditu, eta korronteak doazen «kanal» edo «bide eroaleak» deskribatzen. Hirigune horietan atze-
mangarriak diren zenbait nodo iragartzen dituzte horiek. Beraz, gune horiek garrantzi aldako-
rra izango dute hainbat kategoria eta harreman hierarkikoren arabera, eta zona handiago eta 
globalagoetan barneratuko dira zentro batzuk. Hortaz, hiri-geografiaren ikuspegitik, Gipuzkoa 
ikusiko dugu Donostiak ordenaturiko espazio gisa, bere zabalera periferikoan edota ingurune 
metropolitarrean, euskal hiri-sistema orokorreko nodo gisa, kostaldeko bigarren mailako sis-
tema eratzen duen Bilboren nagusitasunarekin.
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zaharra arrantzarako mantendu beharko zutela hobesten zen, eta kirol-portua 
bigarren mailan agertzen zen. Horretarako, beste bi portu txikiago ere aurrei-
kusten zituzten; bata Urumeako uretan gora, eta bestea Igeldoko mendiaren 
oinetan. Izan ere, Esther Gil-ek dioskunez, administrazio eta zerbitzuko hiri-
buru izateaz gainera, hiri-eskualdeen sistema hirukoitzaren erpinetako bat li-
tzateke Donostia, Bilborekin eta Gasteizekin batera, eta lehen mailako hiri-
gunea, gune demografiko eta industriala osatuko luke156.

Loiola aldetik iragaten zen Urumea ibaiaren ertzetan, arropa zuria garbi-
tzea ere eginkizun ohikoa izaten zen aspaldi. Lur horien urbanizazio handia-
goaren ondorioz, garbitokia eraiki zuten 1928an, proportzioan Donostiako 
beste auzoetan zeudenak baino handiagoa157, eta eranskin gisa komun publi-
koak eta frontoia zituen. Izan ere, horiek biak dira gaur egun birbalioesteko zo-
rian dauden ur-ertzik behinenak; Monpas aldetik Haizearen orrazirainokoa eta 
Urumeako ibaiertzak, elementu sinboliko esanguratsu eta adierazkorrenek his-
torikoki izan dituzten agertokiak, urak bustitako espazio eta paisaia urbanorik 
estetikoenetan. Lehenengo eta behin, zenbait xehetasun eskainiko ditugu batez 
ere Loiola eta Martutene auzoen bilakaera urbanoaz; Donostiako hedapen ho-
rren bidean, Urumea ibaiaren ertzetik Amararekin lotzen diren espazioak dira 
horiek, eta inguruko beste udalerrietarako pasabidea irudikatzen dute.

Donostiaren hazkundea Ehunurteurrenaren plazara iritsi zenean, hiri-
espazioa hedatzeko muga heldu zela uste izan zuten batzuek. Fantasiaz bete-
tako ezjakintasunak baino ezingo zuen imajinatu etxe bat gehiago eraiki zite-
keenik. Hala ere, Urumearen kanalizazioarekin eta ur-ertzetako erriberen 
urbanizazioarekin batera, aurrera egin zuen Donostiaren hazkundeak. Zabal-
gune klasistaren ordenamendu tekniko eta estetikoa gaindituz, itsasbazter 
historiko trinkotuan ez baizik, ibaiaren ertzetan aurkitu zuen Donostiak lur 
barneko zona metropolitarrerantz irekidura. Mendean hartu beharreko erron-
ken artean, ekidin ezinak ziren autobide-sareak, gune batzuetako dentsitate 
handiegia eta hiri-estrukturaren koherentzia:

«Treinta [años] después de la última revisión del Plan General de la 
ciudad, en 1988 se puso sobre la mesa la necesidad de un nuevo estudio del 
mismo. Sobre el plano surge un San Sebastián con posibilidades descono-
cidas en la etapa anterior. Un nuevo trazado de la autovía que la convierte 

156 Azkenaldian, zenbait tresna antolatu izan dira mota horretako politikak bultzatzeko eta ga-
ratzeko; horien artean, gurean eragin nabaria duten poligono berriak (Industrialdeak programako 
enpresa-parkeak, hau da, ohiko poligono industrialen eta parke teknologikoen erdibideko konpon-
bidea), eraikinak berreskuratzeko prozesuetatik lortutakoak (Elkartegi programak, batez ere Biz-
kaiko eta Arabako Foru Aldundien eskutik), eta lur urbanizatuen promozio publikoak (Industria Lu-
rrak programa). Gezurra dirudien arren, Donostiako eskualdeak lau industrialde biltzen ditu gune 
metropolitarrean, hiriburuaren ingurumarian kohesio nahiko handia duen hiri-espazio industrialean.

157 XX. mendearen hasieratik, Amaran, Antiguan eta Grosen ere bazeuden komunitatearen topa-
leku ziren espazio publiko horiek, arropa garbitzeaz gain batik bat emakumeen berezko bilera-toki 
bihurtuak.
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en cinturón de servicio casi exclusivo de la ciudad, la urbanización de las 
riberas de Loiola y su integración en el centro a modo de continuo urbano, 
la necesidad de superar barreras como el Urumea u su canalización en la 
zona de Osinaga, conducen al planteamiento de construir un nuevo puente 
cuyo objetivo principal sea la jerarquización de la red para hacerla más cla-
ra y funcional, a la vez que dirigir el tráfico de forma que se logre un ma-
llado interno de carácter urbano. Se trataba de evitar el desarrollo inconexo 
de Loiola, liberando las áreas altamente densificadas»CLIII.

Horrela, Donostiako zubirik enblematikoenak ere itsasbazterretik gertu 
daude, eta espazio metropolitarrerantz luzatutako hirian badira Urumea zehar-
katzen duten hainbat arteria. Loiola auzoan bertan dugu zubi dentsitaterik al-
tuena; horien artean, «Puente de los cuarteles» izenekoa, garai bateko funtzio 
kasik bakarra militarrei pasabidea ziurtatzea zuena. Helburu horrekin diseina-
tua, XX. mendearen bigarren hamarkadan eraiki zuten harrizko eta zementuzko 
zubia, eta horrela gauzatu zen kuartelaren inguruko lurren urbanizazioa ere. 
Aldi hartan, topoaren zubiak ere funtzio konkretua eta esklusiboa zuen, eta 
senda-etxe berrirako eraiki zen zubiak ere halako erabilera berezitua. Berria-
goak dira industria-poligono batzuetarako zubiak, XX. mendearen 70eko eta 
80ko hamarkadetako industriaren instalazioak gorakada izan baitzuen Donos-
tiako ingurumari metropolitarrean. Hormigoiz eta teknika eraikitzaile moder-
noen bidez gauzatu ziren horiek guztiak; erabat aldenduta leudeke, beraz, bal-
dintza estetiko eta monumentaletatik. Izan ere, Astigarragako Ergobia auzoan 
ba omen zen jada duela bost mende Urumea gurutzatzeko zubia, Andoain, Ur-
nieta eta Hernanitik heltzen zen errege-bidean garrantzi estrategikoa izan 
zuena, errepidea ondoren Oiartzunera abiatzen zen puntuan. Bilboko panora-
man, aldiz, nekez aurkituko dugu itsasadarra gurutzatzeko zubirik ingurune 
metropolitarrean, XIX. mendearen amaieran Palaciosek Portugaleteko zubi 
transbordadorea edo XX. mendearen azken hamarkadetan Rontegiko autopis-
tako zubi handia eraiki arte. Barnealderantz zihoan bide nagusiak hiribilduaren 
ondoko San Antoneko zubi historikoan zeukan ibaiko ura iragateko aukera ba-
karra. Bilbon ez zaizkigu, beraz, itsasadarreko ur-ertzak zubiz hornituak ager-
tuko, postmodernitatearen ikuspegiak baldintzatu aurretik.

6.1.  AMARA: ZABALGUNE HISTORIKOAREN HARIARI JARRAITUZ 
SORTUTAKO HIRIA

«Hiri-ehuna puztu egin da azkeneko 50 urteetan (demagun 56ko 
Lurraren Legetik gaur egunera) eta, ondorioz, hustu egin behar da».

Ibai GandiagaCLIV

Aurreko atalean ikusi dugun Antiguako egitasmoa abiatu zenetik urtebe-
tera onartu zen Amara auzoko hirigintza-plana ere; baina, kasu honetan, erai-
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kuntza erabat atzeratu zen, XX. mendearen 40ko hamarkada iragan arte. Or-
dutik aurrera, hiriaren hazkundeak Urumearen ibaiertzak jarraitu zituen 
Anoetako lur lauetara bidean:

«La construcción del Paseo de Francia, entre la estación del ferroca-
rril y el río Urumea, llevada a cabo por la necesidad de continuar buscando 
nuevo suelo urbano, ante el crecimiento de la población, posibilitó la pro-
longación de esta búsqueda, después de la canalización definitiva del río 
Urumea, a la zona de las marismas de Amara que aún no habían sido apro-
vechadas más allá de la plaza del centenario, nexo de unión del Ensanche 
Cortázar con el nuevo Ensanche de Amara»CLV.

Besteak baino dimentsio handiagokoa zenez, bi fasetan gauzatu zen 
Amarako zabalgune berria. Lehenak, Ehunurteurrenaren plazatik Pio XII pla-
zarainoko hedadura hartu zuen, Antso Jakituna etorbidea barne hartuz. Biga-
rrena, Pio XII plazatik Anoetara abiatu zen. Zenbait arazo, desadostasun eta 
atzerapenen ostean, 1934-1935ean aurreproiektuen beste lehiaketa bat iraga-
rri zuen Udalak; Pedro Gaiztarro arkitektoak eta Juan Matxinbarrena inge-
niariak izenpetzen zutena aukeratu zuten, eta lau urte pasatu ostean onartu 
zuten. Plan berriak mantendu egiten zituen lehenagotik trazatutako bide na-
gusiak, eta aldatu bigarren mailakoak. Lorategi eta espazio publikoak dimen-
tsio nabarikoak ziren, eta ikerketa heliotermikoaz baliatu ziren etxebizitzen 
lekuak eta dimentsioak aztertzeko. Ia beti gertatzen den bezala, 1950eko ha-
markadatik aurrera izandako garapena ez zen premisa horietara moldatu, eta 
dentsitate handiagoko izaera zuen hiri-bilbea irudikatu zuen.

Alabaina, 1935eko lehiaketa hartan azaldu ziren Donostian sano ezaguna 
zen Aizpurua arkitektoa eta García Mercadal ere. Amarako ibar guztia barne-
biltzen zuten, trenbideaz beste alderaino sorturiko hiri-antolaketa, ehundura 
eta traza berrituarekin, Loiola auzoko ateetaraino eramanez. Aizpurua eta G. 
Mercadal abangoardia arkitektoniko arrazionalisten ildoan zebiltzan arki-
tekto berritzaileak ziren, eta Donostiako ikonografia urbanoaren eraldaketa 
moderno baizen bortitza planteatu zuten Urumea ibaiaren ur-ertzetan:

«Aizpuruaren proiektua batez ere “hirigintza modernoko tratatua” da, 
Donostiako Amarako Urumearen ibarretarako erabilia. […] Orduan hiri-
gintzako berrikuntza arrazionalistako irizpideak garatzen ditu kaleei eta 
hauen sailkapenei zein oinarrizko errodadura-zerrendetan deskonposatzeari 
dagokionez. […] Argi eta garbi ilaratan eraikitzearen alde azaltzen da. Sa-
konera txikiko blokeak ditu eta horien altuerak zein elkarren arteko distan-
tziak eguzkiak jotzeko eraren araberakoak dira”. […] Proiektuaren txoste-
nean etengabe gogorarazten dira C.I.A.M.en eta honen hurbileneko 
CIRPAC aldaeraren kongresuetako aginduak»CLVI.

Hiri funtzional «moderno»aren errepertorio osoa azaltzen zen, beraz, 
Amarako ur-ertzetako hirigintzaren molde estrukturaletan zein estetikan. Mer-
cadalen aurreproiektua neurri batean antzerakoa izan zen eta hirigintzaren tek-
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nikaren aldetik bikaintzat hartua; baina, une historiko askotan gertatuko den 
moduan, ez zen praktikara eraman. Hirigintzako funtsezko definizioak txit 
argi plazaratzen baitira, tipologia-aukeraketa nahiz antolamenduaren banaketa 
geometrikoetan ez ezik, atzemangarriak lirateke barneko filosofia eta egitura 
sinbolikoetan ere.

Amara aldean izan ziren lurzoru soziala antolatzeko proiektu aurrera-
koiagoak ere, ibaiertzean hiri-zabalgunearen filosofiak proposatzen zituzte-
nak. Gerra Zibilaren aurreko urteetan iniziatiba publikoa izan zuten ekimen 
horiek esku pribatuetara erori ziren, tamalez, gerra osteko egoeran, lurzoruen 
jabeen nahiak asebetetzeko asmoz. Urumeako ibilbide bihurgunetsua zu-
zendu ondoren izan zuten hasiera lehen proposamenek (Marcelo Sarasola, 
1899). 1911 eta 1913 urteetarako ezagutu ziren Amaran zabalgunea gauza-
tzeko txostenak, itsasadarrari lurrak irabazita lehiaketak iragartzeko asmotan 
zebiltzanean. 1930eko hamarkadan Euskal Herriko eta Nafarroako Arkitek-
toen Elkargo Ofizialak lehiaketa baterako oinarriak idatzi zituen, elkargunee-
tan arreta oso berezia jarriz, plazak, lorategiak eta parkeak proposatzeaz gain. 
Matxinbarrena eta Gaiztarroren proiektu irabazleak zabalgune historikoaren 
mugak luzatzen zituen, eta ibaiaz bestaldeko lorategi-hiria ere bultzatzen 
zuen. Kortazarren zabalgunea, Amarakoa eta Egia auzoa biltzen zituen aurre-
proiektuak, eta Gros eta Ategorrietarako komunikazioak ere ahalbidetzen zi-
tuen. Horrez gain, Loiola eta Martuteneko lorategi-hiriak barnebiltzen zituen 
bertaratzeko loturak hobetuz, baina, aldi berean, gogor kritikatzen zuen den-
tsitate baxuko hiriaren eredua, etorkizunerako arazo larria izaki. Plan horrek 
aldaketa nabariak izan zituen.

Esan bezala, gerra iragan arte ezerezean gelditu baitzen, Urumeako mean-
droaren bihurgune handiena zuzen-zuzenean hartzen zuen Amarako zabalgu-
neak. Bertan, bigarren mailako hirigunea pentsatu zuten Donostiarentzat, erre-
pide nagusiak heltzen ziren puntuan eta trenbideetatik nahiko hurbil. 1960ko 
hamarkadan Encio-k idatzitako Amarako Plangintza Partzialean pisu gutxiago 
zeukaten Urumeako meandroek, ezbaian baitzegoen autobidearen sarrera nola 
konponduko zen. M.J. Calvorentzat aukera galduetariko bat izan zen hura ere; 
amaieran, hiriaren hazkundearentzat lagungarri baino gehiago oztopo izan zen, 
eta laster zapuztu ziren Loiolarekiko komunikazio errazak eta hiri-espazio ja-
rraituaren ideiak. Kalitate gutxiko zerbitzuguneekin, garrantzirik handiena auto-
bidearen harrerak eskuratu zuen, eta, neurri batean, errepide-korapiloek oraintsu 
arte hipotekatu dituzte Urumea ertzetako lur lauak. Arazo larrienak pilaketa eta 
barneko espazio batzuen itxitasuna lirateke, autore horren esanetan.

6.1.1. Hiriaren luzapena: ibaiaren eta mendiaren arteko hazkundea

XX. mendearen bigarren hamarkadan hasi ziren gaur ezagutzen dugun 
bidetik Amara aldera ibaiaren kanalizazioa egiteko lanak. Inguru hartan ze-
goen XVIII. mendeko Errota txiki baserria, mareen araberako errota (Anti-
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guako auzoan zegoenaren parekoa), errotarriak itsasoko uraren indarraren 
bidez mugitzen zituena. Gurpil hidraulikoa ibaia bideratzeko egin zuten hor-
mako beste harrien artean itsatsita ikus daiteke (mareak padurako lurretan 
zeukan eragin produktiboaren testigu), noizbait eraikuntzako material soil 
bezala erabilia eta 2001etik monumentu bailitzan argiztatua, batik bat Do-
nostiako «laugarren zubia» deritzona inauguratu zen hurrengo urtetik. 
1990eko hamarkadaren amaieran Mundaizko zubia eraiki aurretik, buruta-
pen ugari izan ziren puntu horretatik ibaia pasatzeko: oinezkoentzako pasa-
bideak, zubi txikiak eta Urumea gurutzatuko zuen txalupa, Bilboko Ibaiza-
bal-Nerbioi itsasadarreko zenbait puntutan ohikoa zen bezala, hirigunetik 
Abraranzko norabidean.

Azkenean, alderdi estetiko funtzionalak kontuan izanda, XXI. mendearen 
atarian eraiki zen zubiak ez du zerikusirik Urumearen bokaletik gertuago ai-
patu ditugun gainerako zubi monumentalekin. Berritasun eraikitzaileak eta 
funtzionalak goraipatu, baina horiek ezkutuan gorde beharra zegoela ikusi 
dugu apaingarritasunaren mesedetan. Antonio Fernandez Ordoñezek eta Ju-
lio Martinez Calzónek eraikitako Mundaizeko zubiak ez die lekurik uzten 
gainjarritako ornamentazioari eta elementu bertikal edota eskultorikoei. 
Itsasbazterreko lehen lerroetatik aldenduago egoteagatik edo, erabateko ho-
rizontaltasunak eta soiltasun arrazionalistaren interpretazio beharbada post-
modernoak ez ditu hautsak gehiegi harrotu, ez behintzat garai bateko burge-
siaren gustu estetikoaren kontra eragingo zuen adina. Ur-korrontearen bi 
alderdietan ainguraketak ezarri eta, erdiko pilarerik ez duen ibai gaineko 
plano kurbatuak kontrastea egiten du horretan ere Donostiako beste zubi 
historikoen alboan.

Atzera egin eta, Urumeako itsasadarrean existitu ziren gerora aurrera era-
mango ez ziren zenbait asmo, batez ere XIX. mendearen bukaeratik XX.aren 
lehenengo hamarkadetara arte. 1886 eta 1887 urteen artean izan zen ibai 
gainean kafetegi-jatetxea jartzeko asmoa, baina horretan ere Udalak bizka-
rra erakutsi zion baimena ematerakoan, aurreko atalean behin baino gehia-
gotan azpimarratu ditugun argudioak azalduz. Hala nola, piloteen bidez eza-
rritako estrukturaren behin-behinekotasuna salatzen zuten eta Santa Katalinako 
zubitik itsasorantz zabaltzen zen perspektibaren galera. Era berean, hiriaren 
apaingarritasun kontuetan udalbatzak eskumen osoa zuela aldarrikatzen zen. 
Hamar urte geroago ere baporezko txalupen zerbitzua ezarri nahi izan zuten 
Urumea itsasadarrean gora Loiolako auzoraino, bai jendea garraiatzeko (oro 
har, baserritarrak Donostiako merkatuetara hurreratzeko) eta baita udatia-
rren aisialdirako ere. Foruen pasealekuan ontziratokia behar zuten horreta-
rako, Urumearen ezkerraldeko erriberan, baina proiektu hori ere ez zen 
portu onera iritsi.

Alabaina, Urumeako urak baliatuz aldika-aldika (hamar urte inguruko 
tartearekin) proposatzen ziren egitasmoei jarraiki, Donostian urari espazioa 
irabazteko beti izan diren asmoen ildotik, XX. mendearen lehen hamarkadan 
ibaiak itsasbeheran agerian uzten zituen trenbidearen pareko hareatzak era-
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bili nahi izan zituzten bertan hotela, antzokia, umeentzako jokoak158, erakus-
tokiak eta beste eraikin batzuk eraikitzeko. Arazo teknikoak anitzak ziren or-
dea, eta ez zuten onartu ibaiari zabalera kentzea ere, Urumeako bazterrak 
Donostiako paisaia esanguratsuenetakoa izaten jarraituko bazuen. Gainera, 
garai berean izan ziren ibaia zuzentzeko lanetako batzuk ere. 1923an Kursaa-
leko eta Santa Katalinako zubien artean pabiloi bat jarri nahi izan zuten Club 
Náutico bat izateko, ustez Urumea zen «edertasun hilari bizitza berrituaren 
hauspoa emateko». Udaberrian, udan zein neguan estropadak eta bestelako 
kirolak nahiz ur-jokoak antolatuko ziren, eta nazioarteko lehiaketak ere au-
rreikusiko ziren. Urtaro guztietan Donostiako bizitza publikoaren presentzia 
ziurtatzeaz gain, higiene-kontuak ere aipatzen ziren; batik bat, itsasbeheran 
ibaiak sortzen zuen usain txarra ekiditeko edota «disimulatzeko». Horrez 
gain, promotoreak ibaia argiztatuko zuen, gauean berbenak egiteko eta beste-
lako jaiak ospatzeko. Club Náutico egongo zen plataformara jaisteko lau es-
kailera (bi ibaiaren ezkerreko ertzean eta beste bi eskuinean) eta Kursaaleko 
zubi berriaren azpiko presa ere planteatzen zituen aipaturiko obrak.

Atotxa edota Egia auzoetan ere, espazio industrialen eta etxebizitzen sin-
biosiak adierazgarritasun nabaria bereganatu zuen urte horietan, eta erabat 
galdu zuten ordura arte izandako nekazaritza- eta landa-eremuko espazioen 
izaera. Dena dela, presentzia eskasa izan zuten garrantzi handiko industriek, 
baten batzuek izan ezik; hala nola, tabako-fabrikak, metal-produktuen fabri-
kak edota adreiluen zeramika fabrikak. Beste guztiak metalari eta marmolari 
loturiko maila txikiko edo ertaineko tailertxoak ziren. Gaur egun, Kristina 
Eneako parke urbanoak159 lotura-espazio interesgarria beteko luke Urumea-
ren bihurguneetan, alde batetik, Donostiako zabalgune historikoarekin eta, 
beste aldetik, Amarak Loiola aldera izan dezakeen luzapenarekin lotuta, Do-

158 Urumea ertzeko Atotxa auzoan parke publikoa egitea pentsatu zutenean ere, oso pre-
sente izan zituzten umeentzako jolasak, eta hiriaren apaingarritasunaren mesedetan umeen jo-
lasak ahaztu egin zituztela salatu zuten. Haurrek ez omen zeukaten non jolastu, Kontxan eta 
ur-ertzetako pasealekuetan galarazita baitzegoen. Gaur egun, umeentzako jolasak beste ezein 
hiri-altzari gisa integratuta egoten dira lorategien eta parkeen diseinurako elementuen artean, 
batzuetan kultura-identitateari keinu ikonografikoak eginez.

159 Fermin Lasalak erdigunean etxe handi bat zuen lorategi-parkea eraiki zuen, emaztea-
ren oroimenari eskainia (Cristina Brunetti eta Cobos, Mandas eta Balalcazar-eko kondesa); 
Mundaiz izeneko finkan, Urumearen azken meandroa besarkatzen zuen mendixkaren gai-
nean —XVIII. mendean baserri batzuk bazeuden oraindik—, 1863tik aurrera (Donostiako hiri-
zabalgunearen garaian) Lasalak erosi zituen lurretan. Seme-alabarik utzi gabe hil ostean, Uda-
lak hartu zuen oinordetza 1918an. Parkeko mendixkatik atzeman daiteke gaur egun sortzen ari 
diren ibaiertzeko urbanizazio berrien traza eta ehundura, Amaratik Loiola arteko Urumearen 
meandroetan. Bertan ikus daitezke, oraindik, Xabier Lakak 1979an ezarritako Gladysen ome-
nezko eskulturak eta estela, Mutrikuko kareharriz eginak. Era horretako eskultura publikoak 
ugari dira Donostian, eta adierazgarrienetakoa Altzako San Martzial plazakoa da; 1986an Paco 
Mateok Mikel Zabalza zenaren omenez eginiko monumentua, honako izkribu honekin: «Bida-
soaren urak bezala, zinaden gizona argia, maitasun eder bat, zendun zure bihotzean, gordia. 
Mikel Zabalza. 1985-11-26an erahila».
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nostiako hiri-parkeen artean garrantzitsuenetarikoa baita (itsasbazterreko Mi-
ramar, Aiete, Urgull eta Lugaritzekoekin batera).

6.2.  ITSAS ONDOTIK HARAGO: ITSASADARRAREN 
BIHURGUNEETATIK DONOSTIAKO ZONA 
METROPOLITARRERANTZ HEDATUTAKO HIRIA

«No hay belleza que pueda compararse a las muchas y varia-
das que ofrecen las riberas del Urumea […] con sus frondosos 
árboles formando magnífico dosel que da sombra a sus aguas; 
los blanquísimos caseríos que bordean sus orillas reflejando en 
las cristalinas ondas sus paredes y tejados».

Calei CaleCLVII

Gros, Antigua eta Amarako hiru zabalguneak izan ziren Donostiako 
ur-ertzetako espaziorik esanguratsuenen izaera marraztu zuten Kortazarren 
osteko hirigintza-hazkundeak. Berriro ere, hiru erpin dituen triangeluarekin 
egingo dugu topo; horietako bi itsasbazterrean (Gros eta Antigua), Kontxako 
badiaren bi muturretan, eta hirugarrena (Amarakoa) Urumea ibaiaren bihur-
guneetako ertzetan.

«Estos tres grandes Ensanches, pese a su tardía finalización, fueron 
planteados a principios de siglo cuando a partir del Ensanche de Cortázar 
fue necesaria la expansión de la ciudad en tres direcciones posibles: al este 
por Gros en torno a la playa de la Zurriola, al oeste por el Antiguo frente a 
la playa de Ondarreta y al sur por Amara siguiendo el cauce del río hasta 
Loyola»CLVIII.

Era horretara, itsasbazterreko eta ibaiertzeko lurzoru baliozkoenak be-
teko zituen Donostiak XIX. mendearen erdialdetik XX. mendearen erdira arte 
doazen ehun urteetan. Estetikoki adierazkorrena izan daitekeen hiri-espazioaren 
estruktura finkatzen duen triangelu horretatik kanpo, ikusi dugun bezala, Do-
nostiak hasia zuen ibaian gora metropolirako hazkundea, jendea erakartzeko 
punta-puntakoak ez ziren lurretan. Izan ere, aipaturiko kasuak baino zertxo-
bait lehenago, 1917an eman zen baimena Loiola auzoko lorategi-hiria eraiki-
tzeko, eta 1922rako prest zeuden etxeak eta urbanizazioa. Hiriaren hazkunde 
bizkor eta oparo hori (zenbait fronte zituena, beti ere ibaiak edota itsasoak 
ureztaturiko lurretan) hiriko finantzen egoera onaren eta jarduera ekonomiko 
oparoaren isla izan zen, neurri batean bederen. Industria izan zen hazkunde 
ekonomiko horren motor nagusia, ikusi dugun bezala, fisikoki hirigunetik al-
denduta, probintziako ingurumari industriadunetan eta langileriaren zati ga-
rrantzitsuena bizi zen herrietan. Beste hainbeste gertatu zen Martutene au-
zoan (gainbehera eroritako burgesiaren jolastokia eta aisialdirako gunea), eta 
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oso modu konkretuan Pasaiako portu inguruan, datozen ataletan ikusiko du-
gun gisan.

Urumea itsasadarrak zipriztinduriko Martutenen eta Loiolan, beraz, 
udako kolonia txikiak ere hasi ziren agertzen XIX. mendearen amaieran, 
ibaiko ibilbide nautikoen lagungarri. Ibaiertzeko paisaia horien edertasun na-
turalak erakartzen zituen udatiarrak, eta aisialdirako industriarik gabeko gune 
entzutetsu bilakatu ziren. Jauregitxoz eta txalet-etxez eratutako lorategi-hiria 
eraiki nahi izan zuten Loiolan, eta 1914an egin zuten horretarako proposa-
mena Udalean. M.J. Calvok dioskunez, laster hasi zen islatzen auzo horie-
tako aldaketa soziala hiri-espazioaren okupazioan, itxuran eta estetikan. Lur-
sailen salmentak ez zuen esperotako erantzunik izan, eta klase proletarioa 
agertzen ari zen, etxebizitza merkeagoak eta tailerrak nahasten zituzten espa-
zioetan:

«La definitiva desvirtuación del proyecto se produjo cuando, ante la es-
casa demanda, la parcelación fue incluida a finales de los años veinte [s. XX], 
en un plan para todo el casco de Loyola. Su urbanización se produjo me-
diante una trama regular en manzanas grandes, ocupadas en la década de 
los treinta por innumerables plurifamiliares de cinco alturas, similares a 
otras edificaciones para familias obreras, a veces algo más bajas, que se 
construyeron en estos años en torno a los caminos que salían de Loyola 
y cerca de las estaciones del tranvía de San Sebastián a Hernani, donde 
coexistían con las villas levantadas en los años anteriores»CLIX.

Gauzak horrela, Loiola eta Martutene aldean zeuden landa-eremuko gu-
neetan (Euskal Herriko elizateen komunitate-balioen eta tradiziozko hiri-es-
pazioaren arabera egituratuak) hiri-inguruak ezarri ziren, nahiz eta tradizioari 
loturiko egitura horiek nolabait berreskuratu eta eguneratu; Loiolan elizaren, 
plazaren eta eskolaren inguruan antolatzen zen etxebizitza multzoa zegoen, 
baserri batzuekin batera. Martuteneko egoera ere antzekoa zen, arozgintzako, 
burdingintzako eta, oro har, artisautzako tailerrekin batera. Nekazaritza-
guneetako lurretan etxebizitza merkeak eraikitzen ari ziren, eta gainbehera 
zetozen sagardotegiz eta baserriz inguraturiko paisaia tipiko eta pintoreskoen 
irudiak. 1927an, aldi berean Martutene eta Loiolako sektoreak barnebilduko zi-
tuen eraikuntza-programa aurkeztu zuen Matxinbarrena arkitektoak, Amarako 
zabalgunearen barnean aztertuko zirenak. Lorategi-hiriak porrot egin ostean, 
airean zebiltzan «open-planing» izeneko antzerako ideiak ere; gelditzen ziren 
«espazio berdeak» baliatu, eta Lasarte eta Usurbil arteko satelite-hiriaren 
proiektua ere ezagutaraztea zen ideia horien asmoa. Paperean gelditu ziren 
horiek guztiak, gerraosteko egoeran ardatz industriadun bihurtu baitziren ha-
ran eta bailara horiek. Loiolan ere dorre eta bloke altuak agertu ziren 1960ko 
eta 1970eko hamarkadetan, eta lorategi-hiri primitiboak gelditu ziren dentsi-
tate handiko eremu horren aldamenean. Dispertsio handiko eraikinek ez zu-
ten jarraitu inolako plangintza orokor edo bereziturik; horrela, etxebizitza 
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solteek espazioak partekatu zituzten hiritik kanpora eramandako ikastetxee-
kin, polikiroldegiekin eta komentu erlijiosoekin, adibidez, Amara eta Uru-
mea bereizten dituen mendixkan. Urumeako ertzetan, Loiolan, Martutenen 
eta Astigarragan ere sano eragin izan du autobidearen presentziak, industria-
ren plan partzialek irudikaturiko «lurralde hiritartua» betetzearekin batera; 
hau da, «hiri lurraldetua»ren korolarioa160. Azkenik, aurreko atalean ikusi 
dugu 1960ko hamarkadan Donostiako hiria antolatzeko plan orokorrak izan 
zituela intuizio batzuk hiri-espazioaren bilakaera bateragarria hobesteko baina, 
bere horretan gelditu ziren hirigintza espekulatibo eta «desarrollista»ren 
aurrean. Hala ere:

«La concepción del urbanismo imperante hasta ese momento, la del en-
sanche como diseño-marco, y sus ordenanzas de edificación como norma-
tiva única, ha hecho crisis; y también que gran parte de esa degradación del 
ámbito urbano proviene de la actuación de la iniciativa privada. Por ello, 
el plan, que parte de nuevo de la iniciativa pública, se enfrente por prime-
ra vez a la totalidad del término municipal como terreno de actuación, insi-
nuando una consideración de conjunto de los ensanches ya existentes y el 
espacio no comprendido dentro de ellos, que prefigura las concepciones ur-
banísticas de la posguerra»CLX.

Nahiaren eta ezinaren artean, hiriaren kontzepzio holistikoak itzulera 
teorikoa eta ideologikoa izan badu ere, hor zirauen industriaz eta etxebizitzaz 
garaturiko nukleo txiki periferikoen aferak. Loiolan, Martutenen eta Astiga-
rragan baratzeak ureztatzeko egin zen ibaiaren tradiziozko aprobetxamen-
duak erroturik zirauen memoria kolektiboan, industriarekin eta langileriaren 
auzuneekin batera. Askozaz zalantzagarriagoa zen, gainera, ekimen priba-
tuko etxebizitzen kalitatea eta itxura; izan ere, dentsitate handia murriztu egi-
ten zen etxebizitza ofizialek planteaturiko lorategi-espazioekin. Horrela, 
1940. eta 1960. urteen artean sortu ziren periferiako nukleo ugarienak Do-
nostiako zona metropolitarrean, erdigunetik erabat aldenduta eta lurraldearen 
dispertsio handiarekin. Bizigarritasun-baldintzak geroz eta latzagoak ziren, 
eta geroz eta nabarmenagoak erdigunearen eta periferiaren arteko desberdin-
tasunakak ere. Gaurko egoeran, industriaren gainbeheraren osteko hiri-
estruktura atzeman daiteke Amaratik gertuko espazio horietan, eta arazo la-
rriak dira dentsitate oso altua161 eta uholdeen arriskua. 1995ean idatzi ziren 
urte hartako hiri-plangintza orokorrean Martutene eta Loiola berreskuratzeko 
plan bereziak; lehentasuna eman zitzaien autobideari, ibaiertzeko paseale-

160 Urbano bihurturiko espazio horietan ohi den legez, elementu sinboliko monumentalak 
eta eskultorikoak agertzen hasi ziren hiriko ehundura hedatzearekin batera. Martutenen, 
2004an inauguraturiko Fernando Mikelenak Joserra Elizegiren omenez eginiko monumentua 
nabarmendu daiteke, erakusten duen itsas ikonografia aintzat hartzen badugu, itsasoko olatuen 
irudikapenarekin.

161 Amarako hiri-estrukturan ikusi berri dugunaren antzean.
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kuari eta kirol-guneei. Izan ere, guztion ahotan dago Urumeako hiri-ardatzak 
berebiziko garrantzia duela Donostia Hernanirekin lotzeko, Martutenetik eta 
Loiolatik.

Orban urbanoaren zatikatze kontziente hori kontuan hartuta, 1962ko Hiri 
Antolaketaren Egitamu horrek mugarria markatu zuen Donostiako hazkun-
dean162; aberastasun-iturri handiena jada ez zen turismoa, industria baizik. 
Lozorroan zeuden sektore horiek laster bizkortu eta zabalduko zirela uste 
zen, eta horretarako batez ere itsasadarren ertzetako auzoak eta herriak baliatu 
ziren. Zabalgunerik zaharrenek, berriz, abian jarri zituzten, apurka-apurka, 
birmoldaketa-prozesuak. Altuera garaiko etxeak eta planifikaziotik at sortu-
takoak ziren nagusi kasik hiri-sektore guztietan, erdigunean izan ezik; horiez 
gain, espazio barreiatuagoetan etxebizitza bloke solteak, luxuzkoak edo 
behintzat kalitate askoz altuagokoak agertu ziren, lorategiz hornituriko ingu-
rumarietan eraikiak. Langileen auzoen, fabriken, tailerren, lehenagoko txale-
ten eta etxebizitza solteen ikuskizunak, beraz, sekulako antolaketa gabezia 
eta hiri-ehunduraren anabasa erakusten zuen Donostiako bazter orotan. Ha-
mar urte lehenagotik Bilbon, Madrilen edota Bartzelonan garatu ziren an-
tzeko eskualde-plangintza bat ere jarri zuten martxan Donostian, oso kritika-
tua eta gaitzetsia, 1960rako bi hamarkada lehenago Bilbon planteatu zuen 
Bidagorrek berak zuzendua.

Dokumentu horrek eragin eskasa izan du M. J. Calvoren ustez, ezinez-
koa baitzen jarduera pribatuari aurre egitea. Beste behin ere, denen ahotan 
zegoen Donostiaren bikoiztasuna: jarduera ekonomiko industrialaren eta tu-
rismoaren bultzadaren arteko tirabira amaigabea, alegia. Espazio bakoitzak 
izan duen zonifikazioaren arabera, hortaz, estetika konkretu batzuk garatu 
ditu. Estetika horiek nabari ditugu Urumeako ertzetan, eta bertan planteatu 
zen, era berean, Donostia guztirako baliagarria izango zen kirol- eta soinketa-
parkea. Azken finean, gutxiengoen interesek menderatu izan dute gehien-
goaren onura, eta araudia mendean geratu izan da lehendabizikoen mese-
detan. Ugartemendiaren hiri-ideia utopikoen garaian edota Kortazarren 
zabalgunearen urteetan legez, indar ekonomikoek menderatu dute Donos-
tiako hiri-hazkundea. XIX. mendean, eragin burgesak bizi-kalitatearen onu-
rak gainjarri zituen, itsasbazterreko eta ibaiertzeko hiriaren estetika adieraz-
kor eta sinbolikoa ahaztu gabe. XX. mendearen erdialdean ez zuten behar, 
jada, aurpegia zuritzerik ere; interes ekonomiko hazkorren pean menderatu 
zuten olio-orban gisako hiri-hazkundea.

162 Lau gunetan banatuko du Donostiako hiri-espazioa: lehendabizi, Kortazarren zabal-
gune historikoa eta berorri atxikitakoak; Kontxako ardatza Ondarretatik Ategorrietaraino, 
lehen aipatu bezala (hirugarren sektore ekonomikoari zuzendua). Bigarrenez, Pasaiako indus-
triagunearen esparrua (langileriaren etxebizitzak). Hirugarrenik, Urumeako ertzak, poligono 
industrial berri gehien aurreikusten zen tokia (guri orain dagokiguna). Eta, laugarrenez, Do-
nostia-Madril errepideko bailara, luxuzko etxeak kokatzeko.
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6.2.1.  Ibaiak egituratutako hiri-espazioaren garapena: barnealdeko auzo 
berriak

Donostiako kasuan ere, Euskal Herriko eta kanpoko beste ezein tokitan 
gertatzen den bezala, XX. mendearen hirurogei eta hirurogeita hamarreko ur-
teetan gertaturiko populazioaren hazkundeak auzune eta hirigune barreiatuak 
eragin zituen, eta arazo horrekin topo egingo dugu une honetan. Gure begira-
dak alderdi ikonografikoetan jartzen du arretarik handiena; hiri tradizionalaz 
haragoko espazio berri horiek ere «hiri» bihurtzen diren heinean, estetikak 
aldaketa ugari jasaten ditu, bestelako kultura-aldaketa batzuen sinbolo. Ja-
kina da XIX. mendearen amaierako burgesia industrialak zenbait kokagune 
«hiritartu» egin zituela udako, neguko edota urte osoko bizitoki izan zitezen. 
Horrela sortu zitzaizkigun, adibidez, Bilboko itsasadarreko «uri berriak» 
(Areeta, Neguri…), haien bizi-balioen araberako espresio estetiko eta urbanis-
tikoak inposatuz; alegia, eskala txikiagoan gizaldi horretako hiri-zabalguneen 
trazak kopiatuz. Hiriari luzapen urbanoa eta estetikoa ematen zioten horrela, 
ehundura konpaktuz jositako gune berrietan eta, bien bitartean, hirietako ikur 
sinboliko eta monumentalak ere bertara eramaten zituzten.

Aurreko ataletan ikusi dugu Donostian aisialdirako ekipamenduak ezarri 
zituela burgesia udatiarrak periferiako zonetan (Martuteneko jolas-parkea, 
lorategi-hiriak eta abar), beren-beregi baliatuz ibaiaren ertzak zeuzkan ba-
lioak ere (paisaiari zegozkionak, «pintoreskoak», etab.). Migrazioaren feno-
menoa hurreratu ahala, errentagarritasun ekonomikoa etxebizitzaren hazkun-
dean zegoela ikusi eta, XX. mendearen erdialderako martxan zegoen 
hirigintza barreiatuaren makina etengabea. Gainera, industriaren erabilera-
rako lurzoru onuragarria gehitu behar zaio esandakoari. Ondorioz, XXI. men-
dearen hasieran Donostiako periferiako ibaiertzetan dugun ikuskizun urba-
noa txit korapilatua eta nahasia da: industriaren lekua auzune periferikoekin 
partekatzen da, garraiobideekin, azpiegitura teknologikoekin eta nekazari-
munduaren amaierako paisaiarekin.

Gaur egun, eremu metropolitar berrietan asko sumatzen dira populazioa-
ren «esplosio» eta «inplosio»zko mugimenduak, zentraltasun handiko hiri-
gune zahar berreskuratuetara jende multzo aberatsak eta ekonomikoki ahaldu-
nak bueltatu ahala, batik bat lehenago hiritik hurbileko logela-auzuneetan 
edota landa-eremuko periferietan bizitokia zutenak. Fenomeno horiek beste 
buelta bat ematen diote gizarte-segregazioari, eta indar hartzen du «gentrifika-
zio»aren eta «kommutazio»aren presentziak, batez ere klase ertainaren mugi-
kortasun-ahalmenaz (estatus ekonomikoaren sinbolo eta irudi izan daitezke 
egoitza berriak, eta «immigrazio selektiboak» baldintzatuko dituzte bertara-
tzerakoan). José Enrique Antolinen ustez, gizarte-ikuspegitik aldrebestu egiten 
dira horrela hierarkia tradizionalak (eta zentzua galtzen du landa-espazioaren 
edota lurralde ez-urbanizatuaren ohiko ulerpenak ere) eta, bestalde, neurri 
handi batean lurralde-plangintzaren arauei muzin egiten dieten hirigintza ba-
rreiatuak sortzen ditu edozein bazterretan. Alemaniako soziologia-eskola orga-
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nizistek ikusi zuten lehen aldiz nekazari-gizartetik bereizten den era horretako 
«gizarte urbanoa» (Tönnies-Spengler eta Simmel, neurri apalagoan), amerikar 
eskolen ekarpenekin batera (Park, Mc. Kenzie, Hawley, L. Wirth…)163, eta 
konturatu ziren formula kultural horiek urrun daudela «neutro» izatetik; bete-
betean gaude «kultura urbano»aren produkzioan, nekazari-kulturarekin kon-
trastean (zentzu geografiko, sozial eta ekonomikoan)164.

Argi zeukaten bizpahiru indar konkretu sumatzen zirela aldaketa horien 
guztien oinarrian: aisialdirako eta kontsumorako landa-eremuaren balorazioa 
errazten zuen kultura-eredua, lantokia eta bizitokia bereiztea ahalbidetzen 
duen lanaren banaketa, lurralde-antolaketa konkretuak baldintzatzen dituen 
esparru administratiboa, teknologiaren bultzada, lurraldearekiko harremanak 
aldatuz. «En conclusión, la zonificación aparece en la actualidad como uno de 
los instrumentos de planificación urbanística esenciales para clasificar usos y 
funciones en el suelo, ocupando un puesto preponderante en la legislación ur-
banística y siendo la base técnica para la conformación del plano que apro-
vecha la simplicidad y la esquematización de la realidad»CLXI. Lurraldearen 
antolaketako nomenklaturan agertzen diren «emergentziako edo premiazko 
barruti» horietan, beraz, hirietako metropolien eskema eta itxura moldatzen 
dituzten suburbanizazioaren fenomenoak gertatzen dira, eta zentraltasun aniz-
koitza duten hiri-espazio metropolitarrak irudikatzen dira. Etxebizitzak eraiki 
ahal izateko hektarea jakinak dituzten lursailak erabili beharrak ere areagotu 
egiten ditu lurzoruaren erabilera eskasak, eta erabilera konkreturik gabe geldi-
tzen da partzelazioaren ehuneko handi bat, nekazaritza edota abeltzaintza de-
sagertzen direnean. Badirudi iturri horietatik edaten duela hirien periferietan 
ikuskatzen den irudi guztiz barreiatuak, zenbaitetan tresna legezko eta tekni-
koei darien kiratsaren ondorio. Horri guztiari garraioaren eragina gaineratu 
behar zaio, lurraldean sakabanatuta dauzkagun hiriguneen mesedetan.

Oro har, salatzen da arazorik larriena itsasadarren ertzetako eta ibaiertze-
tako lurzoruaren erabilera intentsiboa izan dela, ezaugarri fisiografikoen bal-
dintzak direla eta. Komunikazioak ezartzeko erraztasunak presio izugarria 
eragin du hirigintzaren hazkundean, eta helburu anitzeko jarduera antropikoak 
ezarri ditu. Lur horiek erregulatzeko neurri publikoak aldarrikatzen dira admi-
nistraziotik ere, eta horretan ari dira itsasbazterrak eta ibaiertzak edota itsasa-
darren bokaleak babesteko Lurraldearen Arloko Planak (LAP). Hala ere, Eus-
kal Herriko itsasertz txit betean, arazoak sor ditzake ibaien eta erreken 
bokaleetan adibidez babes-zortasuna mareek eragiten duten tokiraino aplikatu 
behar dela arautzeak; muga horiek pixkanakakoak eta zehaztugabeak izan 

163 Horiek guztiek industrializazio-prozesu sakonean zegoen kultura urbanoa aztertzen 
zuten.

164 Euskal Herrian hainbat lan plazaratu dituen José Ignacio Homobono soziologo eta an-
tropologoak ere behin eta berriz defendatu du nekazari-kultura horren eraldaketa eta erabateko 
transformazioa ezein bazterretara zabaltzen ari zaigun kultura urbanoan. Izan ere, jada existi-
tzen ez diren nekazari-espazioaren kategoriekin pentsatzen dugu oraindik.
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beharko liratekeela ikusi dute plan administratibo horien filosofian. Alde ho-
rretatik, ezin ahaztu Donostia inguruko kostaldea Euskal Herriko hirigunerik 
populatuenetarikoa dela. Ezen, ubideak ere, askotan, herri nahiz hirien hiri-
espazioaren barnean leudeke, horietako asko kanalizatuak edota estaliak, lu-
rraldearen erabilera historikoen ondorio. Kontserbaziorako eta zaintzarako 
eskuduntza-muga horietan, hala ere, gainjarri egiten dira administrazio bakoi-
tzak ezarritako legeriak, eta teorian, behintzat, murriztaileenak luke lehenta-
suna; ikusi egin behar. Izan ere, babes-zortasunerako neurri-eremuak muga 
aldakorrak lituzke, gertatzen den espazioaren definizioaren arabera, eta gain-
jartzeak, sarritan, orientabide besterik ez lirateke; hau da, orientabide hutsak 
dira. Gainera, hiritarturik edota hiritar bihurtzear dauden sektore horietan de-
fini daitezke kostaldeei buruzko lege orokorrarekin bateragarriak liratekeen 
hiri-lurzoruko kalifikazioak165. Hirigintza-hazkundeak, hortaz, zorrak izango 
ditu, lurzoruaren erabilerak lehenik espazio urbanizatuetan oinarritzen diren 
edota, aitzitik, lehendik erabili gabeko espazioetan antolatzen diren. Aurretik 
zegoena baino hirigintza-aprobetxamendu handiagoa badu, erabili gabeko lur-
zorutzat hartuko da orduan, etxebizitza, industria edo zerbitzuetara zuzendu-
tako hirigintza-jardunak, ekipamenduak, zuzkidurak eta okupazio osagarriak 
planteatzen direnean. Abiadura handiko trenaren etorrerak ere paisaiaren eral-
daketa estetiko garrantzitsuak eragingo ditu, estrategikoki Urumearen ezke-
rraldean kokatzen baldin bada, autobidearen aldamenean eta Donostiako peri-
feriako «bigarren zirkulu» izeneko eremuan.

Behin betiko onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken 
Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planarekin koordinatu beharko da 
itsasadarren ertzetako lurraldearen antolamendua, eta lurzoru urbano eta urba-
nizagarrietan aplikatu beharko dira plan horietan definituriko antolamendu-
baldintzak, nolanahi ere, kostaldeei ezarritako mugak aintzat hartuz. Modu 
leunagoan edo gogorragoan, kategoria eta arau horiek guztiak lurraldearen 
okupazio-intentsitateari aplikatzean, egitura ekonomiko, produktibo, indus-
trial eta soziologikoez gain, paisaiari dagozkion alderdi sinboliko eta estetiko 
oro ere erruz «ordenatzen» eta baldintzatzen ditugu, ikuspegi materialistatik 
begiratuta bederen; gure kasuan, itsasbazterreko eta ibaiertzetako espazioe-
tan aktiboki eragiten dutenak aztertzera bultzatzen gaituzte.

165 Gipuzkoako kostaldean, dentsitate baxuko eta altuko zenbait bizitegi-eremu proposatu 
zituzten, batik bat Mutrikun, Orion, Zarautzen eta, bereziki, Zumaian.
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«Por utilizar el tópico de los eternos rivales, en Pasajes esa 
eternidad es tan larga como profunda. El canal angosto, Cañón del 
Colorado, más que ría del Oyarzun. Paradójicamente, lo que más 
nos une es también lo que más nos separa».

Gorka Reizabal, Paloma González-Amezúa, Antonio GonzálezCLXII

Gipuzkoako itsasertzean, Kontxako eta Txingudiko badien artean, Oria, 
Urumea, Oiartzun eta Bidasoa ibaiek bustitako lurretan sortu da Euskal He-
rriko eremu metropolitar handienetakoa. Baionaraino hedatzen den gune es-
trategiko garrantzitsua da, eta erabakigarria atlantiar ardatzaren komunika-
zioetan; Donostialdea-Bidasoako Eremu Funtzional izendatzen da termino 
administratiboetan166, arestian aipaturiko Euskal Herriko itsasertzeko azpisis-
teman. Konurbazio horren barnean, Pasaiako badia gune esanguratsua da, bai 
itsasbazterreko paisaiaren aldetik eta baita fenomeno urbano historiko gisa 
tratatzen bada ere. Urte eta hamarkada luzez Donostiako interesen mende 
egoteak aprobetxamendurik handiena oztopatu bazuen ere, aro modernotik 
aurrera oso toki nabarmena lortu zuen itsas merkataritzan eta portuko jar-
duera komertzial zein industrialetan. Izan ere, antzinako portu-kokagunea 

166 Donostiako Eremu Funtzionalak barnebiltzen ditu Hondarribia, Irun, Oiartzun, Lezo, 
Errenteria, Pasaia, Donostia, Astigarraga, Hernani, Urnieta Andoain, Lasarte-Oria eta Usur-
bil. Hirigune nagusia Donostia hiria da, eta gainerako lurraldea konurbazio handi jarraitua. 
Bestalde, Irun eta Hondarribia udalerriek Bidasoako eskualdea osatzen dute, eta oraindik ere 
muga-barrutiaren berezitasuna dute. Donostia aldeko eskualdea osatzen dute gainerako aipatu-
riko udalerriek, Irun eta Hondarribia kenduta. Konurbazio hori Donostiaren inguruan osatzen 
da (hiriarekin zuzenean eta proportzioan garatu den «eskualde urbanoa», alegia), eta lurraldea-
ren kota artifizial horiek maiz eragiten dute paisaiaren planteamendu estetikoetan ere. Hala 
ere, historikoki udal-plangintzaz kanpoko estrategia eskasak garatu izan dira, ikuspegi osoro 
bereiziak erakutsiz.
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baliatzeko, San Pedro herrixka sortu zuten Donostiako interesdunek. Horixe 
bera egin zuten Hondarribiak (Donibane) eta Lezok (Antxo167).

Ordutik aurrera, nabigazioa zuzentzeko baliabideak (faroak) eta abarreko 
ekipamenduak eraikitzen joan ziren portuan, behin eta berriz itsasoaren hase-
rreak eraitsiak (gerora, elementu horietariko asko sinboliko eta estetiko bila-
katu ziren, funtzional baino gehiago). Era berean, etxebizitzak eta errepideak 
agertzearekin, plaza urbanoaren itxura hartu zuen Pasaiak. Gaur egun, Pa-
saiako udalerria bere badiaren aldamenean egituratzen da, portua deskriba-
tzen duten lau hirigune nagusirekin: San Pedro, Donibane, Antxo eta Trin-
txerpe. Lauretan antzinakoena Donibane da, eta baita handiena ere, Jaizkibel 
mendia hartzen baitu. Hala ere, berak du populazio gutxien, eta bera da gu-
txien urbanizatua ere. Tunelez eraikitako kale bakarra du alde zaharrean. San 
Pedrok ere gune historiko esanguratsua du itsasbazterrean; 1940ko hamarka-
datik aurrera Trintxerpera zabaldu zen hiri-espazioa, batez ere Herrerako 
arrantza industrialaren eraginez. Antxoko hiri-espazioa ere moila komertzia-
lak eta trenbideak egituratu dute. Portuak, beraz, aldi berean batu eta ba-
nandu egiten du udalerria.

Industriarako lehen mailako garraioen zentro gisa bere eragina agertzen 
jarraitzen du Pasaiak, ez bakarrik Gipuzkoan, baizik baita Nafarroako eta 
Ipar Euskal Herriko hurbileko inguruetan ere168. Pasaiako portua gune ga-
rrantzitsua da Iberiar penintsulako itsas garraioan; txatarra eta siderurgiaren 
produktuak dira tradiziozko espezializazioak, azken boladan automobilak eta 
kontainerrak nagusitu badira ere. Orotara:

«Pasaiako portua portu naturala da, benetako badia babestu bat, eta 
bere bilakaera osoan zehar jasan duen baldintza naturalen berezko aldaketa 
bakarra itsasoko lohiak eta uholde-izaera garbiko Oiartzun ibaiak eraman-
dako jakinak metatzea izan da. Gaur egun portuak Donostia (Herrera eta 
Altza auzoak), Pasaia, Errenteria eta Lezoko udalerriak ukitzen ditu. Gau-
zak horrela, portua ere bada Pasaia; eta onerako edo txarrerako izan, kon-
tua zera da, herria eta portua elkarren lagun izan direla, ezin bestela izan, 
mendeetan zehar. Eta sinbiosi sakon honen eraginez, mugak ez dira gar-
biak, eta une batzuetan ezin dugu jakin portuan gauden edota dagoeneko 
haren mugetatik kanpo gabiltzan»CLXIII.

Itsasadar bihurgunetsuko alderdirik zabalena, plaza publikoa duen itsas-
bazterreko hirigunetzat hartuko dugu Pasaia, ur-ertzetako paisaia-eredurik bi-
kainenetakoa Euskal Herrian. Fenomeno urbanoak urarekin sortzen dituen 

167 Gaur egun Antxoko barrutiak hartzen duen espazioa Pasaiako badiako adar batek bete-
tzen zuen, Altzaraino hel zitekeena. Bertako paduretan «Antxu» baserria zegon aspalditik. Moli-
nao eta Trintxerperekin batera, Pasaiako eta, aldi berean, Donostiako metropoliko hedatze-eremu 
izan da Antxo, azken boladan.

168 Hego Euskal Herrian bi portu autonomo ditugu (Pasaiakoa eta Bilbokoa), hau da, Es-
painiako estatuak zuzenean kudeatzen dituenak. Besteak Eusko Jaurlaritzaren menpean daude.
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mugako espazioen adibiderik esanguratsuenetarikoa da, bai tradizioak eta bai 
modernitateak modu adierazkorrean egituratu dituzten paisaia historiko eta 
estetikoen artean.

7.1. LAURAK BAT169. PASAIA: PORTUA BAINO GEHIAGO

« …Pasajes no tiene más que una calle. Yo la he recorrido 
en toda su longitud. Nada más riente y sereno que el Pasaje con-
templado del lado de la bahía; nada más severo, ni más sombrío, 
que el Pasaje visto por la montaña. Sus casas son palacios por 
delante y chozas por detrás. Cuando llegáis por el mar vuestro 
pecho se dilata y creéis hallaros en un lugar bucólico…».

Víctor HugoCLXIV

Erromatarren garaikoak omen dira Donostia eta Pasaia aldeko lurraldea-
ren erabilera berezi horren lehenengo datu konkretuak (lehen aipaturiko 
«Oiasson» delakoaren balizko merkataritza-kokagunean, badira Bidasoa 
ibaiaren bokaleko elementu sinboliko gutxi batzuen testigantza galduak: zen-
bait kilometro luzetara hondaturiko galeriak, tenplu txiki bat, etab.). Gipuz-
koa orduko Pompaelorekin elkartzen zuen galtzada edo errepidearen amaie-
ran, Pasaiako geografia bihurgunetsuan barna («el Pasaje») ezkutatzen zen 
portu hura baitzen itsasoraino burdina garraiatzeko batez ere erabilia. Ingu-
rune topografiko eta geografikoaren baldintza bereziak ongi laburbiltzen di-
tuzte Lourdes Odriozola eta Sagrario Arrizabalaga historian adituek, eta, 
portuko jarduerekin batera, itsasbazterreko fenomeno urbano konplexua fin-
katzea azaltzen dute:

«Pasaia kokaleku abaintailatu batean dago, hango badiak ditxo natural 
bat eratzen du itsasontziei erabateko babesa ematen diena, eta horregatik 
da Pasaiakoa Gipuzkoako portu nagusia. Baina hala ere, gutxiegi erabili 
izan da askotan eragozpen handi bat izan duelako: sakonera galduz joan 
zen, eta, beraz, ez zen erraza garbitzen. 1805ean Pasaiako hiribildua sortu 
zuten arte, itsasadar hau Hondarribiko (Pasai Donibane eta Lezo), Errente-
riko (hego-ekialdeko zatia) eta Donostiako (Pasai San Pedro, Pasai Antxo, 
Trintxerpe eta Herrera) udalerrien eskumenean egon zen, eta hala gertatu 
zen askotan ez zirela dragatze lanak egiten»CLXV.

Oztopo fisikoak ekidin eta mendi-magalen eta badiako uren arteko lur 
zingiratsuetan ezarri behar izan zituzten lehenengo biztanleen guneak, Erdi 
Aroko mendeetan sortutako lehorketa-teknikekin. «Itsasoari lurra kentzea 
jarduera etengabea izan zen Pasaiako hiri garapenean, denboran zehar man-

169 «Laurak Bat» da Pasaiako Komertzio, Ostalaritza eta Zerbitzuen elkartea ere.
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tendu den joera. […] Teknika horien bitartez170 eraikinak, etxebizitzak, jolas-
lekuak eta, ondorenean, portuko kaiak, komunikabide nagusiak […] eta in-
dustriguneak egin ziren»CLXVI. Alabaina, ikerlarien eta adituen begirada 
historiko, geografiko zein teknikoaz gain, beste begirada batzuk ere nagusitu 
izan dira Pasaian, alegia, bertako paisaiari balio sinbolikoa gehitzen diote-
nak. Hala bada, guztiz funtzionala izan daiteke portuan atrakatu behar duen 
ontzi bateko patroiak eginiko deskribapena, baina, aldi berean, itsasbazte-
rreko paisaia bitxi eta esanguratsu horri atxikitako pentsamendu sentikorra-
ren adierazgarririk bikainenetakoa:

«De noche, en el interior, hay que seguir los guiños de otro faro, el de 
Senokozulua, en la punta de su mismo nombre. Su linterna es una bonita 
cúpula con luz direccional, de enfilación y no de arribada. Sus colores, inol-
vidables para un vasco: blanco, rojo y verde, en grupos de dos ocultacio-
nes cada quince segundos. Nos deslizamos por lo más estrecho del paso, 
entre Punta del Mirador y Punta Calparra, un desfiladero hermoso como el 
Cañón del Colorado, pero en verde, un paisaje en donde monte bajo y he-
lechal tapizan los riscos de greda y pizarra. A estribor, Punta de la Torre, la 
estela metálica, la ermita, “ya estamos en casa”, estamos en el puerto pes-
quero, en Pasajes de San Pedro, mi pueblo, enfrente Pasajes de San Juan 
y al fondo, en los serpenteantes brazos de la T [Pasaiako portuari esaten 
diote], Pasajes Ancho, con sus muelles comerciales de la Herrera, el reloj, 
Avanzado, Molinao, Capuchinos y Petroleros»CLXVII.

Pertsona honek (Antxon Elizalde) gauez maniobra egiteko xehetasun ba-
tzuk eskaintzen dizkigu, bere ogibidearen lekuko. Horrez gain, suma ditza-
kegu porturatu ahala itsasbazterreko perspektibak baimentzen dituen lurral-
dearen ikuspegiak, barneko hiri-espazioetara heldu arte: komertzioko moilak 
eta arrantzaleen kaia; etxean gaude, hortaz. Ez ditu ahazten, ordea, beste lati-
tude, herrialde eta paisaia batzuekiko erreferentziak, eta Euskal Herriko ikur 
sinbolikoekin parekatzen ditu; faroko argiaren koloreekin, hain zuzen171. Atal 
honen hasierako aipuan jartzen dugun Víctor Hugo idazlearen lerroetan, 
itsasbazterreko hiri-agertokiarekiko harridura sumatzen da gehien; aurreal-
dea itsasoari so, ur-ertz eraikia, eta kontrakoa, aldiz, mendiari begira geldi-
tzen den «hiriaren atzealdea». A. Elizalde bertakoa da, Pasaia ongi ezagutzen 

170 Kai-mutur eta parafito bidezko lehorketa, eta, askoz geroago, paldoak erabiltzearena. 
XIX. eta XX. mendeetan ingeniaritza-sistema modernoak garatu ziren, adibidez, hormigoi arma-
tuarena.

171 «Faro de la Plata» izenekoa da Pasaiako itsasbazterreko bi elementu sinboliko horieta-
tik zaharrena. 1885ean argitu omen zen lehenengo aldiz, harkaitzetan eraikitako hiru solairu 
zituen almenadun eraikin batean jarria, alboetan dorre zilindrikoak erantsita (Erdi Aroko gaz-
teluen itxura neorevivalista sasi-erromantikoarekin, alegia). Handik urte batzuetara, Senekozu-
luako faro berria eraiki zuten Joaquín Arguedas ingeniariaren proiektuaren arabera, eta 1909an 
inauguratu. 1914an eta 1925ean transformazioak izan ziren, batik bat argiari zegokionez: se-
gundoko keinu berdeak Gurutze aldean, eta bi segundoko keinu gorriak Santa Isabelen.



195

duen itsasgizona, eta kostatik barnerako ikuspegia kontatzen digu. V. Hugo 
ez da, noski, pasaiarra, eta kanpoko edozeinek izan lezakeen ikusmiraz ema-
ten digu testigantza txit literarioa; portuko eraikinez, etxeetako elementuez 
eta koloreez modu poetikoagoan liluratzen da, baina aurkitutako harreman 
topologiko eta erlazio espazialetan dautzan balio kultural, ekonomiko eta 
produktiboak agertzen ditu:

«Una cortina de altas montañas verdes, recortando sus cimas, contra 
un brillante cielo; al pie de estas montañas, una fila de casas estrechamen-
te yuxtapuestas; las casas pintadas de blanco, azafrán, verde, con dos o tres 
alturas y grandes balcones protegidos por la prolongación de los anchos te-
jados rojos de tejas entrecruzadas. En todos los balcones mil cosas flotan-
tes: cuerdas de tender, redes, andrajos, rojos, amarillos, azules; al pie de 
estas casas, la mar; a mi derecha, una iglesia blanca; a mi izquierda, en el 
primer plano, al pie de otra montaña, otro grupo de casas de balcones, que 
viene a parar en una vieja torre desmantelada»CLXVIII.

Modu horretako erreferentzia literarioek eta irudi ikusgarriek historiala-
rien agirietan erruz sumatzen ez diren material «antropologikoak» eskaintzen 
dizkigute, José María Unsainen esanetan, eta behar bezala zehazten digute 
topografia eta gizartearen topaketaz eratutako paisaiaren soslaia. Horrela, 
denboran atzera joz, badugu Esteban Garibai eta Diego Culbis geografoek 
XVI. mendearen bigarren erdian Pasaia aldetik eginiko bidaien berri ere, ba-
diako erreferentzia poetikoak edota bertako emakume batelari ospetsuen 
irudi idealizatuak, dakigun bezala, nonahi zabalduta (horien artean, Lope de 
Vegaren komediak, Villalobosen 1617ko dokumentuak172, Lope Martínez 
Isasiren Compendio historial de Guipúzcoa173 —1625—, D’Aulnoy-ko kon-
desaren174 irudi mitikoa: Relation du voyage d’Espagne —1679— ). Era be-
rean, eta guri zuzenago dagokigunez, aipagarria da portuaren sarbide estu eta 
malkartsuaz175 Karl Wilhem von Humbolt-en deskribapena ere:

«El mar forma entre altas escarpadas peñas una larga y estrecha canal 
tierra adentro. […] En la entrada más extensa está el fuerte de Santa Isabel, 
en la linterna está edificado el fuerte San Sebastián. Al final de esta calle 

172 Itsasbazterreko herrietan, lehen aipatu bezala, beste ofizio anitz eta hainbeste idealizatu 
gabekoak ere lantzen zituzten emakumeek (ontzien karga eta deskarga, lastaren garraioa, ontzi 
handiak atoian eramatea —Bilboko itsasadarrean oso ezaguna—, gabarren merkantzia, sal-
menta…).

173 Oso alegiazko eta irudimenezko ikuspuntuekin, Camino doktorea presbiteroaren iri-
tziz, Tubalen mitologian zeharo murgildua. Jean Aùger Provensal-ek ere marrazki beldurga-
rriak egin zituen 1652an Pasaiako portuaren bokaleaz, Ulia eta Jaizkibel mendien interpretazio 
askea nagusitzen zela (Parisko liburutegian gordetako bi ale daude).

174 Marie Catherine Le Jumel de Barneville (Madame D’Aulnoy) Pasaiatik iragan zen 
XVII. mendearen azken herenean.

175 Ia-ia «ontzi hilerri» bihurtua.
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de peñas el estrecho brazo de mar, amenazado por ambos lados por terri-
bles paredes de peña, se ensancha en tranquila, apacible ensenada. La dár-
sena propiamente está en el poblado mismo, de allí vuelve la marea a la iz-
quierda y se extiende hacia San Sebastián en un lago al que rodean viñedos 
y huertas. Otra parte del agua alcanza hasta Lezo, y brazos menores toda-
vía hoy hasta Rentería»CLXIX.

Horrez gain, Humboldt-i zor dizkiogu haitz multzo pintoreskoen eta itsa-
soaren arteko etxe zurixka distiratsuen deskribapen batzuk ere. Bestalde, Ca-
mino doktorea bera ere itzal handikoa izan zen Donostiako eta inguruko his-
toriaren ikasketan, eta ez zituen ahaztu paisaiaren alderdi estetikoak: aurreneko 
etxe ilarak ia-ia kai gainean kokaturik, Pasaiako eraikinak kanalaren ertzean 
eratuta ikusten zituen eta, aldi berean, badiak elkarrengandik banatuta. Beste ba-
tzuek ere kontu eman zuten «itsas irudiaren» eta «laku irudiaren» arteko gatazka 
berberaz: «badia hertsitzen duen horizonteari begiratzen diodanean aintzira 
ikusten dut, eta marea gora datorrenean aldiz itsasoa» zihoen V. Hugok. Hark 
arabiar karrikekin konparatzen zuen Pasaia zaharra 1843an, etxetxo zurixkak 
nonahi; konpaktuak, desberdinak eta kasik leiho gabeak. Kalea olatu bihurgu-
netsuak egiten zituen ezkata zabalez zolatua zegoen, eta mendi-magaleko erai-
kuntzari dagokionez, eskailera nekeza igo bezain laster beste batekin topo 
egiten genuela esango digu, Piranesiren estruktura misteriotsu eta zorabiaga-
rriak bailiran (hala ere, haiek infinituak irensten baditu ere, Pasaiakoek 
«amaiera» lukete).

«Hemen, ezusteko berria. Ez dago itsas aldetik ikusitako Pasaia bezain 
fresko eta alairik ezer, ez dago mendialdetik ikusitako Pasaia bezain hits 
eta ilunik ezer. Horren etxe kriket hauek, horren alai, horren zuri, horren 
argi itsasoaren gainean, ez dute deus ikustekorik eskaintzen erromatarren 
garaiko estrata lauzeztatu, oker eta estuan, ez badira pikor-harri belzkarako 
horma altu batzuk, leiho karratu bakanekin, harkaitzaren isuri hezeek bus-
tiak, eraikuntza bereziko lerro iluna, gainean soslai egiten dutela, gainerlie-
bean landurik, txano erraldoiez jantziak dauden leihoek edo herkuleek eu-
tsitako armarri gaitzek. Aitzinetik txaletak dira; gibeletik gazteluak dira. 
[…] Herriko (Donibaneko) kaleek bat egiten dute kale estu, zikin eta gaizki 
luzatutako batean; etxeak, eta udaletxea bera ere bai, itsusiak dira; eta pilo-
tan jokatzeko eta herri honetako beste denborapasako batzuetarako erabil-
tzen den plaza koadratu bakarrak ere ez du aparteko gauzarik eskaintzen. 
Gaur egun herria gehien goratzen duena eta arielak areagotzen dizkiona 
ontziola da, merkantzia ontzi asko ekidatzen baitute bertan, eta honekin ba-
tera soka fabrika, gero eta izen handiagoa hartzen ari diren mota askotako 
kableak egiten dituzte eta…»CLXX.

Pasarte horrek ikuspegi mitikoak eta errealagoak kontrajartzen dizkigu, 
eta garrantzia ematen dio etxebizitzen eta portuko azpiegituren artean Euskal 
Herrian hain errotua izan dugun elizatearen espazio publikoari (udal-harre-
manetarako, jostatzeko eta abarrerako balio duena). Lehen ikusi dugu, beste 
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autore batzuen esanetan, badiak berak ordezkatzen duela espazio publiko 
hori, urezko plaza delakoarekin).

Modu batean edo bestean, espazio industriadunaren lehen zantzuak 
atzematen hasi ziren XIX. mendearen erdialde horretantxe176. Ur-azalaren 
ñabardura bitxiak mendiko «berdetasun»arekin eta «zelai irribarretsu»ekin 
maisuki konbinatzen dituzten idazleek emeki-emeki irekiko diete atea beste 
perspektiba batzuei. Charles Hennebutte-ren deskribapen oraindik erro-
mantikoak (desegindako gaztelu zaharraren ilunabarreko isla horixkak har-
kaitzen itzal ilunarekin sorturiko «antzerki itxura» ponposoak) topo egingo 
du Madrazoren sententzia kritikoekin: iluntasunak, patio goibelek, kale 
zein arkupe luze baizen estuek eta ondare arkitektoniko traketsak itxura de-
satsegina ematen diote itsasbazterreko Pasaiari; topografia arraro forma 
irregularduna, aldiz, ezin ederragoa da. Aitzitik, XIX. mendearen hirugarren 
herenean bazeuden ikuspegi optimistagoak ere, esaldiak eskaintzen zizkio-
tenak pintoreskotasunari eta apaingarritasunari. Horrez gain, armarri eta bla-
soi zaharrak bertako nobleziaren erakustoki aparta zirela zihoen M.L. Cas-
pitou bidaiariak 1877an (Guide du voyageur dans la province basque de 
Guipuzcoa).

Usain leun eta zapore baketsu berbera eskaini zigun Palacio Valdések 
(lorategidun itsasbazterreko etxeak, jendeen alaitasuna…). Txalupen zerbitzu-
txandarekin batelari kopurua murriztean, portuak zuen ustezko «exotikota-
sun» hori ere jaitsi egin zen zeharo, eta indar hartu zuen Pasaiako ikuspegi 
industrial eta metropolitarragoak (garraioak, hiri-luzapenak…). Hala ere, Do-
nostia aldeko udatiarren bisita-leku zela gogoratuko digute, XX. mendea has-
tearekin batera:

«Udaldia Donostian igarotzen ari denak egin behar duen txangoetako 
bat Pasaiako portu bizi eta pintoreskoa da, sei bat kilometrora baitago; bi-
daia hau kotxez egin daiteke errepidetik, hotel politak ikusiz bidearen alde 
banatan, edo tranbia elektrikoaz edo Norteko trenaz. Aipatutako lehenbi-
ziko bietako bat erabiliz gero, Ategorrietako auzo jendetsua zeharkatzen 
da; hemengo txaletetan bizi da udaldiko kolonia dotore eta maila handikoa. 
Aurreratu ahala ikusten dira Santo Domingoko komentu bikaina, udal min-
tegi ederra eta Donostia hornitzen duen edateko uraren depositu apartekoa, 
Mirakruz gainera heldurik, eta hemen, berriz, ingelesen komentua, Pa-
saiako arrada bere zabalera osoan begi-bistan dugula, ikuspegi ezin bikai-
nagoaz. Pasaiako herria hiru departamentutan banatuta dago, baitira San 
Pedro, Donibane eta Antxo, eta azkeneko honexetan dago Norteko trenaren 
geltokia»CLXXI.

176 Euskal Herriko argitalpenen artean, Revista Pintoresca de las Provincias Vascongadas 
azpimarratzen du J. M. Unsainek, 1846an Bilbon argitaraturiko faszikulu bilduma. Bizkaiko, 
Gipuzkoako eta Arabako arkitekturak, monumentuak eta gertakizun historikoak nabarmentzen 
ziren, testu laburrez eta grabatuez baliatuz.
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Serapio Mujika historialaren antzean (Geografía general del País Vasco, 
1918), José María Salaberríak ere (1925) Pasaiako karrika «tipikoak» eraku-
tsi zizkigun, itxura veneziarra zerion itsasbazterraz ziharduenean, Kantauri 
itsasoaren zerupean gordea eta mendi biluziaren magalean gotortua177. Mo-
dernitatearen ikuskizuna beti izango da ustelkeriaren eta atsekabearen ikurra: 
«en esa misma bahía de pasajes, junto a donde amarran los buques de altura, 
se levantan barriadas y almacenes de nueva construcción, hábiles para alber-
gar obreros, oficinas, tabernuchos y mercaderías. Su aspecto ofende a la vista 
y al alma». Hala ere, «pueblo ilustre y ruinoso» esan arren, oso garrantzitsua 
da haren begirada ikonografikoa, gurearen antzekoa: «en la simple construc-
ción de un depósito o almacén de mercaderías presidía entonces un sentido 
de utilidad estética, y no solo exclusivamente de utilidad económica». Ez da 
falta, horretan ere, ikuspegi zinez «antimodernoa»: «la furia industrialista no 
ha titubeado en situar una fábrica junto a un torreón antiguo, y el afán de la 
modernidad y de la urbanización geométrica están cometiendo constante-
mente, en villas y aldeas, verdaderos atentados»CLXXII. Hiru urte geroago 
(1928), Félix Urabaien ere bertako paisaia industrialaz aritu zen, modu osoro 
poetikoan, eta muga sinbolikoaren bi alderdi txit desberdinduak aipatu zi-
tuen, soinuak eta zaratak aipatzearekin batera:

«La pintoresca fauna se mueve sin cesar de un lado a otro. Pitan las 
máquinas de maniobras, bordonean los motores, el silbato agudo de las fá-
bricas ahoga el quejido lejano y sordo de las sirenas. Todo gime, vibra y se 
mueve al fondo de nuestro faro […]. Todo escucha con religioso silencio el 
alarido industrial que se eleva desde el muelle con múltiples matices. […] 
Dos Pasajes en pugna, clásicos de Vasconia, […] el de arriba, quieto, tardo, 
dormido; sabor de romance antiguo, con su mascarilla rural y sus besos lle-
nos de azul; y el de abajo febril, áspero, estruendoso; empuje fenicio de los 
muelles que le impiden ver y escuchar el cuadro idílico, milagrosamente 
conservado por encima de la carretera…»CLXXIII.

Itsasbazterreko paisaiaren funtzionaltasunaren «muga» edota aipaturiko 
bikoizketa horiek osatzeko konfigurazio administratibo historiko txit bitxia-
ren banaketa «hirukoitza» dugu, eta horrek ere izaera sano berezia ematen 
dio espazioari eta identitate kulturalari:

«Pasaia bat da muinean eta hirukoa pertsonetan, hiru herri bereiziekiko 
udal bakarra, Pasai Donibane, Pasai Antxo eta Pasai San Pedro, hiru hiri-

177 Hala ere, denboran guregandik gertuago (1961), «Veneziako kanal baldarrak» aipatuko 
ditu Inazio Aldekoak (El País Vasco) Pasaiaz idazterakoan, itsasbazterrean «zintzilikaturiko» 
etxeak, kolorez pintatuak eta palafitozko teilatuak ur-geruzaren gainean. Pilar de la Cuadrak, az-
kenik, industriaren unibertsoa konposatzen du haren olerkietan: «El puerto de Pasajes/ a ambos 
lados vierte/ su belleza/ y ancla el universo marinero/ entre arcos de grúas/ y faroles borrachos 
que se apoyan/ curvados en el agua» (Perfil y pulso de Guipúzcoa, Donostia: Auñamendi, 1973).
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gune izaki, hiru mosketariak bezala, lau direnak, Trintxerpe erantsi behar 
baitzaie… Pasaia herri bitxia da oso, bere erdiko plaza ez baita edozein he-
rriko plazaren modukoa, lur edo zementuzkoa, ataripe edo lorategiekikoa, 
baizik eta urezkoa, gasolinoan zeharkatu behar den “T” lerromakurraren 
eiteko Badia sakona da bere plaza, topagune beharrean bereizgune den 
plaza»CLXXIV.

Guztira, Pasaiako hiribildua sortu aitzin portuko ekimenek bere horretan 
zirauten eta, batik bat, egiteko produktiboak erlijioaren adierazpide sinboli-
koekin lotuz, kaia eraiki zuten XVI. mendean San Joan Bataiatzailearen eliza-
ren parean, Pasaiako jarduera ekonomiko gehienak gauzatzen zituzten tokian 
bertan. Izan ere, XIV. eta XV. mendeak arte ez zegoen eraikin garrantzitsurik, 
errota eta ontziola apal batzuk kenduta: «los muelles más antiguos construi-
dos en San Juan parecen datar del año 1533, en que se decidió la construc-
ción de un muelle delante de la iglesia de San Juan de la Ribera (actual Bo-
nanza). Más tarde, en 1654, se construyó un muelle junto al Humilladero de 
la Piedad»CLXXV.

Hegoaldean, portuko defentsak zeuden kostako mendixken magalean, 
eta bertara joaten ziren gizon armatuak etsaien ontziteria edota kortsarioak 
ikustatzen zituztenean. Hobeto babestutako hegoaldeko zonan industria-jar-
duera ugariagoa zen, eta dikeak, biltegiak, ontziolak eta burdinolak zeuden. 
XV. mende horretan, errege katolikoek Pasaiako eta Donostiako plazetako 
defentsak areagotzeko planak bultzatu zituzten; badakigu Pasaiako portuaren 
ahoan gaztelu bat zegoela ere, seguruenik geroago Santa Isabelena eraikiko 
zen toki berberean178. Pietatearen plazan bastioi bat ere bazegoela uste dute. 
Carlos V.ak portuko sarreraren bazter biak gotortzea agindu zuen, bata Jaiz-
kibelen azpian portuko sarrera kontrolpean izateko, eta bestea, barrurago, 
San Pedroren kapera ondoko dorre zirkularra, harlanduz eraikia. Santa Isabe-
leko gaztelua ere izen bereko elizaren aldamenean zegoen, moilaren gainean 
ezarria179.

Bestalde, Frantziaren gertutasunak garai modernoago baina latzetan Pa-
saian amarratuta zeuden itsasontzientzat zuen arriskuaz jabetuta, Donostiako 
hiribildua, zeuzkan interesak galzorian ikusita, kezkati agertu zen Pasaiako 
portuko defentsen egoerazCLXXVI. Harrezkero, portuko sartu-irtenaldietan, 
XIX. mendearen lehen herenean eraikitako dorrearen ondoan kairatu behar 
izaten zuten ontziek, baita muga-zergak ordaintzeko ere. Erregearen Itsas Ar-

178 Donostian Urgull mendiko harresi-sarea eraberritu zuen Spanochi ingeniariaren traza-
ren araberakoa. Jaizkibelen Lord John Hay-ren gotorlekua ere han zegoen, gaur egungo Arro-
kaundiko parkean dirauten hondakinekin (XIX. mende hasierako karlistadan, ingelesek liberalei 
emandako laguntzaren lekuko argia). Gotorleku militarraz gain, badiako bokalean «katea» ze-
ritzona ere existitzen zen portuaren defentsarako. Kablez loturiko egurrekin pasalekua oztopa-
tzen zitzaien etsaien ontziei.

179 1867an bertan behera utzitakoa, XX. mendearen hasieran elementu batzuk mantentzen 
zituen. Hondakinei esker, etxebizitza pribatu bat eraiki da.
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madako ontziteria hartzeko beste kai bat eraiki zuten, haren gaineko erregea-
ren zerbitzuko biltegiekin. Era berean, Pietatearen gurutze tokiaren aurrean, 
lehorreratzeko beste gune bat jarri zuten, lehenik eginak zeuden kaiak luzatu 
eta Kaputxinoetatik Lezo alderaino beste dike bat ezarriz180. Argiro atzeman 
dezakegunez, egitura erlijioso eta militarrek finkatutako mugarri sinbolikoek 
baldintzatu zuten portuaren antolamendua eta fenomeno urbanoa antzinako 
Pasaian, eta gerora ere izango zuen nolabaiteko garrantzi sinbolikoa181. Esan 
behar da Pasaiako portuaren baldintza geografiko eta hidrologikoak hobere-
netakoak zirela Kantauri kostakoen artean:

«El puerto natural de Pasajes era el único en un amplio desarrollo de 
costa capaz de admitir buques de gran porte, a lo que sumaba las ventajas 
de su eficaz abrigo y el hecho de no tener barra en su entrada que hiciera 
depender el tránsito de la altura de las mareas, lo que le permitía destacar 
en el Cantábrico182. Estas condiciones y su posición estratégica respecto a 
amplios territorios del interior, así como las posibilidades de su dilatada ri-
bera, apoyaron su progresiva relevancia en la edad moderna como uno de 
los mejores puertos de la corona»CLXXVII.

Baldintza onuragarri horiek bultzatu zituzten, hain zuzen ere, XVI. men-
dean Pasaiako portuan hasitako obrak, lehenagotik zeuden eraikuntzetatik 

180 Portuko bokalea harea pilatuta itsutu ez zedin, badian zuhaitzak hondoratzen zituzten, 
euren sustrai eta abarrekin, txalupei lotuta arrastaka eramanez.

181 Portura sartu bezain laster, Bonantzako Kristo Sainduaren basilika da lehenengo ikuska-
tzen den eraikinetakoa, Donibaneko lehen eliza izana XIV. mendetik. Santa Ana baseliza ere, 
1573koa, Donibaneko eraikin zaharrenetakoa da. Beste etxe eta eraikin batzuek ere ondare-balio 
nabarmena dute; adibidez zubi-etxeak, hiri-paisaiaren elementu garrantzitsuak, batik bat kale 
bakarreko edota bi kaleko bilbe urbanoaren estutasunean agertuak, itsasoaren eta mendiaren ar-
teko espazio luze baizen meheetan. Itsasbazterreko arkitektura militarraren presentziarik ikus-
garriena Santa Isabelgo gaztelua izan zen, 1625ean Txurrietako errotak zeuden kokagunean 
eraikia, 1867an baliogabetu zuten arte. San Pedron almirantearen dorrea zegoen, seguruenik 
XIV. eta XV. mendeen artean eraikitako harlanduzko zilindro biribila gaztelu zaharrago baten 
hondakinetan, lehen esan bezala (XV. mendearen hasierakoa edo). Artilleria piezaz hornitua, era-
bilezin geratu zen 1835eko sutearen ostean. «Torreatze», «Erregidorearen dorrea» edo «Donos-
tiako dorrea» izenaz ere ezaguna, ez zaigu gelditu beste arrastorik San Pedroko toponimian 
baino: «Torreatze kalea». Era batera edo bestera, adierazkortasun handia zeukan elementu arki-
tektonikoa zen Pasaiako ur-ertz horietan bizi ziren komunitateentzat. Iraganaren memoria hori 
berreskuratzeko asmotan, eta badiako ur-bazterreko paisaiaren balorazioari begira, dorrea berre-
raikitzeko ikonografiaren bilaketa bultzatu zuen Foru Aldundiko kultura-zuzendari nagusiak 
2005ean. Horrez gain, 2009an Alfredo Feliú-k Pasaiako dorrea zela eta idatzitako liburuak bil-
tzen du ikonografiarik gehiena eta xehetasun historiko batzuk. Izan ere, margo zein marrazkie-
tan ikus dezakegun dorre zilindrikoak teilatu konikoa omen zeukan, eta gerora eraiki zen hor-
mak sostengatzen zituen harrizko prisma aldamenean. San Pedrotik Donibanera pasatzeko 
ontziralekuaren parean eraikia, kokaleku oso estrategikoa izan zen beti portuaren defentsarako, 
portuko jarduera kontrolpean izateko eta baita karga-deskarga zerbitzuen kobrantza egiteko ere. 

182 Barraren ordez revelage deritzon fenomenoa gertatzen da Pasaiako portuaren ahoan, 
itsasotik eta lur-barnetik jotzen duen haizearen nahasketarekin. 
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abiatuz183. Aitzitik, XVIII. mendearen erdialdetik, sarrerako kanala eta badia 
besterik ez ziren izan erabilgarriak; ur-azpian pilatutako sedimentuak agerian 
gelditzen ziren itsasbeheran, eta ontzien zirkulazioa oztopatzen zuten zeha-
roCLXXVIII. 1866an184, Donostia hiria Kortazarrek aurkezturiko hiri-plangintza-
ren eztabaidan erabat sartuta zegoen bitartean, Azkoitian batzartutako pro-
bintziako bilkurak pozez onetsi zuen Pasaiako badian ur-kanal bat zabaltzea, 
bai itsasontziak eta bai kargak trenbidearen geltokira hurbilduko zituena, 
merkantzien garraioa erraztuz. 1860ko eta 1870eko hamarkada horietan hasi 
zen martxan «Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes» erakundea, An-
txoko moilako lanekin batera biltegi berriak eta trenbidearekiko loturak plan-
teatu zituena185. Industria-jardueraren mendean gelditutako langile-auzoak 
Osinaldek 1883an markaturiko hiri-garapenaren trazen araberako sarea eratu 
izan du bere bilakaeran:

«Pasai Antxoko hirigunea Pasaiako badiako Hegoaldeko alderdiaren er-
dian dago. Urbanizatu baino lehen itsasgorak urpean hartzen zuen padura 
zen. XIX. mendearen erdi aldera proiektaturiko Irundik Donostiarako erre-
pidea eta Norteko Trenbidea eraiki zirenean, Pasaiako badiako Hegoaldeko 
ertzetik igaro ziren. Haien maila zela eta, padurak lehortu egin ahal izan zi-
ren, eta, ondorioz, Pasai Antxoko Zabalgunea proiektatu eta urbanizatu 
egin ahal izan zen»CLXXIX.

Aldi berean, Jaizkibelgo murruak garrantzi handia izan zuen Pasaiako 
portuko trafikoaren garapenean, eta baita itsasbazterreko paisaiaren eraldake-
tan ere. Izan ere, kostako geografia guztiz bihurgunetsua izatetik, portuko 
trazatuaren lerro zuzen, espazio geometriko eta kanalizazioetara pasatu zen, 
plano zaharrek erakusten diguten ikuspegitik zeharo aldendutako «T» handia 
izatera heldu arte, goian aipatu lez. Kostako lurraldeko itsasertzen ustiapen 
komertzialak sekulako aldaketa fisiko eta estetikoak eragin zituen paisaiaren 
formetan eta ingurunearen espazialtasunean. Portuko obren garapenerako 
erakundeak pentsatuta zuen Pasaiako eta Donostiako interesak (ekonomi-
koak, merkataritzarenak, etab.) elkarrekin lotzea, eta horretarako une egokia 

183 Mende hartan, Santandertik Baionarainoko Kantauriko kostan, balea harrapatzeko kan-
painak prestatzeko eta aurrera eramateko porturik onena jotzen zen Pasaiakoa.

184 Urte horretan bertan, Lafarga ingeniaria Donostiako ainguralekuaren proiektuarekin ari 
zela, Pasaiako portuan esku hartzeko egitasmoa ere planteatu zuen. Izan ere, zenbait urte lehe-
nago, 1835ean, irabazita zeuden jadanik lurzoru-azalera zabalak, Lezo eta Errenteriako padu-
retan. Proposatutako aurrerapenik garrantzitsuenetakoa moila guztietara trenbidea sartzea izan 
zen, hainbat adar zeuzkan burdinbide jarraituaren bitartez. Horri buruz informazio ugariagoa 
izateko, ikus: MARTÍN RAMOS, Ángel. «Ciudad y puerto, o ciudad con puerto. El proyecto 
del ingeniero Lafarga para el puerto de Pasajes de 1866», in: Zainak 23 (zenbaki monografi-
koa), Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2003; 309.-326. or.

185 Trenbideak portuko jarduera sano bizkortu zuen XIX. mendearen erdialdean. Horrekin 
batera, berunaren fabrikaren instalakuntza aipatu behar da, portuko defentsak ere San Marcos-eko 
gotorlekuarekin egokituz. 
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heldu zela uste izan zuten. Ikuspegi administratibotik, ahalegina egin zuten 
Pasai San Pedro Donostiara atxikia gera zedin, Altzako auzoarekin zeuzkan 
mugak eraldatuz. 1932 aldera, portuko jarduera garrantzitsuenetako bat 
arrantza industrialagoa izan zitekeela ikusi zutenean, obrak hasi zituzten Pa-
sai San Pedron; mendearen erdialdera amaituta zeuden obra horiek. Bigarren 
fasean, 1954tik 1960 alderakoan, industria batzuk kendu egin zituzten portu-
ratzeko instalazioak kokatzeko (1970eko urteetan Lezoren txanda izan zen). 
Portuko ondare-aztarnak oso interesgarriak dira gaur egun; denboraren iraga-
nean izandako espazioaren eraldaketa bortitzak erakusten dizkigute eta, iko-
nografiarekin batera, itsasoari loturiko kulturaren kronotopoa irudikatzen di-
gute. Itsasargietatik186 administrazioaren bulegoetaraino, errepertorio anitza 
dakusagu ur-ertzeko paisaia adierazkor horietan, batik bat kostaldeko arki-
tekturetan hezurmamituta (aduana, osasun-zerbitzuak, konponketa-tailerrak, 
biltegiak, armadaren eraikinak, etab.).

Bestalde, hirigintzaren ikuspegitik, Donostiako inguru urbanoa Pasaia-
raino hedatzeko zabalgune-plana abiarazteko asmoa erakutsi zuten; ikuspegi 
biak lotuta, Donostiak bere ingurumari metropolirantz izango zuen hazkunde 
handia irudikatu zuten. Azkenean, atzeratu egin ziren XIX. menderako por-
tuak hobetzeko eta eraberritzeko proiektuak Pasaian, 1870. urte aldera Portua 
Sustatzeko Elkartea antolatu zen arte, itsasbazterreko zenbait obraren bultza-
darekin: Antxoko kaia, Herrerako187 hegoaldekoa, Norteko Burdinbidearen 
zabaldia, biltoki berriak eta nasak portuaren barne-erabilerarako. Garai har-
tan, Espainiako Iparraldeko Burdinbideen konpainiak trenak porturaino iris-
teko plataforma eta plano makurtuak diseinatu zituen, eta lurrin-makinaz 
hornituriko gabarren laguntzaz funtzionatzen zuen behin-behineko sistemak, 
portuan lan iraunkorrak egiteko zeukaten erreparoaren adierazle. Alderdi es-
tetikoak nabaritzen dizkiegun portuetako «arkitekturatxo» (Bilboko itsasa-
darrean hain ugariak izango zirenak XIX.-XX. mendeetan) eta altzari horien 
artean genuke aspaldi Oiartzungo Arditurriko meatzeetatik zetorren trenbi-
dearen azken puntuko mea karga-tokia, Bilbo inguruko Txabarri sendiak 
eraikia.

Gipuzkoako industria-aroaren arkitektura gogaikarrien artean daude 
beste fabrika eta eraikin anitz, hirigintza haztearekin desagertzeko zorian 
daudenak. zan ere, industria-arrastoek XIX. mendera arte garamatzate; Doni-

186 Portuko argiztapena baimentzen zuten bi itsasargi bikain azpimarratu ditugu Pasaian. 
1855eko Platako itsasargia Carlos Campuzanok eraiki zuen itsaslabar handi baten gainean. 
Mende erdiren ostean, Senekozuluako itsasargia eraiki zuten prisma formako dorreaz; linterna 
zilindrikoa eta fundizioko dorrea zeuzkan. Soiltasuna eta funtzionaltasuna mantenduz, Fran-
tziako kostako itsasargien eraikuntzaren bide neoklasikoa jorratu zuela esango digu Beatriz 
Herrerasek.

187 Aspalditik zegoen alderdi horretan moilak eraikitzeko asmoa, kokapen ona ikusita. 
1871n Manuel Pironcely ingeniariak Herreran diseinatu zuen Antxoko kostarekin lotuko zuen 
nasa.
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baneko Bizkaia auzoan Baignol portzelana lantegiko tximinia eraiki zen, eta 
hark gorde zituen toki horretako industrializazioaren lehen hastapen galduak, 
elementu sinboliko horiekin beste ezein lekutan gertatu izan den gisan 
(XX. mendearen bigarren hamarkadan desagertua). XXI. menderako, jarduera 
ekonomiko berrien sistema integratuak planteatu dituzte; hiri-ehundura be-
rriak proposatu dituzte antzinako fabrikak traza urbanotik desagertzean, pai-
saiaren eraldaketa estetiko bortitzak gauzatuz. Herrerako poligonoan jarduera 
berritzaileek ateak zabaldu dizkiete industria teknologikoei, eta beste berres-
kurapen-gune batzuetan lurraldearen berezko baliabideak eta paisaiari atxiki-
tako interes-gune natural zein kulturalak hobesten ditu Euskal Autonomia Er-
kidegoko Industria Lurzoruaren (eta Jarduera Ekonomikoen) Arloko Planak.

Nola edo hala, alderdi estetikotik ez ezik, erreferentziazko monumentu 
bilakaturik aurki ditzakegu itsasbazterreko industria horren zenbait mugarri 
Pasaian: estalpeko garabi elektrikoa 1932an ezarri zuten Herrerako ditxoan 
(Babcock & Wilcox enpresak Pasaiako porturako eraiki zituen hamarretako 
bakarra188; Bilbon ere antzeko zerbait genuke Astilleros, Euskaldunaren di-
txoetako Carola garabiarekin). Garabiaren aldamenean, Jaizkibel draga ze-
goen, Eusko Jaurlaritzak kultura-ondasun izendatua 1990eko hamarkadaren 
hasieran. Euskalduna konpainiak eraiki zuen 1934an189. Horiez gain, 1925ean 

188 Garabi portikoduna, kaietako zamalanetarako diseinua (luma motakoa, balantzin arti-
kulatuarekin, bere egitekoa zen norabide erradialean eta horizontalki zama garraiatzea. Aukera 
ematen du garaiko sistemak, materialak eta errematxeak ikusteko.

189 Jaizkibel draga errematxedun txapaz eraiki zuten, horixe baitzuen bitxitasunik nabarme-
netakoa. 1980ko hamarkadan utzi zioten erabiltzeari, bere funtzionamendua ez baitzen jadanik 
batere praktikoa (autopropultsiorako sistemarik apenas zuenez, sokekin lotzen zen moilaren bi 
alderdietara, mugimendu oso geldoak eta oztopo ikaragarriak eraginez). San Pedron zegoen, eta 
espazio-arazo larriak zituztenez, desegin eta txatarra bihurtzea erabaki zuten. Zorionez, une har-
tan monumentu artistikotzat jo zuen Eusko Jaurlaritzak, eta lege-babesa eskaini zion. Hala ere, 
1995ean oso egoera kaskarrean zegoen, eta konponketa batzuk egin zizkioten urperatu ez zedin. 
Gaur egun, diru kopuru handia beharko litzateke erabat zaharberritu eta museo bilakatzeko, eta 
urteroko mantenua gehitu beharko litzaioke aurrekontu horri. Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldun-
diak eta Pasaiako portuak akordio bat lortu zuten 2009-2010 urteetan zaharberritzea gauzatzeko 
(Pasai San Pedroko Ondartxon hamazortzi urteko geldiunearen ostean). Hala ere, Bilboko itsa-
sadarreko industriaren ondare izan diren zenbait elementuren antzean, berreskuratzea itxuraz-
koa izango da, funtzionamendua eragozten duten funtsezko pieza batzuk falta dira eta (garabia 
eta motorrak kendu zizkioten, besteak beste). Inoiz ez da berriro uretara bueltatuko, eta ele-
mentu batzuk kanpotik ikusteko baino ez dira eraberrituko. Itsas ondarearen kontserbaziorako 
zentroak elementu estetiko legez mantenduko du, beraz, Ondartxoko Azkorreta ontziola zaha-
rretan (bertan finkatuko dute Ontziola izen propiodun erakundea ere, Donibanen dagoen ontzi-
teria tradizionalaren ikerketa eta berreraikitze zentroa, Oarsoaldeako eskualdearen garapenerako 
Albaola agentziak sorturikoa). Hogei urte atzera eginez, atal honetan geuk ere aipatu dugun ain-
gura-eskultura jartzekotan zebilen Ricardo Ugarte artistak arreta eskaini zion txatarra bihurtu 
nahi zuten Jaizkibel dragari. Orduan Donostiako Untzi Museoan Gipuzkoako itsas ondarea-
ren katalogazio lanetan zebiltzan José María Unsainek eta Soco Romanok, albiste horren be-
rri izan bezain laster, Industria Ondare eta Herri Laneko Euskal Elkartearen laguntza izan zu-
ten babes-espedientea bultzatzeko. Bestalde, portu askotan lez, Ondarroan Euskal Herria draga 
aritu izan zen lanean, batez ere XX. mendearen lehen erdialdean.
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eraiki zituzten Astilleros de Pasaia enpresaren dike flotatzaileak Alemanian 
(Lubecker ontzioletan). 1933an Pasaiara heldu aurretik, Cadizen erabili zi-
tuzten dike lehorreko hormigoi armatuzko kutxak eraikitzeko (Astilleros 
Euskaldunaren bat edo beste gorde da Bilboko Abandoibarran ere)190. Beatriz 
Herrerasek, portuko industria-ondareaz jardutean, goraipatu egiten ditu itsas-
bazterreko bizibidea eta kultura atondu dituzten elementu eklektiko horiek, 
«hasiak baitira Pasaiako egungo nortasun kolektiboa itxuratzen. Eta berezko 
nortasun hau, badiaren inguruan hedatu delarik, herriguneez, etxe armarridu-
nez, trenbideaz, enpresarien etxeez eta arrantzaleen egoitzez, oso kontuan 
hartu behar dugu aurrerantzean zerbaiti ekiteko asmotan garenean, baitan da-
ramatzan balio guzti-guztiak gogoan betiere»CLXXX. Aurreko lerroetara joz, 
XX. menderako iraganbidearekin, eklektikotasunak arrazionalismorantz jo 
du, batez ere industriari atxikitako eraikuntza-estiloetan, pabilioi funtziona-
lak nonahi garatuz. Jendea ugaritzearen beharrak ere etxebizitzak ugaritzea 
ekarri zuen, eta ugaritu egin ziren horrekin batera ekipamendu publikoak 
(1922ko eskola unitarioaren proiektua, Instituto Social de la Marina…). As-
kozaz berriagoak dira testuinguru historikoak nola edo hala hausten dituzten 
tipologiez eraikitako arkitektura-eredu nabariak (batik bat, azken hamarkade-
tako hirigintza barreiatuari duintasun pixka bat barneratzen dietenak; Pa-
saiako Itsas eta Arrantzako Institutu Politeknikoa —Lahorga eta López 
Zanón, 1966—, 1984ko kultur etxea —Miguel Garai—, etab.).

Lehenagotik, 1940 eta 1950eko hamarraldietan, erabat berritu eta bir-
moldatu zuten portua, eta dragatze-lanekin batera instalazio osagarriak eraiki 
zituzten, arrantzarako kaia eta lonjak, sarrerako ubidea hobetzea, ekialdeko 
eta aurrealdeko kaiak, Molinaoko eta Kaputxinoetako ditxoak konpontzea, 
biltegi frankoa (Bilboko Uribitartekoa XXI. mendearen hasieran eraitsi zuten, 
Isozaki arkitektoaren dorre enblematikoak moila historikoetako ur-ertzetan 
eraikitzeko) eta ontziak konpontzeko fabrikak. Ontzigintzari dagozkion jar-
duera horietako asko San Pedroko parrokiaren ondoko sakonunean kokatu 
ziren mendeetan (erregearen ontzitegi zaharra lekuko191), eta XX. mendearen 
erdialderantz arrantzako azpiegiturek bereganatu zuten sakonune hori. Gerra 
Zibilaren urteetatik aurrera, Pasaiako portuko eraikin asko arrazionalis-
moaren espirituari jarraituz eraiki zirela esan dugu (bulegoak, biltegiak edota 
osasun-zentroa). Obra horiek itxuratu zuten gaur egungo portuaren irudia, 
segurtasuna eta edukiera handitzen zihoazen neurrian. Horrekin batera, por-
tuetako hiri-altzari industrialen ikuskizuna areagotu egin zen Pasaian bertako 
fabrika, ontziola eta ontzitegiekin: portuko sarrerako baliza-dorretxoak, moi-

190 Hasieran San Pedron kokatua, Donibanera eraman zuten geroago. «U» formako krosko 
berezia du, eta andelak urez betez sakonera jakineraino urperatzen da ontzia barnean sartzeko. 
Ondoren, andelak hustu eta flotagarritasun gorena berreskuratzen du dikeak.

191 Pasaiako ontzitegirik ezagunenak ziren Torreatzia, Kondesmasti, San Pedroko On-
dartxo (gaur egun berreskuratzeko prozesuan), Bordalabordakoak eta Donibaneko Kalabutza-
koak.



205

letako garabi elektrikoak, zoladura berria eta portuko argiztapena; beste es-
kala batean, baina Bilboko itsasadarrean eguneroko ogia izaten ziren garabiz 
hornituriko hodeiertzak irudikatzen zituen. Ezin dugu ahaztu itsasertza eral-
datzea izan zela hirigintzaren eskalan nozitutako aldaketarik handienetakoa. 
Bordalabordako inguruan hainbat eta hainbat industria kokatu ziren orduan; 
enblematikoenak Astilleros Luzuriaga eta zentral termikoa:

«Espazio hau, aztertzen aritu garen itsas fronte deitu hau, hots, gaur 
egun lanean ari diren enpresak eta erabilera berriak behar dituzten ingu-
ruak, esate baterako MEIPI, PYSBE edo Donibaneko ontzitegiak, elkarre-
kin direna, eraldaketa garrantzitsu zenbaiten gune nagusia izango da dato-
zen urteotan. Pasaiak ez baitu itsas fronte hau bazterrean lagata bizi izaten 
segitu behar, eta honetara hurbiltzen hasi behar du, estetika edo pragmatika 
hutsetik haruntzago joz inondik ere. Ezen espazio honek ez du hurrean di-
tugun aldaketetan espazio askotariko eta zabala izateko aukera galdu behar. 
Donibaneko paisajean ikusten dugun industri garapen garrantzitsu honek 
beharturik, enpresek etxebizitzaren arazoari heldu behar izan zioten. Eta 
halaz sortu ziren, Instituto Nacional de la Vivienda haren eta enpresa des-
berdinen eskutik, Donibane modu ikusgarrian aldarazi zuten etxebizitza 
sailak»CLXXXI.

Etxe horien teilatuetatik, findegiko tximiniaren bat edo beste agertu zen 
portuak eskaintzen zituen lurzoru egokietan, 1960ko hamarraldian. Pasaiako 
portua, Gipuzkoako sektore siderurgikoaren «katebegi» izandakoa, merkatari-
tzako portu handi bakarra izango da, eta Zumaia bigarren mailakoa, beste garai 
batean hura ere Gipuzkoako merkataritza-gune nagusi izandakoa (9. ata-
lean ikusiko dugunez). Bitartean, 1805eko planoak Molinaoko marea-errotak 
izan zitezkeenak kokatzen zituen ingurunean192 sortu zen Pasai Antxoko hiri-
gunea ere, badiako uren ertzetan:

«Gaur egun Antxo izenez ezagutzen dugun espazioa, XIX. mendea oso 
sartuta egon arte badiaren adar txiki bat izan zen, eta Altzako udal barru-
tian sartzen zelarik Molinao izeneko senaia bat itxuratzen zuen. Paraje hau, 
itsasbeheran, padura zingiratsu bat zen, itsasgora heltzean urez betetzen 
baitzen, eta errepide nagusia eta Norteko trenbidea eraiki zituztelarik isola-
tuta geratu zen. Gutxi gora behera hiruki baten itxura zuen: hegoko zatian, 
oinarrian, errepide nagusia zuen, eta iparrekoan, erpinean alegia, Altzako 

192 Trintxerpeko landa-ingurunean ere errota zegoela uste da, hiri-bilbe berria antolatu aitzin, 
1915. urtearen inguruan bertara ontzi- eta arrantza-enpresak hurreratzean. Toki erosoa eta oparoa 
zen negozioak ezartzeko, itsasontzi handien maniobra zaila baitzen bertan. Arrantza-baporeentzako 
zerbitzuak kai eta biltegi modernoekin ezarriko zituzten ordutik aurrera. Gerora, lursail onak 
hemen ere eskasak izanik, altuera garaiko eraikin mordoa egin zituzten mendi-magalean gora. 
Industriak eta etxebizitzek sinbiosi boteretsua dute elkarren segidan, tradiziozko arkitektura 
arrazionalismoarekin eta funtzionalismoaren aldaera guztiekin konbinatuz. Ingururik garrantzi-
tsuena Herrerako parajea genuke, apurka-apurka eraikinez josi dena.
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Molinao auzoa. Ekialdean Txoritokietako gotorlekurako bide militarra egin 
zuten, eta mendebaldean probintzi mailako herri bidea, errepide nagusitik 
petrolio fabrikara zihoana»CLXXXII.

Hala bada, trenbideak azkar gurutzatuko zuen ingurune guztia, hiri-bilbean 
isolamenduak probokatzeko arriskuz, Bilboko itsasadarraren kasuan oso argi, 
Donostian modu apalagoan eta Baionan beste era batean nabaritzen den bezala. 
Pasaian, Antxoko bide-zubi ospetsua eraiki zuten zortzi metroko altueran arku-
peetatik beheko kaleei pasabidea emateko. Hormigoi armatuzko eraikin horren 
irudiaren indar ikonografikoa erabakigarria da Antxoko sare urbanoan. Bes-
talde, klase aberats berriei erantzuten zien Osinalderen zabalgunea betez 
zihoan neurrian, bestelako azpiegiturak ere agertzen hasi ziren (1904ko esko-
lak, 1912ko frontoia…), egoitzetarako espazioa industria-espazioarekin eten-
gabe partekatuz, gaur egungo hiri-egituraketaren oinarriak finkatzen zihoazen 
heinean. Horrela, hainbat fabrikatzar leudeke Molinaoko itsasadarraren alda-
menean lerrokaturik eta trenbidearen trazatuak mugatuta.

Etorkizunera begira, Pasaiako badiatik kanpo kokatu nahi den portutza-
rraren proiektu polemikoak Gipuzkoako kostaldean orain arte planteatu den 
inbertsiorik indartsuena eta, adi berean, ur-ertzetako paisaia historikoaren 
eraldaketarik handiena suposatuko luke itsasbazterreko azpiegituretan:

«Pasaia fisikoki mugatuta dagoela eta muga horiek bere hazkundea ito 
dezaketela aintzat harturik, agintariek ditxo berri bat eraikitzeko proiektua 
jarri dute abian; oraingo sarbidearen eta Jaizkibel mendiaren bizkarraren 
artean egitekoak dira portu berri hori, eta, ustez, azpiegitura berri horrek 
salgaien joan-etorria halako moduan handituko du, non Pasaia Atlantiko al-
deko bost portu garrantzitsuenen artean jarriko baitu»CLXXXIII.

Pasaiako badiatik kanpoko superportuaren aurreproiekturako, Euro-
patik etorritako zenbait arkitekto eta hirigile taldek hartu dute parte; 2010ean 
hautaturiko material sortarekin erakusketa bat ere antolatu zuten, hiritarren 
ustezko parte-hartzea behinik behin jasotzeko asmotan. Pasaiako Badia Bi-
ziberritzeko Nazioarteko ideia-lehiaketan hiru aurreproiektu izan ziren fi-
nalista, eta bat irabazlea. «WEST 8. Pasaia urre da» lemapean aurkezturiko 
talde herbeheretarrak apustu iraultzailea egin zuen Pasaiako badia kultura-
ondare izenda zezan UNESCOk, balio anitzen artean ondare historiko arki-
tektonikoa eta «naturala» zirelako garatu beharrekoak, egun dagoen hiri-
ereduaren berrirakurketa baimenduz. Egitekoen artean leudeke Lezo eta 
Errenteria artean dagoen industriagunea berreskuratzea, Herrerako portua 
berrantolatzea Amsterdamgo Borneo-Sporenburge-koaren antza hartuz, eta 
bainurako leku apropos bat definituko lukeen kai-borneko pasealekua. 
Ikuspegi eszenografikoari eutsiz, Pasaiako badiaren inguruko udalerri ba-
koitzak dagokion «modako» ikono-eraikina izango luke, printzipioz tokian 
tokiko izaeraren erakusgarri.
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«S333 Architectura+Urbanism. Erribera ezagutarazten eta bere 5 printzi-
pioak» izenburuarekin, Herbeheretako beste talde batek euren lurraldeko uhar-
tetxoak eta kanal-sistema kopiatu nahi zituzten Pasaian, eta horretarako, eskai-
lera funtziodun eraikinekin txukundu N-1 errepidearen eta industrialdearen 
arteko kota-desberdintasun nabarmena. Horrez gain, badia ingurumariko udale-
rriak zubien bidez lotzea izan zen aurreproiektu horren adierazgarririk bitxiene-
takoa. «Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L.» madrildar taldeak 
abesti herrikoian oinarritutako titulua jarri zion: «Pasaiako herritik dator noti-
zia…». Eta «notizia» horren harira, ideia argia plazaratu zuten Herrerako etxe-
bizitza-gunearekin; gainerakoa aisialdirako eta oinezkoentzat utzi zuten, badia 
osoko ur-ertzetan sortutako ibilbide «berde» jarraituekin. Industriako hainbat 
eraikin berrerabiliko lituzkete eta «punta-puntako» tranbia batek lotuko lituzke 
espazio adierazgarriak. Urarekin erlazionaturiko kirol-jarduerak eta igerilekuak 
planteatzen ziren kirol-portuarekin batera. Parke handi baten testuinguruan eta 
trenbideari estrategikoki loturik, kultura-eraikin erraldoi baten proposamena ere 
bazegoen. Azkenez, «KCAP-LKS. Nolako badia, halako haizea. Zeru azpiko 
badia» izeneko ideia irabazle suertatu zen aipaturiko lehiaketan. Euskal Herriko 
eta Holandako talde bateratuaren diseinuak aurreikusten ditu etxebizitzarik 
gehien eta eraikuntza-transformazio bortitzenak, orain arteko garapen-hiriaren 
modeloak errepikatuz. Horretan ere enpresa-gune bereziak daude berdegunez 
inguraturik, diseinu urbanoari begira eta udalerri bakoitzean gai formal bat alda-
rrikatuz (triangelaketa, errektangulua, antolakuntza kaotikoagoa, eta abar). Nola 
edo hala, iritzi askoren ahotan, urarekiko erlazio eskasa sumatzen da oro har, 
elementu komuna badia guztiko erriberako ur-ertzak badira ere.

Gaur egun, jakina da batez ere Antxo eta Trintxerpeko barrutietan bildu 
dela industria-jarduera handiena, eta ikono identifikagarrien beharrizan na-
bariak sumatu dira inguru horiek berreskuratzeko. San Pedro eta Doniba-
neko barruti historikoek, aldiz, arrantzarekiko harreman estuagoa izan dute 
(nahiz eta XX. mendeko arrantza «industriala» Trintxerpen ere kokatu193, ba-
tik bat Galiziatik emigratutako marinel etorkin gazteekin), eta horrek Bil-
boko itsasadarrean baino paisaiaren pertzepzio tipiko eta erromantikoagoak 
eragin ditu eta ur-ertzetako estetika bereziak baldintzatu ditu194. Azken ho-

193 Arrantza mota hori finkatu zen Trintxerpen errepide nazionala eraikitzearen eta trenbi-
dea ezartzearen eraginez (XX. mendearen hasieran, artean padurak zeuden bertan). 1919-1936 
urteen arteko flotaren hazkundeak herrigunea sortzea ahalbidetu zuen, eta denbora gutxiren 
buruan erabat ugaritu zen biztanle kopurua. Bertako egitura gehienak jarduera horri (arrantza 
konplexuari) lotuak zeuden. Hala ere, iragan dira dagoeneko bi edo hiru hamarkada Trintxer-
pek Euskal Herriko lehen arrantza-portu izateari utzi zionetik, Ondarroaren alde.

194 P. Pérez Aldasoro eta J. Elberdinek diotenez, Pasaiaren nortasunaz hitz egitean, ezin 
dugu alde batera utzi migrazioaren fenomenoa. Denboran luze hedatuz, antzinako gaskoi he-
rrietako etorkinen erara, haien pausoak jarraitu zituzten Portugal, Galizia, Gaztela eta Extre-
maduratik etorritakoek. Kultura-pilaketa eta nahasketa horrek gizarte anitza moldatu du, erre-
ferente desberdineko nortasunak toki berean elkarbizitzea baimendu beharrak dituen 
ondorioekin; zalantzan geratu dira bertako komunitateko kide izatearen edukiak eta irizpideak.
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geita hamar urteotan, industriaren galerak jotako lurraldeetan (1970etik au-
rrera), industria-gainbeheraren zeinu urbanoak ditugu nonahi, eta oroimen 
kolektiboa astintzen du garai bateko memoriaren islak: «no obstante, los 
protagonistas que han vivido de esta actividad [arrantza eta industria, ale-
gia] y los edificios y espacios que son testigos mudos de una época ofrecen 
una memoria material e inmaterial que es de gran valor para rehabilitar la 
zona con un icono turístico propio»CLXXXIV. Horrekin batera, Pasaiako ba-
rruti historikoak eskaintzen zaizkio bisitariari iragandako arrantzale izaera-
ren museo bizi bezala, eta arreta nabaria jartzen da elementu urbano, monu-
mentu eta kaleko altzarietan, Rosa García-Orellán antropologoak gogora-
tzen duen moduan:

«Pasaia cuenta con un patrimonio industrial a nivel urbanístico dotado 
de las siguientes características: la Herrera ha sido una de las plataformas en 
que se apoyó el despegue económico portuario de Pasaia entre los siglos XIX 
y XX, en sus vertientes comercial y pesquera inicialmente y en la construc-
ción naval después. […] Actualmente, en el muelle de la Herrera en Trin-
txerpe podemos observar un conjunto de primer orden dentro del patrimo-
nio marítimo-industrial que se extiende a los muelles portuarios»CLXXXVI.

Bilboko metropolian eta Euskal Autonomia Erkidegoko beste zenbait 
konurbazio industrialetan gertatu izan den bezala, Eusko Jaurlaritzako 
Industria-hondakinen Eraispenerako Programak hainbat eraikin desagerra-
razi ditu Pasaian 1995etik 2006ra bitartean. Berreskuratze industrialaren 
osteko paisaiak begi bistan dauden Gipuzkoako itsasbazterreko ingururik 
garrantzitsuenetarikoa izaki, ezbaian dauden egitasmoak dira oraindik etorki-
zunerako proiektuak (portutzarra, komunikazio-bideen loturarako intermo-
dala, horren guztiaren alternatiba den natura-ekosistemen birmoldatzea, 
etab.), neurri batean bederen, akordiorik eta parte-hartze handirik gabeko as-
moak, bai gaur eta bai bihar nonahi agertuz:

«Las medidas macro de la intermodal, que incluye la red viaria y el 
mar, abren vías importantes para el flujo de mercancías, imprescindible en 
nuestro mundo globalizado, pero también para la movilidad de personas a 
través de su puerto. Si a ello se unen las medidas micro de regeneración 
urbana y recuperación de la memoria industrial, nos encontraremos cami-
nando hacia un auténtico desarrollo sostenible para Pasaia, puesto que, si 
perdemos aspectos de nuestra herencia cultural intangible, no sólo se verá 
disminuida nuestra identidad propia, sino que perderemos también los re-
cursos necesarios para ayudar a sostener social y económicamente a nues-
tras comunidades»CLXXXVI.

Portuak lurraldeen garapenerako zentro inportanteak dira gaur egun, bai 
esparru ekonomikoan eta bai sozialean. Pasaian, Badia Indartzeko Erakun-
dearteko Batzordea eratu zuten Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldun-
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diak eta Gobernu Zentralak, bertan parte-hartze zuzena duten udalerrie-
kin (Pasaia eta Errenteria). Batzordeak, ingurunearen narriadura bortitzaz 
kezkaturik, laguntza konbinatuak bultzatu nahi ditu, arrantza-sektoreak, 
merkantzia-garraioak eta ontzi-eraikuntza inplikatuz. Egitasmo horietan au-
rreikusten dute itsasbazterreko espazioen hiri-antolaketa berria eta hiruga-
rren sektoreari ateak irekitzea ere, garraioekin batera lehen mailako zentro 
intermodal bihurtuz. Donostia ekialdeko metropoli-barrutia osatuko balu 
ere, argi dago oraindik Kontxako badiak eskaintzen dizkigula turismoari eta 
zerbitzuei dagozkien rolak eta irudiak, Pasaiako industriaren eta merkatari-
tzaren aldean:

«Halere, portuak duen nagusitasun-izaera horrek pribilegiozko toki bat 
eskaintzen dio inguruko hiriak onera ekartzeko edo eraberritzeko eragile 
gisako rola joka dezan. Oso zaila da gaur egun Badiako hiriko sarea sako-
nean berriztea, San pedroko kaia, Donibaneko kaia bezalako eremuek eta oro 
har portuko esparru osoak jokatzen duten rola, kontuan hartu gabe. […] 
URBAN ekimen komunitariaren fondoak eskatzeko, Pasaiako Badiaren pro-
posamenak egiteko oinarri izan genuen Pasaia Badiako Hiri-Berriztapenerako 
Egitarau Estrategikoak […] hirigintzako arloan bi mailako proposamenak 
egiten ditu, “egituraketarako lanak” deitutakoak: Portu-hiria Plan Estrate-
gikoa, lehenengo proposamen multzoan sartuta, eta gainerako guztiak, hau 
da, portuko eremuarekin zuzeneko loturarik ez dutenak»CLXXXVII.

URBAN proiektu horien gerizpean, hain zuzen, 1990eko hamarkadaren 
azkenaldian abian jarri ziren zabalkunde politikak hainbat instituzio eragile-
ren parte-hartzeaz, hitzarmenak sinatuz Oarsoaldea Eskualdeko Garapene-
rako Elkartearekin eta Donostiako Udalarekin. Ekonomia arloan turismoak 
duen zereginaz ohartuta eta Donostia-Bidasoa-Côte Basque pribilegiozko lo-
tunean, portuko hondamen-egoerari aurre egiteko aisialdirako eremuen eta 
zona «berde»en premia nabaritzen zen, kalitate urbano eskasa hobetu bidean; 
desabantaila zen, neurri batean, garraioen kontzentrazio handiegia ere. Itsa-
soarekin harremana izan dezaketen jarduerak bultzatuko lituzkeen Pasaiako 
hiri-espazioa (herrigune historikoa barne) «parke tematiko» gisa erabiltzeko 
ideiak ere bazeuden, alde batetik, itsasoaren kultura-balioak berreskuratzeko 
(mendez mendeko bilakaeraren testigantzarekin) eta, bestetik, Pasaiako badia 
suspertze ekonomikoaren paradigma legez aurkezteko. Portuko kai zaharren 
bat edo beste kirol-ontzietarako egokitzeko inbertsioa zilegi litzatekeela uste 
zuten; izan ere, diru kopuru askozaz handiagoa beharko zen beste alternati-
bak martxan jartzeko.

Trintxerpen, aukera zegoela zirudien Herrerako lursailen zati zabal bat 
hirigunetzat hartzeko, portuko jardueretan gutxien erabilia zegoena sakonera 
eskasagatik; baita atrakalekua eta Donibaneko zenbait eremu ere. Gogoeta 
horiek «jarduera berritzaile»en etiketarekin jantziak leudeke, berrikuntza hori 
bete-betean baitagokio paisaiaren estetikari eta diseinu urbanoari. «Arkitek-
turaren eskasia», «ingurumariaren zahar itxura» eta antzeko esaldiak erabil-
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tzen zituen delako plangintza estrategikoak, eta birmoldatzeko apustuaren bi-
dez «paraje gogor» historiko eta kultural horiek «paisaia bigun» arranditsu 
eta ustez «erakargarriago»etan leuntzen zituen (errepidea eta trenbidea lurpe-
ratzea, oinezkoentzako eta txirrindularientzako bide-sareak, kirol-portua eta 
aisialdirako gune zein azpiegiturak), «eragin txit kaltegarriak» dituzten erabi-
lerak ordezkatuz:

«Gaur egun industriek okupatzen duten lursailak Zentralitate Berriko 
Eremu bihurtzeko bokazioa du. Trintxerpe auzotik gertuen dagoen zatia 
bertako hiri-egituran integratu beharko da, egungo pabilioiek eragite duten 
inpaktu negatiboa erabilera berriekin murriztuz. Helburu hau betetzen la-
guntzeko egokiak lirateke berdeguneak, aisialdi-esparruak, ekipamendu so-
zialak eta kulturalak eta antzeko erabilerak. […] Era berean, itsasoarekin 
lotutako beste hainbat iharduerei ere lekua egingo litzaieke, hala nola, hez-
kuntza nahiz ikerkuntza zentruei, akuarioei, zentru sozialei, itsas arloko 
ikasketei eta abar. […] Egungo iharduera ekonomikoak mantendu eta in-
dartu nahi badira, eraldaketa prozesuaren ondorioz lekuz aldatu beharrean 
aurkitzen diren enpresei kokapen berriak eskaini ahal izateko alternatibak 
bilatzera behartzen gaitu. Izan ere, eskualdeak duen hirigintzako arazo la-
rrienetako bat industria askoren kokapen desegokia da, hiriguneen ba-
rrualdean baitaude hainbat kalte eraginez. Aspalditik datorren arazo hobek 
hiri-ingurunearen bizi-kalitatea erabat hondatu du, eta enpresen funtziona-
litatea bera ere kinka larrian dago zirkunstantzia honengatik. Apurka-
apurka erabilera industrial bateraezinak hiri-eremutik kendu eta egokitu-
riko esparruetara eraman ahal izateko industriaren lekualdatze programa 
burutzea proposatzen da»CLXXXVIII.

Pasaiako badiaren saneamendu-proiektu horren baitan, burutapen estra-
tegikoekin baino itsasbazterreko tradiziozko espazio historikoen erabilera 
erreal eta sinbolikoarekin erlazio handiagoa eduki zezakeen Ondartxoko hon-
dartza berreskuratzea ere eskatzen zuten San Pedroko biztanleek, badiak 
antzina-antzina izan zuen bainulekua, Astilleros Askorreta enpresaren ema-
kida berreskuratuta195. Pasaiako hirigintzako arau subsidiarioen barnean le-
goke (plan estrategikoak baino neurri apalagoan eta eraginkorragoan berre-
tsia), eta horrekin ere «itsasoak eta mendiak bat egingo lukete» berriro. 
Plangintzari dagokionez, aurreko atalean aipatzen genuen ildotik, Eusko 
Jaurlaritzak duen portuetan babes berezikotzat jotzen dira horietako espazio 
batzuk, eta, teorian, edozein jardun gauzatu baino lehen aintzakotzat hartu 
beharko litzateke Portuak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plangintza. Es-
painiako estatuak kudeaturiko portuetan (Bilbo eta Pasaia) ezinbestekoa da 
proposatutako jardueren «justifikazio soziala» eta aukeren azterketa. Onarpe-

195 Operazio horrek ontziola zaharraren instalazio batzuk eraistea eskatzen zuen, Portuko 
Agintaritzak eta Kostaldeko Zuzendaritza Nagusiak gauzatu beharreko portu-lanak.
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nerako, Jaurlaritzak nahitaezko balorazioa egingo luke, Euskal Herriko Lu-
rraldearen Antolamendurako Batzordearen txostena eskuan izanda.

Bien bitartean, fabrikaren, lurrin-makinaren, baporezko ontzien eta, oro 
har, industriaren paisaiak «aurrerapenaren estetika» markatzen bazuen, bai 
Pasaian eta bai industriaren gainbeheraren ondorengo ezein paisaiatan atze-
man dezakegun panorama «itsusitasun»aren, «hondatze»aren eta «narriadu-
raren estetika»ren pareko zerbait litzateke. Horrek esan nahi du gure begi-
rada «estetiko»aren azpian erraz ezkutatzen edota azpiratzen direla errealitate 
gordinari dagozkion arazoak:

«La estética del deterioro sufre de las contradicciones propias de un 
sentimiento que interpreta una realidad objetivable en el ámbito de las 
emociones, de una manera muy similar a como lo hace la admiración por 
el progreso pero en sentido inverso. Las emociones confunden la verdade-
ra realidad del daño al entorno, de la crisis ambiental o del desequilibrio 
del sistema pues estos procesos no siempre se manifiestan formalmente y 
cuando lo hacen no tienen porqué provocar necesariamente una reacción 
estética acorde»CLXXXIX.

Ildo horretan, Pasaiako aldizkariko Eva Domingoren hitzak dakarzkigu 
Rosa García-Orellán antropologoak: «a mi me parecía la normalidad esos pa-
bellones abandonados, pero luego cuando la gente dice; qué es esto, tan gris 
tan ruinoso, estos pabellones, y dices, igual es verdad que es zona decrépita, 
es el otro que nos hace vernos»CXC; intuitiboki berretsi egiten du ikerketa an-
tropologikoaren arau ezagunenetako bat.

Edonola ere, duela hamar bat urtetik hona, badirudi zaku urratuan erori 
direla, behin eta berriro, aldika-aldika ezaguturiko berrikuntza-proiektuak. 
Azkenaldian, Herrera aldean planteatzen den hiri-berreskuratzeak bi sailetan 
zatitzen du bertako azalera, elementu adierazgarri gisa utzitako ur-lerro edo 
kanalarekin (Bilboko Zorrotzaurre penintsularako pentsatu zuten halako zer-
bait, azkenean asko itxuraldatu bada ere). Trintxerpetik hurbilen legokeen 
lursailean, traza urbanoari atxikiz, hiri-antolamenduaren ondoriozko hiri-
ehundura berria sortuko litzateke, bertako pabiloiak eraitsita (pabiloi berriak 
hegoaldeko barrutian kontzentratuko lirateke). Horien ordez, etxebizitzak, 
komertzioak eta aktibitate «garbidun» jarduera ekonomikoak ezarriko lira-
teke. Hirigintza, garraioa eta ingurumenaren zaintza integratu, eta Jaizkibia 
erakunde publikoak Jaizkibeleko korridorea berreskuratzearen alde lan egi-
ten du, dela administrazio publikoekin konpromisoak lortuz, dela Pasaian 
Herreraren antolamendua prestatuz, Molinaon berritze-lanak eginez edo etor-
kizuneko badia eraldatzeko gogoetak eraginez. Hala ere, hiritarren parte-
hartze kolektiboa historikoki esanguratsua izan den tokietan, badirudi faltan 
botatzen dutela proposamen globalagoen beharra. Izan ere: «esta bahía ha 
sido próspera en el viejo paradigma, y tiene ventajas competitivas para dar el 
salto al nuevo. Existen saberes empresariales, profesionales, y de organiza-
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ción del pasado, infraestructuras que se están reubicando. […] Por lo que no 
se puede enfocar el futuro anclados en el pasado, sino utilizar la Memoria 
del Pasado para abrirnos al Presente»CXCI. Hori guztia Donostia bezalako 
zerbitzu-hiri turistikoaren metropolian finkaturik.

Ikusteko dago oraindik zer-nolako gorpuzkera izango duten asmo horiek 
guztiek, ez bakarrik ingurune natural baliotsuaren ustezko hondamendian, 
baizik baita hiri-espazioaren eta Donostiako metropoliaren konfigurazio 
morfologikoan ere. Itsasora gerturatutako hiriak adeitasun historikoz taxutu 
ditu ur-ertzetako paisaia urbanoak eta kostako muga-lerroak. Superportuak, 
berriro itsasoari lurra irabaztea ez ezik, paisaia izugarri itxuraldatzea aurrei-
kusten du. Kontua da nola gorde eta zaindu ahalko diren hiri-agertoki berri 
horretan kultura-ondareko elementuak, kontuan izanik itsasbazterreko eta 
ibaiertzeko hiriaren ikuskizun bitxi, estetiko eta kulturala ere kultura-ondare 
horren parte dela, monumentuekin, behin-behineko elementuekin eta arkitek-
tura ikusgarriarekin batera. Halaber, paisaia etnografiko narriatu horretako 
ondare arkitektoniko, historiko, kultural, industrial eta sinboliko ikonografi-
koa balioztatzeak ateak zabal diezazkioke, etorkizunean, aberastasunari eta 
garapenari.

Pasaiako «hiru mosketariak» akabuan lau baldin badira (Trintxerpe «lau-
garren» mosketaria eta Galiziako «bosgarren probintzia»), «mosketari» ho-
rietako baten dorre hondoratuaren hondakinetatik jaio zen 1971n Nestor Bas-
terretxea euskal eskultorearen monumentua («Homenaje a los pescadores y 
navegantes muertos en la mar»). Antxoko beste «mosketariak», aldiz, ezpata-
ren ordez Ricardo Ugarteren «Portu baterako aingura» izeneko eskultura 
hartu zuen zeinu gisa hogei urte geroago (1991), bertako kai aurreratuan ko-
katua196. Baliza-argiek eta portuko gainerako egiturek zein altzariek isla lu-
kete dagoeneko lan honen hasieran aipatu ditugun elementu eskultoriko eta 
monumentuetan; itsas kultura sakon eta gogaikarri baten zeinu sinboliko bi-
lakatuak dira197.

Urak modelaturiko bizimoduak eta mendeen joan-etorriak zizelkaturiko 
kulturak sano eragin du hiriaren bilakaeran; denboraren iraganak eta espa-
zioak esku hartu dute kostaldeko fenomeno urbanoaren egituraketa fisikoan 
eta irudikapen sinbolikoan. Kostako bizimodua itsasoaren baliagarritasunean 
sostengatu izan da beti, eta tirabira horrek definitu du bai kultura eta baita 
paisaia ere. Lan-harremanetan, aztertu izan da beste kultura-adierazpide ba-

196 2008an Trintxerpeko sarreran kokatu zuten itsas nabigazioaren eta industriaren boterea 
irudikatzen duen aingura handia (Gomistegiko bidegurutzearen biribilgunean).

197 Atzeman dezakegun beste agerpen kultural interesgarri bat da Donejakuerako bidea-
ren presentzia. Pasaian hasi eta Plata-ko faroraino igoz, mugarriak aurkituko ditugu ibilbide 
osoan. Ulia mendian, «ingelesen iturria» iraganda (ura garraiatzeko harrizko zubitik Errotaza-
rreko tuneleraino eta handik Donostiako kaleetara heltzen zen ur edangarria), antzinako tran-
biaren markekin bat egingo luke, Monpas ingururaino ailegatuz Donostiako itsasbazterreko 
lurretan.
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tzuk ere nola finkatu izan diren Euskal Herrian. Auzolanaren kontzeptuan 
euskarritutako laguntasun eta elkarkidetzaz gain, lehiak eta norgehiagokak 
ere lekua izan dute gure herriko bazterretan, eta kostaldean sinbolikoki azal-
tzen da hori estropaden antolakuntzan. Horretan beti izan dira etsaiak Pasai 
San Pedro eta Pasai Donibane198, portuko espazio berean hain gertu baina 
hain urruti, atalari hasiera ematen dion aipuak adierazten digun legez; batik 
bat, bide ematen die ondoren aipatuko ditugun beste lotura-hari sinbolikoago 
batzuei.

198 Pasaiaren eta Hondarribiaren artekoa izan zela diote halako desafio baten lehen datu 
idatzia.
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«Hiriak behin eta milaka urtetarako egiten dira, eta egite-
rakoan asmatzen ez bada, ez dago erremediorik. Hortik dator-
keen kaltea mugagabea izango da; oraingoek ezezik, etorriko di-
renek ere jasango dute, irauten dueino, eta Donostiako lurjabe 
aberats askonahiek beren proiektua lortzen badute, suteak era-
gindakoak baino kalte handiagoak ekarriko dizkiete hain aberats 
ez direnei».

Pedro Manuel UgartemendiaCXCII

XX. mendearen lehen eta bigarren herenetan bezala, gaur ere ziurtatzen 
da Donostian amaitu direla hiria hedatzeko lur guztiak, mendian gora hasiko 
ez badira behintzat. Hala ere, Martutene, Loiola eta Urumeako beste hainbat 
ur-ertzek aukera ezin hobeak eskaintzen dituzte inguralde metropolitarrari 
forma emateko. Horiek itsasbazterreko egitasmo berritzaileekin parekatu 
beharko lirateke. Batzuk eta besteak islatzen dira, nola edo hala, 2008an ha-
sierako onarpena izan zuen Donostiako Hiri Antolamenduaren Plan Oro-
korraren irizpideetan eta asmoetan. Plangintza horretan kodifikatuko dira 
hiri-espazioek eta auzuneek propioki izan dituzten arazoak, beharrizanak eta 
abar, kalitatezko ingurune urbanoa egituratzeko asmoz. Aipaturiko beharri-
zanei erantzuna emateko testuinguruak Donostiako hiria gainditzen duela 
kontu eginez, Donostialdeako, Oarsoaldeako eta Bidasoaldeko eskualdean 
txertatzen den errealitate urbanoak (Donostiako Eremu Funtzionala barne) 
eragin erabatekoa du Gipuzkoako eta Euskal Herriko itsasertzean. Txingudi, 
Pasaia eta Kontxako badien artean, Jaizkibel, Ulia, Urgull eta Igeldo men-
diek babesten dute, Bidasoa, Oiartzun, Urumea eta Oria ibaiekin:

«Está enmarcado por un perímetro más amplio que dibuja el horizon-
te de la comarca que cabe divisar de un lugar central de la misma como 
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es el fuerte de San Marcos. Desde allí, el horizonte del mar, destacan-
do sobre las cumbres de Igeldo y Ulia, constituye un límite norte que 
nos sitúa ante un medio singular, abierto al mar, cuya relación con tie-
rra no se produce en consecuencia en todas las direcciones, y cuyas po-
sibilidades de desarrollo terrestre se limitan por lo tanto a las otras tres 
orientaciones»CXCIII.

Deskribapen bitxia da, aurreko ataletan lerro hauetara ekarri ditugun zen-
bait bidaiariren ikuskera estetikoaren antzekoa, itsasbazterreko paisaiez jar-
duteko. Hiri-antolaketaren esparrutik aldarrikaturiko hirigintza iraunkorrak, 
horrenbestez, etorkizuneko belaunaldien hipotekak arintzea du helburueta-
riko bat, lurzoruaren antolaketak inguruneari zor dion begirunearekin batera. 
Izan ere, esaten da Gipuzkoako Foru Aldundiak 1995ean onarturiko hiria an-
tolatzeko plana izan dela dokumentuaren oinarririk gertuenetarikoa, zenbait 
plan partzialekin aldaketak izan dituena duela hamabost urtetik hona. Plan 
hura osatzea eta ordezkatzea izan zen, hortaz, 2006-2008ko egitamuaren 
xede nagusia (2004an izan zuen lehen erredakzioa eta publikoaren aurreko 
erakusketa)199.

Helburu eta irizpide horiek 2008ko proposamenean berrikusi eta osatu 
ziren, Donostia bere interlandeko lurraldean integraturiko eta egituraturiko 
hiria izaki (udalerri konkretuez gaindiko eragina duen Eurohiria), eta, une 
oro, baliabide natural eta urbanoen arteko harmonia bilatzen zen. Fun-
tsean, garrantzi handia eman zaie itsasertzeko elementu natural zein urba-
noei, edota ibaien ertzak zaintzeari, eta bai paisaia eta bai ekologia aldetik 
balio izugarria duten ingurutzat hartu dira. Hori dela eta, kostaldeko arda-
tza eta Urumearen ertzetako paisaiak lehen planoan ikusten ditugu; Donos-
tian, besteak beste, garrantzia eman zaio tabako-fabrika berreskuratzeari 
(Nazioarteko Kultura Garaikidearen Zentroa), eta baita, periferian, Loio-
lako erriberak edo Martutene auzoa berreskuratzeari ere (Martuteneko kar-
tzela lekualdatzea, urak garbitzeko eta hondakin solidoak tratatzeko insta-
lazioak, tren-geltokiak, horietako batzuk lurperatuta —abiadura handiko 

199 Lurraldeari dagokion legedia ere oso kontuan hartzen du: 1990eko Lurzoruaren An-
tolaketako Legea eta 2007ko Lurzoruaren Legea. Horiez gain, aintzat hartzen dira 1988ko 
Kosta Legea, 1990eko Kultura Ondarearena eta 1994ko Euskal Autonomia Erkidegoko Na-
turaren Zaintza Legea, 2003an dekretu bidez arautua, ingurumenean sorturiko eraginak eba-
luatzeko. Bestalde, 1989ko Errepideen Plan Orokorraz gain, 1997 eta 2007 arteko plangintza 
sektorial gehienek ere eragiten dute (beste batzuen artean, 1998ko Ibaien eta Erreken Ertzak 
Antolatzeko Atalkako Planak, 2004ko Euskal Autonomia Erkidegoko Zona Hezeetako Plan 
Sektorialak eta 2007ko Kostaldearen Antolaketarako Planak). Horri guztiorri gehitu behar 
zaio 2010. urte aldera Eusko Jaurlaritzak Udalarrantz erakundearen bitartez irudikaturiko ar-
datz estrategikoak, kostako udalerrien berreskurapen urbanistikoari begira jarritakoak, Eus-
kal Herriko itsasertzaren garapen plangintzan txertatuta. Horietatik aipagarriena eta guri zu-
zenean dagokiguna litzateke itsas kulturako ondarearen baloraziorako asmoa, horrek itsas 
kulturaren existentzia eta garrantzia egiaztatzen duen heinean.
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trenarentzat— eta ekipamendu berriak, Urumeako autobidearen proiektua, 
itsasadarreko pasealekuak, ur-ertzetako parkeak, etab.). Hau da, lehen 
ikusi bezala, hiriak ingurune metropolitarrera jaurtitzen dituen zerbitzuak. 
Guk geuk hainbat aldiz defendatu izan dugun gisan, Plan Orokorrak arreta 
jartzen die garapen urbanoen «lurralderatze» prozesuei, «lurralde hiritar-
tu»aren aipaturiko ideiaren baitan (batez ere, ibaien arroetako barnealdeko 
periferiari dagokionez, eta, bereziki, Loiola-Martutene korridorean: Loio-
lako lorategi-hiria —lehenago aipatu duguna—, kuartel militarren etorki-
zuna, kirol-zentroak eta Urumearen ertzak). Ondorioz, hiru zati bereizten 
ditu Plan Orokorrak: itsasbazterra, Irun-Donostia korridore ertaina —ibaiertz 
batzuk modu perpendikularrean hartzen dituena— eta barnealdeko sek-
toreak.

Errealitate bitxi batzuen trataera berezia hobesten da, beraz, itsasertzeko 
espazioetan eta ibaien ertzetako korridore ekologikoetan; premiazkoak dira 
Urumea eta Oria. Ingurune metropolitarrean, Pasaiako badia berreskura-
tzearen debatean, kanpoko portuaren egitasmoa gainbegiratu da, eta Donos-
tialdean eta Gipuzkoan izan daitezkeen aldaketa urbano, politiko eta sozial 
handienetarikoak aurreikusi dira. Arreta berezia jarri izan da Hondarribia 
Oriorekin lotuko zukeen kostako korridorean, Jaizkibel eta Uliatik iraganez 
Donostia barneratuko lukeena. Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen 
Antolaketarako Artezpideek ziotenez, ezinbestekoa litzateke Donostia ingu-
ruko udalerriekin akordioetara iristea, batik bat Urumearen ertzetako eta Pa-
saiako dentsitate handiko hiriguneak ikusita (Herrera), hiri-ehundura horie-
tan funtzio bateragarriak bultzatzeko. Horren atzean legoke lurraldearen 
mugaz gaindiko ikuspegia, muga «nazionalak» baino gehiago «arrazionalak» 
eta lurraldearenak hobesten dituena (pena, horrenbestez, lurraldearen antola-
ketako eta hirigintzako dokumentu guztiak Euskal Autonomia Erkidegoaren 
markoan mugatu behar izatea).

Iraunkortasunaren ideia hiritarrei beharrezko zerbitzuak eskaintzearekin 
lotzen du Plan Orokorrak, eta garrantzitsua da espazio publikoen diseinuan 
eragiteko premisa. Zentraltasun balioak izango duen garrantziaz gain, onda-
rea zaintzeak ere interes arkitektoniko, urbanistiko, kultural eta artistiko este-
tikoen alde jokatuko du. Lehen mailako zentro metropolitar gisa Donostiak 
izan dezakeen paperak, ingurunearen balioekin batera, aukera irekiko du sek-
tore berritzaileak erakartzeko (industria garbiak, zerbitzu tertziarioak, etab.), 
eta ikerkuntzara eta «kultura»ren alorretara bultzatuko ditu kalitate teknologiko 
altuko ekonomiak, batik bat justifikazio sozial gisa balioko duena (bizilekue-
kin eta etxebizitza-poligonoekin batera, ohikoa izan den funtzio-nahasketa eta 
populazioaren mugimendua baliatuz, ustez Urumearen ertzetako periferiako 
auzoen zentraltasuna areagotzeko). Itsasbazterrean, Igeldoko parkea berres-
kuratzea planteatzen da, adibidez, etorkizunerako apustuen artean. Donostiak 
bil dezakeen jarduera ekonomiko askotarikoak, beraz, jarraipena luke indus-
tria berrian eta hirugarren sektorean, beste hiriburu askotan gertatzen ari den 
moduan.
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Espazio libreen antolamenduak ere funtzio nagusia du ur-ertzen bila-
kaeran, jarduera ekonomiko, kultural eta sozial berriak erakartzeko. Parke 
urbanoek hiriaren idiosinkrasian duten sinbolo izaera onartzen da, eta es-
kualdeko beste parke periferiko batzuekin osatzen da (hemen ere, aintzat 
hartzen dira ibaiertzen eta batez ere Urumeako ardatzaren onurak, Loiola 
eta Martuteneko erreferenteekin). Kostaldean, komeni litzateke Uliak eta 
Jaizkibelek duten potentziala erakustea, espazio libreen sare nagusiagoan 
barneratuta200. Horrekin lotuta, oinezkoentzako eta txirrindularientzako sa-
reak eskualde-eremuarekin lotzea proposatzen da, bai Urumeako bailaran 
eta bai kostaldean, ibai gaineko zubi txikiak eta pasabideak ugarituz. Uru-
meako parke linealak, hortaz, muga egingo luke Astigarraga eta Hernanire-
kin, eta Kristina Enea parkearekin eta Egia auzoarekin kateatuko lituzke 
Loiolako erriberak ere.

Gaur egun, Urumeako arana zeharkatuko duen autobideak izugarrizko 
eragina du bertako paisaian, Loiola auzotik Donostiara sartuz trenbidearen 
paraleloan. Alabaina, XX. mendearen erdialdetik Amararekin etenda gelditu-
riko loturentzat irtenbidea izango dela pentsatu beharko genuke (esku-hartze 
horiek guztiak Hiri Mugikortasun Iraunkorraren Planean ditugu, 2008-2024 
urteen arterako aurreikusita). Uste dugu ur-ertzen morfologiari zor zaion 
errespetuak mendeetako esku-hartze urbanoak gaur egun izan dezakeen era-
gin erreala baino karga ideologiko argiagoa isurtzen duela, paisaiaren ba-
lioari behingoz dagokion arreta eskaintzen diogun neurrian, bizitzeko edo 
lan egiteko lekutzat ez ezik, zaindu beharreko altxortzat hartuz gero; «pre-
servando y justificando su destino a, en cada caso, usos y fines adecuados; 
sus afecciones en el medio natural […] y, dentro de él, en particular, los ám-
bitos y elementos de singular valor e interés; su determinación en condicio-
nes que no hipotequen los derechos y las necesidades de las generaciones 
futuras»CXCIV.

Ur-ertzetako kultura-materialaren zein ondare historiko, artistiko, monu-
mental eta arkitektonikoaren babeserako katalogoa ere argitaratu du Egitamu 
Orokorrak eranskin gisa, 1995eko Ondare Urbanistikoaren Plan Bereziaren 
irizpideei jarraituz (bultzatu beharreko egitasmoa, babeserako ezaugarriak 
dituzten elementuen sistematizazioa egiteko ere). Lau babes-maila ezartzen 
dira: lehenengo mailan daude babes-espedientea duten eraikinak; bigarre-
nean, beren balioa onartua duten eraikinak eta babestu daitezkeenak; hiru-
garrenean, eraikinen kanpoaldeko elementu baliotsuak direla eta babestu 
daitezkeenak; eta, azkenik, laugarren mailan, kokatzen diren ingurumaria 
kontuan izanda kanpoko itxuran edo irudian elementu babesgarriak dituz-
ten eraikinak. Horrez gain, zenbait esparru urbano ere hartzen ditu bere 
osotasunean delako katalogoak; guri dagokigun aldetik, Urumearen boka-

200 Berebiziko garrantzia lukete Natura 2000 sareak biltzen dituen espazioek; guretzako, 
Uliak, Urumeak eta Oria ibaiak.
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leko Okendo plaza edo Frantziako pasealekua, eta bereziki hiri-altzarien 
baitako elementu sinboliko eta adierazgarriak, itsasbazterreko fenomeno 
urbano esanguratsuaren irudi historikoa eta identitatezkoa konposatzen 
dutenak:

«La relación de bienes inmuebles expuesta en los apartados anterio-
res se complementa con otra conformada por elementos del mobiliario 
urbano cuyo valor justifica su protección. En esta relación se incluye 
elementos ubicados en el espacio urbano que tienen en común su carác-
ter mueble y, por lo tanto, por su trasladabilidad (aunque una vez ubica-
dos queden firmemente asentados y de forma inamovible). Está confor-
mada por:

— Repertorio de barandillas (La Concha, Paseo de Francia, República 
Argentina y Fueros…), de hormigón en el Parque de Atracciones de 
Igeldo, de los aseos de la Plaza Easo…

— Repertorio de luminarias de báculo y apliques, farolas del Paseo de 
la Concha, faroles de la Plaza de Guipúzcoa, farola de los aseos de la 
Plaza Easo, ménsulas de la Parte Vieja y del Ensanche…

— Elementos de señalización (postes de Plaza España, República Ar-
gentina, Paseo de Francia, Satrústegi, placas de pared).

— Repertorio de bancos (pies de fundición y listones redondeados, o ta-
blas…).

— Carpas, toldos y mobiliario de madera de las playas (sillas, hamacas).
— Fuentes: Plaza Lasala, Kañoietan, San Vicente, La Salud, Banco Gui-

puzcoano, fuentes de fundición distribuidas en diversos paseos, etc.
— Templete de la plaza de Guipúzcoa, diversos elementos del parterre 

de Alderdi-Eder, jarrones y balaustradas de diversos jardines.
— Elementos de amarre del puerto.

En todo caso, la definitiva identificación de ese tipo de elementos, así 
como la también definitiva adopción de las correspondientes decisiones de 
protección o no de los mismos, se remiten al Plan Especial a promover a 
los efectos de la determinación de las medidas de tratamiento y preserva-
ción de los bienes catalogados»CXCV.

Plan Orokorrean agertzen diren xehetasun horiek orrialde hauetara ekar-
tzea hobetsi dugu, alde batetik, gure ikerketa-esparruan bete-betean aurkitzen 
ditugulako eta, bestetik, bertan atzematen delako hiri-espazioaren bilakaeran 
izan duten leku estrategikoa, bai praktikoki eta bai kontzeptualki ere, jendar-
tearentzat identifikagarri eta espazio-denbora bateko lekukotasunaren adie-
razgarri artistiko, estetiko eta monumental izan daitezkeen neurrian (lehen 
aipaturiko adiera sinboliko eta adierazkorrekin), gizarte jakin baten irudizko 
kultura material izateaz gain. Ikusten denez, elementu apaingarriez aparte 
(hiri burgesaren izaera gogoratzen digutenak), pieza funtzional erabilgarriak 
ere baditugu (portukoak) eta gehienak ur-ertzen egituraketa urbano esangura-
tsuari atxikiak, hiriko zein tokitatik gabiltzan argitzen digutenak, maiz identi-
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tatezko mugarri bailiran. Izan ere, itsasbazterreko hiri-espazio historikoetatik 
ibaiertzeko aukera baliotsuetara garamatzan ibilbidean.

8.1.  HIRI ANTOLAMENDUAREN PLAN OROKORRA: 
ITSASBAZTERREKO HIRI-ESPAZIO HISTORIKOAK

«Al comenzar el siglo se hacen ya visibles los magníficos re-
sultados que ha dado una política de sistemáticas actuaciones de 
mejora en multitud de puntos de la ciudad; me refiero a peque-
ños proyectos que han generado espacios urbano sen rincones 
antes olvidados. […] Las acciones se han llevado a cabo tanto 
en el centro de las ciudades como en la periferia. El resultado es 
una palpable mejora de la calidad de vida para los peatones, ca-
minantes en sus barrios».

Javier CenicacelayaCXCVI

XXI. mendearen hasieran, ehun urte lehenagoko hedakuntzaren bulkadak 
nolabait baretuta201, bete gabeko edota ezein funtzio bete ostean libre geldi-
turiko espazio hutsetan esku hartzeko izango dira proposamenik ohikoenak. 
Lehendik, ikusi dugu Donostiak izan zuela hiri-garapenerako plangintza oro-
korra, praktikan emaitza malgu eta itxurosoak apenas izan zituena, eta baita 
Gipuzkoako Probintzia Plana ere, 1950eko hamarkadan eratzen hasi eta hu-
rrengo hamarraldian formalki burutu gabe jarraitzen zuena. Hala ere, plan 
horrek Gipuzkoako udalerri zenbaitek antolamendurako tresnak izatea ahal-
bidetzen zuen, adibidez, Gipuzkoako Antolamendu Planaren Hirigintza 
Arauak eta Eraikuntza Ordenantzak. Hurrengo aldi batean, 1966an agertuko 
zen Gipuzkoako Hiri Antolamendurako Plan Probintziala edo Doxiadis 
Plana, plangintzaren lurralde-izaera argi uzten zuena, baina ongi definituriko 
helburu argirik gabe. Lurralde-plangintzan egindako lehenengo saioetariko-
tzat har daiteke saiakera, lurraldeari dagozkion gaiak aztertuz eta gida-lerro 
batzuk planteatuz (probintziaren azterketa sakona eta lurraldearen ezagutza 
nabari ziren, baina, era berean, begi bistakoak ziren zehaztapen falta, anbi-
guotasuna, egiturarik eza eta hirigintza-plangintzarekiko lotura gabezia, Pe-
llo Urkidiren esanetan).

Bestalde, itsasbazterreko egitura urbanoan Ondarretatik Pasaiaraino bul-
tza daitezkeen loturetan jartzen du arreta Donostiako Hiri Antolamenduaren 

201 Modu batean edo bestean, Plan Orokorrak barnebiltzen dituen eta guri dagozkigun ia 
zona guztietan ez dugu aurkituko eraikuntzen dentsitatea igotzeko asmorik. Salbuespen baka-
rretakoa Ondarretako lorategi-hirian dugu, Planeko irizpideak jarraiki etxebizitza gutxi batzuk 
gehiago plantea daitezkeela kontu eginez. Horrez gain, lorategi-hiriaren traza eta morfologia 
zabaltzea ere aurreikusten zuen Ondarretako zabalgunearen plan partzialak (1989koak), eta al-
daketa puntual batzuekin beregain hartu zuen 1995eko Plan Orokorrak.
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Plan Orokorrak (oinezkoentzako pasealekuek, txirrinduentzako ibilbideek eta 
abarrek nortasun berritua eta konpaktuagoa ematen diete ur-ertz historiko ho-
riei), eta Pasaian Herrerako parteari dio begirune handiena (trenbidea bikoiz-
tea eta antzeko proiektuak aurreikusten dira). Izan ere, Ibaetako lautadatik 
itsasbazterreraino eta Lugaritzeko magaletatik Igeldoren ekialderaino doan 
Ondarreta eta Antiguako kalitate urbano egokia azpimarratzen du Plan Oro-
korrak (aspaldi, Donostiako industriaren eta bestelako zerbitzuen kokagunea: 
kartzela, militarren maniobra-gunea, etab.), eta bertako elementu bitxien eta 
berezien presentzia goraipatzen du: Ondarretako pasealekua (Haizearen 
orrazia, Erregenea…), hondartza, Miramar jauregia202 edota Igeldoko parkea 
(lehentsuago lerro hauetan aipatu ditugun guztiak). Horixe baita, Plan Oro-
korrak ere estimatzen duenez, Donostiak itsasoari eskaintzen dion fronterik 
ikusgarriena eta sinbolikoena. Paisaiaren balioak mantentzea eta areagotzea, 
beraz, Kontxako badiako ikus-esparruan egonik, ezinbestekoa litzateke ira-
ganera begiratu eta Donostiaren etorkizuna berrasmatzeko; urteen joan-eto-
rriak itsasbazterrean itxuraturiko kulturaren, ondarearen, memoriaren eta 
identitate urbanoaren agertoki oparoa, fenomeno urbanoaren estetikan ez 
ezik jendartearen bilakaera sozial, ekonomiko eta antropologiakoan sustrai-
tua. Igeldoko mendian ditugu, bertako herrixka historikoaz aparte, ipar-
mendebaldeko magaleko etxebizitzak, duela ehun bat urtetik hona eraikita-
koak edo, mendi-tontorretik behera datorren errepide bihurgunetsuan 
itsasertz esanguratsua itxuratzen dutenak (gaur egungo paisaia kulturalki eta 
estetikoki estimagarria, alegia). Igeldoko herrian ere egiten zituen jada go-
mendio batzuk 1995eko Plan Orokorrak, «Igeldoko Zabalpena» zeritzon pro-
zeduraren baitako plan partzialarekin.

Badiaren beste muturrean, Sagues edota Ategorrieta aldean gauzatu 
beharreko hiri-antolaketaren artean, Ategorrietako eta Uliako parkea hobes-
ten dira, gaur egun ditugun itsasertzeko bazterrik erabilgarri eta baliagarrie-
netan (Groseko auzoari jarraitutasun fisikoa eta irudizkoa emanez, barrera 
urbanistikoak desagertzen diren neurrian). Itsasoari irabazitako lurretan 
ur-ertza eraiki zuten aspaldi, gaur egun dakusagun Sagues ertzeko hiri-
espazio zabala. Jose Migel Barandiaran pasealekuko etxe ilara eta bigarren 
lerro eraikia ditu, eta hainbat ekipamendu aurreikusten dira espazio publiko 
librean (esan bezala, gehienak itsasoarekin eta turismoarekin erlazionatu-
riko kirol-jarduerei begira). Egitasmo horien artean berpiztu da, berriro ere, 
Saguesetik Monpaseko muturrerainoko pasabidea, Groseko hondartzaren 
babesarekin eta itsasertzeko harkaitzen babeserako ekimen zorrotzekin ba-
teragarria den heinean. Gros bera ere (Ulia, Egia eta Txofreko mendixken 
oinean) zentraltasun urbano nabaridun eremua da itsasbazterrean, baina, 
aldi berean, historikoki mugatua bere mugen eraginez: Urumea, trenbidea, 

202 Miramar jauregia, lorategiak eta Haizearen orrazia ondare babestuaren katalogoan ditu 
Plan Orokorrak.
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Ulia eta Zurriola. Groseko zabalgunea hiri-bilbe garrantzitsua izan da Do-
nostiaren irudiarentzat, eta aipaturiko Sagueseko lursaila ur-ertzen egitura-
ketarako funtsezko pieza bilakatu da, Egitamu Orokorrak dioenaren arabera 
(itsasoari eta kostako paisaia zein jarduerei loturiko instalazioekin, maila 
apalagoan, Mutrikurako hurrengo atalean ikusiko dugunaren antzeko as-
moak izan zitezkeen). Horrekin guztiarekin batera, oinezkoentzako zonak 
areagotzea, bidegorriak eta garraio kolektiboak bultzatu dira, eta hirugarren 
sektorearentzat ere erabilera izango luketen lursailez osaturiko antola-
mendu hierarkiko agertu da.

Zurriolako partean, itsasbazterreko ur-ertz historikoa berreskuratzeko 
xarma handiko esku-hartze urbanistiko arkitektonikoak izan ditugu, batik 
bat Moneo arkitektoaren eskutik, aipaturiko Kursaal berriaren eraikuntza-
rekin. Itsasbazterreko hiriaren zona adierazgarri bilakatu da, beraz, kalitate 
arkitektonikoaz gain morfologiaren eta hiri-ehunduraren aldetik ere, Plan 
Orokorreko Ondarearen Katalogoan dauzkagun hainbat elementurekin. 
Etxebizitza nagusi den lurzoru horietan, hirugarren sektorearen estimulua 
ere proposatu da, bateragarri izan daitezkeen beste jarduera ekonomiko eta 
industrial gehigarriekin, Grosen beti atzeman izan ditugun bezala. Dentsi-
tate handiko ingurune urbanoa errespeta liteke, zabalguneko traza urbanoaren 
parekoa, kalitate urbano onargarriarekin. Groseko hondartza ere funtsezko 
elementua da Urumeako ezkerraldeko dikea luzatu ostean, donostiarrentzat 
premiazko aldarrikapen historikoa izandakoa. Itsasbazterreko esku-hartze 
urbanoek 1988ko Kosta Legearen araudia bete beharko dute, tokian tokiko 
hiri-antolaketaren plan partzialak edo plan bereziak eginez. Horretara ego-
kitu beharko du, adibidez, Kursaal zentro kulturalaren balizko hazkundeak, 
eraikitze-baldintzak eta programazioak eraz aurreikusiz, oreka funtzionala-
ren mesedetan.

Eskala handiko natura-eremuen sistemaren barnean, Urgull mendia dugu 
Donostian, Ulia Donostia eta Pasaia artean, eta Jaizkibel Pasaian, lan honi 
dagokionez. Horrez gain, Txingudiko eremua genuke. Elkarren ondoko 
mihiztadura urbanoak sarritan josten dituzten mugako espazio gisa funtzio-
natzen dute oso maiz gune horiek, jadanik ezagunagoak eta hiriaren trazan 
bilakaera historiko luzeagoa duten beste parke urbano edota hiri-inguruko 
batzuekin batera (Donostian, Kristina Enea, Aiete eta abar genituzke). Zona 
horietako batzuk nahiz eta hasiera batean periferiakoak izan, hiria puztu 
ahala, hiri-bilbean integratu dira eta parke urbano legez jokatzen dute. Do-
nostian, ikusi dugu garai batean periferiakoak izan ziren auzune batzuk 
(itsasbazterreko Gros eta Antigua, kasurako) hiriko ehundura sortuz joan di-
rela, eta populazioari dagokionez ere gero eta dentsitate handiagoa izan du-
tela. Urumeako korridorean, hurrengo atalean ikusiko dugunez, azken ha-
markadetan eratuz joan den hiri-eredu lausoak ez du aparteko soluzio 
ikusgarririk, eta hiri barreiatuaren espazio semiurbano horietan kondentsatu 
dira hiri-zabalgune berrietarako erreserbako lurrak eta garapen integralerako 
potentzialtasun handiko altxorrak.
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8.2.  HIRI ANTOLAMENDUAREN PLAN OROKORRA: IBAIERTZEKO 
AUKERA BALIOTSUAK

«Ez dugu ulertzen mugako hiri Irun, Irun-Hondarribia hone-
tan pentsatu nahi gabe jarraitzea, aspaldi egon behar baitzuen 
moldatua».

Jorge Oteiza

Amara aldean203 Donostiako Hiri Antolamenduaren Plan Orokorrak 
planteatzen dituen proposamenen artean, Urumearen arroak tratatzen dira be-
reziki, eta etorkizun gerturako egitasmoetan agertzen dira Anoeta, Morlans 
edota Mundaizko penintsula inguratzen duen meandroa. Amarako azken za-
balgunea denaren trazak eta eraikuntzak agerian zeuden 2009. urterako, 
Loiolaraino luzaturiko ur-ertzak txukunduz. Autobidearen zati bat lurpera-
tzeko lanak, Kristina Enea parkeko pasabidearekin ez ezik, Amaiurko par-
kearen eraikuntzarekin ere osatu dira, eta hobekuntzak planteatu dira burdin-
bidearen trazan ere. Lurzoru urbano berri horiek Loiola auzoan gaurdaino 
egin den hiri-hedapenari behingoz fisikoki atxikiak gera daitezen, inguru ho-
rretako erriberan eta Morlansen etxebizitza berriak gainjarri zaizkio jadanik 
ingurumari horiek erakusten diguten irudi urbanoari. Amarak rol garrantzi-
tsua jokatzen du gaur ere ibaiertzeko metropoliaren loturetan eta mugikorta-
sunean, zenbait errepidek bertan baitute hasiera edota amaiera. Barnealdetik 
hirira sartzeko bide horiek, alabaina, inpaktu handia izan dute paisaian, eta 
askotan barrera gisa funtzionatu dute. Oztopo horiek ekiditea ere lehen mai-
lako helburua izanik, trafikoa antolatzea ez ezik, Urumeako ezkerraldeko oi-
nezkoen pasealekua hobesten da; Burdinazko zubitik Loiolaraino abiatzen da 
pasealeku hori, eta aldi berean Kristina Enea parketik Egia204, Atotxa eta er-
dialderaino. Urte luzez lozorroan geratutako aldarrikapen historikoaren le-
kuko. Urumearen bokalean hasitako ur-ertzetako espazio adierazgarriek, beraz, 
nolabaiteko jarraipena izango lukete Loiolako erribera eta Morlans-Beherako 
inguruetaraino:

203 Zabalgunearen trazaz XX. mendearen 1940-1970eko hamarkadetan hedaturiko zati ur-
bano garrantzitsua da, oro har, eta etorbide zabalak eta etxadi handiak dituen morfologia era-
kusten du Amarak. Itsasadarreko ur-ertzak kontuan izanda, Bizkaia pasealekuko irudi urbano 
historikoa mantentzea proposatzen du Plan Orokorrak, eta bertan etxeek izan dituzten lorate-
giak eta elementu urbanoak zaintzea.

204 Gros, Amara, Loiola eta Itxaurrondo auzoen artean kokatua, Urumea ibaiak mugatzen 
du erdialdearekin. Lur lauak eta aldapak ere baditu; batez ere etxebizitzekin beteak daude eta 
ekipamendu gehigarri batzuk ere badira: tabako-fabrika edo Justizia jauregia. Urumeako pa-
sealekua RENFEko trenbidearen paraleloan dugu hemen. Tabako-fabrika zaharra ekipamendu 
kultural eta artistiko bilakatzea izan da, hain zuzen ere, azken urteetako ekintza enblematikoa. 
Izan ere, eraikina bera berreskuratzeaz gain, ingurumari guztiari eskaintzen zaion begiradan 
txertatuko da, Kristina Enea ere beregain hartuko lukeen «ibaialdeko» eremuan (Plan Oroko-
rreko irizpideen arabera).
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«El objetivo ya alcanzado de aproximar el Parque de Cristina Enea 
a una determinada parte del barrio con el cuarto puente sobre el río Uru-
mea y la pasarela peatonal sobre el ferrocarril, ha de ser complementado en 
otros dos frentes similares. Por un lado, en cuanto a la aproximación de ese 
mismo parque con otra parte del barrio, concretamente “Riberas de Loio-
la”, mediante la pasarela ya proyectada en el planeamiento vigente. Por 
otro, mediante la conexión del barrio con el parque de Arbaizenea a través 
del área “Morlans-Behera”, desde la que también se conecta con los par-
ques de Puyo y Ayete»CXCVII.

Egituraketa horien garrantzia erabakigarria litzateke Urumeako arroan 
leudekeen bigarren mailako hiriguneen antolamenduan, hiriko eta periferiako 
estrukturari dagokionez. Beraz, Urumeako ibaiertzen tratamendu urbano-
rako, itsasadarreko ibilbidea antolatzeko azterketa hidraulikoa idatzi zuen 
Eusko Jaurlaritzako Lurraldearen Antolaketa eta Ingurumen Sailak. Hortik 
aurrera, Donostiako Hiri Antolamenduaren Plan Orokorrak bere gain hartuko 
dituenak daude, Urumeako ur-ertzetan planteatu beharreko esku-hartze ur-
bano guzti-guztietan, aipaturiko Kosta Legeaz gain. Ondorioz, esku hartu-
tako lurzoruetako plan bereziak idatzi eta bultzatuko ditu Udalak, Egitamu 
Orokorra behin betiko onartu eta hurrengo urteetan.

«El encauzamiento del río Urumea constituye una obra de singular re-
levancia para el futuro urbanístico del barios, y su ejecución, repetidamen-
te considerara e incluso proyectada en las últimas décadas, supone una de 
las acciones más importantes a tener en cuenta en el nuevo Plan General en 
el conjunto de la vega de ese mismo nombre. Los desarrollos residenciales 
e industriales existentes y previstos aconsejan una actuación en este sen-
tido, con objeto de evitar y mitigar en la medida de lo posible, los graves 
problemas originados por los periódicos desbordamientos del río y las con-
siguientes inundaciones producidas»CXCVIII.

Ur-ertzetako arazo guztiak asaldagarriak ez direlako, bai komunitatearen 
memoriari eta baita kultura-ondareari begirunezko begirada ez hain ugarien 
artean, Plan Orokorrak Ondarearen Katalogoan sartzea erabaki du arestian 
guk geuk ere elementu adierazgarri gisa aipatu dugun Loiolako garbitegi zaha-
rraren eraikina. Izan ere, itsasadarreko erriberan segurtasun zona zaindu beha-
rra agintzen du legeriak, eta hartara, askoz murriztuagoa izango da bertako us-
tiatze urbanistikoa. Ibaiaren kanalizazioak, alabaina, militarrek bertan 
dauzkaten instalazio zati batzuk hartzen ditu, ordenaziotik kanpo gelditu 
beharrekoak, antza denez Defentsa Ministerioak kokagune hobea aurkitu arte. 
Trenbidearen instalazio berriek ere lekua izan beharko dute, baldintza egokiak 
izan beharko dituen ibaiertzeko pasealekuarekin batera. Ez dira ahaztu behar, 
goian berretsi dugunez, antzinatik itsasertzeko auzo horrek atxikiak dituen in-
dustria-ondareak eta beste zenbait baldintza: kartzela, komentuak, futbol-
zelaia, etab.; horietakoren bat edo beste kulturarentzat eta arte garaikidearen-
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tzat ekipamendu bihurtu da (adibidez, Kristobaldegiko ARTELEKUren 
tailerrak, liburutegia eta espazioak). Auzoaren ikuspegi berri horretan txertatuko 
litzateke, hain zuzen ere, Urumearen ertzetako ur-parkea205.

Bailara hori luzatzean eta Loiolatik haratago, hor da Martutene ere, Do-
nostiako barnealdeko ingurune metropolitarrean itsatsia eta azken mendeko 
industria-garapenak sano baldintzatua (gaur egun ere nahiko betea jarduera 
ekonomikoekin). Loiolaren luzapena ere balitekeen neurrian, hirigintza ba-
rreiatuak, anabasak eta oreka faltak baldintzatu izan ditu horko paisaiak, gaur 
egun Urumeako autobidea eraikitzeak edota abiadura handiko trenbidearen 
etorrerak hipotekatua, hiriek periferiara «aldentzen» dituzten zerbitzuez hor-
nituriko agertokietan. Ur-ertzetan espazio libre batzuk aurreikusten dira, erri-
berako pasealekuetatik Loiola, Amara eta azkenik erdialdearekin lotura 
izango duen hiriaren luzapenean, Bilboko metropoliko ezkerraldean oraintsu 
gauzatu den gisan (Zorrotzatik Bilborako pasealekuak Barakaldon eta Portu-
galeten ere badu jarraipena, itsasadarreko paisaia estetiko eta lanaren espazio 
kultural historikoetan). Aurretiaz, egokitu egin beharko lirateke etxebizitzak 
eta bestelako erabilera ekonomiko industrialak, eta kendu eraikitzea galarazi-
tako inguruneetan aspaldidanik existitzen diren batzuk. Urbanizaziorako 
proiektuek eta programek harremana izan beharko dute errepideekin eta tren-
bidearekin (trenbide berriak hiri-espazio batzuk jango baititu, besteak beste, 
Martuteneko pasealekua trenbide gaineko zubiarekin lotzen zuena), eta baita 
ibaiaren kanalizazioarekin ere. Martuteneko pasealeku horren jarraipenak 
beharko ditu eraldaketa batzuk etxebizitzen eta hirugarren sektoreko ekipa-
menduen artean, eta plangintzak irtenbiderik egokienak hartu beharko ditu, 
eraispenek sorturiko traza berriekin orekatuz.

Horrenbestez, ibaiertzeko ur-ertzei zuzen-zuzenean dagokienez, zenbait 
puntutan jartzen du arreta Plan Orokorrak: itsasoaren eta lurzoruaren ere-
muak errespetatzea, babestu beharreko ur-lerroak eta -ertzak, area ureztaga-
rriak eta lurrazpiko ur-korronteak (guri dagokigunez, lehenengo biak dira 
funtsezkoenak)206. Horrez gain, lurrazalean Txingurriko, Molinaoko eta 
Añorgako errekak zein errekastoak berreskuratzea eta kanalizatzea proposa-
tzen du Plan Orokorraren dokumentu osagarriak, Urumea gaineko beste zen-
bait zubi eta pasabide eraikitzearekin batera (Loiola, Txomin Enea…).

Bestalde, baina aurrekoari zuzenean loturik, gaur egun ibaietako eta erre-
ketako ur-ertzetan egin beharreko esku-hartze urbanistiko guztiek kontuan 
izan behar dute Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta Errekaertzak 
Antolatzeko Plan Sektorialaren207 araudia, kasu honetan Kantauri isurialdeari 
dagokiona. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Artezpideen 8. atalak 

205 2007an onartu zen jada zona horren hiri-antolamendurako plangintza berezia.
206 Paisaia urbano berri horietako landaretzari ere arreta eskaintzen dio Plan Orokorrak, 

etorkizuneko antolamendu-plangintzetan aurreikusiz garrantzizko barrutien babesa.
207 415/1998 Dekretuaren araberako 1999ko plana.
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(ingurune fisikoaren antolamendua) lurrazaleko uren babesa jasotzen du or-
denazio-kategorien artean, ibaiak eta errekak eta horien babes-zonak osatu-
ta208. Hirigintzari dagokionez, lau alderdi bereizten ditu: landa-eremuko er-
tzak, hiriarteko komunikazioetarako azpiegiturek betetzen dituzten ertzak, 
eremu garatuetakoak (nahiko edo oso finkaturiko hiri-garapena duten ertzak) 
eta etorkizuneko garapen urbanoek izan ditzaketen ur-ertzak209 (hirigintza-
okupazio prozesu berriak izango dituztenak). Hortaz, eraikuntzarako eta ur-
banizaziorako gutxieneko erretiro-lerroak ezarri behar dira ubideen lerroetan, 
nahiz eta hurbileko hiri-bilbea egokitzeko jarduerak egin ahal izango diren; 
hala nola, parkeak, oinezkoentzako erriberako pasealekuak edota ibaietarako 
sarbideak. Hirigintza-garapen berriko eremuetan, ibaien bizitasun ekologikoa 
errazteko, uholdeen prebentziorako eta landaretza zaintzeko irtenbideak (ez-
ponda berdeak, berriro landa daitezkeen harri-lubetak, ubide bikoitzak) eta 
antzeko lanak hobesten dira. Ubide bikoitzak hobeto egokitzen dira ibaiko 
uren maila baxuetako baldintzetara eta dinamika hidraulikoetara. Formula 
horiek kontuan izanda, erriberako landaredia eusten lagunduko duen eta 
uholdeetarako beharrezko ubideratze-lanen bideragarritasuna bermatuko 
duen eraikuntza-erretiroetarako araudi berezituak planteatuko dira. Hirigin-
tzaren aldetik:

«Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuetako ertz 
gisa kategorizatutako ertzak batez ere gutxieneko azalera-entitatea duten 
lurzoru urbanizagarriko edo urbanizatzeko egoki den lurzoruko sektoreei 
dagozkie. Horietan ubidearekiko mugakide den lurzoru hutsa erabilgarri 
izateak ertzen antolamendu espazial zabalagoa ahalbidetzen du, hidraulika-
ren, hirigintzaren zein ingurugiroaren ikuspegitik»CXCIX.

Ubideen ertzak zonatan banatze aldera, berreskuratzeko premia duten 
ur-ertzek hartuko dituzte hondakindegiak, zabortegiak eta degradatutako 
beste hainbat eremu. Halaber, kategoria horren barnean batu dira beste edo-
zein arrazoi dela ere kalitate ekologikoa gutxitu duten edota aktiboki birsortu 
behar diren inguruak; lehenago edo geroago, zaharberritzeari heldu beha-
rreko enklabeak hain zuzen. Horietan, ingurumena hobetzeko jarduerak sus-
tatuko dira, ubideen morfologia naturalak errespetatuz eta erriberako landa-
retza edota padurak zainduz. Ibaien arro hidraulikoak kontuan hartuz, 
kategoria anitz ezartzen ditu planak; horien artean agertzen dira Urumearen, 
Oriaren edota Urolaren ibilbideetako hainbat zati, batik bat gure lanaren 
ikuspuntuari dagokionez. Araudi eta antolaketa plan horiek neurri handia-

208 Era berean, lurzoru urbanizaezineko ubideen ertzetan, Lurrazaleko Urak Babesteko 
Lurzoru Urbanizaezina kategoria ezarriko du udal-plangintzak.

209 Plan berezien erregulaziopean gelditzen dira biotopo babestuak eta biosferaren erreser-
bak (besteak beste, Urdaibai Bizkaian eta Txingudiko badia Gipuzkoan).
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goan edo txikiagoan eragingo dute ibaien ertzeko paisaiaren itxura urbanoan; 
esaterako, garai bateko paisaia horren estetika ur-ertzak gehiegi ustiatzeari 
eta urari behin eta berriz espazioa irabazteari lotuta zegoen (hiri-zabalguneen 
aroan), eta hiri-paisaiaren irudi konkretuak utzi dizkigu; gaur egun, paisaia 
horiek beste estetika lausotuago bat erakutsiko dute, ustiapen urbanistikoa 
beste era batekoa baita. Bien bitartean, XIX. mendetik XX. menderako bidean 
industria handiek Euskal Herriko ur-ertzetako paisaietan izan zuten garapen 
bortitzaren arrastoak suma ditzakegu, ur-ertz horien garapen urbanistiko be-
rriak oraindik guztiz ezabatu ez dituenak. Memento historikoek, hortaz, 
badute eragin estetikorik itsasbazterreko eta ibaiertzetako paisaietan.

8.3.  UR-ERTZAK ERAIKITZEN: ITSASBAZTERREKO ETA 
IBAIERTZEKO PAISAIAREN ANTOLAKETA BEREZIA 
ETA SINBOLIKOKI ADIERAZGARRIA

«Mi escultura “El peine del viento” es la solución a una 
ecuación que en lugar de números tiene elementos: el mar, el 
viento, los acantilados, el horizonte y la luz. Las formas de acero 
se mezclan con las fuerzas y los aspectos de la naturaleza, dialo-
gan con ellos, son preguntas y afirmaciones».

Eduardo TxillidaCC

Oso kontuan izan dugu Donostiako ur-ertzetako paisaia adierazgarrie-
tako hiri-egituraketaren garapena, batik bat hiriaren trazaketak zer-nolako 
eragina izan duen aztertzeko itsasbazterreko eta ibaiertzeko lurzoruen antola-
keta urbanistiko, sinboliko eta estetikoan. Garaian garaiko baliabideek, 
ideiek, pentsamenduek eta gogoeta kolektiboen osteko proiektuek «hiriaren 
irudia» eraiki dute, planoetan marraztua eta kaleetan, kaietan zein badian 
gorpuztua eskala handian zein apalagoan: itsas lerroko eta ibaien ertzetako 
hirigintza fenomenoa, eraikinak, monumentuak, arkitekturatxoak, eskultura 
edota elementu urbanoak. Historian beren presentzia fisikoa agerrarazteko 
indarra edota zortea izan duten egitasmoak ez dira beti hoberenak izan; ba-
tzuk lozorroan gelditu dira. Horietako zenbait gauzatzeak beste itxura bat 
emango zion Donostiako hiriari, bai alderdi estrukturalak bai paisaiaren bes-
telako alderdi estetikoak kontuan izanda. Nolanahi ere, batez ere modernita-
tetik hasi eta gaur egunerako ibilaldian, XX. mendearen azken hamarkadetara 
helduz gero, izan dira une eta asmo giltzarri batzuk Donostiako itsas ondoko 
hiri-espazioaren antolaketa sinbolikoan. Hirigintzaren garapenetik haratago, 
arkitektura-eskultura binomioa eta itsasoaren hurbiltasuna konbinatu izanak 
kasu batean egia bihurturiko eta beste batean ezerezean geldituriko adibide 
paradigmatikoak eskaini dizkigu, hiriari idiosinkrasia garaikidea gehitu dio-
tenak. Horrela, ez zen posible izan Eduardo Txillidaren Haizearen orrazia 
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Jorge Oteizaren Izarrak Alde Ametzagainako hilerriarekin osatzea, 1985eko 
proiektu utopikoa azken hori.

1962ko aipaturiko plangintza urbano orokorrak lurzoruak erreserbatu zituen 
Ametzagaina aldean kanposantu berria eraikitzeko asmoz. 1969an Luiz Ariz-
mendi udal-arkitektoari eskaini zioten proiektua. Neurri guztiak gainditzen zi-
tuen hilerria izan zen emaitza, landa-hilerriaren tipologia erabiliz. Proiektu ho-
rrek ez zuen aurrera jarraitu, arazo ekonomiko eta administratiboak tarteko, eta 
1985era arte ez zen antolatu lehiaketarik; aurreproiektuaren irabazlea —baina 
amaitu gabea— Carlos Montes Serranok eta Antonio Vaíllok aurkeztu zuten210.

1984an onartu zituen Udalak Ametzagainako inguruan kanposantua egi-
teko aurreproiektu horren nazioarteko lehiaketarako oinarriak, ohiko hile-
rrien eskema eta eredu zaharkituari balio erantsia gehitzeko ahaleginarekin; 
eta artean zilegitasuna zeukan 1962ko Donostiako hiria antolatzeko plan oro-
korraren baitan onartu zuten. 1950eko hamarkadaren amaieran Roberto Puig 
arkitektoarekin Oteizak Montevideon eraikitzeke utzi zuen Batlle eta Or-
doñez politikariaren omenezko monumentua gogoan (hura ere itsasbazte-
rreko muino baten gainean), Donostian ere Juan Daniel Fullaondo, Marta 
Maíz eta Enrique Herrada arkitektoekin batera «26 11 41 Izarrak Alde» 
proiektua aurkeztu zuen eskultoreak. Mendixkaren gainaldea hegazkinak ai-
reratzeko pista gisa geldituko zatekeen, itsaso zabalera begira, ezkerraldean 
Urgull eta eskuinaldean Ulia zituela:

«El tratamiento urbanístico del terreno y la disposición y estilo de sus 
instalaciones y cerramientos conferirán al Nuevo Cementerio el aspecto de 
parque visitable. Oponemos al concepto de cementerio como espacios ocu-
pados, la construcción espacial vacía y sagrada que simbolizaría religiosa-
mente una estación de salida desocupada de ferrocarril o aeropuerto»CCI.

Hilerriak sinbolikoki berrinterpretatu beharko zuen ohiko kanposantuen 
itxuratik desberdina behar zuen «paisaia zibikoa» eta, horretarako, 1958ko 
Montevideoko lehiaketaren elementu estetiko formal batzuk eguneratuko zi-
tuzten. Batlle eta Ordoñezen memoriari eskainitako monumentu hartan ere 
kareharrizko lauza edo estela beltz handiak meditaziorako eta isiltasunerako 
«lekua» adierazten zuen, lurretik metro eta erdiko altueran, monumentuaren 
ideiaren plano estetiko eta espiritualak partekatuz211. Beste grabitazio-eremua 

210 XX. mendearen azken hamarkadan Lau Haizetara parkea sortzeko koordinakundea an-
tolatu zen, garapen integrala eta gestioa kudeatuko zituena. Egitasmoak Ametzagaina mendi-
tontorra ere hartzen zuen, San Markoseko gotorlekua eta zabortegia barne, Txoritokieta, Larra-
txo eta Lau Haizetarako ingurumariarekin batera (Altzako erdigunetik nahiko gertu).

211 Monumentu horrek inflexio-puntua markatzen du paraleloki kutxa hutsekin eta kutxa 
metafisikoekin zerabilen jarduera esperimentalean. Arte-arkitektura erlazioa hierarkiarik ga-
beko osotasun estruktural gisa gertatzen da, konpromiso profesional eta esperimental berbera 
eskatuz bai arkitektoari eta bai artistari (eskultoreari). Izan ere, Oteizak bazuen interesa hiria-
ren diziplinarteko eraikuntzaz zeuden nazioarteko foro eta debateetan. 
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prisma laukizuzen batek hartzen zuen, itxia eta erabat funtzionala, mendixka 
gainean etzana flotazio-marra bailitzan. Eraikin horren beheko aldean jaio-
tzen zen branka itsasoari erakusten zion murru «babeslea», horizontalki, «de-
sokupazioz» sortutako lauza-estatuaren espazio hutsa ukitu arte luzatua. 
Ametzagainan ere:

«Respecto a la solución espacial receptiva, la memoria incidía en las 
consideraciones sobre el programa propuesto en la recuperación de la for-
ma espacial horizontal y extendida, tanto por su valor simbólico como por 
la eficacia ya comprobada en Montevideo: A modo de acrópolis arquitec-
tónica, dominando la colina y abierta hacia la ladera sur, preside la cima 
la gran rampa: sobre ella, el gran “vacío” frente al muro, la ausencia, el 
despegue, la meditación; bajo ella el gran pórtico y la capilla, el lugar de 
cobijo y congregación. Como se indicaba más adelante se había buscado 
un acuerdo entre la naturaleza y la geometría como signo religioso de mo-
numental inmovilidad. En esta ocasión, la gran losa horizontal, a modo de 
estela funeraria, se había metamorfoseado en pista de despegue desocupa-
da. Desde aquí han partido, escribe el escultor relacionando la noción de 
muerte (lo que falta) con la de retorno como consciencia constitutiva de ser 
para los que se quedan. Sin olvidar lo que expresaba como nuestro arran-
que cultural preindoeuropeo […] para el nuevo instante cultural»CCII (esal-
di azpimarratuak autorearenak direla ohartu behar dugu).

Lehiaketaren osteko gutun garratz batean, bere proiektua aipatu ere ez zu-
tela egin zioen Oteizak, berak pentsatua eta proposatua zeukan «euskal hile-
rri»arena. Donostiako hiriak inguru horretan izan beharko zukeen hirigintza-
garapenarekiko koherentea izan nahi zuen Oteizak, eskultura, arkitektura eta 
hiriarekiko integrazio «kultural eta sinboliko»aren zerbitzurako, eta «konpro-
miso sozial, antropologiko, estetiko nahiz hezitzailea» eskuratzeko. Orain 
dakusagun hiri-paisaia barreiatua guztiz hutsaldua agertzen zaigu Ametza-
gaina inguruan. Aukeraturiko lekua bera garaiarekin konprometituriko mo-
numentaltasun moduan ulertzen zen; artea alde batetik eta hiria bestetik, 
haien artikulaziorako «espazioaren harrerako irtenbide» zuzena. Oteizarekin 
batera edota, Oteiza haiekin batera elkarlanean aritzea lortu zuten arkitektoek 
Ametzagainara egindako lehen bisitetan, muinora igotzerakoan Oteizak 
«ezeren aurretik egin zuena orientatzea» izan zela diote, eta «eraikuntza bat 
paisaian kokatzerakoan Oteizak begirada puntu gailen eta nagusi batera zu-
zentzeko jatorrizko ekintza antropologikoari emandako garrantzia» azpima-
rratzen dute. Ametzagainako menditxoaren tontorretik Oteizaren begiradak 
lurraldea paisaia bilakatu zuen, duela zenbait mende Petrarcaren begirada-
pean Ventoux menditik zekusan lurraldea bilakatu zen gisan; lurralde haren 
jabetzaren kontzientzia kulturala eta espirituala gailentzen hasi zen, eta ingu-
runearen estetikotasunarekiko lehen izpien distira ere iragarri zen. Noski, 
Petrarcaren begirada, San Agustinen Konfesioak besapean zuela, begirada 
proto-modernoa zen artean. Oteizarena, aldiz, moderno berantiarra.
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«Lehiaketaren programak bisitatzeko modukoa zen parke baten itxura-
pean eraikitzea proposatzen zuen Hilerri berria, hilerriak hiriarekin duen 
etengabeko harremana nabarmenduz, eta hortik ateratzen zen paisajearen 
sorkuntzarako eta, bide batez, bere herritarren identitate kulturalerako egi-
ten zuen ekarpena. Leku horren berezitasunetik, eta baita artearen beraren 
jakituriatik ere, eskultoreak irudikatu zuen erantzunak bazuen alderdi mo-
numentala eta sinbolikoa, […] paisaje bakar batean bi denboranedo bi une 
sintetizatu nahi lituzkeena: mitoan errotutako denbora batetik, eta bere 
orainaren forma kulturalari erantzun behar liokeen denbora, bestetik»CCIII.

Itsasoaren hurbiltasunak ere balio erantsia eman zion lan hari: «hiriaren 
mutur batean, itsasoaren aurrez aurre, hortxe daukazue Txillidaren Haizearen 
orrazia, hunkigarria bezain sinbolikoa. Hiriaren beste muturrean, eta zeruari 
begira, hortxe edukiko zenuketen hileta-eta-bizitza-monumentu hau, besar-
kada bate moduan barne hartuz gure hiri osoa definituz, baina ez duzue ho-
rrelakorik nahi izan»CCIV. Oteizak, izan ere, esku-hartze urbanistiko erradikal 
baten premian ikusten zuen etorkizuneko hiria; kasu hartan, hilerri-parkea hi-
rian sortzea zen asmoa, eskultura eta arkitektura integratuz, Montevideoko 
kasuan gertatu zen bezala. Eskultoreak «erantzun estetiko baizen monulmen-
tala» abiarazteko premia zuen, Ametzagainak erakusten zuen berezitasunare-
kin kulturalki paisaia sortzeko asmoz. Hain zuzen ere, Polloeko hilerritik 
distantzia gutxira zegoen Ametzagainako alderdia, Urumea ibaiaren itsasada-
rraren aldameneko mendilerro apalean; muturretako batean bigarren karlis-
taldiko gotorlekuaren hondakinak zituen, eta krater antzeko zuloa bestean. 
Bertatik erabat ikus daiteke hiriko espazioa; norabideetako batek lerrokadura 
zuzena markatzen du itsasbazterreko Urgull mendiarekin, eta panoramika 
aparta irudikatzen du Igeldoko eta Uliako tontorren artean itsasoko ho-
deiertzerantz (Oteizaren «imajinario»ari sakontasuna ematen zion zeru-
muga, alegia).

Bestalde, hilerria bera Europako antzeko ekimenen artean kokatzen da 
kontzepzioz eta filosofiaz, baina hura ere gauzatzeke gelditu zen. Bertan 
behera geratu zen, beste behin, hiriarentzat artearen eta estetikaren aldetik 
paisaia kultural berria «berrasmatzeko aukera», arkitekturaren eta eskultura-
ren integrazio emankorrak sintesi kementsua lortuz espresio arruntetik urrun-
tzen den «monumentaltasun isilean» (arkitekturari eta hiriari espresio 
gehiago eransten jarraitzeak ez baitu inolako interesik ez zentzurik). Ideia 
horren azpian arteen sintesiaren kontzeptua zegoen, XX. mendeko abangoar-
dia artistikoetatik eratorria eta modernitatearen kultura konplexua erabaki-
tzen zen hirietako espaziora zuzendua. Hiria bera artelan gisa ulertuko zuen, 
nolabait, Oteizaren «monumentalitate berriak» ere. Hala ere, komunitatearen 
bizitzaren ispilu izan behar zuen artelanak, kasu honetan gainera euskalduna, 
eta «batasun monumental» horren berraurkikuntza utopikoak biribilduko 
luke artea-arkitektura-hiria hirukoiztasunaren itxiera «monumentala», ezen 
artea ez baitzen helburua baizik, eta gizarte-berreraikuntzarako bitartekoa 
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edo «prozedura katalizatzailea». Horren aurrean, abangoardiako arkitektura 
modernoak ere ezgaitasun larriak zituen arazo sinboliko kolektiboei aurre 
egiteko, ilusio publikoak berpizteko kontzepzio plastikoaz eta espazialaz ja-
betu behar baitzuen, «balio etikoz estalitako aspirazio artistikoa eta estetikoa, 
gizaki garaikideari harmonia eta batasun espirituala berreskuratzera bideratu-
tako elkarbizitzako parametro berriak eskaini nahi dizkion heinean. Sintesi 
hori lortzeko nahiak arteari lehen mailako rol sozial edo kulturala emateko 
asmoa zuen, arte indibidualaren gainetik betiere»CCV. Hortaz, trenbide edo ai-
reportu erako «espazio desokupatua» aurkezten zuen Oteizak Ametzagainako 
muinoan, kolektibitatearentzat baliagarri izan zitekeen espazio «huts» eta 
«sakratu»aren irudia, Montevideoko prisma horizontal zuzenarekin frogatu 
zuen, beste behin ere eraginkortasuna saiatuz. Montevideoko harlauza hori-
zontala arima aireratzeko pista edo katapulta bihurtua zen orduko hartan, 
baina han ere itsasoari aurrez aurre zuzendua212.

Arteen eta arkitekturaren integrazioan aurkitzen zuen Oteizak monumen-
tuari irtenbidea emateko soluzioa, hirian lan egiten duten diziplinen elkarla-
narekin batera. Garai bakoitzeko adierazpen kolektiboaren beharrizanak bi-
latu beharko ditugu arte, arkitektura eta hirigintzaren arteko egiazko sintesi 
batukorrean. Hala izanik, irtenbide «integratua» hobesten du Oteizak eskul-
tura eta arkitektura harreman sinbiotiko horretan jartzeko moduen artean: 
«los contenidos no pueden ser separados y la colaboración se produce de 
principio a fin. Artista y arquitecto unen esfuerzos en un mismo propósito y 
por tanto el sentido último de esta integración y sus resultados no pueden 
darse sin una reinvención de la colaboración disciplinar». Artistak eta arki-
tektoak elkarrekin hartu behar dituzte erabakiak, metodologia horren arabera 
(Montevideokoa da eredurik aipagarriena). Bide horretatik, Walter Gropius-ek 
arkitektura funtzionala aurkezterakoan zioena gauzatzen da nolabait; arkitek-
toa —eta artista— «ikusezin» bilakatu behar da bere obraren aurrean, keinu 
pertsonal oro arbuiatuz, gauzen funtsezko esentziaren mesedetan213. Moder-

212 Oteizak berak azaltzen zuen arkitektoek (antza denez, bere onarpenik gabe) aurkeztu 
zuten proiektuak eta maketak harresiz inguratua zegoen hilerri zaharraren pareta bat mantendu 
nahi zuela, tradizioak agindu bezala, Ametzagainako mendilerroaren ardatz osoa hartzen zuena. 
Parke moduan egituratutako espazioak izaera sinboliko eta oroitzapenezkoa izango zuen. Otei-
zak lehenengo bertsio hori bere kabuz aldatu eta prisma zuzen horizontala gurutzatu zuen, baina 
artean zutabez eutsi beharra zegoen, arkitektura historikoari nolabaiteko keinuak eginez. Aurre-
proiektuaren hirugarren bertsioan, prisma zuzena beste edozein erreferentziatatik «garbitua» 
agertzen da, eraikin «flotatzaile» gisa, hiriari behar bezalako hedapena eskaintzen zitzaion 
puntu horretantxe, hirigintzaren eta kulturaren ikuspegi komunetik bederen.

213 XX. mende hasierako arkitekto haientzat beharrizanen arabera egin zitezkeen eraiki-
nak, bizitza modernoaren zentzua kontuan izanik eta, beraz, kanpoaldeak bigarren mailan 
gelditzen ziren. Efektu gorena bitarteko gutxienekin bilatzen duen arkitektura litzateke, sin-
pletasuna monotonia bihurtu gabe. Arkitektura ulertzeko modu berri baten alde, zenbait hi-
tzaldi izan ziren Donostian 1928 eta 1930 urteen artean, arkitektura arrazional funtzionala 
ikergai izanik.
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nitateko proiektu kolektiboari lotuta, Oteizak edota Gropiusek berak zioen 
legez, lehenagoko esperientziak baliagarriak lirateke egungoei loturik: «así, 
la uniformidad en las costumbres de los pueblos, y la simplificación de las 
expresiones individuales que Gropius constata en la época, no tiene por qué 
ser un obstáculo para que en la arquitectura reine un sentido espiritual, que 
es lo que marca las diferencias en cada país e individuo»CCVI. Arkitekturan ez 
du soilik beharrizan materialak eragiten, eta erabilgarritasunak ez du beti ma-
terialismoa soilik inplikatzen214. Beste irtenbidea Oteizak «aplikatua» zioena 
litzateke: «se reservan lugares específicos para las intervenciones artísticas. 
El artista trabaja en función de la demanda de la arquitectura, intentando ade-
cuarse a los requerimientos del emplazamiento»CCVII (jarraian ikusiko dugun 
Donostiako Haizearen orraziaren monumentua bi bide metodologiko horien 
artean kokatuko litzateke). Toki-espazio horiek bat datoz hiriaren estruktura 
fisiko eta geografikoarekin, anatomia urbano eta zentzu espazialarekin.

Amets hutsean gelditu ez ziren asmoen artean, ordea, urte batzuk lehena-
goko «Eduardo Txillidaren Haizearen orrazia gaur egun ohiko ibiltarientzat, 
Donostia bisitatzen dutenentzat erreferentzi leku bat da, eta hiriaren beraren 
ikur bat». Izan ere:

«Duela 30 urte amaitu zuten instalatzen eta denboran horren hurbil izan 
arren, obra honen jatorria, bere sorkuntza artistikoa eta bere kokapen fi-
sikoa, dirudienez pertsona askoren oroimenetik desagertu diren gertaerak 
dira, baita gertaera horiek bizi izan zituzten pertsona horien oroimenetik ere. 
Urte asko dira Haizearen orrazia harrotasun kolektiboa eragiten hasi zene-
tik, bere presentzia ukaezina da, beti hor egon izan balitz bezala. Alabaina, 
ingeniaritza lan luze eta konplexu batzuei esker dago hor obra hau. Lan ho-
riek amaitu izana ez zen sekula ospatu, ez zen askorik nabarmendu»CCVIII.

Goiko aipuaren jabea «harrotasun kolektiboaz» mintzo zaigu, Haizearen 
orrazia hizpide darabilenean. Beharbada, garai hartan jendarteak izan zeza-
keen hiritartasun sentimendu partekatua, donostiar izatearena alegia, ez zen 
oso era motibagarrian igarri Haizearen orraziaren kasuan, ez bazen gizarte 
eta kultur arloko sektore jakin batzuetan215. Honela:

214 Hala ere, Euskal Herrian eta Espainiako estatuan ezingo zuen arkitektura hark garaiko 
moda gainditu, faktore formalei arreta berezia eskainiz. Izan ere, funtzionalismoa «estetiko» 
egiten denean espresionismo bilakatzen da.

215 Haizearen orraziaren hasierako ideia, Donostiak Txillidari edota Txillidak berak Do-
nostiari eskainitako omenaldi gisa, obra publiko batean gorpuztua, 1968an jaio omen zen libu-
rutegi batean, Ramos ahizpek antolatzen zuten tertulian. Garaiko Aurrezki Kutxak gogo onez 
hartu zuen egitasmoa, eta kultura-arloko jende piloa ere laster hasi zen handitzen, omenaldia 
bultzatzeko hiritar komisio ez-ofiziala konposatu arte. Hastapenean, arte-erakusketa arrunt bat 
egitea pentsatu bazuten ere, eskultoreak berak proposatu zuen etorkizunean iraungo zuen zer-
bait hiriari «oparitzea». Komentatu dugun Oteizaren Montevideoko kasuan ere, martxan jarri 
nahi izan zuten populazioaren arteko diru-bilketa, bultzada instituzional eta politikoa nolabait 
«ofizialagoa» bazen ere.
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«Las tendencias artísticas eclécticas del siglo XIX se encontraron ante 
la dificultad de llegar a una expresión arquitectónica radical que fuera re-
presentación de una sociedad nueva industrialmente avanzada y liberal. A 
contra corriente, los avances de la ingeniería y sus espectaculares logros 
unidos a la voluntad del arte de los primeros años del siglo XX tendente a 
renovar los repertorios de expresiones y formas anteriores, abrieron nue-
vas vías a la representación simbólica. Sin embargo, a pesar de que las pro-
puestas más avanzadas culturalmente ayudaron a pensar nuevas maneras 
de vivir estéticamente la ciudad, los poderes e ideologías dominantes se 
manifestaron insatisfechos ante unas iconografías difíciles de asumir por 
el pueblo, qu resultarían incomprendidas por la gente común. Así, salvo ra-
ras excepciones, ni tan siquiera posiciones políticas avanzadas dieron un 
respaldo real en el caso de la conmemoración de personas o eventos a las 
nuevas aportaciones plásticas, hecho que justificó en gran medida la con-
tinuidad de un enfoque historicista matizado con ciertas apariencias de lo 
moderno»CCIX.

Hala ere, urteen joan-etorriarekin urte haietako beste «berotasun» batzuk 
freskatu ez ezik izoztu zirenean, halako obra sinboliko eta identitatezko ele-
mentu bilakatuetan gelditzen da «harrotasun kolektibo» horren zama eta az-
tarna. Lehen komentatu dugun Oteizaren Batlle eta Ordoñezen monumentuak 
ere herrialde bateko (Uruguaiko) eta, batik bat, hiri bateko (Montevideoko) 
biztanleen talde handi baten memoria eta «harrotasun kolektiboa» irudika-
tuko zituen itsasbazterreko mendixka sinbolikoan. Memento hartan, Oteiza 
eskultoreak eta Puig arkitektoak bat egin zuten sentimendu partekatu haiei 
gorpuzkera fisiko eta sinbolikoa proposatzerakoan. Donostiako kasuan, Peña 
Gantxegi arkitektoaren plazak hiri-agertoki aparta eskaini zien itsasbazte-
rreko hiri-espazio bortitz eta basatia orrazteko Txillidak korapilatu zituen 
burdinei. «Aquí naturaleza y arquitectura, o naturaleza y artificio se confun-
den, se complementan, se disuelven entre ambas en el límite entre la tierra 
firme y el océano; un límite que las solas desdibujan, pero que al final cons-
tituye el extremo, en el oeste, del bellísimo borde de la ciudad de San Sebas-
tián»CCX. Ordukoan, ingeniaritza-lanek ere berebiziko garrantzia izan zuten 
kokaleku zail hartan esku hartzeko, José Maria Elosegik eta beste hainbat 
kolaboratzailek maisuki gauzatuak (enpresa eta ekipo batzuek ordainsaririk 
gabe, eta beste batzuek materialak soilik kobratuta). «Horren saria oso bere-
ziak diren Donostiako arroka batzuetan behin eta berriz olatuak haustean sor-
tzen den etengabeko ikuskizunaren sorrera gogoraraztea da soil-soilik»CCXI.

Horrela, ingeniaritza ere artearen osagarri agertzen zaigu arkitektura eta 
hirigintzarekin batera, itsasoaren, hiriaren eta burdinaren sinbiosia posible 
egiteko:

«Es, sin duda, un claro ejemplo de cómo la confluencia entre arte y en-
torno puede crear un lugar hasta convertirlo en un espacio mágico. […] 
Ellos imaginaron el lugar como un “crepidoma”, es decir, una plataforma 
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escalonada construida en piedra, que estructuraron en base a plataformas 
de granito rosa de Porriño […], construyendo un “témenos” —terreno de-
limitado y consagrado a un dios excluido de usos seculares— para crear un 
lugar de encuentros atemporal, donde confluyen el pasado, presente y futu-
ro frente al horizonte»CCXII.

Itsasotik Donostiara datorren haizea orrazten duten hiru piezak, beraz, ma-
giaz bertan agertu zirela uste izan arren, lan konplexuak eta arriskutsuak behar 
izan zituzten, nahiz eta ez zaigun geratu erabilitako materialaren eta tresneria-
ren arrastorik, hilabete haietan jasotako dokumentazio grafiko eta argazkietan 
izan ezik. Teniseko pasealekua esaten zioten barruti zakarraren216 amaieran, 
itsasoan irmoturik zegoen arroka bakartian eskultura kokatzea izan ohi zen 
Txillidaren hasiera-hasierako asmoa, herdoildu ezinezko altzairuz egina, ur ga-
ziaren eta haize gogorraren erasoak jasango zituen material bakarra izaki:

«Chillida quiere que el hierro nos revele realidades aéreas. En la ciudad 
de la Costa vasca donde vive va a edificar una antena de hierro, en frente 
del mar, que deberá vibrar a todos los movimientos del tiempo. A este ár-
bol de hierro que hará crecer en la roca le llamará “El peine del viento”. La 
roca sola, en un pico solitario, responderá masivamente a las fantasías de 
la tempestad. El hierro multiplicado en sus manos por el martillo soñador, 
dará toda su amplitud a la cabellera del tiempo» (Gastón Bachelard)CCXIII.

Itsasoak Txillidaren obran beti izan duen eraginaren lekuko, 1952an hasi 
zituen Haizearen orraziaren serieko eskulturatxoak, eta hogeiren bat egin zi-
tuen 2002ra arte. Donostiakoak serieko hiru izan ziren, 14, 15 eta 16 zenba-
kiei zegozkienak217. Harkaitzetako zulaketak behin-behineko muntaketa eta 
estruktura mordoa behar izan zuen, gainean burdinbideak zeuzkaten zubiak 
barne, eskulturen hamar tonako pisua jasateko modukoakCCXIV. Hasieran, itsa-
soa zegoen harkaitz horretan bertikalki iltzatuko zen pieza pentsatu zuen Txi-
llidak, Gastón Bachelard filosofoak zioen «burdinazko zuhaitz»aren gisan218. 
Geroago, elkarri lotuta zeuden hiru piezetan erreparatu zuen Txillidak, itsas-
bazterreko eta hiriaren mugako espazio horren itxieran ikus-ibilbide bitxia 
eratuko zutenak. Formaz, bolumenez, pisuz eta eskalaz oso antzekoak diren 
haizearen «orraziek» esanahia bateratuak iragartzen dituzte adieraren aldetik:

«Eduardo explicó muchas veces que para él el número tres tenía un sig-
nificado […]. La primera roca siempre había sido elegida por él. Además 

216 Donostiako alkateak Peña Gantxegiri enkargatu zion plaza horren konponketa.
217 1968tik 1977rako tartean ideia garatuz joan zen Txillida, pieza bakarra izatetik hiru 

izateraino.
218 Egitura prismatikoa duen enborra lau beso edo abar sendoetan biderkatzen da prisma 

horren altuera jakin batean, «arbola» edo «orrazia» eratu arte. Ongi kalkulatutako asimetria ba-
tzuek harmonia ematen diote elkarketari.
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como un homenaje a la ciudad, ocupaba el final del tejido urbano de San 
Sebastián. Las dos piezas, una sobre esa roca y otra en la derecha las quiso 
colocar horizontales porque les atribuyó un significado simbolizando que 
se buscaban la una a la otra, como una vuelta al pasado, a unir o que estaba 
unido, ya que formaba parte del mismo estrato. A la pieza del fondo la atri-
buyó un significado de afirmación hacia el futuro»CCXV.

Txillidarekin lan egin zuen Elosegi ingeniariak ere izan zuen parterik 
Nestor Basterretxeak esku hartu zuen Arriaraneko presaren diseinuan. Ha-
ren esanetan, irtenbide urbanistiko eta estetikoak bilatzea gogoko izan du 
beti, eta Haizearen orrazia modu konkretuan Donostia hiriaren irudi este-
tiko sinboliko bilakatu izan dela defendatzen du, Kontxako barandaren pare 
alegia, biak ere izaera estetiko adierazgarriarekin taxutuz hiriaren eta itsas-
bazterreko ur-ertzen mugak. Itsasoaren eta hiriaren arteko mugako toki sin-
bolikoa eraiki bezain laster, 1978an, Cloc219 talde neo-dadaistak esku-hartze 
artistikoak egin zituen Haizearen orraziko piezetan, burdin gainean margoz 
eginiko marrak inskribatuz; Fernando Golvano-rentzat arte-konbentzio kul-
tural eta politikoen «mugetan» leudeke horiek, bai zentzu klasikoan ulertuta 
eta baita berritasunaren alderditik ikusita ere. «Muga»ren ideia da, izan ere, 
Txillidaren obrako protagonista nagusia. Horrela: «el espacio viene tipifi-
cado por la categoría espacial “tarte”. Concepto que, por un lado, denota un 
“entre” espacial, una marca de discontinuidad que actúa como unión y sepa-
ración de elementos, espacios y acontecimientos, pero que también refiere a 
todo un uso lingüístico engarzado en la cultura tradicional vasca»CCXVI. Al-
derdi horiek eragingo diote Txillidari «tartea» «topos» gisa hartzea; «leku» 
gisa, hain zuzen.

Erabat bestelakoa litzateke Paseo Berriko Oteizaren eskulturaren koka-
pena (2003), bertako paisaiaren anabasaren eta gehiegizko elementu urba-
noen zein azken boladan eraikitako arkitekturatxoen artean. Lehen esan be-
zala, itsasoaren, mendiaren eta hiriaren arteko bitarte horretan, panorama 
estetiko arras zaratatsua topa genezake, auto-trafiko etengabearekin areago-
tua. Inguruarekin lotura estetiko estuak bilatzeari neurri batean muzin eginda, 
2002. urtearen hasieran, Bilboko «Campo de Volantín» pasealekuan ezarri-
tako Oteizaren beste eskulturaren kasuan220 parte hartu zuten Frabcesc Ba-
cardit eta Manuel Ruisánchez arkitektoek lagundu zuten obraren kokape-
nean. Izan ere, Udalak Oteizaren eskultura bat nahi zuen Donostian nola edo 
hala, artista horren ondarearen kudeatzaileek bere eskulturatxo txikiak eska-
lan handitu eta gune publikoetan jartzeko hartu zuten ildoari jarraituz, atzean 

219 Cloc. Historias de Arte y Desarte izeneko taldea bultzatu zuten Fernando Aranburuk 
eta Álvaro Bermejok.

220 Bilboko adibidea are larriagoa da, erabat zapuzten baitu udaletxe aurreko zubiaren si-
metria, eta oztopatu egiten baititu ingurumariko paisaia urbano historiakoaren perspektibak eta 
eraikinen aurrealdeak.
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ez gelditzeko edo. Bide horretatik, izan ere, sarritan «keriak» «tasun» bilaka-
tzeko gaitasun eta zaletasun beldurgabea erakusten digu, Oteizaren obrak 
inoiz izan ez dituen erreferentziak, adierazkortasun-nahiak eta inguruarekiko 
elkarrekintzazko propietate txit arraroak asmatuz:

«Donostiako Udalak Oteizaren eskultura bat nahi zuen hirian, aspal-
diko gabezia ezagun horri amaiera emateko. Pasealeku Berriko lekuren ba-
tean instalatu behar zen. Izan ere, Pasealeku Berria Donostiako leku esan-
guratsua da, zeinak, Urgull mendiaren hegala defendatu eta egonkortzeaz 
gain, aukera ematen baitu itsasoaren albotik egunero paseotxoa egiteko 
(oso jarduera donostiarra da hori); gainera, inguru hori autoen aparkaleku 
periferikoa ere bada. Lekua dinamikoa da: itsasoaren oldarra, jendearen 
mugimendua, autoak… Eskultura hori elkarrekintzan aritu behar zen aipa-
tutako mugimenduarekin, eta, era berean, itsasoaren, mendiaren eta hiria-
ren arteko bitartekaria izan behar zen. Altzuzako baserria bisitatu ostean, 
Oteizak Eraikuntza hutsa, lau unitate laurekin, positiboa-negatiboa lana au-
keratu zuen. Ukitu, zeharkatu eta barruan sartzeko aukera ematen duen 
pieza bat da. Une magikoa, ibilbideko mugarria. Lekua eta kokapena bilatu 
zuten. Eskultoreak leku erabatekoak eta amaituak bilatzen zituan, ez bai-
tzuen nahi eskultura hori hiri-dekorazioko elementu hutsa izaterik. Azke-
nik, aurkitu zuten lekua: Santa Klara uhartetik hurbileko ertzean, antzina 
eraikin bat egon zen lekuan, mendiaren hegalean. Espazio osoa hustu nahi 
zuten, baina, azkenik, aparkalekuaren zati handi bat kendu eta ibilgailuen 
trafikorako zoladura errespetatu zuten, orduantxe amaitu zituzten-eta zola-
tze lanak. Hormigoizko oinarri batek apur bat altxatzen du eskultura, ibil-
bide berriak sortuz; beste alde batetik, ipe-egurrezko zoladura batek korte-
nezko piezaren eta hormigoiaren arteko elkargunea leuntzen du, itsasontzi 
zaharretako egurrezko bizkarretan bezala»CCXVII.

1957ko serie esperimentalaren baitako saiakerak (São Pauloko bienalean 
aurkeztuak) elkarrekintza aktiboan jarri zituen espazio hutsak eta planoak. 
Zenbaiten esanetan, hiriaren hiru alderdietara irekiko litzateke Paseo Berriko 
kokagune horretatik: itsasoa, lurra eta airea, artistak berak adierazi ohi zue-
nez. Nola edo hala, Haizearen orraziarekin parekotasunak bilatzea baino ez 
litzateke izango asmoa, nahiaren eta ezinaren arteko borroka-gune eta muga 
horretan Txomin Badiolak behin eta berriro salatu duenez, Oteizaren lana eta 
kontzeptua beste une (beste garai) eta beste espazio batekoa dela aldarrika-
tuz, eskala aldaketa sasi-monumental eta zentzugabekoen aitzinean.

Norbanakoaren eta kolektiboaren, polisaren (hiriaren) eta gizabanakoa-
ren arteko muga iheskorrean tente ikusten du eskultura publikoa E. Kortadi 
historiagileak, Donostiako panoramara erakarriz bederen. Hiriarentzat eta 
jendartearentzat onuragarriak izan diren zenbait pasarte sinbolikoki adieraz-
teko errituen antzean, monumentuek eta eskulturek irudizko euskarriak laga 
dizkigute espazio publiko urbanoan, beren presentziaz eta itzalaz komunita-
tearen oroimena eta memoria-pilaketa horiek sedimentaturiko identitateak 
era kolektiboan plazaratzeko funtzio historiko eta sinbolikoarekin.
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«La escultura en la calle, en la plaza, en la ciudad, al borde del mar, o 
en el cerro de un monte no surge por puro placer estético o por simple afán 
decorativo. Surge como un hito emergente en la vida de las ciudades y de 
los pueblos, con un claro acento simbólico-significativo. Se trata en la ma-
yoría de los casos de rendir homenaje y tributo a personas y personajes, a 
acontecimientos y contribuciones sociales, que han significado y engrande-
cido el propio colectivo. […] La escultura pública además humaniza el es-
pacio urbano y ciudadano, y le confiere una serie de valores y mensajes al 
viandante que le pueden resultar beneficiosos y positivos […] acciones y 
hechos que tienen que ver con el mar y la naturaleza, la vida y la muerte, la 
alegría y la tragedia»CCXVIII.

Denboraren iragatearekin, halaber, monumentu horien izaera hein batean 
«hilezkorrak» aztora daitezke testuingurutik erabat aldenduta edota ahaztuta 
(zentzurik leunenean), nahiz guztiz zapuztuta (zentzurik txarrenean) geldituz. 
Iragandakoarekiko errespetua galtzeak etorkizuna ere kolokan jarriko luke, 
eta, gure kasuan, sakonki hipotekatuko luke itsasbazterreko hiri-espazioen 
xarma. Betiko irudikapen sinboliko eta adierazkorren parean (monumentua-
ren logika, pertsonaia esanguratsuen oroimena221), oparoa izan da eskultura 
abstraktuen agerpena XX. mendearen azken hamarkadetan, eta eutsi egin dio, 
neurri apalean bada ere, XIX. mendetik zetorren hiri-zabalguneetako tradi-
zioari. Joera horiek gero eta gehiago atzeman dira periferiako landa-guneetan, 
«gorputz geometriko abstraktu» gainjarriekin, hiri-ehundurak zabaldu ahala 
edota errepideen bidegurutze eta biribilguneen «apaingarritasun» bitxi baizen 
inozoarekin (batik bat, 1970eko eta 2000ko hamarraldien artean, gora egin 
du zona barreiatuak eskulturaz hornitzeko modak). Horietako batzuk kon-
tzeptualki kokatu dira eskulturaren eta hiri-altzarien arteko muga estetikoetan: 
«pueden llegar a ser potentes postes-instalaciones de luz en medio de la oscu-
ridad de las ciudades, o cualquier otro tipo de instalación o nuevos soportes, 
que hablen y comuniquen al ciudadano cualquier mensaje [o no-mensaje] que 
se crea conveniente»CCXIX. «Egin dezagun argia», beraz, arte eta eskultura 
publikoaren presentziaz.

221 Jakina den bezala, zenbait adituk tratatu dituzte monumentuari eta eskultura publikoari 
dagozkien antzeko gaiak; besteak beste, Rosalind Krauss, Javier Maderuelo, José Luis Brea 
edota Calvo Serraller aipa genitzake.
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«La estética del mecanismo […] contrasta con los ritmos 
profundos de la naturaleza estable tan diferentes, presentes pero 
sutilmente perceptibles. El discurrir de las aguas de un río o del 
oleaje, el paso de las aves o el movimiento de las personas o los 
buques».

Ignacio Español EchánizCCXX

Aurreko atalean esan bezala, eskultura publikoak postmodernitateko 
hiri-espazioaren ia bazter guztiak «argitzen» badizkigu, eranskin moduan 
aurkezten dugun azken atal honetan bizpahiru adibide aukeratu ditugu Gi-
puzkoako eta Bizkaiko kostaldean, haren hizkuntza sinboliko eta estetikoa-
ren presentziaz, hiri-antolaketaren morfologian eta traza urbanoaren estruk-
tura ordenatuz edota, azken boladan, ornamentuzko elementu soilen gisan, 
uraren eta hiriaren arteko espazio adierazgarriak historikoki, estetikoki eta 
funtzionalki egituratzeko elementu sinbolikoen garrantzia aintzat hartuz.

Hautaturiko hiribildu eta hiri-espazioen garapenak aldi berean antzekoak 
baina desberdinak edota kontrakoak izan diren bideak jarraitu ditu, itsaser-
tzeko itsas kultura komun baten lekuko izan daitezkeenak, baina tokian to-
kiko aldaeren arabera modelatuak eta ebatziak. Kasu batzuetan, Donostiaren 
bilakaeran ikusi ditugun faktore berdintsuak nozitu izan dira fenomeno urba-
noaren bilakaeran eta, beste batzuetan, jarduera ekonomikoaren eraginez 
morfologia anizkoitzak eratu dira. Denetan ere, alderdi urbanistiko, arkitek-
toniko eta monumentalak erabakigarriak izan dira gune horiek gerora iru-
dikatu izan duten irudi urbanoan. Horrela, Zarautz, Zumaia, Ondarroa eta, 
azkenik, Bakioko kasuek itsasbazterreko hiri-espazioaren eraikuntza eta egi-
turaketa esanguratsuaren ateetara eraman gaituzte, beti ere kontu eginez mo-
numentaltasunak eta adierazpen estetikoak bete-betean eragingo dutela gure 
ikerketa-esparruaren ildoan. Adierazpide estetiko horiek jatorri ugari izan di-
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tzakete eta, era berean, hainbat agerkari izango dituzte itsasbazterreko eta 
ibaiertzeko ur-ertzetan. Horrek guztiak justifikatuko ditu, baita ere, atal ho-
netako azalpen eta komentario luze edo laburragoak.

9.1.  HIRIA, IBAIA ETA ITSASOA: EUSKAL HERRIKO KOSTAKO 
PAISAIAKO BIZPAHIRU ADIBIDE ESANGURATSU; PORTUAZ, 
HONDARTZAZ ETA HIRIGINTZAKO FENOMENO URBANOAREN 
ESTETIKAZ MINTZO

«Nahiago dut jendeak nere eskulturarik zergatik ez dagoen 
galde dezala, zergatik dagoen baino».

Catón

Euskal Herrian erabakigarria izan zen XIII. mendean sortutako Zarauzko 
hirigunea ere; XX. mendera arte mendebalderantz hazi zen itsasbazterreko 
ibar lau eta zabaletan, ipar-mendebaldeko haize zakarretatik Santa Barbara 
mendixkak babestuta. Hirigune, hiribildu zein hiri anitzetan ohikoa izan den 
gisan, XIX. mendearen azkenaldia funtsezkoa izan zen hemen ere; hirigintza-
jarduerak sano bizkortu ziren, 1857an babes-portua eraikitzeak eraginda. 
1865etik aurrera, kostaldeko errepideak eta Donostiatik Bilbora trenbidea 
ekartzeak agerian utzi zituzten premia bereziak kostaldeko hiri-espazioetan, 
eta ur-ertzetako paisaiaren aldaketa funtzional, sinboliko eta estetikoak ekarri 
zituen, Donostian ikusi dugun udatiarren eta turista aberatsen etorrerarekin 
batera:

«1865, 1866 eta 1884. urteetan Isabel II. erreginak Zarautzen igaro 
zuen uda. Ondorioz, XX. mendearen hasieran Donostiaren babesean udako 
hiri gisa erakargarri bihurtu zen. Orduan egin zen Zarauzko ibarraren itsas 
ertzaren ondo-ondoko zonaren lehen partzelazioa. […] 1925ean “Zarauzko 
Hiribilduko Ekialdeko zona Urbanizatzeko Proiektua” egin zuen Ramón 
Kortazar arkitektoak. Horren bidez Mendilauta-ko hareatza eta dunetako 
lurrak finka handitan pribatizatu eta partzelatu ziren. 1900 eta 1930. ur-
tea bitartean aldaketa garrantzitsuak izan ziren. Hiribilduko jarduera sozio-
ekonomikoak garapen nabarmena izan zuen. Ordura arte jarduera nagusi 
izandako arrantzak eta nekazaritzak industriari eta “udatiarrentzako” zerbi-
tzuei leku utzi zieten. Ehungintzako jarduerari hasiera eman zitzaion, zur-
gintza eta altzarigintzarekin zerikusia zuen jarduera garatu egin zen eta tu-
rismo-sektorearentzako jarduerak nabarmen areagotu ziren. […] 1930ean 
Ramón Kortazar arkitektoari “Zarauzko hiribilduko zabalgune eta Lerroka-
dura Plana” egin zezala agindu zioten»CCXXI.

Gerra Zibilaren ostean ere, hiriak garatzen jarraitu zuen Zarautzen, itsas-
bazterreko lerro eraikiaren adierazgarritasuna izanik hondartzaren aurre-aurrean. 
Elementu estetiko eta sinboliko esanguratsuei dagokienez, agerian gelditu 
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zen Luis Peña Gantxegi arkitektoaren indibidualtasuna ere, kasu aipagarrie-
netakoa Euskal Herriko panoraman. Vista Alegreko dorreak (1958) mugarri 
bat markatzen du itsasbazterrean. Javier Zenikazelaiaren hitzetan: «un edifi-
cio en el paisaje que recuerda a los expresivos castillos del Japón, como hitos 
dominando el entorno, desde una posición de clara prelevancia del objeto so-
bre el paisaje»CCXXII. Objektu arkitektonikoa gehitzen zion itsasbazterreko 
paisaiari, elementu konfiguragarri bezala.

Zarauzko itsasbazter esanguratsuan, Elena Asins eskultoreak lurraren eta 
itsasoaren arteko marra sinbolikoa goraipatuko duen «lerro tektonikoa» eza-
rri zuen itsas aurreko pasealekuaren eta hondartzaren arteko mugan. Muga 
horretan, lurzorutik jaiotako zementuzko blokeek ikus-ordena ematen diote 
kai-muturretako kubo erraldoien pilaketari, eskalaz askoz txikiagoak eta 
espazio-harremanei dagokienez aktiboagoak diren heinean. Hala ere, hiriaren 
eta itsasoaren arteko muga horretaz jabearazten gaitu hondarretara jaisteko 
bloke horien artean iragateak, nahiz eta muga erabat iragangarria, atsegina 
eta sarritan jostagarria izan, segituan Zumaiako dike handiaren puntan iku-
siko dugun «muga iragangaitz»arekin alderatuta; askozaz latzagoa, bortitza-
goa eta une oro giza eskalatik at legokeena azken hori.

Urola ibaia eta Zumaiako portua izan ziren XVI. mendean burdina eta bur-
dinkiak esportatzeko bide nagusiak, Urolako eskualde osoko burdinoletan lan-
tzen zirenak. Zumaiaren ostean, Oriaren arroa zen bigarrena, ibaiaren ingu-
ruko sutegi eta burdinola famatuekin. Hirugarrenik, Urumea ibaitik kanpora 
bidaltzen ziren Hernani aldeko burdinoletako gai landuak. Badia baten bar-
nean txertatzen den portua izaki, Urola eta Narrondo (edota Larrondo) ibaien 
urek Kantauri itsasoarekin topo egiten duten kokagune estrategikoan, Donos-
tiak adinako garrantzia izan zuen Zumaiak bai ontzigintzan, bai itsas ga-
rraioan zein itsas komertzioanCCXXIII eta baita, nolabaiteko eragin apalagoa, 
udatiarren urteroko bisitaldietan. Bertan gertaturiko prozesu geologikoek age-
rian uzten dituzte itsasgoran urez estaltzen diren hareatzak, uhartetxoak eta 
padurak Santiagoko hondartzaren aldamenean, itsasbazterreko paisaiaren kon-
figurazio bitxia eraginezCCXXIV, antzinatik existitzen zen moila itxurako erai-
kuntza txiki batekin. Ingurumarian, ohikoak ziren ekaiak gordetzeko errente-
riak edo lonja-etxolak ere, Urola eta Narrondo ibaien arroetan222.

XX. mendearen hasieran desagertu ziren hemen ere ezkerraldeko padu-
rak, hiribilduaren hiri-espazioa zabaltzeko eta moila komertzial berria ezar-
tzeko hirigintza-lanak burutu zituztenean. Donostiaren antzean, baina eskala 
murritzagoan eta garai historiko aurreratuagoetan, XVIII. mende hasieran izan 
ziren itsasadarraren sakonera eskasa eta portuko sarrerak zeukan barra arris-
kutsua ekiditeko lehen saiakerak; herritarren eta kofradiaren aurkakotasunak 

222 Merkataritzako hiru produktuen garraio-sarea egituratzen zuten: ontziak eraikitzeko 
egurra, burdinolek behar zuten mineral-lehengaia eta inguruko industria siderurgikoetan trata-
tutako metalezko tresneria.
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tarteko, portuko hobekuntzek eta itsasoari lurra irabazteko saiakuntzek beti 
izan dituzte geldialdiak eta atzerapenak, istilu sozial nahiz urritasun ekono-
mikoek eraginda.

Esan bezala, merkataritza eta ontzigintza izan ziren, antzinatik, Zumaiako 
biztanle askorentzat ogibide historikoak223; XVIII. mendearen amaieran ikusi 
zuen argia portua itxuraldatzeko eta egokitzeko prozesu luze eta neketsuak, 
eta denbora asko ez dela bukatu da guztiz: «oso kontu bitxia badirudi ere, 
proiektu hori ez zen ez idatzi eta ez egin ez arrantzaren, ez merkataritzaren eta 
ez ontzigintzaren premien bultzadaz, Zumaiako nekazaritza lur joa berpizteko 
ahaleginez baizik, lur landuen eremua handitu nahirik»CCXXV. Horrekin batera 
etorri ziren portua hobetzeko lan eskergak: barrako sarbide saila konpontzea, 
merkataritzarako trafikoa handitzea, eta abar. XVIII. mende horren amaierako 
urteetan ibaien kanalizazioak planteatu ziren jada, Narrondoren gaineko egu-
rrezko zubiarekin batera. Hala ere, hurrengo mendean aduanak kostara era-
man arte, moilen eta ditxoen obra handiek lasai itxaron beharko zuten, loraldi 
ekonomikoaren eraginpean enpresa eta industria berrien jarduerak portuko 
sartu-irtenaldiak ugaritu arte, itsas garraioan nabaritutako aurrerapen teknolo-
gikoekin batera. XIX. mendean bideratu nahiko ziren lehenengo lan nagusiak, 
inbertsio handiegirik gabe; horretarako, hobetu egin ziren itsasadarrak hiribil-
duaren aurrean zuen ainguratokia eta ubidea. XX. mendearekin batera etorri zi-
ren padurak lehortzea eta hondarpea dragatzea, beste lan askoren artean:

«Portuaren azpiegitura hobetu Urolaren arroan 1910. urteaz geroztik 
gero eta gehiago handitzen ari zen ekonomiaren premietara moldatzeko, 
eta Gipuzkoako burdinbide sare osoan zehar, eta batik bat Urolako trenbi-
dean [itxieraren ostean sinbolikoki gogoratua izango del ikusiko dugu, di-
keko elementu eskultorikoetan], merkaturatzen ziren produktuak Zumaiako 
lehorreratzeko tokietara erakartzeko. Urolako merkataritza kaia egin zuten 
beraz (1922-1926), Urolako eskualdeko barruko herri guztien itsasorako 
aterabidea izan nahi zuena, baina kai hori eraiki ondoren, portua gero eta 
gehiago lokaztuko zen eta sakonera handia galdu zuen, eta, hala hasi ziren 
Urola ibaiaren eskuinaldeko bideratze dikea eraikitzen (1934-1956) arazo 
horri konponbidea emateko. 1950. urteaz geroztik Zumaiako itsaso eta 
merkataritza trafikoa gero eta handiagoa zen eta hango kaiek ezin zituzten 
inondik ere eman itsas garraioak eskatzen zituen zerbitzu guztiak, eta, hori 
konpontzeko, handitu egin zuten merkataritzako kaia»CCXXVI.

223 Itsasontzien eraikuntzaren industria arrantzako eta merkataritzako jardueren lagungarri 
gisa garatu zen Zumaian, XVI. eta XVII. mendeetatik kasik gaurdaino; hain zuzen, Gipuzkoan 
izan den ontzigintzaren nukleorik bikainenetako bihurtu zen, Pasaia eta Oriako itsasadarrare-
kin batera. Antzinakoenak portuko errebaletako ontziolak, Erriberakoak, Zubiaurrekoak edota 
Santiagokoak izan ziren, Urolako arroan zeudenekin batera. XVIII. eta XIX. mendeetan gain-
behera sakona nabaritu zuen Zumaiako industria horrek, XX. mendean nolabait bizitasun gal-
dua berreskuratu arte, merkataritzaren gorakadarekin batera, Zumaiako portua Interes Oroko-
rreko Bigarren Mailako izendatu zutenean.
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Paraleloki, uda-pasako udalerri ere izan zen Zumaia; hain zuzen, Irur-
tzun eta Santiago hondartzen inguruan biltzen zuen turismoa. Irurtzungo 
hondartzak, adibidez, zerbitzu oso modernoak zeuzkan udatiarrentzat; bainu 
beroak, kabinak eta toldoak horien artean, itsasbazterreko hiri-paisaia zeharo 
baldintzatuko zutenak, Gipuzkoako hiriburuan bezala. 1844an, Zumaia Geta-
riarekin lotzen zuen errepidearen zabalera zela eta, Urolaren bokaletik gertu 
eraiki zuten burdinazko zubi berriak karga eta deskargarako itsasontzien 
igoera oztopatzen zuen. Francisko Lafarga probintziako ingeniariak proiek-
tatu zituen hemen ere portuko hobekuntza nabarmenak 1880ko hamarkadan: 
moila komertziala, barraren norabidea desbideratzeko kai-muturra edota 
olatu-horma izan ziren entzutetsuenak, ontziak lotzeko burdin uztaiekin. 
XIX. mende horren bukaeran, Ignacio Fort ingeniariak Zumaiako portua ho-
betzeko proiektu baten idazlana aurkeztu zuen, eta aurkako erreakzio gogo-
rrak eragin zituen.

Mende berriarekin batera, hasiera eman zitzaien Espainiako estatuak Zu-
maiako udalerriari emandako lurren garbiketari eta hareatzetako dragatze-
prozesuei, Urolaren eskuineko kanalizazioarekin batera. 1920ko hamarka-
dan, 1887an zabalera nahikoa eman ez zitzaion dikearen olatu-horma luzatu 
zuten, Urolako trenbidearen moila komertziala ezartzearekin batera; hura 
izan zen merkataritza-portuari azken bultzada eman zion egitasmoa224. Nahiz 
eta ur-azpiko metaketaren arazo larria erabat oztopatu, 1950eko hamarkadan 
nabari ugaritu zen trafikoa Zumaiako portuan, kontserbazio-lan soilak egiten 
ez ziren arren: portuko sarrera argiztatzea, dikeen babes-puntuak, moilen zo-
ladurak, ibaiko kanalizazioak zaintzea edota konpontzea, besteak beste. Hu-
rrengo hamarkadan planteatu zen moila komertziala zabaltzeak arazo urba-
nistikoak eragin zitzakeen, portuaren egoera zela eta. Iribarren ingeniariak 
portuko moiletan proiektaturiko zabalgune berrira zuzendu zuen trafiko ko-
mertzial handiena, eta nabarmen hobetu ziren horrela portuko baldintza urba-
noak. XX. mendearen azkenaldian jada, gaur egun Zumaiako ur-ertzetako 
paisaiari adierazkortasuna ematen dion Narrondo ibaiaren gaineko oinez-
koentzako pasabidea eraiki zuten, batik bat Zumaia 2005 plan estrategikoa-
ren atarian.

Plan estrategiko hori 1990eko hamarkadan idatzi zuten, eta zeharo aldatu 
ziren, batez ere, itsasbazterreko hiri-espazioaren eta portuaren gorabeherak; 
horien artean, kirol-portua eraikitzeko asmoa agertu zuten. Hamarraldi ber-
beraren amaieran eta XXI. mendeari harrera egiteko, Euskal Autonomia Erki-
degoko Ibai eta Erreketako Bazterrak Ordenatzeko Lurralde Plan Sektoriala 
idatzi zela ikusi dugu. Gauzak hala, «lurraldea ordenatzeko plan sektorialek 

224 Urolako burdinbide hori izan zen probintzian eraiki zen azken trenbidea, Foru Aldun-
diak ordaindua (1926). Zumarragan hasi, Azpeiti eta Azkoititik pasa, eta Zumaian lotzen zuen 
kostako beste linearekin. Porturaino izan zuen luzapenak itsasorako irteera zuzena eman zien 
Urola haraneko beste herri guztiei.
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eta plan estrategikoek aldaketa handiak ari dira eragiten azken urteotan Gi-
puzkoako paisaian. Ibai arroetan eta portuetan ere aplikatu dira mota ba-
teko zein besteko plan horiek»CCXXVII. Zumaian bertan, aisialdirako eta kirol-
ontzientzat kai eta nasa bereziak egiten aritu dira azken boladan, Euskal 
Herriko kostaldeko beste portu askotan bezalaxe.

Hain zuzen ere, 1990eko hamarkada horretatik aurrera Zumaiako por-
tuan eginiko inbertsio guztiek helburu izan dute azken urteetako lozorro eko-
nomikotik ateratzea. Ordura arte merkataritzako sektoreen osasuna hobetzea 
lehen mailako nahia izan bazen, Zumaia 2005 plan estrategikoaren baitan, 
portu komertzial zaharra turismoko eta aisialdirako jardueretarako berresku-
ratzea hobetsi zen, eta azpiegitura berriak proposatu ziren hirugarren sekto-
rearen garapenari bultzada emateko. Horretarako, bi eginkizun izan ziren ga-
rrantzitsuenak: dikea iparraldera luzatzea, barra berriro ere bideratzeko, eta 
itsas kiroletarako espazioen instalazioa. Izan ere, kirol-portua eta Balentzia-
ga225 ontziola modernoak izan ziren plangintza horretako gairik eztabaidatue-
nak, ingurumenaren ikuspegitik zekarren arazoa zela eta; izan ere, obrak egi-
tekotan ziren Santiagoko dunetan eta hezegunean. Azkenean, Balentziaga 
ontzioletako tailerren jarraian kokatu zuten kirol-portua, eta hezegunearen 
erdia hartu zuen gutxi gorabehera.

Itsasbazterreko hiri-espazioaren egituraketak izan du Zumaian, azken ha-
markadetan, adierazpen estetiko, artistiko eta eskultoriko aipagarririk. Izaera 
bereziagatik eta kokapenagatik, testu honetan nabarmendu beharrekoak dira 
1990eko hamarkadaren amaieran Jabier Elorriaga eskultoreak itsasoaren eta 
hiriaren arteko muga markatzen duen dikean ezarritako piezak. Muga-espazio 
horren luzeran ibilbide konkretua markatuz (Julio Beobide zumaiar eskulto-
reak inguru hartaraino egiten zituen paseoak gogoan), marmol zurizko pieza 
batzuekin are eta esanguratsuago bilakatzen dira ur-ertzak, eta, portuetako al-
tzarien interpretazio eskultorikoaz gain, Urolako trenbidearen memoria be-
rreskuratu eta hiriko espazio batzuk oroimen-leku bilakatu ditu. Horixe bera 
zioen Xabier Sáenz de Gorbea arte-kritikariak, artelanaren alderdi funtzional 
eta sinbolikoak aztertzerakoan:

«El muro para el salvavidas les sirve después para introducir una 
caja de luz con una fotografía del lugar, una imagen inclinada como el 
punto de vista de alguien que observa el entorno desde el mar. Delante 
se disponía una silla blanca de mármol de espaldas al agua y de frente al 
espacio ensoñado. El viaje se cierra al final del malecón con una silla 
doble que acaba en un bloque del que se eleva una memoria a la arqui-
tectura del tren del Urola. Atenta al espacio de recepción, la obra se si-

225 1921ean izen horrekin sortu zena, Arbillagako pabilioi zaharrak baliatuz, 1940tik au-
rrera bere instalazioak ugarituz joan da Santiagoko hareatzetan. 1960ko hamarkadan izan zuen 
loraldirik nabariena: ditxoak, muntaiako tailer berriak, forja eta gainerako instalazio zein bu-
lego berriak ireki zituzten, eta produkzioan gorakada ikusgarria izan zuten.
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túa entre las líneas posminimalistas del mobiliario del fallecido Scott 
Burton y las aperturas a un lenguaje más poético y accesible. Frente al 
papel esteticista del arte decorativo y ornamental más convencional, es-
tán apareciendo nuevos parámetros en el arte público cuyo fin es posibi-
litar distintas esferas funcionales, lúdicas, participativas y de conoci-
miento. En las intervenciones artísticas al exterior el artista polaco 
Wodiczko distingue dos tipos de aportaciones: “arte en el espacio públi-
co” y “arte público crítico”, las manifestaciones de Jabier Elorriaga y 
José María Herrera están en la línea de ir más allá de esta clasificación 
permitiendo un nuevo ámbito: el de un arte que pueda ser útil a la comu-
nidad en espacios sociales concretos»CCXXVIII.

Dena dela, 1996an idatzitako paragrafo hori hamabost urteko aldearekin 
hartu beharko genuke, bazter orotan han-hemenka agertzen ari zaizkigunean 
artearen benetako ezagutza zein baliorik gabeko erreprodukzio «kitch neofi-
guratiboak». Izan ere, pieza edo «eskultura-altzari» horiek eskaintzen zaiz-
kigu dikean dirauten beste objektu batzuekin batera, ur-ertzeko egitura erral-
doiari adiera iraunkor espezifikoak gehituz. Eskulturak arkitekturaren 
esanahiak areagotzen dituela sumatzen da kasu honetan; arkitektura bera 
jadanik txit adierazkor eta sinbolikoa da, «arkitektura-eskultura» erlazioa 
«arte-estetika» eta ingeniaritzarekin batera non hasten den eta noraino irau-
ten duen argi jakiteke:

«Los espigones de un puerto contienen la llegada del tren de olas y les 
hacen romper su formación contra el peso estático de sus grandes bloques 
donde rebotan con energía las espumas hacia el aire. Con el tiempo las are-
nas se acumulan a un lado de la obra portuaria conformando una playa y se 
desgastan y desaparecen al otro lado. La obra de una dársena opera en la 
naturaleza de un modo similar al de una obra de “land-art”. Aunque si in-
tención estética explícita, la ingeniería recurre a los mismos materiales de 
aquella corriente del arte. El viento, el oleaje, la playa y el mar se ven con-
dicionados y determinados por la presencia calculada de los espigones del 
puerto que inducen un nuevo equilibrio del natural»CCXXIX.

Sarrionandia euskal idazlearen Narrazioak liburuaren hasiera aldera, 
Elorriagak Zumaiako kaiko esku-hartzearen izenburutzat aukeraturiko pasar-
tea agertzen da: «Estazio zahar bat, aulki bi eta mila istorio asma ditzake tris-
turak»; Arroako estazioan zegoen aulki zaharra izango zuen eredu gisa auto-
reak. «Zumaiak bazituen aspalditik estazio bat baino gehiago, hiru hain 
zuzen: Urolako bi eta Eusko Trenbidetako bat. Bi aulki baino gehiago, banko 
asko baitaude herrian sakabanatuta, eseri eta atseden hartu ahal izate-
ko»CCXXX. Oraingoan, gure «begietarako atsedengarri» liratekeen beste aulki 
bi jaio zirela zioten Zumaiako Arte Taldekoek, «okertutako itsas horizontea-
ren aurreko atseden lekuak». Bakardadean egindako ibilalditxoaren bidela-
gun (amaieran beste norbait topa bageneza ere), amaierako aulkietatik Zu-
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maia dakusagu aurrean; aukera bakarra bueltako bidea hartzea hortik aurrera, 
itsaso zabalean murgiltzea arriskutsuegia izaki. Itsas muturreko obrak, beraz, 
hiru zatitan hiru geldiune proposatzen dizkio ibiltariari. Udal Kultur Batzor-
deak eta Zumaiako Arte Taldeak antolaturiko lehiaketa bikoitzean, Jose Mari 
Herrera eskultore eta irakasleak saria irabazi zuen Narrondo ibaiaren ertze-
tako hobekuntza-lanetan jarri beharreko Beobide pertsonaiaren omenezko 
piezarekin.

Itsasbazterreko azpiegitura historikoak baliatuz planteatutako beste es-
ku-hartze artistiko aipagarri bat da Mutrikuko portuan gauzatzeko Pello 
Ulazia artistaren ideia. Kasu horretan, proiektu soil gisa lozorroan gelditua, 
alderdi estetiko eta funtzionalak batuko lituzke, espazio partekatuak bultza-
tzeko itsasbazterreko eremu emankorretan. Mutrikuk itsasoarekin duen ha-
rremanaren irudi grafikoa hirigunearen antolamenduan ere atzeman daiteke; 
izan ere, hiribildu historikoaren kaleak portuko moilen araberako ardatz zu-
zentzaileei jarraituz eraikiak dira (badiako eguteran bukaera izanik226). Ezin 
ukatu, beraz, portuko trazak hirigunearen trazarekin sinbiosi ikaragarria 
duenik. Eta kaia zaharberritzeko zein zabaltzeko proiektuetatik handiza-
leena XIX. mendearen amaieran pisu nabaria zuen Evaristo Churruca Brunet 
ingeniariak mamitu zuen (Mutrikuko aurreneko kondea), Bilboko Abrako 
kaian barra arriskutsua kentzeko eraiki zuen burdinazko luzapen garrantzi-
tsuaren egileak227.

XXI. mendearen hasierarako, Eusko Jaurlaritzako garraio eta herri-lanetako 
arduradunek Mutrikuko portuko hobekuntza-plan berezia aurkeztu zuten 
2001ean. Kanpoaldeko itsas muturra, arrantzarako portu berria, kirol-portua eta 
hondartza artifiziala aurreikusten zituen proiektuak (aurrekontu-arazoengatik 
lanak geldituta zeuden 2009ko azken hilabeteetan, eta badirudi dikearen az-
ken muturra ez dela bukatuko228). Egitura berri horiek agertzeak bainueta-
rako zona galtzea eta paisaian izugarrizko eragina suposatuko lituzkeela 
ohartarazten du Pello Ulaziak berak, proiektu ofizial horren alternatiba aur-

226 Donostia sortzeko idatzitako forua eta estatutu juridikoa eskuratu zituen Mutrikuk, eta 
merkataritza eta babesleku funtzioak nabarmendu zituen. Hemen ere, eliza izan zen portuko 
moilen buru. Moila horiek XIII. mendearen lehen erdian eraiki omen ziren, Erdi Aroko paramen-
tuen ezaugarri arkitektonikoak agerian izanez, batik bat harlandu itzel irregularrak. Harresiaren 
barrualde txit trinko eta nahasiarekin, maldetan goranzko norabidea jarraitu zuen hazkunde his-
torikoak, suteak beti protagonista izanik. 1553koaren ostean, hondamendia erabatekoa izan zela 
deklaratu zuten. Hirigintza berrituak, hortaz, harresiaren kortsea ez zuen XVIII. mendearen azke-
neraino gainditu, eta plaza berria izan zen mendi magalean gora garatutako udalerri eraberritua-
ren sinbolo baliotsuenetakoa. Bertako eliza berri neoklasikoa Silvester Pérez arkitekto ospe-
tsuak eraiki zuen 1798an (Bilboko Bakearen Portuko zabalgune ilustratu eta utopikoaren 
bultzatzailea).

227 Bilbon eta Mutrikun ohorezko monumentuak izateaz gain, Atxukaleko begiratokiak 
bere izena darama Mutrikun.

228 Galdetu beharko genuke zein portu-eredu bilatzen den: merkataritzakoa, arrantzaleena 
edota kirolekoa. Izan ere, adituen esanetan, hiru horien nahaste edo anabasa korapilotsua zen 
2006ko proiektuak aurkezten zuena.
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kezterakoan, artea lanerako tresna gisa hartuz229. «Itsasoarekin» izeneko egi-
tasmo alternatibo horrek, beraz, bestelako adituekin diziplinarteko taldeetan 
elkarlanean arituko zen artistaren beharra sumatzen zuen, itsasbazterreko 
paisaia estetikoki diseinatzen eta eraikitzen duen eragile bezala (arkitektoe-
kin, ingeniariekin, hirigintzan adituekin edota soziologoekin batera). Mu-
trikuko itsasbazterra bere osotasunean estetikoki eta sinbolikoki integra-
tuko zuen proiektuak herriaren ingurune historikoena berreskuratzea 
balioesten zuen, eta estetikaren garrantzia gehitzen zien herriko beharrizan 
sozial eta ekonomikoei. Itsasoa baliabide urbanistiko, ekonomiko eta ludikoa 
litzateke, uneoro espazio eta funtzio desberdinak antolatzea bilatzen duena. 
Horrekin batera, itsasbazterreko ur-ertzak osotasun kultural eta ekologikoa-
ren irudi lirateke, naturaren eta gizartearen arteko mugak indartzen dituzte-
nak. Proposamenak portua hartzen du hirigunearen jarraipen legez, eta ho-
rrela sortzen dira beste ibilbide batzuk Publikoa denari balio erantsia emateak 
artea ere barnebiltzen du kasu horretan, eta gizarte-kohesioa bilatzen du elka-
rrekintzazko espazioetan.

«Itsasoarekin» egitasmoak hiru atal edo zati hartzen zituen, elkarren ar-
tean lotura estua zutenak. Lehenengo eta behin, «Kardaleko moila» proposa-
tzen zen dike hitzaren ordez, zeren eta, bigarren horrek itsasoaren indarra ete-
teko soilik balioko luke, dimentsio arras erraldoiekin. Moila terminoak, aldiz, 
itsasoaren esparruko egitura izendatzen du, baina maila gizatiarragoan, itsa-
soaren eta lurraren arteko harremanetan bitartekari egingo lukeena. Modu ba-
tean edo bestean, 1889an Txurruka ingeniariak eraiki zuen moilaren neurri eta 
orientabide berbera izango zuen beste bat proposatu zuten, aldaketa kontzep-
tualek bultzaturiko xehetasun estetiko eta teknikoekin. Horien artean, itsasoa-
rekiko muga argiak ezabatzea edo lausotzea litzateke erronkarik aipagarriene-
takoa. Zeren eta, kostaldetik itsasora sartu ahala, muturra urperatu arazteko 
aldapa izango luke (ikusleari ez zaio argitzen moila itsasoan barneratzen den 
ala itsasoak moilan gora egiten duen, olatuak harrapatzeko kurbarekin batera; 
horrela, olatuen talka bortitzak ekidinez modu askoz bigunagoan atzemango 
litzateke itsasoarekiko muga aldakorra, itsasgoran edota itsasbeheran egon). 
Ehundura leundun hormigoi armatua eta herdoilezinezko altzairua dira eraiki-
tzeko materialak, eta aldapa bera «itsaso gainean» paseatzeko gonbitea da. 
Azkeneko partean, estrukturak kurbarik handiena duen muturrean, ikuslea edo 
ibiltaria hodeiertzari begira geldituko da, itsaso zabalaren aurreko eta zeru in-
finituaren azpiko bakartasunean. Itsaso bazterrean, beraz, olatuak apurtzeko 
ez ezik kontenplaziorako lekua ere izango litzateke moila berria.

229 Paragrafo hauetan 2002an Mutrikuko Zabiel kultur etxean publikoki aurkezturiko ma-
keten eta dosierraren sintesia egiten dugu. Lan horren bertsio berriagoa eta osatuagoa aurkeztu 
zen, 2009an, ikerketa-proiektu gisa, Eusko Ikaskuntzako XVII. Kongresuan. ULAZIA, Pello. 
«Itsasoarekin. Proyecto de acondicionamiento integral del perímetro de Mutriku (Gipuzkoa)», 
in: Eusko Ikaskuntzaren XVII. Kongresua. Gizarte Aurrerapen Iraunkorrerako Berrikuntza, 
Gasteiz: Eusko Ikaskuntza, 2009.
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Bigarren esku-hartzea itsasoko urarekin funtzionatuko lukeen «talaso 
espazioa» edo bainuetxea litzateke. 1970eko hamarkadan, antzina eraiki-
tako murruak baliatuz mareadun igerilekua eraiki zuten Mutrikun, herriaren 
eta itsasoaren arteko mugan. Muga horretako lanik garrantzitsuenetakoa 
izan da ordutik hona, eta elkarbizitzarako espazio publiko garrantzitsu bila-
katu da, kasik herriko plazaren gisan, baina itsasoko ur-ertzean antolaturik, 
alegia230. Forma geometrikoek presentzia estetiko nabaria gehitzen diote, 
eta herriko identitatearen tokirik bitxienetakoa da. Betetzen duen espazioa-
ren forma laukidunez ohartuz, «igerileku» horren «negatiboa» ateratzen da 
bainuetxea diseinatzeko, eta elementu guztiak estetikoki eta sinbolikoki er-
lazionaturik geratuko dira. Horizontaltasunak eta naturarekiko bat-egiteak 
ez liokete trabarik jarriko itsasoaren eta horizonte urrunaren ikuskizunari, 
Donostian adibidez historikoki gertatu izan den antzean. Talaso etxe horren 
gainaldea espazio publiko bilakatuko litzateke, hiru dimentsioko arkitektura 
baino gehiago plataforma lauaren itxura izanez, itsasertza estetikoki artiku-
latuko lukeena. Azalera geometriko horren inguruneak harri-botearen itxura 
estetiko interesgarria izango luke, eta itsasbazterrean olatuak apurtzeko ha-
rri handiak maldan jarrita antolatzen ziren ur-ertzen memoria berreskura-
tuko luke.

Hirugarren proposamena Burumendi izeneko begiratokian legoke. 
Itsas gaineko balkoi gisako erabilera du, bi mendixken artetik harkaitze-
tara irekiz. Izan ere, urtean behin Mutrikuko jendearentzako batzartoki bi-
lakatzen da, San Joan bezperan udako solztizioa ospatzeko; erdi-erdian 
sua pizten dute egun horretako iluntzean. Espazio uniformea aktibatuko 
lukeen izaera eskultorikodun plataforma zirkularra planteatzen da berta-
rako, espazio horren erabilera sinbolikoaren oroigarri. Bestalde, plano ho-
rizontal eta bertikalaren lotura lez (muga naturalak markatzen dituena), 
ohar gaitezke harrizko horman jesartzeko gonbita egiten digun erremate 
urbanistikoa existitzen dela. Alegia, moilako erremateen antzeko funtzioa 
erakutsiko liguke, horizontearen espazio absolutuaren aurrera erakarriz. 
Borne eskultoriko horrek lurraldearen handitasunaz ohartaraziko gaitu, eta 
ezkutuko emozio partikularragoak ere ernarazi egingo ditu. Laburbilduz, 
«Itsasoarekin» proiektuarekin natura ulertu eta interpretatu nahi izan duela 
diosku P. Ulaziak, herritarren beharrizan zilegiei forma humano eta urbano 
duina eman ahal izateko. Helburu horrekin artea erabili da lanabes gisa, 
lurraldearen eta gizartearen arteko harreman harmonikoagoak berresteko 
asmoz.

230 2010 hasieran Elantxobe herrian irekitzeko zegoen Bizkaiko mareadun igerileku baka-
rra. Atrakatzeko moilaren aldamenean kokatua, portu barneko olatuen eragina murriztuko zuen 
alde batetik, eta, bestetik, denbora-pasarako espazio bilakatuko zen, hormigoi armatuzko hor-
maren babesean. Marearen fluxua jarraitzen du urak, eta aisialdirako gunea osatuko du bertan 
eraturiko eskaloi-maldetan. Portua hobetzeko egitasmoen artean, oinezkoentzako pasealekuak 
ere ugarituko ziren.
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Bizkaiko jaurerriarekin kasik muga eginez, Artibai231 ibaiaren bokaleko 
ezkerrean dago Ondarroako arrantza-herria; punta batean Saturrarango mutu-
rrak babesten du eta mendebaldeko mugan portuko babes-dikea du. Hemen, 
itsasbazterreko hiri-espazio adierazgarri eta sinbolikoenetan (portuak, kaiak, 
eta abar), zeinu pertsonaldun adierazpen arkitektonikoak (Calatrava arkitekto 
ospetsuaren zubiak) zigilua jarriko dio denboraren poderioz egituratutako fe-
nomeno urbano historikoari, eta ikur gisako irudi urbano boteretsua eta eral-
dagarria eskainiko dio kontzepzio espazialetan eta ur-ertzetako estetikan dau-
kan presentzia erabakigarria dela-eta.

Hain zuzen ere, mendeen joan-etorriarekin zeharo aldatu zuen Onda-
rroak irudi urbanoa; hasierako portuaren kokagunea elizak, zubi zaharrak 
(Zubizarra) eta bertan jaiotako herrixkak zuten itsasadarrean gora; gero, or-
dea, Artibai ibaiaren bokaleko azken meandroetara eraman zuten, itsasbazte-
rreko hareatzak eta lur lauak baliatuz232. Beraz, ibaia, zubia, herria eta eliza, 
kostako herrien irudietan enblematikoak izan diren lau elementu funtsezkoe-
nak ditugu Ondarroan ere. Hala eta guztiz, portuko lan garrantzitsuenek 
XIX. mendeak aurrera egin arte itxaron beharko zuten, Euskal Herriko beste 
ezein portu-herrietan eta kostako hiribilduetan gertatu izan den bezala233.

Ondarroako portuak bazuen lehenago ikusi dugun barraren arazoa ere, 
eta espazio arriskutsu bilakatzen zen ontzien tamaina handitzerakoan234. 
Aipaturiko Zubizarra elementu urbanoak modurik grafikoenean adieraziko 
luke herrixka primitiboaren itxura urbanoa. Zubiak itsasontziak bertara lo-
tzeko euskarriak ere bazeuzkan, eta eskuinaldean herriguneko iturri edanga-
rri bakarra eta garbitegi publikoak235; alegia, garai bateko portuko azpiegitu-
rarik garrantzitsuenak liratekeenak. Ibaiertzeko etxeen oinetan, antzinako 

231 Artibai ibaiaren arroa Bizkaian mendebalderago dago, Gipuzkoarekin muga eginez. 
Kalamua, Landasko eta Santi Kurutz mendien gailurrek osatzen dute arroaren ekialdeko muga, 
eta, aldi berean, herrialde bien artekoa ere bada. Ondarroako lehen biztanleek Antiguako Ama-
ren ermitatik itsasadarreraino zihoan hondar-lurra erabili zuten bizilekuak ezartzeko, itsason-
tziak ainguratzea posible zen barrutian.

232 Euskal Herriko beste hiribildu askok bezala, 1300. urtearen inguruan lortu zuen 
fundazio-forua, Berriatuko elizatearen lurretan «irla» juridiko administratiboa bailitzan. Bil-
bon beste horrenbeste atzeman daiteke, Begoñako elizatearen lurretan jaioa.

233 Kostako herri gehienek, salbuespenak salbu, itsasoarekiko hurbiltasunaz gain kontuan 
hartu behar izan dute itsasadarren presentzia fenomeno urbanoaren garapenean (gure lanari da-
gokionez, Zarautz da salbuespena).

234 Barra, azken finean, material-metaketa da; ibaiak bere bokaleraino eramandakoekin eta 
itsasoak dakartzanekin eratua. Olatuen eta haizearen eraginez material horiek kostaldearen 
kontra apurtzean, delako barra aldakorra sorrarazten dute.

235 Zubizarraren aldamenean zegoen Santa Klarako kofradiaren eraikin zaharra, garbite-
giaren gainean eta ontziralekuaren aurrez aurre, hain justu ere gaur betetzen duen espazio ber-
berean. Kofradiaren eraikin berria Ricardo Bastida arkitekto ezagunak proiektatu zuen 
1941ean Egidazuko nasan, bertako itsasbazterreko espazioa «agora» bailitzan taxutuz; aurreal-
dean, aterpez hornituriko eraikinak plaza erako espazioa baimentzen zuen, ur-ertzeko lehe-
nengo lerroan.
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moila izan zitekeena dugu; XVIII. mendean karga-toki sinple bat ere ezarri zu-
tela uste da. Nola edo hala, Zubizarra harriz eraikitzean eta XIX. mendearen 
erdialdean Zubibarria eraikitzean, oztopoak jarri zitzaizkion itsas nabiga-
zioari, eta portua itsasotik geroz eta gertuago egokitu zen. XIX. mende horre-
tako lanik garrantzitsuena Etxadizko murrua izan zen, eta Goiko Kaia eraiki 
zen, 1867-1868 urteetan, zenbait oztoporen ondoren. Geroago, egurrezko ga-
rabi bat jarri zuten parrokia-elizaren altueran, kabotajeko ontziak erabiltzeko. 
Itsas ekonomiak, izan ere, aurrerakada nabaria izan zuen Berrizko errepidea 
zabaltzerakoan, eta sano eragin zuen beste hiribildu batzuen loraldian ere 
(ikusi dugu Donostiako kasua, besteak beste). Ibaiko uretan gora ontziola 
zaharra ere bazegoen, itsasadarrak nabigagarritasuna galtzerakoan gainbehera 
eroria236. Portuko erreforma behinenak, hala ere, Bilbon eta Donostian ere 
ikusitako A. Lazaro, F. Lafarga eta S. Goikoetxea ingeniarien proiektuekin 
hasi ziren, gaur egun Arrigorriko punta eta Kofradiaren moila (Arrigorriko 
kontra-moila) izeneko egiturek zailtasun itzelez gorputz hartu zutenean. Urak 
eusteko murruekin batera, geroz eta espazio gehiago irabaziko zaio itsasoari 
antzinako paduren zonan.

Portuarekin batera, fenomeno urbanoaren hazkundea lehen mailako 
beharrizana izan zen Ondarroan XIX. mendearen azken herenean. Han ere, 
portuaren espazioa handitzea edota etxebizitzak eraikitzea izan zen gakoa. 

236 Ontzigintzaren historiako memento batzuetan Ondarroak nolabaiteko papera jokatu 
duela adieraziko digu Alfredo Morazak. Ez dugu bertako ontziola primitiboen irudi zehatzik, 
gutxi gorabeherakoak baino. Nola edo hala, egitura nahiko sinple eta behin-behinekoak ziren, 
paduretan eraikitakoak, trenak eta lanabesak gordetzeko txabolatxoekin batera. Eskema horrek 
kasik modernitateraino jarraitu zuen, duela hamarkada batzuk desagertu ziren antzerako lante-
giak eraiki arte. Inguruneko baldintza naturalak baliatzen jakin izan zuten, historian hartu di-
tuzten toki berdintsuak ikusita (Artibai ibaiaren bi alderdietan). Loraldia XIV. eta XVI. mendeen 
artean izan omen zen kostaldeko bazter horretan, eta XVII.-XVIII. mendeetan nabaritu zen gain-
behera (bitarte horretan, hamarren bat aroztegi zeuden ontzigintzari emanda). Alabaina, 
XIX. mendean berriro ere bizkortu zela dirudi (ibaiaren kanalizazioak ia itoko zituen arren), eta 
portuko espazioak izan zuen aldaketa eta hobekuntza morfologikoak ere garbitu zuen bidea oz-
topoetatik. Gizaldi hartako azken hamarraldietako hiriaren irudian, beraz, presentzia handia 
bereganatu zuen itsasbazterreko eta ibaiertzeko ontzigintzaren irudiak (babes-neurriak ere 
hartu zituen gobernuak). Egoera hartan, teknologiaren garapenak konplexutasunez beteko ditu 
antzinako azpiegitura soil horiek, eta eraikinek, garabiek eta abarreko tresneriak ur-ertzeko este-
tika berezia baldintzatuko dute. Ontziolek, ordutik aurrera, garrantzi arkitektonikoa izan zuten, 
eta jadanik ez ziren ontzi-eraikuntzarako espazio huts gisa bakarrik hartuko (beste ekoizpen-
sektore batzuen instalazioekin ere gertatzen zen hori). XIX. mende horren amaieran bi faktore 
izan ziren garrantzitsuak ontzigintzako industriaren garapenean: baporezko ontziteria eta bur-
dinazko kaskoak orokortzea. Tradiziozko ontziolek aldaketa ugari egin behar izan zituzten bi-
zirauteko, modelo berrien etorrerak eragin erabakigarria izan baitzuen ur-ertzetako paisaietan, 
eta maiz morfologian ere atzemango zen hori. Arrakastaren urteak apurka-apurka iragan 
ostean, sektorearen beherakada oso nabarmena izan zen Ondarroan Gerra Zibilaren garaitik 
aurrera, 1980ko hamarkadaren hasieran azken ontziolak atea utzi arte. Haiek utzitako espazioa 
kirolerako nasa bilakatu da, eta erortzear dauden oroimenetan gelditu dira fabrika zaharren 
arrastoak. Izan ere, betidanik jasan zuten ibaiaren sakontasun urriaren arazoa, eta beste portu 
batzuetara desbideratu behar izan zituzten itsasontzi handien enkarguak.



277

Azkenean, bigarren joera izan zen nagusi; Kantoipe aldeko etxadiek itsasoari 
lekua irabazi zioten eta herriaren zabalgunea gauzatu zen, traza zuzen eta ar-
tikulatua izango zuena, Erdi Aroko erdigunearekin alderatuz. Horrekin ba-
tera, sorturiko moila berriek karga eta deskargarako puntu anitz izango zituz-
ten, eta lehen esandako egurrezko garabia burdinazko beste batek ordezkatu 
zuen; ibaiertzeko irudiaren elementu funtzional eta estetikorik aipagarriene-
takoa izan zen, portuko beste altzari batzuekin batera. Horien garrantzia argi 
gelditzen zaigu XX. mendearen lehen hereneko pasarteetan ere:

«Destinadas a proporcionar el más completo servicio a aquellas embar-
caciones que atracaren en un futuro no muy lejano en sus muelles (grúas, 
norays, rampas-varadero, etc.) […] se procederá en 1935 a la instalación 
de una nueva grúa metálica […] con la cual se completará la red de grúas 
ya existentes desde la década de los 20 […]. Esta grúa se complementará 
con otras infraestructuras menores, 5 norays, 3 para asegurar las maniobras 
de ciaboga de los grandes mercantes. […] En ese mismo año se procede-
rá también a la instalación de un pequeño tinglado cubierto de madera […] 
destinado a proteger determinadas mercancías de las inclemencias mete-
rológicas. […] Se instalarán varios edificios de carácter oficial, las case-
tas pertenecientes al Ministerio de Obras Públicas y al Salvamento de náu-
fragos, ene l punto donde actualmente se encuentra la Cofradía de Santa 
Clara»CCXXXI.

Zabalgune horren ostean dago, hain zuzen ere, Ondarroako egituraketan 
funtsezkoa izan zen mugarria, XIX. mende horren amaieran: Juan Egidazu in-
geniariaren Ondarroako portu-ibaiak hobetzeko proiektua, itsasadarraren bi 
alderdiak definitiboki kanalizatu eta etorkizuneko kanpoko nasa izango zen 
eremua irudikatuz. Izan ere, ezkerraldea zuzentzeko kaiak inolako etenunerik 
gabe izango du lotura hiri-espazioaren zabalguneko kaiekin, itsasoari aurre 
egiteko lur-muturrarekin topo egin arte luzatuz.

XX. menderako, herriko bigarren zabalgunea ere zehazten zen jada; 
etxadi nahiko arrazional eta homogeneoen joerari eusten zitzaion, eta espazio 
publikoak itsasadarraren ertzean agertzen ziren. Proposamena azkenean ez 
zuten aurrera eraman, eta Pedro Guimón arkitektoaren aldaera batek barneko 
nasa kokatzea proposatu zuen 1912an, hiri-zabalgunearen erdian. Beharbada 
egitasmo haietariko itxurosoenak paper gainean gelditu baziren ere, gaur 
egun mantentzen den zubi higikorrean atzemango genuke garai bateko este-
tika industrial burgesaren lekukotasuna, portuko espazioen funtzionaltasuna 
erabat aldatu ez arren Ondarroako irudi estetikoaren sinbolo bilakatu zena. 
Zubiak biztanleen pasabidea erraztu beharko zuen hondartzara heltzeko (uda-
tiar burgesen entretenigarria, kostako beste ezein herritan bezala), eta ibaia 
iragateko bote-zerbitzua ordezkatuko zuen. Mende berriarekin batera, oro 
har, industriak ere tokia izan zuen itsasoari irabazitako lurretan; batik bat, 
arrainaren kontserbako sektoreak izan zuen presentzia. Obra horiek guztiak, 
hein handian, kanpoko nasak ahalbidetu zituen: paisaia naturalaren gainean 
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artifiziozkoa gainjarri zuten eta, batez ere, ontzien ainguralekuak antzinako 
tokietatik itsasbazterrera eraman zituzten.

Gerra Zibilaren ostean eta portuetan eraikitzeko teknika modernoaren le-
kuko, Enrique Lequerica ingeniariak hormigoi armatuzko kaia proposatu 
zuen Ondarroako porturako 1940ko hamarkadaren hastapenean; Marquina 
ingeniariak amaitu zuen hurrengo hamarraldian, iraganeko kaiaren hondaki-
netan. «Este muele suponía una innovación formal relevante, pues rompía 
con la tradicional imagen de los puertos con mueles macizos por otra de 
muelles verticales mucho más ligeros y funcionales a base de estructuras 
de hormigón armado apoyadas sobre pilotes»CCXXXII. Mende horretarako sa-
reak sikatzeko terrazak ere eraiki ziren, kordel fabrikak libre utzitako espa-
zioetan. 1953an etorri zen Ondarroako egitura eta irudi urbanoaren eraldaketa 
bortitza, katastrofe naturalaren bitartez. Urte hartako uholdeek Zubizarraren 
erdiko zutabea eraitsi zuten, eta ur-ertz historikoetako tradiziozko paisaiaren 
itxuraldaketa handia eragin zuten. Konponketak hamar urte itxaron beharko 
zituen, dagoeneko Ondarroako portuko antolaketaren plangintza orokorrak 
argia ikusten hasi ziren garaian. 1960ko hamarkada horretan erregimen fran-
kistari zerion erreforma eta berrikuntzaren espiritua nabaria zen portuen ho-
bekuntza eta zabalkuntzarako, nahiz eta ezinezkoa izan bete-betean aurrera 
eramatea. Flota guztia kanpoko portura lekualdatu zen segituan, eta aingura-
leku zaharrak baztertuta utzi ziren. Horrela, itsasadarreko ur-ertzek erabilera 
funtzionalak galdu zituzten, eta portuko plangintza globalak bere bidea ja-
rraitu zuen (erruz agertu ziren baliza-elementuak, argiztapena eta abar, gara-
biekin, muntaketa-zerbitzuekin edota baskularekin batera). 1970eko hamar-
kadako egitasmo horiek partzialki baino ez ziren azkenean aurrera eraman; 
1978an Zubizarraren eta elizaren arteko hegala eraiki zen eta, geroago, bar-
neko nasa utzi zen. Tradizioaren eta modernitatearen artean, hortaz, Erdi 
Arotik erabiltzen zen ainguralekua utzita ere ez zuen guztiz bere funtzioa 
galduko; gaur egun, batik bat kirolerako ontziak lotzeko erabiltzen dira, 
nahiz eta bizibide ekonomikoak (arrantza munduari loturikoak) kanpoko por-
tura izatera aldatu 1930eko hamarralditik hona.

XX. mende amaierako lanek batez ere portu inguruko trafikoaren kaosari 
irtenbidea ematea izan dute helburu; itsasadarraren bokaleko zubi berriak 
portuko sarrera zuzenak ireki ditu, nahiz eta ezinbestekoa izan 1887ko zabal-
guneko etxalde batzuk eraistea (kaien hobekuntzak ere XIX. mendekoak desa-
gertzea ekarri du). Barneko kaia kirol-ontzientzat egokitu da antzinako ain-
guralekuaren espazioan, eta, neurri batean, portuko irudi primitiboari buelta 
ematea eragin du.

«Ello, no obstante, no ha sido un obstáculo para ofrecer una prolonga-
da visión del proceso de desarrollo del espacio portuario ondarrutarra, que 
abarca desde los sencillos embarcaderos de madera aprovechando los are-
nales de la Ría hasta los más recientes muelles de tablestacado en hormi-
gón, sin olvidar aspectos tan trascendentes como el puente de Zubizarra y 
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sus argollas, la lengüeta de la Ribera o el atracadero de La Rentería. Todos, 
desde su perspectiva particular han ido contribuyendo a la formación del 
rico mosaico que es el puerto de Ondarroa»CCXXXIII.

Aurrerapen, geldialdi eta iragate garaiak tartekatuz, bizitza darion itsas-
bazterreko hiri-eremua da Ondarroako portua, denboraren iraganean sortu-
tako beharrizanen arabera antolaturikoa. Halaber, egitasmo bakoitza ga-
raiko pentsaera eta estetikaren barruan txerta liteke, bai materialen, bai 
estiloen eta baita eraikitze-tekniken esku-hartzearen ondorioz (egurra, ha-
rria, hormigoia…). Eboluzio horretan sekulako garrantzia izan du faktore 
espazialak ere, ezaugarri geografiko eta orografikoek zuzen-zuzenean bal-
dintzatu dutena.

Hiritartze-prozesu horretan, erabakigarria izan da Artibai itsasadarraren 
eragina Alfredo Morazaren ustez; Ondarroa egituratzen duen bizkarrezur 
horretako lau zubiak izan dira lau memento historikotako testigu. Lau etapa 
markatu dituzte herriaren historian eta bilakaera urbanoan antzinatasunari 
loturiko Zubizarrak (Erdi Aroko hirigune historikoa), Zubibarriak (moder-
notasunaren hasiera, alegia), ondorengo zubi mugikorrak (burdinaren arki-
tekturaren eta burgesiaren industria-hiriaren eredu XX. gizaldiko lehen ha-
markadetan) eta itsas aurreko zubiak (posmodernotasunaren sinbolo eta 
nazioarteko arkitekturaren ikurra Ondarroako ur-ertzen itxura gaurkotuan). 
Izan ere, Calatrava arkitektoaren zubiak lehen aipaturiko «estetika ezkutua»-
ren aurkako «ikono-estetika» adierazten digu, eta hiri-espazio historikoaren 
pertzepzioa zeharo eraldatzen du, begirada guztiak beregan biltzen dituen bi-
tartean, tradizioari loturiko objektu, eraikin edo paisaien estetika «simula-
kro»aren estetikarekin ordezkatuz:

«Como lo hicieron en otros momentos culturales, las obras públicas 
traducen hoy con eficacia esta actitud contemporánea en sus más recientes 
productos. Es la estética del icono. Buen ejemplo de esta actitud estética 
son los grandes equipamientos arquitectónicos y los puentes de autor. Estas 
obras desarrollan su aparato formal con gran expresividad respondiendo a 
una demanda ideológica de la iconicidad, un símbolo en sí mismo. Es ka 
materialización de una interpretación actualizada de la idea original de pro-
greso, reconducida ahora hacia sus aspectos meramente formales. Asociado 
a la innovación y a la posmodernidad, el progreso se materializa ahora más 
como símbolo que por sus verdaderas capacidades o funciones reales que 
están supeditadas en realidad a operaciones de promoción. Esta moderni-
dad formal posterga otros referentes estéticos posibles más reales y menos 
engañosos, también otras premisas estéticas relacionadas con los límites de 
lo simbólico y el mensaje público. Sorprendentemente, la obra icónica pú-
blica se justifica por dar sentido al lugar que parece carecer de él, supedi-
tados sus verdaderos valores, siempre más complejos y esforzados de de-
sentrañar, a la superficialidad de las actitudes colectivas del consumo. La 
estética actual de la obra pública en el entorno delata así el hueco momento 
cultural en que vivimos»CCXXXIV.
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«Ikono»aren estetika hori, neurri apalagoan eta XX. mendearen erdial-
deko jazarpen urbanistiko kontrolgabearekin batera, Bakioko ur-ertzen kon-
figurazioan igarri ahal izango dugu modurik argienean. Izan ere, Bakioko 
elizateak hartzen duen kostaldeko eremuan itsasoari hainbat harkaitz eta pe-
nintsula txikik erakusten diote muturra; Gaztelugatxeko Donibane da dene-
tan ezagunena eta sinbolikoena. Aldeak alde, beronen puntan Urgull men-
diko militar gazteluaren oso bestelako ermitatxoa badago ere, itsasbazterreko 
paisaia natural paregabeak eraginda ehunka bisitari eta turista hartzen ditu 
urtero. Hala ere, 1334an, Alfontso XI.a Gaztelako erregearen setioarekin go-
torleku izan zen denboraldi batez. Hemen ere, erlijioari loturiko monasterio 
eta komentuak izan ziren fenomeno urbanoaren lehenengo aztarnak, biztan-
leria finkatu aitzin zeuden baselizekin batera, Erdi Aroan aurrera joan ahala 
parrokia-eliza eta ondoren elizate bilakatuak, inguruan herrixka eratzen 
zutela.

Bakioko udalerriaren erdigunea ere Estepona ibaiak zeharkatzen du, So-
llube eta Jata mendietako errekastoen urak jasota. Nahiz eta Bakioko elizate 
zaharra itsasotik barnerantz dauden nekazari-lurretan eratu (hein batean itsa-
soari lepoa emanda, txakolina egitea tradiziozko lana zen, Donostia ingurue-
tako sagardoaren gisan), nolabait egokitua legoke ibaien ubidearen ingurue-
tan eraikitako udalerrien tipologiara, kostaldeen orrazean labarrak, badiak eta 
hondartzak tartekatzen dituztenetera. Alabaina, Bakiok portu-herri izateko 
eta arrantzan zein itsasoko laboreetan aritzeko baldintza ezin txarragoak izan 
ditu beti, zabal-zabalean iparrera begira dagoen hondartza luzeak itsason-
tzien sartu-irtenak galaraziko zituelako. Hondartza izango zen, beraz, 
XX. mendearen hirugarren herenetik aurrera Bakion bultzaturiko baliorik pre-
ziatuena, 1970eko hamarkadan udaleku bihurtu arte, kontrolik gabeko ateak 
ireki baizitzaizkion ordura arte inguru haietan gutxi ezagutu zen itsasbazte-
rreko hirigintza-garapenari. Bigarren mailako etxebizitzak ugaltzearekin, 
kostako beste herri askotan bezala, behin-behineko udatiar biztanleriak bete 
ditu itsasbazterreko hiri-espazio gehienak, antzinako egituraketa sakabana-
tuaren ordez. Baserriek ekoizpen-unitate eta ohiko jardueren suspertzaile 
gisa berei zegokien lekua galdu dute turismoarentzako prestaturiko itsaser-
tzeko urbanizazioaren mesedetan (lehenago aipatu dugun bezala). Eraikin 
motak eraldatu du, batez ere, Bakioko herriaren konfigurazio urbanoa, eta ez 
sorturiko zerbitzuek (hau da, eraikuntza bai baina zerbitzurik ez) edota jato-
rrizko populazioaren gorakadak. Bakioko itsasadarrean eta ia-ia hondartza-
ren gainean (itsasoari lurra irabaziz) hirigune berria sortu zen, ikaragarrizko 
espekulazio ekonomiko eta hazkunde desordenatuaren eraginez, eta paisaia 
erabat narriatuak baldintzatu zituen. Gaur egun, beraz, bi alderdi bereiz dai-
tezke: alde batetik, itsasbazterreko hiri-eredua, «desarrollismo»aren urteei 
dagokiona eta, bestetik, barrualdeko auzuneak, tradiziozko bizimodua laga 
eta asteburuetako eta oporraldietako biztanleen etxetxoak hartzen dituena 
(baserri munduko utopien eta arkitektura «neo-neoeuskaldun»aren berpiz-
kunde edo asmakizunarekin), eta denbora-pasarako nekazaritza berantiarre-
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rako tartea ere baduena. Kostaldean zein barrualdean, Euskal Herriko lurral-
dean geroz eta hedatuago dagoen urbanizazio eredu postmodernoa, alegia.

Nola edo hala, Bakioko itsasbazterrean tipologia arkitektonikoen nahas-
keta dakusagu: Donostian beste premisa batzuekin eta beste maila batean ga-
ratutako hirigintzaren parean, paisaiarekiko, elementu urbano adierazgarrie-
kiko eta, oro har, itsasbazterreko hirigintzan dautzan ikuspegi estetikoekiko 
atxikimendu askozaz urriagoarekin eta errekurtso eskasiarekin, nahiz eta no-
labaiteko presentzia izan duten bai barroko garaiko etxe handiek, bai Fran-
tziako bigarren inperioko estiloko jauregitxoek, bai klasizismo, eklektizismo 
zein modernismoaren eraginpean diseinaturiko txaletek eta baita zaharberritze-
mugimendu herrikoietan euskarritutako eraikinek ere («neo-euskalduna», 
«cottage» ingelesa, etab.). Hala eta guztiz ere, itsasbazterreko hiri-espazio 
mila aldiz kaotikoagoak utzi dizkigu Bakion XX. mendearen amaierak, uda-
tiar dirudunen modak, neurri batean bederen, eragina izan zuen arren:

«Bakion, batez be, Bilbotik etozan familia aberats egarik egoitza ba-
rriak egin ebezan, kostaldeko inguru honetan bigarren etxeak eregiteko 
joera handia egon zan aldian. Sasoiko etxeak egiteko mugimendu indartsu 
hau izan zan Bakioko parrokiatik itsasorainoko bide osoan estilo mota as-
kotako hainbat etxetzar egotearen arrazoia; ondoren etxeok gaur egun bide 
horren ondoan eginda dagoan errepidera be heldu ziran. Eraikin barri ho-
rreen ezaugarri nagusia kanpotik oso itxura desbardinetakoak izatea da, 
eraikintzarako eklektizismotik hasi eta joera historiko edo herrikoiko 
zaharbarrikuntzazaletasunagaz amaitzen diran estetika-irizpideak hartu 
ebezan eta. Kanpoko ugaritasun honek, ostera, helburu bera ezkutaten eban 
danetan, jabeen maila ekonomikoa, gizarte nagusitasuna edo ideologia bes-
teen aurrean agertzea. Gai honi jarraituta, esan daigun etxebizitza barri ho-
rreetariko gehienak egin ebezanak batetik erosotasuna eta bestetik jabeen 
“propaganda” nahiak uztartzen ahalegindu zirala»CCXXXV.

Bakioren bilakaera urbanoa antzinako herrixkaren izaeratik burges-
hirigunerainokoa izan da, eta hortik XX. mendearen bigarren erdialdeko hiri-
gintza kaotiko, nahasi eta kontrolik gabekora. Ikusi dugu egoera horrek nola 
baimendu izan duen itxura urbano konkretua, azkenaldiko itsasertz postmo-
dernoen egituraketara heldu arte, munduko edozein tokitan errepika daitezkeen 
antzeko adierazpen estetikoekin. Bestalde, Ondarroako ur-ertzetako hiri-
espazioari tradizioaren usaina dario oraindik, denboraren poderioz eraldaturiko 
itsas kulturarena; baina apustu egingo genuke gaur egun eskaintzen digun iru-
dian bizirik jarraitzen duela antzinako ondarearen presentzia sinbolikoak, irudi 
hori zeharo eraberritzen duten ikono enblematikoekin bada ere: Calatravaren 
zubia, alegia, beste elementu batzuk garaian garaiko ikur errepresentagarri izan 
diren legez (burdinazko zubi mugikorra). Izan ere, perspektiba orotatik, itsas-
bazterreko hiri-espazioari entitate postmodernoa emango liokeen arkitektura 
boteretsu horren marra uhintsuak sartuko lirateke, behin-behineko turistak egi-
niko argazki hipotetikoaren koadro txukunean.



282

Begi-bistan da Zumaia ere portu-hiri garrantzitsua izan dela, eta izaera 
horri eutsi diote ur-ertzetako hiri-espazioaren trazak eta ertz horietako ele-
mentu sinbolikoek. Eskala handiagoan, industriaren presentziak antzinako 
ontziolen bilakaera erakusten digu, kirol-portuak ainguraleku zaharraren me-
moriaren zirrikituak aktibatuko lituzkeen bezala. Oroimenaz mintzo, beren-
beregi itsasokoa ez den «oroimenezko mugarriak» ematen dizkigu Jabi Elo-
rriagak, uraren eta lurraren arteko borroka-toki den kanpoko dike handian. 
Muga horiek izaera natural bigunagoan sumatuko genituzke, beharbada, kul-
turalki, intuitiboki eta emozionalki Zarauzko edota Donostiako hondartza eta 
pasealekuaren muga urbanoetan. Hala ere, E. Asins-en eskultura-blokeek 
porlanezko kremailera gisa funtzionatuko lukete Zarautzen, Txillidak Donos-
tiako harkaitzetan berriro ere itsasoaren kontrolaezintasunaren aurrean koka-
tzen gaituen moduan. Eskala handiko eta txikiko harreman horien arteko lo-
turez eta erlazioez ere aritu izan gara, eta, zalantzarik gabe, ondorioen 
hurrengo atalean berreskuratuko ditugu horiek.
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9.17
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erabilgarritasunari gainjarriak agertzen zaizkigunean), 2009.

9.29. Ontziola zaharren arrastoak
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argazkia).
9.30. Zumaiako kai-mutur
hand ia ren  e ra ikun tzaren
zehaztasunak eta inguru
horretako i tsasbazterreko
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«La [ciudad] que habitamos, la que podemos ocupar, en 
la que podemos ser, en la que nosotros somos; esa es la ver-
dadera ciudad. Si esa verdadera ciudad previene, si cumple 
además desde su naturaleza espacial, con los propósitos que 
una obra de arte calcula y persigue, la ciudad verdadera, ma-
terialmente, es espiritualmente una obra de arte […]. La es-
tatua, por ejemplo, en mi línea experimental, se daría subor-
dinada a la arquitectura y a la ciudad, en ambos casos con 
formas de mueble y de uso personal, dentro. Fuera como ais-
lador metafísico, como vacío, solar, frontón y en los lugares de 
congestión precisamente y de necesidad de tratamiento y refu-
gio espiritual».

Jorge OteizaCCXXXVI

Harresiak jaurtitzeko baimena eman zietenean, poztasunez eta alaitsu 
abiatu ziren donostiarrak, egun hartarako hiriko agintariek antolatu zuten 
prozesio eta guzti, Santesteban maisuaren melodiak eta kantuak interpreta-
tuz. Antzeko bizipenak erakusten zituzten koadroak ohikoak izan ziren Euro-
pako Erdi Aroko hirigune harresituetan; haiek desagertzeak hiri-espazioa ga-
rai berrietako moldeetara zabaltzeko eta inguruko lurraldeetara hedatzeko 
aukera ezin hobea ziurtatzen zuen, hiri-barneko estutasunetatik at. Horrela, 
harri-jaustearen iskanbila eta zalapartak musika-soinu klasikoz zipriztintzen 
ziren. Hiri-zabalgune berriak izan ziren modernitatearen adierazle bikainene-
takoak. Harresiak galtzeak, beraz, antzinatik lepo gainean zeramaten harria 
birrintzea eta aire berriei ateak irekitzea esan nahi zuen; ospatu beharreko 
gertakaria, nonbait. Toki batzuetan beste batzuetan baino lehenago nabaritu 
zen modernitatearen taupada hirigintzaren alorrean, eta Donostian XIX. mende 
hasierako pasarte historiko traumatiko eta lotsagarriak (frantziar armadaren 
kontra espainiar monarkia zale atzerakoiek ingelesekin eta portugaldarrekin 
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zeukaten fronte bateratuak eragindako suteak) bizkortu zituen modernitatea-
ren hastapenak hirigintzan; ez zen horrela gertatu garai hartan Fernando VII.ak 
Espainian berrezarritako erregimen politiko absolutistan.

Hasieran Donostiako hiri zaharrak kostako harkaitzen oinetan topatu-
tako kokaleku estrategikoaz genionez, «la montaña de Sta. Cruz de la Mota 
esta rodeada de mar casi en toda su circunferencia, y solo se halla unida 
por una lengua de tierra muy estrecha, y en esta misma unión es donde em-
pieza la ciudad. El puerto esta también al pie del mismo monte»CCXXXVII. 
Donostia hiria Urgull mendiko gaztelupean sortu zen, itsasoak ia inguratu-
rik. Mendeak iraganda, itsasoari gerturatzen zaion zabalguneak, aldiz, ba-
diako lurralde paduratsuak izan zituen halabeharrezko agertoki. Bataren 
eta bestearen artean, hiri kontzeptua aldatu egin zela nabarmendu behar da, 
eta aintzakotzat hartu behar dira garai bakoitzeko beharrizan produktibo, 
ekonomiko eta kulturalak. Argi dago defentsaren beharra eroria zela jada 
XIX. mendearen erditik aurrera (errege-erregina katolikoek ordura arteko 
merkataritza-kokagunea gotorleku bilakatu zuten bezala), eta beste jar-
duera komertzial (lehenengo) eta turistiko (bigarrenik) batzuen menpean 
jarri zen hiriaren forma eta antolakuntza. Azkenik, turismoak bereganatu 
zuen indarrik gehien itsasbazterreko lehenengo lerroetara hurbiltzen zen 
hiri modernoan.

Alabaina, itsasoko eta ibaiko ur-ertzetara hurreratzen den hiri moderno 
horretan planteaturiko hirigintzak helburu jakin batzuk bilatu nahi izan ditu, 
eta jomuga horien fedea izan da gidari nagusi. Hirigintza teleologikoak, hor-
taz, hasiera baten merkataritza eta gero turismoa izan zituen helburu hege-
monikoak, eta horrekin batera garatu zen, hirigintzaren parean, asmo finko 
bati loturiko apaingarritasuna ere, «estetika teleologikoa» bailitzan: burge-
sia udatiarraren gustu estetikoa asebetetzeko, hain zuzen. Bilboko hiribil-
duaren eboluzio urbano historikoak lehendabizi merkataritza (Erdi Aroan), 
ondoren industria (modernitatean) eta, azkenez, turismoa (postmodernita-
tean) izan ditu, laburbilduz, garapen-motor garrantzitsuenak. Alegia, Bilbon 
premiazko lekua topatu zuen industriak itsasadarraren ertzetan, eta ez da se-
kula estali edo ezkutatu (azken boladan bultzaturiko «txeragabetasuna» ger-
tatu arte, behintzat). Izan ere, onura ekonomikoen isla sinbolikoa suposatzen 
zuen industriaren estetikak ere, burdinaren arkitektura enblematiko batzue-
tan agerian gelditu zen gisan; esate baterako, mundu mailan onarturiko on-
dare pieza esanguratsua den Portugaleteko zubi transbordadorea. Donostian, 
aitzitik, burdinaren arkitekturak edota eraikuntzako prozedura teknologiko 
batzuen erabilerak (hormigoi armatua) azaleko estalketak behar izan zituz-
ten (alde horretatik, lehen aipatu dugu ur-ertz horietako ikonoa den Maria 
Kristina zubia, besteak beste) revivalismoaren, eklektikotasunaren eta mo-
dernismoaren premisa estetiko eta ideologikoetara egokitzeko.

Donostian ere, merkataritza-hiriaz gain, industriak izan zuen garrantzia, 
Groseko eta batez ere Antiguako adibideetan ikusi dugunez. Udako hiri era-
kargarriaren bultzadak, ordea, eragin «itsusi» eta «desatsegin»aren irudiak 
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ezkutatu egin nahi izan zituen, eta kostaldetik barnealdera eraman. Kortaza-
rren zabalguneak, merkataritza-hiriaren ikusmoldea mantendu, eta ez zituen 
maitasun gehiegiz tratatu itsasoko eta ibaiko ertzak. Gerora, Urumea ibaiaren 
bokaleko kanalizazioetan, gustu estetiko burgesaren adierazpen arkitektoniko 
zein eskultoriko bikainenetako batzuk agertu ziren, aisialdirako hiri atsegin-
garri eta apaingarriaren sorkuntzan. Itsasadarrean gora, aldiz, industriak eta 
langile-auzoek paisaia barreiatuak eta nahasiak eratu zituzten, Donostiako in-
gurune metropolitarra barnealdeko lurretara hedatuz eta Bilbokoa itsasalde-
rantz luzatuz zihoan heinean. Alderdi geografiko eta produktiboek, hortaz, 
sano eragin dute natura-kultura lehia horretan Donostiako eremu metropoli-
tarraren eredua finkatzerakoan (Gipuzkoako nekazaritza-lurrei lotua), Bil-
boko metropoli industrialaren iruditik bereizita, nahiz eta, Donostian ere, 
kostako ardatzean Pasaiako badiara luzatzen den hiriak zeinu eta industria-
izaera ezkutaezina erakutsi. Pasaian daude Donostia «apaingarri» horren 
«atzealdeak» (baita Usurbilen, Hernanin edota Lasarte-Orian ere); tradizioa, 
portua eta industria hirutasun historikoa bilduko luketen espazioak dira, eta, 
neurri batean, berretsi egiten ditu Bilboko metropoli-eremu luzean Portuga-
leteko hiribilduak edota Sestao industrialak beteko lituzketen funtzio urbano 
zein sozial espezifikoak. Horiek lirateke begirada baldintzatzen duten «mu-
gako espazio» batzuk, muga urbanoak ez ezik muga moralak ere deskriba-
tzen dizkigutenak.

Itsasbazterreko biotopoek urrats bat aurrera egiteko hamar mila urte 
behar dituzten arren, ehun urtean hainbat pauso eman dituzte Euskal Herriko 
kostako hiriek. Donostiako hiri-espazio historikoan, Urumearen bokaletik 
Kontxaraino zihoazen kale paraleloek beste zazpi kale zuzenekin gurutzeak 
sortzen zituzten Erdi Aroko hirian. Santiagoren arkupetik Zurriolara heltzen 
zen luzera nagusiagoko kaleak baimenduko zuen hiriaren eta itsasoaren (por-
tuaren) arteko komunikazio zuzena. Komunikazio horretan, nabariak ziren 
arazo espazialak (moilako atearen estutasuna237, portuko eraikinen kokagu-
nea, etab.), eta behin baino gehiagotan oztopatzen zuten hiri harresituaren eta 
portu-hiriaren arteko bizikidetza.

Harresi horiek desagertzearekin bultzaturiko zabalguneak ere nekez 
balioztatu zituen ur-ertzak, hori berretsi dugu goiko lerroetan238, batik bat 
udatiar burgesiaren ezarpen masiboa gertatu arte edota Urumea ibaiaren os-
teko Gros auzoko urbanizazioa gauzatu arte, XIX. mendearen azken urtee-
tan hasi zena. Izan ere, zabalgunearen mugak (urarekin topo egitean) ez 
dira hiribildu zaharraren gisako mugak izango; harresien «parapeto»arekin 

237 «Lurreko atea» eta «Itsasoko atea» bereizten genituen, 1575ean ireki zuten «Gazteluko 
atea»rekin batera (oso bigarren mailakoa). Alabaina, harresien lehen garaian, zazpi ate omen 
zituen kanpoko espazioarekin komunikatzeko.

238 Badiarekin, San Bartolome mendixkarekin, Urumearekin eta Amararekin izan zituen 
lehen mugak; lehendabiziko itsas lerroko etxeek eta jauregitxoek lorategiak zituzten atzeal-
dean.
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topo egitean sorturikoak baino askoz zabalagoak eta haizetsuagoak izango 
dira. Abiada bizian, beterik zegoen XX. mendearen bigarren hamarraldirako 
zati handiena, zabalguneko espazio huts eskasak betetzen ziharduten bitar-
tean. Zurriolako zabalgunea eta hondartza sortzeak balio erantsiak eman 
zizkion Donostiari, eta Urumeako paduren urbanizazioak ere balio eran-
tsiak gehitu zizkion. 1813ko suntsiketaz geroztik, etxerik gabe gelditu zen 
jendearentzat etxola antzeko txabolez beterik izan genuen Kontxako hon-
dartza zenbait urtean239; XIX. mende amaieran eta XX. mendearen hasieran, 
ordea, udatiar bainularien kabinek Donostia oparoaren irudia eragin zuten. 
Aldi hartan, Kontxako badiaren beste erpinean, Antiguako auzo zaharrak 
hazkunde nabarmena izan zuen, industria-eremu izatetik (neurri batean, 
bertako errekastoek baldintzatua) nortasun urbano txukun eta burgesagoa 
izateraino. Gerra Zibilaren osterako Donostiako itsasbazterraren aurpegi 
berria definitu zuten, beraz, Gros eta Antiguako zona baliotsuek; Kontxa 
inguratzen duten ekotopo garrantzitsuenetakoak izatera iritsi ziren, kalitate 
eta estetika urbanoari begira, badia inguratzen duten mendixkekin batera: 
Igeldo, Mirakontxa, Urgull, Ulia. Horietako batzuetan, elementu teknologi-
koen bitxitasunak teknikaren estetika berriak agerrarazi zituen (funikula-
rra), hiriko «balio erantsi» horien kontsumitzaile dirudunentzat bederen; 
Bilbo inguruko meatze-lurretan, berriz, elementu horiek industriaren este-
tika petoa azpimarratzen zuten.

Izan ere, orduantxe konfiguratu zen gaur egun dakusagun Donostia hiria-
ren erdigune geografikoa; zabalgune-prozesuak ideia urbano, funtzional eta 
estetikoak kudeatzeko mekanismo bilakatu zirenean. Zabalguneko planoaren 
erretikulak bide-sareak, espazio publikoak, eraikin esanguratsuak (monumen-
tuak), etxebizitzak, zerbitzuak, industriagune aldenduak (ezkutuak) eta itsa-
sertzak eratu zituen, amaiera teorikorik gabeko lurraldearen arrazionalizazio-
saiakeran. Zabalguneak, beraz, irtenbide holistikoak eta bateragarriak eskaini 
nahi zizkien garaiko gizarteko ardurei, nahiz eta azken finean irtenbide erlati-
boak suertatu; plangintza proposatzen eta egiten zutenen eskuetan jarri zen 
nortasun politikoen eta pentsaera ideologikoen aplikagarritasuna eta, modu fi-
sikoan, plangintza horren tentsio funtzional eta estetikoetan agertu zen. Do-
nostiako kasuan, Bartzelonako Cerdà-ren ideietatik aldendua, Kortazar ez zen 
hain berritzailea izan; Cerdàk oso presente zituen komunitatearen helburu 
orokorrak; Kortazarrek, berriz, burgesia dirudunari nahi zuen irudi urbanoa 
eman zion, lurzoruen jabeek lortuko zituzten etekin oparoekin ongi konbina-
tuta. Edertasuna zen XIX. gizaldiko oligarkiaren ardura nagusietakoa, etekin 
ekonomikoekin, turismoarekin, higienearekin, argiztapenarekin eta aireztape-
narekin batera. Horrek guztiak oso ongi elikatzen zuen propaganda, bien bi-
tartean. Norabide aldakorreko muga urbano morfologikoekin, hiri nahiko trin-

239 Balio burges eta kontzepzio sozial urbano ororen kontra, etekin ekonomikoagatik man-
tendu ziren.
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koa eta bateragarria lortu zuten Kortazarren garaikideek eta ondorengokoek, 
eta lurraldearen konfigurazioan azpiegiturak liratekeen elementu batzuk ge-
rora mugarri garrantzitsu gisa berrinterpretatu zituzten, zabalgunearen baitako 
tipologia estetikoen artean.

Zabalgune horren azken faseetan, ikusi dugu nola jarraitu zuten Urumea 
ibaiaren ertzetako urbanizazioa, etorkizuneko metropoliaren adarra izango 
zen norabidean. Frantziako pasealekuan lorategi-hiriaren tipologia aurreikusi 
zuten hasieran (ibaiertzeko fatxada guztiak estetika monumentalarekin trata-
tuz: dorreak, kupulak, elementu apaingarriak, txalet-etxeak…). Era berean, 
Zurriola inguruko ekialdeko zabalguneak itsasbeheran agerian gelditzen zen 
hareatza desagerrarazi ostean, hiri-espazioa haztea ahalbidetu zuen240. Ardatz 
horren luzapenean oso garrantzitsuak izan ziren, aipatu legez, trenbidearen 
sareak eta komunikazio zein garraioko beste azpiegitura batzuk (errepideak, 
besteak beste). Horiek guztiek definituko zituzten, ia gaurdaino, Donostiako 
estruktura urbanoaren mugak (Kontxako badiak, berriz, muga natural higie-
zina ezartzen zuen). Zabalgune txiki horrek, alabaina, jarraipena izan zuen 
Kursaaleko eta Groseko zabalguneekin, eta itsasbazterretik Ulia azpiko Ate-
gorrietaraino heltzen zen.

Bidenabar, hiri-hedakuntza horiek Kortazarren planoaz bestelako espa-
zioak zituzten lehengai; guztiak ere, nola edo hala, itsasoari edota itsasada-
rrari irabazitakoak eta aurretikako presentzia arkitektonikoen gainean erai-
kiak ziren. Bai Grosen eta bai Antiguan industriak eta langileak zeudela ikusi 
dugu, eta horrek tresna urbanistikoen konplexutasun handiagoa ekarri zuen 
irudi homogeneoak lortzeko orduan (Kursaal-Gros-Ategorrieta partean tipo-
logiak aldatu behar izan zituzten, eta Ondarreta-Antiguakoa partzialki eraiki 
zuten). Espazio horiek garai hartan bereganatu zuten esanguraren lekuko, 
Kontxako itsasbazterreko estetikaren eta bizimoduaren baitako ekipamendu-
rik sinbolikoenak («La Perla del Oceano» bainuetxeak) baimena eskatu zuen 
Zurriolan ezartzeko, ezezkoa erantzun bazioten ere, eraikitzen ari ziren Kur-
saalarekin bateragarria ez zelakoan. Dena den, XX. mendearen bigarren ha-
markadarako, hirigintza-jardueretan Europako beste hiriburu handiekin kon-
para zitekeen eskala txikiagoko hiri-espazio orekatu eta aurreratua erakusten 
zuen Donostiak, elementu urbanoen trataera zaindu eta uniformeak kontuan 
hartuz gero (horien artean kaleak eta plazak, zubiak, pasealekuak, lorategiak 
eta parkeak, garraiobideak, argiztapena zein hiri-altzarietan agertzen ziren 
bestelako zerbitzuak).

Berriro ere, aurretiaz hobetsitako perspektiba horretatik begiratzen ba-
dugu, konturatuko gara arkitekturak eta hiri-altzariek ur-ertzetako espazio 
publiko urbano sinbolikoenetan garrantzi handiagoa lortzen dutela eskulturek 
eta ohiko monumentuek baino, eta, askotan, donostiar izaeraren irudizko 

240 Errepublikako gobernuak oniritzia emanda, 1880ko hamarkadan egin ziren obrarik 
adierazkorrenak.
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ikono bilakatzen direla. Izan ere, portuko altzariek izaera kultural, antropolo-
giko eta estetiko konkretuz janzten dute itsasbazterreko hiri-espazioa, eta 
funtzio anitzak betetzen dituzten elementuak agertzen dira. Portuan distan-
tzia jakinez eta erritmikoki errepikatzen diren lotura-puntuak (kanoiak, muti-
loiak eta bestelakoak) ikonografia adierazkorrez hornituriko baranda bihur-
tzen dira burges-hirian, edota portu historikoan barometroak direnak erloju 
monumentalak izango dira hondartzako lehen lerroetan (lau esferakoak, Do-
nostian). Jendearen usadioak eta errutinak ere aldatu egiten dira espazioaren 
arabera (arrantzaleen kaia, merkataritza- zein industria-portua, hondartza 
edo, gaur egun, kirol-portua). Itsasontzien antzinako masta-basoak, garabiak 
eta itsas nabigazioaren argiztapenerako dorretxoak, aldiz, lanpara modernis-
tak eta gainerako seinale bertikalak irudituko zaizkigu hiri modernoko urba-
nizazio-lerro esanguratsuetan, are eta sinbolikoagoak ur-ertzera hurreratu 
ahala. Ikusi dugu erdiguneko duintasunak, ostera, nola eragin zituen perife-
rietako transformazio izugarriak ere, zenbait autoreren ahotan ez ezik, pai-
saia kulturalaren gure pertzepzio eta interpretazio kultural estetikoan (paisaia-
ren etnografia diogun horretan) oinarrituta.

Itsasbazterra utzita, Amarako zabalgunean gora eginez, berau etenda gel-
ditu zela gogoratu dugu XX. mendearen 1940ko hamarkadara arte. Sintesi es-
kematiko gisa, lurraldearen estruktura antzekoa zuten Urumearen ertzeko za-
balgune horiek, elementu geografiko eta arkitektoniko berberen konbinazioak 
modu oso antzekoan garatuz, beti ere; hau da, itsasoko edo ibaiko urak man-
tentzeko murruak, ertzen tratamendua, lursail ortogonalen prestaketa —ahal 
izanez gero—, ur-ertzen errespetua, paisaiaren balio erantsien miresmena eta 
begiramena (turismoa erakartzeko), Kontxako itsas lerroarekin artikulazioa 
eta Urumeako ibaiertzen apaingarritasuna. Uste osoz defenda daiteke, une 
honetan, Kortazarren zabalgunearen osteko beste zabalgune historiko burge-
sek sentiberatasun handiagoa izan zutela ur-ertzekin (ez Urumearen arda-
tzean soilik, baita Grosen edota Antiguan ere). Noski, ordurako, hiri komer-
tzialaren eta turismorako hiriaren arteko eztabaida bigarrengoen alde zegoen 
jadanik. Aitzitik, zabalgune modernoen premisa teoriko estetiko eta filosofie-
tatik aldenduta, itsasoari eta ibaiari lurrak irabazteko proiektuak izan ziren 
geroko gehientxoenak. Denetara, han-hemenka igartzen ziren behin funtzio-
natu zutela ikusi zuten egitasmoen errepikapen nahiak ere; adibidez, Ulia az-
pitik Pasaiaraino itsasbazterretik abiatu zen Monpaseko errepidea, Paseo Be-
rriaren antzeko burutapenarekin. Hurrengo hamarkadetan, Donostiak 
metropoli itxura hartu zuen, alde batetik Pasaiara eta bestetik barnealdera 
bidean.

Oro har, Donostiak itsasbazterrean izan duen hazkundearen egituraketa 
konplexuaz aritu izan gara, beraz, ekialdetik mendebaldera doan Kontxako 
badiako kosta-lerro bihurgunetsuan, eta Urumearen arroak ere itsasoare-
kiko bizkarrezur gurutzatua ezarri du hiri-egituraren morfologian. Ikus-
puntu geografiko horretatik, bai Gros-Zurriola eta bai Antigua-Ondarretako 
espazioak gurutze horretan itsasoarekiko bornea markatzen duen ardatza-
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ren luzapena dira, eta estruktura horrek itsasoarekin sortuko lukeen para-
lelotasuna azpimarratzen dute. Ikuspegi urbanistikotik, konturatu gara es-
pazio horietan izan dela esku-hartzeen dentsitate eta maila gorena; askoz 
geroago sortu dira periferiako lehen koroetako «zirrikitu urbanoak», izaera 
desberdineko poligonoetan (langileen etxebizitzak, familia bakarrekoak, 
burgesak, etab.) baina ekotopo kaskarragoetan gorpuzturiko konurbazio 
hiriarekin (adibidez, Urumea ibaian gora etekin industrialetarako erabili-
tako lurzoruak). XX. mendearen 60ko hamarkadatik aurrera Urumearen er-
tzetako hazkundeak jarraituko badu ere, dispertsio handiagoko auzuneek 
gune berriak sortuko dituzte, garaiko plangintza partzialen filosofiatik era-
torriak.

Bestalde, ikusi dugu XX. mendearen 30eko hamarkadatik aurrera Donos-
tiak erabat galdu zuela udatiar turismoaren pisua; desagertu baino gehiago 
eraldatu egin zen, baina urrezko garaiak betirako itzali ziren. Badirudi ziklo 
historiko batek bere helmuga izan zuela gerra aurreko urte horietan. Garai 
beretsuan, jarduera ekonomikoek produzitzen dituzten fluxuak hobetsi ziren 
hiriaren egituraketan eta eraikuntzan, eta etxebizitzen merkatu espekulati-
boak ere indar handia bereganatu zuen Gerra Zibilaren ondorengo hamarka-
detan. Donostiako eta bere eragin esparruko antolamendu-planek eta probin-
tzia-mailako antolaketa-planek eragin zuten horretan; eta 1962an agertu zen 
Donostiako hiria antolatzeko plan orokorra. Ikusi dugu zonifikazioaren ere-
duak hiri barreiatua sortu zuela, lurraldearen egingarritasuna eta periferiak 
bizkortu zituela, erdigunearen balioak oraindik hor dirauen arren. Ikuspegi 
estetikoari dagokionez, ordura arte hiri-zabalguneek espazio historikoak 
gainjarri bazituzten, okupazio urbanoaren kontrolik gabeko hazkundeak 
hartu zuen indarrik handiena orduan. Horiek guztiak konpontzeko ahalegine-
kin idatzi ziren ondorengo hiria antolatzeko plan orokorrak (1970eko eta 
1980ko hamarkadetakoak, 1995ekoa, 2006-2008ko dokumentua —erabili 
duguna— eta etortzear daudenak).

Hiriaren hedapenak lehen aipaturiko ardatzen norabideak jarraitu ditu es-
fortzu handirik gabe: Urumearen ertzak eta Pasaiarekin lotura baimenduko 
duen korridorea, alegia, Udalak zailtasunez kontrola zitzakeen egitasmo pri-
batuen nagusitasunarekin. Kursaal-Gros-Ategorrietako aipaturiko zabalgu-
neak ere agerian utzi zituen XX. mendearen erdialdean arkitektura modernoa-
ren emaitza duin edo traketsagoak, eraikuntzako forma eta elementu arras 
desberdinekin. Beste muturrean, 1947an, Ondarretako kartzela eraitsi ostean 
ezarritako zerbitzu berriek Antiguarantz hurbildu zuten aristokrazia udatia-
rra, lehenagoko industriguneek eta langileen auzune batzuek bertan zirauten 
arren. Urumeako itsasadarraren ertzetan ere, Atotxa edota Egia auzoek langi-
leria eta industria batzuk biltzen zituzten, eta etxebizitzak gero eta ugaria-
goak ziren trenbideak eragindako lubakiaren segregazio erlatiboarekin. 
1940ko hamarkadaren hasieran, zabalgune-proiektua aurkeztu zuen Matxin-
barrena udal-arkitektoak: hurrengo hamarraldiko hazkundearen abiapuntua, 
alegia. Paisaian gertaturiko eragin estetikoak kontuan izanda, argi dago bi-
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koiztasun nabaria sumatzen dela Donostiako auzorik gehienetan: klase altuko 
biztanleriak ur-ertzetako espaziorik pribilegiatuenak dituen heinean, ur-ertz 
horietatik aldenduta gelditzen dira langileriaren auzoak, industriak edota az-
piegitura komertzialak; horrela adierazi dute hiri-espazioaren edota hiriko 
egitura geografikoaren ikuspegitik aldaketa horiek jorratu dituzten autore 
anitzek (ikus bibliografia eta hitzaurrea). Hala ere, kontrako norabideko mu-
gimenduak ere izan dira noizean behin; adibidez, Bidebieta eta Altza ingu-
ruko guneetan agerturiko kalitate handiko etxebizitzak (Pasaiako portu ingu-
ruko lurzoru kaotikoetan), Ametzagaina aldea (biltegi zahar eta tailerrak 
zeuden inguruan), Miramon aldeko paisaia ederrak, Uliaren magaleko arra-
kastarik gabeko urbanizazio zirrikituak241 eta, nola ez, Antiguako ardatzaren 
luzapena.

Nola edo hala, XIX. mendearen erdialde horretatik aurrera izan bazen 
ere, aldaketa urbanistikoek eragin bortitzak izan zituzten hiriaren izaera his-
torikoan. Piralak 1900ean esan bezala, «de plaza fuerte apartada de todo ca-
mino, pues ni carretera llegaba a su única puerta [sic], se ha convertido en 
pocos años, con legítimo orgullo de sus hijos, en populosa y bella ciudad de 
hermosos edificios, llena de atractivos e indiscutible y animadísimo centro 
de reunión de numerosa colonia veraniega»CCXXXVIII. Hitz gutxitan, plaza 
militar izatetik hiri turistiko izatera eginiko jauzia laburbiltzen digu auto-
reak. Hori izan daiteke Donostiako aldaketa kultural eta antropologikorik 
handienetakoa, alderdi urbanoan, estetikan eta artean ondorio ikusgarriak 
dituena. Izan ere, defentsarako gotorleku baino gehiago, lehen merkataritza
-gune zen hiria, eta merkataritza zen jarduera ekonomikorik garrantzi-
tsuena, XIX. mendetik XX. menderako tartean turismoko hiri bilakatu zen 
arte. Aldi hartan, ikusi dugu «Easo ederretik» desagertu egin zirela sektore 
industrialen argazki arbuiagarriak eta, horrekin batera, itsasbazterreko hiri
-espazio baliotsuenetatik hiriaren «atzealdeetara» baztertu ziren eraikin fisi-
koak, fabrikak eta lantegiak. Aldaketa horien guztien lekuko da Donostiak 
mende eta erdiko denbora tartean itsasoarekin garatu duen harremana kos-
taldeko eremuan (hondartzako lehen lerro eraikietan) eta baita Urumea 
ibaiarekin ere, bere bokale esanguratsutik barnealderantz (ibai ertzeko ur
-ertzetako hiriaren egituraketan). Donostiako ingurune metropolitarrak ere 
elementu berbera (ur gazi-geza) protagonista duen mugako eta borneko es-
pazioak egituratu ditu, itsasadarreko arroan eta Ulia azpiko badia bihurgu-
netsuetan (Pasaia).

Horren guztiaren oinarrian dago lurraldearen antolaketarako tresna era-
ginkorra eta plangintzen aldaketa etengabea. Gaur egun, eraldatu egiten da 

241 XIX. mendean, udatiar burgesiarentzat familia bakarreko etxeak aurreikusi ziren ber-
tan. Urbanizazio-egitasmoek ez zuten jarraibiderik izan, eta XX. mendearen azken herenean 
okupazioa oso eskasa zen artean. 1962ko hiria antolatzeko plangintza-jarduera globalak plan-
teatu ziren (1971n eta 1972an) eta baita Udalak onartu gabeko plangintza atalkakoagoak ere 
(1979-1980ko Plan Orokorra).
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epe luzerako plangintza estrategikoa kudeaketan oinarritutako tresna «arina-
go»ekin. Kudeaketa eta eraldatzea daude, beraz, plangintza moldaerrazen 
kultura berrian; baldintza ekonomiko aldakorrak, hain zuzen, interes priba-
tuei erantzuteko. Hor tartean agertzen da «proiektu»aren garrantzia, epe lu-
zerako planak utzita. Zurruntasun gutxiago izateaz gain, parte-hartzearen 
aukerak ere murriztu egiten dira, hierarkiaren eta «lidergo»aren eraginaga-
tik. Ekintza-marko horrek eraldatu egin ditu eredu espazialak ere kapita-
lismo aurreratuaren edo berantiarraren garaian, eta sistema ekonomiko glo-
balak zeresan izugarria izan du hiri-espazio «global»en antolakuntzan. 
Alabaina, sekulako esku-hartzeak aurreikusi dira, maiz sektore pribatuak ja-
san ezin dituenak. Ondorioz, argi ikusi da kudeaketa-tresna berrien beharra, 
eta horren argigarri da fundazio publiko pribatuen adibidea. Hau da, sektore 
publikoek fundazio horiekin lan egiten dute inolako kontrolik gabe, eta sek-
tore pribatuen mesedetan egiten dituzte lurraldearen antolaketarako plangin-
tzak ere. Horren adibide da lurraldearen plangintza sektorialak bereganatzen 
duen garrantzia, printzipioz lurraldearen antolaketarako artezpideen edota 
lurralde-plan partzialen azpian egon arren; jaun eta jabe bihurtzen da, azke-
nean, plangintza sektorial hori. Tresna oso malguak izaten dira, aldakorrak, 
merkataritza-ikuspegi ekonomikoak euren erara antolatzen dituzten balioekin. 
Kuantifikagarria ez denak ezin du funtzionatu merkantzia gisa eta, gainera, 
kostuak sorrarazten ditu ia beti.

Hala ere, ikuspegi ekonomiko horretatik, ezin daitezke kuantifikatu 
paisaiaren eta inguruneen bestelako balio natural, kultural, antropologiko, 
historiko edota estetikoak; espazioak balio-sistemak dira, mekanismo kon-
kretu batzuen arabera funtzionatzen duten sistema holistikoak, alegia, fak-
tore anitzen eragina kontuan hartuz. Jasangarritasunaren eta «garapen 
iraunkor»aren arteko kontrakotasun-erlazioaren eztabaidak ere badaude 
horren guztiaren atzean eta, batez ere, Cities proiektuaren ikusmoldea, lu-
rraldea beste era batera ulertzen duena, munduko hainbat hiri, erakunde eta 
unibertsitateren partaidetzarekin. Konurbazioaren (amaierarik gabeko ja-
rraitutasunean hedatzen den hiri-elkarketa) eta metropoliaren ideia gores-
ten da dokumentu horietan, baina apenas kontuan hartzen dira paisaietan 
gelditzen diren antzinako funtzioen arrastoak eta erabilera zaharren trazak 
(paisaiaren etnografiak islatzen digun kultura materiala eta ondarea), sano 
eraldatu edota zuzenean ezabatu direnak. Ez dira gauza horiek guztiak 
maila berean kokatzen eta, guri dagokigun maila apalagoan, itaun diezaio-
kegu geure buruari nola aldarrika daitezkeen gure hirietan, portuetan, ur-
ertzetako pasealekuetan eta bestelako hiri-espazioetan dauden elementu 
xeheak, oroimenaren gotorleku direnak eta kasik balio kuantifikagarririk ez 
dutenak. Galde genezake, adibide gisa, nola barnera daitekeen artelan pu-
blikoen, monumentu eskultorikoen eta hiri-altzarien afera gaur egungo 
plangintzetan, zein pisurekin, edota soil-soilik kontu estetikoa izan daite-
keen. Guztiak ere erantzun zail eta konplexua duten itaun sozialak, kultura-
lak eta antropologikoak dira, nonbait.
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Irakurleak eta, oro har, tokian tokiko espazioen «ikusleak» atera beha-
rreko «erantzun» horien artean lehen mailakoa litzateke itsas kulturare-
kiko atxikimendua. Euskal Herriko itsasertzean, zalantzarik gabe, Donos-
tia hiria izan dugu itsasoko kultura horren adierazpen urbano garrantzitsua. 
Batzuetan Bilboko ereduaren adibideekin parekatu eta, ondorio hauen au-
rreko azken atalean hurbildu gara kostako beste herri batzuen kasuetara ere, 
hiri-agertoki berriek eta paisaia urbanoetan garrantzitsu bilakatu zaizkigun 
azpiegiturek espazio fisiko eta sinbolikoak nola bereganatu dituzten kontu-
ratzeko, lekuan lekuko tradizioaren, ohituren eta kultura berezituen ordez. 
Bizkaiko Ondarroan edo Bakion ikusi ditugu itsasbazterreko irudi urbanoa-
ren aldaketa kulturalak agerrarazten dituzten eraldaketa estetikoak, eta, 
modu zehatzagoan, Gipuzkoako Zarautzen, Zumaian eta bereziki Pasaian, 
Donostiako inguralde metropolitarraren luzapen gisa. Horietan guztietan, 
industriaren paisaiek eta populazioa erakartzeak (Pasai Antxo, Trintxerpe…) 
edota itsasoari loturiko zerbitzuen eta aisialdiaren paisaiek (Zarautz, Zu-
maia) sano eragin dute, eta itsas kulturaren zeinu estetiko, ikonografiko eta 
antropologikoak modu ezkutu edo argiagoan diraute, postmodernitateko 
mutazio batzuekin bada ere (Ondarroako kasua, esate baterako). Itsas kul-
tura horren arrastoak, alabaina, zailtasun handiagoz aurkitu ditugu Bakio 
erako udalerri osoro turistikoetan edota Bilboko itsasadarreko hirigune in-
dustrial eta dentsitate handikoetan, Donostiako metropoliko tradizioarekin 
alderatzen baditugu (Paisai San Pedro, Donibane). Zarautzeko itsasbazte-
rreko ur-ertzean hiri-espazioaren (fenomeno antropikoaren) eta naturaren 
(hondartzaren) arteko mugen balorazioa komentatu dugu, eskultura-lerro 
esanguratsuarekin (E. Asins). Zumaian, dike handiko ibilbide eskultorikoaz 
gain (J. Elorriaga), hiri-egituraketaren eboluzioari gainbegiratu diogu, gaur 
egun zer-nolako paisaia urbanoa irudikatzera heldu den kontu eginez itsas-
bazterreko eta ibaia ertzeko ur-ertzetan; aisialdirako kirol-portua, adibidez, 
ontziola historikoen aldamenean gelditu da, itsasadarraren bokaleko padure-
tan inpaktu itzela eraginda.

Pasaian ere lau zona edo inguralde urbano, historiko eta industrial be-
reiz ditzakegu; horrekin batera, mendia eta itsasoa dira paisaiaren muga fi-
siko sinboliko bikoitza. Imanol Iraolak, Rosa García-Orellán-ek242 eta 
beste autore batzuek argi utzi digutenez, Pasaiako portu-espazioak, oro-
tara, gune postindustrialaren baldintza guztiak betetzen ditu (beste eskala 
batean, 1980ko, 1990eko eta 2000ko hamarkadetan Bilbon gertatu den gi-
san). Izan ere, birmoldaketa industriala jasateaz gain, eta elementu indus-
trial adierazgarriak mantentzeaz aparte, bertako jendarteak barneratuak 
dauzka industriaren kultura erakusten diguten irudi estetikoak: garabiak, 
itsasontziak, portuko instalazioak, fabrikak, biltegiak eta abar. Horren 

242 Pasaiako portu industrialean emakumeek izan duten ikusezintasunaz liburua idazten 
ziharduen R. García-Orellan antropologoak 2010. urtean.
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guztiaren atzetik, toki-espazioen memoriak atzeman daitezke; izan ere, 
memoriarik gabe lekuak koordenatu espazial abstraktuak baino ez lirateke 
(I. Iraola); katea teknologiko produktiboaren urrats soilak, edota «kontai-
ner»243 huts gisa agerturiko «ez-tokiak»244. Kontainer horiekin alegoria 
eginda, etorkizuneko etxebizitzak ikusten ditu autore horrek, Bilboko Zo-
rrotzaurreko penintsulan behin ezagutu genuen hirigintza-proiektu arkitek-
tonikoaren antzean.

Hiri industrialekin dugun zor historikoa berretsita, paisaiari atxikitako 
nozio kultural eta estetikoek kontrakotasuna agertzen dute Pasaian (Ulia 
eta Jaizkibelgo berdeguneetatik itsasoaren urdintasunera, edota portuko 
usain arreetatik industriak utzitako paisaia etnografikoen ondare material 
eta sentsazio estetikoetara), Euskal Herriko modernitatearen adibiderik 
adierazgarrienetakoa izaki. Mendebaldar kulturaren eta, hurbilago, Euro-
pako hiri-kontzeptu «harmoniko» eta «humanistiko»aren erronkak lehen 
aipaturiko «atzealdea» izan baldin badu Pasaia aldean, batez ere XX. men-
deko gertakizunen harian, XXI. mendea hastearekin batera hainbat egitasmo 
eta ideia hasi dira pizten Pasaiako eragile sozial, ekonomiko, politiko eta 
kulturalen artean. Horietako askok eragina izan dezakete hirigintzaren alo-
rrean, baina kontu egin behar da portuko aginteak duela zeresanik han-
diena, lursail gehientxoenak bereak dira eta. Ikustear dago, hortaz, zein 
bide jarraituko duen etorkizunean, azkenaldiko mugimenduak anitzak 
baina erdi hutsalak aurreikusten direla sumatzerakoan. Indartzen ari dira 
irudiari eta ikus-alderdiei dagozkien proposamenak, atzerriko teknikoen 
gonbidapenean edota maketa urbano ponposoen aurkezpenean gelditzen di-
renak, beste hiri postmoderno eta postindustrialetan ere atzeman daitekeenez. 
Bien bitartean, tximiniak ikus ditzakegu R. Ugarteren aingura-eskulturaren 
zulo geometrikoetatik, galzorian egon daitekeen portu-hiriko ondarearen 
lekuko. Kultura materialaren baitako ondare estetiko horiek berreskura-
tzearen funtsa ikerketa honetatik at badago ere, uste dugu ildo horretan 
koka daitezkeen lan-proposamenetarako eta bestelako hausnarketa akade-
mikoetarako atea irekita edo ibilbidea hasita utzi dugula oraingo honetan. 
Konforma errazak garenez gero, hurrena datorrenari utziko diogu lekukoa; 

243 I. Iraolak «etxe»aren metafora bezala erabiltzen ditu «kontainer»ak: mundu globali-
zatuko bazter orotan ikusten ditugulako, immigranteek zenbaitetan «zorigaiztoko etxe» mo-
duan erabiltzen dituztelako eta nortasun gabeko tokien estandarizazioa direlako (Pasaiako 
badiako ikuskizunaren parte estetiko garrantzitsua, gure kasuan). Nola edo hala, aipatu ere 
egiten ez diren «ez-toki» izatetik «identitate-leku» bilaka daitezke kontainerrak eragiketa 
horien ondorioz.

244 Beste batzuen artean, Marc Augé antropologoak hizpide zerabiltzan termino ezagunak 
ziren «ez-tokiak» edo «ez-lekuak» («no-lugares», «non-lieux»), postmodernitateko espazio ba-
tzuen kasurako (aireportuak, ezein garraiobideren geltokiak, supermerkatuak…). Lan honen 
markotik at gelditzen bada ere, ikus: AUGE, Marc: Los «no lugares». Espacios del anonimato. 
Una antropología de la sobremodernidad, Bartzelona: Geodisa, 1994. Originala: Non-Lieux. 
Introduction à une Anthropologie de la surmodernité, Paris: Seuil, 1992.
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gure ustez, norberaren lanaz gaindi egiteko kolektiboa litzateke delako 
afera, partekatu beharrekoa bederen.

Ondorioen atala bukatze aldera eta honaino esandakoarekin lotuta, 
Pasaiako ingurune metropolitarrean ez ezik Kontxako badian eta itsasada-
rraren ertzetan ondo atzematen ditugu Donostiako hirigintzaren etapak, 
garai bakoitzeko eta batez ere modernitateko garapen politiko eta kultura-
lari atxikiak. Lehen adierazi dugu Fleming doktoreari omenaldia egiten 
dion Txillidaren itsasbazterreko monumentu abstraktuak Donostiako ira-
gana ikusten uzten digula material konpaktuaren zirrikitu geometrikoeta-
tik; izan zitekeenaren ametsa (Santa Klara uharteko Maria Kristinaren 
monumentu zibikoa, burutu gabea) eta gorpuztu zenaren artekoa (Urgu-
lleko Bihotz Sakratua). Azken horrek, Txillidaren eta Peña Gantxegiren 
Haizearen orraziarekin batera, konnotazio estetiko eta monumentalak 
erantsi dizkio Kontxako badiako itsasbazterreko ardatzari, garai bakoi-
tzeko pentsaeraren eta ideologiaren berri ematen digutenak. Era berean, 
Santa Klara uharteko Maria Kristinaren monumentuak aurrekoaren ardatz 
perpendikularra eratuko zukeen Ametzagainako Oteiza eta Fullaondoren 
proposamenarekin. Eraiki izan balitz, Oteizak beti amestu izan zuen es-
kultura-arkitektura integrazioaren adibide bikaina lortuko zen, segurue-
nik, Ametzagainako hilerrian. Atal honen hasierako aipuan dioskunez, es-
perimentazio artistiko eskultorikoa arkitekturaren eta hiriaren menpean 
gelditu, eta orduantxe bereganatuko luke Oteizaren prozesu esperimental 
luzeak behin betiko zentzua, gerora nonahi agertu izan diren eskala han-
diko erreprodukzioetatik salbu: «la estatua, por ejemplo, en mi línea ex-
perimental, se daría subordinada a la arquitectura y a la ciudad, en am-
bos casos con formas de mueble y de uso personal, dentro. Fuera como 
aislador metafísico, como vacío, solar, frontón y […] refugio espiritual» 
(Oteiza). Hirigintzaren etapekin eta faseekin batera, partzialki imajinatu-
riko ikuskizun entzutetsu horrek begi-bistara dakarzkigu adierazpide ar-
tistiko eta estetikoen «etapak» ere, eskulturez gain hiri-altzari sinboliko 
eta esanguratsuen garapenarekin batera. Bestalde, monumentuez gain, es-
tatua erromantiko alegorikoen ugaritasunaz ere jabetu gara itsasbazterreko 
zein ibai-ertzeko estetika urbanoaren baitan (horietako batzuk burdinaren 
industrian eginiko piezak); estatua horiek gaur egungo paisaia postmoder-
noetan estetika abstraktuaren baitako figura batzuek izan dezaketen fun-
tzio sasiapaingarrien antzeko estrategiak eguneratzen dituzte. Era batean 
edo bestean, jendeak kokapen-estrategiak barneratuta ditu, nahiz eta balio 
estetikoak ustez aldatu.

Izan ere, ikus-estimuluen saturazioan tranpa hedonista ikusten zuen Otei-
zak, hiritarrari entretenigarriak eskaintzen baitzaizkio ikusle soil bihurtzeko 
ahaleginean, artearen indar transformatzaileaz ohartu gabe. Hiri-espazioaren 
tratamenduan, beraz, adierazpen estetiko eta plastikoetan, artearen garran-
tziak gorderik egon beharko du; eraikina arkitektura bihurtzen denean, or-
duan bilakatuko da hiria bera artelan, beti ere hiri-paisaia osotasun estetiko, 
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artistiko, urbanistiko eta arkitektoniko baten barnean ulertuz, eta, guri dago-
kigunez, itsasbazterreko eta ibai-ertzeko ur-ertzei eta muga-lerroei loturik. 
Bai hasieran (Donostiako bilakaeran, historiaurreko lehen hondakinak gogo-
ratzean) eta bai amaierako eranskinean genionez, «es el regreso del crómlech 
a la ciudad, [esa] “zona gris” como integración indivisible de escultura y ar-
quitectura»CCXXIX.
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«Al pie de la falda meridional del Monte Orgullo, llamado bulgarmente Santa 
Cruz de la Mota, esta situada la Plaza de San Sebastian, entendiendose de N. S. 
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su Cortina tiene una contraguardia con su foso, camino cubierto, Plaza de Armas 
y Glacis, habiendo un foso delante de la cortina y cara derecha del Cubo Imperial, 
que es mui elebado y tiene su Puente de piedra sobre el foso principal, dirijiendo la 
comunicación de Nabarra y Castilla por el ala derecha del ornabeque, en donde ay 
otro Puentecito de piedra que atrabiesa el foso del Ornabeque a la nueba Plaza de 
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Mota al alcanse de cañon, como se demuestra en el plano incluso del proyecto gene-
ral tomado por D. Ysidro Prospero de Borbon, aprobado por S. M. en el año 1726, 
adiccionado y aumentado por el director Don Phelipe Crame, y obstáculos que se 
presentan opuestos s la defensa de dicha plaza» (dokumentua), in: MEXIA 
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«Los navíos de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas eran de XXXVI. 
porte grande, conveniente para la travesía del Atlántico y para la rentabilidad de los 
viajes. […] Este comercio trasatlántico repercutió de forma notable en el puerto de 
San Sebastián sacándole de la postración en que se encontraba. […] Durante los 
primeros años la mayor parte de los navíos se cargaban en Pasajes. Este puerto, a 
pesar de la creciente colmatación de sus fondos, ofrecía unas condiciones de seguri-
dad mucho mayores que las de la dársena donostiarra. […] La situación del puerto 
donostiarra en 1727 era desoladora, tal como apuntan los informes del mismo Con-
sulado. Los muelles se encontraban derruidos, faltaban tinglados y almacenes y el 
tráfico era mínimo. La creación de una compañía mercantil que realizara el tráfico 
con Venezuela pareció a los comerciantes donostiarras una solución idónea para ac-
tivar el comercio. [No obstante] el decreto de 12 de octubre de 1778 dio lugar a la 
apertura prácticamente de todos los puertos españoles y, en definitiva, al libre co-
mercio. En 1785 aparecía un nuevo ente, la Real Compañía de Filipinas, y se daba 
por disuelta a la Real Compañía Guipuzcoana de caracas». AGUIRRE FRANCO, 
Rafael. Donostiako kaia / El puerto de San Sebastián, Donostia: Eusko Jaurlaritza 
(Garraio eta Herrilan Saila), 2001; 90.-91. or.

MUÑOZ ECHABEGUREN, Fermín. XXXVII. San Sebastián. La historia des-
conocida 1857-1966, Donostia: Txertoa, 2004; 170. or.

1900. urtean XXXVIII. XX. mendeari hasiera emanez idatzi zen liburuxka ba-
tean, Donostiak duela gutxira arte zeuzkan eraikin militarrez hitz egiten zen. Beste 
autore batzuen aldean, Ángel Piralak gogor salatzen zuen bai harresi-arrastoen eta 
baita Urgulleko gazteluko hondakinen presentzia ere, espazio atseginak eta entrete-
nigarri are eta erarkarriagoak zeuzkan hiri berritik ezabatu beharrekoak, antzinako 
«garai ilun»en testigu alfer baino ez zirenak. Goraipatu egiten zituen Donostiak 
urarekin zeukan harremana eta garaiko aurrerapenak, ur-ertzetako paisaiaren balo-
razioaren edota gauez argiztatua zegoen Kontxako badiaren ikuskizun aparta adibi-
dez, antzin-gotorlekuaren harri antzuen aurrean. Ikuspegi osoro modernoa eta hiri 
turistikoaren aldekoa atzematen da, beraz, Piralak 1900ean idatziriko esaldietan: 
«los atractivos artísticos del Castillo no existen; con verlo basta; ni siquiera hay 
en sus carcomidos muros recuerdo de importancia histórica; alguna que otra pie-
dra, con borrosos dibujos, quizá colocada allí al azahar; nada, en suma, que me-
rezca conservarse, y como todo en el Castillo es atrasado y vulgar, es muy triste 
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que sus deliciosos puntos de vista y sus pintorescos peñascos no pertenezcan ya al 
Ayuntamiento de San Sebastián; es lástima que no estén ya construidas casas y pa-
seos que sirvieran para admirar de día el inmenso horizonte del mar que desde sus 
alturas se distingue, lo que no sucede desde la Concha ni la Zurriola, y de noche 
para contemplar el fantástico golpe de vista que sin duda ofrecería la mole de 
Urgull, profusamente iluminado, espectáculo más bello que la actual misteriosa 
obscuridad en que se envuelve, muy propia del siglo en que se fundó su fortaleza, 
pero que tanto contrasta en el presente con los raudales de luz y alegría que de-
rrocha el Casino, la Alameda y la ciudad toda, de cuya cultura y vida parece se 
aparta al vetusto Castillo». PIRALA, Ángel. San Sebastián… op. cit., 104. or. 
(88. or. Jatorrizko edizioan).

SAMBRICIO, Carlos. «Pedro Manuel Ugartemendiaren proiektua Do-XXXIX. 
nostia berreraikitzeko», in: SAMBRICIO, C. (arg.). Donostiako alde zaharraren be-
rreraikuntza / La reconstrucción de la parte vieja de San Sebastián, Donostia: Do-
nostiako Udala. Ekipamendu Handiak, 1991; 125. or.

EZQUIAGA, José M.ª. «Donostiako berreraikuntzan Arautegi eta planua», XL. 
in: SAMBRICIO, C. (arg.). Donostiako alde zaharraren berreraikuntza, op. cit., 
194. or. 1792ko Cadizko ordenantzen formulazioak ere hor azpian dirau, batez ere 
fatxadaren konposaketa publikoari dagozkien eskumenetan eta eskubide «publiko»en 
urraketan.

SADA, Javier. XLI. Los puentes de San Sebastián, Donostia: Mitxelena, 2004; 
47. or.

MARTÍN RAMOS, Ángel. XLII. Los orígenes del ensanche Cortázar de San 
Sebastián, Bartzelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2004; 237. or.

«El proyecto de los ingenieros Vicente Machimbarrena y Miguel Ota-XLIII. 
mendi y los arquitectos Antonio Palacio y Joaquín Otamendi, de Bilbao, obtuvo el 
segundo premio. Como en el proyecto anterior, el puente se formaba de tres arcos 
escarzanos rebajados construidos de hormigón armado en el cuerpo de las bóvedas 
y sillería adosada en los frentes. En su decoración, se atribuía a los distintos colores 
de los materiales un papel importante: los arcos de impostas eran de caliza en tono 
azulado y los tímpanos de arenisca amarillenta. Rosetones y grandes medallones 
adornaban los arcos y destinadas a la colocación de las farolas se levantaban, en el 
centro del puente, cuatro grandes columnas». RODRÍGUEZ SORONDO, María del 
Carmen. Arquitectura pública en la ciudad de San Sebastián (1813-1922), Donostia: 
Sociedad Gupuzcoana de Ediciones y Publicaciones, Grupo Dr. Camino de Fustoria 
Donostiarra, 1985; 151. or.

SADA, J. XLIV. Los puentes de San Sebastián, op. cit., 54.-56. or.
ESPAÑOL ECHÁNIZ, Ignacio. «La estética de la obra pública en el en-XLV. 

torno como actitud cultural frente a la naturaleza», FABRIKART (Arte, Tecnología, 
Industria, Sociedad), Bilbo: Euskal Herriko Unibertsitatea, 2007; 69. or.

RODRÍGUEZ SORONDO, M.ª del C. XLVI. Arquitectura pública…, op. cit., 
188. or.

León Malleville, Constant Guillet eta M. M. Oger d’Ebose jaunek Do-XLVII. 
nostiako Udalari luzaturiko eskariaren atala. Javier Sadaren liburuan bildua: Los 
puentes de San Sebastián, op. cit., 74. or.

«Contrariamente a lo que pudiera pensarse, las primeras construccio-XLVIII. 
nes neogóticas españolas no surgieron en ámbitos religiosos, sino en el campo de 
la arquitectura civil, muy ligado a la moda de lo pintoresco y a la arquitectura de lo 
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efímero». FERNÁNDEZ D’ARLAS DE LA PEÑA, Alberto. «Una incursión en el 
patrimonio marítimo donostiarra. Las casetas de baño, germen de la arquitectura bal-
nearia», in: Itsas Memoria. Itsas Ondarea/Patrimonio Marítimo, Donostia-San Se-
bastián: Untzi Museoa, Gipuzkoako Foru Aldundia, 2009; 354. or.

«Lo neoárabe, que encontró en la arquitectura efímera su XLIX. “desidera-
tum”, fue un arte de valor virtual, de apariencias vistosas y emblemáticas, que per-
tenece claramente al mundo del pastiche, adecuado para crear un ambiente visual 
de sugestivas apariencias». FERNÁNDEZ D’ARLAS DE LA PEÑA, A. «Una in-
cursión en el patrimonio marítimo donostiarra…», op. cit., 357. or. Ondarretako 
hondartzan ere ba omen zegoen egurrez eraikitako beste bat, 1927. urte aldera; Lo-
reto azpiko zonatik hurbil zegoen eta, bertara heltzeko, zubitxo bat izango zuen se-
guruenik.

IdemL. , 362.-363. or.
IdemLI. , 366. or.
CASTELLS, L. «Easo ederra: 1864-1936», in: ARTOLA, Miguel (arg.). LII. 

Donostiaren historia (bertsio laburtua), Donostia: Nerea, Donostiako Udala, 2001; 
129. or.

SÁEZ GARCÍA, Juan A. «Patrimonio monumental», in: GÓMEZ LIII. 
PIÑEIRO, Javier; SÁEZ GARCÍA, Juan A. (arg.). Geografía e Historia de Donostia-San 
Sebastián, Donostia: Andrés Urdaneta Euskal geografi Elkargoa, 1999; 262. or.

CALVO SÁNCHEZ, María J. LIV. Crecimiento y estructura urbana de San Se-
bastián, Donostia: Grupo Dr. Camino de historia donostiarra, 1983; 281. or.

Oficina de Transformación Urbana/Office for Urban Transformation/Hiri LV. 
Eraldaketa Bulegoa, Bilbaoarte, Bilbo, 2008, 4.-8. or.

GRANDÍO, Yazmina. LVI. Urbanismo y arquitectura ecléctica en San Sebastián 
(1890-1910), Donostia: Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, Grupo 
Dr. Camino de Historia Donostiarra, Euskalerriaren Adiskideen Elkartea, 1987, 
30. or.

AGUIRRE FRANCO, Rafael. LVII. Donostiako kaia / El puerto de San Sebas-
tián, Donostia: Eusko Jaurlaritza (Garraio eta Herrilan Saila), 2001; 11. or.

«Una vez creado el Consulado de Mar de San Sebastián en 1682 y la LVIII. 
Compañía Guipuzcoana de Caracas en 1728 se acentuaron las acciones en pro de 
la mejora del puerto. El proyecto que para el Consulado realizara el arquitecto gui-
puzcoano Pedro Ignacio de Lizardi en 1773 se centraba en la posibilidad de ampliar 
la capacidad del puerto ya habilitado, creando una nueva línea de baluartes entre el 
baluarte se San Felipe, del sistema defensivo de la ciudad, y el extremo occidental 
del puerto existente. Encargado al efecto en 1774 el arquitecto Julián Sánchez Bort, 
director del proyecto de Arsenal del Ferrol, de la dirección de las obras de mejora 
del puerto y la Concha de San Sebastián, este recuperaría el plan de cerrar la bo-
cana entre Igueldo y la isla, al tiempo que proyectaba una solución similar a la de 
Lizardi para la ampliación del puerto existente. […] Se encontraban así las cosas 
cuando, con la llegada de estos nuevos tiempos, se ordenó de real orden en 1847 el 
estudio de las mejoras que pudieran acometerse en el puerto, iniciándose en 1851 
las obras conforme al proyecto del ingeniero Manuel Peironcely». MARTÍN 
RAMOS, Ángel. Los orígenes del ensanche Cortázar de San Sebastián, Bartzelona: 
Fundación Caja de Arquitectos, 2004; 35.-37. or. Donostian ez zuten ahaztuko hain 
erraz Igeldo mendia eta Santa Klara uhartea ixteko asmoa. Horixe baitzen funtsezko 
elementua Kontxako badia portu handi bilakatzeko edota Donostia udako hiri bihur-
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tzeko. 1856an ere, Wissocq arkitektoak nasa handi bat eraiki nahi izan zuen: «su pro-
yecto trataba de formar las dársenas ganando para el mar terrenos interiores y ac-
cediendo a las mismas desde un antepuerto suplementario al puerto actual. Las 
dársenas venían a implantarse en su mayor parte sobre arenales y marismas que 
formaba el río Urumea aguas arriba del puente de Santa Catalina y mediante un 
corto canal se unían al antepuerto proyectado sobre una reducida superficie de la 
bahía. […] En 1859, el ingeniero Manuel Estibaus desarrollaría la propuesta de 
Wissocq en un anteproyecto adaptado a las circunstancias concretas del momento, 
[y] a la vista del trazado del ferrocarril en construcción, adapta las nuevas dársenas 
sobre los arenales de la margen izquierda del Urumea a la alineación de aquél, con-
figurando un cauce para el curso del río hacia su desembocadura». Idem, 38, 47. or.

«La disposición de los andamiajes, grúas y demás medios auxiliares de la LIX. 
construcción de las obras, ha formado el objeto de un estudio detenido, puesto que 
de ellos depende la mayor o menor facilidad y economía en la ejecución de los tra-
bajos. […] A este respecto se ha ejecutado todo a lo largo del emplazamiento del 
muelle Cay-berri un andamiaje o puente de servicio cuyo objeto principal ha sido 
sostener la máquina, pero que después se ha utilizado para todos los demás traba-
jos. Se compone de cuatro filas paralelas de pilotes, clavados de diez en diez pies y 
fortificados con cepos y cruces de San Andrés. Sobre estas filas de pilotes van fuer-
tes largueros, y encima de estos barra-carriles del sistema americano, sentadas so-
bre zapatas, constituyendo un ferro-carril de servicio de doble vía. […] La grada 
que ha servido para las excavaciones va sostenida sobre dos plataformas. La pri-
mera es un gran bastidor de fuertes piezas de madera, montado sobre seis ruedas de 
doble reborde que circulan sobre los carriles de andamio. El bastidor, que tiene 
47 pies de largo por 16 de ancho (contadas ambas dimensiones de eje a eje de las 
piezas de madera que le constituyen), lleva tres traveseros armados también de ca-
rriles, sostenidos en cojinetes de fundición. Sobre estos carriles se sostienen con rue-
das de reborde la segunda plataforma, que es otro bastidor del mismo largo que el 
otro y de 12,5 pies de ancho. Encima de esta segunda plataforma se halla, cerca de 
uno de sus extremos, la máquina de vapor que da movimiento a la draga. Esta má-
quina es de las llamadas locomóviles, y está montada sobre cuatro ruedas, para que 
después de concluido su uso en estas obras pueda transportarse con facilidad a 
cualquier otro punto. Se halla ahora sólidamente fijada al tablero de la plataforma 
por medio de pernos y cuñas que sujetan las ruedas. […] Los pequeños ferro-carriles 
para transportes comunican por medio de la abertura provisional hecha en la mura-
lla. […] Este ferro-carril tiene una pendiente grande hasta la puerta provisional, 
como al subirla van los wagones cargados, se verifica en esta parte el transporte 
con caballerías, haciéndolo con hombres en todo el resto […] Los wagones que 
traen las cajas de hormigón pueden colocarse debajo de la grúa y ser suspendidas 
por un torno, que montado sobre ruedas de reborde, pueda tomar un movimiento 
trasversal por la vía de ferro-carril colocada en la parte superior de la grúa. […] 
Réstanos dar cuenta del método seguido para arrancar algunos pilotes que se había 
clavado en la primera campaña y que después han sido inútiles. Para verificar esta 
operación, se ha aprovechado la fuerza de la marea ascendente». PEIRONCELY, 
Manuel. «Medios auxiliares empleados en la construcción», Revista de obras públi-
cas, 7. zenbakia, III. liburukia, 1855; 73.-75. or. Rafael Aguirreren liburuan dago 
Peironcelyren artikulua: Donostiako kaia… op. cit., 25.-29. or. (bertatik hartu ditugu 
hemen adierazten diren atal hautatuak).
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MUÑOZ ECHABEGUREN, Fermín. LX. San Sebastián. La historia descono-
cida 1857-1966, Donostia: Txertoa, 2004; 10. or.

IdemLXI. , 16. or.
IbídemLXII. .
IdemLXIII. , 23. or.
IdemLXIV. , 78. or. Horrelakoetan, proiektuak edota aurreproiektuak aztertu 

beharreko batzordeak zuzenean baztertzen zituen edo aldaketak proposatzen zizkien 
eskatzaileei, beti itsasbazterreko hiri-paisaia bere horretan mantentzeko asmoz, ahalik 
eta eraldaketa txikienekin. Hala ere, proiektuek ekar zitzaketen aukerak ikusita, ba-
tzuetan batzordeak ideia alternatiboak planteatzen zizkion Udalari, honako paragrafo 
honek aditzera ematen digun moduan: «aunque esta Comisión es contraria al pro-
yecto, el Ayuntamiento debe agradecer al Sr. Palacio su proyecto que redundaría en 
beneficio de la Ciudad y los forasteros. Y la Comisión se atreve a proponer al Ayunta-
miento, que podría prestarse la aprobación si urbanizando la Isla en los términos 
ideados por el Sr. Palacio, construyese el puente metálico para la vía eléctrica, por 
encima de la restinga que une a la citada Isla con la tierra firme en la falda Oriental 
del Monte Igueldo. Y como sería muy fácil y cómodo llegar a la estación o punto de 
partida del ferrocarril aéreo sobre pilotes que se construyeran, por medio del actual 
tranvía y otra línea o ramal que atravesase el campo llamado de maniobras o playa 
del Antiguo, esta Comisión opina que solo en este sentido debe darse conformidad al 
proyecto del Sr. Palacio [Donostiako Udal Artxiboak]». Ibídem. Proiektua Udalari es-
kaini ziona Alberto de Palacio izan zen, gainera, 1890eko hamarkadan Bilbon Portu-
galete eta Areeta arteko zubi transbordadorea eraiki zuen ingeniari ospetsua.

Blanco y NegroLXV.  aldizkaria, Madril: 1913. Fermín Muñoz Etxabegurenek 
bildua; San Sebastián. La historia desconocida…, op. cit., 133.-134. or.

IdemLXVI. , 49. or.
«Es indudable que cuanto se haga en la actualidad en el Monte Urgull LXVII. 

en reformas y nuevo trazado de senderos, plantaciones, restauraciones de construc-
ciones ruinosas, etc. etc., ha de resultar estéril, pues salvo contado número de perso-
nas aficionadas al aislamiento y a los paseos, el Monte Urgull y sus indiscutibles be-
llezas y vistas que desde él se disfrutan, quedarían desconocidas e ignoradas por el 
núcleo principal de habitantes de la Ciudad y visitantes [Donostiako Udal Artxi-
boak]». Idem, 138. or.

IdemLXVIII. , 99.-100. or. (Donostiako Udal Artxiboak).
IdemLXIX. , 100.-101. or. (Donostiako Udal Artxiboak).

AGUIRRE, Rafael. LXX. Donostiako kaia… op. cit., 50.-51. or.
FERNÁNDEZ ALTUNA, José J. «Arkitektura industriala modernoa Gi-LXXI. 

puzkoan (1928-1939): tipologiak eta iturriak», Ondare 23, Donostia: Eusko Ikaskun-
tza, 2004; 327. or.

Donostiako itsasbazterreko hirigintzan betetzen duten funtzio konkretua LXXII. 
eta portu aldean egituratzen duten paisaia ezaguna kontuan izanda, egokia iruditu 
zaigu lehen esandakoa osatzen duten Rafael Agirreren hitzak ohar hauetan transkri-
batzea, luzea bada ere:

«El primer proyecto de Manuel Peioncely para reforma de los muelles fue ele-
vado a la superioridad en mayo de 1848 y en él planteaba la necesidad de edificar 
viviendas para las familias pescadoras, junto a la dársena. Hasta entonces, los pes-
cadores habían vivido “intra-muros”, antes y después del incendio de 1813. La re-
construcción de la ciudad, que aunque no siguió el plan de Ugartemendía, se hizo 
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según las estrictas normas dictadas por él consiguiéndose una notable estructura-
ción del espacio público y la ordenada edificación del conjunto. Sin embargo, no to-
das las casas tuvieron la misma calidad. Con el propósito de ayudar a los propieta-
rios menos pudientes la Junta ciudadana encargó en 1818 a Ugartemendía y 
Silvestre Pérez que “en las calles excusadas se hagan casas de menos coste que en 
las restantes calles” [Donostiako Udal Artxiboetako expedienteak: Portua atala]. 
Dado que los pescadores ocupaban el escalón más bajo, social y económicamente, 
es lógico suponer fueron inquilinos de estas viviendas, cuando se desmontaron las 
barracas o “texabanas” provisionales que habían ocupado tras el incendio de la 
ciudad. Dentro de cada edificio, la trama social se desarrollaba siguiendo un es-
quema de estratificación en altura en el que los pisos inferiores estaban ocupados 
por las familias más pudientes y los más altos, y en especial las buhardillas, por las 
de menos recursos económicos, entre ellas las de los pescadores. La autorización 
para la construcción de viviendas en el muelle se produce cuando existe ya una con-
ciencia clara de la inutilidad de las fortificaciones y de que su derribo es cuestión de 
pocos años. […] Se hallan hoy en otras condiciones por haberse construido cerca 
del puerto grandes edificaciones, destinadas especialmente para los pescadores, 
pero el cuarto bajo sobre estas casas es inhabitable por causa de la poca luz y 
mucha humedad que existe por hallarse adosadas al Monte Urgull, así que una parte 
se ha empleado en hacer almacenes y la otra que da al puerto, forma una galería 
cubierta. […] Las casas porticadas del muelle forman un núcleo urbano con una ti-
pología de vivienda que se repite sistemáticamente a lo largo de los casi 100 metros 
de fachadas sin variación y que describimos así: adosadas, de tres alturas la última 
abuhardillada, construida sobre pórtico con la intención de ubicar en los bajos los 
elementos de comercio y permitir desarrollar a cubierto trabajos relacionados con 
la actividad pesquera como el arreglo de redes o la salazón, así como potenciar la 
convivencia de sus habitantes en un lugar de encuentro agradable. Esta unidad de 
concepto, que no tuvo la Parte Vieja donostiarra en su reconstrucción, fue posible al 
poder disponer de un solar uniforme, de propiedad estatal, donde no existían previa-
mente más que unos almacenes y tinglados construidos de forma precaria». Aurreal-
deen aldaketen eta terrazen eraiketaren bidez transformatuz joan ziren denbora pa-
satu ahala, portuko etxe ilara guztiaren homogeneotasuna galduz eta horietako 
batzuk egituraren konfigurazioa aldatuz zaharberritzeko obrekin. Moilan bertan ere 
eraldaketa ugari gertatzen dira, lizentziarik ez zeukaten beste eraikin eta arkitektura-
txo batzuen. “Lo cierto es que la actitud del Ayuntamiento fue de permisividad. […] 
“El Ayuntamiento consintió las construcciones en el muelle sin exigir se atengan a 
las ordenanzas por considerar esta zona fuera del ensanche y por las circunstancias 
especiales que concurren en la misma” [Donostiako Udal Artxiboetako expedien-
teak: Portua atala]. Sucesivos expedientes nos marcan la colmatación de espacios en 
esta zona oeste del muelle donostiarra. Unos fueron dedicados a viviendas y otros a 
almacenes, pósitos y talleres. Lo cierto es que, a pesar de la falta de una norma ur-
banística clara, el conjunto responde a las pautas de lo que podríamos llamar “ba-
rrio de pescadores”. […] El bloque de edificios porticados […] ha permanecido re-
lativamente estable en sus 150 años de vida. No olvidamos, sin embargo, los 
proyectos elaborados en la década de 1880, de hacer desaparecer las casas “para 
ensanche de la zona del serviciop de muelles”, y el traslado de todo el barrio a la 
zona de los Juncales, en Ondarreta. […] Las casas no se derribaron y el paseo se 
amplió años más tarde sobre la zona del agua». Idem, 62.-67. or.
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IdemLXXIII. , 75. or.
«En 1905 la sociedad construyó en su actual emplazamiento un edificio LXXIV. 

de una sola planta, a ras del paseo [Kontxako beste ekipamendu batzuen gisan; bai-
nuetxea edota kabinak]. Era de madera, sobre espesos muros de mampostería. […] 
Las dársenas del puerto donostiarra, rebosantes de cargueros y lanchas de pesca, no 
tenían capacidad para albergar ni a una mínima parte de esta flota deportiva. […] 
Por ello, el Real Club Náutico se vio obligado a habilitar un lugar en tierra para la 
preparación y carena de los balandros, situándolo en la rampa que se forma entre el 
primer muelle y las instalaciones del club». Idem, 252.-253. or.

SÁEZ GARCÍA, Juan A. «Patrimonio monumental», in: GOMEZ LXXV. 
PIÑEIRO, Javier; SÁEZ GARCÍA, Juan A. (arg.). Geografía e Historia de Donostia-
San Sebastián, Donostia: Andrés Urdaneta Euskal Geografi Elkargoa, 1999; 259. or.

MUNFORD, Lewis. In: LXXVI. Arte vivo, Valentzia: Grupo Parpalló, 1958ko 
uztaila, 1. or.

LUENGO, Félix. LXXVII. San Sebastián. La vida cotidiana de una ciudad. De 
su destrucción a la ciudad contemporánea, Nafarroa: Txertoa, 2000; 54. or.

GRANDÍO, Yazmina. LXXVIII. Urbanismo y arquitectura ecléctica… op. cit., 
36. or.

MARTÍN RAMOS, A. LXXIX. Los orígenes del ensanche… op. cit., 56. or.
Ibídem.LXXX. 
«La zona del ensanche, lejos de ser indefinida como en otros pueblos, LXXXI. 

es bastante limitada por la configuración del terreno». KORTAZAR, Antonio. «Me-
moria descriptiva del anteproyecto de ensanche de la Ciudad de San Sebastián pre-
sentado al concurso con el lema “Porvenir”», in: A. Martín Ramos, Los orígenes del 
ensanche… op. cit., 271. or.

«Además de los paseos que proponemos a la orilla del río Urumea LXXXII. 
[…] hemos demarcado una gran calle con árboles que […] partiendo desde la 
cabeza del puente de Santa Catalina, y atravesando toda la nueva población, ter-
mine en la rampa que conduce al arenal. […] Lo que en tales casos exigen la 
higiene, la comodidad y el ornato público por un lado, y por otro las especiales 
circunstancias de la localidad». KORTAZAR, A. «Memoria descriptiva del ante-
proyecto de ensanche…», in: A. Martín Ramos, Los orígenes del ensanche… op. 
cit., 268.-269. or.

«Es sabido, que la Ciudad actual se surte por el río Urumea de LXXXIII. 
leña, carbón y algunas hortalizas. Cuando se haya canalizado el río y se inutili-
cen los puertos que hay ahora, habrá necesidad de otros, y a esta necesidad he-
mos ocurrido proyectando unos muelles en la parte meridional de la nueva pobla-
ción». KORTAZAR, A. “Memoria descriptiva del anteproyecto de ensanche…», 
in: A. Martín Ramos, Los orígenes del ensanche… op. cit., 270. or.

IdemLXXXIV. , 87, 100. or.
Kortazarrek egin zuen merkataritza-hiriaren aldeko apustuan bertan LXXXV. 

hasi zen turismoari egokituriko hiriaren hazia ernaltzen, biak ere ibaiko eta itsasoko 
uren presentziarekin loturik: «San Sebastián, por la naturaleza de las cosas, es y está 
llamada a ser cada vez más esencialmente mercantil [aunque] es y seguirá siendo 
probablemente un pueblo de baños y recreo en la estación de verano, por lo cual he-
mos atendido también a esta necesidad en una justa proporción». KORTAZAR, A. 
«Memoria descriptiva del anteproyecto de ensanche…», in: A. Martín Ramos, Los 
orígenes del ensanche… op. cit., 271. or.
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«La Aduana que para un pueblo mercantil es uno de los edificios más LXXXVI. 
importantes, debe hallarse en contacto con los muelles y con la línea del ferrocarril que 
una el puerto a la estación». KORTAZAR, A. «Memoria descriptiva del anteproyecto 
de ensanche…», in: A. Martín Ramos, Los orígenes del ensanche… op. cit., 270. or.

IdemLXXXVII.  67. or.
Idem, 126. or. LXXXVIII. «Proyecta una trama de alcantarillas accesibles in-

tercomunicadas que reproducen la forma de la malla de la calle. […] El arquitecto 
proyectaba dotar al sistema de dos compuertas que permitieran corregir los efectos 
desfavorables de las mareas vivas o de arrastre de sólidos que tal incursión provo-
cara, así como de un conducto de ventilación hacia el oeste que activara la corriente 
de aire en su interior». Ibíd. Ikusezinak izanda ere, lur azpiko azpiegiturek hiriko 
trazaren ehundura bera birsortzen zuten sarritan.

Ideologia guztietako donostiarrek, aldiz, ez zuten begi onez ikusten, LXXXIX. 
eta behe-mailako klaseei egin zien kalterik handiena, prezioen gorakadak okertu egin 
baitzuen haien bizimodua. «Hala eta guztiz ere, donostiar guztiek ez zuten aintzat 
hartu hiriak udatiarren artean zuen izen ona. Karlistek eta integristek gogotik kriti-
katu zuten jokoaren eta beste jolas batzuen zitalkeria. Nazionalistek —Engracio de 
Aranzadi, “Kizkitza”ren bidez— uko egin zioten kosmopolitismoari eta turismoari, 
haiei egozten baitzieten Donostiak bere euskal sena galdu izana. Sozialistek ere ez 
zuten batere begiko Donostia udatiarren hiri bihurtu izana, eredu industriala eta 
merkataria hobesten baitzuten Donostiarako». CASTELLS, Luis. «Easo ederra: 
1864-1936», in: ARTOLA, M. Donostiaren historia… op. cit., 136.-137. or.

MARTÍN RAMOS, A. XC. Los orígenes del ensanche… op. cit., 241.-243. or.
MUÑOZ ECHABEGUREN, F. XCI. San Sebastián. La historia desconocida…, 

op. cit., 105. or.
IdemXCII. , 106. or.
IbídemXCIII. .
«Las diversas clases del vecindario, por la naturaleza misma de las co-XCIV. 

sas y las necesidades de la vida, tienden, en general, a agruparse y localizarse en 
barrios distintos. Así que forman barrios de gente acomodada, barrios de obreros, 
etc etc. […] El segundo grupo, o sea el de la población flotante y de bañistas, se 
halla situado frente a la bahía, con vistas a la playa, y arenal destinado a baños. 
La primera línea de casas de este grupo será deliciosa para la estación de verano, 
si bien estará muy azotada en invierno por los vientos del Norte y Noroeste. Esta 
línea de casas tendrá cada una un jardincito por la parte de la fachada testera o a 
la que da a Oriente y Mediodía, cuyos jardines, a la vez que sirvan de entreteni-
miento a los bañistas, evitarán los vientos del Noroeste a las casas del centro del 
grupo». KORTAZAR, A. «Memoria descriptiva del anteproyecto de ensanche…», 
in: A. Martín Ramos, Los orígenes del ensanche… op. cit., 269. or.

LUENGO, Félix. XCV. San Sebastián… op. cit., 66. or.
Ibídem.XCVI. 
SÁEZ GARCÍA, Juan A. «Desarrollo urbano de la ciudad», in: GOMEZ XCVII. 

PIÑEIRO, J.; SÁEZ GARCÍA, J. A. (arg.). Geografía e Historia de Donostia… op. 
cit., 182. or.

RODRÍGUEZ SORONDO, M.ª del C. XCVIII. Arquitectura pública…, op. 
cit., 131. or.

MUÑOZ ECHABEGUREN, F. XCIX. San Sebastián. La historia descono-
cida…, op. cit., 117. or. (Donostiako udal-artxiboak).
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RODRÍGUEZ SORONDO, M.ª del C. C. Arquitectura pública…, op. cit., 
131.-32. or.

Udalak hondartzan kasernatxoak zeuzkaten langileen interes apalak defen-CI. 
datu zituen orduan, duela zenbait hamarkada existitzen zen paisaia tipikoa (antzina-
kotasunak ere eskubideak ematen zizkien, legediaren arabera), eta monopoliotzat 
hartu zuen bainuetxearen proposatzaileen jarrera. «De conceder al peticionario la 
concesión que solicita, se sigue en primer lugar un gravísimo perjuicio a los vecinos 
de esta Ciudad. Pocos serán los que ignoran que la playa de San Sebastián se halla 
casi toda ella ocupada por casetas de baño, desde muy lejana fecha, siendo en la po-
sición de la misma en la que se trata de construir el balneario. Los modestos indus-
triales, dueños de dichas casetas, que en la época estival consiguen a costa de ím-
probo trabajo, reunir algunas pequeñas ganancias, que les sirven para sostenerse 
durante el invierno, habrían de ver destruida la industria a que se dedican. Dichos 
industriales forman una clase numerosa y compuesta de vecinos de escasos medios 
de fortuna, y unido al gran número de personas que se ocupan de las faenas propias 
del servicio de baños, hacen que constituya un daño al interés colectivo del vecinda-
rio. Por esto la Corporación Municipal, atenta a proteger los intereses comunales 
amenazados, no puede menos que reclamar enérgicamente contra toda concesión 
que tienda a producir semejante daño. Esta concesión solicitada, lleva en sí el sello 
del monopolio, toda vez que con tres o cuatro concesiones de esta clase, la hermosa 
playa de la Concha sería patrimonio de otros tantos afortunados industriales. Otra 
razón para que se deseche el proyecto, es que hace más de veinte y más de cuarenta 
años que, ene l sitio donde trata de construirse el Balneario, tienen sus casetas y se 
dedican al servicio de baños los vecinos de esta Ciudad y según la ley de 1880, esta 
antigüedad da derecho a la continuidad de servicio. Otro perjuicio también graví-
simo, ese l que sufriría el Paseo de la Concha, solaz de los vecinos durante todo el 
año, y el Ayuntamiento está interesado en que todo el perímetro de los paseos que-
den siempre libres y expeditas las vistas del panorama del mar». MUÑOZ 
ECHABEGUREN, F. San Sebastián. La historia desconocida…, op. cit., 79.-80. or. 
(Donostiako udal-artxiboak)

Idem,CII.  69. or. (Donostiako udal-artxiboak)
IdemCIII. , 119. or. (Donostiako udal-artxiboak; azpimarraturiko esaldia autorea-

rena da).
AGUIRRE, Rafael. CIV. Donostiako kaia… op. cit., 59. or.

IdemCV. , 60. or.
«El noray se define como un sólido de revolución y su cabeza retiene la CVI. 

amarra únicamente por un reborde. Los bolardos son asimétricos respecto al eje 
vertical de su cuello y su cabeza ovalada y saliente retiene con mayor firmeza los 
chicotes de amarre». AGUIRRE, Rafael. Donostiako kaia… op. cit., 44. or.

IdemCVII. , 44.-45. or. (azpimarratutako zatia gurea da).
«En julio de 1895 se concede nueva licencia de grúa a vapor […] para CVIII. 

instalar en Kaiburu. En 1932 se instalaron dos grúas de mano […] una en Kaiburu y 
otra en el muelle nuevo. En 1934 se convocó concurso para el montaje de otras dos 
grúas de pequeña potencia, esta vez eléctricas, que no llegaron a instalarse. Una de 
las grúas a vapor instalada en 1895 permaneció activa más de sesenta años […]. En 
1955 se inició el proceso para su sustitución por otra a gasoil, sobre neumáticos, de 
la marca Nelson. Actualmente funcionan dos grúas, al servicio de la navegación 
deportiva. Fabricadas por G. H. Beasain». Idem, 55. or.
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IdemCIX. , 71. or.
IdemCX. , 109. or.
«El jardín, el parque, adquiere una especial importancia, a partir de me-CXI. 

diados del siglo XIX, lo estrechamente unido a las tendencias artísticas que informan 
la construcción de la casa, y esté sometido a la imaginación del que lo construye. No 
es por casualidad que aparezcan árboles exóticos, éstos, producen un efecto muy su-
perior en la imaginación del ciudadano, aporta un sabor romántico. Y así el jardín 
se integra perfectamente con la casa edificada». GRANDÍO, Yazmina. Urbanismo y 
arquitectura ecléctica… op. cit., 97. or.

RODRÍGUEZ SORONDO, M.ª del C. CXII. Arquitectura pública…, op. cit., 
159. or.

IdemCXIII. , 160. or.
GÓMEZ BELDARRAIN, Laurentino. CXIV. Donostia. Jolas parkeen historia 

posta txartelen bitartez / San Sebastián. Historia de los parques de recreo a través 
de la tarjeta postal, Bartzelona: Viena (Idazti), 2005, 68. or.

«Kursaal hitza Alemanetik dator. CXV. XIX. mendeko bainuetxeetan bezero agur-
garriek ez zuten atsegin tratamenduak eta sendaketak jasotzen zituzten bitartean as-
pertzerik. Kursaalak, hitzez hitz, sendatzeko gela esan nahi duen arren, biltzarrak, 
ikuskizunak, kontzertuak eta bezeroek nahi zuten era guztietako ekintza guztiak egi-
ten zituzten». Idem, 108. or.

IdemCXVI. , 95. or.
IdemCXVII. , 146. or.
IdemCXVIII. , 184. or. (azpimarraturiko hitza idazleari dagokio).

SAGÜES SUBIJANA, M. CXIX. Urgull… op. cit., 178. or.
IBAÑEZ, Maite; SANTANA, Alberto; ZABALA, Marta. CXX. Arqueología in-

dustrial en Gipuzkoa, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, 1990, 17. or.
IdemCXXI. , 260.-261. or.
GALARRAGA, Iñaki; UNZURRUNZAGA, Xabier; LÓPEZ DE CXXII. 

ABERASTURI, Anton; AZPIRI, Ana; ALKORTA, José M. Hiri zabalguneak Euskal 
Herrian, Gasteiz: Eusko Jaurlaritza (Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila), 2002; 
68. or.

CALVO SÁNCHEZ, María J. CXXIII. Crecimiento y estructura urbana de San 
Sebastián, Donostia: Grupo Dr. Camino de historia donostiarra, 1983; 94. or.

IdemCXXIV. , 96. or.
SADA, J. CXXV. Los puentes de San Sebastián, op. cit.; 28. or.
GRANDÍO, Yazmina. CXXVI. Urbanismo y arquitectura ecléctica… op. cit., 

55. or.
GALARRAGA, I.; UNZURRUNZAGA, X.; LÓPEZ DE ABERASTU-CXXVII. 

 RI, A.; AZPIRI, A.; ALKORTA, J. M. Hiri zabalguneak… op. cit., 186. or.
CALVO SÁNCHEZ, M. J. CXXVIII. Crecimiento y estructura urbana… op. 

cit., 292. or.
GÓMEZ PIÑEIRO, J.; LORES, Gaizka. «Geografía urbana», in: CXXIX. 

GOMEZ PIÑEIRO, J.; SÁEZ GARCÍA, J. A. (arg.). Geografía e Historia de Donos-
tia… op. cit., 171. or.

Revista de ArquitecturaCXXX. , Madrileko Arkitektoen Elkargo Ofíziala, 1963; 
57. or. eta ondorengoak. F. Muñoz Etxabegurenek bildua; San Sebastián. La historia 
desconocida…, op. cit., 158. or.

IdemCXXXI. , 157. or. (Azpimarratutako hitzak gureak dira).
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MUÑOZ ECHABEGUREN, Fermín. CXXXII. San Sebastián, el monte Ulía y 
arenales, ayer y hoy, Donostia: Dr. Camino Institutua, 2009; 334. or.

IdemCXXXIII. , 344. or.
IdemCXXXIV. , 56. or.

IdemCXXXV. , 89. or.
«El proyecto del Kursaal viene a arrebatar a este paseo, no solo su CXXXVI. 

mayor encanto sino a destruirlo por completo, porque edificando como se propone 
el concesionario con monumentales obras la parte más importante de su superficie, 
queda limitado a casi un pasadizo. […] La forma actual del paseo de la Zurriola 
debe respetarse, para que el Ayuntamiento, además de conservarlo para solaz del 
pueblo, lo tenga a su libre disposición, con objeto de celebrar en él certámenes re-
gionales, exposiciones provinciales, nacionales y otros espectáculos de fiestas». 
Idem, 95. or. Zurriolako pasealekuan eraikinek eragingo zuten oztopoaz, kezkati 
agertu ziren Udaleko zinegotziak ere: «El Sr. Laffitte presenta un escrito con su voto 
particular que dice: El Concejal que suscribe, tiene el sentimiento de disentir de sus 
compañeros de Comisión, en la manera de apreciar el proyecto de un Kursaal en los 
terrenos de la Zurriola. Toda población moderna, máxime si aspira a servir de mo-
delo como la muestra, debe mirar con especial predilección por el desarrollo de sus 
vías, plazas, jardines y paseos. La higiene y la policía ganan más cuanto mayor es-
pacio se roba a la edificación para construir anchurosas vías libres. Y así lo entien-
den los Ayuntamientos en general. El paseo de la Zurriola es un magnífico lugar, 
cuyo principal mérito consiste en que desde él se extiende la vista por la inmensidad 
del océano, hasta perderse en el horizonte. El Ayuntamiento ha invertido un conside-
rable capital en la construcción de este paseo que hoy vale muchos millones, consi-
guiendo dotar al pueblo de una soberbia avenida. Por sus dimensiones, es el único 
desahogo de la estrecha península sobre la que se asienta la hermosa Easo, que 
amontona ya excesivo número de edificios de gran altura en tan corto terreno. Se 
dice que el público tiene abandonado este ameno sitio y con esto se quiere justificar 
su desaparición. Cree el suscribí ente [sic] que el momentáneo abandono en que 
yace este paseo responde a circunstancias accidentales. El Ayuntamiento contribuye 
a esa preterición, porque lo tiene huérfano de atractivos. La gente concurre al Bou-
levard por la música, al parque de Alderdi eder por la orquesta y el forastero busca 
con predilección ésta. La Zurriola queda por lo tanto reservada para los días de 
grandes aglomeraciones, como las corridas de toros». Idem, 94. or.

IdemCXXXVII. , 93. or.
IdemCXXXVIII. , 129. or. (Donostiako udal-artxiboak)

SAGÜES SUBIJANA, M. CXXXIX. Urgull… op. cit., 179. or.
Antton Agirrek CXL. Tratado de molinología (1988) liburuan errota bikoitz ho-

rien berri ematen du, Txillardegik berak adierazten duenez. «Hala ere, errota zahar 
horren oroitzapena nolazpait gorde da gaur arte; “Lizarriturry-Rezola” fabrikaren 
lehenengo mende-urrena ospatzekotan lantegiak argitara zuen liburuxkan». 
ALVAREZ ENPARANTZA, José Luis (Txillardegi). Antigua 1900, Donostia: Gi-
puzkoa Donostia Kutxa, 1992; 198. or.

IdemCXLI. , 134. or.
IdemCXLII. , 86. or.
IdemCXLIII. , 86.-87. or. Zaratak eragindako kutsadura eta ondoez nabarmenaren 

zantzurik ageri da garaiko pasarteetan: «el motor funciona día y noche —idazten zuen 
José Loidi izeneko batek 1897an— produciendo ruído y trepidación tales que los ve-
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cinos amenazan con desalojar las habitaciones. […] La máquina empieza a funcionar 
a las tres de la madrugada, produciendo tan estrepitoso ruido y consiguiente moles-
tia, que se hace de todo punto imposible el reposo y descanso necesarios a tan altas 
horas de la noche […]. El motor produce un ruido ensordecedor y una trepidación 
que enteramente parece que estamos en perpetuo temblor de tierra». Idem, 87. or.

1917ko abenduaren 15eko txostena. CXLIV. Idem, 106. or.
Boletín de Información Municipal de San SebastiánCXLV. , 29/32. zenbakiak, 

1966; 32.-34. or. Fermín Muñoz Etxabegurenek bildua; San Sebastián. La historia 
desconocida…, op. cit., 159. or.

«Al preguntarle si no es de temer que Ondarreta se afee con esa serie CXLVI. 
de rascacielos, responde que Ondarreta, tal como está viene a ser una ciudad jardín 
anacrónica y la ciudad no puede sacarle una mayor rentabilidad turística. No obs-
tante, los rascacielos previstos tendrán muchos enemigos entre donostiarras que se 
sienten orgullosos de su ciudad. También París los ha tenido y ahora se eleva en 
Motparnase un edificio de ochenta pisos y se siguen elevando más rascacielos. Es 
una solución moderna que aprovecha al máximo los terrenos, conservando espacios 
libres. Los edificios elevados son admitidos generalmente por los entendidos en ma-
teria de urbanismo». Idem, 161. or. Promotoreak «soluzio modernoa» dioenean, eta 
hirigintzako adituek haize-orrazien alde daudela aho-betez ziurtatzen digutenean, le-
rro tartean irakurri behar da eta arkitektura modernoaren ideiak aurkitu behar dira 
hor zokoratuta, abangoardiatik eta arrazionalismo arkitektonikotik eratorriak eta on-
doren arkitektura internazionalak bere egindakoak. Alabaina, erabat galduta, espeku-
lazio ekonomiko urbanistikoen sabelean azpiraturik, gelditu ziren ideia horiek 1950, 
1960 eta 1970eko hamarkadetako mendebaldar arkitekturan, eta baita beste herrialde 
zein kontinenteetara esportatutakoan ere —batez ere hirugarren munduko metropoli 
handi eta hirigune berrietara—.

IdemCXLVII. , 111. or. (Donostiako udal-artxiboak).
CALVO SÁNCHEZ, M. J. CXLVIII. Crecimiento y estructura urbana… op. cit., 

163. or.
IdemCXLIX. , 280. or.

Udatiarrentzat Antiguako hondartza berreskuratzea zen justifikazio nagusia. CL. 
Horrez gain, eraikinaren estruktura eta eraikitzeko moduak deskribatzen dira, itsas-
bazterreko paisaiaren handitasuna goraipatuz, baina garaiko ohitura sozialak ahaztu 
gabe: «el extremo occidental de la playa conocida con el nombre de Playa del Anti-
guo, no ha solido utilizarse para baños hasta hace poco tiempo. Por las proximidades 
del Palacio de la Reina se han construido en sus inmediaciones gran número de ca-
sas de campo y sus moradores van a bañarse a dicha playa. En ella no tenemos un 
elevado muro al que poder adosar los diversos servicios en la forma que se proyecta 
hacer en la principal playa de la Concha, pero siendo necesario, se proyecta un edifi-
cio de madera apoyado en pilotes hincados en la arena, de forma que si fuera necesa-
rio, pueda ser alargado por sus extremos […]. El Balneario es de planta rectangular, 
dividido en dos partes, de caballeros y señoras, idénticas a las de la Concha. Se entra 
por una escalera situada en el eje menor del rectángulo, la cual da acceso a una ga-
lería situada en el frente del Balneario, dispuesta para que los bañistas puedan con-
templar el espléndido panorama que se divisa […]. A los dos lados, existen dos ram-
pas para bajada cómoda a la playa. La construcción será de madera y ladrillo, 
revestido de azulejo todas las dependencias que lo necesiten. Se pintará al óleo de co-
lores claros para que dé una nota alegre en el conjunto de la playa». Idem, 115. or.
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IdemCLI. , 64. or. (Donostiako udal-artxiboak).
MIGUEL, Iñaki. «Presentación», in: SADA, Javier. CLII. Los puentes de San 

Sebastián, Donostia: Mitxelena, 2004; 15. or.
SADA, J. CLIII. Los puentes de San Sebastián, op. cit.; 132. or.
GaurCLIV. , 2008ko abuztua.

RODRÍGUEZ SORONDO, M.ª del Carmen. CLV. Arquitectura pública en la 
ciudad de San Sebastián (1813-1922), Donostia: Sociedad Gupuzcoana de Ediciones 
y Publicaciones, Grupo Dr. Camino de Fustoria Donostiarra, 1985; 140.-141. or.

GALARRAGA, I.; UNZURRUNZAGA, X.; LÓPEZ DE ABERASTU-CLVI. 
 RI, A.; AZPIRI, A.; ALKORTA, Hiri zabalguneak Euskal Herrian, Gasteiz: Eusko 
Jaurlaritza (Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila), 2002; 207. or.

Donostiako kronista. Javier Sadaren liburuan bildua: CLVII. Los puentes de San 
Sebastián, op. cit., 88. or.

RODRÍGUEZ SORONDO, M.ª del C. CLVIII. Arquitectura pública…, op. cit., 
143. or.

CALVO SÁNCHEZ, María J. CLIX. Crecimiento y estructura urbana de San 
Sebastián, Donostia: Grupo Dr. Camino de historia donostiarra, 1983; 146. or.

IdemCLX. , 165. or.
ANTOLÍN IRIA, José E. CLXI. El proceso de urbanización del suelo rural 

(doktorego-tesia), Bilbo: Euskal Herriko Unibertsitatea, 1999; 62.-63. or.
REIZABAL ARRUABARENA, Gorka; GONZÁLEZ-AMEZÚA CLXII. 

CARRIÓN, Paloma; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Antonio. Pasajes, un puerto, una 
historia, Nafarroa: Junta del Puerto de Pasajes, Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo, 1987; 198. or.

HERRERAS MORATINOS, Beatriz. «Pasaia bere ondareaz», in:CLXIII.  
AA. AA. Pasaia. Iraganaren oroigarri, etorkizunari begira, Nafarroa: Untzi Mu-
seoa, Gipuzkoako Foru Aldundia, 1999; 242. or.

REIZABAL ARRUABARENA, G.; GONZÁLEZ-AMEZÚA CARRIÓN, CLXIV. 
P.; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A. Pasajes, un puerto… op. cit., 182. or.

ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes; ARRIZABALAGA MARÍN, Sa-CLXV. 
grario. Ur eta lur. Batzen gaituen ura/ El agua que nos une, Donostia: Kutxa Funda-
zioa, Nerea, 2003; 24. or.

PÉREZ ALDASORO, Pío; ELBERDIN, Josu. «Udalerriaren sorrera eta CLXVI. 
nortasuna», in: Pasajes, un puerto, una historia… op. cit., 196. or.

REIZABAL ARRUABARENA, G.; GONZÁLEZ-AMEZÚA CA-CLXVII. 
 RRIÓN, P.; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A. Pasajes, un puerto, una historia… op. 
cit., 10. or.

IdemCLXVIII. , 181. or.
VON HUMBOLT, Karl Wilhem. «Pasajes, 1801», in: AA. AA. CLXIX. Pasaia. 

Iraganaren oroigarri, etorkizunari begira, Nafarroa: Untzi Museoa, Gipuzkoako 
Foru Aldundia, 1999; 414. or.

UNSAIN AZPIROZ, José M. «Literatura, irudia eta oroimena», in: CLXX. 
AA. AA. Pasaia… op. cit., 262. or.

1909ko CLXXI. Guia ilustrada para el viajero en San Sebastián. UNSAIN 
AZPIROZ, J. M. Idem, 314. or.

SALAVERRÍA, José María. «Visión de pueblo antiguo», in: AA. AA. CLXXII. 
Pasaia… op. cit., 427.-428. or. XX. mende hasierako industrialdeen eta udatiarren hi-
rien artean sortutako bikoizketa horrekin kontrastean, Gipuzkoako beste bazter ba-
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tzuk goraipatzen zituen: «junto al ruido y humo de las villas industriales, cerca de 
los alegres y mundanos pueblecillos de la costa, apartados de la vanidad turista y 
veraniega, los viejos pueblos vascos duermen su sueño de lejanos siglos, al amparo 
de su grande iglesia y rodeados de solemnes montañas» Ibídem.

URABAYEN, Félix. «Pasajes, moderno Pireo», in: AA. CLXXIII. Pasaia… op. 
cit., 429.-430. or.

GUERRA GARRIDO, R. CLXXIV. La mar es mala mujer, Madril: Círculo de 
Lectores, 1991, 32. or.

SÁEZ GARCÍA, Juan A. «Infraestructuras y equipamientos», in: CLXXV. 
GOMEZ PIÑEIRO, Javier; SÁEZ GARCÍA, Juan A. (arg.). Geografía e Historia de 
Donostia-San Sebastián, Donostia: Andrés Urdaneta Euskal Geografia Elkargoa, 
1999.

1803ko dokumentu historiko batek ematen digu Pasaiako portuak CLXXVI. 
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