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1 Sarrera: begirada bat atzera 

Lan honen helburu nagusia gure kulturan alde batera utzi den zati bat 

aurkeztea da, zehazki hilerri modernoen jatorria eta bere irudikapena Bilboko 

adierazle nagusienean: Vista Alegre Bilboko udal hilerria. Zamudio-Derion 

kokatuta dago eta lan honetan zehar leku hau hautatzearen arrazoi historiko 

ezberdinak aurkeztu eta azalduko dira. 

Hilerri modernoen sorrera XVII. mendeko Arrazoiaren Aroan hasi arren, 

atzerago eman behar da hauen jatorri historikoaren ikuspegi orokor bat izateko, 

Antzina Erromako garaira zehatz mehatz, non biztanleriaren erlijio nagusia 

paganoa zen eta kristautasuna jazartuta eta debekatuta zegoen. Baina egoera 

hau 313.urtean aldatu zen Milaneko Ediktuarekin eta Konstantinoren Bakearekin, 

kristautasuna Erromako erlijio ofiziala bilakatuz. Erlijio berria klandestinitatetik 

irten zen eta Europan zehar zabaldu zen heriotzarekiko kultura eta jarrera zehatza 

sortuz komunitatean. Baina pentsaeraren oinarria ez zen berria, baizik eta 

sinesmen, pentsaera eta tradizio ezberdinetan oinarritu ziren eta mitoz, tradizioz, 

erritoz eta irudiz betetako mundu erlijioso bat garatu ahal izan zuten, lurralde 

erraldoi horretan zehar zabaltzeko gai izan zena.  

Denbora aurrera egin ahala mundu hori eraldatzen joan zen eta errito 

guztiak aldatzen joan ziren. Azpi zoruan klandestinitatean lurperatzetik 

kristautasunera bihurtutako patrizioen ondoan lurperatua nahi izatera pasatu 

ziren, hauek kasu batzuetan martirtzat hartzen zituzten eta. Beraiekin eta beraien 

erlikiekin hurbiltasuna babesa ematen zien heriotzaren ondorengo bizitzarako 

bidaian eta arimak beste aldera heltzera laguntzen zituen. Puntu hauen inguruan 

kokagune asko eraiki ziren eta martirrarekiko hurbiltasuna ondasun preziatua 

bihurtu zen erlijioren barnean XVIII eta XIX. mendeak arte. 

Erdi Aroan zehar martirraren babesgarritasunaren ideia mantendu zen eta 

garai horretan eliza eta tenpluak ezarri ziren. Behe-kleroak fededunen elizen 

barruan lurperatze nahia onartu zuen arren, onarpen hau lurperatzea zekarren 

etekin ekonomikoek eragin zuten batez ere. Hala ere, elizako goi-mailako 

botereak behin eta berriz debekuak bidaltzen zituzten pertsonek lur sakratua 

profanatu ez zezaten. Baina tenplu barruan lurperatuen eskubide eta kategoria 

sozialak ezartzen joan ziren, barruan lurperatu ahal ziren klaseak zabalduz. Are 

gehiago, garai batean tenpluen barruan lurperatzea debekatzen zuen arauaren 

indargabetzea erosi ahal izan zen. 
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Hildakoarekin hurbiltasunaren joera hau XVIII. mendera arte mantendu zen. 

Arrazoiaren Aroan hirigune eta elizetan lurperatzearen arriskuak nabarmentzen 

zituzten kritikak agertzen hasi ziren. Ilustrazioa, jakintza berriak eta aurrerapen 

zientifikoek mendeetan zehar ezarritako tradizioak eta pentsaerak zalantzan jarri 

zituzten. Horrela, paradigma berri bat agertu zen eta hilerriak hiriguneetatik 

ateratzeko prozesu berri bat zabaldu zen. 

Hala ere, aldaketa hauek Espainian mende bat beranduago garatu ziren. 

Atzerapen ekonomikoa eta Europako korronte aurreratuekin erakundeen lotura 

eza elizak zuen garrantziarekin eta Antzinako Erregimenetik etorritako 

pentsaerarekin bat egin zuten. Ondorioz, burgesiaren pentsamoldea beste 

herrialdeetan baino apurketa txikiagoa izan zuen. Lotura ez egon arren, baziren 

pentsaera berriarekin bat egiten zuten burgesiaren talde batzuk, eta hauek 

elkartasun berriak sortu zituzten sartu berriak ziren ideia horiek sustatzeko. 

Elkartasun hauetatik zaharrena Errege Euskalerriaren Adiskideen Elkartea (Real 

Sociedad Bascongada de Amigos del País) izan zen. Solasaldien eta hezkuntzaren 

bidez hedatzen zituzten beraien ideiak, hau da, zientzia ohizko bihurtu nahi zuten. 

Horrela, beraien ideologia zabaldu zuten eta garrantzitsuak ziren jakintasunaren 

guneak alde batera utzi zituzten: eliza eta unibertsitatea.  

 

 
2. irudia: Errege Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen logoa eta bere egoitza Insausti Jauregia. https://bit.ly/2JSm3af 
eta https://bit.ly/2McraDy  

 

Pentsaera aldaketa hau eta arrazoi historiko zein instituzional ezberdinek 

hilerriak hirietatik ateratzeko prozesu baten sorrera erraztu zuten. Pentsaera 

berriaren sustapenak ez zituen hilerrietan bakarrik aldaketak ekarri, baizik eta 

hiriek burgesiaren kezken ispilu bihurtu ziren, zabalguneak proiektatu eta eraiki 

zituzten, langileak hiri-ingurutik kanporatu zituzten eta hiriek berregituratze 

prozesu bat hasi zuten, gaur egungo hirientzako oinarriak ezarriz.  

https://bit.ly/2JSm3af
https://bit.ly/2McraDy
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Prozesu guzti hau Vista Alegre-ko hilerriaren diseinua eta eraikuntza sustatu 

zuen XIX eta XX. mendeetan. Bilbo berri baten jaiotzaren islapena da hiribilduaren 

auzo guztiak, bai aberatsak bai txiroak, eta bere pertsona ospetsu guztien 

oroimena hileta-leku honetan baitaude. Horregatik hilerria Bilboren bikoitza dela 

esan daiteke.  

Agintariek eta burgesiak hiribilduaren osasungarritasunean lan egiten hasi 

zirenean, hiria bere egitura aldatzen ari zuen industrializazio prozesu baten 

barruan zegoen. Gainera, aldi honetan zehar, industrializazio prozesuak, guduek 

eta izurrite ezberdinek eragin negatiboa izan zuten heriotza-tasan, honen 

handitzea nabarigarria izanez. XIX. mendean hiribilduan eragin handien izan 

zuten gatazkak hiru Gerra Karlistak izan ziren. Hauek Bilbo setiatu zutenean 

bukatu ziren eta gizartearen aldaketen islapena izan ziren. Herrialde liberaletatik 

etorritako pentsaera berriek Antzinako Erregimeneko ikuspegia garaituko zuten. 

Pentsaera hau tradizionalagoa eta finkoagoa zen landa-eremuetan behe-kleroa 

zuen indarra zela eta.  

Testuinguru honetan hiribilduaren barruan zeuden hilerri guztiak eta 

beraien inguruak betetzen hasi ziren, metaketak eraginez eta osasungarritasuna 

arriskuan jarriz. Egoera konplexu hau talde ilustratuen kritikak erakarri zituen eta 

agintariek osasungarritasunaren egoera ahalik eta lehen konpondu nahi zuten 

arren, XX. mendera arte itxaron behar izan zuten arazo guztiak behin-betiko 

konpontzeko.  

Arazo hauek zirela medio Vista Alegreko hilerria jaio zen, hilerri berri bat 

hiriaren barruan zeuden hilerriek eragindako osasun-egoera hobetzeko eta 

hiribilduaren etorkizuna aurkezteko, gaur egun oraindik gertatzen ari den hiri-

eraldaketa aurreikusiz. Heriotza-lekuaren diseinuaz arduratu zen arkitekto 

nagusia Edesio de Garamendi izan zen eta bere aroko legeria eta korronte 

aurreratuenak jarraitu zituen proiektua aurrera eramateko. Gainera, momentu 

horretan hirian ezarrita zegoen eklektizismoan oinarritutako korrontea erabili 

zuen. Nahiz eta diseinu originala berea izan, ezin izan zuen bukatuta ikusi, 

lehenago hil baitzen. Horregatik, proiektuaren autoretza tradizioz bere 

laguntzaileari eman zaio, Enrique Epalza.  

Baina hilerriaren bilakaera eta bertan etengabe egindako lurperatzeak XIX. 

mendetik aurrera hiribilduaren historia, artea, kultura eta gizartearen garapena 

miresteko leku pribilegiatu bat sortzen du. Hilerriak gure gizartean maiz 

ahaztutako ondareak izan arren, berreskuratu beharko lirateke. Askotan hiriaren 
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toki garrantzitsuak dira ez bakarrik hildakoen bizilekua izateagatik, baizik eta, 

poliki-poliki, bizidunek ere gozamenerako lekutzat har dezaketelako.  

Hemen eskaintzen den lan honetan hilerrien sorreratik Bilboko Udal 

Hilerriaren eraikuntzara arte egondako prozesu guztia azaltzen eta atal 

garrantzitsuenak xehetasunez aurkezten saiatu da. Irakurlearen eta gizartearen 

pentsaera zabaltzea du helburu, askotan hilerriak heriotzarako lekuak bezala 

bakarrik ikusi baitira, baina bizidunek beraien edertasuna miretsi ahal ditugun 

lekuak ere izan daitezke.  

2 Testuinguru historikoa: arrazoiaren inposizioa tradizioaren aurrean 

 XVIII. mendeak europar jazoeren etorkizuna bideratuko duten hiru 

gertaera historiko uzten dizkigu: Ilustrazioa, Iraultza Frantzesa eta Industria 

Iraultza. Gertakari hauen eraginaren hedapena Europan zehar erabakigarria 

izango da, baina ez homogeneoa, herri guztiak moldatzen joango dira, neurri 

handiago edo txikiagoan, hiru prozedura hauek eragindako aldaketei. 

 Ilustrazioa XVII. mendeko Ingalaterran jatorria izan zuen mugimendu 

intelektual bat izan zen, nahiz eta benetan garatu eta forma hartzen duenean 

XVIII. mendean Frantzian izan, XIX. mendeko lehenengo urteetara arte luzatuz. 

Ilustrazioak arrazoiaren erabilpena aldarrikatzen zuen egiaren ulermenerako, 

beste ezagutza mota batzuk baztertuz, hala nola, sinesmen superstiziosoak, 

tradizioa, eta abar. 

 Gainera, kritikaren erabilpena hedatzen zuen arrazoiari aurre egiten zion 

guztia salatzeko eta zientzia arrunt bilakatzea sustatzen zuen, hau da, beraientzat 

ezinbesteko zen zientzia modu argi eta errazean aurkeztea, gizarte maila guztiek 

ulertu zezaten, ongizatea hobetzeko helburuarekin. 

 Doktrina honek ezarrita zituen oinarriak ziren botereen banaketa, 

subiranotasun nazionala eta berdintasun juridikoa. Ilustrazioak hezkuntza 

erabiltzen du hedabide bezala zoriontasuna lortzeko eta arrazoiaren erabilpena 

zabaltzeko, Estatua izanik hezkuntza prozedura honen zuzendaria.  

 Doktrina hau legezko abantaila eta ezberdintasunei aurre egiten zien, 

nahiz eta ezberdintasun ekonomikoak eta aristokrazia baten existentzia onartu. 

Bere idealak Europan zehar hedatu ziren saloien, solasaldien eta akademien 

bidez, guztiz baztertuta geldituz unibertsitateak, iraganean ainguratuak.  
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Ilustrazioak planteatzen zituen teoriak eragin handia izan zuten Frantzian. 

Pentsamolde ilustratuak herritartasunaren kontentagaitzarekin batera, XVIII. 

mendeko aldaketa soziopolitikorik handiena eragin zueten, Antzinako 

Erregimenaren jauskera eta haustura, Iraultza Frantzesaren bidez. 

 Iraultzaren goiburua, “Askatasuna, Berdintasuna eta Senidetasuna”, azkar 

bilakatu zen zapaldutakoen kontsignan: burgesena, artisauena eta nekazariena, 

Estatuaren diru-kutxetan zergarik gehien ordaintzen zituen gizarte sailaren parte 

zirenak, horregatik, guztiz hierarkizaturiko gizartean aldaketak eskatzen hasi 

ziren. Alde batetik, artisauak eta nekazariak aldaketa sozialak eskatzen zituzten, 

eta beste alde batetik, burgesiak, lortzen ari zen botere ekonomikoaren ondorioz, 

ordezkagarritasun politiko handiagoa eskatzen zuen. Ordezkagarritasun hau 

behar zuten boterera heltzeko eta Estatuaren laguntza lortzeko, honen babesa 

eskuratzeko eta bere jarduera ekonomikoak bultzatzeko, Ingalaterran gertatzen 

ari zen bezala. 

 Ilustrazioak salatu eta kritikatu egin zituen kontraesan horiek, Frantzian 

monarkia absolutuaren jauskera lagunduz. Beraien idealak eredu bezala hartu 

ziren monarkia absolutisten mende biziz ziren Europako hainbat herritan, 

Espainiaren kasuan bezala.  

 Bestalde, Ingalaterra, bazeramatzan zenbait urte eremu politikoan guztiz 

nahasturiko burgesia batekin, non legegintza boterea, Parlamentuaren eskuetan, 

guztiek aurrera egitea ahalbidetzen zituzten legeak onartzen zituzten lurren 

jabeengatik eta merkatari garrantzitsuengatik zegoen osatua. Hesitzeko Legeen 

(Enclusures Acts) bidez lurrak pribatizatzeko interesaren kasua izan zen bezala.  

 Ingalaterrak geografia, instituzio eta ekonomia baldintzak biltzen zituen 

1760. urte inguruan Industria-Iraultza eman zedin. Industria-Iraultza denboran 

prozesu nahiko luzea izan zen, non eraldaketa sakon eta garrantzitsuak eman 

ziren, historian lehenago ez bezala. Haziera demografiko, nekazari eta batez ere 

industriala egon zen, non aldaketa teknologikoak, lanaren antolaketa modu 

berriak eta, azken finean, aurretiaz ezagutu ez zen industria garapenaren 

aldaketa garrantzitsuak agertzen dira, haziera ekonomiko izugarria bultzatuz. 

 Industria-Iraultza Europan zehar hedatu zen baina ez zuen eragin berdina 

izan herri guztietan. Monarkia absolutuak oraindik zeuden oso errotuak 

kontinentean eta nahiz eta europar herrietako burgesiek Ingalaterrako pausuak 

jarraitzen saiatu, herri bakoitzak bere berezitasun politikoak zituen, hedapen 

honentzako konpontzea sailak ziren oztopo garrantzitsuak ipintzen zituztenak. 
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Lehenengo Belgika, Alemania eta Holanda izango ziren, gero Europa zentrala eta 

geroago europar kanpoaldea: Italia, Espainia eta Portugal.  

Hiru gertakizun historiko hauek Espainiara heldu ziren, non Frantziako 

kasuan bezala, Monarkia absolutua ezarrita zegoen. Espainian pentsamendu 

liberalak baldintza berezi batzuk hartu zituen eta garrantzi bereziko gatazka 

zibilak sortu zituzten. Gatazka hauetan Antzinako Erregimenarengandik 

eratorritako ideologia tradizionala eta burgesia hasiberriaren liberalismoa aurrez 

aurre ipintzen ziren. 

 Ilustrazioa Espainian agertzen da XVIII. mendean eta bere idealak hasiera 

batean bakarrik zabaldu ziren sail minoritarioei eta neurridun moduan. Ilustratu 

talde hauek beraien ardura agertzen zuten atzerapen zientifiko eta beraien 

unibertsitateen eskolastikotasunagatik, hala ere, beraien idealak motelki 

hedatzen doaz Carlos III.-aren erregealdian gailurrera iritsiz. 

 Ilustrazioaren ideologiak Espainian nobleziaren pribilegioak, 

unibertsitateen irakaskuntza eta hezkuntzaren kontrola elizagatik kritikatu 

zituen. Bere idealak, hizketaldietan eta Akademietan igortzeaz gain, Arte eta 

Ofizio Eskola edo Herriko Lagunen Sozietate erakundeen bidez igorri ziren, hauen 

lehenengoa kasu izango den bezala, 1765eko Herriko lagunen Euskara Sozietatea. 

Hau ondoren Espainian sortuko ziren beste batzuen eredu izan zen. Zentro 

hauetan goi-mailako irakaskuntza zientifikoa, teknikoa, militarra, eta abar 

irakasten zen, baina unibertsitateengandik bananduta. 

 Ilustratuek monarkiaren laguntza behar zuten beraien helburuak lortzeko, 

izan ere bakarrik monarkiak zuen botere absolututik baino ezin ziren lortu. Koroak 

Ilustrazioaren ideia batzuk bakarrik sustatu zituen, beti ere beraien boterearekiko 

mugaketa bat suposatzen ez bazuten eta bere gobernuari modernotasun ukitu 

bat ematen baziotenen. Espainian bere goiena jo zuten Carlos III.-aren eta Carlos 

IV.-aren erregealdietan zehar, “Despotismo Ilustratua” izena harturik.  

 Ilustratuak, egia esan, beti izan ziren minoria boteretsu eta eragin 

handikoa, hala ere, gizarte masa handiena tradizionalistek osatzen zuten, 

mugimendu honen aurkariak. XVIII. mende amaieran, Ilustratuek liberalismorantz 

aldatuko dira, eta XIX. mendean dagoeneko mundua ikusteko eta politika egiteko 

bi modu antagoniko aurkitzen ditugu: liberala, burgesia hasiberri eta 

kontentagaitzak azalduta, hirietan finkatua, bere iraultza sozial eta 

ekonomikoaren alde borrokatzen dena; eta absolutista, tradizioa eta Erregea 
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defendatzen duena. Espainian mundua ikusteko bi modu hauek ere sortuko 

dituzte jazoera odoltsuak, hala nola Guda Karlistak.  

2.1 XIX. mendeko Bilboko gertakari politiko eta ekonomikoak 

 XIX eta XX. mendeen bitartean Bilbo etengabe eraldatzen ari den hiria da. 

Denboraldi honetan zehar jasotako gertakari ekonomiko, politiko eta sozialak 

Bilbo hiri txiki tradizional eta nekazari bat izatetik, alde zaharrean murriztua, 

hamar mila biztanle inguru zituena, XIX. mende amaieran eta XX. mende hasieran 

Espainiako hiririk jendetsuenetarikoa izatera igarotzera egin zuten, hiriburu 

aberats fiantziario eta industriala bilakatzeaz gain.  

 Nahiz eta Bilbo ez izan industria guztia garatzen den nukleoa, bai izango da 

aldameneko herrien nukleoetan garatu zen industria guztiaren zentro finantziario 

eta kudeatzailea. 

 Eraldaketa prozesu hau hiribilduan zuzenean eragina izango duten zenbait 

gertakari politiko, ekonomiko eta sozialez markatua dago, Bilbo gaur ezagutzen 

dugun hirian bilakatuko dutenak. Guda Karlistak (lehenengoa 1833tik 1840ra, 

bigarrena 1846tik 1849ra eta hirugarrena 1872tik 1876ra), bereziki Euskal Herrian 

eragina izan zutenak, mendeko gertakaririk odoltsuenetarikoak izango dira giza 

bizitzen prezio altuarekin eta gainera desoreka ekonomiko handia eragin zuten.  

2.2 Guda Karlistak 

Guda hauei hasiera eman zion arrazoi nagusia “jauntxoen” eta merkatarien 

arteko norgehiagokak izan ziren, bi aurkako talde sozialak bizitza ikusteko bi 

modu desberdinekin, liberala eta tradizionala. Bi alderdiek beren interes 

propioen defentsagatik borrokatzen ziren. Antagonismo hau ez zen  berria Euskal 

Herrian, XVIII-XIX. mendeetan matxinadekin jadanik ikusi zen botere talde hauen 

antagonismoa alderdi politiko, ekonomiko eta sozialak maneiatzeko orduan, 

gerora 1833an Lehenengo Guda Karlistari sarrera emango ziona.  

Espainian Fernando VII. hiltzean egondako oinordeko arazoa izan zen 

txinparta, baina ez Guda Karlistak eragin zituen arrazoi nagusia. Alde batetik 

jarrera liberalak izan ziren, Iraultza Frantzesaren printzipioetan oinarriturik, eta 

beste alde batetik, erlijioa eta monarkia absolutua defendatzen zuten jarrera 

tradizionalak, gertakizun hauek benetan eragingo zituzten guda hauek, benetako 

gatazka zibila hasiz.  

Bi bandoak beren interesak defendatu zituzten Isabel Erreginaren eta Karlos 

Jaunaren izenean. Isabelinoak burgesiaren alde eraldaketak lortu nahi zituzten, 
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hala nola aipaturiko klase sozialaren integrazioa sistema politiko eta 

ekonomikoan. Bestalde, Karlistak aristokrazia tradizionalaren defendatzaile 

irmoak ziren, “Jainkoa, Aberria eta Erregea” goiburuarekin.  

 

7. irudia. Tropa karlistak bedeinkapena jasotzen, Augusto Ferrer Dalmauren idealizazioa 

Lehenengo matxinadak desordenaturik gertatu ziren baina gatazkak bere 

hasieratik garrantzi berezia izan zuen euskal probintzien hiriburuetan, batez ere 

Bilbon. Bilbo lehen mailako helburu geoestrategikoa zen. 

Nahiz eta guda hiru denboraldi desberdinetan garatu, lehenengo eta 

hirugarren Guda Karlistak izango dira hiribildua gehien kaltetzen dutenak, izan 

ere horietan gertatzen dira hiru Setioak. 

Lehenengo Guda Karlista 1833 eta 1840 urteen bitartean garatu zen giza 

bizien eta ekonomiaren kostu handiarekin. Landa-eremuetan, gehienetan 

tradizionalak, kleroak rol garrantzitsua jokatzen du, izan ere bere pulpituetatik 

ideia Karlisten igorle bezala jardun zen nekazarietan eragiten eta 

Zumalacárreguirengatik zuzendutako tropak osatuz. Probintzia hiriburuak ordea, 

liberalak izan ziren.  

Karlisten helburua euskal hiriburuetako bat lortzea zen. Carlos Jaunak 

Zumalacárreguiri agintzen dio Bilbo hartzea, izan ere lehenengo mailako gune 

geoestrategikoan kokaturiko eta baliabide handiko plaza garrantzitsua zen. 

Zumalacárregui ordea, Gazteiz hartzea nahiago izango zuen, sinpatia Karlista 

gehiagokoa, eta zeinen kontrolak Madrilgo estrategia apurtzea ahalbidetuko 
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zuena, Karlismoa hesitzea zena. Baina honek, Carlos Jaunaren agindua onartu 

behar izan zuen.  

1835ean Bilboko lehen setioa gertatzen da, baina hiritartasuna heroikoki 

eustera prest zegoen. Esparterok Karlistak garaitu zituen Mendigorria batailan 

lehenengo porrot Karlista eta liberalismoaren garaipena markatuz.  

1836an Urduñatik lehenengo Gómez espedizioa ateratzen da Espainia 

osoan zehar ideologia Karlista hedatzeko eta jarraitzaileak berreskuratzeko 

helburuarekin, baina ez du emaitza onik. Azaroan berriro hesitzen dute Bilbo, 

berriz ere arrakastarik gabe, izan ere bilbotarren erresistentzia garrantzitsua izan 

zen. Ere izan zen Espartero Bilbotik Karlistak kanporatu zituena, kasu honetan, 

britainiar itsas armadagatik lagunduta, eta Lutxanako batailan garaitu zituen. 

Aurrerantzean Bilbok “menderatu gabeko” goiburua erabiliko zuen eta Espartero 

heroi liberal handian bilakatuko zen. 

 Tropen nekeak eta Karlismoa beraren barruan zegoen banaketak, 

herritartasun zibilaren nahigabeari lotuta, gatazkari amaiera ipintzera lagundu 

zuten. 1839an Bergarako Hitzarmena sinatu zen, guda amaieraren oinarriak 

ezartzen dituena. Hitzarmena ez zen sinatua izan ez arabar ez nafar Karlistengatik. 

Ekintza honek Espartero behartu zuen sinatzaileekin Foruak mantentzera. 

Bigarren Guda Karlista (1846tik 1849ra) batzuetan gatazka zibil bat bezala 

deskribatzen da, baina batez ere matxinada txikiak izan ziren eta ez zuen izan 

lehenengo guda bezalako garrantzia, nahiz eta guda honen garrantzia izan 

denboraldi honetan izango dela industrializazioa benetan garatzen hasiko den 

momentua, lehenengo nukleo industrialekin. 

 1873ko Errepublikaren aldarrikapenak berriz ere piztu zituen Karlisten eta 

Liberalen artean zeuden desadostasunak eta 1872 eta 1876 urteen bitartean 

Hirugarren Guda Karlista sortu zen. Hirugarren guda honek aurrekoen 

parametroak jarraitzen ditu, nahiz eta Karlistek landa-eremuak kontrolatu, 

hiriburuak eusten jarraitzen duten nukleoak dira eta hirugarren saiakera bat egin 

zuten Bilbo lortzeko. Hau lortzeko zeuzkaten baliabide guztiak erabili zituzten, 

baina 1874ko hirugarren Setioan aurrekoen berdina gertatzen da, Bilbok 

heroikoki eusten du eta Somorrostron liberalen garaipenak Hiribilduaren 

askapena azkartu zuen. 

Guda Karlistetan zehar Euskal Herrian zeuden boteredun maila 

antagonikoen boterearekiko borroka, jauntxoak eta komertzialak, XVIII. mendetik 
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luzatzen zen gatazka itxiko zen, Matxinadak, hauen azkena aipagarria izanik, 

Zamacolada. Hau erregimen liberalaren garaipenarekin garbitu zen, boteredun 

beste maila bati bidea emanez, burgesia komertziala, mende osoan zehar 

garapen ekonomiko, politiko eta sozialaren jarraibideak adieraziko dituena. 

2.3 Ekonomiaren hazkunde hasiera. Industrializazio Prozesuaren aurrekariak 

 1800. urtera arte Hiribilduaren komertzioentzako mesedegarri ziren bi 

mantenuak Gaztelatik etorritako artilea eta burdindegietan landutako burdina 

ziren, komertzializaziorako. Bilbok ezin zion europar industriari aurre egin 

garapen prozedura, beraz, komertzioa XIX. mende hasierara atzera-egite 

nabarmenean zegoen.  

 Aduanen kostaldera lekualdatzeko beharra bilbotar komertzianteentzat 

beraien negozioen garapenerako ezinbestekoa bihurtu zen. Lekualdatze hau 

1841ean eman zen, euskal merkatua penintsularen barrualdeko merkatuarekin 

konektatuz. Gertakari hau inflexio puntua izan zen geroko industrializaziorako. 

 1840 eta 1876 urteen bitarteko komertzioaren beherakadaz gain, bilbotar 

burgesiak inbertsio berriak egiteko funtsa zuen eta ez zuen nahi izan garapenaren 

trena galdu, ondorioz kapitalen inbertsioarentzako bide berriak bilatzen hasi 

ziren. Epalza, Uhagón, Arellano, Mac-Mahon, Aguirre, eta abar izango dira burges 

hauetako batzuk, eraldaketa honen oinarriak.  

Burgesak momentu horretara arte modu protoindustrialean esplotatuak 

izan ziren beste proiektu batzuetan inbertitzen hasi ziren, industria hasiberri 

honen emankortasuna areagotuko zuten berrikuntza tekniko berriak barneratu 

zituzten; Boluetako Ana Santuaren kasu izan zen bezala, Begoñako elizpean 

kokaturiko burdinola zaharra, kapital komertzial honen inbertsioa jasotzean 

ikatzezko labe garaia zuen lehenengo fabrikan bilakatuko zena.  
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4. irudia. Santa Ana de Boluetako grabatua. https://bit.ly/2ZkdMRL  

Gainera Bilboko Bankuaren sorrerarekin egitura finantziario indartsua sortu 

zuten Tutera-Bilbo trenaren eraiketara lagundu zuena, merkantzien 

lekualdaketarako proiekturik garrantzitsuenetarikoa.  

Baita ere eman ziren aldaketa ekonomiko eta instituzionalak, zeinek 

instalazio hauen aurrerapen geldoarekin batera iraultza industriala sortuko 

zuten. 

Momentu horretatik aurrera komertzioa bigarren maila batera igaro zen, 

burdin mineralen ustiapena izanik ekonomia industrial berria izango denaren 

oinarria.  

2.4 Industrializazio prozesua 

1876 eta 1900 urteen artean Industria-Iraultza eman zen, Bizkaiko kasuan, 

ezaugarri oso zehatzak dituena, kapitalak eta eskulana. Ezaugarri hauek Bilbo eta 

honen inguruak eraldatu zituzten, “Bilboko Ibaia” deiturikoak (ibaiaren inguruan 

kokaturiko herri guztiak), momentuko gune industrial garrantzitsuenetarikoa 

izatera igaroz. 

2.5 Industrializazioaren kapitalak  

Burgesia industrial hasiberri hau, beste merkatu batzuk bilatzen hasi zen. 

Burdin mineralen merkatuaren alde agertu ziren, eta ustiapen masiboa egoten 

hasi ziren esportaziorako, beren motore ekonomiko nagusia bilakatzen.  Burdin 

https://bit.ly/2ZkdMRL
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mineralen meategiak erauzketa erraza zuten eta ibaira estrategikoki hurbil 

kokatuak zeuden, kanpoko komertzioa errazten zuena. 

Komunikazio azpiegituretan ere inbertsio garrantzitsuak egin ziren, batez 

ere ekonomiaren garapenaren hasiera lagunduko zuten trenbidetan, aldi berean 

mugarrietako bat izanik. Lehenetariko bat Bilbao-Tutera trena izan zen, hiribildua 

Madriletik Irunera zioan linearekin eta Gaztelako komertzioarekin elkartzen 

zuena. Gainera, Ebroko ibarraren nekazaritza-gunearekin lotzen zen, hiribildua 

nekazaritza-produktuekin hornitu ahal zuena. Zenbait barne sare sortu ziren 

salerosgaien garraiorako eta ibaiaren inguruan garatzen joan ziren nukleo 

industrial desberdinak lotu zituzten. 

Industria berriak sortu ahala Bilboko eta inguruko paisaia aldatuz doa, 

lantegien ondoan bereizitako herriak sortzen dira; eta meatzaritzako hiri 

nukleoak sorten dira, hiri industrialak, eta abar. Bilbok bere hedadura zabaltzen 

du Begoña. Deustu eta Abandoko elizpeak anexionatzean eta ere hedatzen da 

ibaiko ezkerreko ertzean zehar.  

Portuko azpiegituretan inbertsioak ezinbestekoak izan ziren itsasontzien 

nabigagarritasuna errazteko, hiribilduaren negozioen hedapenerako giltzarria 

izan bai zen. Horretarako, 1877an Portuko Lanen Batzordea sortu zen Evaristo 

Churruca ingeniariaren gainbegiradaren menpe, egokitzapen lanak burutzeaz 

arduratu zena. Itsasontziak gero eta handiagoak ziren salerosgai kopuru 

handiagoa garraiatzeko, ondorioz lanek salerosgaien karga eta deskargei mesede 

egin zieten, komertzioa areagotuz eta industrializazio prozesuan enklabe 

erabakigarria izatea lortuz.  

 

5. irudia. 1874tik 1888rako Bilboko itsasadarraren eraldapena. https://bit.ly/2y9TIFB 

“Udaldiko Industria” edo udaldiko turismoa deiturikoa ere sortu zen. 

Burgesak bainuetxeetan inbertitu zuten eta kostako guneetan turismoa sustatu 
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zuten helburu bikoitza lortuz, alde batetik, aisialdiko zentroak sortu eta beste alde 

batetik, goi mailako klaseak osasungaitzak ziren hiri nukleoetatik aldentzea.  

 

6. irudia. El Saltoko hondartza, Portugalete. https: //bit.ly/2Gv9Q94 

Horrek guztiak kapital pilaketa handiak eman zituen oso esku gutxitan. 

Denboraldi honetan antolaketa enpresarial modu desberdinak sortu ziren 

kapitalen erakundean oinarrituta, hala nola sozietate anonimoak, sozietate 

mugatuak edo komanditarioak, eta abar. Sistema finantziarioa sendotu zen 

banku berrien sorrerarekin 1901ean, adibidez Bizkaiko Bankua eta Kreditu 

Bankua. Gainera, beren jarduketak probintzia gainditu zuen estatu mailan 

inbertsioak eta negozioak sustatuz. Bilboko Burtsa urte gutxi batzuk lehenago jaio 

zen, 1891an, industriarako eta azpiegituretarako kapital berriak batzeko 

helburuarekin.  

Industrialde berriak ibaiaren inguruan ipini ziren, gune garrantzitsua izanik 

inbertsio autoktono, espainiar eta atzerrikoentzako. Industrialde hauek modu 

masiboan erakarri zuten eskulana. Hauen zati txiki bat aditua zen, gehienetan 

atzerritarak, ingeniariak, teknikariak, eta abar. Prestakuntzarik gabeko eskulana 

edo jornalariak zati txiki batetan Bizkaiko landa-eremuetatik zetozen, baina laster 

eskulan hori eskasa izan zen eta ordezkatua izan zen Espainiako beste 

probintzietako landa-eremuetako eskulanagatik. Beste probintzietako eskulana 

Bizkaira heldu zen bizimodu hobea bilatzeko asmoarekin, izan ere Espainiako 

nekazaritzak ematen zituen ustiapenak oso mugatuak ziren. Guzti horrek eztanda 

demografikoa eragin zuen. 
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2.6 1898 eta 1931 urteen bitartean  

Denboraldi honetan zehar euskal industriaren hedapena hasi zen. Nahiz eta 

ez aldatu hedapen ekonomikoarekiko oinarriak, beste sail batzuetan inbertitzen 

hasi ziren, gainera Bizkaiko kapitala Espainia osoan zehar hedatzen hasi zen.  

Denboraldi honetan Lehen Mundu Gerrak garapen industrialaren areagotze 

handia eragin zuen. Gerra-gatazkak espainiar ekonomiaren sail batzuei mesede 

egin zien, izan ere Espainia neutrala zen eta bi bandoekin negozia zezakeen, baina 

gatazka amaieran europar egoera ekonomiko eta politikoa aldatu egin zen 

gainprodukzio krisia emanez gatazkaren ondorengo normalizazio egoera zela eta.  

 

7. irudia. I. Mundu Gerrako fronte baten argazkia. https: //bbc.in/2T5b4Na 

Espainian bizi zen egoera politikoa ezegonkorra zen, II. Errepublika ahul bat 

jaio zen, honen ostean Espainiar Guda Zibila hasiko zen matxinaturiko bandoaren 

altxamenduarekin eta ondoren lehenengo denboraldi frankista helduko zen. Hau 

guztiaz gain Bizkaiko burgesiak talde hegemoniko bezala finkatu zen ekonomian 

hastapen ekonomikoa zuzenduz 1973. urtera arte. 

 

8. irudia. Ebro zeharkatzen ari den Armada Errepublikarraren argazkia. https://bit.ly/1Wb7wp7 

2.7 Bilboko demografian prozesu industrializatzailearen eragina 

XIX. mendeko Bilboko eraldaketa demografikoak denboraldi honetan zehar 

hiribilduan eman ziren eraldaketa ekonomikoei estu lotuta daude. XIX. mende 

hasieran Bilbo aberastasunaren zatirik handiena sortzen zuen komertzioa zuen 
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hiri bat izatetik, bere inguruan garatu zen industriaren hiri “kudeatzaile” 

indartsua izatera igaro zen. Industrializazio berriaren lankideak, nahiz eta Bilbo 

inguruko nukleoetan finkatu, hala nola Begoñan eta Abando (hiribildura 

anexionatuta mende erdian). Batez ere ibaiko ezker bazterrean kokatu ziren, 

Barakaldon eta Sestaon.  

Bilbori dagokionez, aipaturiko eraldaketak demografian ondorio drastikoak 

izan zituen. Hiribilduaren garapen demografikoa ez zen uniformea izan eta gizarte 

mailen arabera hierarkizatuta zegoen. Arturo Rafael Ortega Berruguete 

Doktoreak prozesua hiru gertakari belokorekin bat datozen hiru denboraldi 

kronologikoetan egituratzen du: 1793-1839 (Konbentzio Guda), 1839-1876 

(Bigarren Guda Karlistaren amaiera) eta 1876-1914 (Lehen Mundu Gerra). 

Gertakari beliko hauek heriotza-tasa areagotu zuten, baina ez ziren heriotza-

tasaren areagotze sendo eta jarraiaren arrazoi bakarra izan. 

Lehenengo denboraldian zehar (1793-1839) demografiak hazkunde geldo 

batekin eboluzionatzen du 1833ra arte, non heriotza-tasen hazkunde 

garrantzitsua ikusten da Lehenengo Guda Karlistaren ondorioz. Denboraldi 

honetan hiribilduko ekonomia mota komertzialekoa da eta dagoen industria 

hasiberria da. 

Bigarren denboraldian (1839-1876), industriaurreko denboraldiarekin 

batera, immigrazio prozesuak hasi ziren aurreko denboraldietan baino haztapen 

demografiko handiagoa lortuz. Hiritartasunaren hazkundearekin batera heriotza-

tasen hazkundea ere hauteman zen.  

Hirugarren denboraldian zehar (1876-1914) industria iraultza eman zen. 

Industrializazio prozesu honek izugarrizko eskulana eskatzen zuen. Hiri 

nukleoetara, hainbeste jende hartzeko prest ez zeudenak,  lehenengo etorkin-

saldoak iristen hasi ziren. Prest ez egoteagatik bizi baldintzak ikaragarriak izan 

ziren eta heriotza-tasak izugarri areagotu ziren. Adibide argi bat Abando, Begoña 

eta Bilboko herriena izan zen, biztanleria bikoiztu zutenak.  

XIX mendeko Bilbo hiru eremu nagusitan egituratu dezakegu: Bilbo, Abando 

eta Begoña. Hiribilduko jarrera besteengandik bereiztuko da, izan ere, 

immigrazioak Bilbo inguratzen zuen ingurabidean finkatu ziren. 

Hiriaren biztanleriaren haztapena, alderantziz proportzionala da biztanleen 

haztapen ekonomikoarekiko. Bilboko parrokiarik dirudunenak Santiago eta San 

Nikolas izan ziren, hauetan adskribaturikoak gutxiagotu ziren. Ordea San Anton 
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eta Santos Juanes parrokietan erosahalmen txikiagoarekin adskribatutakoen 

kopurua areagotu zen.  

Maila baxuko immigrazioa nagusiki Espainiako nekazaritza-eremuetatik 

etorri zen, ekonomiaren atzerakada denboraldia igarotzen zutenak. Etorkinak lan 

asko eskaintzen zituzten industria nukleoetara lekualdatu ziren beraien bizi 

kalitatea hobetzeko helburuarekin. Hiribilduko bazterreko guneetan eta 

ingurabidean finkatu ziren, non benetako arazoak eman ziren lekua gainezka 

zegoelako. Arazo hauek heriotza-tasa asko areagotu zuten. Nahiz eta Bilbo 

espazio arazoak izan aurretik, momentu horretan da egoera jasanezina bilakatzen 

denean. Maila aberatsak modu progresiboan joan ziren Alde Zaharretik 

Zabalguneko gunera lekualdatzen, maila txiroenak erdigunetik hiribilduko 

kanpoaldera higituz.  

Mendeko bigarren erdialdean, heriotza tasen hazkunde handia gertatu zen, 

hau izanik demografiaren ezaugarririk garrantzitsuenetarikoa, izan ere maila 

umilenak bizi ziren egoera adierazten digu. Gainera, bizi-itxaropena nabari jaitsi 

zen, batez ere aurren eta gazteen artean. Bilboko auzo umilenetan izan zen 

heriotza-tasaren hazkundea eta bizi-itxaropenaren jaitsiera gehien nabarmendu 

zen lekua, jaitako 10 humetik, 4k baino ez zuten 9 urteko adina gainditzen.  

2.8 1876tik aurrera 

Industrializazioaren haztapenagatik beharrezkoa zen eskulana ezin zen 

asetu biztanleria autoktonoagatik, 1876tik aurrera industriaren guztizko 

garapenarekin batera immigrazioa Espainiako eskualde guztietatik heltzen hasi 

zen. 

2.9 Hazkunde demografikoa 

González Portillaren arabera Bilboko ibaia osatzen zuten udalerrien eta 

Bilbo beraren eraldaketa demografiko eta paisajistak bi eragileri lotuta daude: 

industrializazioa eta garapen ekonomikoa.  

Eraldaketa demografikoaren lehenengo eragilea 1840 eta 1876 urteen 

bitarteko denboraldian emango zen. Denboraldi honetan zehar trenbide sare 

hasiberriaren sorrerari ekin zitzaion, zeinek meategien ustiapenarekin, itsasontzi 

industriaren inbertsioen hasierarekin eta egitura industrialaren oinari 

finantziarioen sorrerarekin batera hazkunde demografikoan eragin zuen. 

Denboraldi honetan zehar esan dezakegu biztanleriaren hazkundea motela baina 

jarraitua izan dela. 
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Bigarren eragilea 1876tik 1900era arte litzateke, denboraldi honetan zehar 

Industria Iraultza garatu zen meategien eta siderurgiaren ustiapen handiarekin. 

Ere garatu zen ontzi-industria, trenbideak areagotu ziren eta sistema finantziarioa 

sendotu zen banku berrien eta Bilboko burtsaren sorrerarekin 1891an.  

Hazkunde ekonomiko handi hau etorkin desberdinen saldoagatik hartuak 

izan ziren milaka lanpostuen eskutik etorri zen, demografia eta paisaia eraldatuz. 

Denboraldi honetan Bilbo hiriburu ekonomiko eta finantziario handian bilakatu 

zen.  

 

9. irudia. Bilboko Udaleko boteretik egindako bidaiaren grafikoa. 1799-1999. https://bit.ly/2GGaykf 

Demografiaren hazkunde hau ez zen homogeneoa izan, hau da, Bizkaia 

emigrante gehien hartu ziten probintzia izan zen, biztanleriaren hazkunde handia 

sortuz. Hazkunde demografiko hau ematen zen bitartean, ere eman zen heriotza-

tasen hazkundea, baina batez ere haurren eta gazteen hilkortasunean 

emigrazioaren desordenaturiko finkapenaren ondorioz betiko paisaia aldatuko 

zuen urbanizazio prozesu kaotiko eta osasungaitz batean.  

2.10 Saldo migratzaileak 

Aurretiaz Industria Iraultza eman zen beste Europar herri batzuetan bezala 

hitz egin daiteke Euskal Herrian benetako Iraultza Demografikoaz eman zela. 

1857 eta 1900 urteen bitartean Bizkaian demografiaren garapen-hasiera 

eman zen, bi eragilerekin erlazionatua: hazkunde ekonomikoa eta saldo 

migratzaileak. Hazkunde ekonomikoa batez ere nukleo batzuetan finkatu zen, 

Bilboko eta ibaiko ezkerreko ertzean bezala, non lan eskaintza asko egon ziren 

industria hazten zen ahala, aldi berean Bilboko eta ibaiko ezkerreko ertzean 

zeuden fabriken inguruan finkatzen joan ziren saldo migratzaileak ekarri zituena. 
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Demografiak hazkunde hau izan zuen aldi beran, hilkortasuna izugarri 

altxatu zen, hainbat arrazoiren ondorioz: eskulanaren bizi eta etxebizitza 

baldintza tzarrak, elikadura kaxkarra, metaketa, gaixotasunak, garbitasun eskasa, 

ingurumen-eragileak… 

2.11 Hilkortasuna 

Biztanleriaren hazkundea ez zen inolaz ere hiribilduan sortzen ziren arazoak 

konponduko zituen hiritar plangintza egoki batekin eman, batez ere estolderia 

eta edateko uraren kanalizazioari dagokionez. Gabezia hauek oso garrantzitsuak 

izan ziren, izan ere zegoen urbanizazio urria eta espazio erabilgarri txikien pilaketa 

eragin zuten, eta estolderia eta ur edangarriaren gabeziek izurri 

infektokutsakorrak eragin zituzten, heriotza tasa hauen areagotzea zuzenean 

erasan zituztenak.  

Arazo hau udako hilabeteetan larritzen zen beroarekin, orduan zelako 

bereziki beldurgarriak ziren izurriak ematen zirenean, kolera bezala. Horregatik 

denboraldi honetan zehar dirudunenak osasungarriagoak ziren udaldi guneetara 

lekualdatzen ziren, infekzio puntuetatik urrun zeudenak.  

Heriotzak gizartearen ezaugarri garrantzitsuak azaleratzen ditu, hala nola 

gizarte antolaketa gradua eta komunitate baten gizarte politikak, osasun 

aurrerapenak, garbitasun eta elikadurarekin erlazionaturiko elementu kulturalak, 

eta abar. 

 

10. irudia. Santos Juaneseko antzinako ospitalea, Atxurin. https://bit.ly/2SBB8Qb 
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Heriotzaren arrazoiak batez ere gaixotasun infektokutsakorrak ziren, 

airearen edo kutsaturiko uraren ahorakinaren bidez igortzen zirenak. Ohikoenak 

meningitisa, tuberkulosia, baztanga, elgorria, bronkitisa eta pneumonia ziren. 

Pilaketa handiko lekuetan erraztasunez igortzen diren gaixotasunak dira, 

langileen etxeak edo lantegiak ziren bezala. Gaixotasun hauetako batzuk izurriak 

eragin zituzten, hala nola 1885ean Bilbon eman zen kolera izurria. Honek ondorio 

larriak izan zituen pilaketa handiko eta osasun urritasuna zegoen lekuetan. 

Eraginik gabeko gaixoen aislamendurako ospitaleak eta barrakoiak prestatu ziren.  

 

11. irudia. 1897 eta 1905 urteen artean Bilbon gaixotasun infekziosoek eragindako heriotzen urteko batez 

bestekoa, adinaren arabera banatuta. https://bit.ly/2SBB8Qb 

Bilboko kasuan etxebizitzen eskaintza urria eta garestia zen. Dentsitate 

demografiko handiagoa izanik heriotza-tasak garai mantendu ziren denbora 

gehiagoz, nahiz eta hauek batez ere inguruko langile-auzoetan bildu, non 

biztanleria pilatuta bizi zen eta gaixotasun infektokutsakor gehienak ematen 

ziren.  

Erakundeak egoera hau leuntzen saiatu ziren ur edangarriaren bideratzea, 

estolderia eta hiriaren urbanizazioa hobetuz, gainera neurri politiko-sozialak 

ezarri zituzten helburu berdinarekin gaixotasunen hedapena ekiditeko.  

Industrializazioaren lehenengo denboraldian hilkortasuna traumatikoa izan 

bazen ere, mendea amaitu ahala heriotza tasak ezarri ziren. Erakundeek, beraien 

artean Osasun Batzordeak, eta udal aginpideek erabakiak hartu behar izan 

zituzten egoera leuntzeko adibidez kaleen garbiketaren zaintza sakona, 

gaixotutako pertsonen bakartzea, fabriken kontrola eta gainezka zegoe 

Mallonako hilerriaren zabalkuntza baloratu zuten. Era berean, beste hilerri batzuk 
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ixtea baloratu zuten hiritartasunaren hazkundearen ondorioz infekzio gunetzat 

hartzen bai ziren.  

2.12 Erakundeen lanak 

Bilboko Udalak benefizentzia bultzatu zuen industrializazioaren ondorio 

txarrak leuntzeko auzorik txiroenetan, laguntza hauek barne hartzen zituzten 

medikuntza laguntzak, eskolatzea, txertaketa eta elikadura biztanle txiroenen 

bazterketa ekiditeko.  

Ospitaleen ohe eta eraginkortasun eza zela eta, Udalak eta Aldundiak 

Basurtuko Ospitalea eraiki zuten eraikuntza irizpide moderno eta zientifikoen 

bidez. Hamar urte iraun zuen lana, 1898tik 1908ra. Gainera zenbait burges 

aberats eraikuntza lanak ordaintzeko diru kopuru handiak eman zituzten. 

 

12. irudia. Basurtoko ospitalea. https://bit.ly/2GGaykf 

XX. mende hasieran urak bideratzera ekin zitzaion. Beste hiri batzuk ordea 

XVIII. mendean zehar dagoeneko egin zuten, adibidez Madril. 

Nahiz eta gaixotasunen benetako zergatiak ez ezagutu, jakina zen erlazio bat 

zegoela bere hedapenaren eta garbitasun ezaren artean. XIX. eta XX. mendeen 

artean, mendebaldeko Europan zehar garbitasunaren kultura hedatu egin zen eta 

hirietan eraldaketa prozesu bat hasi zen. Goi-mailako klaseek hauen 

urbanizazioan eragin zuten, estolderia eraiki zuten eta beraien auzoetako 

(zabalguneak) urak bideratu zituzten, pilaketa arazorik gutxien zituen maila 

izanik.  
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XX. mendetik aurrera izan zen garbitasun neurriak hasi zirenean hiribilduan 

zeuden arazo guztiei konponbideak emateko. 

2.13 Hazkunde demografikoa, hirugarren egoera 

Hirugarren alderdi bat 1900etik 1930ra doan denboraldiari dagokio. Epe 

honetan heriotza-tasak behera egiten hasi ziren bizi baldintzen hobekuntzaren 

ondorioz. Honen lagungarri izan ziren bizi esperantzaren hobekuntza, soldata-

sistemaren hobekuntza eta gizarte-babesaren sistemen hobekuntza. 

Testuinguru historiko honen barruan kokatzen dugu Hiribilduko hilerri 

desberdinen ikerketa.  

3 Europako aurrekariak 

Gizarteak heriotzak sortu zituen beharrei aurre egiteko hilerriak eraikitzen 

hasi zen. Hauek oinarrizko bi funtzio betetzeko eraiki ziren: alde batetik 

higienikoa, gorputzen deskonposizioa ezkutatzeko; eta bestetik, oroitzapenezko 

funtzioa, hildakoen memoria bizidunentzat gordetzeko. Horrela, lurperatzeko 

lekuak hildakoen oroitzapenen zaindari bihurtu ziren.  

Hildakoez arduratzearen beharra bere forma, erritu eta ikurretan 

eraldatzen joan da denbora aurrera egin ahala, gizarteak historiaren aro konkretu 

bakoitzean eskatzen zituen beharren arabera: hildakoak gertu izateko beharretik, 

eta, ondorioz, hirigune barneko hilerrietan eta elizetan lurperatzeko joeratik; 

gaur egun hiritik kanpo aurkitzen ditugun hilerriak arte, espazioaren antolaketan 

eta errentagarritasunean oinarrituak.  

Orokorrean, hildakoei egiten zaien gurtzen eraldaketak historiaurretik ikus 

daiteke; izatez, lehen lurperatze leku hauek banakako hilobiak zituzten hilerri 

antzekoak ziren. Gero katakonbetatik pasatuko ginateke, kristauek egindako 

lurrazpiko galeriak zirenak eta handitasuna izan zutenak erlijio kristaua zabaldu 

eta ofiziala egin baino lehen 313. urteko Milaneko Ediktuarekin. Eta bukatzeko, 

gaur egungo hilerrien oinarritzat har ditzakegun XVIII. mendeko hilerriak, 

Ilustrazioaren aroan.  

Hilerri modernoek ilustrazioaren pentsamenduan oinarritzen dira eta hortik 

aurrera heriotzarekiko jarrerara aldatu zen, gizartean eta lurperatze lekuetan 

islaturik. XVIII. mendean hileta-lekuen arrazionalizazio prozesua hasi zen eta 

hortik aurrera handitzen joan da, bere izatea galduz edota bere natura 

mozorrotuz. 
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XX. mendeko bukaeran, mendebaldeko herrialdeek heriotza ezkutatzeko 

eta aldentzeko mekanismoak sortu zituzten, askotan maite genuen pertsonaren 

galerak sortzen digun mina arintzeko baliabiderik gabe utziz. Ohituren eta 

errituen sinplifikazioak, heriotza arinkeriaz hartzea eta heriotza-zeremonien 

erabilpen ezak hilerriak leku axolagabeak egiten dituzte askotan gizartearen 

ikuspegiarentzat. Dena dela, iraganean izan zuen sinbolismoa galdu arren, gaur 

egun oriandik heriotzak askotan aintzat harten den gure kulturaren atal 

garrantzitsu bat irudikatzen du. 

Etengabeko ikuspuntu aldaketa hauek eragin handia izan zuten hilerri 

modernoen sorreran eta eraldaketan.  

3.1 Hilerrien bilakaera. 

Heriotzaren existentzia onartzea honen aurrean jarrera jakin bat hartzera 

bultzatu zien gizakiei; hori del eta, hildakoez arduratzea denboran zehar aztarna 

utzi duen gizakien zeregina izan da. Horrela, hilobiak, hilerriak eta nekropoliak 

ohiko aztarna arkeologikoak dira eta heriotzarekiko gaur egun existitzen ez diren 

gizarteen erantzunak azaltzen dituzte gizarte horretan kultura eta heriotzaren 

arteko lotura gogoraraziz.  

Pertsonek beraien hildakoekin bizitzera ohitu ziren eta erritualak egiten eta 

ikurrak sortzen hasi ziren maite zuten pertsonaren galeraren mina arintzeko. 

Heriotzaren ostean hildakoek joateko leku bat sortu zuten eta lurperatze 

ezberdinak beste mundurako pasabidetzat hartu ziren. Orain heriotza ez zen 

organismo biologiko baten itzaltzea soilik, baizik eta kulturarekin bat egiten zuen 

bizitzari esangura sakonago eta garrantzitsuagoa emanez.  

Pertsona baten heriotzaren osteko lehenengo pausu bere gorpua 

ezabatzeko teknika ezartzea da eta hau ezberdina izan da kultura eta aroaren 

arabera. Gizartean ezagunenak lurperatzeak eta errausketak izan dira.  

Errausketa herri ibilkarien historiarekin lotuta dago, hildakoen gorpuak 

ahalik eta azkarren ezabatu behar baitzuten oinarrizko hiru arrazoiengatik: 

gorpuzkiak beraiekin eramateko, oroipena gordetzeko edota profanatzaileetatik 

babesteko. Hala ere, orain dela hamarkaldi batzuk arte, erlijio katolikoak sortu 

zituen sinesmen erlijiosoak zirela medio, lurperatzeak lurrazpian egiten ziren eta 

denboran zehar irauten zuten kristautasunak heriotzari emandako 

garrantziagatik, hau da, bizitza heriotzaren ostean jarraitzen zela sinesten zuten. 

Horregatik, hilobia piztuereari itxaroteko lekua bihurtu zen, gure lurperatzeko 

lekuen berariazko paisaia sortuz.  
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Mendebaldean kristautasunak beste kulturen erritu eta sinesmenak 

moldatzen joan zen gaur egun ezagutzen dugun hilerrien oinarriak ezarriz. 

Kristautasunaren sinesmenek gorputza lurperatzera eramaten zuten 

errausketaren ordez, Jesu Kristo bezala, egunen baten bizitzara bueltatuko zirela 

uste baitzuten. 

Kristautasunak hartutako hil monumentuetako bat eta hilerri modernoaren 

sorreran eragin handiena izan zutenetako bat, mausoleoa izan zen, bere 

garapena eta goraldia aro helenistikoan izan zuena. Lurperatze mota honek 

ezaugarri bereizgarria du: hilobia. Parte bat bakarrik du ikusgarri eta, beraz, 

ehortzea ez zen lurrazpian egiten. Bere egitura podio izeneko tamaina handiko 

oinarri karratua izateagatik bereizten da. Bertan, hileta-ganbera finkatzen zen, bi 

zatitan banatutako estalkia zuen eta hainbat eskultura zituen izaera emateko eta 

edertasuna goratzeko.  

Denbora aurrera egin ahala, kristau-hilerrien sorrera hasi zen irazki zail 

baten ondorioz. Kristau komunitate klandestinoen hazkundeak eta beraien 

erlijioaren debekuak fededunei lurperatze eremu propioak izatera behartu 

zituzten: katakunbak. Lurzoruan aitzurtutako ganbarak ziren eta bertan 

lehenengo kristauen gorpuak ehortzeak antolatzen zituzten.  

313. urtean Milaneko Ediktuan kristautasuna legeztatu ondoren 

komunitatearen lurperatzeak harresitik kanpo zeuden kristautasunera 

bihurtutako patrizioen hilobietan biltzera joera hartu zuten. Kasu batzuetan, 

hilobi hauek martiren gorpuak hartzen zituzten barruan eta horrek kristauek bere 

inguruan lurperatzea nahi izatea ekarri zuen, martir horien erlikien babesa 

izateko. Lurperatze mota hauen ugaritzeak martirren gorpuei beste kokapen bat 

aurkitzearen beharra ekarri zuen.  

Erlikiak eramaten zituzten lekuen gainean denborarekin elizak edota 

basilikak bilakatuko ziren santutegiak eraiki zituzten, eta kristauek ere hauen 

inguruan lurperatzea eskatzen zuten bertan zeuden erlikien babesa izateko. 

Gainera, fededunen biltzarretarako eta liturgiaren ospakizunerako leku sakratuak 

ziren eta, horrela, elizak eta monumentuak berezko identitatea hartzen joan 

ziren. Aldi berean borobil edo laukizuzen formako oinplanoak zituzten lehen 

hileta-kaperak agertu ziren, baita hainbat nabe zuten basilikak santuak 

erakartzen zituen erromesei babesa emateko.  

Konstantinoren bakea kristau-arkitekturan eta kristauen sinbologian 

ohizkoak ziren dogmetan guztizko eragina izango du. Lege horren ondoren 
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gurtzarako erabiltzen ziren leku kristauak aurkitu daitezke, eta hauek 

ohoratutako pertsona ospetsuak lurperatuak zeuden lekuetan kokatzen ziren. 

Honen helburu nagusia oroitzapena mantentzea zen eta horrela heriotzarekiko 

sinesmen kristauak eraldatzea: martirren erlikiak katakunbetan izatetik 

lurperatua izatean babesa izatera arte. 

XVIII. mendeko hilerrien iraultza baino lehen ezarrita zeuden ohitura 

kristauak eraldatzen joan ziren lurperatze gehienak elizen barruan egin arte. 

Ehortze mota honek sinbologia garrantzitsua izan zuen eliza fededun eta arbaso 

kristauak elkartzen ziren lekua zelako.  

Hala ere, tenpluen barruan ehortzeko joerak ez ziren bateratuak izan 

lehenengo mendeetan zehar bi joera ezberdin aldi berean bait zeuden: alde 

batetik herriaren barruan debekatzen zuen lege erromatarra mantentzen zen; 

eta, bestetik, toko erlijiosoetan lurperatzeko joera berria. Debeku iraunkorrak 

ziruditen arren, 422ko Vaison-go eta 563ko Braga-ko elizbatzarrenarenak bezala, 

fededunek tenpluen barruan lurperatzea ohiko ohitura bihurtu zuten XVIII eta 

XIX. mendera arte.   

Eraikin barruan lurperatzeko grinaren handitzeak hainbat faktoreen 

ondorioz gertatu zen. Alde batetik, hildakoek martiren babesa behar zuten 

beraien arima zaintzeko beste alderako bidaian, heriotzan infernutik babesten 

baitzituzten eta bekatutik bizitzan; eta bestetik, leku sakratuetan lurperatzean, 

hilobia arpilatzaileen espoliotik babestuta egongo litzateke.  

Aro horretan zehar hiriguneek beren konfigurazioa errotik aldatu zuten, 

hildakoek hirien barruan lekua hartzen baitzuten. Lurperatze eta erromesaldi leku 

hauek sortutako jarduerak auzo kristauen kontzentrazio periferikoa erraztu zuen 

eta, horrela, komunitateetan eratu ziren. Hilerri-basilikak harresien barruan 

zeuden elizetatik eta katedraletik bereizten zituzten ezberdintasunak desagertu 

ziren. Gainera, kleriko eta apezpikuak ere katedralen barruan lurperatzen hasi 

ziren, elizak erakunde gisa duen jarrerari jaramonik egin gabe. Aro honetan 

lurperatze eremuen hierarkizazioa hasi zen eta heriotzarekiko berdintasun 

kristaua desagertu zen.  

Bizidunen eta hildakoen arteko erkidetasuna V. mendean hasi zen eta XVIII. 

mendera arte luzatu zen. Fededunek pentsaera hau bultzatu zuten arren, oraindik 

elizaren hierarkiak oraindik ez zuen guztiz onartzen. Baina tenplu-barruko 

lurperatzeak etekin ekonomikoak ekartzen hasi zenean, behe-kleroa bultzatu 

zuten ohitura hauek onartzera fededunen aldarriak zirela eta.  
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Hala ere, tenpluen barnean lurperatzeko lehen debekuak ezarri ziren, eta 

mundu guztiak bete behar zituen nahitaez. Baina derrigortasun hau pixkanaka 

desagertzen joan zen, eta 1276ko Leongo Sinodoan, errege, abade, ordena-

maisua eta komendadoreentzako lehen salbuespenak ofizialki ireki ziren.  

Kontrarreforma ondorengo kontziliazioek gauza berdina azpimarratzen 

zuten, baina obispoak gizarte hierarkia altuei eta behe-kleroari emandako 

baimenak elizen eta katedralen zoruak lauzaz galtzadatu zituzten.  

XVII. mendean elizen barruan lurperatzeko eskubidearekiko bi kategoria 

ezarri ziren: lehenengoa eklesiastikoa zen, eta bigarrena Jainkoari zerbitzuak 

eman dizkion edozein pertsona, bere merituekin eredu izanez. Gainerako 

pertsonek eskubide horretatik kanpo geratzen ziren, baina ordainkizun bat eman 

zezaketen elizen barruan onartuak izan ahal izateko. Hau da, tenpluen barruko 

lurperatzeak saldu ezin baziren ere, hura debekatzen zun araua indargabetzea 

erosi ahal zen, eta elizan espazio bat okupatzeagatik eskubide bat ordaintzea 

ezarri zen. Kontziliazioek elizako lurzoru sakratua profanatzea saihesteko 

egindako arauek ez zuten inolako ondoriorik izan, bizidunen praktikak 

heriotzaren eta lurzoru sakratuaren profanazioaren arteko bereizgarritasuna 

ezabatu baitzuten.   

Elizen barruko lurperatzeak ere heriotzaren espazio sakratuaren 

berdintasun kristaua hautsi zuten, gizartean eta elizan ezarritako hierarkia 

heriotzan ere agertzen baitzen. Honela tenplu sakratuen hil espazioa ondoren 

azaltzen den bezala hierarkizatu zen: piramidearen tontorrean martirra kokatzen 

zen, fededunek bere hilobia aldare bezala erabili zuten toki pribilegiatua bihurtuz; 

gotzain eta apaizek jarraituko zioten eskalafoian, eta azkenik erregeak eta 

noblezia. Merkatariak eta eskulangileak garrantzia lortzen hasi zirenean, eliza 

barruan ere lurperatu nahi izan zituzten, eta lehen aipatutako indargabetzea lortu 

zuten. Lurperatuaren gizarte-maila behera egin ahala eta piramidearen oinarrira 

gerturatu, martirrarekiko distantzia handitzen zen. Hilobi eskubideak ordaintzen 

ez baziren, heriotza anonimoa zen (gaur egun bezala); horregatik, herri laua 

elizatik kanpo zegoen, hobi anonimoetan lurperatuta.  

Santuen erlikiekin eraikitako tenpluak behin eta berriz erabiltzea hilerrien 

barrutien asebetetzea ekarri zuen, hildakoen berrantolaketaren beharra nabaria 

egiten. Eraikinen barruan gorpu kopurua gehiegizko egiten zen heinean, haien 

ondoan zeuden teilatuetara eramaten zituzten gorpuzkiak. Horrek kanpoko 
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zabalkundea oztopatzen zuen, hilerriak berez gainezka zeuden hiriguneenak 

baitziren. 

Arazo honetatik eraikuntza mota bat sortu zen, tenpluen barnealdean 

izandako gehiegizko hilotzen eragindako arazoen konponbide partziala izan zena: 

galeria garaiak.  

Eraikin hauek 1500. urtetik aurrera ohikoak izan ziren XVII. mendera arte, 

goseteek eta epidemiek hiriguneak suntsitzen zituztenean. Hilerrien barrutiak 

ixteko estalkiak zituzten, eta hormaren bat elizarekin topo egiten zuen. Haien 

azpian lurperaketak egiten ziren eta hileta kaperak eraikitzen zituzten; goian, 

hezurtegiak kokatzen ziren lurpetik ateratako gorpuzkiak itxuraren arabera 

ordenatzeko edo kutxetan gordeta usteko. Patio bat ere bazuten hobi komun 

bezala erabiltzeko. Egitura lauangeluarra eta irekia zuen, pasalekua, topaketa, 

jarduera eta aisialdia errazteko. Eguzkitik eta euritik babestuta, galerietan 

hainbat jarduera egiten ziren, hau da, hildakoentzat leku bat bilatzeko beharretik 

jaiotako hil gune bat, bizidunentzat topaleku bat ere izan zitekeen.  

Mota honetako eraikinak hartzen zituen hilerri nagusia Pariseko Santu 

Inozenteen hilerria izan zen (XI. mendea), hilerri iraultzaren epizentroa izan zena. 

Bertan katekesia irakasten zen eta jaunartzea ematen zen, baina, aldi berean, 

paseatzeko erabiltzen zen, negozioak egiten ziren, mota guztiko zerbitzuak 

ezartzen ziren: merkatarien dendak, eskribauen postuak eta justizia, meza 

nagusitik irtetean epaiak ematen, eta antzezlariek eta musikariek beraien 

ikuskizunak eskaintzen zituzten. Era honetan, bizitza bat egiten zuen 

heriotzarekin.  

Izurri beltza bezalako izurriteak Europatik hedatzen hasi zirenean 

abandonatutako eta hiriguneetatik urrun zeuden ehortze lekuak berreskuratzea 

eragin zuten. Toki hauek antzinako lurperatze lekuak izan ziren erdi-mailako 

pertsonentzat eta txiroentzat eginak, oso gutxitan hildakoak gogoratzeko 

bereizgarriak zituzten hilobi anonimoak ziren. Hilerri paisaia honetan parrokia 

elizaren eta hilerrien arteko harremana ezarriko da.  

Bai tenpluen barruan egiten ziren lurperatzeak bai galerietan egiten zirenak 

ez zuten inolako arau higienikorik betetzen. Gorpuak lur-geruza finekin edo harri 

meheekin estaltzen ziren eta hoiek gorpuen kiratsak kanporatzea eta gorpuen 

koipeen pilaketa errazten zuten. Arazo hau, hezetasunarekin eta haizetze 

faltarekin lotzen zen, eta guztia batera usain txarrak ekarri zituen, toki hauek 

osasungaitz eta infekziosoak bihurtuz. 
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XV. menderako Gotzainen Kontzilioak berriz debekatu zituzten elizen 

barruko ehorzketak, lekuak eraginkortasun gabe babesten saiatuz. XVIII. 

mendera arte Braga-ko Kontzilioak ezarri zuena mantendu zen, elizen barruan 

lurperatzeko debekua azpimarratuz. Baina debekuak errepikatu ahala, 

lurperatutakoen kategoriak eta eskubideak sendotzen doaz.  

Hileta espazioa ez zen soilik eraldatu, baizik eta erlijio berriaren 

ikuspuntuaren irudikapena ere, eta XVIII. mendea izan zen hilerri modernoen 

sorrerarako oinarriak ezartzeko aroa. 

XVIII. mendearen bukaeran hilerrien egoeraren aurkako kexak hasi ziren 

Frantzian, eta gehien bat Santu Inozenteen Hilerrian jartzen zuten arreta. 

Mugimendu “ilustratu” hauek aldaketa erraztu zuten eta elizaren aurkako 

akusazio zuzenak egin zituzten. Hildakoen arimez kezkatzeagatik eta leku 

horietan ibiltzen ziren bizidunen arimaz ezer ez egiteagatik errudunak zirela 

esaten zieten. Jarrera berri horrek eragin politiko eta sozial handia izan zuen, eta 

haren ondoriorik nabarmenena harresiz kanpoko hilerria sortzea eta 

berreskuratzea izan zen, “hilerri iraultza” deituko litzatekeena sortuz.  

1753. urtean Pariseko Parlamentuak hiri osoko hilerrien egoerari buruzko 

txosten bat egitea eskatu zuen. Ikerketa higiene publikoko politika batengatik 

emanda izan zen, biztanleen osasunerako arazo izan zitezkeen hilerrien egoera 

kaltegarria ebaluatzeko. Eraberritze eta hobekuntza plan hori ezarri eta gero, 

hilerri guztiak hiritik kanpora eramateko proiektua jaio zen.  

Lurperatze tokien asebetetzeak eztabaida handia sortu zuen hileta-guneak 

hiriaren kanpoaldera eramateari buruz. Kontrolik gabeko hiri-hazkundearen 

ondorioz, hiri zikinak eta kiratsatsuak sortu ziren, eta gero eta heriotza kopuru 

handiagoa eta hirietako nahiz hilerrietako higiene-kontrolik eza arrisku larrian 

jartzen zuen osasun publikoa. Agintariek beste konponbiderik ez zegonenean hasi 

ziren lan egiten, eta azkenean behin-betiko erbesteratu zituzten hilerriak hiritik 

kanpo. Parisek egindako bide hau Europako gainontzeko hirientzat eredu izan 

zen.  

Ilustrazioak, zientziaren aurre egiteak eta eskura zegoen informazio 

kopuruak gizartearen ikuspuntu tradizionalean aldaketa bat eragin zuen. Mediku, 

kimiko eta higienistak hirien garbitasunari buruzko ikerketak egiten hasi ziren eta 

ospitaleen, hilerrien eta estolda sistemen eta etxeko komunen egoeraz jakinarazi 

zuten. Leku hauek infekziosoak izan zitezkeen lekutzat hartu ziren.   
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Foku infekzioso hauek hobi komunen eta eliza-lurzoruen hilobien 

etengabeko irekiera eta itxieragatik hedatzen ziren. Egoera hau etengabeko 

jarioak eta filtrazioak eragin zituen errekatxoetan eta, azkenean, heriotza-tasa 

handitzen zituzten izurrite infekto-kutsakorrak sortu ziren. 

Eztabaida sektore ilustratuen etengabeko kritikan oinarritu zen, elizetan eta 

antzinako hilerrietan lurperatzeari buruzko liburuxka eta liburu arazotsuen 

argitalpenaren bidez. Batzuk gertatutako hondamendi desatseginak kontatzen 

zituzten eta beste batzuk antzinako Erroman eta Grezian hirietan lurperatzea 

debekatzen zuten ohituretara bueltatzea eskatzen zuten.  

Elizaren iritziak banatuta egon arren protesta-jarrera bat mantendu zuten 

hilerriak hirietatik kanporatzearen prozesuaren aurrean. Kexa hau etorkizuneko 

hilerrien ordainketarekin erlazionatutako kontu ekonomiko batean oinarrituta 

zegoen. Teorikoki, leku hauen finantzazioa fabriken eskuetan egon behar zen 

(elizak zituen errentak parrokia-elizaren mantentze-lanetarako, bai 

konponketarako, bai Parrokietako jainkozko zerbitzuaren ospakizunetarako).  

1765ean elizen barruan lurperatzea debekatu zen eta oso arau zorrotzekin 

zigortuak izan ziren. XVIII. mendean Santu Inozenteen Hilerria behera bota zuten 

eta bere lekuan enparantza publiko bat sortu zen, hilerri modernoen eraikuntzari 

hasiera emanez.  

Sentiberatasun berria heriotzarekiko gizartearen jarreran eragina izan zuen. 

Garbitasunaren argumentuak hildakoek bizidunen gain izan ahal zuten arriskuan 

zentratu ziren. Ideia hau pixkanaka jarrera erlijioso bihurtu zen eta horrela, 

mendeetan zehar hildakoen bizilekua ziren lekuak beraientzat desegokia izaten 

hasi zen. Ondorioz, elizaren izaera sakratu eta garbia lausotzen joan zen.  

Higienista ilustratuak heriotza eta osasun kontuen arteko eztabaidak alde 

batera uztearen alde zeuden, bere helburu nagusia hildakoak lurperatzeko leku 

egoki bat aurkitzea zen. Arrazoiak eta aurrerapen zientifikoak kontrol-gradu 

batzuk ezarri behar zirela esaten zuten, eta heriotzari eskainitako lekuak hiritik 

kanpo egon behar ziren. Horregatik heriotza kontzeptua biltzen zuen guztiari 

eragiten zion legedi egoki bat idazten hasi ziren, hilerrien eraikuntzatik gorpuak 

ehortzeko modura arte.  

Korronte berriak heriotzaren desakralizazioa ekarri zuten eta 

sentiberatasun eta jarrera aldaketa bat egon zen heriotzarekiko. Erdi Arotik 

heriotzaren momentu bizitzaren erdigunea eta bizitza osoaren amaiera 
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irudikatzen zuen, momentu horretan arimaren etorkizuna erabakitzen zen. Baina 

historiaren aldi honetan dena aldatu zen: goibelak bizitzari bidea eman zion, 

arimaren etorkizuna bizitza osoan zehar luzatzen zen prozesu batean erabakitzen 

zen eta honek dogma kristauetan eragin zuzena izan zuen. Paradigma aldaketa 

hau hilerri berrien antolaketan, arrazionaltasunean, artean eta edertasunean 

islatu zen.  

Pentsaera berri honen garaipena zientzian, gizartean eta medikuntzan 

egindako aurrerapenekin batera Europa osoan zabaldu zen eta heriotza-tasaren 

jaitsiera argi bat eta jaiotza-tasen igoera bat egon zen. Bai bizimoduan eta 

elikaduran egindako aldaketak eta komunikabideen erraztasuna heriotzarekiko 

konkista txikietan eragina izan zuten. Horrela, bizi-itxaropena handitu zen eta 

gizarte- eta hilerri-politika berriak garatu ziren.  

Laikotasuna handitzeaz aparte, ideologia eta pentsaera berriak beste 

aldaketa handi bat ekarri zuen: eliza eta hilerriaren arteko harremana apurtzen 

hasi zen.  

Apurketa hau XIX. mendean zehar ikusten hasi zen. Erlijioak gizartearen 

barruan oraindik ere zuen indarrak formula eklesiastikoen berreskurapena 

bultzatzen jarraitzen zuen, hilerriak kapera txikiekin betez. Baina XVIII. mendeko 

hilerrien iraultzaren ostean etorri zen laikotasuna gero eta handiagoa zen eta 

elizak lurperatze lekuen monopolioaren jabe izateari utzi zuen. Hori dela eta, 

hilerri zibilen eraikuntza hedatzen joan zen eta gauza erlijiosoak desagertzen joan 

ziren.  

Hilerri modernoak espazioaren antolaketan eta errentagarritasunean 

oinarritzen dira, hildakoentzat erabilitako espazioaren eta bete behar dituen 

beharren arteko arrazionaltasuna bilatzen dute. XVIII. mendeko hilerri 

erreformaren ostean sortu ziren eta argi ikus daitezke arkitektoak 

proiektatzearen zergatiak. Gainera, horietako batzuk oso adierazgarriak dira, 

heriotzaren bi nahaste kulturalak ikusi ahal direlako: alde batetik, iraultza 

aurrekoa, ikuspegi goibelarekin erlazionatuta, non bizitzaren azken momentuan 

arimaren etorkizuna erabakitzen zen; eta bestetik, erreforma ostekoa, non 

arimaren etorkizuna bizitza osoan zehar garatzen den prozesu baten bidez 

erabakitzen da. Vista Alegreko hilerria azken hilerri motakoa da.  

Prozesu honekin batera hilerrien izaera ere aldatzen joan da, baina gizakiak 

ehorzketak egiten hasi zenetik lurperatzeko lekuen izaeraz arduratu dira, bai 

kanpotik bai barrutik. Horrela, paisaia adierazgarriak osatu dira mantendu diren 
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hainbat konstanteekin, garrantzi-maila handiago edo txikiagorekin aroaren 

arabera, eranskin puntualak aparte.  

Eraldaketa honetan hilobien izaera aroa ezberdinen ezaugarri kulturalak 

islatzen dituzte. Horrela, hilerrien hondarrak ezagutarazten digute nola 

aprobetxatzen zituzten momentuko jakituriak eta formulak, lekuko errituen 

ohiturak eta hirigunearen inguruan zeuden materialak hilerriak eraikitzeko.  

Baina hilerrietan gertatukoa aldaketen barnean, pentsamolde burgesak 

gizabanakotasuna eta norbera izateko beharra agerian utzi zuen, hilobi 

anonimoekin bukatzeko nahian islatuz. Joera berri honek familia hilobien goraldia 

hasi zuen oroitzapen izaerarekin, eta kapera handien eraikuntzek familien botere 

ekonomikoa adierazten zuten.  

Hilerrien eremu pribatuen barruan hildakoa lurperatzeko lekuak aurkitzen 

ditugu. Hilerria hilobiak mantentzen dituzten bi atalez osatuta dago: atal 

higienikoa, ikusezina dena, eta ikusgarria, hildakoaren oroimena gordetzen duen 

lekua, omenaldia ere egiteko erabiltzen dena. Monumentuak hildakoen memoria 

ondorengo belaunaldiei transmititzeko eta mantentzeko erabiltzen da.  

Hilerri zaharren indar sinbolikoa, balio funtzionalak eta atal artistikoak aire 

zabaleko museoak bihurtzeko aukera ematen die.  

Gizarte joera berriek ere aldaketa asko ekarri dituzte hilerrien paisaian, 

esate baterako, plastikozko loreak, material berrien margoak, materialen 

tratamendu faltsua, granitoaren erabilpena, moldearekin egindako eskulturak, 

jabeek utzi dituzten eraikinak, etab. Modu honetan, hileta-espazioak debaluatzen 

joan dira eta bizi garen hiriaren irudi bat erakusten dute.  

3.2 Aldaketa handien eredua: Santos Inocentes eta Pére Lachaise (París). 

Santos Inocentes-aren hilerria eta geroko Pére Lachaise modelo 

adierazgarrienak dira heriotzarekiko jarrera ezberdina izan zuten bi garai 

irudikatzeko. Lehenengoaren itxiera agindu zenetik (1780) bigarrenaren 

irekierara arte (1804) muga baten pasabidea gauzatu zen. Momentu honetatik 

aurrera hileta-arkitektura sakondu zen eta jakintza- arlo bat bilakatu zen. Horren 

barruan arlo ezberdinek bat egiten zuten, esate baterako, higienea, soziologia, 

ekonomia eta politika; eta horien helburu nagusia gizalegez hezitzea zen askea 

eta ordenatutzat hartzen zen gizarte batena. 
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13. irudia: Pariseko Santos Inocentes hilerria irudikatzen duen marrazkia. https://bit.ly/30TzYlP  

Frantzian hilerriak egiteko modua Europa osotik hedatu zen eta horien 

kokapenean, espazioaren kudeaketan eta toki publiko hauen funtzio kulturalean 

eragina izan zuen. Hilerriak garai hartako sentiberatasunarekin eta heriotzarekiko 

jarrerarekin bat zetorren modelo baten irudikapena dira. Ikuspegi honen 

bilakaera XVIII. mendean izan, XIX. mendean zehar mantendu zen Europako 

kanpoaldean, XX. mendera arte.  

XVIII. mendearen hasieran, Santos Inocentes-eko hilerriak hamazortzi 

parrokiei eta bi ospitaleei ematen zien zerbitzua. Egoera honek lekuaren 

asebetetzea eragin zuen eta arazo larriak izan zituzten hilerrian funtzionamendu 

egokia izateko. Hilerri hau Pariseko handiena zen eta XI. Mendean ireki zenetik 

ehunka mila paristar lurperatuak izan ziren bertan, gehienak hobi komunetan. 

Hobi hauek gainezka zeuden eta agintariek oso arreta gutxi jarri zioten 

osasungarritasunari XVIII. mendean sartu arte, gorpuak desegiteko lurraren 

borondatean konfiantza jarri baitzuten. Hain larria zen arazoa ehorzketen 

iragaziek alboko auzoko putzuak erabilezinak utzi zituztela.  

1744. eta 1760. urteen artean agintariek hilerriaren itxierari buruz 

eztabaidatu zuten, baina behin-betiko itxieraren agindua 1780ean eman zen. 

Urte horietan zehar jende asko gaixotu zen hobi komunen etengabeko irekierak 

eta itxierak kanporatzen zituzten kiratsengatik. Agintariek hainbat txosten idatzi 

zituzten hilerriaren egoera salatzeko eta etorkizuneko itxiera aurreikusi zitekeen.  

https://bit.ly/30TzYlP
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Irtenbidea erabatekoa izan zen. Parisetik kanpo zeuden erromatar aroko 

harrobi zahar batzuk aukeratu zituzten bertan hiriko hilerriaren gorpu guztiak 

sartzeko. Katakonbak hezurtoki handiak bilakatu ziren eta 1810ean sarrera bat 

eraiki zen hiritarrek heriotzaren leku berria bisitatu ahal izateko. 1786an Pariseko 

artzapezpikuak lekua bedeinkatu zuen eta lekualdaketak beste bost urte iraun 

zuten, gorpuak Pariseko ia hilerri guztietatik atera ziren eta. Lekualdaketa hauek 

XVIII. mendean Frantzian gertatutako gizarte-aldaketaren beste islapen bat da.  

 
14. irudia: Pariseko katakonben kripta. https://bit.ly/2yaH6xV  

Hilerri zaharren suntsipenak heriotzaren erreferente berrien hedapena 

ekarri zuen nolabait, orain ikuspegi ez hain goibel eta zapaltzailearekin lotuak.  

Père-Lachaise-eko hilerriaren irekieraren aurretik 1804an, Parisen egonezin 

handiko aldi bat egon zen. Hiriguneko parrokiako hilerriak ixten ziren heinean, 

kanpokoak betetzen joaten ziren. Momentu horretan, udal agintariek hilerriak 

hirigunetik urrun kokatzeko planifikazioa hasi zuten. Hilerri berriek aurrekontu 

monumentaletara egokitu behar ziren, hau da, beste edozein eraikin publikoaren 

parean egon behar ziren hiria berari garrantzia eman behar ziotelako. 

Lurperatzeko lekuak hirien ezinbesteko lekuak bihurtu ziren; bere ezaugarri 

sinbolikoak komunitatearen interes sozialak islatzea eta etorkizunean beratan 

lurperatuko zen pertsonaren interes indibidualak babestea betetzen zuten.  

Itxieraren agindua bidali zenetik bi hilabete igaro ziren hilerri berriak 

eraikitzeko lehiaketak antolatu ziren. Lehiaketa hauek Akademiak antolatzen 

zituen eta parte hartzen zuten leku guztiak ohorezko eta famazko lekuak izan 

behar ziren, horregatik heriotzaren lekua oroitzapenezko izaeraren araberakoa 

izango zen. Hilobi bakoitzak espazio txiki bat irudikatzen zuen, non memoria 

indibiduala gordetzen zen; eta multzoa gizabidezko hezkuntza eredu bihurtu zen 

bertako bisitarientzat.  

https://bit.ly/2yaH6xV
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Monumentuak errege, santu eta lider-klaseen eskubide bat izatetik klase-

dirudunen eskuetara pasatu ziren. Burgesiak bere oroimena hurrengo 

belaunaldietan mantentzea nahi zuen eta horregatik monumentua hilerrien 

atalik garrantzitsuena bihurtu zen. Horrela, goi-mailako pertsonen eta familien 

oroimena mantentzeko helburua beteko zuten. 

Lehiaketara aurkeztu ziren lan guztiek hileta-arkitekturan sortzen ari zen 

espezializazio tekniko handia erakusten zuten. Handitzen ari zen espezializazio 

honek pentsaera higienistan egiten ari ziren aurrerapenekin eta zientziako eta 

burgesiaren pentsamoldeko aurrerapenekin batera zetorren. Horregatik, hileta-

arkitektura arkitektura tradizionaletik urruntzen hasi zen eta modu 

independentean eraikitzen hasi zen.  

Korronte higienistek landaretzagatik eta airearen mugimenduagatik apustu 

egin zuten gorpuen lurrunei aurre egiteko, eremu berrien ezaugarri nabari bat 

bihurtuz. Arrazoiaren Mendean naturaren formekiko sentiberatasuna 

berreskuratu zen eta forma hauek paisaia-lorezaintzako arkitekturan eragina izan 

zuten. Leku hauetan ezaugarri zen ingurunearen intimitatea istripu naturalak 

erabiliz lortzen zen. Hilerriak sigi-saga egiten zuten bidezidorrekin apaintzen 

ziren, baita errekatxo marmartiekin eta tokia testuinguruan jartzen zuten baso 

eta landare igokari ugariekin. Honela, erromatarren lurperatzeko ohitura 

berreskuratzen zen. 

Pentsamendu arrazionalak espazioaren berrantolaketan aldaketa sakonak 

ekarri zituen, esate baterako, koadranteetan banatzea, lurraren erabilera 

ordenatua eta logikoa erraztu zuena. Gainera, hilobien profanazioak eta 

lapurretak ekiditeko hilerriak ixtea erabaki zuten eta hesiak eta harresiak eraiki 

zituzten zailtasun bezala. Azkenik, aipatzekoa da arkitektoek estilo neoklasikoak 

erabiltzen zituztela nostalgia berpizteko eta horrela bisitarian sentimenduak 

eragin. 

Hilerria hirigunetik ateratzeko beharraren ohitura poliki-poliki gertatu zen 

prozesua izan zen. 1763an eta 1765ean hainbat dekretuk arrakasta izan zuten. 

Baina benetan herritarrak elizetan lurperatzea eragozten hasi zituena hilobi hauei 

esleitutako tarifa altuak izan ziren. Geratzen zen aukera elizen inguruko 

hilerrietan lurperatzea zen. Bestalde, dekretu hauek eraginkorrak izaten hasi 

ziren arren, ez zuten zehazten zer nolako ezaugarriak izan behar zituzten Pariseko 

hilerriak. Higieneari, harresiz kanpoko kokapenari, zabaltasunari eta espazioa 

antolatzeko beharrari buruzko gaiak baino ez zituzten zehazten dekretu hauek, 
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hilobi kolektiboak txandakatzea errazteko. Debekuak, ordea, esplizituak ziren 

lekuaren soiltasunari dagokionez. Behar diren elementuak bakarrik eraikiko 

lirateke, hala nola itxitura-hormak, kapera, atezainarentzako eraikin bat eta 

administrazio-pabiloiak. 

Hileta-monumentuaren irudia arrunta izaten hasi zen lorategi pribatu edo 

publikoetan. Idatzi askok praktika hori indartzen lagundu zuten, eta praktika 

horren jatorria Ingalaterrako paisaia-tradizioan dago, hura gabe ezinezkoa 

zatekeen halako espazio bereizgarriak sortzea. Horrelako lekuen diseinatzaileek 

paisaia-lorategien indar moral zirraragarria erabiltzen zuten, bisitariaren barruan 

sentimenduak piztuz eta bertutea oroitzen zuten monumentuen bidez 

hausnarketara gonbidatuz.  

Père-Lachaise hilerri modernoen kopiatu beharreko eredua da. 

Arrazoimenak eta Ilustrazioak eztabaida-garai bat eta ideia berriak eremu 

guztietan islatzearen ondoriozko suhartasun bat sortu zuten aren, oraindik hiriek 

hilerri pilatuak eta kaltegarriak zituzten.  

 
15. irudia: Père-Lachaise-eko hilerria.  https://bit.ly/32JsrYy  

 
16. irudia: Père-Lachaise hilerria goitik ikusita. https://bit.ly/2MdoJ3K  

Hilerrien iraultzatik aurrera, elizak bere ondasunak, monopolioa eta boterea 

galdu zituen. Hilerrien kudeaketatik eta hileta-elizkizunen ospakizunetik gero eta 

https://bit.ly/32JsrYy
https://bit.ly/2MdoJ3K
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gehiago urrunduta, beste eraldaketa berezi bat gertatuko da kudeaketa hori 

Komunaren menpe geratzen denean.  

Hortik aurrera, hilerriek elizaren menpe bakarrik egoteari uzten diote eta 

herri-erakundeak bilakatzen dira non erlijioaren ikurrak alde batera uzten dira 

edo garrantzia galtzen dute. Jende guztiak lurperatua izateko eskubidea izango 

du eta horrela Elizak ezarritako “ez duin” kategoria desagertzen da. Orain, legez, 

guztiek atseden hartu ahal izango dute hilerrietan. Baina ehorzketen irekierak 

aldaketa handiak ekarri arren, burgesiaren pentsaerak ekarritako ezberdintasun 

sozialak ez ziren desagertu.  

Hala ere, hasiera batean abantailatsua zirudien egoera batek lurperatze 

laikoen eta hileta-elizkizunen gehiegizko degradazioa ekarri zuen. Egoera honek 

hainbat arauketa saiakera izan zituen, baina 1804ko ekainaren Dekretua hedatu 

arte mantendu zen. Bertan erreforma guztiaren zehaztapenak alde batera uzten 

ziren eta hilerriaren defendatzaileen eta leku arrazional eta funtzional baten alde 

zeuden arteko oreka bilatu zen.  

Horrez gain, hilerrien ezarketa berriek izan behar zituzten ezaugarriak ezarri 

zituzten: bi hilerrien arteko gutxienezko tartea 35 metrokoa izan behar zuen, 

hilerriaren eta hiriguneen arteko gutxienezko tartea ezarri zen eta eskuz egindako 

putzuak ehun metro baino gutxiagora egitea debekatu zen. Izurrite tragikoak 

ekiditeko neurriak ere hartu ziren: gorpu bakar baterako doako hilobiak 

erabiltzea bost urteko iraupena izango zuen, eta hilobi kolektiboak alde batera 

utzi ziren. Panteoi indibidualak edo familiarrak behin-betirako ezartzeko eremua 

erosteko aukera eman zen, hilarriak edo beste motatako monumentuak ipintzeko 

eskubidea onartuz.  

Landaretzari dagokionez, hilerri guztiek zuhaitzak izan behar zituztela ezarri 

zen gorpuen kiratsak xurgatzeko. Arau hau estetikarako ekarpen bezala 

nabarmendu zen, efektu goibel eta malenkoniatsuak sortzeko.  

Kokapen aproposena leku garai bat izango litzateke, ipar-haizeen 

eraginpean eta hormekin itxita. Orain bai, hilerriak eratuta geratzeko oinarri-legal 

nahikoak zituen eta bere lekua aurkitu zuen hirien bihotzetik kanpo behin-betiko 

finkatzeko.  

Nicolás Frochot prefeta Père Lachaise hilerriaren sustatzaileetako bat izan 

zen. 1801ean hileta zeremoniak eta lurperatze-ohiturak birgaitzeko enkargua 

egin zioten. Parisen hiru hilerri berri ezartzea aholkatu zuen, aurretik aipatutako 



39 
 

Père Lachaise hilerria. 1804an, bere kemena eta ahaleginari esker, Pariseko 

Ekialdean hilerri berria kokatzeko lurren behin-betiko erosketa onartu zen. 

Aukeratutako lekua Mont-Louis izan zen eta Jesusen Konpainiari emandako leku 

bat zen zaharren eta eriondoen egoitza bat ezartzeko.  

Lekua hilerri bihurtzea lagundu zuten bi gertaera gertatu ziren aldi berean. 

Alde batetik, Jesuiten zorrak zuritzeko lurrak saltzeko agindua, Frantziatik 

kanporatu ondoren; eta bestetik, aurretik aipatutako Parisko hilerrien egoerari 

buruzko ikerketa, erreformaren abiapuntu bezala. 1804ean dena bukatu zen, 

Frouchotek, jabetza erosi ondoren, Brognartiri eman zionean, Senako eta 

Pariseko Herri Lan Departamentuan lan egiten zuen arkitekto bat, bertan, hilerri 

berri baten proiektu bat gara zezan.   

Eremuaren erosketatik hilerriaren ireki zen arte oso denbora gutxi igaro zen. 

Arkitektoak bertan existitzen zen lorategiaren topografiara egokitu behar izan 

zen, baina hil aurretik sinatu zituen hiru proiektuetan topografia zail hori garai 

hartako hilerrien arauak betetzeko egokitu zuela erakusten dute.  

Hilerria diseinatutako eremu bat izan arren, bisitaria ingurune artifizial 

batean zegoela ahaztarazteagatik bereizten zen. Lekua mendixkaren tontorrean 

kokatzen zen piramide-formako kaperaren inguruan biltzen zen. Sarrera, 

aurrealdeko hormen kurba zabaletik hasi eta erdi-puntuko arku formako atea 

zuen erliebedun frontoi monumental baten opakotasuneraino garatu zen.  

Ataria pasatu ondoren (eta juduen hilerria alde batera utziz) ezki-

zumarkalea alboetan dituen zabalgunean gorpuak gordetzeko eraikin txiki bat 

izango luke, eta zumarkalea ondoren jarraituko zen. Horien artean hainbat hileta-

monumentu zeuden eta hauek hilerriaren eremu zabalaren mugak bezala 

erabiliko ziren eta, era berean, piramiderainoko espazioa barruan kokatuko zen.  

Lurzoruaren topografia aldakorrak eta inguruaren forma irregularrak 

diseinua baldintzatu zuten. Hala ere, Brongniartek kontrasteak aukeratu zituen 

ardatz gurutzatuak bezala erabiltzen ziren ibilbide zuzenak erabiliz, eremua 

antolatzeko ere erabili zirenak. Bestalde, hilerriaren barrualdea inguratzen zuen 

bidearen zatian, bihurgune zabalak jarri zituen, hormen formako izkina bortitzak 

leuntzeko. Emaitza forma erregularreko eta tamaina ezberdineko eremu 

landaretsuak zituen plano bat izan zen eta horiek ibilbide handiekin mugatuta 

zeuden, hala nola, ezkien, gaztainondoen, makalen edota arkazien zumarkaleak, 

eta horien artean gurdiak igaro ahal ziren. Gune berdeen arteko pasealekua 
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errazten zuten sigi-saga egiten zuten bide txikiekin eta oinezkoekin sortzen zen 

kontrastea, monumentu partikular gehienak zeuden tokian.  

Hileta-parke honen sorrera garai hartako paisaia teorien oinordeko leiala 

izan zen. Baratze eta lorategia zuten etxalde batetik garai horretan heriotzarekiko 

jarrera islatzen zuen ispilu bihurtu zuten, hilerri-lorategien artean eredu bihurtuz.  

Arkitektoaren hil zenean, hilerri horretan lurperatua izan zen eta lanak 

Goddek jarraitu zituen. Existitzen ziren oinarrien gainean gaur egun ezagutzen 

diren atea eta kapera eraiki ziren, eta lekurako eraikin mota egokienari buruz 

aholkatu zuen.  Hilerria berehala bisitatzeko leku interesgarria bihurtu zen eta 

lurperatua izateko prestigioa lortu zuen, bai lorategiaren erakargarritasunagatik, 

bai eragin neoklasikoko monumentu ederrengatik. 1825erako hilobi mota berri 

bat orokortu zen, familia panteoia, eta hauek antzinako mausoleon forma hartu 

zuten.  

Garai hartako bidaia gida askok pertsonaia handien hilobiak nabarmentzen 

zituzten, pertsona famatu askok bertan lurperatu baitziren. Lekuaren 

edertasunak eta sotiltasunak, hiriaren gainerako eremuekin batera, bizitzan zein 

heriotzan gozatzeko aukera ematen zuen espazio bat sortu zuen. Santuaren 

babesa, parrokiako hilerriaren ezaugarria izan zena, hildako ospetsuen balio 

eredugarriekin ordeztu zen.   

Horrela, lekua oroitzapen- eta memoria-izaera hartu zuen. Hilerria hileta-

arteko benetako museoa bilakatu zen eta bere lehenengo urteetatik gaur egun 

oraindik ere bukatu ez den  bibliografia handi bat sortu zuen. Nabarmentzekoa 

da hileta-monumentuen sorrerak XIX. mendean izan zuen garrantzia eta distira.  

Bertan ikus dezakegu nola heriotzarekiko jarrera aldatzen joan den. Hura 

arbuioa sortzen hasi zen arrazionalismoaren emaitza zen sentsibilitate 

higienistaren bultzadaren ondorioz. Sentiberatasun berri horrek, bere garaiari 

egokitutako heriotzaren irudi berri bat aurkitu nahian, hildakoak hiritik 

urruntzeko benetako programa bat prestatu zuen diseinatutako proiektuen 

bidez. Antzinatik erreferenteak berreskuratu ziren, hala nola balio sinbolikoa, eta 

ehorzketa-politika sanitarioekin batera heriotzaren leku berrien oinarria izan 

ziren. 

Bestalde, Père Lachaise hilerria erabiltzen dugu heriotzarekiko jarrera 

aldaketa hau erakusteko eta, ondorioz, hilerriaren tipologian. Antzinako 
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ikuspegia eta tradizioak eraitsi ondoren, hilerri honetan irudikatutakoa jaio zen, 

garbiagoa, txukunagoa eta arrazionalagoa dena eta gaur egun arte irauten duena. 

Santos Inocentes-eko hilerrian heriotzarentzat eta bizitzarentzat ziren 

lekuak bat egiten zuten. Père Lachaise bezalako hilerri modernoetan, berriz, 

hilobiak hilezkortasun sentimendua sortzen zen egon zirenen eta gaur egun ez 

dauden pertsonak beti oroimenean mantenduz.  

Hilerri-eremua prozesu luze batez eratu eta eraldatu zen eta prozesu 

horretan zehar elizaren interes asko alde batera utzi ziren. Aldaketa guzti horien 

bidez eremu erabilgarria eta arrazionala sortu nahi zen, XVIII. mendeko eskaerei 

egokituta. 

Hortik aurrera, bakarkako eta familiaren hileta-monumentu berriak, 

laguntzarako eraikinak eta hiriguneetatik urrun eta higienikoki bermatuta zeuden 

lurretara egokitutako espazioaren kudeaketa hilerri-eremu berria osatuko zuten.  

3.3 Pariseko ereduen jarraibideak jarraituz. 

Vista Alegreko hilerrian eraldaketa horien elkargunea argi ikusten da. Vista 

Alegreko egitura itxurazko bi eremutan banatutako osotasun bat bezala ulertu 

behar da: publikoa alde batetik eta pribatua bestetik. Publikoan hilerriaren 

zerbitzurako erabiltzen diren eraikinak aurkitzen dira: kapera, gorpuen biltegia, 

errausketa labea, harrera-lekua, etab. 

XVIII. mendeko iraultza eta gero jaiotako hilerria da, XX mendean zabaldu 

arren; eta Frantzian XVIII. mendean ezarritako tradizioa jarraitzen du. Hilerri hau 

kontrastez beteta dago eta hilerrien hierarkizazio soziala ikus daiteke. Gune 

zaharrena gizartearen goi-mailakoentzat zen, Nuestra Señora de Begoñako 

enparantza hileta-monumentu handienak eta garrantzitsuenak dauden lekua da, 

99 urterako erremuetan kokatzen dira eta ezin dira suntsitu. Erdialdetik 

urruntzen garen heinean hildakoen oroimen monumentuak eskasagoak dira, 

irudikatze murriztua ezartzen duten espazioen homogeneitateari aurre egin 

behar diete eta. Erdialdea edo Nuestra Señora de Begoñako enparantza 

hiribilduaren zabalkundea bezala izango litzateke eta bertan monumentu 

handienak eta ikusgarrienak aurkitzen ditugu. Baina erdialdetik urruntzean, 

hilerria hiriko aldirien antza hartzen du, non nitxoak eta alokatutako hilobiak 

presentzia txikiagoa dute eta paisaia homogeneoagoa da.  

Antolakuntza horrek Arrazoiaren mendean ezarri zen pentsamolde 

burgesak ezarritako jarraibideak jarraitzen ditu. Legearen aurrean pertsona 
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guztiak berdina izan arren, ezberdintasun ekonomikoak nabariak ziren bai 

bizitzan baita hil ostean ere. Horregatik XVIII. mendean ezarri ziren hilerrien 

formulak noblezia goraipatzeko eta kokatzeko sortu ziren, eta lurperatze 

komunalak alde batera utzi ziren.  

Ideologia eta pentsamendu berriek, elizaren eta estatuaren arteko 

banaketak eta espazioaren zatiketak gorpua ezabatzeko prozesua sinplifikatzea 

eta aldatzea ekarri dute, eta gaur egun gehien erabiltzen den sistema errausketa 

da, horren abantailengatik. Sistema honek espazioaren arazoa konpontzen du eta 

horrela banaketa errazten du. Gainera, errausketa lurperatze tradizionala baino 

arinago egiten da, ehorzketa prozesu motela baita. Baina errausketak bere alde 

txarra ere badu ez delako gorputza soilik erretzen. Gaur egun ehun akrilikoak asko 

erabiltzen dira eta pertsonek gero eta medikamentu gehiago hartzen dituzte, 

horien artean sendagai erradioaktiboak. Ondorioz, errausketa prozesuan 

partikula kutsakor horiek iragaztea oso zaila da.  

Eraldaketa guzti hauek gaur egun hilerrien inguruan nolabaiteko interesa 

piztu du, gizartea eremu hauetatik urrundu arren, historikoki eta artistikoki 

herentzia historikoa igortzen digutelako eta hiriaren beste hedadura bat direlako.   

4 Bilboko hilerri modernoen aurrekariak 

Korronte liberalak eta pentsamendu higienista berandu iritsi ziren 

Espainiara. Bilbo industriaren aireratzea eta ideologia eta pentsamendu berrien 

agerpena goiztiarragoak izan ziren hirietako bat izan arren, ia mende bat behar 

izan zuten herrialde aitzindarietan izan zuten garrantzia bereganatzeko. 

Atzerapen hori agerian geratu zen osasun publikoari eta zementu-espazioen 

bilakaerari buruzko legediaren bilakaeran. 

Arkeologia aztarnei esker badakigu Bilbon XIV. mendetik gorpuak 

Santiagoko (guar egun katedrala) eta San Antoneko elizen barruan zein kanpoan 

lurperatzen zirela. Ondoren, Santos Juanes, San Nicolás eto Begoñako Basilika 

bezalako beste tenpluen eraikuntzekin batera eliza-espazioetan ehorzketak 

egiteko lekuak ugaritu ziren, eta horri San Agustin, La Encarnación eta La 

Esperanza komentuak gehitu behar zaizkio. 

Hilobien banaketa (tenpluen barruan) oso gai garrantzitsua zen, horregatik 

adituen batzordeak izendatzen ziren hileta eremu horren salneurria jartzeko. 

1379an Bilboko Santiagoko katedralean batzorde horietako bat izendatu zuten 

katedralaren berreraikuntza zela eta sute baten ostean, hau da, berritzeren bat 

egiten zen bakoitzean hilobiak aldatzea eta berrantolatzea beharrezkoa zen.  
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“Encajonado”-en hileta-espazioa nabaritzekoa da. Hauek tenpluen barruan 

kokatutako hilobi komunak edo herri xeheari emandakoak ziren eta elementuren 

batez estalita zeuden, hala nola adreilu, lauza, egur eta abarren lauza edo estalkiz. 

Zoruaren zati handi adreiluz edo lauzaz egindako kaxoi handi batez estaltzen 

zuten eta hau karratu txikietan zatituta zegoen hildakoen ehorzketarako 

erreserbatuak. Bai eraikitzeko behar ziren obrak, bai eraikitzeak eragindako 

gastuak handiak ziren. 

Hileta espazio hauek xeheak izan arren, hau da, ez zituzten goi-mailako klase 

baten pribilegioak, kanpoan kokatutako hilerriak baino hobeto kontsideratuak 

zeuden. Hala ere, bazeuden gune nobleagoak tenpluen toki nabarmenetan, hala 

nola familia ezberdinentzat erreserbatutako espazioak eremu nobleagoetan. 

Azkenik, nabaritzekoa da berezko hilobi batzuk bazeudela apaizak lurperatzeko, 

eta tenpluen barruan hilobiak egitea ezin zen baimendu jendearentzat.  

Hilobiak fededunen arteko eztabaida sutsuen arrazoia ziren; bai 

lurperatzeko tokien egoera, zein horiek zabaltzeko beharra, gai nagusiak ziren 

gizarte katolikoan. Banaketa-prozesuan izandako desordena eta gehiegikeriez ere 

eztabaidatzen zuten, eta inbidiak ere bazeuden tenpluaren barruan leku 

nabarmenik lortu ez izanagatik, hilobiak enkante bidez eskuratzen baitziren.  

Hilerri modernoak XVIII. mendeko Frantziako ideia ilustratuetatik jaiotzen 

dira, Espainian eta Euskal Herrian ez ziretenak gauzatuko XIX. mendea eta XX. 

mendearen hasierara arte. Euskal Herrian aldaketa bultzatu zuen aurrekaria 

Pasajes-en 1781ean gertatutakoa izan zen, 89 pertsona hil baitziren 

kutsaduragatik.  

Urte horretan zehar, parrokoen, medikuen eta militarren hainbat txostenek 

tenpluetako gehiegizko lurperaketek sortutako egoera txarra salatu zuten. 

Aurrerapen zientifikoek eta medikoek gorpuak agerraldi epidemikoen eragiletzat 

hartzen zituzten. Ezagutza berriak eta aurrerapen zientifikoak prozesu luze baten 

sorrera ekarri zuten hilerriak hirietatik kanpo ateratzeko. 

Baina aldaketa hau elizaren interesen kontra zihoan, izan ere, hilerriak 

hirietatik ateratzea mezek eta ehorzketetarako lurren alokairuek ekartzen 

zituzten etekinen galera suposatzen zuen. Arazo honi beste batzuk gehitu 

zitzaizkion, hil-toki berriak finantzatzeko zailtasuna eta nobleziak, mendeetan 

zehar beraiena izan zen pribilegioa ukatzea, bere hildakoek tenpluen barnean 

lurperatzea, kasu. 
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Erakundeak hainbat lege idazten hasi ziren, tenpluen barruan egindako 

gehiegizko hilotzek sortutako arazoak inoiz konpontzen ez zituztenak. Lehen 

Errege Zeduletako bat Karlos III.ak aldarrikatu zuen eta 1787ko apirilaren 3an jarri 

zen indarrean: bere 3. xedapenak, herriek nekropoliak zelaian eraikitzea 

proposatzen zuen, eta, gastuak aurrezteko, ermita zaharrak aprobetxatu behar 

zituzten kapera bezala erabiltzeko. Hala ere, ez zuen zehazten hil gune horien 

finantziazioa, ez nork eraiki behar zituen, ezta mantendu ere. Errege zedula 

honek eragin gutxi izango luke ondorio praktikoetarako. 

Karlos III.ak promulgatutako zedulak, jada, hil espazioen antzinako legeria 

bat zehazten zuen, eta ondorengo legeak, geroz eta zehatzagoak izan ziren, 

apaizek, beranduago, lan maisu batek eraiki behar zuen hil espazioaren diseinu 

eta plangintzaz arduratu behar zutela esanez. Baina horiek eraikitzen hasi 

aurretik udal arduradunekin ados egon behar zuten. 

1804ko ekainaren 5ean, Karlos IV.ak zirkular bat aldarrikatu zuen, dena 

xehetasun handiagoz azaltzen zuena, baina irismen mugatua ere izango zuena. 

Lau urte geroago, 1808ko azaroaren 28an, Jose Bonapartek Madrilen hiru hilerri 

eraikitzea agindu zuen, eta agindu hori Espainia osora zabaltzea agindu zuen 

Dekretu bat aldarrikatu zuen. Frantziarrek egoera behartu zuten hiriguneetan 

hilobiratzeek zekarten arazoa zuzentzeko. Hirietako korrejidoreak izan ziren 

zelaian bakarrik lurperatzera behartzen zituztenak, parrokien apaizak eta 

herrietako alkateak erantzule eginez, epaiketa kriminalen mehatxupean. Bilbon 

hilerri berri bat eraikitzeko, San Frantzisko komentuaren (haren baratzea) ondoko 

lurrak izendatu zituzten, Bilbo Zaharrean. Nahiz eta dekretu eraginkorra izan, 

frantziarrek gobernatu zutenean bakarrik izan zen, eta ez zuten lortu nahi zuten 

harresiz kanpoko kultura sortzea.  

1813ko azaroaren 1ean beste agindu bat eman zen, non hilabeteko epea 

ezarri zen tokiko korporazioek behin-behineko hilerriak hiriguneetatik kanpo ezar 

zitzaten. Horiek aireztatutako espazioetan egon behar zuten behin betiko 

hilerriak eraiki arte, eta zigor gogorrak ezartzen zituen, teorian, arau horiek ez 

betetzeagatik. Agindua ez zen eraginkorra izan, eta arau eta lege ezberdinak ez 

betetzea konstante bat izan zen XX. mendera arte. 

Horregatik, Isabel II. erreginak elizen barruko ehorzketak berriz debekatu 

zituen, artzapezpikuak, gotzainak eta langile erlijiosoak izan ezik. Hala eta guztiz 

ere, tenplu barruko familia pribilegiatuen hilobiratzeek jarraitu egin zuten.  
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1886. urtetik aurrera aurrerapauso handia eman zen hileta espazioen 

legediaren arloan, arkitekto, ingeniari eta obra-maisu batek egindako plano bat 

formalizatzeko betebeharra ezarri baitzen. Gainera, beharrezkoa zen hilerria 

eraiki nahi zen lur eremuaren baldintzak zehaztuko zituzten bi medikuren txosten 

batekin batera aurkeztea. Hiriguneekin izan behar zuen distantzia ere ezarri 

zuten. Eta hori inguruko herrietako biztanle kopuruaren araberakoa zen.  

Hilerriaren hedadura urteko heriotzen kopuruaren arabera kalkulatzen zen, 

20 urterako hilkortasuna aurreikusiz. Epidemia-agerraldiek eta heriotza-tasak 

handitu zitzaketen hondamendiek sortutako egoerak ere kontuan hartzen ziren.  

Tenplu barruan hilobiratzeek eta epidemiek eragindako arazoak 

konpontzeko eta arautzeko kezka bazegoen ere, agintariek ez zuten arazo horiek 

konpontzeko borondaterik izan XX. mendera artea, egoera jasanezina zenean. 

4.1 San Frantziskoko ortuaren hilerriak  

Hilerri honen eraikuntza Bilbon. Hilerri honen eraikuntza Bilbon 1808an 

sustatu zen Jose Bonaparteren Gobernuaren garaian, Bizkaiko korrejidoreari 

Bilbon hilerri bat jartzeko agindu zionean, eta horretarako San Frantziskoko 

baratzearen ondoko lurrak aukeratu ziren. Karlos III.a eta Jose Bonaparteren 

zedula eta aginduen ondoren, 1822an Agustin Humaranek diseinatutako 

proiektua aurkeztu zen.  

Higiene-kontzientziak aurrera zihoazen bitartean, osasungarritasuna 

hobetzeko neurrietan sakondu zen, eta hiriak suntsitzen zituzten epidemiak 

geldiarazten saiatu ziren. 1817an, Fernando VII.aren erregealdian, Osasun 

Batzordeak sortu ziren, eta hori jauzi kualitatiboa izan zen osasungarritasun 

ezaren eta epidemien aurkako borrokan. Pentsamendu-korronte berri horiek pisu 

handia izango zuten Bilboko pertsona ilustratuen buruetan, baina XX. mendera 

arte ez ziren politikak eta agintarien eta erakundeen inplikazioa eraginkorrak izan. 

1826an Frantziskotarrek eta Udalak hitzarmen bat sinatu zuten proiektuari 

ekiteko. Frantziskotarrek euren lurren zati bat galdu zuten arren, kritikarik 

handiena Kabildoak egin zuen, egoera berriak bere interesekin interferitzen zuela 

sentitu baitzuen. Kritika horren aurrean, Bilboko kontseiluak Madrilen apelatu 

zuen eta 1827an Gaztelako Kontseiluak ondorioztatu zuen Bilboko hiribilduak bi 

hilerri izan ahal zituela, San Frantziskoko baratzearena eta Mallonaren 

ondorengoa, Begoñako elizatean eraikia izango zena. Nahi zuena lurperatu 

zezaketela ere ebatzi zuen, betiere parrokia bakoitzak ezarritako kanonak 

ordaintzen bazituen. 
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Humarenek diseinatutako San Frantziskoko hilerria iragankorra izan zen, 

utzi dituen aztarna bakarrak eraikuntza eta altxaera planoak baitira. Obra 

neoklasiko garrantzitsu bat zen, ondorengo Mallonako hilerria izan zen bezala. 

Aurrealdean atari handi bat zuen, eta ateburuaren gainean, letra handiz, 

inskripzio hau irakurtzen zen: “UBI POSUISTIS EAM… VENI ET VIDE” eta kanpoko 

horman, harrizko gurutze txiki baten oinarri zen hilarri batean, beste bat zegoen: 

“FERNANDO VII.AREN ERREGEALDIA SAN FRANTZISKOKO KANPOSANTU 

PARTIKULARRA, S.M. ERREGE-ERREGINAK ERAIKIA ETA HAINBAT DEBOTOEN 

KONTURA”. 

Hilerriak lorategia definitzen zuten zutabe dorikoen gainean galeriak zituen, 

hau, zortzi parterretan zatitzen zen eta korridore luzeek, nitxozko lau solairu 

hartzen zituzten, non hilobi lauzatuak zeuden. Galeria zabal bat zuen, horma-hobi 

eta hautestontziekin, kapera apal bat gorpuak uzteko, eta lorategi oso zaindua, 

zeinaren erdian zurezko gurutze handi bat altxatzen baitzen. 

Nekropoliko kapera zentratua zen, sarreran arkupe bat eta bolumen 

simetriko batzuk zituena, gangatua zen eta obra harlangaitzez egina zegoen. 

Ikusgarriena eta bikainena ezkaratza zen, estilo neoklasikoa bereizteko 

hilobiak bezalako elementu garrantzitsuak ere diseinatu ziren arren, antzinako 

Erroman oinarrituak zeudenak. Barrualdea aberatsa zen zentzu guztietan, baina 

kanpoaldea eta sarrera gunea oso latzak ziren. 

Lurperatze mota ezberdinak zeuden: panteoia garestiena eta handiena zen, 

merkeenak, ordea, lorategiko lurrean zeuden espazioak ziren. Beste kategoria 

batzuk ere bazeuden, hala nola, familia-hautestontziak, hautestontzi pertsonalak, 

galerietako zoladuran leundutako hilobiak, betirako emanak, beste batzuk 

pertsonalak, etab. 

1.500 lurperatze arte hartzeko aukera izan arren, ez zen leku egokia 

haientzat, Bilboko erdigunetik nahiko urrun baitzegoen, eta espazio hori 

eraikitzeko erabili ziren baratzeak komentuan ostatu hartzen zuen 

frantziskotarren komunitatearen sostengua ziren. 

Zoritxarrez, hilerriko ezer ez da geratzen jada. Eliza eta instalazio guztiak 

kuartelamendu bezala erabili ziren eta 1856an erabat suntsitua izan ziren. 

Ondoren, lur berdinetan, infanteria kuartel bat eraiki zen, eta hondar guztiak 

suntsituta geratu ziren. 
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17. irudia. XV. mendeko komentua, San Frantziskoko auzoa, Bilbao. https://bit.ly/32Ikh2v  

4.2 Begoñako elizingururen hilerria 

Hilerria Begoñako basilikatik metro gutxitara kokatuta dago eta bere 
lurzorua 10.000 m2 ditu. Udal- eta foru-artxiboetan aurkitu daiteken 
dokumenturik zaharrenak 1811koak dira, eta Bilboko udal kontseiluak 
Begoñakoari hilerri berria eraikitzeko ordaindu beharreko errentei buruz 
emandako erantzuna aipatzen du. Bizkaiko Foru Aldundiko artxiboan hilerri 
honen finantzazioa suposatzen duen arazoa planteatzen duten hainbat 
dokumentu gordetzen dira eta Begoñako Andra Maria elizak gurtza mantentzeko 
baliabideak mantentzea.  

1813an, Bilboko Udalak erlijio katolikoa zuten hildako guztiak Begoñako 
eta San Frantziskoko hilerrietan lurperatuak izateko beharra berretsi zuen, eta 
zigorrak ezarri zituen Gurutzearen komentuko baratzean (gaur egungo Euskal 
Museoa) ehorzketak ekiditeko. 

1814an Begoñako hilerria martxan zegoen, Bilboko Udalak gorpuak San 
Frantziskoko hilerritik toki horretara mugitzeko hartzen duen hitzarmenak 
frogatzen duen bezala. 

Begoñako hilerria XIX. mendeko arkitektura moldeak jarraituz eraiki zen: 
oinplano angeluzuzen klaustrala, perimetroa harriz itxita profanazioak 
saihesteko, sarrera monumentala, kapera eta beste gela osagarri batzuk, hala 
nola gorpuen gordailua, autopsia-gela eta kapilauaren bulegoa. Lekuaren 
etengabeko handiagotzeek oinplanoa eraldatu zuten eta ehorzketetarako 
gaitasuna asko handitu zen. Sute batean suntsitu zen dimentsio handiagoko 
kapera ere eraiki zen, baina aztarnak oraindik mantentzen dira hilerri zaharraren 
eremuan. 

Hilerri honek sarrera bikoitza du eremu sakratuaren eta ez sakratuaren 
artean igarotze espazio bat sortzeko. Begoñako Ama kaletik sartzen den kanpoko 
sarrera xumea da, eta hesi artistiko bat du hileta-barrutia babesteko.  

https://bit.ly/32Ikh2v
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Gaur egun, hilerria etxebizitzen blokeak inguratzen dute, zaharren egoitza 
batek eta hainbat osasun-zentroak. Espazioaren eta azpiegitura guztiaren 
etengabeko hondamena zela eta, Udalak lekua itxi zuen 2016an, azken ehorzketa 
eta hamar urte igaro ondoren.  

Proiektuaren egiletasuna ezezaguna den arren, ezaugarri hauetako hileta-
eremu gehienak udal-arkitektoek egin zituzten.  

Kanposantura sartzean, bisitariak portada oso hondatua ikus dezakete. 
Bertan, erdian medailoi bat eta alboetan bi pinakulu dituen tinpano 
nabarmentzen da. Barruti osoak perimetro-horma bat du, morteroz estalitako 
harlanduz egina, portadaren bi aldeetan inskripzio erlijiosoak dituena. 
Karteletako bat bere hondamenagatik desagertu da; bestean, sarreraren 
ezkerraldean kokatua, oraindik irakur daiteke: “Hau da infernura edo loriara 
daraman derrigorrezko sarrera”.  

Portadaren elementu apaingarri ugariek nabarmenak dira. 
Harrigarrienetako bat arku neogotikoa da, bere euskarri bezala balio duena, baita 
inguratzen duten elementu sinboliko ugariek ere: sega, landare elementuak edo 
Pater Noster elezaharra (Aita Gurea). Behin sarrera igarota, Santa Teresa de Jesus 
kaletik sartzen da hilerrira, eta bertan daude artearen ikuspuntutik 
interesgarrienak diren panteoietako batzuk.  

Hilerrian hainbat eraikin osagarri zeuden, hala nola kapera eta gorpuen 
biltegia, lekua funtziona zezan ezinbesteko eraikuntzak zirenak. Biztanle 
kopuruaren eta ingurunearen ezaugarrien arabera, beste eraikin batzuekin 
osatzen ziren, hala nola , hezurtegiak edo kaperauaren eta ehorzlearen etxeak. 
Kapera izan ezik, gainerako eraikin osagarriak oinplano laukizuzena izaten zuten, 
oso antzekoak haien artean.  

Garai hartako legediak kanpandorre guztiak kapera bat hartzera behartzen 
zituen arren, gaur egun ez dago zaharrenaren aztarnarik. Hileta-barrutiaren 
sarreran egon zitekeen, hildakoen senideek hilerri osoa zeharkatu behar izan ez 
zezaten, erantzunkizunak egiteko (hildakoarengandik urrun zeuden mezak). 

Hilerriaren zabalkundeari esker, kapera handiago bat eraiki ahal izan zen, 
ehorzketen hazkundearekin bat zihoana. Oinplano oktogonala duen kapera hau 
hilerriaren mutur batean kokatuta zegoen eta sute batean suntsitu zen. Gaur 
egun hondarrak soilik geratzen dira, kupula hexagonal bati eusten zion inspirazio 
gotikoko arkuteria bat ikustea ahalbidetzen dutenak.  

Hilerriak katolikoak ez ziren pertsonen ehorzketei eskainitako gune txiki 
bat zuen. Kanpandorreko sarreratik urrunen zegoen mutur batean zegoen, eta 
hezurtegitik gertu zegoen. Lursaila horma batez hesituta zegoen, eta hilerriaren 
albo batetik zihoan Begoñako tranbia elektrikoaren trazadurak bereizten zuen. 

Begoñako hilerria ia 200 pantei ditu bere 10.000m2-ko lursailean. 
Ehorzketa gehienak, batez ere, Santa Teresa de Jesus, San Agustin eta Santa Luzia 
kaleen alboetan egin ziren. Era berean, kaperaren alboetako batean haurrak 
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lurperatzeko gune bat jarri zen, hilerri zibiletik gertu eta hilerria Begoñako 
tranbia-lineatik bereizten zuen harresitik oso gertu. 

Begoñako planoaren diseinuak eta lurperatzeen kokapenak, Vista Alegreko 
hilerrian bezala, bizidunen hiriaren eta hildakoen hiriaren arteko antzekotasun 
ugari trazatzeko aukera ematen dute. Kanposantuko bide nagusiak (Santa Teresa 
de Jesus, San Agustinena edo Begoñako Andre Mariarena) Begoñako eta Bilboko 
burgesiei dagozkie.  

Kanposantuko eta kaperako bide nagusietatik urrunen dauden lurrak, lur-
mailan lurperatzeko erabiltzen ziren, askoz lauagoak eta eskuragarriagoak, 
elementu apaingarririk ez izateagatik bereizten direnak. Zoruko hilobi gehienak 
sinpleak dira, hilobi bakarrekoak, lurrez estaliak eta burualdean gurutze bat 
dutenak. Horietako batzuek bakarrik dituzte xehetasun estetikoak, hala nola, 
burdinazko hesiak edo angeluetan dauden piboteak lotzen dituzten kateak, non 
zuzi piztuak agertu ohi ziren. Gainera, 20ko hamarkadan, nitxoak eta hezurtegiak 
kaperaren alboetako batean kokatuak zeuden, hilerri zibiletik gertu eta 
haurrentzako ehorzketetarako eremuan. Gaur egun, hilerriak ez du hezurtegirik, 
ezta nitxorik ere. 

XIX. mendearen bukaeran hiribilduak izan zuen garapen-hasiera Begoñako 
eta Bilboko nekropolian eragin zuzena izan zuen. Ondorioz, hil monumentu ugari 
eraiki ziren, familia burgesek bertako artista eta arkitektoei euren hildakoak 
ohoratzeko eta euren familien posizio soziala eta maila ekonomikoa 
transmititzeko egin zizkieten enkarguen bidez sustatzen zirenak. 

Artearen funtzioa ez da izango heriotzaren ideiarekin izutzea, baizik eta 
hildakoaren nolakotasunak nabarmentzea, minaren figurazioen, alegorien edo 
ikonografia kristauaren ikur tradizionalen, gurutzeen eta aingeruen bidez. Alde 
horretatik 

Artearen funtzioa ez da izango heriotzaren ideiarekin izutzea, baizik eta 
hildakoaren nolakotasunak nabarmentzea, minaren figurazioen, alegorien edo 
ikonografia kristauaren ikur tradizionalen, gurutzeen eta aingeruen bidez. Alde 
horretatik, Begoñako hilerriko panteoien ikonografia askotarikoa da, eredu 
klasiko eta errenazentistetan oinarrituta. 

Zenbait elementu Eusko Jaurlaritzako Ondarearen Sailatik babesa jasotzen 
dute kontserbatu behar direlako beraien elementu eskultorikoen edo 
arkitektonikoen garrantzia dela eta: hilerriaren portada (XIX. mendea), kapera 
(XIX. mendea), García Andoneguiren panteoia (1910), Butrón Ayestaren panteoia 
(XX. mendearen hasiera), Bernabé Garamendiren Oroitzapen panteoia (1918), 
Ituiño panteoia (XIX. mendearen hasiera) eta Antonio Allenderen edikulua (1906), 
besteak beste.  

Beste batzuk, ordea, ez dute horrelako babesik, baina kontserbatu behar 
dira bere berezitasun edo garrantzi estetikoa, artistikoa eta historikoagatik: 
Castelo familiaren Panteoia, Enrique Ariñoren Panteoia, Gregorio Urcareguiren 
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Panteoia, gorpuen biltegirako eta autopsia gelarako sarrera arkua, Ferrández 
familiaren panteoian dagoen Kristoren irudia, Justino Delpónen panteoia eta 
Alacano-Zubizarreta familiaren panteoian dagoen aingeru baten irudia.  

Azkenik, panteoiak edo zoruko hilobiak osatzen dituzten elementu 
apaingarriak edo osagarriak aipatu behar dira. Elementu apaingarri horiek beste 
barruti bat apaintzeko edo leku berean eraikiko den etorkizuneko parkean 
integratzeko erabili ahal izango dira. Horien artean, moldura, lore-motibo, 
palmondo, zuzi edo erliebeen konbinazio ugariak nabarmentzen dira, horien 
artean, hareazko erlojuak nabarmentzen direlarik, bizitzaren denboraren 
igarotzea, segak edo hil artearen beste elementu esanguratsu batzuk adieraziz. 
Elementu horiek garai hartako eklektizismo artistikoaren barruan kokatzen dira, 
zeinak lorategi-espazioekiko gustu zaindua erakusten baitzuen. 

Azken hogei urteetan Bilbok eraldaketa handia jasan du, eta espazio 
zaharrak urtzen, eraldatzen edo beharrizan berrietara egokitzen joan dira. Hala 
eta guztiz ere, gune berrietan txertatutako aztarna zaharrei eusten dien bidea 
aukeratu nahi du Udalak, iragandako denboraren oroitzapenak direlako. 

Hori dela eta, lau graduko esku-hartzea planteatu da. Lehenengoan, Eusko 
Jaurlaritzaren kultura-ondasunen inbentarioa osatzen duten edo beren 
eraikuntza- edo sormen-ezaugarriengatik interes historiko eta artistiko berezia 
duten panteoi, eskultura-elementu, arkitektoniko eta apaingarri guztiak babestea 
aurreikusten da. Kategoria honetan sartzen dira lehen aipatutako elementuak eta 
beste batzuk: kanpandorreko portada (XIX. mendea), Kapera (XIX. mendea), 
Garcia- Andonegi familiaren panteoia (1910), Butroi Ayesta panteoia (XX. mende 
hasiera), Ituiño panteoia (XX. mende hasiera), Bernabe Garamendi panteoia 
(1918), Antonio Allenderen edikulua (1906), arkua, Ferremakume familiarena 
(1919), Justino Delpon jaunaren panteoia (1910), Alacano-Zubizarreta familiaren 
panteoian dagoen aingeru baten eskultura eta panteoi eta hilobietan dauden 
apaindurazko elementuak (XIX. mendea eta XX. mendearen hasiera). 

Bigarren graduan, etorkizuneko espazioan mantenduko diren elementu 
arkitektonikoak kontserbatu eta zaharberrituko dira, eraikin zaharrak testuinguru 
berrian integratuz, apaingarriak izango direlarik: portada, kapera eta gordailurako 
sarrera. Ondare arkitektoniko horren iraupena bermatu eta zuhaitzek eta 
sastrakek kontrolik gabeko hazkundeak eragindako narriadura-mekanismoak 
geldiarazi beharko lirateke. Elementu arkitektonikoak (portada, kaperako arkuak 
eta biltegiko sarrera) zaharberritzeko, beharrezkoa da zikinkeria eta landaretza 
kentzen hastea. Hilerriko sarreran dauden likenak eta goroldioak ere kezkatzeko 
elementuak dira, deskonposizioak obretarako oso erasokorrak diren substantzia 
kimikoak askatzen baititu. 

Hirugarren graduan panteoiak, pieza eskultorikoak eta elementu 
apaingarriak garbitu, finkatu eta zaharberrituko dituzte. Pieza eskultorikoen 
kasuan, denboraren joanak eta higaduraren eta eragile klimatologikoen 
eraginpean egoteak jatorrizko itxura hondatzea eta galtzea eragin dute. 
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Irudietako zenbait gorputz-adarretan egindako mutilazioak ere nabarmentzen 
dira, Alacano eta Ituiño familien panteoietako aingeruenak kasu. Zentzu 
horretan, irudikatzen duten narriaduraren aurrean azaleko garbiketa egitea 
proposatzen da, denboraren poderioz lortu duten patinari eutsiz. Garbitu 
ondoren, eskulturak sendotuko dira junturak garbituz eta mortero bat aplikatuz, 
eskulturarekin bat ez datorren kolorearekin. 

Azkenik, elementuen mantenua egingo da denboran zehar. Fase honen 
helburua atzemandako eskulturak edo elementu arkitektonikoak berriro 
hondatzea saihestea da. Horregatik, beharrezkoa da etorkizunerako mantentze-
lanak planifikatzea, piezek denboran zehar izan dezaketen narriadura-mailaren 
arabera. 

Aurretik aipatutako hiru elementu arkitektonikoak (portada, kapera eta 
gorpuen biltegiaren arkua) Eusko Jaurlaritzako Ondarearen Egoitzaren babes-
proposamena dute, eta horregatik espazioari erabilpen berri bat emateko 
proiektuaren barne egon behar dira. Bestalde, gorpuen biltegirako sarreraren 
arkuak inolako babes-mailarik ez badu ere, estetikak, estiloak eta hilobi-eremuari 
dagozkion dekorazio-elementuek hilerriaren ibilbidean ezinbesteko elementu 
gisa kontserbatzera behartzen dute. Horrez gain, hilerriaren historia zehaztu eta 
piezak testuinguruan jartzeko panel informatibo bat ere jarri ahal izango da. 
Etorkizunean parkean jarraitzeak hiribilduaren zati esanguratsu bat 
kontserbatzea ahalbidetuko luke, hil artea herritarrengana hurbiltzeko aukera 
izateaz gain. 

Espazio berrian kontserba daitezkeen elementuak benetan bereziak dira, 
Begoñako bizilagunen oroimen kolektiboaren lekuko eta zaindari izan baitira, 
herri, hiri eta elizate guztiak etengabeko eraldaketa prozesu batean murgilduta 
zeuden garai batean, hiri, politika, ekonomia eta gizarte arloetan. Hirien 
bilakaerak, etengabeko eraldaketak eta hileta-espazio egokiagoak erabiltzeak 
gaur egun erabiltzen ez diren espazioei erabilera berriagoak ematea ekarri du. 
Bere garaian espazioa izan zenaren memoriari eutsiz, begoñarrentzat eta 
bilbotarrentzat zuen balio historiko, artistiko eta sinbolikoa azpimarratuz. 

Artea espazio berrian integratzea beste herrialde batzuetan ohikoa den 
praktika da. Horrelako emanaldiek ikuslearengan emozioak pizteko aukera 
ematen dute, publikoa harrapatzen duten espazio desberdinak sortuz. Lehen 
aipatutako elementuak kontserbatzeak zona artistikoki indartuko luke, hiriko 
beste edozein elementu ez bezalakoa bihurtuz. 

Hilerriaren sarreran panteoi esanguratsuenetako hiru daude, balio 
artistiko eta interes arkitektonikoagatik: Castelo, Ariño eta Urcaregui familienak. 
Horiek Santa Teresa de Jesus kalean daude, bertako arteria nagusietako bat. 
Bertan, erosteko ahalmen handiagoa duten pertsonen ehorzketak egin zituzten. 

Lehenengo panteoia Castelo familiarena da, 1889. urtekoa. Korronte 
klasizistaren barnean koka daiteke, XIX. mendeko hil artean oso erabilia izan zen 
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korronte bat. Oinplano eta frontoi angeluzuzena ditu. Panteoiaren erdiko 
gorputzean, lurperatuen izenen gainean, lore koroa bat ikus daiteke, palma hosto 
batekin zeharkatua, betierekotasunaren eta heriotzaren aurkako garaipenaren 
sinboloak. Mausoleoa, zelta inspirazioko gurutze batekin koroatzen da, 
kanposantuko beste mausoleoetan gertatzen den bezala, ez da jatorrizko 
elementu bat. Horren ordez, 1933an (errepublika iritsi zenean) Bilbo Hiriko 
kanposantuetan izaera erlijiosoa kentzeko agindua eman zen, eta 1938an 
berrezarri zen. 

Rosendo Castelo Alonso galiziarra zen jatorriz, eta Bilboko Tenderia kalean 
bizi zen; jabetza eta negozio ugari zituen, bai herrian, bai Begoñako elizatean. 
Mailegu emaile gisa ere aritzen zen, bizitzeko behar zuen jendeari dirua 
maileguan emanez.  

Kale berean, Castelo familiaren panteoitik gertu, Ariño familiaren panteoia 
dago. Bere oinplano karratuagatik, izaera soilagatik eta bere diseinuaren 
eklektizismoagatik nabarmentzen da. Bere muturretan, lau elementuz 
errematatua dago, itxitura egiten zuen kate bati eusteko balio zutenak. Bere 
erdialdean, sugarra dagoen estruktura bat altxatzen da, susperraldiaren eta 
betiereko bizitzaren ikurra dena. Oinarriaren erdian, bertatik irteten den gurutze 
bat ikus daiteke. Ariño familiaren panteoiak estilo zorrotza du, baina aldi berean 
berezia, eraiki zuen familiaren botere ekonomiko eta soziala adierazten duen 
neurrian.  

Aurretik aipatutako hiru horietatik azkena Enrique Ariñoren panteoiaren 
alboan dago eta Gregorio Urcareguiren panteoia da. Euskal Herriko hilerrietan 
ikus daitezkeen estilo neorromanikoko obra urrietako bat da. 1906. Urtean 
eraikia, harlanduz eta oinplano angeluzuzenen diseinatua, panteoiak kutxa edo 
sarkofago forma hartzen du, eta burualdean gurutze batez eta ehorzketaren 
izenean Gregorio de Urcaregui Ochandiano agertzen den moldura batez apaindua 
dago.  

Gregorio de Urgaregui Ochandiano Begoñako elizpeko eraikitzaile eta 
obren kontratista izan zen. Panteoia estilo soilekoa bada ere, hilerriko kale 
nagusietako batean kokatzeak bere posizio sozial eta ekonomikoa nabarmentzen 
du.  

Beste elementu batzuk ere kontserbatu daitezke, baina udalak 
eztabaidatzen ari da non egin, oso garrantzitsuak baitira garrantzi historiko-
artistiko nabarmena dutelako.  

Horietatik lehenengoa Garcia Andonegui panteoia da, 1910. Urteko eta 
Quitín de Torre egileak sinatu zuen.  

Panteoia Santa Teresa Kalean kokatuta dago, kanposantura sartu bezain 
laster berarekin topo egiten dugu, eta oso garrantzitsua da hura osatzen duen 
eskultura-lana. Eserita dagoen emakume baten irudia da, baina lur jota dago 
pertsona maitatu baten heriotzagatik. Bere atsekabezko eta tristura sakoneko 
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begirada nabarmentzen da, bere besoen jarrera (delikatuki eusten duena), baita 
bere janzkera soiltasuna, bere emakume-anatomia agerian uzten dituena. 
Ezaugarri klasikoko eskultura honek arropen tratamendurako erabilitako 
teknikaren perfekzioagatik nabarmentzen da, artistak bustitako oihalen teknika 
grekoan oinarritu zen. Tolesturak bertikalak dira irudiaren gorputz-adarrean, eta 
beheko partean kurboak izatera pasatzen dira. Agerikoa da Quitin de Torre 
artistak giza anatomian duen trebetasuna, ikusleari sentiberatasun, gardentasun 
eta perfekzio teknikoko sentsazioa transmitituz.  

Panteoi honen eskultura “inbentariagarri” bezala sailkatuta dago, balio 
artistiko handiko elementua baita. Gainera, Euskal Kultura Ondarearen 
Inbentario Orokorrean Sailkatutako Intereseko Ondasun izenda daiteke. 
Kontserbazio-egoera hobegarritzat jo daiteke, denboraren joanean sortutako 
zikinkeria-metaketengatik eta material-galera txikiengatik, beheko gorputz-
adarrak estaltzen dituen tunikaren tolesturetan ikus daitezkeenak.  

Bigarrena Butrón Ayesta panteoia da, Santa Teresa kaleko 198. zenbakian 
kokatuta, 1941. urtekoa da eta egilea ezin izan dute identifikatu. Kontserbazio 
egoera negargarria aurkezten du, denboraren joanak eta dekorazio-elementu 
gehienak kentzeak eragindako kalteek sortuta. Gaur egun, “Artzain onaren” 
eskultura baino ez da kontserbatzen. Irudi hau Kristoren irudia gorpuzteko 
erabiltzen den ikonografia zaharrenetako bat da. San Joan ebanjelioko ardi 
galduaren parabola aipatzen du.  

Artzain Onaren irudia Kristo irudikatzen du, bere sorbalden gainean ardi 
bat dakarrena arimaren sinbolo bezala. Eskulturak mundu honetatik joatea 
irudikatzen du, eta aurpegiko bilorik gabeko irudia oinetaraino iristen zaion 
tunika luze batekin jantzita dago. Klasizismoa gogorarazten duen modelatu zakar 
samarra du, bere eskuineko hanka aurreratuta eta burua artaldea zaintzeko pixka 
bat biratuta nabarmentzen da. Bere oinetan, mendeetan zehar kristautasunaren 
ikur nagusia izan den ardi bat, Jesukristoren ondoan dabil paradisuko bidean.  

Hirugarren lana Ituino Panteoia da. Egilea ezezaguna den arren, Quintin de 
Torre arkitektoarena dela uste da, bere materialen tratamenduan eta estiloan 
duen antzekotasunagatik, 1903.urtekoa da eta Begoñako Andre Mariaren kalean 
dago, 160. zenbakian.  

Ituino panteoia XIX. mende amaierako eta XX. mende hasierako hileta-
artearen ikonografiarik errepikatuenetako bat da. Lehen planoan aingeru baten 
emakumezko irudia agertzen da, ezkerreko hanka luzaturik duela. Bere aurpegi 
ederra, bere hegalen mamia eta sendotasuna eta hauen tolesdurak 
nabarmentzen dira. Bere anatomiaren zati bat ikusteko aukera ematen duten 
tolesturak dituzten arropen tratamendua ere nabarmentzekoa da. Eskuineko 
besoa lurraren mailatik gora irteten den aurrealdeko elementu baten goiko 
aldean dagoen koroarantz zabaltzen du. Trapezio forma duen elementu honek 
heriotzari buruzko zenbait pieza sinboliko ditu, hala nola, kodaina (nekazaritzari 
eta hazkuntza mozteko ekintzari lotuta dagoena, heriotzari), hareazko erlojua 
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(denboraren igarotzea gogorarazten duena), hegoak edo palma hostoa, 
heriotzaren aurreko garaipenaren ikurra.  

Kontserbazio egoera kaskarra izan arren, denboraren joanak eta ekintza 
bandalikoek eraginda, exekuzio-kalitatea bikainagatik nabarmentzen da, bai eta 
izaera nabarmena ematen dion dekorazio-aberastasunagatik ere.  

Bernabe Garamendiren panteoiak arreta berezia merezi duten obrenetako 
bat da, egilea Higinio de Basterra da eta 1918. urtekoa da. San Agustin eta Santa 
Lucia kaleak elkartzen diren lekuan kokatuta dago, Begoñako hilerrian 
daudenetakoen artean garrantzitsuenetako bat da. Lehen aurreratu den bezala, 
Higino Heredia eskultoreak egin zuen bere aitaren irakasle eta kide zenaren 
memoria ohoratzeko, Serafín. Moldurekin eta landare-motibo ezberdinekin 
apaindutako zutabe handi bat du, honek beheranzko tamainako bloke 
ezberdinen gainjartzearen bidez eginda dago. Goiko partean aingeru baten irudia 
agertzen da, eta honek eskuineko eskuan zeruari eskaintzen dion bihotz bat du, 
eta ezkerreko eskuan koro bat darama. Panteoia marmol zuriz egin zen eta bere 
neoklasizismoagatik eta sinbologiagatik nabaritzen da: bihotza maitasunaren eta 
ontasunaren ikur bezala, eta koroa heriotzaren gaineko loria eta garaipenaren 
ikurra. Aingerua tolesdura zuzeneko tunika batez estalita dago, atzealdean 
uzkurtzen direnak. 

1918. urtean Higinio de Basterrak egin zuen, “La Fraternidad” sozietateak 
eta Begoñako Udalak eskatuta, Garamendi artista eta ongile lekualdatzeko, 
hasiera batean Mallonako  hilerrian lurperatua izan zena. 

Bernabé Garamendi XIX. mende bukaerako eskultore garrantzitsuenetako 
bat izan zen. Miserikordia Etxeko fatxada, Bariko San Nikolas elizako “kalbarioa” 
eta Portugaleterako, Balmasedarako, Gautegiz-Arteagarako eta abarretarako 
beste obra erlijioso garrantzitsu batzuen egilea da. Era berean, bere bizitzako 
azken urteetan hil artelan asko egin zituen Bizkaiko kanpandorre ugaritarako. 
Bere tailerra Bilboko Zazpikaleetan zegoen, baina Garamendik Begoñako 
elizatean finkatu zuen bere bizilekua. 1898an hil ondoren, bere etxea utzi zuen 
bertan haur-eskola bat sor zedin, eta, horregatik, dohaintza hori eskertzeko, 
Begoñako Udalak monumentu hau eraiki zion. 

Antonio Allenderen edikulua garrantzi berezia duen beste lan bat da. 
Egilea ere ez da identifikatu eta 1906. Urtekoa da. Kaperara daraman hilerriaren 
kale nagusietako batean dago, Begoñako Andra Mariaren kalean hain zuzen. 
Marmol zuriz egina, tenplete egitura bat du. Oinplanoa karratua da, basamentu 
handi bat du, non finduaren nortasuna aipatzen den eta gurutze bat altxatzen den 
fanga baten euskarri bezala balio duten ordena konposatuko lau zutabe altxatzen 
diren. Tenpluaren erdian, emakume aurpegi eder bat otoitz egiten ari den 
eskultura bat dago.  

Begoñako hilerriko artelan garrantzitsuenetako bat da. Bere dotorezia, 
estilo klasizista eta apaindura delikatuagatik nabarmentzen da, XIX. mendearen 
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amaierako eta XX. mendearen hasierako hil arteetan nagusi ziren irizpide 
estetikoei jarraitzen die eta. Bere kontserbazio egoera nahiko ona da, ez du 
harrizko materialen galerarik, eta soilik denboraren joanagatik sortutako poluzio 
hondarrengatik azaleko garbiketa eskatzen du.  

Beste panteoi garrantzitsu bat Ferrandez familiarena da. Kasu honetan ere 
ez da egilea identifikatu eta 1918ko da, San Agustin kalean kokatuta dago, 
Bernabé Garamendiren monumentutik gertu. Oinplano angeluzuzena du eta, 
bere gainean, gurutze bat. Bere elkargunean, tunika batekin jantzita dagoen 
Kristo baten irudi bat agertzen da. Eskultura hieratikoa da, Jesukristoren 
berpiztea eta bizitzak heriotzaren gainean izan duen garaipena irudikatzen ditu. 
Bularraren xehetasunek XX. mendearen hasierako ikonografia kristaua 
gogorarazten dute, eskulturak hil multzoari benetako atmosfera bat ematen dion 
arren, ia fantasmagorikoa.  

Lanak ez du kontserbazio egoera onik aurkezten, denboraren joanak eta 
ekintza bandalikoek harrizko materialaren galera eragin dute, batez ere irudiaren 
sudur, kokots eta masailetan. Dena den, bere ezaugarri artistikoengatik eta 
sinbolismoagatik nabarmentzen da panteoia. Gainera, kanposantuko hilobi-
artearen adibiderik onenetakoa da. 

Justino Delpón jaunaren panteoia ere oso garrantzitsua da. Egilea Vicente 
Larrea Aldama (1852-1922) izan zen, 1910. urtekoa eta Begoñako Andra Mariaren 
kalean dago, Antonio Allenderen edikuluaren alboan. Hareharriz egina dago eta 
oinplano angeluzuzena du. Eklektizismoa eta historizismo gotikoa uztartzen 
dituzten elementu gainjarriez osatutako hilarri bat du.  

Panteoiaren beheko partea inskripziorako erreserbatuta dago, eta multzo 
oso moldura batekin eta beste apaingarri batzuekin apainduta dago, bereziki lore-
motiboekin. Bere goialdean, panteoiaren gainean, inspirazio zeltako gurutze bat 
dago, material mota eta bere ezaugarriengatik, panteoiaren zati izan behar zuen 
jatorrizko elementuarekin bat ez datorrela dirudiena. Gurutze horren azpian 
tamaina handiko palmondo orri bat dago grabatuta, heriotzaren gaineko 
garaipenaren ikurra dena.  

Lan onen egilea Vicente Larrea Aldama da, XIX. mende bukaerako eta XX. 
mende hasierako euskal eskulturaren ordezkari oso garrantzitsua izan zen. 
Artistak Santa Maria kaleko tailerrean zuen sormen lana Bilboko Arte eta Lanbide 
Eskolako irakaskuntzarekin uztartzen zuen. Deustuko Unibertsitateko 
klaustroetan kokatutako Ama Birjinaren eskultura eta Jesusen Bihotzaren 
eskultura bezalako obra esanguratsuen egilea da Larrea. Bestalde, 1890ean, 
Bernabe Garamendi eta Serafin Basterra bazkideekin batera, Bilboko udaletxean 
kokatutako eskulturak egiteko lehiaketa irabazi zuen, besteak beste, makeroak 
eta heraldoak, Legearen eta Justiziaren eskulturak eta eraikineko obuluetan 
kokatutako busto batzuk.  
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Panteoiak kontserbazio-egoera hobegarritzat jo daiteke, ez du material-
galerarik, eta denboraren joanak sortutako patina kontserbatzea ahalbidetzen 
duen obra-garbiketa baino ez du behar. 

 
18. irudia. Begoñako Hilerria AMB.BUA. Bilboko Udalaren Funtsa 0301_004954_F-000572-007-001.jpg  

 
19. irudia. Begoñako Hilerriaren argazkia, AMB-BUA. Bolboko Udalaren Funtsa 0301_004950_F-00572-007-01 

4.3 Mallonako hilerria 

1871etik Bilbon hilerri orokor berri bat eraikitzeko asmoa egon zen, baina 

ideia hau behin baino gehiagotan baztertuta eta berrartuta izan zen 

hamarkadetan zehar. Horrelako hileta-barruti bat jartzeko lursail egokiak 
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Begoñako elizatean zeuden kokatuta, hau da, ez ziren Bilbokoak. Hiribilduak era 

askotako arazoak zituen, hala nola leku falta eta hilerri berria eraikitzeko 

finantzaketa bilatu beharra. Baina eskuduntza arazoak ere bazeuden: Bilbon 

bazegoen hilerri bat, San Frantziskoko baratzarena; baina 1827an sinatutako 

irizpenak argi utzi zuen hiribilduak hainbat hilerri har zitzakeela, Madrilen edo 

beste hiri batzuetan bezala. 

Bilbo beti izan da bere muga propioek itotako hiria, eta arazo horretaz 

baliatzen ziren etxeen eta orubeen jabe errentadunak. Etxebizitzen eskaintza 

txikia hiribilduko alokairuen prezioa nabarmen handitzeko erabiltzen zen eta, 

horrela, etekinak handitzeko. Leku falta horrek merkantziei ere eragiten zien; 

egun eta egun egon behar izaten zuten espaloietan edo etxeetako teilatuen 

azpian euriaren babesean. Arazo horietatik sortu zen Loredo Plana (1786), Bilbon 

etxe asko eraiki nahi zituena, eskaria asetzeko asmoz, eta, horrez gain, Abandoko 

ibarrean hiri alternatibo bat eraikitzea planteatu zen, zehazki, Bakearen portuan. 

Plan hori Silvestre Perezek diseinatu zuen. 

San Frantziskoko baratzearen hilerriarekin, Bilbo bere mugetatik kanpo 

zabaldu zen jada. Gainera, lurralde zabaltze prozesu motel baten bidez, hiribildua 

bere mugak inguratzen zituzten elizateak xurgatuz joan zen: Abando lehenik, 

Deustu eta Begoña ondoren.  

Bilbok hilerri berria eraikitzeko eskuratu nahi zuen lursaila Begoñan zegoen, 

27.000m2 inguru zituen, eta ia jabetza guztia Valmedianoko markesarena zen, 

Basurtuko Maiorazgoa zena. Begoñak Bilbo eta hilerria lotzen zuen bide publiko 

eta natural bat zuen, Bilborekiko komunikazio erraza eta gertutasuna lekua 

aukeratzeko orduan pisuzko arrazoietako bat izan behar zen. Lurra, aireztapen 

ona zuen toki garaian zegoen eta, hasiera batean, garaiko hil guneek izan behar 

zituzten eskakizun guztiak betetzen zituen. 

Hilerria hirigunetik kanpo zegoen arren, erdigunetik azkar hurbildu ahal 

izateko bezain gertu zegoen. Gainera, hilobiak teilatupean babestuta egongo 

ziren, eta, beraz, hildakoak ez lirateke babesgabe egongo aire zabalean. 

1828an Juan Bautista Belaunzaranek bi proiektu aurkeztu zituen, baina 

lehenengoa ez zen inoiz gauzatu. Estilo neoklasikokoa zen, eta antzinatasunaren 

erreferentzia asko zituen. Eliptikoa zen, lorategi baten inguruan perimetroko 

galeriak zituena, eta klaustroa ere eliptiko-oblongoa zen. Kapera sarrerako 

ardatzaren muturrean zegoen, eta lau zutabe zituen. Proiektuaren zatirik 
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handiena egin ez bazen ere, zati batzuk bigarren diseinuan erabili ziren, hala nola 

galtzaden azala, bidearekin lerrokatuta. 

Bigarren proiektua, ordea, eraiki egin zen, eta 1828an San Fernandoko 

Errege Akademiaren onespena jaso zuen. Oinplano angeluzuzena eta klaustro bat 

zituen, non inspirazio neoklasikoa nabarmentzen zen. Atzealdean kapera zegoen 

eta aurrekaria estilo berdina jarraituz eraiki zen. Baina portada aldatu zuten, eta 

apur bat biratu zen perspektiba joko bat egiteko.  

1867an hilerria zabaldu zen eta beste portada bat jarri zitzaion, gorago 

kokatuta dagoena. Eremu batzuk, lorategira sartzeko partea bezala, gaur egun 

bertan dauden kirol instalazioentzat eremu osagarri bezala funtzionatzen dute 

(futbol zelaia) eta bere zerbitzu osagarriena (dutxak, komunak, biltegiak…)  

Hilerri mota hau ez dira bakarrik Bizkaian aurkitzen, hau da, ehorzketa 

sepulturak edo nitxoak galerien azpian zituzten hilerriak eredu ezagunak ziren 

garai hartan; Kantabriako eta Madrileko hilerriak horrela antolatuak egon ziren. 

Mota honetako hil barrutiak, Italiako hil gune korronte batekin senidetuta dago, 

zehazkiago, Pisako hilerriarekin. Akademiko garrantzitsuenetako asko han 

prestatzen ziren, eta Italiako ereduetan inspiratzen ziren beren sorkuntzak 

diseinatzeko. 

1828an hasi ziren hilerria eraikitzen, lehen kontratuak lizitatu ziren urte 

berean, eta zuzenean hasi ziren barrutia funtzionatzeko egokituko zuten lanak 

egiten: lur-erauzketak eta tapiak, kapera, portada nagusia, galeriak, hezurtegiak, 

etab. Lan horietarako zehazki hautatutako langileak kontratatzen saiatu ziren, eta 

beharrezkoa zen aldez aurretik horrelako lanetan esperientzia izatea. Prozesu 

guztia oso azkar egin zen, eta 1829an Bilboko kabildoak hilerria bedeinkatu zuen, 

lanak oso aurreratuta zeudelako. 

Udalak ez zuen proiektua aurrera eramateko adina diru, eta XVIII. mendeko 

hileta-ohoreen gaineko arantzel zahar batzuen bidez finantzatu zen, hau da, 

kontzejuak hilobien salmentari esker atera ahal izan zuen aurrera. 

Obra amaitzean langilez hornitu zuten, eta, gertakarien segida batean, 

kaperarik eta bestelako zerbitzurik gabe egin zuten lurren bedeinkapena. Hasiera 

batean kabildoaren inplikazioa handia izan zen arren, honek, hilerritik banandu 

zen, 1863an Udalari bere eskubide guztiak emanez. 
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Espazioak greziar eta erromatar zibilizazioen distira klasikoa berreskuratu 

zuen. Galerietako zutabeak lau piezako eta hareharrizko doriar erromatarrak 

ziren, eta lau pilastra zeuden nostalgia indartzen zutenak bisitaria iraganera 

eramanez. Galerietan ehorzketarako hilobiak zeuden, hormetan lau altuerako 

harlauzak eta hormak zituztela. 

Lurperatze motak askotarikoak ziren. Garestiena panteoia zen, baina 

baziren beste batzuk ere, hala nola, hilobiak, hautetsontziak, herentziazko 

nitxoak, herentziazko betilezko nitxoak, hileta bakarreko nitxo helduak, hileta 

bakarreko betilezko nitxoak, eliza hereditarioan lauzatutako hilobiak, ehorzketa 

bakarreko hilobiak eta bereizketa pertsonaleko hautetsontziak. 

Panteoirik ezagunena, Karlistadetan zehar hiria setiatu eta suntsitu zutenen 

aurrean herria defendatzen hil zirenak omentzen dituena da. Lan hau, barrutitik 

kanpoko lorategi baten erdian dago, eta jaspe harrizko idulki altu bat da, 

1870ekoa. 

Monumentua oinplano karratukoa da eta hiru aldeko egitura du, harburuen 

gaineko erlaitz batean amaitzen den basamentu batekin (habetik irteten den 

zatia); gorputz inklinatu bat du, bere aurrealdeak hondoratuta dituena, eta 

harburuak dituen erlaitz batean errematatzen da, kasu honetan zirkuluekin 

tartekatzen dena. Koroatze bat du, fatxada bat erakusten duena, triangelu-

formako frontoi bat duena, zirkuluetan inskribatutako gurutze batekin apaindua, 

kurba motiboekin eta kurben kontra. 

Obra bere esanahi historikoagatik nabarmentzen da, eta, kasu honetan, 

gainera, esanahi hori areagotu egiten da irudikatzen duen tragediagatik. Lanak, 

Mallonako beste batzuek bezala, multzo osoa koroatzen zuen Famaren estatua 

galdu zuen. Honek hiru koroa zeramatzan, Bilbo defendatzeko heroien betiko 

oroitzapenaren ikurra, eta, gainera, koroak bi eskuetan zeramatzan, garaileak eta 

garaituak berdin koroatuz. Basamentuko lehoiak euskal museoko klaustroan 

daude zainduta. 

Urtero, maiatzaren 2ko festan. El Sitio Elkarte Bilbotarrak prozesio zibiko bat 

antolatzen du. Prozesio hori Unamuno plazatik abiatzen da eta Mallonako 

galtzadatik igotzen da monumentutik geratzen denera iritsi arte. Horrela, 

Laguntzaileen Batailoiaren memoria ohoratzen da, eta Bilbon espiritu liberala 

bizirik mantentzen da.  
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Beste panteoi garrantzitsu bat Mazarredoren panteoia da. Gaur egun 

futbol-zelaiaren tribuna denaren eremuan kokatuta dago, eta azpimarratzekoa 

da Mazarredoren figurak Espainiako ilustrazio eta modernizazioan izan zuen 

garrantzia. Aurreko lerroetan Europako potentzia nagusien aldean Espainiako 

ilustrazioaren atzerapena aipatzen bada ere, aipatzekoa da eliteen sektore batzuk 

jada filosofia horrekin bat zetozela. 

Jose de Mazarredo y Salazarrek jarrera berrien barruan nabarmendu zen, 

bai prestakuntzaren garrantzian, bai armadaren erabileran, zientziaren eta 

ikerketaren aurrerapenak ekarritako ezagutzarekin esperimentatzeko laborategi 

gisa. 

Espainiako armadako marinel onenetakoa izan zen, eta maila baxuenetatik 

igo zen, almirante izatera iritsiz. Gainera, militar ilustratu bezala, bere gizonen eta 

bere taldeen prestakuntzaz arduratu zen, itsasontzi eta bitarteko hoberenekin 

hornituta egoteko borrokatu baitzuen. Ikuspegi ilustratu horrek etsai asko 

sortzera eraman zuen, Gobernuko goi-karguetatik hasi eta Napoleoneraino. XVIII. 

mendean espainiar armadak borrokatu zituen gerra garrantzitsuenetan arrakasta 

nabarmena izan zuen arren, bere izate deseroso eta erabakiorragatik baztertu 

zuten. 

 

20. irudia. Mallonako hilerria. Foruko Artxibo Historikoa AL0015-0247 
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4.4 Deustuko hilerria 

Deustuko hilerria sakon landu ez den arren, bere obra garrantzitsuenak 

nabarmendu behar dira, horietako batzuk kontserbatu beharko lirateke eta.  

Hilerria XIX. mendeko bukaerakoa eta XX. mendeko hasierakoa da (1890-

1910), Deustun kokatuta dago eta hileta-eremu osoan irudikatuta dagoen estilo 

neogotiko-modernista baten barruan kokatzen da. Hilerriarenak diren eraikin 

batzuk ditu, hala nola, kapera, portada eta zerbitzurako eraikinak.  

Hilerria mailakatzeen bidez eraikita dago, hau da, harmailak erabiltzen ditu 

lurraren desnibel handia salbatzeko. Eskailera batetik, mailaketak baliatzen dira 

hogeita lau hilobi egiteko gaitasuna duten esparru txiki batzuk sortzeko. Espazio 

txiki horiek harlanduz egin ziren, eta modernoenak adreilu luzituz eginak daude, 

eta haien edukiera hogeita lau hilobikoa da ere. Errepidera ematen duen sarrera 

neogotikoa da eta harriz egina dago. 

Bilbo garaikidearen etengabeko eraldaketak ere eragina du hileta gune 

horretan. Etxebizitzak eraikitzeak, haren inguruan zerbitzu berriak jartzeak eta 

Bilboko Vista Alegre hilerria hilerri bakar gisa indartzeak ziurgabetasun egoeran 

uzten du Deustuko hilerria. Espazio honen bilakaera argi ez dagoen arren, 

lekuaren eta bertan dauden obren garrantzi sozial eta artistikoa azpimarratu 

behar da. 

Aipatu beharreko lehen obra Zarraga Kapera da, 1891koa, eta neomedieval-

neogotiko estilokoa da. Kareharrizko euskarri-kapera bat da, 12 ertz berdin eta 8 

erpin dituena. Sarrera dinteldua du, eta fatxada hiru kaletan egina, pinakuluz 

errematatzen duten kontrahormek zehaztua. Barrualdean ganga beheratua du, 

eta kanpoaldeak arbelezko bi isurkiko teilatua du. Teilatua berritu egin da. 

Llano panteoia nabarmendu behar den beste obra bat da. Eraikinaren 

euskarria marmolezkoa da eta egilea Higinio Basterra izan zen, 1907an egin 

zuena. Eskulturak potentzia gorakor handia du, eta grabitate ezaren sentsazioa 

ematen du. Estilo modernistakoa da, eta podium bat du. Haren gainean, alde 

ahurrak dituen elementu enbor-piramidal bat altxatzen da. Elementu horrek 

aingeru hegaldun handi bati eusten dio, atzetik emakume bat besarkatzen duena 

eta eskuineko eskuarekin zerua seinalatuz. Multzoaren oinetan neskato bat dago 

eserita, eta haren xalotasuna zein janzkera nabarmengarriak dira. Lanak duen 

hesi lana ere nabarmendu behar da, baita barrura sartzeko bidea ematen duen 

burdinazko alfonbra ere. Balio artistikoa izan arren, obraren elementu metaliko 
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guztiak egoera txarrean daude, eta, osotasunean kontserbazio egoera orokor ona 

duen arren, baditu arreta berezia merezi duten haustura batzuk. 

Aipagarria den beste panteoi bat Fernandez Unibaso familiaren panteoia da, 

estilo naturalistakoa, eta 1910. urtean eraiki zuten material sorta handiarekin: 

kareharria, Ereñoko jaspea, brontzea eta marmol zuria. Multzoak berpiztea 

irudikatzen du, marmolezko Kristo bertikal batekin eta diagonalean 

belaunikatutako Magdalena batekin. Aipagarria da obraren lore-motiboek 

sortutako lore-girotzea. 

Badu inskripzio bat non irakur daitekeen: "Ni naiz berpiztea/eta bizitza, eta 

sinesten duena/nigan biziko dena". 

Gaur egun irekita dagoen sarrera arku beheratu batek osatzen du. Arku 

horren alboetan, garai hartako burdinez itxitako lau bao dinteldu daude, 

pinakuluz alboz definituak. Azpimarratzekoa da bere kontserbazio egoera oso 

txarra dela, bai denborak eragindako higadura eta ekintza bandalikoek eta 

sastrakak sortu ahal izan dituzten txikizioak garrantzitsuak dira. 

Arestizabal panteoia 1915ekoa da, estilo modernistakoan egina. Disko 

formako konposizio bat du, non erliebedun metalezko txapa bat lantzen den, 

bertan, eskuetan kaliza bat eusten dion gorputz erdiko aingeru hegodun bat 

agertzen delarik. Panteoia gordetzea ez da ona, lehen aipatutako konposizioa 

jatorrizko lekutik erauzita dagoela ematen baitu. 

Bilbao Goyoaga panteoia 1910ekoa da, kripta du eta Erdi Aroko estilo 

eklektikokoa da, marmolez eta kareharriz egina. Inskripzio bat du: Bilbao 

Goyoaga/Tar Jon/eta/Gumersinda. Emakume togadun bat ageri da, jarrera 

malenkoniatsuan, gurutzadura bateko harmailetan eserita. Kontserbazio egoera 

ona den arren, eskulturaren eskuineko eskuan orbe bat falta zaio. 

Sainz panteoia 1931koa da eta V. Cerecedak sinatu zuen. Estilo modernokoa 

da, eta multzoaren gauzarik nabarmenena Ama Birjinaren erliebea da, haurra 

besoetan duela, arrosarioak eskuetan dituela. Irudikapena bi zutabez 

markoztatuta dago. 

Cabieces panteoia 1914koa da, eta eskultoreak Larrea eta Basterra dira; 

obra garrantzitsua dute Vista Alegreko hilerrian. XIX. mendeari edo zortzikoteari 

dagokiona da obraren estiloa. Fedearen fardel borobileko irudi tente bat da, bere 
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eskuetan kaliza eusten duena. Bere kontserbazio egoera ona den arren, 

eskulturaren atzean zegoen gurutze bat falta da. 

Torreko Ulpianoko panteoia 1910. urtekoa da. Kriptadun panteoi bat da, 

tamaina handiko sarkofago klasiko bat imitatzen duena. Hareharriz eraikia dago, 

piloi baten formak gogorarazten dituen atzealde batean girotua (alderantzizko 

piramide forma duen eraikuntza, antzinako Egiptoko tenpluen sarrera alboetan 

zuena). Eskaintza-plaka bat dago, tantaz ebakia, eta hareharrizko gurutze batek 

errematatzen du. Aipagarria da hilobiaren titularraren grafia ederra.  

Ajuriaguerra kapera 1915. urtekoa da, estilo modernokoa, eta eskultura-

taldeak kapera forma kubikoa du. Kareharri grisez egina dago eta bere hilobiak 

kriptan kokatzen dituen aldare batez osatua dago. Kareharriz landua dago eta 

dekorazioaren zatirik garrantzitsuena portadan biltzen du; gainera, piramide-

formako teilatu mailakatua du. 

Azkenik, Bandrés kapera 1900. urtekoa da, barruan kripta bat du eta 

multzoko materiala kareharriz egina dago. Obraren estilo nagusia modernista da, 

eta kanoi-ganga duen espazio txiki bat da. Fatxada nagusiak zirkuluerdiko sarrera 

bat du, atikoan erremate bat duela koroatzen dena, eta, bertan, jabearen 

inskripzioa agertzen da. Erremate modu hori atzeko fatxadara zabaltzen da, baina 

ez du gurutzerik.  

 

21. irudia. Deustuko Hilerria. Bilboko Udalaren Funtsa 0301_004955_F-000572-007-002 



64 
 

4.5 Hilerri britaniarra 

Gune desberdina izan arren, ez da Derioko hilerriaren aurrekaria, eta ez du 

Bilbao Zerbitzuak (herriko udal hilerriak eta merkatuak kudeatzen dituen 

enpresa) kudeatzen, oso garrantzitsua da aipatzea, agerian uzten duelako 

merkataritzak ingelesekin izan zuen garrantzia eta egungo Bilboren 

industrializazioaren eta prestakuntzaren izaera multikulturala. 

 

22. irudia. Hilerri britaniarren argazkia Bilboko itsadarra, Bizkaiko Foruko Artxiboko Funtsa. Sinadura 
AL0014-0103 

 

23. irudia. Bilboko hilerri britaniarraren barruko argazkia. Sinadura: AL0014/0104 

Gaur egun hilerria Hilerria Loiun dago gaur egun, Loiuko aireportutik eta 

Vista Alegreko hilerritik oso gertu. Sarreran, sakratua ez den espazio batetik 

sakratu baterako pasabidea mugatzeko hesi bat du eta, hortik, hainbat eraikin 

ikus daitezke, hala nola, Administrazio Pabiloia, zaindariaren etxea eta bi kaperak, 

konfesio protestantearena eta katolikoarena. Eraikin horiek guztiek jada 

iragartzen dute lekuaren izaera sakratua. 
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Hilerri hori 1929 inguruan eraiki eta sagaratu zen, eta Bilbon zegoen hilerri 

babesle zaharretik dator. Hilerri horrek zerbitzua ematen zien ingelesei eta Bilbon 

eta inguruetan bizi ziren beste atzerritar batzuei. 

Nabarmentzekoa da Bilboko hedapenean giltzarri izan zen komunitate bati 

zerbitzua eman zion espazioaren historia hain sakona. Aipagarriak dira 72 soldadu 

ingeles eta alemanen gorpuak, munduko azken guduan borrokatu zirenak eta 

itsas eta aireko borroka izugarrietan itsasoan galdutakoak. 

Hirian kokatuta zegoen lehen Britainiar Hilerria Bilboko Merkataritza 

Kontseiluak sortu zuen XVIII. mendean. Bertan, XIX. mendean zehar Isabelino 

ariketan parte hartu zuten zenbait britainiar ofizial lurperatu zituzten. Hauek 

Gerra Karlistan borrokatu zuten, eta horrek agerian uzten du komunitate honek 

aurreko garaian eta industrializazio garaian izan zuen eragina. 

Bere arkitektura eta arte multzoak, bere sortzaileen herrialdearen 

estiloarekin antzekotasuna gordetzen du, baita bere lorategi espazioen diseinua 

ere, lorategi edo parke batean egotearen sentsazioa ematen dutenak, eta ez 

hilerri batean. Eraikuntza horri esker, Erresuma Batuaren zati txiki bat daukagu 

Bizkaiko lurzoruan, eta, horrela, gogoan izan ditzakegu komunitate britainiarrak 

hiribilduan izan zituen harreman ekonomiko, sozial eta politikoak. 

Hilerria erabat abandonatuta egon zen 1855 eta 1859 bitartean, larriki 

kaltetua eta espoliatua izan zelarik. Egoera txar horren arrazoietako bat ibaiaren 

etengabeko uholdeak eta zabaltzeak ziren. Arazo horiek Brachenbury jaunaren 

(kontsul) gutunetan deskribatu ziren, zeinak neurri batzuk hartu nahi izan 

baitzituen hilerria hesien eta tapien bidez babesteko. Baina biztanle britainiarren 

kopuru txikia zela eta, ezinezkoa izan zen obrei ekiteko beharrezko dirua biltzea. 

Erresuma Batuko Young jauna (kontsula) 1859an Bilbora iritsi zenean, 

ingeles hilerriaren egoera tamalgarriaz ohartu zen. Hau, Nerbioi ibaiaren ertzean 

zegoen hesitu gabeko lur zati bat zen. Kokatuta zegoen lursaila ez zen egokia, 

inguruko padurak urez betetzen baitziren eta hilerriaren zati bat urperatzen 

baitzuten, landaretza agertzea eta hilarriak gaizki kontserbatzea ahalbidetuz. 

Hilerriko lurra udan ondo pasatzeko aukeratutako lekua zen; hala ere, 

neguan ehiztariek ehizarako erabiltzen zuten. Gainera, ikuskizun sumingarria 

sortzen zen: gorpuzkiak aire zabalean erakustea, ingeles biztanleen artean 

sentimendu mingarriak eragiten zituena, eta bisitatzera etortzen ziren 

atzerritarren artean ere bai. 
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Kontsulak arazoa konpondu nahi izan zuen eta hilerria hobetzea erabaki 

zuen. Komunitatean eragin handia duten hainbat pertsonarekin elkarlanean aritu 

zen, eta inguruko herrietan bizi ziren herritar britainiarrek parte hartu zuten 

bilera batean kokatu zuen arazoa. Bilera hori Tudela-Bilbo trenbidea eraikitzen 

hasteko egin zen. Bilera horretan, kontsulak konpromisoa hartu zuen komunitate 

britainiarraren itxaropenak beteko zituen hilerri egoki bat eraikitzeko, eta haren 

eskaerari asko erantzun zitzaion. 1860-1861 urteetan, hilerri berria eraikitzeko 

dirulaguntzak 227 librakoak izan ziren, eta Maiestateak kopuru bera ezarri zuen. 

1860ko abenduaren 31ko Errege Aginduak lur berri bat eman zien hilerri 

britainiar berri bat hartzeko. Gainera, administrazio sistema ezarri zen, eta lau 

administrari legal izendatu ziren, hil esparruaren bilakaerarekin lotutako erabaki 

guztiak hartuko zituztenak. Lanak 1861ean hasi ziren Henry Vignolesen 

zuzendaritzapean, eta urte horretan eta hurrengoan lurra Ondare Nazionalaren 

Erregistroan erregistratu zuten. 

Erregistroak aipatzen du erabili beharreko lurrak 450 oineko luzera eta 90 

oineko zabalera zuela. Maila zaharretik hainbat oin igo zuten, uholdeei aurrea 

hartzeko, eta ondo babestuta zegoen; izan ere, hesi bat zuen lurraren alde 

batetik, eta zurezko hesi sendo bat, ibaiaren eremu osoan zehar eraikia. Hilerria 

erabat hesituta eta behar bezala babestuta geratu zen. Gainera, 

administratzaileek etengabeko hobekuntza eta arreta prozesua jarri zuten 

martxan, eta horrek jauzi kualitatiboa ekarri zuen hilerriaren mantenuan, 

britainiar komunitatearentzat itxura hobea eskainiz. 

1881ean, legezko administratzaileetako bi akordio batera iritsi ziren Ibaiko 

eta Portuko Obren Kontseiluarekin. Lursailaren zati bat kai berri bat eraikitzeko 

eman zen, baldin eta lehen aipatutako Kontseiluak bere jabetzaren eta hilerriaren 

arteko banaketa-horma bat eraikitzen bazuen. Jarduera hori positiboa izan zen 

barrutiarentzat, hilerriari mantentze-gastu handiak eragiten baitzizkion. 

Erabilgarri zegoen espazioa, komunitateak urtebetez zuen ehorzketa 

erritmoan oinarrituta kalkulatu zen, eta 800 gorpu inguru 50 urte inguruz 

lurperatuak izan zitezkeela kalkulatu zen.  

Hilerria, ehorzketen eta hilarrien ohoreekin mantendu zen, baina baita 

borondatezko dohaintza eta subskripzioekin ere. 1889ko urriaren 27an 

Gibraltarreko gotzainak hilerria hartu zuen lursaila sagaratu zuen. 
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Hilerriko ehorzketa gehienak komunitate britainiarrarenak ziren arren, 

atzerritar guztiak ere onartuta zeuden, nahiz eta Erresuma Batuko herritarrek 

ordaindu behar zutenaren bikoitza ordaindu behar zuten arren. Baina 

kanposantuko mantenuan laguntzeko aukera zuten, zegokion kuota ordainduz; 

horrela, bikoitza baino bat eta erdi gehiago ordaintzen zuten soilik.  

Hilerrian jarri nahi ziren elementu guztiak, monumentu partikularrak barne, 

kontsulak eta hilerriko legezko administratzaileek onartu behar zituzten aldez 

aurretik. Lege xedapenek, aurrera eraman nahi ziren hiletek, kontsularen 

gainbegiratze eta kontrolpean egon behar zutela ere adierazten zuten. 

Horace Young, hilerria eraberritu eta bere komunitatearekin bat zetorren 

itxura batez hornitu zuen kontsula, 1900. urtean hil zen. Etengabeko hobekuntza 

plan handia izan arren, arazoak agertzen jarraitzen zuten.  

Hilerri honetako arazo iraunkorrak gogor eztabaidatzen ziren herriko 

udaletxean eta XX. mendera arte ez zen behin betiko konponbidea aurkitu. Baina 

bai kontsulak, bai administratzaileak, edozein lekualdaketaren aurka zeuden, 

egoera jasanezina bihurtu zen arte, hildakoak lurperatzeko beste toki bat aurkitu 

behar izan zutelarik. 

1901ean Erresuma Batuko Gobernuak atzerriko hilerriekiko hartu zuen 

jarrera berriak ezabatu egin zuen lehen aipatutako lege eta finantza 

administrazioaren sistema. Hau da, administrazio-sistema osoa sinplifikatu zen, 

kontsulak bere gain hartuko zuelarik, hiruko aholku-batzorde baten laguntza 

izango zuelarik. 

1907. urtean hilerria ixteko asmoa Udalak aurkeztu zuen. Gainera, Portu 

Batzordea ere presioa egiten hasi zen, hilerria oztopo bat zelako portuko 

azpiegitura etorkizunean zabaltzeko. Hiribilduaren hazkunde ekonomikoak eta 

gero eta azpiegitura handiagoak behar izateak hilerriaren lekualdaketa gero eta 

onargarriagoa izatea eragin zuten. 

1908an, hilerria ixtea agintzen zuen Errege Agindu bat aldarrikatu zen, eta 

atea ireki zen beste toki batera eramatean, hori guztia, britainiar komunitatearen 

beharrezko onespenarekin.  

Ondoren, Mclean kontsulak hartu zuen kargua, Young jaunaren ondoren. 

Batzordearekin batera, Bilboko Udalarekin negoziatzen hasi zen, baldintza 

mesedegarrienetan lekualdatzea lortzeko. Negoziazioak oso luzeak izan ziren, 
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udalerria ez zegoelako prest komunitate britainiarrak aukeratu zuen leku bat 

eskuratzeko. Jabetza hori Burzena eta Lutxana artean zegoen, eta Munoa bezala 

ezagutzen zen. 

1909an erabaki zen Udalak komunitateari kargarik gabeko lur bat lortu 

behar ziola, baina hilerri berria eraikitzeak eta zaharra lekuz aldatzeak eragindako 

gastuak biztanle britainiarrek ordaindu beharko zituzten. Baina akordio berria ere 

atzeratu egin zen, alkate berri baten etorrerak egoera aldatu zuelako, eta berriro 

negoziatzen hasi behar izan zuten. Hala eta guztiz ere, egoera berria zorionekoa 

izan zen komunitatearentzat, akordio askoz onuragarriagoa lortu baitzuten. 

Egoera berria akordio batera iristeko aproposa bazen ere, prozesua etenda 

geratu zen berriro. 

1914. urtean Portu Batzordeak, Udalaren bitartez, hilerria desjabetzeko 

ahaleginak hasi zituen. Ekintza horrek ezinegona eragin zuen kontsularengan, 

Madrilgo Britainia Handiko enbaxadan eta Bilbon bizi den komunitatean. 

Azkenean, 1914-1917 bitartean desjabetzea ez zen gauzatu, gaia beste 

hamarkada batez zokoratuz. 

1923an, H. Patteson kontsulak jarri zuen arazoa berriro, eta negoziaketak 

berritzea eskaini zuen arazoa behin betiko konpontzeko. Baldintza onak zituen 

akordioa eskaini zien Portuen Batzordeak, eta aukera bikaina ikusi zuten arazoa 

behin betiko konpontzeko. 

Maiestatearen Gobernuak onartu ondoren, negoziazioak hasi ziren, eta 

1924an akordio bat lortu zen. Akordio horren bidez, Batzordeak bere gain hartu 

zuen proposatutako lursailaren erosketa eta eraikinei, zuhaitzei eta abarrei 

dagozkien kalte-ordainak ordaintzea. Gorpuzkiak, monumentuak eta hilarriak 

hilerri zaharretik berrira eramatea ere ordaindu behar izan zuten. 

Ondoren, leku berri bat bilatu behar izan zuten, 1904an aukeratutako 

lursaila okupatuta zegoelako. Era berean, ezaugarri horietako espazio bat 

hartzeko egokitzat jotako gainerako lursailak ere bazeuden. Eskakizunak betetzen 

zituen bakarra Gurutzetan kokatutako baratze bat zen, eta Barakaldoko Udalari 

erosketa eskaera egin zioten. Hasiera batean tokiko agintariak baimena emateko 

prest zeudela zirudien arren, azken unean atzera egin zuten, erlijio eta higiene 

arrazoiengatik oposizio handia zegoelako. Udalak ezetsi egin zuen erosketa, eta 

eskaintza atzera botatzeko eragozpen nagusia hilerriei dagokien lurzoruaren 

legea zen, hau da, hilerria ez zegoen behar bezain urrun herri guneetatik. 
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Hori dela eta, beste lursail bat bilatu behar izan zuten. 1926an, zentzuzko 

eskakizun guztiak betetzen zituela zirudien lursail egoki bat aurkitu zen. 

Aukeratutako lursaila ondoko Asua haranean zegoen, Loiuko parrokian, Derioko 

errepidetik gertu eta Vista Alegreko hilerritik gertu. Malda txiki bat zuen, euri-

uren eta gorpuzkien koipearen hustubidea errazten zuena, eta, errepide 

orokorretik aldendua zegoen arren, harekin lotuta zegoen lurrezko bide baten 

bidez. 

Lursailaren erosketa 1927an egin zen, eta eremuak 40.000 m2 inguru 

zituen; beraz, hilerri zaharra baino askoz handiagoa zen. Lursaila bere 

osotasunean erosi zuten, lursailaren zati bat saltzeari uko egin baitzioten jabeek.  

Hilerriaren eraikuntzarako Emilio Otadui arkitekto jauna esleitu zen. Espazio 

berriak bi metroko horma bat izango zuen, bi kapera, bata protestantea eta 

bestea katolikoa, zaindariarentzako etxe bat, eta iturri eta hustubide bat jarriko 

litzateke, hondakin-uren eta euri-uren pilaketa guztia kanporatzeko Gainera, lur 

guztia berdinduko litzateke, eta sartzeko bide bat eraikiko litzateke.  

Lana 1927ko amaieran hasi zen, eta jada 1929an Gibraltarreko Gotzainak 

Nugent Hicks Doktorea donetsi zuen, James Johnston britainiar komunitateko 

apaizak lagunduta. Sail katolikoa, egun batzuk beranduago, Ojanguren aitak 

sagaratu zuen, Loiuko parrokoa, Candido Erenchun apaizak lagunduta.  

Argitu behar da hilerri zaharra protestante hutsa zela, baina orain 

beharrezkoa zen leku berri bat eraikitzea komunitate britainiarraren beharrak 

bere osotasunean asetzeko. Hortik dator hilerriaren zati bat Eliza Katolikoaren 

errituen arabera sagaratzeko erabakia.  

Berehala hasi zen hilerri zaharreko monumentuak, hilarriak eta gorpuak 

kanposantu berrira transferitzeko prozesua, kontsulatuak estuki esleitu eta 

ikuskatu zuena. Antzinako hilobi-gunea zegoen lursail osoa industu zen eta 

identifikatu gabeko 319 gorpu aurkitu ziren, espazio berrira eramandako 

monumentu eta hilarri kopurua 138ra igo zen, eta ezagutzen ziren hondakinen 

kopurua 402ra. Gorpuak, hilarriak eta monumentuak hilerri zaharrean zeuden 

bezala jarri zituzten; gainera, garbitu eta "zaharberritu" egin zituzten, ahal zen 

neurrian.  

1929ko amaieran, kapera protestantearen eta katolikoaren zerbitzuak izan 

ziren I. Mundu Gerraren amaieraren armistizioa ospatzeko (1918), eta hil gune 

berrian hildakoak ohoratzeko. 
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Bai eraikinek, bai euren barnean dituzten apaingarriek, hilerri katolikoetatik 

ezberdina dira, eta oso ohikoa ez den berezitasun bat ematen diote 

protestanteak ez diren lurraldeetan. Gainera, dekorazio elementuek berek ere 

badute beren historia, Euskal Herriko tradizioan errotuen dagoen ikuspegi 

katoliko tradizionalarekin talka egiten duen ingurune ezberdina osatzen 

laguntzen duena.  

Dekorazio elementuen historiaren barruan, aipatzekoa da protestanteen 

kaperako apaingarriak H. Allison andreak laga zituela, James A. Allison zenaren 

omenez, latoizko facistola, aldiz, (elizetako kantu liburua jartzen den atril handia) 

Portugaleteko eliza ingelesetik dator, non Buller Langford jaunaren omenez jarri 

zen Bilboko aurreko prokontsula britainiarraren omenez, eta objektu horren 

transferentzia James Johnston apaizak antolatu zuen familiaren erabateko 

baimenarekin. Biblia Johnston jaunaren bidez ere lortu zen, Britainiar 

Kontsulatuak bere lana eskertuz. 1930ean, Spencer jaunak koloretako beirate bat 

jarri zuen kaperetako batean, Edith Aelfrida emaztearen omenez. Espero zen, 

zegokion momentuan, beste beirate guztiak, kapera katolikoko leihoak bezala, 

horrelako konposizioengatik ordezkatuak izatea.  

Kapera protestantearen barruan, oroitzapenezko plaka bat dago, Andrew 

Wauchoperen omenezko inskripzio bat daramana. Hogei urtez britainiar armada 

zerbitzatu zuen teniente koronela izan zen eta Echalar inguruan Pirinioetan hil 

zuten. Pasaian hil zen, 35 urterekin, 1813an.  

Plaka hau, hilerri zaharreko kapera txikitik ekarri zuten, non, 1870 inguruan, 

kontsul Youngek jarri zuen. Espainiako merkatari baten bulegoari atxikitako 

trasteleku bateko zaborraren erdian abandonatuta aurkitu zuen. Dendariaren 

aitak teniente koronela hil zen pasarteetara bidali behar zuen plaka, baina hori 

egin ahal izan baino lehen hil zen. Kontsulak familia aurkitu zuen eta plaka hilerri 

berrian jartzeko asmoa zuela adierazi zuen, eta kainu hori familiak eskertu zion.  

Hilerria eraikitzeko diru gehiena Bilbon bizi zen komunitate britainiarraren 

bidez lortu bazen ere, Eskandinaviako komunitateak izan zuen garrantzia ere 

azpimarratu behar da, haiek ere erabili baitzituzten hilerri horretako zerbitzuak. 

1929tik, hilerri berria donetsi zutenean, 1985eko abendura arte 129 gorpu 

lurperatu ziren, eta horiei lehen aipatutako hegazkinlari eta marinel 72 hilarriak 

gehitu behar zaizkie, baina ez da ezagutzen gorpu gehiago lurperatu ote diren, 

ezagutzen direnak 201 gorpu diren arren. 



71 
 

Lehenengo eraikin azpimarragarria zaintzailearen gela zen. Beheko 

solairuan, administrazioaren pabiloia eta hilerriaren berezko zerbitzuak zeuden. 

Oinplano angeluzuzenekoa da, eta inguruko lurzoruaren gainean dago. 

Solairu bat eta ganbara bat ditu, eta zurezko eskuzko eskailera batetik sartzen da 

bertara. Hormak harriz eta adreiluz eraikita daude, argamasa eta morteroarekin; 

hala ere, aire-ganberarik ez dagoenez, hezetasunak agertu dira. Izkinak eta 

zokaloa harlanduz osatuta daude, arkupea osatzen duen arkua bezala. Arku 

horretatik, sarrerako ateak irekitzen dira. Bertara iristeko, harrizko hiru maila 

igotzen dira. Baina fabrikaren gainerakoa adreiluzkoa da. 

Teilatua bi isurialdekoa da, teila laua eta erorketa handiak ditu, taulaketaren 

bidez eusten zaie, eta zoru gehienak egurrezkoak dira, pinu-tarimarekin, eta zati 

batzuk baldosazkoak dira. 

Hilerriko komun orokorrek antzeko eraikin txiki bat hartzen dute, eta 

aurreko eraikinari atxikita dago, eta altuera bakarra du. 

Kapera protestantea aurreko eraikinaren antzekoa da, oinplano 

angeluzuzenekoa, eta nabe bakarra osatzen du, arbelezko bi isurkiko 

teilatuarekin. Teilatuari eta ateari eusten dien armazoia egurrezkoa da. Fatxada 

nagusia harri landuzkoa da eta gainerakoa adreiluzkoa. Barruko trenkadarik ere 

ez du; beraz, aurreko eraikinean bezala, hezetasunekin dituen arazoak nahiko 

larriak dira. Gainera, fatxadaren pisuak eta eraikinaren zati batzuen hondoratzeak 

arrakalak sortzea eragin dute. Zazpi leiho angeluzuzen ditu, ojiba-akabera 

dutenak, eta altzairuzko profila duten bastidoreek estaltzen dituzte. Horietako 

hiruk, bat albo bakoitzean eta bestea atzealdean, koloretako beiratea dute, 

figuratiboa eta beruneztatua, kanpotik beste beira zeharrargi batekin babestuta 

daudenak. Azkenik, zoruaren zatirik handiena baldosazkoa da, koadro zuri, beltz 

eta xakelariekin. 
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24. irudia. Loiuko britaniarren hilerrian lurperatutako soldaduen eremua. https://bit.ly/2O9bZxG 

 

25. irudia. Loiuko britaniar hilerriaren argazkia. https://bit.ly/2O9bZxG 

Kapera Katolikorako eraikina aurrekoaren neurri berekoa da. Zazpi leihateak 

beira zeharrargiak eta beirate beruneztatu gabeak dira. Bere zorua nahiko 

hondoratuta dago eta hormetan pitzadurak ditu, bere kontserbazio egoera 

tamalgarria delarik, beste kaperarena baino askoz okerragoa.  

Azkenik, garai batean hilotzak gordetzeko eta autopsiak egiteko gela gisa 

erabiltzen zen etxola bat dago, baina azken aldian zaintzaileak lurra zaintzeko 

erabiltzen zituen lanabes eta tresna ezberdinak gordetzeko erabili zen. Bere 

oinplanoa angeluzuzena da, teila lauko bi isurkiko teilatua du, erorketa handiak 

dituen egurrezko estruktura batez eutsia, eta sarrerako atea erdi-puntuko arku 

bat da, argamasaz eta morteroz egina. 

https://bit.ly/2O9bZxG
https://bit.ly/2O9bZxG
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5 Vista Alegreko Hilerriaren aurrekariak 

Frantzian bezala, Vista Alegreko hilerriaren sorreraren hazitegia XVIII. 

mendean garatu zen, baina benetako aldaketak hurrengo mendean hasiko ziren, 

pentsaera ilustratua Espainian mamitu zenean. 1887ko urrian Bilboko udaletxean 

eztabaida bizi bat egon zen eta bertan hiribilduaren arazo handia azaldu zen: 

asebetetzea. Bilera bero-bero honetan zehar, Mallonako hilerria Santu Guztien 

Egunean zehar ixtea proposatu zen, masifikazioa zela eta.  

Batzar honetan parte hartu zutenek hilerria hain egun esanguratsu batean 

ixtearen proposamena Osasuneko Tokiko Batzordetik pasatzea erabaki zuten, 

Udaleko kideekin eta hiribilduaren sendagile eta zirujauekin osatuta zegoena. 

Eztabaida hau osasungarritasunaren arazoak  eragindako ugarietako bat izan 

arren, batzar hori hilerri berriaren eraikuntzarekin bukatuko zen eraldaketa 

prozesu bat sortu zuen.  

Egoera jasanezin honen aurrean, agintariek Rucoba arkitektoa (Bilboko 

Udalaren arkitektoa) proposatu zuten Mallonako hilerriaren zabalkunde posible 

baten ikerketa egiteko. Behin diseinua eginda, zabalkundea ez zen irtenbide 

egokiena, lur-eremuaren heren bat soilik aprobetxagarria baitzen. Gainera, 

makineria burokratikoaren moteltasunak konponbide hamarkadetan zehar 

atzeratzea eragin zuen.  

Elkarte ilustratuetan Mallonako hilerriaren garbitasunaren egoera txarrari 

buruz hitz egiten zen jada eta bere kokapena kritikatzen hasi zen, 

osasungarritasun arazo larriak zekarren eta. Hileta-espazio berri baten 

beharraren aurrean, agintariek hiribildutik gertu zeuden lur-eremuak bisitatzen 

hasi ziren baina emaitza positiborik gabe, bakar batek ere ez baitzituen betetzen 

legeek eta zientzia modernoak ezarritako eskakizunak. Emaitzak errepikatzen 

joan ziren gaur egun Zamudio-Derion kokatutako eremuen esleipena lortu arte.  

Aurretik esan den bezala, Osasuneko Batzordeak Mallonako hilerriaren 

egoerari buruzko txosten bat egin zuen. Batzordeko partaideek lekuaren begi-

ikuskapen bat egin zuten eta hilerriaren egoera txarra egiaztatu zuten. 

Txostenean garrantzi handiko hiru puntu azpimarratu ziren: 

1. Hilerria egun osoan itxita egon behar zuela proposatu zuten.  

2. Lurraren egoera lurperatzeak egiteko egokia ez zela ezarri zuten, eta bi 

faktorek eragin zuten arazo horretan. Lehenengoa lur-zoruaren 

asebetetzearekin zerikusia zuen, barrutiak hartu zuen neurrigabeko 
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lurperatzen kopurua zela eta. Honek gorpuzkien koipeen metaketa sortzen 

zuen, eta hauek osasunerako eta ingurunerako kaltegarriak ziren. Bigarren 

faktorea lurraren kalitatearekin erlazionatuta zegoen; hau buztin 

motatakoa zen, trinkoa eta iragazgaitza eta modu egokian zulotzea 

eragozten zuen hezetasun maila handia zuen, ura gainazaletik gertu 

zegoelako.  

3. Hilerritik gertu herriak zeuden eta handik errekatxo bata pasatzen zen. 

Puntu hau garrantzi handikoa da, gorpuen deskonposizioak eragindako 

kutsadura ibaian amaitu ahal zuen eta izurriteak eta osasun-arazoak 

eragin.  

Mallonako hilerria ez zen hileta-espazio egokia bere zeregina betetzeko; 

izan ere, bere eraikuntza-akatsek eta gehiegizko erabilpenak hilobietan arrakalak 

eragin zituen, eta horrek gorpuen usteltzeak sortzen zituzten gasen jarioa 

errazten zuen. Gainera, Santu Guztien Egunean jende-pilatze handiak sortzen 

ziren eta horiek heriotza-tasa handitu zezaketen gaixotasunen garapenak 

errazten zituzten.  

Hilerri hau hirigunetik gertu mantentzearen arriskuei buruz hitz egiten zuten 

txostenek errepikatzen ziren eta hilerritik gertu zegoen errekatxoan isurtzen ziren 

iraizketen arriskuan sakontzen zuten. Iraizketa horiek ibaira iristen baziren, 

hondakinak arropa eta tresnak garbitzeko erabiltzen zen uretik bidaiatzen zuten, 

eta osasunerako arrisku handia eragite zuen.  

Txostenen ondorioak Osasun Batzordearen ordezkariei bidali zitzaien eta 

ondorengoak izan ziren: 

1. Santu Guztien Egunean sarrera debekatu beharko litzateke egun horretan 

sortzen ziren jende-pilatzeak ekiditeko. 

2. Debeku hori urte osorako neurri orokorra bezala hartu beharko litzateke.  

3. Egoera hau hilerri berri bat ezartzeko aprobetxatu beharko litzateke.  

Santu Guztien Egunean hilerria bisitatzeko debekua aurrera eramateko 

zailtasuna azpimarratu behar da, erlijioa eta gizartea oso lotutak zeuden eta. 

Zientzia eta korronte higienistak sendagileen eta herriaren hileta-kulturari aurre 

egiten zioten kudeatzaileen buruan zeuden; hau da, arrazoiaren eta 

sentimenduaren arteko gatazka bat zen.  
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Nahiz eta Osasun Batzordearen argumentuak XVIII. mendeko mugimendu 

ilustratuetan eta zientziaren aurrerapenetan oinarritutak egon arren, ez zuen 

erabakitzeko gaitasuna, hau da, batzorde aholku-emailea zen eta erabakiak udal-

bileran hartzen ziren. Osasun Batzordearen aholkuak eztabaidaezineko 

argumentuetan oinarritu arren, agintariek ez zuten biztanleria atsekabetu nahi, 

eta ikuspegi politikoa zientifikoaren aurretik jarri zen.  

 Batzarrean arazoari konponbide partziala emateko akordio batera iritsi 

ziren; alde batetik, Osasun Batzordearen iradokizunak bete nahi zituzten eta, 

bestetik, ez zuten biztanleria atsekabetu nahi. Eztabaidaren parte bat Santu 

Guztien Egunean hildakoak bisitatzearen beharra nola osotzean oinarritu zen eta 

horregatik txostenaren puntu batzuk aldatzea adostu zen. Bigarren puntua aldatu 

zuten, non hilerriaren patiora sartzea debekatzen zen lekuaren toki kaltegarriena 

zelako, eta hileta beste nonbaitetik sartzeko modua bilatu zuten. Gorpu-biltegi 

berri bat egokitzea legeztatu zen eta, azkenik, Gobernadore Batzordeak hilerria 

zabaltzea gauzatzeko modukoa bazen edo leku berri bat bilatu behar bazuten 

ikertu zuten. 

Akordio hauek Mallonako Hilerriaren Kaperau Kudeatzailera bidali zizkioten 

gutun baten bidez. Bertan Santu Guztien egunean hilerrira sartzeko debeku 

azpimarratzen zen, oroigarri bat jartzera joaten ziren pertsonentzat izan ezik, 

horiek objektua usteko denbora justua izango zutela ezarriz. Aldaketa horiek 

Osasun Batzordearen iradokizunak bete ez zirela esaten digute eta jendeak 

oraindik hilerrira joaten zela Santu Guztien Egunean beraien hildakoak 

ohoratzera. 

Egoera hau egon arren, hemendik aurrera gertaerak arindu eta kudeaketak 

bizkortu ziren eta 1902an bukatu ziren Bilboko hiribilduaren hilerria berriaren 

irekiarekin, Vista Alegreko Hilerria. 

5.1 Behin-betiko irtenbidea zabaltzea zen? 

1887ko azaroaren 12an Gobernatze Batzordeak txostena argitaratu zuen, 

Mallonako hilerriaren zabalkundea komenigarria bazen edo hileta-espazio berri 

bat eraikitzea beharrezkoa bazen argitzeko. Egoera hain zen larria, hilerri berri 

baten eraikuntzaren aldeko jarrera adierazi zuela 1986ko otsailaren 17ko Errege 

Aginduaren Arabera. 

Ondorengo txosten batek zabalkundearen ideia guztiz baztertzen zuen bi 

arrazoiengatik, lehenengoa lurzoruaren kalitate txarragatik eta bigarrena 

handitzeak zekarren diru kopuru handiagatik, izatez, apur bat gehiago jarrita 
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beste hilerri beri bat eraiki zitekeen baldintza hobeetan. Gainera, sendagileek 

jakinarazi zuten Bilbok 4,5 eta 5,5 hektarea arteko eremua behar zuela, eta hauek 

ezinezko neurriak ziren zabalkundea soilik eginez.  

Beste alde batetik, agintariek lur-eremu egokia aurkitzeko izan zituzten 

zailtasunak azpimarratu behar dira. Lurzoruaren topologiak, haran gutxi eta 

txikiak zituzten mendiez osatuta, zailtasun fisikoak eragiten zituzten, eta 

ezinezkoa egiten zuten horrelako espazio bat lurzoru egokian kokatzea. Gainera, 

lur horiek ez ziren egokienak hileta-espazio bat kokatzeko, buztintsuak eta 

hareatsuak baitziren edo landare-geruza txikiko alubioi-lurrak ziren, euriak 

eramateko errazak.  

Txostena sinatu zuten pertsonei osasungarritasunari eta asebetetzeari 

buruzko berehalako arazoak konpontzeko beharra ez ezik, plangintzaren beharra 

eta hiribilduak garai horretan jasango zituen aldaketa guztien aurreikuspena ere 

gidatzen zien. Jarraian azalduko diren hainbat akordioen ondoren, hiribildutik 

kanpoko lurretan hilerri berria jartzeko atea ireki zen.  

Bost egun beranduago, Gobernatze Batzordearen txostena Ohiko Sail 

Publikoan aurkeztu zen. Akordioak hilerri berri bat edo bi eraikitzeko adina 

lurzoru berria bilatzeko baimena ematen zien; eta horrela Mallonako hilerria 

handitzearen ideia guztiz baztertu zuten.  

Helburu hauek betetzeko akordioak Gobernatze Batzordearen eta Sustapen 

Batzordearen kideen arteko lankidetasuna formalizatzen zuen. Soltura, Lavando 

eta Epalza jaunei egun horretan bertan Gobernatze Batzordeak batzordekide 

izendatu zituzten arazoa behin-betiko konpontzeko.  

1887ko abenduaren 3an Sustapen Batzordea bildu zen eta Laca eta Amezola 

jaunek izendatuak izan ziren, eta Enrique de Epalza-ren Udal-Lanen Laguntzaile 

karguaren zehaztapena nabarmena izan zen. Datu hau oso garrantzitsua da Vista 

Alegreko hilerria berak bukatu baitzuen.  

Mallonako hilerria osasungarritasun eta higiene irizpide modernoen 

arabera  eraiki zen arren, hirurogeita hamar urte pasa ondoren zaharkituta geratu 

zen. Horregatik, hilerri berriaren eraikuntzak Père Lachaise bezalako eredu 

aurreraturenak jarraitu behar zituen, horretan hiribilduak zituen arazo  berdinak 

konpondu nahi izan baitzen.  
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Sustapen, Osasun eta Polizia Batzordeak lur-zoruak aztertzeko eta leku 

berria proposatzeko arduradunak izan ziren. Lur-eremua hiribildutik gertu egon 

behar zen eta Nerbioi ibaiaren bi aldeak ikuskatu zituzten, Deustu eta Begoñako 

jurizdikzioetakoak ziren zonaldeak eskumaldetik, eta Abando, Etxebarri eta San 

Miguel de Basaurikoak ezkerraldetik. 

Hautapen irispideak 1886ko otsailaren 17ko Errege Aginduaren arabera 

egin ziren. Honek hilerri berrien eraikuntza eta tramitazioa bermatzen zuten 

hamaika arau zituen. Berrienen artean, higieneari eta etorkizuneko 

aurreikuspenei buruzkoak zeuden; lur eremuek gutxienez hogei urtez erabili ahal 

izateko ahalmena izan behar zuten gorpuak lurpetik atera gabe. Gainera, 

orientabidea zaindu behar zuten, haize nagusien aurkakoa izan behar baitzen; 

egoera geologiko eta higienikoak kontuan izan behar zituzten; eta, azkenik, ur-

metaketak ere kontuan izan behar zituzten, hala nola, biztanleek erabili 

zitzaketen iturburuak, akueduktuak eta ur-eroanbideak. Gainera, Errege 

Aginduak hilerriaren eta hurbilen dagoen biztanleriaren arteko gutxieneko 

distantzia 2km-tan ezarri zuen, eta inguruan baserri sakabanatuak bakarrik izan 

ahal zituen.  

Ezaugarri hauetako espazioaren eraikuntzarako behar zen eremua azken 

hamarkadan (1878-1888) egon ziren 13.000 heriotzetan eta ehorzketetarako 

adostu ziren bi m2-ko espazioan oinarritu zen. Atera zen zifra bikoiztu zuten 

espazioaren erabilera 20 urtetan ziurtatzeko, eta, gutxienez, 53.000 m2-ko 

espazioa behar zutela kalkulatu zuten. 

Hilerri berriarentzako lehen proposamena Basauriko jurisdikzioko Arizko 

jauregitik gertu dagoen kokalekua izan zen. Trenbideak eta Durangoko errepidea 

hiribilduarekin lotzen zuten. Eragozpen bakarra Mirafloreseko geltokian hilotz 

biltegi bat eraikitzeko beharrean zegoen, Durangoko trenbidea gorpuak 

garraiatzeko erabili ahal izateko. Bere erosketa onartu ez zen arren, tren bidezko 

garraioa hil zerbitzu bezala erabiltzea aipatzen den lehen aldia da. Lursail berriek 

bilketan egindako bira hori funtsezko ezaugarrietako bat izango da Vista Alegreko 

behin-betiko proiektuan, Zamudio-Derion.  

 Premiazko konponbidea behar zenez, Mallona handitzeko proiektua 

berraktibatu egin zen, eta Jaurlaritzako Ministerioaren ebazpenaren zain egon 

zen, ondoren gauzatzeko. 

Eztabaida denboran luzatzen hasi zen, bai handitzeko bai hil espazio berri 

bat eraikitzeko egindako proposamen guztiak baztertuak izan baitziren. 
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Komisionatuek presio handia egin zieten aurrez aurreko jarrerei eta eztabaida 

behin betiko konponbide baten bidez ez konpontzeari.  

Akordiorik lortu ez arren, Abandoren jurisdikziokoak ziren lur berriak 

proposatu zituzten. San Adrian ermitaren azpian zeuden, Peña auzorako 

norabidean, garai hartan Torre-Urizar baserriak zirenaren hegoaldean, eta 

78.429m2-ko hedadura zuen. Hilerriaren bi heren ehorzketarako erabiliko ziren, 

eta gainerako herena hilerriak behar bezala funtzionatzeko beharrezkoak ziren 

eraikinetarako. Lorategiak jartzeko ere erabiliko zen zati handi bat, garai hartako 

pentsaera higienistaren eskakizunak betetzeko ezinbestekoak baitziren; gainera, 

ehorzketa espazioa asko edertuko zuen.  

Proposatutako tokiak beste ezaugarri batzuk ere betetzen ziten, hala nola 

Bilborekiko hegoaldearen orientazioa, eta hezetasuna ez pilatzeko beharrezkoa 

zen hegoaldetik hego-mendebalderako inklinazio txiki bat zuen. Hiribildutik 

banatua zegoen, Cantalojas zubirantz deribazioa zuen mendi baten bidez, hego 

haizearen aurkako hesi natural bezala jarduten zuena, herritarrekiko isuriak 

eraman zitzakeena. Konposizio geologikoa buztinezkoa zen, kaiola 

nahasketarekin, probintzia osoko bezalakoa, eta e zen egokia gorpuen 

deskonposizioa errazteko.  

Lurpeko hezetasunarekin lotutako arazoak, hala nola urak biltzea eta 

eroatea, oso larriak ziren, espazioa hil-gune bat eraikitzera zuzenduta egongo 

baitzen. Arazo larrienetako bat Nerbioi ibaiaren hurbiltasuna zen, hondakin-urak 

isuri zitezkeen herritarrak urez hornitzen zituzten makinetan eta biztanleek 

arropa garbitzen zuten lekuetan, osasungaiztasuna eta gaixotasun infekto-

kutsakorrak sortuz. 

Lurrak ere Errege Aginduak ezarritako gutxieneko distantzia ez zuen 

errespetatzen, hau bi kilometrokoa zen hurbilen dagoen biztanleriarekiko. 

Eragozpen handia zen arren, akordioaren sinatzaileek arazo hori konpon lezakete 

salbuespen-klausulari helduta. Horrek nahitaezko distantziak murrizteko aukera 

zegoela adierazten zuen beharrezkoa zen kasuetan, eta, horretarako, 

interesdunek eskaera bat egin behar zioten Jaurlaritzari, dagokion espedientea 

izapidetu ahal izateko. Arazoa behin-betiko baztertzeko aukera hori izan arren, 

komisionatuek beti erakutsi zuten legea betetzeko gogo irmoa.  

Eragozpen guzti hauek egon arren, lur eremua erostea erabaki zuten 

1888eko uztailaren 5eko batzar publikoan, hilabete berberako 19ko Dekretuaren 
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bidez. Tramitazio burokratiko honen ondoren, Edesio de Garamendi arkitekto 

nagusiak zegokion planoak diseinatu behar zituen.  

Arazo guztiak bukatzear zeudela zirudien arren, Udalaren baiezkoa legeak 

adierazitako tramitazio burokratiko luze baten hasiera izan zen. Eraikuntza-

espedientea bideratu baino lehen, aurrez ezarritako urrats batzuk nahitaez egin 

behar ziren, prozesua atzeratuko zutenak, proiektua eraikitzen hastea oztopatuz.  

Garamendik txosten berri bat egin behar izan zuen proposatutako 

eremuaren ezaugarriei buruz, eta horretan ezin ziren egon ezberdintasun 

handirik Sustapen eta Jaurlaritza komisionatuek idatziko zutenarekin konparatuz. 

Baina bi medikuen irizpena beharrezkoa zen lekuaren egoera higienikoak 

agerrarazteko. 

Azkenean Tokiko Osasun-Batzarrak behin-betiko txostena idazteaz arduratu 

zen. 1888ko abenduan egin zuen, aurreko txostenetan behin eta berriz 

azaldutako gogoetak berarenak eginez eta proposatutako eremua egokiena zela 

onartuz. Azpimarratu nahi dut baserri batzuk bi kilometro baino gutxiagora 

sakabanatuta zeudela, eta dagokion salbuespena eskatu beharra zegoela. 

Berrikuntzarik funtsezkoena elizak 1888ko abenduaren 13an Bilboko Barruti 

Judizialaren bidez egindako eskariaren bidez parte hartzea izan zen artzapezek 

eskatu zuelako. Horrek Errege Aginduaren 2. klausula bete behar zela argudiatzen 

zuen. Arauak adierazten zuen beharrezkoa zela Bai Elizako ordezkariei bai 

Osasuneko tokiko batzordekoei kontsulta egitea espedientea izapidetzeko. Hori 

dela eta, Bilboko Alderdiko Artzepezak Begoñako Santa Maria elizako, San 

Bizenteko eta alde zaharreko lau apaizak eta parrokoak bildu zituen, etorkizuneko 

hilerriaren kokalekuari buruzko iritzia eman zezaten. Ez zuten inolako 

eragozpenik jarri eta alkateari zuzendutako gutuna 1888ko azaroaren 19ab sinatu 

zuten. 

Ondoren, Udalak eliza berriko kontsultatu zuen, ez baitzen kontuan hartu 

prozesu guztia betetzeko egin beharreko eginbideetako bat. Eginbide horrek 

Ongizate eta Osasuneko Zuzendaritza Nagusiak 1888ko abenduaren 28an 

Madrilen hartutako erabakiari egiten zion erreferentzia. Akordio horrek 

azpimarratu zuen beharrezkoa zela kaltetutako apaizek eta parrokoek hilobi-gune 

berriaren kokapenari buruzko informazioa ez ezik, Elizaren fabrikako funtsek 

(parrokia-elizaren errenta, jainkozko mantentze eta zerbitzurako) proiektatutako 

obren gastuei erantzun ahal izango zieten ere zehaztu behar zutela.  
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Akordioa kanal ofizialen bidez zabaldu zen, probintzietako gobernadore 

zibilei zirkularra bidaliz, eta 1889ko urtarrilaren 12an argitaratu zen Bizkaiko 

Aldizkari Ofizialean.  

Bilboko Udal Hilerriaren eraikuntza berriak kaltetu zituzten parrokoak 

kontra agertu ziren, ta ukatu egin zuten parrokiako lantegietako funtsekin espazio 

berria eraikitzeko aukera.  

Parrokoei egindako kontsulta horrek ezkutatu egiten zuen oso burokratikoa 

zen gai bat: hilerriak udaletan jartzeko prozesua. Azpimarratzekoa da 1868ko 

azaroaren 17ko Dekretuaren argitalpena, iraileko Iraultzaren ondorioz lehen ideia 

aurrerakoien iturri izan zen, honek Madrilen udal hilerri bat eraikitzeko baimena 

eman zuen. Baimena eta paradigma berria zuzenbide estatuari egozten 

zitzaizkion jada, hau da, mende askotan elizaren monopolioa izan zen eskubide 

bat eskuratzen ziren udalak, jabetza eta lurperatzera bideratutako tokiak. 

Prozesu honen amaiera progresiboa izan zen eta 1931ko uztailaren 9ko Dekretua 

argitaratzearekin amaitu zen, modu iragankor eta partzialaren hilerrien 

sekularizazioren erregimenari ateak ireki zizkiona, hau da, hileta-lekuak eta 

lurperatzeak sakratuak ez izateko aukerari. 

Baina eraikuntza espedienteak 1888ko abenduaren 19an eman zuen bere 

lehenengo pausua, udal-arkitektoak 1887ko Errege Dekretuaren 8. klausula bete 

zuen kaperaren perimetroaren planoan, kaperauaren gelarena eta enplegatuen 

egoitzena, gorpuen biltegiarena, hileta-efektuen biltegiarena, autopsia-gelarena 

eta erlijio katolikotik kanpo hiltzen zirenak lurperatzeko erabiliko zen hesiaren 

espazioa planoan markatuz. Gainera, Edesio de Garamendi udal arkitektoak 

hurrengo urtearen martxoan eraikuntzen lehenengo planoa eskura ipini zuen.  

Beste alde batetik, Alkatetzak Probintziako Gobernadore Zibilari eskaera 

ofiziala egiten zion ahalik eta lasterren aktibatzeko; hau da, Maiestateari 

zuzentzen zioten , hilerriaren eta gertueneko herrigunearen arteko gutxieneko 

distantzia murriztu zezan. Horrela, 1889ko uztailean Gobernu Zibilak Daniel 

Meñaca ingeniaria izendatu zuen, Ramon Adán Yarzarekin batera, udalak 

izendatutako ingeniaria zena, hilerrirako proposatutako lurrak berriz ikuska 

zitzan.  

Bere txostena urte horretako abuztuaren 9an eman zen eta momentu 

horretara arte ezagunak ziren lekuak kontuan izan zituen: Urizaren dorrea eta 

Arizko jauregia. Hauek beste txostenen emaitza berdinak izan zituzten, Nerbioi 

ibaia kutsatzearen arriskua kontuan izan behar zela azpimarratuz.  
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Arizen kasuan, gertuen zegoen biztanleria 5km-tara zegoen. Hala ere, 

infekzio arriskua handia zegoen landare-geruza germenez bete ahal zen eta euri-

urak eraman zitzakeelako, Mirafloresen dauden ur-biltegien iragazgaiztasunaren 

ondorioz xurgatzen ez dena. Izurrite berriak sortzearen beldurra airean zegoen 

eta hau hipotesi soil bat eta argumenturik gabeko egoera bat izan arren, pisu 

handia izan zuen eremu horiek baztertzeko erabakian.  

Beraz, proposatutako bi lursailetako bat ere ez zen perfektua. Hala ere, 

instantzia eskudunek behin betiko osasungarritasun arazoetarako erabaki zail bat 

hartu behar zuten osasungarritasun arazoak behin betiko konpontzeko. 

Distantziaren arazoa prozesu guztia bukatzea oztopatu zuen; izan ere, 

Gobernadore Zibilari Urizar Dorreko lursailaren espedientea Madrilen aurkeztea 

eskatu ziotenean, bertan behera utzi eta atzera bota zuen Osasun Batzorde 

Probintzialak, ezarritako distantzia ez zuelako betatzen. Gainera, Administrazio 

Militarrak Urizar Dorreatik gertu zeuden eremuak azkar eskuratu zituzten ospitale 

militar bat eraikitzeko.  

Gertaera hauek 1890ko otsailaren 12ko Bilera Publikoan aurkeztu eta 

tratatu ziren. Bertan, Urizar Dorrearen eta Arizeko Jauregiaren lursailak alde 

batera utzi ziren. 

Hiribilduak zituen osasungarritasun arazoak konpontzeko borondate handia 

egon arren prozesu guztia berriz hasieratik hastea beharrezkoa zen. 1890ko 

azaroaren 14an eremu berriak bilatzeaz arduratzen zen batzorde berezia bildu 

zen eta dena data berdinean berriz hasiko zela zirudien, hain zuzen ere, hildakoen 

hilabetean. Bilera horretan alkatearen komisionatuek eta Abandoko hilerriaren 

ondoko lurren jabeek parte hartu zuten, proposatutako irtenbidea bost urte 

baino ez zituen hilerri hori handitzea baitzen. Honek pentsarazten digu 

Udalbatzak lursail bat aurkitu nahi zuela Udalaren jurisdikzioaren barruan.  

Denboraldi honetan aipagarria den beste proiektu bat egon zen. 

Hautatutako lur-eremua Araneko Lursaila deitzen zen eta Escurceren bidetik 

gertu kokatzen zen. Bere forma, Arane errekak biltzen zituen urak jasotzen zituen 

mendi-magal batena zen, Elguera Ibaira isurtzen zuena eta, aldi berean, honek 

Nirbioi ibaian isurtzen zuena. Hilerria eraikitzerakoan arazo larri bat ekarriko 

zuen, bere hondakin urak ibai horietan amaituko baitziren. Gainera, gertuen 

zegoen biztanle-gunearekin mantendu behar zuen gutxieneko distantzia ere ez 

zuen errespetatzen. Bere plano topologikoa 1891eko irailaren 15ekoa da eta bere 

eraikitze-planoa urriaren 21ekoa.  
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Gobernatze batzordeak 1891eko azaroaren 28an egindako txostena 

alkateari zuzenduta zegoen eta 1884tik ondo bukatu ez ziren kudeaketa guztiak 

bildu zituen. Txosten honek Udal jurisdikziotik kanpo geratzen ziren lur-eremuak 

erosteko aukera zabaltzen du. Hauek Basurtuko hilerritik gertu kokatzen ziren 

eta, gainera, lehen aldiz partikularrek eskaintzen zituzten lur-eremuak barruan 

sartzen ziren.  

Eskaintzetako bat Salustiano Orive jaunak, botikaria, egin zuen 1891eko 

azaroaren 23an Udalera zuzendutako eskutitz partikular baten bidez. Bere 

lurzorua Erandioko elizinguruaren parte zen, eta, zehazki, nekazaritza etxalde 

izeneko finka batean kokatzen zen. 

Agian proposamen garrantzitsuena Derion kokatutako lursailak eskaintzen 

zituena izan zen. Hiribildutik 7 edo 8 km-ko distantziara egon arren, bertatik oso 

gertu pasatzen zen errepide baten bidez lotzen zen. Gainera, Lezamako tren-

geltokia bertatik hurbil zegoen. Kokapena hiru jurisdikzio zibilen barruan zegoen 

eta hiribilduaren etorkizuneko hilerria eraiki zen lekua da.  

1891eko abenduaren 2an ospatu zen ohiko batzar publikoan beharrezkoa 

zen jarrera aldaketa gertatu zen, hilerri beharrezkoa eta espero zena behin betiko 

eraikitzea ahalbidetuko zuena. Aipatutako txostena irakurri ondoren, lehiaketa 

publiko bat irekitzea erabaki zen, non Bilboko jurisdikziokoak ez ziren lurrak 

eskaini ziren.  

Lehiaketa 1891eko abenduaren 10ean plazaratu zen eta Probintziako 

Aldizkari Ofizialean argitaratu zen. Eskaintzak 20 egunetan aurkeztu behar ziren, 

zegozkien planoekin, eta informazio zehatza izan behar zuten lur-eremuaren 

konposizioari buruz, hiriguneekin eta ibaiekin gertutasunari buruz, etab. Ziurrenik 

lehiaketa kandidatura bakarra geratzeko planteatu zen, arazoa behin betiko 

konpontzeko. 

Baldintza guzti hauek ezarri arren, hainbat lur-eremu eskaini ziren, esate 

baterako, Estanislao de Echave y Basterrechea jaunarenak, Zubiletan (Burceña) 

kokatutako lursailak eskaini zuenak. Hilabete horretako 29an Salustiano Orive 

jaunak berriz Erandion kokatutako lur-eremuak eskaini zituen. 30ean, Juan 

Manuel Llona y Menchaca jaunak Lujuan kokatutako lursailak ematea proposatu 

zuen. Azkenik, data berberean, Bilbotik Lezamarako Trenbidearen Konpainiaren 

ordezkari eta buru gisa, eskaintzarik osoena eta interesgarriena egin zuen. Azken 

eskaintza hau onartu zen eta lursail horietan gaur egun Vista Alegreko hilerria 

kokatzen da.  
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Eskaintza honen interes nagusia Trenbidearen Konpainiak lurrak doan 

lagatzeak zekartzan abantaila ekonomikoak ziren. Hala eta guztiz ere, txosten 

teknikoaren kalitateak eta zehastasunak ere bereizten zuten. Bertan, datu ugari 

azaltzen ziren, bai lurren ontasunari buruz, bai lurren kokapen onari eta sarbideei 

buruz.  

Lur-eremuak 88.500 m2-ko azalera hartzen zituela zehaztu zen, eta hau 

handiagotu ahal zela behar izatekotan. Bilbotik 7km baino gehiagoz bananduta, 

Vista-Alegre izeneko puntuan zegoen. Zati bat Zamudioko elizatearen 

jurisdikzioan zegoen, eta beste bat Deriokoan. Konkretuki Bilbotik Bermeorako 

eta Asuatik Erlecheserako errepideen arteko bidegurutzearen alboan zegoen, 

Erlchesen ondoan eta bertatik zuzeneko sarbidearekin.  

Lurraren forma erregularra zen, eta ia ehun metroko muga zuen aurretik 

aipatutako errepidearekin. Etengabeko malda leuneko mendi-magal baten 

gainean zegoen, lurraren uniformetasuna aldatu gabe. Malda beharrezkoa eta 

komenigarria zen urmaelik egon ez zedin eta, horrela, lursailaren etengabeko 

saneamendua egiaztatu zen.  

Lurraren landare-geruzaren sakonera metro erdi eta metro bateko lodiera 

artekoa zen; haren azpian beste bat zegoen, bi metroko lodiera zuen harea eta 

buztin pixka batez osatua, eta haren atean buztin trinkoko beste geruza bat 

aurkitu zuten. Teorian, hilerri bat hartzeko lur on bat zen, ez baitziren 

saneamendu baliabide garestiak jarri behar, drainatze sinple bat instalatuz 

bakarrik konpondu ahal zen filtrazioen arazoa estolda edo kolektore nagusi 

batera eramanez. 

 Lehiaketara aurkeztutako lur-eremu guztiek sarbide arazoak zituzten, 

hiribilduaren jurisdikziotik kanpo bait zeuden. Beraz, distantzia eta irispide-

erraztasunak funtsezko datu bihurtzen dira lursaila aukeratzeko orduan; izan ere, 

lursail egokia aukeratu zen, eta horregatik ezin izan zen ezetsi Trenbidearen 

Konpainiak sustatutako ekimena. Lursailak errepide nagusi batekin mugatzen 

zuen, eta hilerriaren ondoan Trenbidearen Konpainiaren geltoki bat zegoen, 

garraio moderno baten bidez bidaiaren garraioa errazteaz gain, hileta-garraioa 

ere errazten zuena, heriotzaren treneko hileta-bagoiekin (Trenbide Konpainiak 

berak horrela deitua). Lurren kokapen onari, garraio moderno bat batu zitzaion, 

modernitatearen irudia zena XIX-XX. mendearen amaieran. Trenbidea hilkutxak 

eta senideen dolua hilerri berrira garraiatzeko gai zen.  
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Lurraren irudiak perfektua zirudien arren, lurraren jabeek egindako 

trikimailu trebea zen. Konpainiak azaldu zuen eragozpen bakarra Deriora 

eramango zituzten trenak atera arte Bilbon hilkutxak gordetzeko biltegi bat 

izateko beharra zen. Beraiek onartzen zuten irtenbidea Mallonako hilerriak 

eginkizun hori betetzea proposatzean. Konpainiak proposatu zuen Mallonako 

hilerria hilkutxen gordailu gisa erabiltzea, eta haiek egingo zituzten Mallona eta 

Bilbo eta Lezama arteko lotura-adar txikia eraikitzearen ondoriozko gastuak. 

Txosten honen bukaeran konpainiaren benetako asmoak aurkezten ziren, 

eta baliteke horiekin etorkizunean desadostasunak egotea. Trenbidearen 

Konpainiak proposatu zuen Bilboko Udalak bere gain hartzea horrek zekartzan 

karga guztiak.  

Gainera, trenbideak ez zuen hirigune garrantzitsurik bere inguruan; 

horregatik, linea errentagarri bihurtzeko modu bat bilatu behar izan zuten, 

pertsonen jario etengabea bermatuz. Hiribilduko biztanleengan trenbidearen 

erabilera ere indartu nahi izan zen,  Konpainiak zituen lineak errentagarri egiteko 

asmoz.  

Dena hain baikorra zen arren, 1892ko martxoaren 9an batzorde 

informatzaileak bere irizpena helarazi zion Osasuneko Tokiko Batzarrari. 

Batzordeak lursailaren kokapenari buruz zuen iritzia positiboa zen, baina bertako 

lurren kalitateari buruz zuen iritzia ez zen hain baikorra. Lurraren baldintzak ez 

ziren zientzia modernoak nahi zuenera iristen, baina Bizkaiko egoera geologikoa 

ikusita, ezin zen beste lurrik aukeratu.  

Hilabete bereko 12an, Tokiko Osasuneko Batzarrak berea egin zuen irizpen 

hori, eta alkateari aurkeztea erabaki zuen. Alkateak Gobernazio Batzordera bidali 

zuen. Era berean, azken horrek martxoaren 14an, txosten zabal bat egin zuen, 

Mallonako baldintza txarrak deklaratu zirenetik izandako izapidetze guztia 

jasotzen duena. 

Berrikuntzak eta prozesuan interesgarritzat jotako gaiak baino ez ziren 

nabarmendu. Gai horietako batek Bilbotik Lezamarako Trenbidearen Konpainiak 

betiko eskainitako lursailen kantitateari egiten dio erreferentzia, 12.500 m2-ra 

handitu baitzen.  

Beste atal batean, zinegotzi batek egindako protesten ondorioz sortutako 

polemika jasotzen da. Polemika hori Gobernazio Batzorde honek erabakiak 

hartzeko eta lursailei buruzko balorazioak egiteko eskumena zuen ala ez aipatzen 
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zuten prozedura-kontuetan oinarritu zen. Zinegotzi berak presta egin zuen Llona 

jaunaren doako lurren ebaluazioa epez kanpo aurkezteagatik.  

Txostenaren ondorioek, ordea, eraikuntza prozesua garatzea ahalbidetu 

zuten ondorengoa adieraztean:  

1. Trenbidearen Konpainiak doako eskaintzen zuen 112.500 m2-ko lursaila 

onartzea hilerri berria kokatzeko, eta zegokion lege-izapidetzea egitea.  

2. Hori egin ondoren, hileta eremua eraikitzea erabaki zen, eta 1886ko 

otsailaren 17ko Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera izapidetu zen 

espedientea, eta txostena egin zen Gobernuak onar zezan.  

Behin-betiko espedientea 1892ko martxoaren 23ko bilkura publikoan 

zehaztu berri dugun txostenaren onarpenarekin hasi zen izapidetzen. 

Espedienteak izapidetzeko prozesu burokratiko luzea berriz egin behar zen, 

izapideak aipatutako Errege Dekretuak emandako errekerimendu ofizialen 

mende jarriz, eta haren osagarri 1888ko uztailaren 16koa. 

3. klausulak nahitaez bete beharreko hurrengo urratsa planoak egitea zen. 

Maiatzaren 11n Edesio de Garamendi arkitekto nagusiak hilerri berriaren 

eraikuntza planoa bidali zion alkateari. Bertan, hilobiratze-eremuak eta 

nahitaezko-eraikinak zehaztuta agertzen dira: kapera, gorpuen gordailua, 

autopsia-gela, kapilauarentzako gelak, hezurtegia, biltegia, zirkulazio-galeriak, 

hilobiratzeetarako etxadiak eta katolikoak ez zirenak lurperatzeko tokia. Hil 

horren 24an, Garamendik lurraren kokapenari eta orientazioari, lurraren 

baldintza geologikoei eta haizeen kalitateari buruzko txostena egin zuen. Gainera, 

dauden komunikabide guztiak adierazten zituen plano batekin lagundu zion.  

Agintariek Gorostiza eta Sanz medikuei kontsulta egin zieten, Gobernazio 

Batzordeak izendatu zituenak, hileta gune bat hartzeko lurrak zein egokiak ziren 

argitzeko. Ez zuten eragozpenik jarri, nahiz eta lur-eremutik gertu errekatxo bat 

igaro. Haien arabera, infekzio arriskuak gutxituta zeuden, hiruzpalau baserri 

baino ez baitzeuden sakabanatuta inguruetan, eta Vista-Alegre bezalako 

ezaugarri onak zituen lursailik ez zegoela adierazi zuten. 

XIX. mendearen amaieran elizak botere handia zuen eta hilerriaren 

kokapena gogor kritikatu zuten. Kritika hau oso garrantzitsua zen; izan ere, Errege 

Aginduak parrokietako apaizei galdetzera behartzen zituzten, hilerri berriaren 
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eraikuntzari buruz zuten iritzia eman zezaten, baldin eta haien funtsak parrokien 

fabrikako funtsekin eraikitzeak eragindako gastuei erantzun ahal bazieten. 

 Elizaren erantzuna guztiz ezezkoa izan zen eta Trenbide Konpainiaren eta 

agintari eskudunek emandako argudio baikor guztiak kritikatu zituzten. 

Kokapenetik eta bidaiaren lausotasunetik Trenbidearen Konpainiak ezartzen 

zituen onurak eta tarifak arte kritikatu zuten. Testuaren amaieran, esplizituki, bi 

gai itxi zituzten, eta, haren ustez, oso garrantzitsuak ziren. Parrokoentzat ez ziren 

hilerri orokorra eraikitzeko lur egokiak, eta lantegietako funtsek ez zituzten 

ordaindu proiektuetako hilerria eraikitzeko gastuak. –hala ere, Zamudioko eta 

Derioko erretoreei ere galdetu zitzaien, eta haien erantzuna positiboa izan zen, 

fabrikako fondoek ez baitzuten eraginik izan. 

Izapide guztiak egin ondoren, lursail osoa erabilgarria ez zela izango 

nabarmentzekoa da, proposatu ziren 112.500 m2-etatik bakarrik 97.500 m2 

erabilgarriak ziren, laguntza-bulegoetarako aurreikusitako hedadura kendu behar 

baitzen. Hala eta guztiz ere, lursailaren hedadura nahikoa zen hilerriak bere 

funtzioa bete zezan hogeita zortzi urtez gorpuzkiak kendu gabe, eta proiektu 

honetarako esleitutako aurrekontua 140.00 pezetakoa zen.  

Gobernazio Batzordeak izapide guztiak laburbildu zituen 1892ko uztailaren 

10eko datarekin txosten berri bat sortuz, Udalak behin betiko onarpena eman 

aurretik, eta txosten hori Bizkaiko Probintziako Gobernadore Zibilari bidali 

zitzaion. Horrela amaitu zen udala agintariei zegokien lurren izapidetzea, eta 

dokumentazioa Gabernazio Ministerioa eraman zen. 

1893ko urtarrilaren 19an, probintziako gobernadoreak Gregorio de Revilla 

alkateari jakinarazi zion espedientea Gobernazio Ministerioko idazkariordeari 

bidali zitzaiola, baimena eman zezan.  

Ekainaren 14ko Probintziako Aldizkari Ofizialak Errege Agindu honen eta 

hura idazteko oinarritzat hartutako Osasun Kontseiluaren irizpenaren testu osoak 

argitaratu zituen. Errege Kontseiluak bere irizpen ulerkorrean adierazi zuen, baina 

bere erantzukizuna eta higiene publikoaren garrantzia kontuan hartuta, zenbait 

neurri behar zirela ohartarazi zuen. Batez ere, ehorzketatan jarduteko moduari 

lotuta zeuden, eta, horretarako, karea erabiltzea erabaki zuten, gorpuen 

deskonposizioa bizkortzeko; izan ere, uste zuten prozesu hori luzatu egin 

zitekeela, lurraren hezetasun handiegia eta oxigenazio gutxi zeudelako.  
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Bigarrenik, oso garrantzitsutzat jo zuten Asua ibaiaren erreka egotea izurrite 

berriak sortzeko arriskurik handiena, nahiz eta aurreko txosten guztiek kutsadura-

arriskua. Eragozpen horiek nahitaez bete beharreko baldintzen atalean jaso ziren 

Errege Aginduan, baldintza horiek betetzen ez baziren, ordura arte egindako 

izapidetze guztia baliogabetuta geratzen zen.  

Lau baldintza ezarri ziren; lehen baldintza metro eta erdian ezarri ziren 

hilobien sakonerari buruzkoa zen. Bigarrenak zehazten zuen ezinbestekoa zela 

ibaiaren emaria desbideratzea. Gainera, beharrezkoa zen hilerriaren alde bat 

iragazgaiztea, aukeratutako lekutik 50 metrora zegoen errekan emai zitezkeen 

filtrazioak gelditzeko. Hirugarrenak karea erabiltzea derrigorrezkoa egiten zuen 

gorpuen deskonposizioa azkartzek, eta laugarrenak hondakinak hamar urte baino 

lehen mugitzea debekatzen zuen.  

Bilboko hilerri berriak hura eraikitzeko baimena lortu bazuen ere, erabaki 

berriak hartzera behartzen zuen Errege Aginduaren bigarren baldintza. Azaroaren 

13an Gobernazio batzordeak hainbat peritu izendatu zituen, hilerriko filtrazioak 

ibaira iristen ote ziren jakinaraz zezaten,  eta erabaki behar zuten zer obra mota 

ziren beharrezkoak Errege Agindua betetzeko. Horretarako izendatutako 

pertsonak Edesio de Garamendi Udal arkitekto burua, Manuel Enrique Epalza 

arkitekto ordezkoa eta Alfredo Acebal arkitektoa izan ziren.  

Txostenean ibaia kutsatzeko arriskua gezurtatu zuten; haien arabera 

errekaren kokapena uste baino urrunago zegoen. Kutsatzeen ezintasuna ere 

azpimarratu zuten, eta lekuaren konfigurazio topografikoak eragotzi egiten 

zituela frogatu zuten, batez ere erregearen ibilguaren goialdeko lursailaren 

gainbehera naturalagatik eta goratze txikiagoaren ondorioz. Ondorioz, ez zen 

beharrezkoa inolako obra gehigarririk egin behar hilerrian.  

Hilerri berria eraikitzeko azken baimena Madrilgo Gobernazio 

Ministerioaren esku zegoen, eta hark eman zuen, baldintza jakin batzuk betez. 

Hiribilduko Udalak Gobernu Zibilaren bidez eskakizun guztiak betetzeko asmoa 

agertu zuen. Probintziako Gobernuak uko egin zion bere eskumenari, eta badirudi 

udalak eten batean utzi zuela. Egoera hau azaroaren 15ko ohiko batzarrean ebatzi 

zen. Bertan, aurreko txostena irakurri eta Gobernazio Batzordeak hilerrira 

bideratutako lursailaren ardura hartzea erabaki zen. Hura eraikitzeko azken 

tramiteak azkartzen hasi ziren, eta azkar egin ziren. 
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Hurrengo kontua Burdinbidearen Konpainiak lursaila Udalaren esku 

lagatzea ebaztea zen. Hori atzeratu egin zen, aipatutako lursailak eskuratzeko 

formalitateak amaitu behar izan zituelako.  

Lurren lagapena 1893ko abenduaren 18an egin zen, eta protokolozko 

ekitaldi bat egin zen. Ekitaldi hori Begoñako geltokian bildutakoen bilerarekin hasi 

zen, gero Deriora joateko Trenbidearen Konpainiako tren batean. Agintariek 

egiaztapen txiki bat egin zuten, eta lursailak eta planoak bat zetozela ikusi zuten. 

Horrela, udalerria eta trenbidea ordezkatzen zituzten ordezkaritzek lursail horiek 

laga eta karguaz jabetu ziren, eta, amaitzeko, Bilboko Udalak lurren jabetza hartu 

zuen. 

Horren ondoren lursaila Jabetza Erregistroan inskribatu behar izan zuten, 

honek lekuaren jabetza egiaztatzen zuen eta Udalerriari proiektuaren obrak 

hasteko aukera ematen zion. Horretarako, lagapenaren kontratua onartu behar 

zuen Gobernazio Ministerioak. 

Izapide hori egiten zen bitartean, eta denbora larriki igaro zenez arazoa 

konpondu gabe, Gobernazio Batzordeak 1894ko martxoan lurra hondeatzeko eta 

ixteko lanak hastea proposatu zuen, eta berehala lurperatu ahal izango zen, 

egoerak hala eskatzen bazuen. Ziurrenik, eskaera horrek ezusteko guztiak 

konpontzen saiatuko zen, Mallonako saturazio-arazoei Elejabarriko hilerrikoak 

ere gehitu behar baitzitzaizkien, hura ere saturatzen hasia baitzen. Gobernazio 

Batzordea abuztuaren 14an txosten baten bidez zuzendu zitzaion alkateari, 

prozesua luzatu zelako kezka agertuz, eta behin betiko planoak amaitu eta 

berehala obrak hasteko beharra errepikatzen zuten. 

Memoriaren datek eta Edesio Garamendik sinatutako planoek adierazten 

dute 1894ko urriaren 25ean bete zuela enkargua. Planoak Derioko lurrak ixteko 

obrei egiten zien erreferentzia (sarrerako burdin hesia barne), baita katolikoak ez 

diren lurperaketetarako barruko itxiturari ere. Eskrituraren baldintzak oraindik 

ebatzi gabe jarraitzen bazuten ere, Udalak obren hasierari aurre egitea erabaki 

zuen, eta 1894ko abenduaren 24an esleitu ziren enkante bidez. 

5.2 Azken fasearen hasiera: eraikuntza 

1895eko abenduaren 3an, gobernadore zibilak Bilboko alkateari Errege 

Agindu bat helarazi zion, Bilboko Trenbidearen Konpainiak Lezamari eskaini zion 

lursaila Udalak doan eskuratzea onartzen zuena, bertan hilerri bat jartzeko. 

1893ko maiatzaren 31ko Errege Aginduak onartu zuen. 
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Trenbidearen Konpainiari jakinarazi zitzaion Errege Agindua argitaratu zela, 

eta, azkenean, 1896ko martxoaren 31n Bilboko Udalaren izenean zegokion 

eskritura inskribatu ahal izan zen Jabetza Erregistroan. 

6 Eraikuntza 

Bilboko Hilerri berriaren lanak enkantearen bitartez Hermenegildo 

Urdangarin jaunari esleitu zitzaizkion eta baldintzen agirian adierazitako hilabete 

bateko epea igarota, 1895eko urtarrilaren 24a lanen hasiera data hipotetikotzat 

eman dezakegu. Lan hauek premiazko izaerarekin proposatu ziren Hiribilduko 

Hilerririk handienaren, Mallona, asebetetzearen ondorioz sor zitezkeen arazoak 

ekiditeko. Gainera, Elejabarriko Hilerriaren asebetetze arazo hurbila gehitzen 

zitzaion.  

Lehen lan hauetarako, zeinen iraupena hamar hilabeteetan hitzartu zen, 

lursailen itxitura-horma, katolikoak ez diren lursailetarako espazioaren mugaketa 

eta itxitura eta sarrerako ateak baino ez ziren proiektatu. 

Helburu horretarako egindako Memorian, Edesio de Garamendi kezkatuta 

agertzen da hilerri eremuei dagokien legegintza betetzeko. Gainera, izurriteak 

berriz bueltatzearen beldur gorakorra zegoen, hilerriek jasango zuten kolapsoa 

zela eta. Beldur honek diseinu taldeak aurreratuago zeuden beste herri batzuek 

hartutako irtenbideak aztertzera eraman zuen, bai legegintzan bai hilerri 

eraikuntzan, hala nola Frantzia eta Italia. 

Lanen prozesua sei urtez luzatu zen eta oinarrizko bi testuen bidez aztertu 

daiteke. 

Horietako lehena 1896ko abuztuaren 30ean Edesio de Garamendi Udal 

Arkitekto Nagusiari Gobernatze Batzordeak eskatutako txostena da. Txosten 

honetan hilerriaren ehorzketak egiteko gaitasuna zehazten da, sor zitezkeen 

epidemiak ekiditeko.  

Bigarrena 1897ko abenduaren 31an Enrique Epalzak egindako memoria da; 

zeinen helburu nagusia, Vista Alegreko lanen egoera ezagutzera emateaz gain, 

Udalerriak Tren Konpainiak emandako lurren arduradun egin zenetik sortutako 

jazoera desberdinak biltzea zen. Behin ikertuak, hauei amaiera emango zieten 

akordioak hartuko ziren.   

Garamendik gaixotu eta lanak behin betiko utzi baino pixka bat lehenago 

sinatutako lehen txostenak, oinarrizko proiektua bere funtsezko ataletan eta atal 
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funtzionaletan ikasita eta garatuta zegoela baieztatzen zuen. Lanen gauzatzea bi 

fasetan banandu zen. Lehenengoak, berehalakoenak, zementu-eremua gerora 

erabiltzeko egokiak ziren gutxieneko azpiegitura eta urbanizazio kontuei 

erantzuten zien itxitura, espaloiak eta arekak eginez. Eta beste alde batetik 

estolda-saila saneamendu biltzailearekin batera, ezinbestekoak Hilerriaren 

funtzio nagusia betetzeko, higienikoa.  

Lanak erritmo onean aurrera egin arren, Garamendik urtea amaitu baino 

lehen bukatutzat ematen zituen Tren Konpainiak bere jabetzako etxola batek 

okupatzen zuen lur eremu bat libre uzten bazuen.  

Bigarren fasean azpiegitura eta garbitasun lanak jarraitu zituzten, 

zerbitzuekin erlazionatutako beste batzuekin batera. Honako leku hauen 

eraikuntzak aurreikusi ziren: kaperak, gorputegiak, kapilauaren eta ehorzlearen 

etxeak, autopsia-gela eta kapera inguratzen zuten gelak. Leku hauek 

komunitaterako zerbitzu zehatzak eskaintzen zituzten gorpua hilerrira heltzen 

zenetik lurperatu arte. Garbitasunari dagokionez, filtroak eta uren 

dekantaziorako deposituak sortuko ziren, Asua ibaira zihoan estolda-

bateratzailearen isurbidearekin batera. 

Epeei  dagokionez, Garamendi arkitektoak lanen iraupena zehazteko 

ezintasuna adierazi zuen, oraindik izapide fasean bait zeuden, baina egin ahal 

zituen aurreikusiak adierazten ditu. Bi urteko epea ezarri zuen hilerriaren 

funtzionamendu egokirako, eta hiru urtekoa galerietarako. 

Txosten honek erakusten digu tokiko oinarrizko urbanizazioa lehenetsi 

zutela hiribilduaren beharrei erantzuteko, hau da, gorpuak hobietan lurperatzeko 

beharra lehenetsi zutela, eta eraikinak gerorako utzi zituztela. Hala ere, 

planteamendu hau praktikoa zirudien arren, arkitektoak ez zuen uste Mallonako 

kaperauak lurperatzeak egin ahalko zituenik emandako epean. 

Garamendik aipatzen zuen epea Mallonako kaperauak alkateari 

zuzendutako gutun batean oinarrituta zegoen. Bertan, hilobi komunerako lur 

eremua urte baterako soilik erabilgarria izango zela baieztatzen zuen kaperauak.  

Gutun honekin Mallonako hilerriaren asebetetzearen beldurra berpiztu zen. 

Arkitekto horren indarra galtzea, ordea, bertan behera geratzen zen bere 

gaitasunen aurrean, Mallonako lurzoruaren egoera zehatza zifrekin frogatu 

baitzuen txostenean. Datu horien ondorioak ziurrenik garbitasun eta gizarte 

arazo honetarako konponbidea aurkitu behar zuten arduradunak baretuko 
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zituzten. Arkitektoaren arabera bazegoen gorpuak bi urtez lurperatzeko lur 

eremua eta, horiek igarota, aurretik erabilitako hobiak berrerabili ahalko ziren 

gorpuak atera ondoren, hori egiteko hiru urte igaro behar ziren eta.  

Halaber, bazeuden hilerri berria eraikitzeko lanak gehiago oztopatzen 

zituzten zailtasunak. Gobernatze Batzordeak alkatetzari eskatu zion Lezamako 

Tren Konpainiarekin bitartekari lanak egin zitzala lur eremua behin-betiko 

lortzeko. Alkatetzak eskatu zuen konpainiak zorua karga orotatik libre uztea, 

Udalak erabat itxi ahal izateko. 

1896ko uztailean kontratistak hilerriaren itxieraren lehen faseko lanak 

eman zituen, baina oraindik hogeita bat metro baino gehiago geratzen ziren 

ixteko Erlecheseko errepidera irtenbide zuzena zuen partikular baten etxola bat 

zegoelako. Memorian ikus daiteke Epalzak etxola aurretik antzeman zuela, baina 

jabetzaren aktan eta lursailen eskrituretan ez zen aipatu. Egoera hau eragotzi 

egiten zuen  harresia ixtea Trenbidearen Konpainiak arazoa konpondu arte, eta 

Udalak behin baino gehiagotan eskatu zion Konpainiari arazoak konpon zitzan. 

Egoera honen ondorioak hondamendia izan zitekeen, arlo honen legediaren 

betebeharrean berehala ikusten baitzen. Horrek hilerriaren irekierarako baimena 

oztopatzen zuen lurperatzeak premiazkoak bihurtzen baziren.  

Itxieraren kontua ez zen hilerria berehalako erabilera oztopatzen zuen arazo 

bakarra. Arazo honi Asua ibairako estolden konponbidea elkartu zitzaion. Hau, 

gizarte osasungarritasuna eta saneamenduaren ikuspuntutik, nahitaez konpondu 

beharrezko gaia zen hilerriaren irekierarako baimena lortzeko. Puntu hau zuzen 

lotuta zegoen 1893ko martxoaren 31ko Errege Aginduarekin, hilerria hura 

betetzeko baldintzapean eraikitzea baimentzen zuena.  

Proiektuak estolda-sarearen uren bilketarako neurriak hartu zituen eta 

dekantazio eta iragazkirako depositu bakarra proiektatu zen, ondoren urak Asua 

ibaian husteko. Udalaren Osasun Batzordearen oniritzia falta zen eta 1896ko 

martxoan eskatu zieten.  

Garamendik irtenbide onena bilatzen saiatu zen beti eta horregatik 

proiektuaren parte hori hastea erabaki  zuen baimena eskatzen zuten bitartean.  

Beste alde batetik, kapera eta gorpuen biltegia bezalako eraikin 

garrantzitsuenen eraikuntzaren atzerapenak hilerriaren erabilpena oztopatzen 

zuten. Arazo honi aurre egiteko eraikinak egurrez egitea proposatu zen 

lehenbailehen erabili ahal izateko.  
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Proposamen honekin gorpuak hileta-eginbeharrak baino lehen biltegian 

gordetzearen erabilpena beteko zen. Gainera, kaperaren eraikuntzak hileta-

liturgia emateko lekua ahalbidetzen zuen eta horrela kontu erlijiosoari ere 

irtenbidea emango zitzaion.   

1896ko azaroaren 26an Echeverria udal-gizonari eta Epalza Udalerriko 

Arkitektoari bidalitako gutun batean Tren Konpainiako Presidentearekin 

irtenbidea bilatzeko izandako batzarra laburbilduta agertzen da.  Batzar horretan 

hilerriaren egoera bereziari buruz hitz egin zen, hau da,  trena hilerri zaharra eta 

berria lotzeko erabiliko zela. Bi hilerrien arteko adarra planteatutako moduan 

egiteko ezintasuna azpimarratu zen. Hilerri batean desegokia izango litzateke 

trena hilobien artean ibiltzea, zerbitzua oztopatuko baitzuen. Egokiena adarra 

hilerriko tapien ondoan bukatzea izango litzateke, behi-behineko biltegia horra 

mugituz.  

Trena trantsizioaren ikur bihurtu zen, arimaren bidaia eta XX. mendeko 

modernitatea bateratzen zuen. Trena loturatzat erabiltzea gustuko ez zuten 

iritziak ere egon ziren, teorikoki zerbitzuaren ongizatea oztopatuko baitzuen.  

1897ko irailaren 30ean, Garamendiren txostenaren ondoren, Epalzak 

txosten berri bat goratzen dio Gobernatze Batzordeari. Bertan Garamendik 

egindako aurreko txostenean azaldutako arazoak oraindik konponbiderik ez 

zutela azpimarratu zuen. Aldaketa bakarra etxadiaren lanak bukatu zirela izan zen 

eta bide berri batzuk ireki zirela proiektuarekin batera. Gainera, lurperatzeak 

hurrengo urteko apirilean hasi zitezkeela azaldu zen.  

Hilerriaren eraikuntzarekin jarraitzeko konponbideak ez ziren bakarrik 

Udaletik kudeatzen, Tren Konpainiak ere parte hartu behar zuen oraindik 

konpontzeko zain zeuden bi gaietan: itxiera oztopatzen zuen etxolaren gaia eta 

Mallonako trenbidearen adarraren gaia.  

Vista Alegre hilerriaren lanen bukaerarako data konkretu bat ematea zaila 

bada ere, hainbat txosten hartzen dira erreferentzia bezala: Barneko Legegintzari 

aipamena egiten dioten txostenen datak, hilerriko zerbitzuen langileen 

kontratazioa edo Mallonako hilerri zaharreko (San Vicente hilerriarekin batera) 

eta Vista Alegre berriaren arteko hilobien konpentsazioa. 1901ko azaroan lanak 

bukatzear zeuden eta inaugurazioa laster egingo zuten.  

Mallonako hilerriaren asebetetzearen arazoak instantzia eskudun guztiak 

gainditu behar izan zituen. Burokraziaren moteltasunak konponbidea atzeratu 
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zuen 1884tik, Mallonaren lehen zailtasunak planteatu ziren urtetik, 1902ra arte, 

bedeinkatu eta inauguratu zen urtean. Denbora gehiegi behar izan zuten hiriaren 

osasungarritasuna erasotzen zuen hain kontu larria eta delikatua konpontzeko. 

Hiriaren biztanleriak desorekatua zegoen azpiegiturarekin konparatuta XIX. 

mendeko bukaeran, gehien bat heriotza tasaren handiagotzean.  

1902ko apirilaren 14an Gobernatze Batzordeak alkateari zuzendutako 

gutunean hurrengo hilabetearen bukaerarako inaugurazio ekitaldia egitea eskatu 

zion. Horrela, hilerri berriaren eraikuntza prozesu luzeari bukaera emango zioten. 

Horregatik inaugurazio ekitaldia okasioa merezi zuen bezalakoa izan behar zen. 

Zeremonia lurperatzeak egiteko lurra bedeinkatzetik pasatu behar zen; hilerriak 

udalkotzeko prozesuak hauen administrazioa, zainketa eta zuzendaritza udalari 

egokitzen zitzaiola esarri arren, gizarteak zorua sakratua izan behar zela argi utzi 

zuen.  

Zeremonia horretan ospatutako liturgia Erromatar Erritualaren arabera egin 

zen. Honetan hilerri osoa hartzen zuen eszenografia islatzen zen eta 

nabarmenezko elementuak aurkezten zituen; hala nola, beltzez margotutako 

gurutzeak, hilerriaren erdian eta lau hertzetan kokatuak, edota hiru kandela 

gurutze bakoitzaren aurrean, apaizak gero gurutzearen buruaren eta besoen 

gainetik pizturik goratzen zituenak. Ihinztadurarentzat ere gatza, intsentsua eta 

urez betetako ontziak erabili zituzten. Eta soinu-osagaiak ere erabili ziren, 

adibidez, sermoiak, otoitzak (ahotz aldaketekin) eta kantikak. Bukatzeko, 

hilerriaren inguruan eskumatik ezkerrera zihoan ibilbide bat ezarri zuten eta 

bidearen bi aldetara ur bedeinkatua jaurtitzen zuten, gurutze bakoitzean geldituz 

intsentsatzeko. Erritu funtzioaren osotasuna momentu horretan erakusten zen 

eta hilerriak higiene funtzioaz aparte garrantzi sakonagoa hartu zuen. Gainera, 

kaperan ere inaugurazio meza bat gauzatu zen.  

Ikur-funtzioaren garrantzia inaugurazio aktan ikus daiteke, atal zehatz bat 

baitu berarentzat bakarrik. Inaugurazioaren garrantzia zela eta, hiribilduaren 

hogeitahamar pertsona ospetsu inguru bertara hurbildu ziren; hala nola, herri-

erakundeen eta elizaren ordezkariak eta lanen Arkitekto Zuzendariak, Enrique 

Epalza y Chanfreau jaunak.  

Azpimarratu beharrekoa da bai egiletasun bikoitza baita Garamendiren 

garrantzia diseinuan, txostenen elaborazioan eta gaur egun ezagutzen dugun 

hilerriaren sorreran. Baina 1896tik aurrera, bere osasun ahula zela eta, 
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txostenetan eta dokumentuetan ez da bere sinadura agertzen eta 1899an hil zen. 

Hortik aurrera, hilerriaren eraikuntza Epalzaren ardurapean geratu zen. 

1896ko ekainean proiektua planteatuta zegoen. Planoen ikuspegi zatituak 

honako hauek erakusten ditu: oinplanoaren banaketa orokorra, harresien, hesien 

eta itxiturako ateak galeria estaliko kapera, kaperaua eta ehortzailearen laguntza-

eraikin bikiak eta, azkenik, epailearen eta gorpuen depositu bikiak eta hilerriaren 

forma. 100 urte baino gehiago igaro ondoren hilerriak gaur egun duen itxura ia 

bat egiten du hasierako proiektuarekin, hau da, Garamendik zuen ikuspegia 

mantentzen da.  

Hilerria XX. mendearen hasieran eraiki zuten arren, izaki bizidun bat da eta 

denbora aurrera egin ahala aldatzen eta eraldatzen joan da. Ikuspegi zaharrak 

berriekin nahasten dira hilerria hiribilduaren eta bere biztanleriaren 

pentsaeraren aldaketen ispilua bihurtuz.  

Garamendiren proiektua sentiberatasun estetikoa zuen, baina nabarmena 

da osasun-funtzioari garrantzi gehiago eman ziotela; hau da, hilerria ebakuazio 

lekua eta depositu bezala erabiltzeko garrantzia azpimarratu zen. Higiene behar 

honek ekarritako konponbideek beste arazo bat ezagutarazi zuten: aro horretako 

sentiberatasun berriari itxura egoki bat ematea hilerriari.  

Vista Alegreko hilerriak gertuen zuen erreferentzia Mallonako hilerria zen, 

neoklasiko estiloan eraikita. Arkitektoaren hitzetan, antzinako munduko 

tradizioak berreskuratzen zituen estilo hau, funtsean, paganoa zen, eta arte 

galtze batek bakarrik ahalbidetu zuena eraikuntza erlijiosoetan erabiltzea. 

Latindar-bizantziar estiloa eta erromanikoa bertako estiloak ziren bere iritziz, 

baita Espainiako arkitektura kristauaren parte. Hori zela eta, estilo horiek erabili 

zituzten forma bereziak eta ojiba-deribazioak nahastuz, eraikin moderno bat 

egiteko beharrezkoa den askatasun zuhurraren barruan. 

1895erako Enrique Epalzaren irudia pisu gehiago lortzen joan zen 

proiektuan, honek gaur egun nabariak diren eta proiekturako garrantzitsuak izan 

ziren osagai batzuk diseinatu baitzituen: kaperaren apsidearen atzeko aldean 

kokatu zen harmailadia eta balaustradaren deseinua, kale batzuen urbanizazioa, 

barrutiaren funtzionamendurako beharrezkoak ziren bulego txikien eraikuntza 

(hezurtoki eta lantze tailerra) eta lurperatze kategoria ezberdinen eraikuntzen 

diseinua. Enrique Epalza Vista Alegreko hilerriaren sorreran eta eraikuntzan 

garrantzitsua izan arren, are garrantzitsuagoa da bi arkitektoen lankidetza 
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onartzea, Garamendik Bilbo industrialaren hilerri berriaren diseinuan lagundu 

baitzuen.  

Hilerria eta hiria banaezinak dira, hilerria ez da hildakoak lurperatzeko lekua 

bakarrik, baizik eta hiriaren zabalkundea ere. Epalzaren hitzetan, altxatutako 

eraikinak Bilbo bezalako hiri jakitun baten hilerri modernoak izan behar duen 

izaera serio eta aldaezinarekin bat egiten zuten. Horregatik, eta hilerriaren 

betikotasunaren ideia mantentzeko, harlanduzko materialak erabili zituzten 

margoak eta material suntsikorren ordez.  

Hilerri modernoen eraikuntzak zabalguneen diseinatzaileen alderdi 

berberak izan zituen kontuan: klimatologia eta lekuaren ohiko haizeak zuten 

norabidea; lekuaren heriotza-tasaren kalkuluak; kaleen antolamendua eta 

ibilbideak; etxadien kokapena; enparantzak, ibiltokiak eta eraikin publikoak; 

sarbideak eta, gehien bat, korronte higienistak ekarritako osasungarritasun 

baldintzak.  

Tokien antolamendua eta alderdi guztien arrazionalizazioa areagotu egin 

ziren laukia erabiliz. Ondorioz, XIX. mendetik aurrera egin ziren hilerrien diseinua 

geometrizatu eta espekulatiboaren bidez eraikitako etxadiak dira. 

7 Pertsona ospetsuak 

7.1 YBARRA FAMILIA (XIX-XX) 

Ybarra familiaren aberastasuna eta enpresa 

leinua ezin dira azaldu Bizkaian burdinak izan zuen 

gorakada eta garrantzia gabe, nahiz eta bere enpresa-

arrakasta hiribilduan kokatutako denda txiki batean 

hasi, mota guztietako generoak saltzen, mailegu 

ematen eta bezeroen zorrak kobratzen. Bertan bere 

lehenengo dirutza lortuko zuten, enpresa hedapen 

handi batekin industrializazioaren estandartea izatera 

iritsi ziren Euskal Herrian eta Espainian.  

Beraien lehen jarduera industriala burdinola 

izeneko fabrika protoindustrialen merkataritzan 

oinarritu zen. Ybarra familiak bitartekari bezala 

funtzionatzen zuen, hau da, haiek burdinolei behar 

zuten materialak ematen zizkieten eta produktuei irteera ematen zieten. Horrela, 

28. irudia. José Antonio Ybarra 
de los Santos 

https://bit.ly/2YeeKRX 
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mailak igotzen joan ziren Espainiako iparraldeko bitartekari nagusienetariko eta 

estatu-mailako handienetarikoa izatera heldu ziren arte. 

Enpresa–dinastiaren benetako hazkundea eta sorrera merkatu 

protekzionistaren eta aduana-batasunaren abolizioaren ondoren etorri zen, 

1841ean, Lehen Gudu Karlistaren ostean. Hemendik aurrera beraien interesak ez 

ziren bakarrik merkataritzakoak izango, baizik eta industrian interes handia 

erakusten hasiko ziren, eta burdinolen negozioak ustekabean behera egingo zuen 

bitartean, legediaren babesik gabe ezin baitziren lehiatu Europako siderurgia 

aurreratuekin. Ybarra familiak norabidea garaiz aldatu zuten arren, beste 

merkatari batzuek aurrea hartu zieten  eta Euskal Herriko lehen fabrika modernoa 

eraiki zuten Boluetan (Santa Ana de Bolueta). Azkenean, olagizonek merkatutik 

kanporatu zituzten eta Ybarrak, Kataluniako kapital berriekin elkartuak, industria 

siderometalurgikoan ekin zioten beren enpresa-ibilbideari.  

Ybarra familiako kideak ezkontzen bidez boterea handitu zuten. Beste 

familia batzuekin elkartzeak, haiek bezain aberats eta boteretsuekin, beren 

interesen irismena hedatzea ahalbidetu zien. Beste ezaugarri esanguratsu bat 

bere  interesek oso goizetik lortu zun hedapena izan zen. 1830etik aurrera, 

burdinoletatik eta merkataritzaren eta biltegien negozioetatik lortzen zuten 

burdinak Espainia osoa hartzen zuen eta penintsulako punturik 

estrategikoenetan zeuden. Madrilen eta Sevillan harreman ugari zituzten, eta 

horrek herrialde osoko merkataritza bereganatzea ahalbidetu zien. Baina 

kontaktuak ere zabaldu egin ziren, eta batzuk atzerrian kokatzen ziren, siderurgia 

modernoak sortzeko giltzarri izanik, hau baitzen berrikuntza guztiak eta euren 

proba eremua lortzen zuten tokia. 

Berrikuntza arriskutsuenak Europatik zetozen, eta hartu zituzten ia erabaki 

guztiak egokiak izan ziren, 1850ekoak izan ezik. Hamarkada horretan, teknologia-

disjuntiba bat izan zuten, hau da, haien siderurgiek Chenot izeneko labe-prozesu 

bat erabiltzen zuten, beren garaiko estandarra zena. Bere garaian prozesu hau 

iraultzailea izan zen arren, erregai kopuru izugarriak xahutzen zituen eta beste 

aukera bat bilatzen hasi ziren bere mozkin handiak handitzeko. Beste prozesu hori 

Bessemer prozesu ospetsua izan zen, erregaia erabili beharrik gabe burdina 

altzairura bihurtzea errazten zuena. Ingalaterran egin ziren lehen probak ez ziren 

guztiz onak izan, asmakizunak gaztaroko arazo asko baitzituen. Jose Maria Ybarra 

eta Jose Villalonga erakustaldian izan ziren frogak ikusten, eta Espainian soilik 

erabiltzeko patentea lortzeko negoziatu zuten. Beraien instalazioetan altzairu 

gozoarekin egindako lehen probak onak izan ziren, baina urte askotara arte ez 
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zuten benetan ezarriko, ezin baitzen edozein altzairu mota erabili, eta horrek 

ekoizpen-aukerak mugatzen zituen. 

Akats hori gorabehera, Karmengo fabrikak funtzionatzen jarraitu zuen eta 

inoiz ez zuen galerarik pilatu, bere produktuen kalitateari esker eta lehengaia 

lortzeari eta Ybarra taldearen hedapen komertzialari dagokionez dituen 

abantailengatik. 

Lehenengo Gudu Karlistaren etenaren ostean, Ybarrak dirua irabazten 

jarraitu zuten. Alde batetik armada liberala lagundu zuten eta, bestetik, euren 

kontaktu sarearen bitartez garia ekartzen zuten, Ia gari-monopolio komertzial 

gisa jardunez setiatutako hiribilduan eta Espainiako iparraldean. Eten horren 

ostean Europako industriak Bessemer sistema sartu zuen eta metalen eskaera 

onura handiak ekarri zizkion Ybarra taldeari, bere irabaziak meatze-arro 

ezberdinetan birinbertitzen zituztelako, bere jabetzako estatuko 

garrantzitsuenak zirelarik, Somorrostroko haztegia kasu. Ybarra taldea estatuko 

meategien jaberik handienetako bat izan zen, eta euren lehiakideek baino kanon 

altuagoak hitzartzeko trebetasuna izan zuten, euren arroetatik minerala 

ateratzeko.  

Aldi berean, BLB/AHB (Bilboko Labe Garaiak / Altos Hornos de Bilbao, AHB) 

sortu zuten, Comillasen markesaren, Altzarien Kredituaren eta Ybarra Taldearen 

arteko elkarketagatik. 

1876ren ondoren sortutako negozio aukerek atzerriko eta lekuko 

inbertsioak sustatu zituzten, bai meategien sektorean zein altzairuaren garai 

berrian, erauzketa industria baino etekin gehiago ekartzen zituztenak. Gainera, 

beraien interesak indartu zituzten ezkontzen bidez, bai lekuko merkataritza-

etorkiko familia, bai kanpoko enpresariekin.  

Gero BLB/AHB beste burdingintzekin eta beste enpresa-taldeekin elkartu 

zituzten BLB/AHV (Bizkaiko Labe Garaiak / Altos Hornos de Vizcaya) lantegi 

erraldoiak sortzeko. 

Ybarra familiaren ezaugarria da oinorde kopuru handia izatea eta haren 

funts guztiak non dauden jakiteko ikerketa ia ezinezkoa egitea. Denbora eta 

belaunaldiak aurrera egin ahala leinuaren izaera enpresariala  galtzen joan zen, 

eta inbertitzaileen rola hartzen joan ziren. Kapitalak oinordetzan hartu ziren eta 

trenbideetan, industria kimikoan, ontzigintzan, siderurgian, papergintzan eta 

abarretan inbertitu zituzten. Ybarra taldearen garrantzia argi geratzen da 
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aipatzen bada 1921ean lau Ybarrak berrogeita sei postu betetzen zituztela 

Estatuko industria garrantzitsuenetako administrazio kontseiluetan: BLB/AHV 

(Bizkaiko Labe Garaiak / Altos Hornos de Vizcaya), Sociedad Española de 

Construcción Naval, Sociedad Española de Minas del Rif, Hidroeléctrica Española, 

Banco de Vizcaya, etab.  

7.2 TOMÁS ALLENDE (1848-1935) 

Tomás Allende Alonso (1848-1935) euskal 

industrializazioaren bakarkako enpresari 

garrantzitsuenetariko bat izan zen XIX. mendearen 

bukaeran eta XX. mendearen hasieran. Burón-en jaio 

zen, Leon-en kokatutako herri bat, bere gurasoak 

Matías Allende Allende eta Petra Alonso Díaz deitzen 

ziren eta herri berekoak ziren.  

Bere lehenengo ikasketak herri horretan egin 

behar izan zituen, baina harreman estua zuen bere 

osaba Manuel Allende Villaresekin, Burón-eko 

enpresaria zena. Harreman honek bere bizitza erabat 

aldatuko zuen betirako, 1864aren inguruan Bilbon ezarri 

baitzen eta berarekin meatzaritzan eta burdinaren negozioetan hasi zen. Baliteke 

bere ikasketak hiribilduan jarraitzea eta bere osabaren alabarekin ezkondu zen, 

Maria Allende Plagaro izenekoa. 

Guda Karlistaren ostean, Bizkaiko meatzaritzaren hedapenarekin batera, 

osaba eta iloba 1880an Bizkaiatik kanpo kokatutako hainbat meategi erdi bana 

erosteko elkartu ziren. 1881n ere elkartu ziren mineralak erosteko, zehazki 

burdinaren mineralerako Bilbon.  

Manuel 1881ean erregistratu zuen behatze mekaniko bat asmatu zuen. 

Honek neurri handi batean, mineralen erauzketa lanak errazten zituen, 

asmakizun honekin burdin mineralak automatikoki garbitu baitzitekeen, 

arrastelurik eta aitzurrik erabili behar gabe. Metodo askoz azkarragoa eta 

eraginkorragoa zen, eta horregatik Sustapen Ministerioak saritu zuen. Baina hori 

ez zen Allendetarren asmakuntza bakarra izan, hauek, aireko tranbien erabilera 

bultzatu zuten, mineral arrotik ontziratze puntura egiten zen mineralaren 

garraiorako sistema bat, airean esekita zeuden bagoi eta kable batzuen bidez, 

garraioa izugarri merketuz eta dinamizatuz. 

2  Irudia.  Tomas Allende Alonso 
jaunaren erretratua, egilea: 

Sorolla Bastida, Joaquín. 
https://bit.ly/30LgfoA 
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Meatzaritza ustiapenak garrantzi handia izan zuen bere negozioetan, batez 

ere Bizkaiko burdinak, nahiz eta Leongo ikatzarekin ere saltzen zuen. Horrek 

onura ugari ekarri zizkion, eta erauzketa sektorean berrinbertitzen joan zen, 

Estatuko meategien jabe handienetako bat bihurtuz. 

Beste proiektu batzuetan ere parte hartu zuen Victor Chavarrirekin, ez 

bakarrik meatzaritzan oinarritutakoetan, baizik eta lehergailuen fabrika bat eta 

beira fabrika bat muntatu zituzten eta Bilbo eta Santurtzi eta Bilbo eta Las 

Arenasen arteko trenbideetan inbertitu zuten.  

Honako hauen sortzaileetako bat izan zen: Unión Minera de Bilbao (1901), 

Ferrocarril de La Robla (Bilbo-Leon), Hospital Minero de Triano, Ferrocarril de 

Elgoibar a San Sebastián, etab. 

Azkenik, aipatzekoa da pertsona ospetsu honek erabat eraldatu zuela 

hiribildua, lursailen salerosketan, higiezinen eraikuntzan eta espekulazioan 

aritzen baitzen. Leonardo Rucabado arkitektoarekin lan egin zuen eta berarekin 

hiriko higiezinen handietako bat bihurtu zen, Campo Volantin eta Indautxu 

bezalako eremuak indartuz eta kolonizatuz. Higiezin-operazio honen ondorioz, 

gaur egun ere, Indautxuko jauregi batek irauten du, Casa Arróspide izenekoa, 

garai hartan hiriko periferia berean zegoena. Obra hau Severino Achucarro 

arkitektoari enkargatu zitzaion eta bere barnean Daniel Zuloaga zeramikari 

ospetsuak apaindu zuen. Jauregi horren inguruan beste batzuk eraiki zituen bere 

seme-alaba eta senideentzat. 

Politikaren arloan ere nabarmendu zen, Ekoizleen Liga Nazionalaren (1896-

1898) parte izanik, eta Riañoko Kongresuan (Leon) diputatu izan zen Alderdi 

Kontserbadorean. 1899 eta 1918 bitartean, Leongo probintziako senatari hautatu 

zuten, eta hurrengo legealdietan, 1919 eta 1923 bitartean, Soriako probintziako 

senatari. Azkenik, aipatzekoa da Primo de Riveraren diktaduran Bizitza 

Nazionaleko Jardueren ordezkaria izan zela Batzar Nazionalean bi legealditan, 

1927 eta 1929 artean. 

7.3 CASILDA ITURRIZAR ANDREA / TOMÁS JOSÉ DE EPALZA (1826-1900) (1798-
1873) 

Casilda Iturrizar andrea 1826aren inguruan jaio zen, Joaquín Iturrizar 

Basaberen alaba izan zen, merkatari oso xumea. Bere ama Eugenia de Urquijo e 

Isurtegaray deitzen zen, Begoñakoa zen eta bere senarra baino maila ekonomiko 

onberagoa zuen, garrantzi handiko dote bati esker. Aita hiltzean, familia egoera 

ekonomiko are delikatuagoan utzi zuen.  
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 Horregatik, Casilda Bilboko merkataririk 

oparoenetako baten zerbitzuan sartu zen, Tomás de 

Epalza (1798-1873). Hark eta bere emazteak 1847an 

auzi bat hasi zuten, senarraren dibortzio demanda 

batengatik. Tomas Epalzak elizako dibortzioa lortu zuen 

arren, 1857ra arte ez zen ezkontza baliogabetu, bere 

emaztea hil ondoren. Bi urte beranduago. 1859an, 

Casilda Iturrizar eta Tomás José de Epalza ezkondu 

ziren San Nikolas elizan.  

Bere gaztaroan merkataritzan egindako 

inbertsioei esker, Tomás José de Epalza Kubara joan 

zen eta bere aberastasuna lantzen hasi zen. XIX. 

mendearen erdiko hamarkadetako merkatari 

nagusietako bat izan zen eta oso egoera ekonomiko erosoa zuen. Hiribildua 

jasaten ari zen aldaketa handien adibideetako bat zen: Santa Ana de Boluetaren 

bazkide fundatzailea izan zen (1841) eta hainbat kargu bete zituen bere 

administrazio-kontseiluan, hau izanik Euskal Herriko lehen siderurgia modernoa 

eta Espainiako lehenetarikoa. Bilbotik Tuterara doan trenbidea eta Banco de 

Bilbao (1857) ere sustatu zituen. Merkatari garrantzitsua eta errentari handia zen, 

eta bere jabetzak hiri osoan zehar hedatzen ziren, Portugaleteraino. Gainera, 

Espainia ordezkatu zuen trenbidearen sozietate eraikitzailean, frantsesek parte 

hartzen zuten Irun eta Madril arteko Trenbidearen Konpainian. Isabel II.a 

Bankuaren interesak ere ordezkatu zituen.  

Gainera parte-hartze politikoa izan zuen tokiko eta 

probintziako gobernu organoetan, 1838 eta 1839an 

udal gobernari izatera iritsiz. Liberalismo moderatu 

foruzalearen printzipioetan oinarritzen zen bere 

ideologia, baina askotan bere interes ekonomikoen 

mesedetan bere idealak traizionatzea leporatu zitzaion, 

euskal ekonomiaren babesaren aurka jokatuz eta 

printzipio liberalago batzuen alde eginez. Gorteetarako 

diputatu izateko hautagai izan zen 1836, 1837 eta 

1839an, eta 1843an ordezko diputatu aukeratu zuten. 

Tomás José de Epalza hil zenean Casilda Iturrizar 

“Epalzaren alarguna” gehitu zion bere sinadurari. Berak bere senarraren 

negozioekin jarraitu zuen, arrakasta nabari batekin, hiribilduaren biztanle 

3. irudia. Casilda Iturriza Andrea. 
https://bit.ly/2JYNYUu 

4. irudia. Tomas José de Epalza. 
https://bit.ly/2GyOzM3 
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aberatsenen artean agertuz. Maila handiko merkataritzan inbertitzeari utzi zion, 

baina sektore berrietan inbertitu zuen, hala nola trenbidean (Bilbotik 

Portugaletera eta La Roblara) edo ikatz meatzaritzan. Higiezinen inbertsio handia 

ere egin zuen Campo Volantinen. Tivoli kaletik gertu dirudunentzako hainbat 

etxebizitza sustatu eta eraiki zituen, eskolak kale berean eraikitzeaz gain.  

Bere posizio soziala zela eta, ekitaldi sozial ezberdinez gozatzen zuen, 

antzokia eta zezenak azpimarragarriak zirelarik. Arriaga Antzokia altxatzeko eta 

administratzeko 1886an eratu zen Bilboko Teatro Nuevo sozietatearen akziodun 

nagusia izan zen. 

Baina aipagarrienak ongintzako inbertsioak izan ziren, hala nola 

Irakaskuntza Katolikoko Sozietate Anonimoan, gazteak giza jakintzaren adar 

guztietan hezteko eta irakasteko, erlijio katolikoaren printzipioen arabera. 

Helburu berarekin, eskola ezberdinen sorrera sustatu zuen, eta jesuitekin 

egindako akordio baten bidez, egungo Deustuko Unibertsitatearen enbrioia sortu 

zuen.  

1891ean Fundazio Katolikoan eta Langileen Patronatuan parte hartu zuen, 

langile-klaseari irakaskuntza, moralizazioa eta erabateko doako babesa emateko.  

Errondako kaleko bere etxean, Rafaela Ybarra idazkariarekin batera, Familia 

Santuaren Elkartea biltzen zen, eta han langile, neskame eta prostituta 

babesgabeentzako gaueko eskola bat mantentzen zuten. Halaber, hainbat 

inbertsio egin zuten, hala nola Ospitale Zibilean, Miserikordian, Sehaska Etxea, 

etab.  

1900ean hil eta gero ez zituen oinordekorik utzi, baina bere testamentuan 

jada ebatzi zuen baliabide gehienak obra sozialetara zuzenduta zeudela, hala 

nola, lehen aipatutako eskolei eusteko Bilboko Udalera bideratutako dirua. 

Ekarpen handi honekin, Huertas de la Villan haur eskola bat eraiki zen. Ospitale 

Zibilari, Aita Santuari, Bizkaiko Erakusketa Etxeari, San Vicente Pauleko 

Patronatuari eta Portugaleteko Erakusketa Elkargoari legatuak egon ziren; 

azkenik, dirua eman zien umezurtzei eta babesik gabeko familiei. 

Hil ondoren, hiribilduak, Gregorio Balparda Bilboko alkatearen aginduz, 

estatua bat eraiki nahi izan zion, Plaza Eliptikoan jarri zena eta Agustin Querol 

eskultore katalanaren lana zena. Gaur egun, Casilda Iturrizar parkean dago. 
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Hiribilduko kale-izendegian bi aldiz agertzen den pertsona bakarra da: 

lehena ahateen parke ospetsuari izena ematen, eta bigarrena, berriz, Viuda de 

Epalza izeneko kaleari. Gainera, Basurtuko Ospitaleko pabiloi bat du bere izenean, 

dohaintza eskuzabala egin baitzuen beste hiriburu pribatu batzuekin batera 

ospitale modernoa eraikitzeko. 

7.4 JUANA MIR (VISTA ALEGREKO HILERRIAN FUSILATUA) (?-1937) 

Juana Mir ipuin, kontakizun eta antzerki idazlea izan zen, baita kazetaria. 

Bere aitak eragin handia izan zuen berarengan Victoriano Mir y Mata kazetaria 

izan zen eta. Bere aita Arana anaiek, Sabino eta Luis, sortutako eta zuzendutako 

El Correo Vasco lehen egunkari nazionalistaren zuzendari izendatu zuten.  

Bere lehenengo bizilekua Bilbon 1910ean izan zuen, eta Iralabarri auzora 

joan ziren bizitzera. 1915etik fusilatu zuten arte Euskalduna kalean bizi izan zen.  

Bere lehen idatziak 1923koak dira, Euskal Herriaren Alde izeneko aldizkari 

batean, non 1928ra arte kolaboratu zuen, ohiturazko kontakizunak argitaratuz.  

Ateneo Navarrorekin ere harremana izan zuen, denbora tarte horretan 

liburutegi bat ireki nahian zebilena, eta Juanak beraiekin kolaboratu zuen irekiera 

ekitaldian, non bertako lurrari buruzko hitzaldiak egiten zituzten, hau da, 

Nafarroari buruzkoak. Gainera, bere bizitzan zehar haurrentzako ekitaldi 

ezberdinak antolatzen zituen, antzerkian jarduteaz gain. 

Euzkadi egunkariko argitalpen-taldearen "La tarde" egunkarian kolaboratu 

zuen. 1930era arte Juanita Mir izenarekin sinatzen zuen, poesia tartekatzen zuen 

narratibarekin eta gai hutsalekin lotutako artikuluekin. 

Bere ikuspegi antibelikoa bere artikulurik onenetako batean islatuta 

geratuko zen, "Solo fue un sueño" izenekoa, non gerrarik eta mugarik gabeko 

mundu bat proposatzen duen; hemen ustelkeriaren eta diruaren aurkako bere 

iritzia osatzen hasiko litzateke. 

1934an, krisi latzak eta urriko gertaera tragikoekin amaitu ziren etengabeko 

grebak zirela eta, emakumeei dei egin zien Gobernuari errukia eska ziezaioten 

egoera horren aurrean. Gerrak gutxi batzuek etekin ekonomikoak izan zitzaten 

erabiltzea ere salatu zuen etengabe. Apurka-apurka bere ikuspegia aldatuz joan 

zen, eta Europako nazioei errua bota zien, gerra langabezia eta krisi ekonomikoa 

murrizteko tresna eraginkor gisa erabiltzearen ondorioz, hiltzen ez zutenek lana 

lortuko zutelako. 
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1936an zehar, egunkariak gerratik ihes egiten zutenentzat tresna bihurtu 

ziren, eta familiek aurkitu ahal izan zituzten. Gerrako aurrerapena gero eta 

handiagoa zen, eta hortik aurrera "Heroismoa eta sakrifikoa" baino ez zuen 

idatziko, biztanleria zibilak bitxiak saltzea babesten zuen artikulu bat, gerraren 

gastuak ordaintzeko. Baina bakerako bere nahia inoiz baino presenteago zegoen, 

eta herritarrek bizimodu lasaia izatea nahi zuen. 

1937an atal bat lortu zuen berarentzat, "La mujer escribe" izenekoa, non 

gerra eta haren hondamenak salatzen zituen, Gernikako eta Durangoko 

bonbardaketetaraino. 

Bere borreroak izango zirenek bere testu guztiak irakurtzen zituzten, baina 

berak bonbardaketak eta Alemaniarekin eta Italiarekin zituen harreman onak 

kritikatzen jarraitu zuen, aberria eta zuen guztia lapurtu nahi izatea leporatuz. 

Azkenik, bando horrek Gurutze Gorriko langileen eta ibilgailuen aurka egindako 

jarduerak kritikatu zituen, eta sortu zuten larritasuna eta gurasoak eta seme-

alabak banandu izatea, haurrak ebakuatu behar zituztelako. 

Juana 1937ko uztailaren 6an atxilotu zuten eta Larrinagako espetxera 

eraman zuten kondenatua izateko, gerra kontseilu bidez 1937ko uztailaren 6an. 

Heriotzara kondenatua izan zen subertsio gorri-separatistaren propagandista 

izateagatik eta mugimenduaren ideien aurkako ideiak sartzeagatik. Juanak 

matxinada militarrari atxikitzeko delitu bat egin zuen, arriskugarritasun soziala 

areagotuz, eta erru horrek heriotza zekarren berekin. Fusilamenduan laguntzen 

zioten guztiak gizonak eta langileak ziren, militarren bat, marinelen bat eta 

margolariren bat izan ezik. Horien artean Melchor Jauregizar Hospitaleche 

kazetaria ere zegoen.  

1938ko urriaren 25ean Euzkadi egunkariko zuzendari zen Jose Lekarozek 

gogoratu zuen azken aldiz haren izena. Hau Gurseko kontzentrazio esparrura 

konfinatu zuten eta alemaniarrek frankistei eman zieten, hauek heriotza zigorra 

ezarri zioten eta zigorra biziarteko kartzelara aldatu zioten. 

7.5 INDALECIO PRIETO (1883-1962) 

Espainiar sozialismoaren pertsona garrantzitsuenetako bat izan zen eta iritzi 

ugari sortu zituen bere figurari eta ikuspegi politikari buruz, errepublikanismo 

liberalarekin lotuago zegoena sozialismo tradizionalarekin baino, marxismoarekin 

eta langileriarekin lotuago zegoena. Bere bizitza publikoa Bilboko Elkarte 

Sozialistaren kontrola hartzeko bere lehenengo borroketatik gobernu-gizon gisa 

zuen gaitasunen froga nabariak lehen aldiz eman zituen arte hartzen du. 
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Momentu horretan bere alderdiaren eta 

Espainiako politikaren funtsezko 

pertsonaietako bat bihurtu zen, Ogasun eta 

Lan Publikoen Ministro gisa boterera heldu 

zen arte lehenengo biurteko 

errepublikanoan.  

1883ko apirilaren 30ean Oviedon 

jaioa, Indalecio Prieto sei urte zituela 

ekonomikoki hondoratu zen erdi-mailako 

klaseko familia betatik zetorren. Bere aita 

hil zenean (Oviedoko diputazioko kontagailua) eta familiako diru-sartzeak amaitu 

zirenean, Prietoren amak Bilbora joan behar izan zuen hiru seme-alaba txikiekin. 

Gorteen auzoan ezari ziren, langileen eta prostituten auzoa zena.  

Bilbora heldu eta denbora gutxira, Prietok bere lehenengo harremanak 

garatu zituen muin sozialistekin auzoan zegoen Langile Zentroaren bidez. Hala 

ere, 16 urte betetzera itxaron behar izan zuen Alderdi Sozialistaren kide bezala 

onartua izateko.  

Prietok gaztetan hasi behar izan zuen lanean txitxiribitxiak saltzen, baita 

antzerki konpartsa batean ere, non bizitza osoan mantendu zuen generoarekiko 

gustua eta zaletasuna bereganatu zuen. Geroago, takigrafia ikasi ondoren, La Voz 

de Vizcayan jartzea lortu zuen. 1901ean El Liberal de Bilbao sortu zenean, 

egunkari honetara pasatu zen erredaktore gisa, eta korrespontsalia bat ere sortu 

zuen. El Liberal-ean bere kazetaritza zaletasunak garatu zituen, eta denborarekin 

ere egunkari hau Prietoren beraren bozeramaile ideologiko bihurtuko zen. 

Bere bizitza politiko aktiborako sarrera 1911an gertatu zen, probintzia 

diputaturako hautagai izendatu zutenean. Baina momentu honetan politiza ez 

zen Prieto gaztea gehien erakartzen zuen gaia, laster beragatik erakartuta izango 

zen arren.  

1920an aitortu zuen bezala, politikatik irten nahi zuen baina herrialdeko 

etengabeko bidegabekeriak bertan jarraitzera bultzatzen zuten. 1912tik 1915era 

Prietok probintziako diputatu kargua bete zuen Bizkaiatik, eta Alderdi 

Sozialistaren funtsezko figuretako bat bihurtu zen inguruan. Hala ere, 1917an 

politika behin betiko utzi eta New Yorkera joateko zorian egon zen. Baina Pablo 

Iglesias Bilbora joateko agindu zion Bilboko sozialisten buru jar zezan eta agindua 

bete zuen. 1920rarte bere handinahi bakarra politika ustea eta lasai bizitzea zen. 

5. irudia. Indalecio Prietoren argazkia.: 
https://bit.ly/2Y5z7N0 
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Baina asmo hori alde batera utzi behar izan zuen Espainiako politikaren 

protagonista nagusietako bat bihurtzeko 1939ra arte.  

Prietok Bilboko Elkarte Sozialistaren bizitzan izandako parte-hartzearen 

ezaugarri nagusia, bereziki 1911tik aurrera, gero eta zorrotzagoa izan zen 

Facundo Perezagua euskal sozialismoaren lider historikoarekin izandako liskarra 

izan zen. PSOEko korronte marxista langileekin lerrokatuago zegoen, eta horrek 

Espainiako sozialismoaren barruan botereengatik eman diren bataila 

epikoenetako bat sortu zuen.  

Prietoren errepublikaren aldeko jarrera, funtsean, honako honetan 

oinarritzen zen: eskuinaren nagusitasun politikoarekin amaitzeko, Espainiak 

alderdi errepublikar indartsu eta ondo antolatua behar zuen, monarkiarekin pozik 

ez zegoen burgesia txikia bilduko zuena, eta zeregin hori ezin zuen bete PSOEk, 

beharrezko baliabideak ez zituelako.  

Prietoren errepublikaren aldeko jarrera, funtsean, honako honetan 

oinarritzen zen: eskuinaren nagusitasun politikoarekin amaitzeko, Espainiak 

alderdi errepublikar indartsu eta ondo antolatua behar zuen, monarkiarekin pozik 

ez zegoen burgesia txikia bilduko zuena, eta zeregin hori ezin zuen bete PSOEk, 

beharrezko baliabideak ez zituelako. 

1915eko PSOEko Kongresuan, Pablo Iglesias lagunduta, Perezagua Bilboko 

Elkartearen zuzendaritzatik alde batera utzi zuten modu ofizialean, bi urte 

lehenago lortu zuen arren, 1913ko hauteskunde-prozesuaren ondorioz. Prozesu 

horretan, errepublikarren presioak Perezagua Konjuntzioaren hautagaitzatik 

kentzea lortu zuen, eta haren ordez Prieto jarri zuten, malguagoa eta ez hain 

gatazkatsua. Momentu horretatik aurrera, bi buruzagien arteko liskarra gero eta 

bortitzagoa izan zen. Perezagua PSOEren ildoari errotik egin zion aurre, 

errepublikanoekin hauteskunde aliantza egin izana salatuz. Eta Pablo Iglesias, 

Perezaguaren lagun handia zena, esku hartzen saiatu zen arren Bizkaiko 

Elkartearen zatiketa saihesteko, ez zuen egoera konpontzerik lortu.  

Azkenik, 1915eko urriaren PSOEren Kongresuko erabakiarekin Prietoren 

politikaren alde bozkatu zuten eta Facundo Perezagua Alderditik bota zuten, 

Euskal Herriko sozialismoaren buru bihurtuz.  

Madrileko garaipena handik gutxira berretsi zen Gorteen distriturako 

1915eko azaroaren hauteskunde lokaletan, non Prietok irabazi zuen 

Perezaguaren gainetik. Historialari batzuentzat, mugimendu hau Bilboko Elkarte 
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Sozialistan norabide aldaketa garrantzitsu bat eragin zuen: ildo erreformista ildo 

marxisten gain garaitu zuen, zeinek Bizkaian kolpe gogor bat jasan zuten. Bizkaiko 

langile mugimenduaren historiaren garai oso bateko bukaera zen. 

Ondorioz, Prietok beste langile-erakundeekin edonolako aliantzak egitearen 

aurka jarri zen, hasieran cenetistekin (CNTko kideekin) eta gero komunistekin.  

Prietoren ekintza politikoarentzat, 1917ko abuztuko greba orokorra eta 

bere berehalako ondorioak norabide aldaketa erabakigarri bat markatu zuten. 

Urte honetako udan, gure pertsonaia Bilbon zegoen, erregimen monarkikoa 

eraisteko helburua zuen mugimendu iraultzaile bat prestatzen saiatzeko, 

Iglesiasen partetik jasotako aginduaren arabera. Greba orokorrak egitasmo hau 

zapuztu zuen, bere ustez urte horretan bertan erregimen monarkikoa eraitsi ahal 

izan zuena. 

Grebaren garapenean parte-hartze eskasa izan zuen arren, Prieto 

Espainiatik ateratzera behartuta ikusi zuen bere burua eta Frantzian errefuxiatu 

zen, non 1918ko apirilera arte egon zen. Baina Bilbotik Gorteetarako diputatu 

izateko hautagai izendatu ondoren, Espainiara bueltatzea erabaki zuen, 

hiribilduan bertan ezkutatuta. Bere ezkutalekutik hauteskunde-kanpaina bat 

prestatu zuen, horren  gai nagusia 1917ko greban Bizkaiak izan zuen izate 

baketsua erakustea zen, eta greba horren solidario aldarrikatu zuen bere burua. 

Horrela adierazten zuen 1918ko otsailaren 22ko bere Hauteskunde Agirian.  

Hauteskunde horietan izandako garaipenak, errepublikanoen eta sozialisten 

arteko loturari eutsita eta 1917ko grebako liderrak Legebiltzarrera eraman zituen 

elkartasun-boladan oinarrituta, Indalecio Prietoren bizitza politikoaren alderdi 

berri baten garapena ekarri zuen, non, denborarekin, maisutasun handia lortuko 

zuen parlamentuko hizlari gisa. Bere lehen hitzaldia 1918ko maiatzean eman 

zuen, eta 1917ko Bizkaiko greba deskribatzeari eta aztertzeari eta grebalariek 

jasandako errepresioari buruzkoa izan zen.  

1918ean diputatu hautatua izan eta gero, Hirugarren Internazionalari 

buruzko eztabaida ira aldi berean gertatu zen. Gertaera honek Alderdi Sozialista 

bananduko zuen 1919 eta 1921ean zehar eta, hiru Kongresu ondoren, 

marxismoarekin lotuago dagoen sektore “hirugarrenista” deritzonaren zatiketa 

gertatu zen.  

Indalecio Prietoren jarrera PSOEk Bigarren Internazionalean zuen afiliazio 

tradizionalaren iraupenaren aldekoa izan zen erabat, eta arrazoi 



107 
 

ideologikoengatik alderdia zatitzearen aurka egon zen argi eta garbi. Horrela 

1919ko Kongresuan Hirugarren Internazionalari leporatu zion sozialismo 

mundialaren zatiketa eragitea, eta leninismoaren garrantzia txikiagotzen saiatu 

zen tradizio sozialistaren barruan elementu ideologiko gisa. Urte bat beranduago, 

alderdiak ezkerrera aldatu zen, eta Hirugarren Internazionalean sartzea 

gehiengoz onartu zen.  

1921ean, banaketa bideratu zuen Kongresuan, Prietok, aurreko bi 

kongresuetan esan zuenarekin jarraituz, Moskuko 21 baldintzak baztertu 

zituztenen ondoan jarri zen. Azken kongresu hau ospatu baino hilabete batzuk 

lehenago, 21 puntu hauek eztabaidatzera bideratu zituen bere kemen guztia. 

Espainiako sozialismoak bere historia guztian zehar izan zuen ibilbide liberalean 

oinarritu zen, demokrazia burgesa gobernu forma bezala goraipatuz, eta 

askatasun burgesa beste edozein ideologiaren gainetik jarriz, baita Espainiako 

sozialismoa liberala izan behar zela aldarrikatuz.  

1923ko irailaren 13an Primo de Riveraren diktaduraren aldarrikapena eta 

gero, PSOE eta UGTk (euren sindikatuak) abstentzioaren  alde egin zuten hasiera 

batean, Primo de Riverarekin lankidetza onartzen amaitzeko. Kritika ugari ekarri 

dituen jarrera honen aurrean, bereziki Largo Caballeroren aurka, Prieto buruzagi 

sozialista bakanetako bat izan zen Fernando de los Riosekin batera, elkarlan 

horren aurkakoak zirenak, agian alderdiaren barruan bere jarduera politikoa izan 

zelako sindikala baino gehiago, eta talde errepublikanoekin izandako harremanek 

diktadorearekiko hurbilketa ororen aurkako jarrera izatera bultzatzen zutelako. 

Largo Caballero 1924an Lan Kontseiluan langileen mahaikide bezala Estatu 

Kontseiluan sartu zenean, Prietok PSOEren Batzorde Betearazlean zuen kargua 

utzi zuen.  

Prietoren oposizioa alderdiaren ildo kolaborazionistari, Largo Caballerok, 

Saboritek eta Besteirok defendatuta, zorroztasun osoz planteatu zen PSOEren XII. 

Kongresuan, Madrilen, 1928ko uztailaren 1etik 5era (Pablo Iglesias hil ondoren 

biltzen zen lehen Kongresua). Alderdiko Betearazlearen kudeaketaren inguruko 

eztabaida Prietok eta Teodomiro Menendezek sinatutako lankidetzaren ildo 

taktikoaren aurkako ponentzia bat aurkeztearekin animatu zen, une honetan 

haren bozeramaile gisa agertzen zena. Biek emandako diskurtsoetan, a priori, 

ukatu egiten zen edozein erregimenekin lankidetzan aritzeko komenigarritasun 

taktikoa, baldin eta erregimen horietako agintariek ez bazuten bermatzen 

herritarren askatasun politikoa, Espainiaren kasuan bezala, estatu-kolpearen 

ondorioz. Prietoren eta Teodomiro Menendezen lantaldeak sozialistak Estatu 
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Kontseilutik eta kargu publiko guztietatik kentzeko eskatzen zuen bitartean, 

Betereazleko ordezkariek postu horietan parte hartzea defendatu zuten, 

proletarioek lortutako abantailei eusteko modu gisa. 

Uztailaren 3an ospatutako Kongresuaren bostgarren bilkuran, bi jarrera 

taktiko horien liskarrak indarkeriarik handieneko mailara ailegatu zen, Prietok 

Alderdi Sozialistaren uste errepublikanoen garrantziari buruz eta Kongresuko 

akordioen gainetik bere posizioei eusteko zuen jarrera irmoari buruz egindako 

adierazpenaren ondoren. Besteirok eta Saboritek gogor leporatuko zioten 

Prietori alderdiaren eskuineko eta errepublikaren aldeko jarrera ordezkatzea, eta 

sozialisten arteko zatiketaren eragilea izate,, Kongresura bertaratutako 

ordezkarien fede onaz abusatuz. Prietoren trebeziak eta Teodomiroren 

irmotasunak ez zuten eragotzi Kongresuak Batzorde Nazionalaren eta 

Betearazlearen taktika onartzea, eta horrekin Prieto PSOEko zuzendaritza 

postuetatik kanpo geratu zen.  

Prietok 1930eko abuztuan Donostiako Itunean, buruzagi errepublikano 

garrantzitsuenekin batera, modu pertsonalean esku hartu izanak lagundu zuen 

errepublikanoetatik hurbilen zegoen sozialista gisa zuen irudia sendotzen. 

1930eko urte osoan zehar, Prietok bere kemenik onenak erabili zituen talde 

politiko guztien batasuna sustatzeko, erregimen monarkikoarekin bat ez zetozela, 

eztabaida ideologikoak alde batera utziz, herritar gehienen nahigabea 

bideratzeko eta koordinatzeko modu bakar gisa. Horrela, monarkia boteretik 

kentzeko talde errepublikano adierazgarrienen batasuna sortu zenean, 

Donostiako Ituna kristalizatu zuen. Prieto gainerako bertaratuek gonbidatuta 

joan zen bilera horretara, bere alderdia ofizialki ordezkatu gabe. Hala eta guztiz 

ere, PSOErentzat aliantzan sartzeko komenigarritasun taktikoaren auzia Prietok 

eta De los Riosek planteatu zuten bi hilabete geroago egindako Betearazlearen 

bilera batean, non errepublikanoekin mugimendu iraultzailean parte hartzea 

adostu zen, eta Batzorde Iraultzailean hiru ordezkari sozialista aukeratu ziren: 

Largo Caballero, Indalecio Prieto eta Fernández de los Rios, zeinek Gobernu 

berriaren parte izango zirenak ere.  

Gure gizona Miguel Mauraren etxean egiten ari ziren Batzorde 

Iraultzailearen saio guztietara joan zen, non Monarkiaren aurka altxatzeko prest 

zeuden elementu militarrekin kontaktuak egin zituen, eta altxamenduaren data 

abenduaren 15erako ezarri zen. Ministerio-sailak Batzordeko kideen artean 

banatzean, Prietori Sustapen Ministerioa izendatu zioten; baina gero Ogasuneko 

Ministerioan esleitu zitzaion, erabilgarriagoa iruditzen zitzaiolako eta atsegin 
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handiago ziolako. Gainera, altxamenduaren erabateko koherentzia lortzeko, 

Komiteko kide bakoitzari esleitu zitzaion zein udalerritatik zuzenduko zen 

altxamendua. Prietori Bilbo esleitu zioten, duela hogei urtetik zonaldean zuen 

prestigioagatik. Baina hiri horretan egindako lana oso murritza izan zen; 

herrialdeko gainerako herrietan mugimenduak izandako porrotak Bilbo uztera 

behartu zuen, greba orokorrari hogeita lau orduz eutsi ondoren, ezkutatzeko eta 

jarraian Frantziara pasatzeko. 

Prietok apirilaren 13an Errepublikaren aldarrikapenaren hurbiltasunaren 

berri izan zuen Francisco Maciáren bitartez, Bartzelonatik deitu zionak berri 

emateko. Irunera iristean bertan jende-pilo txalotu zieten. Madrilen ministro 

berriei egin zitzaien harrera ikaragarria izan zen, jendetza handi batek oihuak eta 

txaloak bota zieten, eta Prietoren jarraitzaile talde batek hiriburuko auzo 

pobreenetan paseatzera eraman zuen.  

Indalecio Prietok Ogasun Ministerioaren hartzen zuen. Ministerio honetan 

bere gestioa oztopoak aurkitu zituen Espainiako eta nazioarteko egoera 

ekonomiko txarrak zirela eta, bai 1929ko krisiaren ondorioz, zein Espainiako 

kapitalen ihesaren ondorioz Errepublikaren aldarrikapenaren ostean. Egunero 

aurkitzen zituen oztopoak hainbat aldiz kargu hori uztera bultzatu zioten. Hala 

ere, Espainiako Bankuak zuen botere erraldoiarekin bukatzea saiatu zen, bere 

etekinen zati bat Estatura bideratuz. Horretarako, banku pribatuak antolatzeko 

programa bat prestatu zuen, ongintzako aurrezki-kutxei mesede egiteko eta 

herri-aurrezkia babesteko. Errepublika egonkortu ondoren, proiektu hori 

praktikan jartzeko asmoa zuen.  

Baina karguan egon eta hilabete gutxi batzuk beranduago Jaime Carnerek 

ordezkatu zion. Gure gizonak poztasun handirekin kendu zen kargu latz honetatik. 

Prietoren dohain handiak Herri Lan Ministerioan benetan agertu ziren.  

Bertatik, errepide eta trenbide sare nazionala hobetzeko proiektu batzuei 

ekin zien, bere lanik eraginkorrena lan hidraulikoak egitea izan zen arren, non 

Primo de Riverak Espainiako eremua eraldatzeko hasitako politikak jarraitu 

zituen. 

Gure pertsonaiaren eskuineko besoa Manuel Lorenzo Pardo ingeniaria izan 

zen, gizon monarkikoa, Primo de Riverarekin lan egin zuenak. Prietoren ideien 

kontrakoak izan arren, sortu berria zen Ikerketa Hidrografikoen Zentroko 

aholkulari nagusia izan zen, eta eraginkortasun harrigarriarekin lan egin zuen. 
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Zentro horretatik abiatu ziren Espainiako nekazaritzan aldaketa erabakigarriak 

egiteko ekimen guztiak, Nekazaritza Erreforma bat egiteko helburuarekin. 

Obra horiek egiteko 5.000 milioi pezetako kapitala behar zuten, eta batez 

ere denbora (obrak gauzatzeko hogeita bost urte beharko zirela kalkulatzen 

zuten). Baina denbora, proiektu handi guztiak egiteko funtsezko faktorea, orduko 

Herri Lanetako ministroaren etsairik handiena izan zen, ez baitzuen boterean 

mantentzeko eta ideia horiek praktikara eramateko bezain indartsua zen 

Gobernua izan. 

Programa horrek barne hartzen zuen, halaber, errepide eta trenbide sare 

zabal bat eraikitzea, komunikazioak hobetzeko asmoz, Primo de Riverak hasitako 

proiektuetan oinarrituta. Horregatik, 1933an Guadarramako mendilerrotik 

igarotzen zen trenbide tunela eraikitzeko proiektua osatu zuen Prietok, Madril 

eta Irun arteko distantziak murrizteko asmoz. Madrilen eta Bartzelonan ere 

lurpeko terminalak sortzeari ekin zion. Martxan jarriz gero, erabiltzaileei 

zailtasunak saihestuko litzaizkieke, garraio publikoak merkatzea lortuko 

bailitzateke, eta, gainera, bi hiriburuetako erdigunea arinduko zen. 

Proiektu horiek egiten lortzeko, Indalecio Prietok merkataritza-ganberen, 

industria-ganberen eta langile-erakundeen laguntza irmoa lortu zuen, erakunde 

kaltetuenak baitziren. Aurrekontu faltarekin hasitako obren kostuak, ordea, oso 

motel eta izugarri zail egin zuen Prietoren programek aurrera egitea. Jaime 

Carner Ogasun Ministerioan zuen laguna eta ordezkoa ere eskatuko zion 

aurkeztutako aurrekontuetan gastuak murrizteko. 

Viñuales Ogasuneko ministro berriak, Prietorekin lankidetzan, obrak 

finantzatzeko metodo berri bat proposatu zuen, Bankuek eta Aurrezki Kutxek 

osatutako sozietate anonimo baten sorreran oinarrituta. Baina asmo hori 

zapuztuta geratu zen Azañako Gobernua erortzean. 1933ko ministerio-krisiak eta 

urte bereko hauteskundeen ondoren boterea galdu izanak programa hori egitea 

etengo lukete, eta Prieto eta Alderdi Sozialista lehen biurteko Errepublikaren 

egoera guztiz desberdinaren aurrean egongo ziren.  

Gerra Zibilean Mexikon erbesteratuta bizi izan zen, eta ez zuen politika 

aktiboa utzi. 1939an SEREren oinordekoa zen Espainiako Errepublikanoei 

Laguntzeko Batzarra (EELB/JARE) sortu zen. Prieto Espainiako Askapen 

Batzordeko idazkari nagusi izendatu zuten (1943-1945). 
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1946an, PSOEren Tolosako kongresuan, bere tesiak gailendu ziren: Negrin 

eta bere politikaren gaitzespena, antikomunismo sutsua eta monarkikoekin 

lankidetza Espainian demokrazia berrezartzeko. Diktaduraren sendotzeak bere 

proiektuak baliogabetu zituen eta 1950eko azaroan Betearazlearen postutik 

dimititzera eraman zuen. Mexiko Hirian hil zen 1962ko otsailaren 12ko goizaldeko 

lehen minutuetan 

7.6 GABRIEL ARESTI (1933-1975) 

Gabriel Aresti Bilbon jaio zen 1933an, Barroeta 

Aldamar kalean, hiribilduaren Udaletxearen aurrean. 

Bere gurasoek Bizkaiko behe-burgesiakoak ziren, bere 

aita zinegotzi kargua izan zuen arren frankismoko 

udaletako batean. Bere lehenengo ikasketak eskola 

nazionaletan egin zituen eta Bilboko Merkataritza 

Eskolan Merkataritza Peritazioko diploma lortu zuen. 

Ikasketek hainbat ate ireki zizkioten eta hainbat enpresa 

pribatutan lan egin zuen kontulari gisa. Garai horretan 

hainbat hizkuntza ikasten hasi zen, besteak beste, 

euskara, bizitza osoan maitatuko zuena.  

Bere lehenengo olerkiak euskaraz 1954 eta 1959 urteen artean agertu ziren 

Euzko Gogoa aldizkarian, Guatemalan argitaratzen zena. Garai honetan zehar 

euskarazko literaturan sakontzen hasten da, bi alderditan: Euskal klasikoak 

ikasten ditu eta bertsolariak miresten ditu.  

Bere lehenengo lana, Bizkaitarra, 1959 eta 1960 urteen artean argitaratu 

zen. Bost olerkiz osatutako bilduma da eta zatitutako biografiaren idea 

berreskuratzen du, hainbat gai nabarmenduz, hala nola euskaraz ikastea, 

maitemintzea, neska-lagunarekin hautsi izana, eguneroko gaiak, lagunekin 

solasaldiak, etab.  

Aipatzekoa de Blas de Oterorekin izan zuen harremana, baina baita Miguel 

de Unamunorekin ere, desberdintasun ideologikoak eta intelektualak izan arren, 

elkar miresten eta errespetatzen baitzuten.  

26 urte zituela Maldan Behera, Miren eta Joaneren historiaren bukaera 

izeneko maisulan batean ari zen lanean. Lan honekin Euskaltzaindiak ematen 

zuen Loramendi saria irabazi zuen 1959an eta 1960an argitaratu zuen. 

6 irudia. Gabriel Aresti 
Segurolaren argazkia.  

https://bit.ly/2SuPOQN 
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1960 eta 1961 artean, Zuzenbide Debekatua titulua argitaratu zuen, modu 

zatituan eta oso zentsuratuan, frankismoaren aurkako alegatu bizia zena.  

1964an Harri eta Herri olerki-liburua argitaratu zuen. Trilogia horretako 

lehena 1962an idatzi zuen, eta Euskal Herriaren identitatearekin eta harriarekin 

jolasten du. Liburu honi Euskal Harria eta Harrizko herri hau (1970) jarraituko 

zioten. Gabriel Arestiren poesiak Blas de Oteroren poema ospetsuaren letrari 

erantzuten dio: “Escribo/como hablo”.  

1965ean bere eleberri bakarra argitaratu zuen, Mundu-munduan; baina 

horrek ez du esan nahi narratiban egin zuen sarrera bakarra izan zenik, 1978an 

Ipuinak izenburupean bildu baitziren bere ipuinetako batzuk.  

1961etik aurrera antzerkia idatzi zuen, gizartearen gain jarduteko bide 

zuzenago batean gizartea eraldatzeko helburuarekin. Gizarte eta salaketa gaiak 

obra askotan agertu ziren.  

Euskararen bateratzean eta normalizazioan aktiboki parte hartu zuen, eta 

bere lan filologikoak leku handiagoa hartu zuen bere bizitzan. 1970an 

batasunaren kutxa argitaratu zuen, euskarazko lexiko bateratua hartzen zuen 

hiztegia. 1973an Hiztegi Ttipia-ren argitalpena hasi zuen, hiztegi bat erabat 

euskaraz egiteko lehen ahalegina. Gainera, aldizkari akademikoek euskal autore 

klasikoak aztertzen zituzten beren lan filologikoak ematen dituzte ezagutzera.  

Literatura unibertsaleko obra asko itzuli zituen, eta horrek erakusten du 

Gabriel Arestik euskararen modernizazioari ematen zion garrantzia.  

1973tik aurrera, gaizki diagnostikatutako gaixotasun larri batek osasuna 

ahuldu zion eta lan egiteari uzten dio. Urte horretan Bizkaiko kostaldeko herri 

txiki batera joan zen bizitzera, eta han bizimodu lasaiagoa eta baketsuagoa 

eramatea espero zuen. Bilbon egin zioten ebakuntza, 1975ean, eta ebakuntza 

ostean hil zen, 41 urterekin. 

Gabriel Aresti herriko poeta da, eta bere lanetan beti leku bati, paisaia bati 

eta abarri heltzen dio. Bizkaiko hiriburuan jaio eta bizi izan zen, eta jaioterriaren 

proiekzioa bere obra osoan zehar luzatzen da, 50eko hamarkadako lehen 

bertsoetatik 70eko hamarkadako obretaraino. Baina ez du hiribildua idealizatzen, 

Arestik jaiotzea egokitu zaion hiria maite du, ama edo aita bat maite duen bezala, 

baina min ematen diote haren akatsek, eta ez ditu disimulatzen. 
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Ia bidaiatu ez zuen gizona izan arren, bere idatzien erreferentziak planeta 

osoan zehar zabaltzen dira, bere ikuspegia munduko mugetaraino luzatzen du: 

Vietnam, Hego Amerika, Rusia-URSS, Zaire eta abar. 

Bestalde, korronte marxistetara eta euskal kulturari lotutako ideologia 

nabarmendu behar da, nahiz eta ez zuen inoiz gizartea zatitu nahi izan. Gizarte 

plural elebidun edo hirueleduna eraikitzearen alde egin zuen, eta herri klaseen 

batasunaren alde ere borrokatu zen. 

7.7 FACUNDO PEREZAGUA (1860-1935) 

Facundo Perezagua Toledon jaio zen 

1860an langileen familia batean. Bere lan 

hastapenak Toledon ere izan ziren, 

kaleratu zuten Armen Fabrikan. Ondoren, 

Madrilera joan zen eta Gazteria Federaleko 

kide egin zen eta Burdinazko Langileen 

Elkartean sartu zen. Urte hauetan Pablo 

Iglesias eta PSOEren talde fundatzaileko 

beste kide batzuk ezagutu zituen eta ES-tan 

(Elkartze Sozialista) afiliatu zen.  

Madrilen lan egiten zuen bitartean ordezkari sindikala izatera pasatu zen, 

beti langile klaseak pairatzen zituen esplotazio baldintzak salatuz, ideologia 

sozialistaren propaganda eginez. Kaleratua izan zen eta, lanik aurkitu ez zuenez, 

Bilbora joan zen 1885ean.  

Perezagua Bizkaiko lehenengo Elkarte Sozilaisten fundazioaren arduraduna 

izan zen, eta berak zuzendu zituen hogeita hamar urte baino gehiagoz. Ahalegin 

askoren urteak izan ziren, azpiegitura instituzional sendo bat sortzeko asmoz 

(politikoa eta sindikala). Izaera indartsu, zorrotz eta erradikalekoa, alderdiari 

ezaugarri hauek ematen saiatu zen eta 1910era arte lortu zuen, alderdiak bere 

dinamikak aldatu zituen urtera arte. 

Horrela, 1886an Bilboko Elkarte Sozialista eta Langile-Elkarteen Tokiko 

Federazioa sortzen dira, elkarrekin erlazionatutako erakunde politikoak eta 

sindikalak zirenak. 1890etik aurrera bi joera agertzen hasi ziren Elkarte 

Sozialistaren barruan: bata, alderdi errepublikar guztien koalizioaren alde egiten 

zuen ikuspegi errepublikoanoarekin lerrokatua, alderdi horiek ezkerrekoak edo 

eskuinekoak izanik. Ikuspegi berri honek Indalecio Prieto zuen buru. Bestea, 

7. irudia. Facundo Perezaguaren argazkia. 
https://bit.ly/2WoBBWe 
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marxismo klasikoarekin eta langileen munduarekin lerrokatuta zegoen eta 

Perezagua zuen buru. 

Bilbon bere lan sindikalistarekin jarraitu zuen, diskurtso zakarra, langileria 

izate indartsu batekin, konfrontazioa ete beste indar politiko batzuekin akordioak 

edo ituank lortzeari uko egitea ezaugarri dituena. Gainera, meatze arroetatik 

gertu zeuden herrietako biztanleek gehien maite zuten figura sinbolikoena izatea 

lortu zuen.  

Garai honetan talde sozialistak txikiak eta ez oso egonkorrak ziren arren, 

Perezaguak langile mugimenduekin gidatu zituen, greba orokorrekin, 1890eko 

maiatzekoa bezala. Greba honen arrakasta PSOEko pertsona garrantzitsu bat 

izatera eraman zion eta UGTko liderra izatera heldu zen (Langileen Batasun 

Orokorra / Unión General de Trabajadores), lehenik Bizkaian eta gero Euskal 

Herriko beste industrialde batzuetan hedatu zen Bizkaiko langile mugimenduaren 

buru izatera iritsiz. Bizkaiko PSOE sozialismoaren foku garrantzitsuenetariko bat 

izan zen eta horrela 1890ean Alderdi Sozialistaren Bigarren Kongresua Bilbon 

ospatu zen.  

Bi urteko espetxe-zigorra ezarri zioten Ortuellan hitzaldi batean hitz 

egiteagatik, eta kartzela ekiditeko Frantziara erbesteratu zen 1898 eta 1899 

artean. Bilbora bueltatu zenean 1901eko hauteskundeetan zinegotzi aukeratu 

zuten, baina 1910ean Perezaguaren jarrera sozialista zalantzan jarri zen. 

Alderdiaren barruan zeuden ezberdintasunak oso agerikoak ziren. Eztabaidarik 

handiena Indalecio Prieto buru zuen alderdiko sektore batek errepublikanoekin 

aliantzak egiteko hartutako erabakia izan zen, Perezaguak baztertu egin zuena, 

errepublikanoan erreakzionariotzat joten baitzituen. Ondorengo urteetan zehar 

ezberdintasun horiek bi sektoreen arteko borroka eragin zuten euskal 

sozialismoaren barruan. 1914an Perezagua gutxiengoan geratu zen gatazka 

honetan, eta zatiketa bat eragitea leporatu zioten.  

1921ean korronte boltxebikeekin lerrokatzea proposatu zuen eta, alderdiko 

zuzendaritzaren eta Indalecio Prietoren oposizioaren aurrean, azkenean bloke 

“Tercerista” deritzonaren zatiketa egon zen. 1921ean PCOE sortu zuen (Partido 

Comunista Obrero Español), militante eta haren sortzailea izanik, azkenean 

alderdia PCEn (Partido Comunista de España) sartu zen. Bere alderdia PCEn sartu 

zenean (Partido Comunista de España) Facundo Perezagua bere botere osoa 

galdu zuen. 
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1935ean hil zen, militante zahar bat bezala, bere ideiez konbentzituta eta 

Bilboko taberna baten arduraduna zelarik.  

Botere eta eragin hori Gerra Zibilean ere agertuko zen; izan ere, euskal 

komunistek Eusko Gudarostearen batailoi komunistetako bat, 10. batailoia, 

Euskadiko Alderdi Komunistaren batailoi nagusietako bat izan zena, eta zeregin 

erabakigarria izan zuena hiribilduaren defentsan. 

 

36. irudia. Facundo Perezaguaren heriotzaren berri eman zuen egunkaria. https://bit.ly/2y4WuvT 

 

35. irudia. Perezagua batailoiko milizianoen argazkia. https://bit.ly/2ZbiHnI 

7.8 JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ DE LAS RIVAS (1850-1913) 

Martínez de las Rivas Bilbon jaio zen 1850ean, industria bizkaitarraren 

enpresa-gizon garrantzitsua izan zen eta Madrilen hil zen. XIX. mende bukaerako 

industria-ekintzaile askok bezala, Martínez de las Rivasek familiaren fabrika txiki 

bat eraldatu zuen, Basamortuko San Frantzisko izenekoa, eta Labe Garaiak San 

https://bit.ly/2y4WuvT
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Francisco bihurtu zuen. Gainera, 

industria siderometalurgikoan, 

elektrikoan, ontzigintzan, bankan eta 

abarretan inbertitu zuen. Astilleros 

del Nervión-en sortzaileetako bat izan 

zen, hiribilduko itsasontzi ekoizle 

handienetako bat eta Estatu osoko 

handienetako bat bihurtuz. Azkenik, 

bankuekin lotutako bere negozioak 

nabarmendu behar dira, zehazki, 

Banco de Bilbao eta 

Merkataritzarekin lotutakoak, Lehen Mundu Gerrak (1914-1918) markatutako 

garai zurrunbilotsu batean oso lotuta egon zena. Haren oinordekoek berak 

garatutako negozio ia guztiak saldu zituzten, aitak egindako lanari jarraipenik ez 

emanez.  

Aurretik, 1911ko Bizkaiko greban, langileen aldeko jarrera nabarmendu 

zuen, aberastasun gehiena haiei zor zitzaiela esanez. 1918ko meatze greban 

enpresaburuen artean lanaldia murrizten lehena izan zen, eta horregatik Patronal 

Elkartetik bota zuten. 

Martínez de las Rivasen parte-hartze politikoa nabarmena izan zen, diputatu 

kontserbadorea izan zen 1891n eta hautagai hautatua Bilbon 1896an, baita 

senataria ere 1899, 1901 eta 1903an. Bere estatus politikoak Gobernuaren eta 

Gorteen politika ekonomikoaren gainean nolabaiteko presioa egitea ahalbidetu 

zion, Bizkaiko industriaren alde. 

Piñaren (lobby industriala) parte izan zen, Victor Chavarrirekin batera. Talde 

hau lobby industrial bat zen, instantzia altuak presionatzen eta maneiatzen 

zituena bere interesen alde. 

Benlliure eskultoreak hilezkortu egin zuen Galdamesen ikus daitekeen 

eskultura batean. 

7.9 TOMÁS MEABE BILBAO (1879-1915) 

Durangon jaio zen eta Madrilen hil, kazetari, idazle eta politikari sozialista 

izan zen, eta, gainera, Espainiako Gazte Sozialistak sortu zituen. 

Erosotasunean bizi zen familia batean jaioa, merkataritza-peritajeko 

ikasketak egin zituen eta bankan lan egin zuen. Nabigazio ikasketak ere egin 

8. irudia. Martinez de las Rivasen eskluturaren argazkia 
Galdamesen. https://bit.ly/30KteXm 
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zituen, eta hainbat urtez Amerikan eta Europan zehar 

nabigatu zuen, baina laster utzi zuen lanbidea. Euskal 

nazionalismoarekin harremanetan jarri zen bere 

sortzaileetako batekin, Sabino Arana bere aholkulari 

izan zenarekin, ziur asko bere aitaren ideia karlistek 

eraginda. Baina Bizkaiko langile mugimenduaz eta 

euskal mugimendu sozialistaz interesatu zen. 

Espainiako Alderdi Sozialistan sartu zen behin betiko.  

Meabe oso gizon erlijiosoa izan zen eta une 

honetan bere aldaketa politikoari fede krisi bat gehitu 

zitzaion, sakonki antiklerikala eta antinazionalista 

izatera eraman zuena. Fede krisi horretan masoneriara hurbildu zen, eta horrek 

idazlearen izaera enigmatikoa azpimarratzen du. Bere hilobia Vista Alegre 

hilerriko ezaugarri eta sinbologia masonikoa duen bakarrenetakoa da.  

Haren aholkulari Sabino Aranarekin izandako liskarrak argi eta garbi ikusten 

dira bere idatzietan, EAJ eta PSOE ordezkatzen zituzten bi alderdien organoen 

bidez. Aldaketa politiko eta fede aldaketa horrek bere familiarekiko etsaitasuna 

ekarri zion. 

Bere artikuluen bidez sozialismoaren alde egin zuenez, Larrinagako 

espetxean hainbat aldiz giltzapetu zuten. 

1903an Bilboko Gazte Sozialistak sortu zituen, zuzendaritzan Indalecio 

Prieto, Luis Araquistain eta Julian Zugazagoitiarekin batera. Erakunde horiek 

Bizkaian zabaldu ziren, eta ondoren Espainian. La Lucha de Clases astekari 

sozialistaren orrialdeak erabili zituen euskal nazionalismoa, militarismoa eta 

klerikalismoa gogor kritikatzeko. 

Frantzian erbesteratu behar izan zuen, zortzi urteko kartzela zigorra ezarri 

ziotelako. Itzuli zenean, La Lucha de Clases astekariaren zuzendaritzako kargu 

egin zen berriro, eta argitalpen-politika berri batengatik utzi zuen. Ondoren, 

Eibarren kokatutako ¡Adelante! Egunkariko zuzendaria izan zen, berriz ere 

Jurisdikzio Legearen atzetik zihoala, erbesteratu egin behar izan zuen eta hil baino 

pixka bat lehenago itzuli zen. 

Parisen frantses eta ingeles literaturako lanen itzultzaile gisa lan egin zuen, 

hor ezagutu zuen Parisko bohemia, non euskal artistekin kontaktu asko izan 

zituen. 

9. irudia. Tomas Meaberen 
argazkia. https://bit.ly/2Y5AXgS 
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Londresera ere joan zen, non denboraldi batez bizi zen itzultzaile gisa lan 

egiten.  

Tuberkulosiak jota gaixotu eta Espainiara itzuli zen. Hasieran Irunen eta 

beste euskal herri batzuetan bizi izan zen. Gero Madrilera joan zen bizitzera, eta 

han hil zen 1915ean. Bere gorpuzkiak Bilboko Vista Alegre hilerrira eraman 

zituzten 1926ko otsailean. 

7.10 MARCELINO IBÁÑEZ DE BETOLAZA (1863-1945) 

Gasteizen jaio zen, baina lau urterekin Bilbora joan zen. Familia aberats 

batean jaio zen, baina familiaren egoera ekonomikoa aldatu egin zen bere aitaren 

heriotza goiztiarrarekin, eta, ondorioz, Marcelino gazte batek goiz lan egin behar 

izan zuen.  

Borondate sutsuko pertsona eta oso langilea, 

enpresaburu errespetatua izateaz gain, oso gaztetatik 

adierazi zuen aurrera egiteko nahia, eta metalezko 

oheak egiten zituen tailer batean hasi zen lanean, eta 

tailer hori izan zen bere geroko negozioaren oinarria. 

Lan egiten zegoela, Arte eta Lanbide Akademian sartu 

zen, non marrazketa industrialean espezializatu zen. 

Deustun ezarri zen enpresario bezala eta onurak 

Campo Volantin-eko lur-eremuetan inbertitu zituen. 

Horietan negoziorako nabe berriak jarri zituen eta 

Bizkaiko lehen Mutualitate Aseguruen elkartea ere 

sortu zuen (gaur egun Mutualia dena). Autobus linea 

bat ere sortu zuen, baina sektore garrantzitsuenetako 

bat higiezinak ziren, bertan bizi izan zen Gran Viaren inguruan etxebizitzak 

eraikitzen aritu baitzen.  

La  Gota de Leche-ren, etxez etxeko ongintzaren eta Bizkaiko Karitate 

Elkartearen kolaboratzailea izan zen, eta Basurtuko Ospitalea handitzen ere 

lagundu zuen.  

Kargu publikoak ezeztatu zituen, hiribilduaren zinegotzia izan zen 

denboraldi batean izan ezik. Bilboko Errotari Klubaren sortzaileetako bat ere izan 

zen, non goi mailako burgesiaren zati handi bat biltzen zen ongintzan sakontzeko.  

Bizkaiko Ekoizle Sozietatearen kide nabarmena ere izan zen, bere interesak 

defendatzeko instantzia altuetan presio egiten zuen talde ekonomiko-politikoa.  

10. irudia. Marcelino Ibáñez de 
Betolaza y Lucoren erretratua, 

https://bit.ly/2Gm4DAn 
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Artxandako Funikularreko akziodun nagusia izan zen, eta inguruko 

urbanizazio-gastuez arduratu zen, gune turistiko bihurtuz. Bere jarrera politikoa 

errepublikaren aldekoa zen eta Gerra Zibilean Gurutze Gorriko presidentea izan 

zen. Gerra amaitzean, egoera deserosoa izan zuen agintari frankistekin; 

presionatuta, Funikularreko ondare guztiak Udalari eman behar izan zizkion. 

Gainera, gizarte frankista berrian integratzeko, diru kopuru eskuzabalak ordaindu 

behar izan zituen, bere jarrera errepublikanoa zela eta.  

Elkarte Filarmonikoari eta Arte eta Lanbide Eskolari sariak eman zizkien, 

baina batez ere Ospitale Zibilari eta Miserikordia Etxe Santuari lagundu zien. 

1945ean hil zen, Bilbon.   

7.11 JOSÉ M. OLABARRI MASSINO (1849-1924) 

Bilbon jaio zen eta Manuela Zubiria e 

Ybarra-rekin ezkondu zen. Familiaren negozio 

guztiak jaso zituen herentzia gisa, bere anaiak 

oinordetzarik gabe hil baitziren. Oraindik Campo 

Volantin-en dagoen jauregitxoan bizi zen, garai 

batean Bilboko Portuko Agintaritzaren eraikina 

izan zena.  

Bere ongintzako ekintza oso ugariak izan 

ziren, Miserikordia etxeko eta Jaurerriko 

Erakusketa Batzordeko kidea izan zen. Hiriko-

etxea Aldundiak hiriko haurrak edo haur 

abandonatuak hartzeko eraikitako laguntza-

zentroa zen. Bere lokalak Santutxu-Solokoetxen 

zeuden (gaur egun Osasun Zentroa), eta 

Aldundia arduratu zen haur horien tutoretzaz, 

abandonatutako haurren kopurua izugarri hazi baitzen azken Karlistaldiaren 

ondoren eta industrializazioaren ondorioekin. Gainera, Basurutuko Ospitalearen 

ongile ere izan zen.  

Berak egindako ekintza nabarigarrienetako bat BLG (Bilboko Labe Garaiak / 

Altos Hornos de Bilbao) bateratzea izan zen, industria honen kontseilari izan 

zelarik Ramon Ybarraren ordez. La Vizcaya eta La Iberia elkartzea lortu zuen 

Bizkaiko Labe Garaiak sortzeko. Baina siderurgiaz gain, irabazi handiko beste 

negozio batzuk ere izan zituen, hala nola hodi fabrikak, meatzaritzarekin lotutako 

11. irudia. José María Olabarri Massinoren 
argazkia. https://bit.ly/2I79Ygx 
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jabetzak, burdinarekin lotutako hainbat lantegi eta abar. 1942an Bilbon hil zen 

eta Derioko Hilerrian lurperatuta izan zen.  

1920an Udalak bere izena jarri zion gaur egun Bilboko Burtsaren egoitza 

dagoen kale bati. Bestalde, kirolzalea izan zen eta bere egoera soziala zela eta, 

goi-burgesiako pertsonek hain preziatua zuten bizitza sozialaz goza zezakeen. 

Abrako Itsas Klubaren bazkide sortzailea izan zen eta Real Sporting Clubeko zalea 

izan zen. 

7.12 EULALIA ABAITUA (1853-1943) 

Eulalia Abaitua 1853ean jaio zen Bilbon Maria Elvira 

Juliana izenarekin. Hilabete bat bete aurretik bere ama hil zen 

eta hortik aurrera familiak bataio-izena aldatu zion bere 

amaren izenagatik. Eulalia Allende-Salazar Eguia izeneko 

Gernikako emakume baten eta Luis de Abaitua y Adaro 

merkatariaren alaba zen. Bere ama hil ostean, bere neba eta 

bera inude batek hazi zituen Zazpi Kaleetako bere egoitzan.  

Eulalia Bartzelonan ikasi zuen, Sagrado Corazón de 

Jesús de Sarriá ikastetxean. Ez dakigu zer kurtso ikasi zituen 

ezta zenbat denbora eman zuen ikastetxe honetan, 

zentroaren dokumentu eta bere txosten guztiak Gerra 

Zibilean suntsitu ziren eta.  

1864an Luis Abaitua, familia eta ekonomia harremana zirela medio, 

Olanotarrekin elkartuta zegoen, eta are gehiago elkartu ziren bi familietako 

txikien tutore eta kuradore izendatu zutenean. Hortik aurrera Eulaliaren, bere 

nebaren eta Olano familiaren umeen bizitzak paralelo igaroko ziren.  

1971ean Abaitua familia Ingalaterran bizi zen, konkretuko Liverpoolen. 

Beraiekin Juan Narciso, ingeniaritza ikasten ari zena, eta Olano familiaren alaba 

bizi ziren. Urte horretan Eulalia Juan Narcisorekin ezkondu zen eta bere neba 

Felipe, Anarekin. Bost urte beranduago, 1976an, bi bikoteak Londresen bizi ziren, 

Tamesis ibaiertzean.  

1972-1978 urteen arteko epealdian Eulaliak lau seme-alaba izan zituen eta 

1879an itzuli eta Begoñako elizatean ezarri ziren, non bere bizilekua Pino 

jauregian eraiki eta finkatu zuten, izen bereko finkan. Leku paregabea zen, 

Begoñako santutegiaren alboan kokatuta baitzegoen, Bilbo oinetan eta Abra 

zeruertzean. Proiektua Juan Narcisoren lana zen eta eraikuntzarako materialak 

12. irudia. Eulalia 
Abaituaren argazkia, 

https://bit.ly/32C7Oxq 
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eta altzariak Ingalaterratik ekarri zituzten. Etxea aisialdirako guneak eta 

lorategiak eraiki zituztenean, Ingalaterra urruneko parametroak kontuan hartuta 

diseinatu zituzten. Azkenik, etxeko sotoan argazki-laborategi bat egin zuten; 

Eulaliak bertan garatuko zuen zaletasuna, eta han esperimentatuko zuen 

argazkigintzako teknika eta trikimailu berriekin.  

Eulalia Abaituak XIX. mendearen amaierako eta XX. mendearen hasierako 

emakumeengan oso ohikoa ez zen askatasuna zuen arren, Juan Narciso Eulaliaren 

ondasuna kudeaketaz arduratzen zen eta epaiketetan ere ordezka zezakeen. 

Berak senarraren baimena behar zuen ekitaldiak antolatzeko eta kontratuak 

sinatzeko. Askatasun horrek Sociedad Comandataria Olano y Compañia izeneko 

konpainia bateko bazkide komandatarioa izateko aukera eman zion, Rita 

Perezekin.  

1909an bere senarra hil zen, eta nabaritzekoa da bere bizitza osoan zehar 

aro horretako sozietateak bere senarraren azpian egotera behartu zuela, bai Juan 

Narcisoren emaztea edo bere alarguna zelako. 1936an, Gerra Zibilean, Bilbora 

joan zen, Jardines de Albiako partera. 1914an Gran Viara mugitu zuen bere 

bizilekua eta 1943an hil zen 90 urterekin.  

Europan bera baino lehen argazkilariak bazeuden ere, Eulalia 

aitzindarietako bat izan zen Espainiako estatuan. Euskal Museoan gordetzen 

diren 2.500 irudiz osatutako ondarea utzi zuen, eta erakunde horrek Eulalia 

Abaituaren familiari erosi zizkion. Horregatik eta bere irudien kalitateagatik esan 

daiteke argazkilari aparta izan zela, gizarteak ezarritako arauei ihes egin ziena eta 

bere talentua eta adimena lantzeko eta garatzeko bide bat eraiki zuena.   

Argazkilari honen euskarri gogokoena irudi estereoskopikoak ziren. Argazki 

hauek ikusi ahal izateko, ingurunetik isolatzeko eta hiru dimentsioko efektuaz 

gozatzeko aukera ematen duen aparatu bat behar da. Gainera, bistaratzen ari 

garen leku edo eszenara hurbiltzen gaitu, irudiaren tamainak zure ikuseremu 

osoa estaltzen duelako. Etxe burgesetan horrelako argazkiak oso preziatuak ziren 

eta oso kalitate altuko altzarietan gordetzen ziren. Zinema hasi zenean, argazki 

mota hori gainbeheran sartu zen, industria berriak lortutako efektua areagotu 

egiten baitzen benetako mugimendua lortuz. 

Argazki industriarekin lotutako asmakuntza berriek eta kamerak erabiltzeko 

erraztasun handiagoak askatasuna eman zioten. Argazkigintza hiribilduaren eta 

bere ingurukoen informazioa eta memoria gordetzeko bitarteko bat zen 

berarentzat, garai hartako errealitate sozial eta kulturalaren zaindari izateaz gain. 
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Gainera, Eulaliaren argazkiak pertsona anonimo eta korronte asko hilezkortu 

zituen, ordura arte lortzea ezinezkoa zena, argazkiak pertsonak modu naturalean 

egotea ahalbidetzen baitzuen, eta ez zien behartzen egilearen menpe erabat 

egotera.  

Pertsona anonimoei bi modutan ateratzen zitzaizkien argazkiak: 

lehenengoan kamera zegoela ohartzen ziren eta horrek diskurtsoa eraldatzen edo 

aldatzen zuen, nolabait irribarreak eta abar sortuz; eta zerbait gehiago egiten ari 

ziren bitartean, hau da, ez zuten antzezten.  

Eulaliak trikimailuak erabiltzen zituen 

berak nahi zuen argazkiaren zatia 

nabarmentzeko, hala nola oihal beltzak 

erabiltzea interferentziak edo argazkigintzaren 

kanpoko zaratak ezabatzeko. Beste batzuetan, 

prozedura hori eduki ezin zuenean, harrizko 

hormak erabiltzen zituen, edo bere ingurua 

egokitzen zuen lortu nahi zuenerako. Efektu 

deigarrienetako bat erakusketa bikoitzeko 

argazkia eta collageak izan ziren. Erakusketa 

bikoitza argazkigintzan oso ohikoa den 

trikimailua da, teknika euskarri beraren gainean 

bi tiro edo gehiago egitean datza, behin eta berriz errepikatutako objektu bat edo 

gehiago erreproduzituz, argazki bakar batean.  

Eulaliaren dohainak oso handiak ziren, hala erakusten zuen 

esperimentazioan nola argi eta itzalen tratamenduan. Aurpegiak ere aldatzen 

zituen, beste efektu bat jartzeko asmoarekin, hala nola irribarre eginaraztea eta 

abar. 

Familiaren artean modelo paregabeak izan zituen: alaba gazteena Concha 

eta haren alaba Conchita. Hauek erretratatuak izateko eta posatzeko 

prestutasuna erakusten dute, eta Eulaliak, argazkiak ateratzeagatik. 

Eszenak ere hilezkortu nahi izan zituen, hau da, giza irudirik gabeko tokiak 

irudikatzen dituzten argazkiak, edo, hauek agertzekotan, ausaz egindakoa da 

espazioa dimentsionatzeko. Hildako naturari ere argazkiak atera zizkion, baina 

kopuru txikiagoan. 

13. irudia. Eulalia Abaituaren senarraren 
argazkia, non mugimendua hartzen du eta 

bikoizten du. https://bit.ly/2y6bpFQ 
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Gaur egun, ez dago Vista Alegreko hilerrian lurperatua, jatorrian, hilerri 

horretan lurperatua izan zen arren, beste hilerri batera eraman zen. 

7.13 JULITA BERROJALBIZ (1923-1998) 

Julita Berrojalbiz Ajangizen (Bizkaia) jaio 

zen, baserri batean eta giro erabat euskaldun 

batean (euskara bakarrik hitz egiten zuten) eta 

Bilbon hil zen 1998an.  

5 urterekin Ikastola Publikoan ikasten hasi 

zen eta ez zekien gazteleraz. 10 urterekin Bilbora 

joan zen monjen eskola batean ikasteko eta gero 

Gasteizera joan zen goi-batxilergoa egiteko. 

Hasiera batean medikuntza ikasi nahi zuen arren, 

ideaia hori baztertu zuen, familiaren barruko eta 

inguruko laguntza falta zela eta. Horregatik 

kimika ikasten hasi zen Valladoliden, baina utzi 

egin zuen eta magisteritza ikasi zuen, 26 

urterekin bukatuz.  

1951ean ezkondu ostean Bilbora joan zen eta euskal gramatika ikasten hasi 

zen. Bere irakaslea Xabier Peña izan zen, Belgikan irakasle izateko ikasketak egin 

zituenak. Idazlea zen eta Etxe Eskolen mugimenduaren sortzaileetako bat, hau 

da, Bizkaiko hiriburuaren euskarazko alfabetatzea lantzen zuen, eta berarekin 

egon zen 1950-1953 ikasturtean.  

Bizkaiko lehenengo ikastola San Nikolaseko elizaren katekesian ireki zen 

1957an, besteak beste, Xabier Peñaren ekimenez. Lehenengo andereñoa Maria 

Angeles Garai izan zen eta hamalau ikaslez arduratu zen. Baina denbora aurrera 

egin ahala, hazten joan zen eta irakasle gehiago behar izan zituzten, beraz, 

besteak beste, gure protagonista klaseak ematen hasi zen. Errepresioak, salaketa 

baten ondorioz, kanporatuak izatera eraman zituen eta, orduan, frantziskotarren 

ordenako Iralabarriko lokal batera mugitu ziren, eta klaseak 1959an hasi ziren.  

Diktadura frankistak eragindako egoera soziala eta politikoa zela eta, berriz 

kanporatuak izan ziren. Aukerak gero eta gutxiagoak ziren eta Julitak etxez-etxe 

joatea proposatu zuen errepresio hori ekiditeko. Espetxearen eta errepresioaren 

beti gainean izan arren, klaseak etxez-etxe ematen hasi ziren eta horrela hainbat 

urtez mantendu ziren.  

14. irudia. Julita Berrojalbizen argazkia. 
https://bit.ly/2xXQDID 
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1960an Bilbon bost ikastola-sukalde funtzionatzen zuten, Julitaren etxean 

hamabi ikasle ikasten zuten, horien arten bere bi alaba txikiak. Eskaeraren 

hazkundea irakasle berriak bilatzea eskatzen zuen eta zeregin honetaz Julitak 

arduratzen zen. Gainera, aurretik aipatutako Maria Angeles Garai 

andereñoarekin batera, euskarazko alfabetatze klaseak ematen zituzten bere 

etxean. Hauek Xabier Peñak eta Gotzon Garitaonaindiak ematen zituzten. Azken 

hau euskararen eta hizkuntza horretan irakastearen alde borrokatu zuen elizgizon 

bat izan zen.  

1965ean, Gobernu frankistak Irakaskuntza Lege Berria bultzatu zuen, 

ikastetxe ofizialetan ikasi zuten ikasleentzat batxilergoko irakaskuntza mugatzen 

zuena. Klaseak euskaraz emateko atea ixten zela zirudien, baina ikastolak 

legeztatzea hartu zuten helburu bezala. 1966an Maria de Azkue Berpizkundea 

ikastola ireki zuten Elkano kaleko 6an. 1968an eskariak gainezka egin zuela ikusi 

zuten; horregatik, lokal handiago bat bilatu eta Gran Viara joan ziren. Ikasle 

kopurua gora egiten zuen eta 1971-1972ko ikasturtean ikastolak 530 ikasle 

zituen. Julita zuzendari pedagogoa zen eta ikaskuntzan eta pedagogia metodo 

berriak erabiltzeaz arduratzen zen.  

Gainera, gure protagonistak Euskaltzaindiara joan zen, non legeztatzeko 

hasierako pausuak emateko behar zuten laguntza aurkitu zuen. Alfonso Irigoyen, 

euskaltzain urgazle, hizkuntzalari, idazle eta bertsolaria artatu zituen. Honek 

berehala ulertu zuen proiektuaren garrantzia eta hortik aurrera ikastolen 

legeztatzearen alde lanean hasi ziren.  

Ofizialtasuna lortzean, ikasle kopurua are gehiago hazi zen eta arazo honi 

irtenbidea aurkitzeko, ikastolen partaideak bitan banatu ziren: alde batetik, 

ikastolak irakaskuntza katolikoarekin lotuta egon behar zela uste zutenek, 

Begoñazpi ikastola sortu zutenek; eta, bestetik, ikastolak laikoak izan behar zirela 

uste zutenek. Horiek, gure protagonista barne, Lauro Ikastola kooperatiba sortu 

zuten eta, bertan klaseak eman ez zituen arren, disziplina akademikoa 

mantentzen lagundu zuen. 1975-1976 ikasturtean Lauron zuen zuzendari 

pedagogikoaren postua utzi zuen.  

Baina Bizkaian lan egiten hasten ari ziren beste ikastoletan kolaboratu zuen. 

Gainera, Euskaltzaindiak 1967an kide urgazle izendatu zuen, eta 1998an, 

ohorezko kidea. 
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7.14 RAFAEL MORENO ARANZADI (Pichichi) (1892-1922) 

Rafael Moreno Aranzadi hiribilduan botere handia zuen 

familia aberats batean jaio zen, eta haren aita, Joaquin 

Moreno, Bilboko Alkatea izan zen. Dalmacia Aranzadi bere 

ama zenaren familian ere pertsona ospetsuak ere zeuden, 

Miguel Unamuno idazlearen eta Telesforo Aranzadi 

antropologoaren iloba izan zen.  

Bilboko Eskolapioen ikastetxean ikasi zuen eta, familia 

estatusagatik bultzatuta, Deustuko Unibertsitatean hasi 

zituen ikasketak, baina inoiz ez zituen bukatu. Eskolapioetan 

ikasten zegoela, baloiari lehen ikutuak ematen hasi zen eta 18 

urterekin Bilbao FC taldearen baimena hartu zuen, gero 

Athletic Cluben jokatzeko pasaporte bezala.  

1912-1913ko denboraldian Athleticen jokatzen hasi zen, 

eta bertan jarraitu zuen ia hil zen arte, 1922an.  

Klubak jasotzen dituen estatistiken arabera, 12 denboralditan jokatu zuen, 

89 partidu eta 83 gol sartuta.  

Bere partidu hoberenak bi izan ziren estatistiken arabera. 1914/11/22an lau 

gol sartu zizkion Irun Sporting-ari, Athleticek 0-5 irabazi zuen partidu batean. 

1919/01/05ean ere beste lau gol sartu zituen Athleticek Racingen aurka jokatu 

zuen partidu batean.  

Athleticen ez zuen bakarrik jolastu, Espainiako 

selekzioarekin ere bost partidu jokatu zituen 1920ko 

Olinpiar Jokoetako finaleko gol bakarraren egilea izanik.  

Bere ospea futbolarena baino handiagoa da, nazio 

mailan lehen masa-idoloetako bat bihurtu baitzen, 

beharbada bere heriotza goiztiarrak elezahar mailan 

goratu zuen.  

Oraindik gogoratzen eta omentzen jarraitzen zaio, 

klubak jarraitzen duen tradizioetako bat zelai berriko 

aldageletako korridorearen ondoan jarrita dagoen bustoa 

San Mameseko katedralean jokatzen duen lehen aldia den 

talde bateko kapitainari erakustea baita. 

15.  irudia. Rafael 
Moreno Aranzadiren 
argazkia (Pichichi), 

https://bit.ly/2y2peFe 

16. irudia. Idilio en los 
Campos Sport, Aurelio Arteta 
egina. https://bit.ly/32KinOZ 
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Espainiako Futbol Ligako goleatzaile nagusienetako bati ere eman dio izena. 

Sari hori hainbat egunkarik bultzatu zuten, horien artean Marca eta Arribak. 

Aipatzekoa da Aurelio Artetak pinturan ere hilezkortu zuela, “Idilio en los 

campo Sport” izeneko koadroa egin baitzion 1917 inguruan klubeko orduko 

presidenteak eskatuta. 

7.15 CARLOS CASERO RUIZ (?-1918 hemeroteka eta hilobia / 1919 hilerriaren 
erregistru-liburuan) 

Carlos Casero Ruiz XIX. mendeko armadako 

kapitaina izan zen, Madrilen jaioa, eta haren ezaugarririk 

nabarmenena bere idealismo erabat errepublikanoa izan 

zen. Garellanoko kuartelean lan egin zuen eta 1886ko 

altxatze militar zapuztuan nabarmendu zen, Bilboko 

bigarren setioaren askapenean parte hartzeaz gain.  

Kapitain aktibo hori funtsezkoa izan zen matxinada 

bidean, eta horixe izan zen XIX. mendeko 

errepublikanismoak bere proiektu politikoa aurrera 

eramateko aukeratutako bidea, Ruiz Zorrillak 

zuzendutako mugimendua. Bi gertakariren ondoren 

erbesteratu behar izan zuen, 1883an huts egindako estatu-

kolpea eta Villacampako matxinada 

porrotaren ondoren. Villacampako matxinadaren 

porrotaren ondoren eta Alderdi Errepublikar Progresistaren 

hausturaren mehatxuaren aurrean, Zorrilla konspirazioei 

amaiera ematen saiatu zen. 1891n, Carlos Caserok amnistia 

eskatu zuen leporatzen zitzaizkion kargu guztietatik aske 

geratzeko, baina Parisen bizi izan zen 1895 arte, Ruiz Zorrilla 

itzuli zenean.  

Musikarako dohain handiak zituen; horri esker, 

Olimpia antzokian aritzen zen orkestran aritu zen Paris 

hirian. Garcia Ladeveserekin batera Errepublikarako 

ereserki bat konposatzera ere iritsi zen. Erbestetik itzuli 

zenean, Bilbon hasi zen lanean, Horacio Echevarrieta 

politikari, industrialari eta enpresaburuaren bulegoetan, hain zuzen ere. Denbora 

tarte horretan, bere memoriak idatzi zituen, iraultzaile baten oroigarriak deitzen 

zirenak. 

17. irudia. Carlos Casero 
kapitainaren argazkia. 
https://bit.ly/2M6dgCT 

18. irudia.  Casero 
kapitainaren biografiarekin 

lotutako monografiko 
baten azala. 

https://bit.ly/2Yazsht 
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Kapitaina bizkaitar errepublikanismoaren pertsonaia esanguratsu bihurtu 

zen eta 1921ean Vista Alegreko hilerriko antzinako gune zibilean dagoen 

monumentua inauguratu zen. Plakan eta garaiko hedabideetan, monumentu 

horren inaugurazioa jasotzen duen La Voz egunkarian bezala, 1918ko martxoaren 

3an hil zela dioten arren, hilerriko erregistro liburuak argi erakusten digu 1919ko 

martxoaren 3an hil zela. 

Pertsonaia honen garrantzia agerian geratu zen 1936an Ezker 

Errepublikarraren batailoi bati bere izena jarri ziotenean. Batailoi honek 520 

borrokalari baino gehiago zituen, eta batailoi ohien borrokalariak zein PCEko 

(Espainiako Alderdi Komunista) eta CNTko (Lan Batzorde Nazionala) militanteak 

biltzen zituen. Berebiziko garrantzia duen batailoia izan zen Burdinazko 

Gerrikoaren defentsan, Bilbokoa eta Espainiako iparraldekoa. 

 

48. irudia. Casero Kapitaina batailoia. https://bit.ly/2y550uG  

7.16 SIMÓN CABILDO GIL (Doña Croqueta) 

Simón Cabildo Gil Filipinasen jaio zen 1931an, aita galiziarra eta ama 

euskalduna zuen arren. Bi urterekin Bilbora joan zen bere familiarekin, eta ordutik 

Espainian bakarrik bizi zen. Bere hastapen artistikoak antzerkiarekin lotuta egon 

ziren, Valle Inclán bezalako egile klasikoen lanak irudikatuz. Baina bere ospea 

nabarmena izaten hasi zen 1965ean Objetivo indiscreto programarekin, non 

kamera ezkutuaren txantxen gako-papera interpretatzen zuen. 

Hori izan zen bere arrakasta profesionalik handiena, 80ko hamarkadan Doña 

Croqueta sortu zuen arte. Pertsonaia ikoniko hau, ziur asko, garai hartako 
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emakumez jantzitako gizon baten 

erreferente bakarrenetakoa zen, eta 

paper umoretsu bat gorpuzten zuen, 

gaztelera perfekturik ez zuen andre 

ingeles bat antzezten baitzuen, eta hitz 

egitean akatsak egiten zituen, egoera 

eta esaldi barregarriak sortuz.  

Gainera, Simon Cabido (oraindik 

pertsonaiarik gabe) telebistan agertu 

zen eleberri edo fikzio tarte batzuetan, 

Crónicas de un Pueblo telesaileko atal 

batzuetan eta Curro Jimenezen 

lanetan parte hartuz. Zineman oso paper laburretan parte hartuko zuen eta bere 

izena oso gutxitan agertzen zen bere lehen filmetako karteletan: Hamelín, La 

garbanza negro que en paz descanse, Ligue Story, etab.  

Baina Doña Croquetaren pertsonaiaren asmakuntzarekin dena aldatu zen. 

Dirudienez, Villagarcía de Arousako inauterietan sortu zen, aktorea lehiaketara 

aurkeztu zen eta lehen saria irabazi zuen. Doña Croquetak hainbat mozorro-

lehiaketatan irabazi zuen eta pertsonaia gero eta ospetsuagoa bihurtu zen. 80ko 

hamarkadan ospe handia lortu zuen eta, bere pertsonaiaren bultzadak lagunduta, 

Simon Cabido telebistaren munduan sartu zen. Pertsonaiaren ospeak telebista 

saioetan protagonista izatera eraman zuen. Gainera, garaiko aldizkari askoren 

azalak hartu zituen eta Alfa josteko makinak bezalako produktuen erakargarri ere 

izan zen. 

Doña Croquetak eta Cirilo jaunak, Juanito Navarrok interpretatuta, garai 

hartako disko eta kaseteetara jauzia eman zuten, 80ko hamarkadako telebistako 

produkturik komertzialenetako bat izanik. Zineman, Doña Croquetak Esta noche 

contigo, Los Obsexo, Murieron con los botes puestos edo Veneno que tú me dieras 

filmetan parte hartu zuen.  

Azkenik, nabarmentzekoa da Simon Cabidok Espainia osoko antzokiak 

zeharkatu zituela bere pertsonaia karismatikoa interpretatuz, askotan Juanito 

Navarrok lagunduta. 

90eko hamarkadan Simon Cabidok pertsonaia berreskuratu zuen Tutti Frutti 

Telecincoren programetarako eta Entre Platos Anda el Juego sukaldaritza-

19. irudia. Juanito Navarro y Simón Cabidoren argazkia. 
https://bit.ly/2O7kGsk 
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programarako. Azken lehiaketa hori emititzen ari zela, Simon Cabido hil zen, 

azaleko minbiziak jota. 

8 Ehorzketa esanguratsuak 

Bilboko udal-hilerria gure hildako maiteen oroimen kolektiboko lekua da, 

baina baita memoria historikoa jasotzen duen eta garai bakoitzeko une 

soziokulturala islatzen duen bitxi arkitektonikoa ere, 1902ko apirilaren 27an 

inauguratu zenetik gaur egun arte, eta Bilboko kultura-ondarearen zati 

garrantzitsu bat da. 

Ikuspuntu historiko batetik, Bilboko udal hilerriak XX. mendean Bilboko 

historia astindu duten gertaera mingarri guztien testigantza jasotzen du, hala 

nola, 1912ko Zabalguneko Zirkuko haurren tragedia, ekialdeko hormak 

irudikatutako Gerra Zibila, non 400 eta 500 pertsona artean fusilatu zituzten, 

gehienak errepublikanoak, eta mendebaldeko horman egindako fusilamenduak, 

non Euzkadiko Herri Auzitegiak kondenatuak exekutatu baitzituen. Larrinaga, 

Casa Galera, Los Angeles Custodios eta Altuna Mendi eta Cabo Quilates ontziei 

egindako erasoen biktimak eta 1985ean Oiz mendian izandako hegazkin 

istripuaren biktimak ere ordezkatuta eta lurperatuta daude. 

 

50. irudia. Vista Alegreko hilerriaren argazkia. AMB-BUA. Bilboko Udalaren Funtsa 0301_004960_F-000572-

007-004 

8.1 1912KO ZABALGUNEKO ZIRKU ANTZOKIAREN HONDAMENDIA. 

Bilboko Zabalguneko Zirkuaren tragediaren biktimen mausoleoa hilerrian 

karga hunkigarri gehien duen lurperatze esanguratsuenetako bat da. 

Mausoleo hau Bilboko Udalak sustatu zuen omenaldi bezala eta 

Zabalgunearen Zirku Antzokiaren hondamendiaren biktimen ehorzketetarako. 
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Obra 1916an inauguratu zen eta Euskal Herriko oroimen eta hileta-eskulturen 

adibiderik onenetakoa da.  

Zorigaiztoko gertaera 46 pertsonen bizitza eraman zituen, horietatik 44 

familia xumeen seme-alabak ziren, eta bi heldu. Gertaera 1912ko azaroaren 24an, 

igandea, gertatu zen Bilboko Zabalgunearen Zirku Antzokian. Hondamendia 

gertatu zenean, eraikuntza beteta zegoen eta “¿Quién ha robado un millón?” 

izeneko pelikula ematen ari zuten. Filma proiektatzen ari zen bitartean, goiko 

parteko ikusleetako batek “sua” hitza edo harekin nahastu zen baten bat 

oihukatu zuen, txantxa bezala edo zintaren sekuentzietako batean su bat agertu 

zenean zegoen distira batek bultzatuta.  

 

51. irudia. Zabalguneko zirku antzokia. Bilbao Zerbitzuak erakundearen funtsetik.  

Behean zegoen jendea ikaraz ihes egin zueten, eta sarrerako eskaileran 

pilatzen hasi zen, lekutik irtetea errazten ez zuena. Gainera, irteerarako atea 

nagusia itxita zegoen eta ikusleek behera bota behar izan zuten. Jende pilaketa 

gertatu zen eta tapoi bat sortu zen, eta hainbat pertsonek eta langile batzuk 

jendea baretzen saiatu ziren arren, hauek beraien bizi-sena jarraitzen zuten 

beraien burua babesteko gauza guztien gainetik. Pertsona askok pilatu ziren eta 

lurrera jauzi ziren eta ihes egien zuten pertsonek aurretik eraman zituzten. 

Hondamendian bizitza galdu zuten pertsonen heriotzaren arrazoia asfixiak 

eragindako heriotza izan zen.  

Gertatukoaren larritasuna eta atsekabea zela eta, Bilboko Udalak gau 

horretan bertan bildu zen eta hondamendiaz arduratzeko batzorde bat izendatu 

zuen. Mausoleo bat eraikitzea erabaki zuten biktimen omenaldirako y hasiera 
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batean proiektua udal-arkitektoari eta Vista Alegreko hilerriaren 

administratzaileari esleitu zieten. Era berean, kanposantuko etxadi bat aukeratu 

behar zuten lan hura kokatzeko.  

Biktimen ehorzketak azaroaren 26an izango ziren Bilboko udal-hilerrian, eta 

hiletak, berriz, Santiagoko basilikan egingo ziren. Gainera, zorigaitzak udalerri 

osoko eskoletan klaseak bertan behera uzteko erabaki hartzea eragin zuen. 

Obraren gastuak estaltzeko, 25.000 pezetako lehen aurrekontu bat egin zuten.  

Hasiera batean agintari batzuek, Gobernadore zibilak esate baterako, 

eraikinak segurtasun-baldintza guztiak betetzen zituela adierazi arren, 

gertaeraren ondoren prentsan ahots kritikoak agertu ziren. Batzuk eskaileraren 

ibilbidea sagu-zulo bat bezala deskribatzen zuten, eta irteera errazen falta, 

mugimenduak arindu eta publikoa baretuko zuen aretozainik ez egotea eta 

irteerako kartelik ez egotea kritikatu zuten. 

Bilboko Kale Nagusian ezarritako ezaugarri hauetako eraikin baten lehen 

berriak 1883koak dira, 1894an eraitsi zuten Zirku Antzokiaren orube berean 

eraikitzea aztertu zenean. Anastasio Anduiza leku berean eraiki zen zirku antzoki 

berria diseinatu zuen arkitektoa izan zen, non zenbait urte beranduago 

hondamendia gertatuko zen 1912.  

Arkitektoak sinatutako planoak mantentzen ez diren arren, areto berria 

zurezko estruktura zuen eta teilazko teilatua zuen, patioan eta bi galeria zituen, 

bata baxua eta bestea altua, kamerinoentzako zenbait gela independente, 

zaldientzako ukuilu bat, agertokia, metalezko oihala eta abar. Fatxada nagusia 

Poza Lizentziatuaren kalera begira zegoen, gainontzekoek Concha Jeneralarekin 

eta Elkanoren luzapenarekin muga egiten zuten.  

Antzoki berriaren obrak 1895ean bukatu ziren eta udalerri-arkitektoek 

ikuskapen berriak egin zuten. Izan ere, gertakaria gertatu baino bi hilabete 

lehenago bat egin zuten, baina bakarrik nabarmendu zen proiekzio kabinak 

adreiluzko hormak izan behar zituela, zinemetako filmak zeluloidezkoak zirelako 

eta material hori oso sukoia zenez, sute ugari eragin ahal zutelako. Hala ere, 

teknikariek ez zuten beraien baiezkoa eman eta eraikinak bere funtzioa betetzeko 

beharrezkoak ziren baldintzak betetzen ez zituela nabarmendu zuten; baina 

hainbat urtez arazorik eman gabe lan egin zuenez, funtzionamenduan jarrai 

zezakeela uste zuten.  
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Hondamendiaren ondoren, prozedura bat hasi zen eta enpresariak 

kondenatu zituzten bigarren irtenbiderik ez izateagatik. Betekizun hori eskatu 

zitzaien 1895ean inauguratu zutenean. Gainera, maileria altuko aldeetako ateak 

eta eskailera nagusiko irteera itxita zeuden saioan zehar. Enpresaburuari 1913. 

Urtean desjabetu zioten eraikina, erantzukizunak argitzeko eta zegozkion kalte-

ordainak ordaintzeko.  

Zabalgunearen Zirkua deitzen zen arren, bere funtzio gehienak etengabeko 

saioan eskaintzen ziren proiekzioak ziren. Jende-kopuru handia zegoen, batez ere 

auzo txiroenetakoak, prezio murriztuak baitzeuden eta ordutegia zabala zen, 

jendea maiz joatea ahalbidetzen zuena.  

Hondamendiaren ondorioak leuntzeko ospitale, farmazia eta sorospen 

zentro guztiak martxan jarri ziren, eta agintariek inguruetan pasatzen ziren 

ibilgailu guztiak geldiarazi zituzten, zaurituak gertuen zeuden ospitaleetara 

eramateko.  

Gorpuen 1aren goizaldean eraman zituzten, sorospen etxetik ospitaleko 

gorpu-biltegira. Hilkutxa guztiak hileta-gurdietan eta udaletxeko kamioietan 

eraman zituzten.  

 

52. irudia. Gorpuen garraioa hondamendiaren ostean. Bilbo Zerbitzuak erakundearen funtsetik.  

Hilkutxen eramatea oso ekintza hunkigarria izan zen, non hiri osoa gelditu 

zen. Aberatsak, txiroak eta adin ezberdinetako jende joan zen ekitaldira gertaera 

tragiko hartan hildakoei doluminak ematera. Udal, Diputazio, segurtasun-gorputz 

eta erlijio agintari guztiek parte hartu zuten ekitaldi horretan; gainera, 

hildakoekin harremana izan zuten ikastetxe eta erakunde guztiak ere parte hartu 

zuten. Ongintzako erakundeek euren ordezkaritzak ere bidali zituzten, 
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hondamendiaren biktimei omenaldia egiteko, eta agintariek eskura zuten 

baliabide guztiak zerbitzura jarri zuten ekintza hunkigarri bat sortzeko.  

 

53. irudia. Publikoa gorpuak gidatzean. Bilbao Zerbitzuak erakundearen funtsetik. 

Ekitaldi horretarako seinalatu zituzten kaleak pizturik zeuden kale-argiak 

estaltzen zituzten tela beltzez gainezka zeuden, hildakoei omenaldi gisa. 

Balkoietan ere jabek omendu zituzten hildakoak lazo beltzak jarriz eta, kasu 

batzuetan omenaldi-hitzak zeuden. La Casilla-ko plazatik atera ziren hilkutxak. 

Neskak eta mutilak hortik igarotzen ziren besoetan tela beltzak eramanez 

irakasleekin batera. 

Ekintzaren lehenengo momentuetan jendea Basurtoko Ospitale Zibilean 

elkartu zen. Koroak zeramaten biktimen familiei eta Kirol Klubeko bazkideei soilik 

uzten zitzaien sartzen; izan ere, haien egitekoa hilkutxak eramatea zen, Bilboko 

matrikularen koloreak eta telazko begiztak zituen besoko bat eramanez. 

Gorpuen biltegiaren alboan zegoen aldarea hondamendian hil zirenen 

omenez argituta zegoen. 

Handik gutxira, Kirol Klubeko bazkideak hilkutxez arduratzen hasi ziren 

biltegitik ateratzen eta lorategiaren bidean ilara luze batean jarriz. Biltegi 

horretatik ongintzako eraikinaren sarrera nagusira eraman zituzten.  

Hiribilduko biztanle gehienek gorpu-lorra pasako zen kaleetan zeuden. 

Goizeko 10ak aldera gutxi gorabehera gorpuak Basurtoko Ospitale Zibiletik 

ateratzen hasi ziren La Casilla-ko plazara eramateko, non garraioa antolatuko zen.  
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Santiagoko basilikan ere meza bat antolatu zen. Lehen ekitaldira jende asko 

joateak zenbat ikusle izango zituen bigarrenak iragartzen zuen, zalantzan jarriz 

tenpluak pertsona guztiak har zitzakeen edo ez.  

Goizeko lehen ordutik plaza jendez betetzen hasi zen eta seguritaterako 

pertsonak zabaldu ziren jende-pilaketak ekiditeko.  

Kotxez Gobernadore Zibila eta alkatea iritsi ziren, eta Umezurtzen Asiloko 

ekitaldi aretora joan ziren. Han, hileta segizioaren parte izango ziren batzorde eta 

ordezkaritzari harrera egin zieten. Udala eta Aldundia komunitate-kidegoan 

aurkeztu ziren.  

Goizeko 10etan Bilboko biztanle guztiak Errepublikako plazan, Autonomia 

kalean, Zabalburuko plazan, Hurtado Amezagako kale eta geltokian, Isabel II.-

aren zubian, Areatzan, Correos eta Sombrereria kalean eta Institutuko plazan 

bilduta zeudela esan genezake. 

Minduria La Casilla-ko plazatik Institutuko plazara joan zen. Ibilbide 

horretan zehar Bilboko etxeetako balkoiak goraino zeuden. Ekintza horren zirrara 

eta tristura zela eta, hainbat pertsona artatu zituzten farmazia partikularretan eta 

Sorospen etxeetan. Bertaratutako guztiak plazara iristea ezinezkoa zenez, gorpu-

lor burua osatzen zuten haur guztiak banandu egin ziren Areatzara iristean. Tarte 

horretan bertan, jendetza banatzen hasi ziren, gidatzeak bere bidea jarrai zezan 

utziz. Desfilean eliza guztietako kanpai guztiek etenik gabe jo zuten.  

Amaieran, argazkilarien eta egunkarietako ordezkarien marea batek 

segizioaren zain geratu zen tirada nazionaleko egunkari guztien azala izango zen 

albistea idazteko.  

 Ondoren, Institutuko plazan ekitaldia bukatutzat eman zuten, ordezkari 

batzuk agurtu ziren eta batzorde bereziek eta Bilboko biztanleek azken agurra 

eman zieten. Bien bitartean, hilotzak Lezamako geltokira eraman zituzten, 

hilotzak eta ekitaldiko gonbidatuak Vista Alegreko hilerrira eramateko bi tren 

berezi zeuden lekuan.  

Trenen bagoiak behar bezala apainduta zeuden, hiritik Bilboko udal-hilerrira 

igarotzean hilkutxak laguntzeko. Hilkutxak trenbidera igo ondoren, Udaleko, 

Aldundiko, Gobernadore Zibileko eta familietako ordezkariak bigarren trenera igo 

ziren. 
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Vista Alegreko hilerrira heltzean, agintariek eta batzordeek hilerriaren 

atearen ondoan kokatu ziren eta hilkutxak biltegira eraman zituzten. Behin 

lekualdatzea bukatuta, hilkutxen tapak ireki zituzten eta kaperauak hil-otoitz bat 

esan zuen. Ondoren, azken ekitaldi horretan bildutakoak hilobiak zulatzen ari 

ziren lekua bisitatzera joan ziren non hilkutxak lurperatuko ziren. Agintariak 

gorpuak lurperatzeaz arduratu ziren, gerora eraikiko zen mausoleoa eraiki ahal 

izateko moduan. Lurperatzeko aukeratutako lekua Nuestra Señora de Begoñako 

plaza izan zen.  

Derioko auzoak, Bilbokoak bezala, balkoi guztiak apaindu zituzten, 

hondamendiaren biktimei omenaldi txiki bat eginez.  

Aurretik, gorpuak hilobi horretan uzteko aukera eskaini zieten udal 

agintariek familiei, eta, horretarako, etorkizunean gorpuzkiak lurpetik ateratzeari 

uko egiten ziotela sinatu behar izan zuten.  

Zorigaitz honen ondoren, era guztietako agintarien doluminak iritsi ziren eta 

prentsa osoak eman zuen albistearen berri. Dohaintza asko partikularrek eta 

agintariek egin zituzten monumentu hori eraikitzeko asmoz; bestalde, eskola 

publiko, ikastetxe partikular eta Probintzia Institutu askok harpidetzak zabaldu 

zituzten ikasleen artean dohaintzak biltzeko.  

1913an urtearen hasieran, monumentuaren ardura zuen batzordeak udal 

bulego teknikoko arkitektoei eskatu zien bakoitzak bere aldetik aurkez zezala 

aurrekontuaren aurrerapen bat. Aurrekontuetan mugak egon arren, obra duin 

bat eraikitzeko 25.000 eta 30.000 pezeta artean beharko liratekeela ebatzi zuten. 

Azkenik, zorigaitza hori bezain garrantzitsua zen obra egiteko, 40.000 pezeta 

eskatu zituzten zinegotziek.  

 Ardurenetako bat Bilbon bizi ziren arkitekto eta eskultoreei irekitako 

lehiaketa zabaltzearen alde zegoen arren, erabaki hori ezetsi zen aurrekontu-

mugak zirela eta. Atzitik, 1913ko otsailean, garai hartan udal-plantilla osatzen 

zuten arkitektoek aukera izan zuten aurrekontuari egokitutako proiektu bat 

proposatu eta diseinatzeko. Orduko hartan, lau teknikari zeuden: Ricardo de 

Bastida y Bilbao, Raimundo Beraza Zarraga, Adolfo Gil Lezama eta Marcelino 

Odriozola Mendiolabeitia.  

Arkitektoek bost irtenbide bateratu egitea erabaki zuten. Aurkeztutako 

proiektuak aurrekontuarekin bat zetozen, horregatik ezin izan zen libre zegoen 

espazio guztia okupatu, eta obra arkitektoniko bat aukeratu zen buruarentzat 
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(sarrera nagusiaren parean dagoen tenplu edo eraikin baten zati baten burua). 

Lubakiaren perimetroaren gainerakoan hesi bat izan zuen eta hau, lorategidun 

gainazal batez eta oinean hildakoen izenak izango zituen hilarri batez estalita 

agertuko zen.  

 

54. irudia. Zirku Antzokiaren tragediaren Biktimen Mausoleoaren proiektuaren altxaera nagusia. Raimundo 

Ricardo de Bastida arkitektoa. 

1913ko apirilaren 30an, agintariek proiektuetako bat aukeratu zuten, 

arkitektoetako batek obra horrek hastu ekonomiko handiagoa eskatzen zuela 

esan zuen arren, eskultura-lan garrantzitsuak baitzituen. Lanaren garestitzeak 

apainketa Bilboko Arte eta Lanbide Eskolari enkargatzea ekarri zuen. Gainera, 

obra kontrata bidez egitea erabaki zen, udalak ez baitzuen horrelako obra bat 

egiteko gaitutako langilerik. Bestalde, Euskal Artisten Elkartea kontra agertu zen, 

eta presioa egin zuen aterrian ikasten eta lanean aritu ziren Bilbon kokatutako 

eskultoreen artean lehiaketa bat deitzeko, zalantzan jartzen baitzituzten Arte eta 

Lanbide Eskolaren gaitasunak. 

Azkenik, Udalak Arte eta Lanbide Eskolari esleitu zion proiektua. Hark 

argudiatu zuen irakasleek ikasleei lagunduko ahal izango zietela eta erakunde 

horrentzat ez zela irabazizko proiektu bat, baizik eta ulertzen zutela proiektuak 

ikasleentzako motibazio bezala balio zuela. Bertan beraien trebetasun eta 

gaitasun artistikoak Udalaren eta eskola horren babeslearen aurrean agerian jar 

zezaketen.  
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Euskal Artisten Elkarteak azaldu zuen bezala, erakunde horrek 

irakaskuntzan baino ez zuen eskumenik, eta, beraz, ez zuen halako lanik egiteko 

ahalmenik. Argudiatu zutenez, ikasleek elkarrekin egingo zutenez, azken 

emaitzak ez zuen artista handi baten nortasunik izango, eta argi eta garni adierazi 

zuten horrek kalitatea murriztea ekarriko zuela. Hala ere, agintariek ez zuten 

erabakiz aldatu.  

Baina dena ez zen positiboa izan; izan ere, Arte eta Lanbide Eskolak 

ohartarazi zuen ikasleek ohiko lanak alde batera utzi beharko zituztela, eta, 

ondorioz, beraien soldata murriztu beharko zutela. Horregatik, Udalari dirua 

aurreratzeko eskatu zion, dagozkion gastuei aurre egin ahal izateko.  

Obraren azken txostena eta memoria Bastidak sinatu zuen, bera baitzen 

udal bulego teknikoko arduradun nagusia. Txostenak eskulturari buruzko 

informazio zehatza ematen digu. Hala ere, proiektua zedarritu zenean, aldaketak 

egin ziren, eskultoreen eta erakundeen arteko lankidetzaren ondorioz.  

 

55. irudia. Zabalguneko Zirku Antzokiaren tragediaren eskultura multzoa. Xabier Saenz de Gorbea. 

8.2 OIZ MENDIKO ISTRIPUAREN MEMORIAN 

1985eko otsailaren 19an, "Alhambra de Granada" izeneko Iberiako 

konpainia estatalaren Boeing 727 batek, Madril eta Bilbo artean hegaldi erregular 

bat egiten ari zela, Oiz mendian jarritako Euskal Telebistaren antenaren aurka jo 

zuen, Sondikako aireportuan hurbiltze- eta lurreratze-maniobrak egiten ari zen 

bitartean 
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Azpimarratzekoa da hegazkina 

momentuko aurreraturenetakoa zela eta 

hasiera batean Patiño komandanteak eta 

gidatzen zuen tripulazioak hegaldi 

esperientzia handia zutela eta askotan 

Sondikako aireportuan lurreratu zirela.  

Hegazkina talka egin zuenen, goizeko 

9:30 ziren, Oiz mendiaren magalean 

kokatutako Muniozguren baserriaren Juan 

Mari Urquiola eta bere familiak dardara 

gogor bat somatu zuten, eta ondoren 

leherketa handi bat. Bere baserritik kanpora 

irten zenean, bere etxetik gertu zegoen 

amildegi batetik zetorren kea ikusi zuen, eta, senaz, aire istripu bat zela pentsatu 

zuen, garai hartan hurbiltze eta lurreratze maniobrak Oiz mendia ezkerraldean 

utziz egiten baitziren, eta bere etxetik hegazkina ikus zitzakeen inguru horretatik 

hegan.  

Berehala Juan Mari korrika atera zen laguntzera eta hondamendia gertatu 

zen lekura hurbildu zen, aparatuaren zati bat zegoen lekura. Eszena laz bat ikusi 

zuen, hegazkinaren zati batzuk sutan baitzeuden eta talkaren ondorioz suntsituta 

zeuden gorpuak ikusi zituen. Jarraian, ea inork entzuten zion galdetu zuen eta ea 

norbait bizirik zegoen, baina ez zuen erantzunik izan, eszena beldurgarri eta 

ahaztezin baten isiltasun ozena besterik ez. Bere baserrira bueltatu zenean, bere 

familiari ikusitako kontatu zion, eta hegazkineko bidaiari guztiak hilda zeudela 

nabarmendu zuen. Bere familiari agindu zion norbaitek Trabakuara, Mallabiako 

eskualdean, jaitsi behar zela bertan telefonoa baitzuten, eta, jaistean, norbait 

abisatu behar zutela. Juan Mariren arreba traktore batean gerturatu zen 

Trabakuako tabernara eta Ermuako Udaltzaingoa abisatu zuen, istripua gertatu 

zen lekutik oso gertu.  

Ezbeharra izan zuen Boeing 727-ren zati bat Urquiola familiako pinudi-lursail 

batean erori zen, hau da, Muniozguren baserriko biztanleena, Markinako udal-

mugartean; eta bestea Astarloa baserriaren mugetara, Mallabiako jurisdikzioan, 

guztira 20.000m2 inguru suntsituz.  

Lekuko baserritarrek beraien etxeetatik irteten hasi ziren hegazkinaren 

fuselajea erretzen ari zen pinudira. Juan Mari istripuaren lekura bueltatu zen bere 

20. irudia. Oiz mendiko antenaren argazkia 
https://bit.ly/32GFF8v 



139 
 

aitarekin eta herriko albaitariarekin, aurreko egoera berdinarekin topo eginez eta 

inor ez zela bizirik geratzen egiaztatuz. Momentu horretan, Guardia Zibileko 

lehenengo bi patruilak heldu ziren, baita Lauren Arechabaleta, Markinako 

alkatea.  

Berriak Bilbora heltzen hasi ziren eta nahasmena zela eta, Bilboko Ospitale 

Zibilak larrialdiko protokoloa aktibatu zuen, aire-istripuan bizirik atera zitezkeenei 

premiaz erantzuteko. Informazioa hain lausoa ez izaten hasi zenean, ospitalea eta 

hiriko larrialdi zerbitzu guztiak normaltasunera itzuli ziren poliki-poliki.  

Prentsaren lanketak istripuaren benetako zergatiarekin inolako erlazioarik 

ez zuten teoriei atea irekitzen zieten. Hasieratik ETAk (Euskadi Ta Askatasuna) 

jarritako lehergailu baten ondorioz izan zitekeen leherketa bati buruz hitz egiten 

hasi ziren, Madril-Barajas aireportuan hilabete batzuk lehenago gertatu zen 

bonba abisu faltsu batekin lotu zuten. Espekulazio horiek bata bestearen atzetik 

joan ziren, eta Euskal Telebistaren antenak indarrean dagoen legedia betetzen ez 

zuela ere aipatu zuten. Prentsaren arabera, mendia eta antena ere ez zeuden 

markatuta konpainiaren nabigazio mapetan, eta horrek eragin zezakeen istripua. 

Agian, egun tragiko hartan hegazkinean zihoazen bidaiari garrantzitsu 

ugariek eragin zituzten espekulazio horiek. Horien artean Jose Angel Portuondo 

zegoen, intseminazio artifizialeko nazioarteko aditua, Giza Ugalketarako Zentroa 

martxan jarri zuena Gurutzetako Ospitalean, eta zentro berean lortu zuen 

intseminazio artifizialagatiko lehen haurdunaldia Gizarte Segurantzako zentro 

batean. 

Gregorio López Bravo ministro ohi frankista ere han zen, ontzi-ingeniaritza 

ikasi zuen, Gobernu frankistako Kanpo Merkataritzako zuzendari nagusi izatera 

iritsi zen, eta, ondoren, Atzerriko Monetaren Espainiako Institutuko 

Zuzendaritzara igaro zen. Bilboko superportua eta Petronor findegia Muskizen 

eraikitzearen bultzatzaileetako bat izan zen. Azkenik, Carrero Blanco Gobernura 

iritsi zenean kargutik kendu zuten. 

Hildakoen artean beste pertsona oso garrantzitsu bat Boliviako Lan 

Ministroa izan zen, Gonzalo Guzmán Eguez, nor Bilbora zihoan Babcock-Wilcox 

konpainiarekin 10 trenen erosketarako akordio bat ixteko. Gainera, bere kide 

guztiak eta konpainia horretako ordezkaria ere hil ziren.  

Isidoro Delclaux katedraduna ere aire istripu horretan hil zen, Madriletik 

EHU-ra zihoan hitzaldi bat ematera. UPV-EHU-k (Universidad del País Vasco-
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Euskal Herriko Unibertsitatea) egindako omenaldira unibertsitateko hainbat 

pertsona esanguratsu eta osasun-agintari asko joan ziren. Isidoro Delclaux 

psikologiako arlon lan egiten zuen, konduktismoaren inguruan ezaguera zabalak 

zituen eta psikoanalisiaren oinarri zientifikoaren alde zegoen. Bilboko 

Unibertsitatean lau urtez egon zen klaseak ematen eta fakultate horretako 

irakasle-taldearekin harreman estua zuen. 

Istripu horretan hil zen beste bidaiari bat África Jaén izan zen, Lan 

Ministerioaren funtzionario laguntzailea, duela urtebetetik Enplegu eta Akerialak 

Sustatzeko Funtsen buruan zegoena. Lanpostu horretan egon aurretik, Lana 

Babesteko Idazkari Nagusia izan zen, ZDB-ko (Zentro Demokratikoaren Batasuna) 

exekutibako kide zen bitartean. Postu horretatik krisi sakonean sartuta zeuden 

enpresa euskaldunekin harreman biziak hasi zituen.  

Julián Buinesa Castro Urdialesen jaiotako enpresarioa izan zen, bere 

negozioak ikuskizunaren munduarekin lotuta zeuden eta Astoria zinemen 

katearen jabea zen. Bere interesak bai Madriletik bai Bilbotik zabaldu ziren, 

horregatik Bolbora zihoan Oiz mendian istripua izan zuen hegaldian.  

Istripuan funtzionarioen goi-kargudunak eta banka komertzialeko langileak, 

teknikariak eta abar ere hil ziren. 

Hala ere, hamabi pertsona ez ziren hegazkineratzera  aurkeztu eta 

erreserben zerrendako lehenengo izenek ordezkatu zituzten; hau da, hasiera 

batean hegazkin horretan bidaiatuko ziren pertsonek euren sortea aldatu zuten 

erreserben listan zeuden pertsonekin.  

Horietako lehenengoa Ricardo Aparicio Rica izan zen, ekonomista gazte bat. 

Honi, Iberiako langile baten akats batek bizitza salbatu zion hegaldiaren irteera-

ordua Sondikara iristeko orduarekin nahastu zuenean. Beraz, ekonomistak, nahiz 

eta garaiz iritsi aireportura, ez zuen hegazkina hartu, zeinek jada aireratu zen eta 

Bilbora zihoan Gaztelako zeruak zeharkatuz.  

Germán Galindo, Agroman enpresaren exekutiboa eta Madrilen bizi zena 

ere salbatu zen. Bere etengabeko lan planen aldaketak bizia salbatu zioten bi aire 

istripuetan. Lan-elkarrizketa baten atzerapenak Oiz mendian jo zuen hegaldia 

galduarazi zion, eta aurretio 1983an gertatutako istripu batetik salbatu zen.  

EAJko diputatu (Eusko Alderdi Jeltzalea) eta talde Parlamentarioko 

bozeramailea zen Marcos Vizcaya bere hegaldia bertan behera uztea erabaki 
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zuen goizaldean, Flickr batzordearen agiriak lantzen eta irakurtzen egon zelako 

eta oso nekatuta zegoelako. 

Fernández Ordoñez Espainiako Kanpo Bankuaren presidentea azken 

momentuan salbatu zen, Bilbora hegaldi horretan bidaiatzeko asmoa zuen arren; 

izan ere, hainbat arazo pertsonalek egitea eragotzi zioten eta geroko beste 

hegaldi batez aldatu zuen.   

Erreskate talde ezberdinek lan egin behar izan zuten lekua oso arazotsua 

zen, Trabakuako gainetik 9km inguru banatzen baitzituzten, horietako asko 

porlanezko pista bidez, baina besteak lurrezko baso bideetatik. 

Mendi tontorraren ingurutik gertu lurreratze tren aurkitu zen eta haren 

alboan Euskal Telebistako antena zegoen, hegazkinaren kolpe handiagatik 

ebakita. Hegazkinak telebista-antenarekin talka egin zuen lehenengo eta gero 

iparraldeko mendi-hegalarekin jo zuen. Inpaktuaren lekuaren inguruetan 

keroseno usain bizi bat zegoen, horrek su eman zuen eta mendi-magalaren behe 

partera hedatu zen sute bat eragin zuen. Lehen gorpuzkiak (ez dugu gorputzei 

buruz hitz egiten) magalaren lehen erditik aurrera aurkitu ziren.  

Gorpuak mutilatuta zeuden eta gorpuzkiak galduta. Inpaktuaren 

zakartasunak eta horrek gorputzetan izan zituen ondorioek oso zail egingo zuten 

gorpuak identifikatzeko lana. Gorpuzki batzuk identifikazio lanak erraztu zituzten 

ondasun pertsonal batzuk zituzten. 

Arratsaldean Jose Antonio Ardanza lehendakariak, Jose Maria Makua 

Bizkaiko Diputatu Nagusiak eta Jose Luis Robles Bilboko Alkateak lekuan azaldu 

ziren. Ondoren beste agintari batzuk iritsi ziren, Juan Vicente Izquierdo Eskualde 

Militarreko Kapitain Nagusia esate baterako.  

Aldi berean, gorpuzkiak altxatzen hasi ziren. Erreskate-lanak aurrera 

eramateko, hiruko koordinazio batzorde bat sortu zen erreskateaz arduratu ziren 

hiru segurtasun taldeen artean: Ertzaintza, Polizia Nazionala eta Guardia Zibilak, 

guztiak auzi-epailearen aginduetara lan egingo zuten. Gurutze Gorriko, 

Errepideko Laguntza Elkarteko eta Babes Zibileko kideak ere bartara joan ziren. 

Denek gorpuzkiak plastikozko poltsetan sartzen hasi ziren beraien ondasun 

pertsonalekin gero identifikazio posible bat egiteko. Poltsa hauei zenbaki bat jarri 

zitzaien sailkapen orden bat jarraitzeko. 
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Poltsak traktore batzuen atoietara eraman zituzten, baso-pista baten bidez 

Trabakuara eraman zitzaten, eta handik Garellanora eraman zituzten 

helikopteroz. Han izan zen identifikazio lanak egin zituzten lekua. 

Erreskate taldeek ere hegazkinaren kutxa beltzak ateratzeaz arduratu ziren, 

behin aurkituak aditu nazionalek eta internazionalek aztertuko zituzten eta 

teorian egoera ezin hobean zegoen aparatu baten istripuaren enigmari argia 

eman ahal izango zioten.  

Nabaritzekoa da Eusko Jaurlaritzak babes zibileko eta larrialdietako sare oso 

bat muntatzen ari zela, eta, gainera, protokolo guztiak garatzen ari zela horrelako 

egoera bat gertatuz gero jarduteko. Gainera, hasierako nahastea koordinazio 

falta eragin zuen eta ez zegoen argi nork agintzen zuen.  

 Auzitegiko medikuak Garellanon kokatzen ziren eta gorpuzkiak 

identifikatzeko lan-egun luzeak izan zituzten. Identifikazio-metodoa hatz-

marketan oinarritzen zen eta prozedura honen zorroztasun zientifikoa 

gorabehera, gorputzen zatiketak eta NAN (Nortasun Agiri Nazionala) eta auzitegi-

medikuek hatz-markak identifikatzeko erabilitako hatzen arteko aldeak asko 

zailtzen zuten lana. Horregatik familiakoek eta gertukoek erraztu zuten 

informazioa istripuaren lekuan aurkitutako ondasunekin gurutzatu zituzten. 

Prozedura honek kritikak jaso zituen; izan ere, familiakoen hitzetan dena presaz 

egin zen eta ez zuen zorroztasun zientifiko nahikoa. Gorpuak biltegiratzeko eta 

garraiatzeko beste leku bat Sondikako Aeroklubetik gertu zegoen hangar bat izan 

zen.  

Hasiera batean hil-kutxak erabili nahi izan zuten arren gorpuak garraiatzeko, 

ideia hau laster baztertu zen, ez baitzeuden tamaina nahikoa zuten gorpu zatiak. 

Aukera logikoena eta errazena Ermuako Embalajes Auzitegi S.L. izeneko 

istripuaren tokitik gertu zegoen konpainiak hornitutako egurrezko enbalaje-

kutxak erabiltzea izan zen.  

Bi auzitegi-mediku talde lan egin zuten batera, bata Madrilgo 

Identifikatzeko kabinetea izan zen, eta bestea Bilboko auzitegi-medikuen taldea. 

Gainera, auzitegi-medikuren bat ospitaleratu behar izan zuten, gorpuzkiak 

deskonposatu ez zitezen arnastutako formol kantitateagatik.  

Eraikin berean bulego judizial bat muntatu zuten, hildakoen senideek 

beharrezko kudeaketak egin eta haien zalantzak argitu ahal izateko. Auzitegi 
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medikuek gorputz guztiak identifikatzen saiatu ziren arren, hauetako batzuk ezin 

izan zuten identifikatu.  

Gainera, beste arazo bat sortu zen: Bizkaian kokatutako hilotz biltegien 

erabilera gehiegizkoa izaten ari zen, ohiko zeregina bete behar baitzuten. Egoera 

hau konpontzeko Vista Alegreko hilerrian lurperatzea erabaki zen. Hilerri hau 

istripuaren jurisdikziotik kanpo egon arren, lekuarekiko gertutasunak eta 30. 

etxadian zegoen leku libreak gorpuak hor ehortzea errazten zuen. Hauek behar 

bezala ordenatuak eta klasifikatuak egongo ziren ondoren lurretik atera eta 

identifikatu ahal izateko.  

Auziaz arduratu zen epailea Mercedes Oliver izan zen, 29 urtekoa; urtebete 

inguru zeraman epaile lanetan, eta Gernikako epaitegiko titularra zen 6 hilabete 

lehenagotik. Kasua korapilatsua izan arren, hainbat teknikari eta espezialistaren 

laguntza oso garrantzitsua izan zen, horiek agintaritza judizialaren esku 

baitzeuden erabat. 

Hasieran hegazkina Durangoko lurralde eremuan erori zela uzte izan zuten, 

eta herri horretako epailea auzian hasi zen lanean. Gernikako jurisdikzioaren 

parte zela xedatu zenean, auzia  Mercedes Oliver-en eskuetara pasatu zen, baina 

bi epaileek elkarrekin lan egin zuten informazioa galerak egon ez zezaten.  

Istripu honen benetako arrazoiak sustapen Ministerioak igorritako txosten 

batean azaldu ziren eta hemen emango ditugu ondorioetako batzuk. Deigarria da 

aireontziak azken 57 minutuetan egiten ari zen maniobrarako ezarritako 

altueratik behera hegan egin izana behera erori baino lehen, eta hori istripuaren 

arrazoiari buruzko ebidentzia handia da. Horregatik, eta hegazkinaren kutxa 

beltzek emandako informazioarekin gurutzatuta, altitudearen egiaztapenak eta 

altimetroaren irakurketa zuzenak ez zirela izan zehaztu ahal izan zen. 

Altitudearen alerta-sistemak ez du ahalbidetzen tripulazioa erlaxatzea, hau da, 

ezin da fidatu sistemak nahi duen altitudea aukeratzearekin, ez baitzen 

automatikoa. Gainera, tripulazioa 4.354 oineko altitudea 4.300 oineko altitudean 

biribildu zuen, Alerta de Altitude sistemaren hautaketa lehenetsian, gorantz 

biribildu beharrean, hau da, 4.400 oineko altitudea, nahikoa zena istripua 

saihesteko. 

Istripuaren momentuan gidaria ez zegoen agintean eta ez zuen behar adina 

gainbegiratu bigarren pilotua. Altitude ezberdinetarako 1.000 oineko abisuak ere 

ez ziren egin.  
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28 metroko antena nabigazio-mapetan agertzen ez bazen ere, maniobra 

hori egiteko segurtasun-altuera finkatzeko oztopo erabakigarria zen. 

Txostenaren arabera, istripuaren egunean lanbro txiki bat eta 4 kilometroko 

ikuspena zegoen. 

Txostenak erakusten duen arrazoi nagusia altitude-alertaren sistema 

automatikoki atzemateko konfiantza, abisuen interpretazio okerra eta altimetroa 

irakurtzeko akats posiblea dira. Akats horien guztien ondorioz, tripulazioak 

segurtasun-altueratik behera egin zuen hegan, telebistako antenen euskarri 

batekin talka eginez. Kolpearen ondorioz, ezkerreko hegoa galdu zuen, eta 

lurraren kontra bideratu zen, kontrolatzeko aukerarik gabe. 

Iberiaren etengabeko degradazioa segurtasunean eta segurtasun-protokolo 

faltak hainbat istripu larri eragin zituen, eta, ondorioz, Carlos Espinosa, Iberia eta 

Aviaco konpainiako presidentea, kargutik kendu behar izan zuten. Oiz mendiko, 

Los Rodeos-eko eta Avianca-ko istripuak Espainiako abiazioaren inflexio puntu 

handienak izan ziren. Horregatik, Oiz mendiko istripuaren txostenean hainbat 

aldaketak egitea aholkatu zuten akatsak eta istripuak ekiditeko.  

Istripuaren ondoren, Sondikako aireportu zaharrak Espainian ILS 

(Instrument Landing System) izeneko lurreratze sistema berria ezartzean lehena 

izan zen. Gaur egun lurreratze sistema malguagoak egon arren, honek eskaintzen 

duen fidegarritasun handiaren eta mundu osoko aireportuetan estandar gisa 

ezartzearen ondorioz, erabilena izaten jarraitzen du.  

ILS zehaztasun hurbiltze-sistema bat da, eta seinaleak igortzen dituen 

lurreko ekipo batek eta seinale horiek prozesatzen dituen hegazkin barruko beste 

batek osatzen dute. Pilotuari gailu batean seinaleak eta aireportuaren kokapena 

erakusten dizkio airean erraz ibili dezan. Lurreko ekipoak erabiltzen dituen 

frekuentzia ezberdinei esker, polituak jakin dezake norantz biratu behar duen.  

Sistema honek pilotua horizontalki eta bertikalki bideratzen du 

aireportuaren pistara eta lurreratze-lanak segurtasunez errazten ditu ikusizko 

erreferentziekin. Maila ezberdinak ditu ikuspen-betebeharren eta hodei-

estalkiaren arabera: zenbat eta baldintza metereologiko txarragoak egon, orduan 

eta handiagoa da ILS-aren kopurua, gehienez 3 izanez. Kategoria hauek azpiatal 

ezberdinak ditu, A, B eta C, eta azken hau zehatzena da. Azken mailako eta C 

azpiatala duen ILS-ari esker, pilotuek 0 metroko ikuspenarekin eta hodei-estalkia 

lurrera itsatsita dagoenean lur har dezakete.  
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ILS-a bi barra arrosekin markatuta agertzen da. Barra horizontalak zein altu 

goazen adierazten digu jaitsiera-angeluari dagokionez eta barra bertikalak leku 

batera biratu behar dugula adierazten digu barra zentratu dadin.  

Aireportu bateko ILS sistemari dagozkion OM (Outer Marker/kanpokoa), 

MM (Midle Marker/erdikoa) eta IM (Inner Marker/barrukoa) izeneko hiru balizen 

gainetik hegan pasatzean, hauetako bakoitzak soinu-seinale ezberdinak dituzte 

eta azkenak, soinu-seinaleaz gain, ikusizko bat du tripulazioaren egiaztapena 

ahalbidetzeko.  

ILS-ren I. kategoriatik aurrera, non hegaldi instrumentalaren gaikuntza 

baino ez den eskatzen, pilotuaren ziurtagiri eta entrenamendu batzuk eta 

aireontziaren beste ziurtagiri oso espezifiko batzuk behar dira hurbilketa mota 

hori egiteko.  

Azkenik, Bilboko Ercilla Hotelak familiei eta aire-istripuko kaltedunei 

emandako laguntza nabarmentzekoa da. Gainera, 1983ko Bilboko uholdeetan ere 

lagundu zuten, eta hori guztiagatik Gurutze Gorriko zilarrezko domina jaso zuten. 

Arciniega y Aurrecoechea, S.A. enpresak monumentu xume bat eraikitzeko 

baimena eskatu zuen zoritxarreko aire-istripuaren biktimen omenez, Vista 

Alegreko hilerriaren 30. etxadian kokatzen dena. Erakundeek eta agintariek ez 

zuten eragozpenik jarri eta, xumea izan arren, emozioz betetako monumentua 

da, Euskal Herriko historia berriaren gertaera tragikoenetako baten memoria 

gordetzen baitu.  

 

 

21. irudia. Oiz mendiko istripuaren oroimenerako 
monumentuaren planoak.Bilbao Zerbitzuak erakundearen 

funtsetk. 
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8.3 2007/52EKO LEGEA BETE BEHAR DUTEN MONUMENTUAK (MEMORIA 
HISTORIKOAREN LEGEA) 

Memoria Historikoaren Legea onartzeak aldaketa esanguratsuak ekarri 

zituen Estatu osoan. Lege honen bidez eskubideak onartzen eta zabaltzen dira eta 

Gerra Zibilean eta Diktaduran jazarpena edo indarkeria jasan zutenen aldeko 

neurriak ezartzen dira.  

Vista Alegreko hilerrian lau hileta-monumentu daude lege hori betetzearen 

aginpean: Mausoleo Kripta, hasiera batean 1936ko hamarkadan Bilboko espetxe-

ontzietan lapurretetan eraildako pertsonen hilobi gisa eta 1973ko espetxeetan 

eraildako pertsonen hilobi gisa eraikia zena.  

Bigarrena, Bilbon matxinatutako armadan borrokatu ziren hildakoak 

ohoratzeko soldaduen Panteoia edo Oroimen Monumentua da. 

Hirugarrena, 1936an Euzkadiko Herri Auzitegiak zigortutako presoak 

fusilatu zituzten horma da, orain apainduta beraien oroimenean.  

Eta, azkenik, 1937ko ekainaren 19tik aurrera auzitegi frankistek zigortutako 

pertsonak fusilatu zituzten horma.  

8.3.1 KRIPTA MAUSOLEOA 

1936an eta 1937an Bilboko espetxe-ontziei eta espetxeei egindako 

erasoetan eraildako pertsonak lurperatzeko eraiki zen. Matxinatutako armadaren 

aurrera egiteak Alemaniako eta Italiako abiazioaren laguntzarekin beste gerra 

22. irudia. Oiz mendiko istripuaren oroimenerako monumentuaren 
argazkia. Biilbao Zerbitzuak erakundearen funtsetik.  
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mota bati bidea eman zion: erabateko gerra, biztanleria zibilaren aurkako 

bonbardaketak haren ezaugarrietako bat izanez. Hauek Bilbotik eta inguruetatik 

hedatu ziren, erabateko gerra sortuz, non biztanleria zibilaren bereizi gabeko 

sarraskia lehentasunezko helburu bihurtu zen matxinatuentzat, garaiko 

bitartekorik onenak zituztenak eta ondoan armada onena zutenak, alemaniarra. 

Garai honetan zehar, espetxeei erasoak gertatu ziren, hiribilduko biztanleen 

mendeku jarrera bat izan zena matxinatuek eta euren aliatuek egiten zituzten 

basakerien aurrean.  

 

59. irudia. Kriptaren eraikuntza. AMB-BUA. Bilboko Udalaren Funtsa 01_002460 

1936ko irailaren 25ean eta urriaren 2an zehar bi espetxe-ontziei eraso 

zieten, Cabo Quilates eta Altuna Mendi. Hauek itsasadarrera lotuta zeuden eta 

erasoak pertsona armatuek egin zituzten, eta Errepublikaren araudi juridikoaren 

arabera hainbat delitu egiteagatik ontzi horietan giltzapetuta zeuden eskuineko 

ideologiako pertsonak hil zituzten.  

1937ko urtarrilaren 4an, Euzkadiko behin-behineko gobernuaren 

agintaldian, erasoak Larrinagako, Casa Galerako, El Carmeloko komentuko eta Los 

Angeles Custiodios komentuko espetxeetan egin ziren eta kasu honetan 200 

pertsona baino gehiago hil zituzten. Bai espetxe hauten zeuden pertsonek zein 

espetxe-ontzietan zeudenek, garaiko araudi juridikoaren bermeak zituzten; 

guztiak buruzagi politikoak ziren eta matxinatutako armadari sinpatia ideologikoa 

egozten zitzaien pertsonak ziren.  

1937ko ekainaren 19an armada frankistak Bilbo indarrez hartu eta gero, 

Udal Kudeaketa Batzordeak, agintari militar ez demokratiko berriek izendatua, 

Kripta Mausoleoaren eraikuntza onartu zuen, Esteban Calle Iturrino elizgizonak 

proposatuta. Azken honek FET eta JONS (Falange Española Tradicionalista y 

Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) diktaduraren alderdi bakarraren agintari 

nabarmena izan zen. 
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Frankisten arabera Mausoleo hura eraikitzeko helburua “Jainkoari eta 

aberriari beraien bizitzaren zerbitzua eman zietenei, gure herriaren saminerako 

burutu ziren hilketa kontaezinen martirrei ohore egitea zen”; hau da, frankistek 

kripta sinbolo gisa eraiki nahi zuten eta hildakoak martir bihurtu nahi zituzten, 

euren kausa eta politika errepresiboak eta sarraskiak justifikatuz. Frankisten 

erretorika eta sinbologia jarraituz, Mausoleoan domeinu gorri-separatistan hil 

zituzten guztiak lurperatu zituzten.  

Gorpuen ehorzketarako xedatutako arauak espetxeetan “beren 

abertzaletasun handiagatik, Jainkoarengan eta Espainiaren destinoan duten fede 

haustezinagatik” eraildako pertsonak aipatzen zituzten. Bere patria maitearen 

holokaustoan bere bizitza eskaini zuten martirrak ere barne hartzen zituen.  

Ondoren Mausoleoaren barruan lurperatu ahal ziren hildako motak zabaldu 

ziren. Udalak udalerri honetan edo handik kanpo eraildako biktima guztien 

senideak kriptan ere lurperatu zitezkeela erabaki zuen.  

Hainbat kategoria ezarri ziren kripta horretara mugitu ahal izateko:  

A. Bilbon, jurisdikzio-barrutian edo handik kanpo, Bizkaian edo 

iparraldean, eraildako naturalak eta bizilagunak, Mugimendua hasi 

zenean hemen bizi baziren eta jazarpena saihesteko ihes egin bazuten. 

B. Aurreko puntuan adierazitako baldintzetan dauden Bilboko 

bizilagunak, naturalak izan ez arren. 

C. Beste herri batzuetakoak izan arren, beren eguneroko lana Bilbon 

zuten eta beren sinesmen edo ideiengatik hirian erail zituztenak. 

D. Bilbon jaioak, nahiz eta hemen ez bizi eta ez lan egin, krimena Bizkaiko 

Probintzian egin bazen baldintza bakarrarekin. 

Baimendutako hildako-motak zabaltzearen ondorioz, Euzkadiko Herri 

Auzitegiak matxinada militarreko eta traizioko delituengatik zigortutakoak sartu 

ziren. Gainera, militante sozialistekin izandako liskar batean hil zen Espainiako 

Alderdi Jeltzaleko militante bat lurperatu zuten. 

Beraz, euren ideologia afinagatik eta frankisten ideologia politikoaren alde, 

erail edo ez zituzten pertsonak Kriptan lurperatu zituzten, senideek hala eskatu 

zutelako. Gaur egun, mausoleoan 298 pertsonen gorpuzkiak lurperatutak daude. 

Horietako gehienak, 231, espetxeei eta espetxe-ontziei egindako erasoetan 
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hildako pertsonak dira, baina ez guztiak. 47k beste hil edo fusilatu zituzten beste 

udalerrietatik ekarri zituzten, 5en heriotza-arrazoia ezezaguna da, 14k Euzkadiko 

Herri Auzitegiak zigortutako pertsonak dira eta lehen aipatutako indarkeria 

politikoagatik hildako pertsona bat.  

Mausoleoaren eraikuntzarako proposamena 1973ko azaroaren 17an onartu 

zen, eta hilerriaren erdian kokatuta egongo zen, sarreran, eraikin nagusiaren, 

kaperaren eta galerien behealdean. Aukeratutako materialak kalitatekoak izan 

ziren eta gastuetan ez zuten erreparatu.  

Monumentua Manuel I. Galindez arkitekto bilbotarrak diseinatutako 

eraikina da, hilerriaren erdian kokatuta. Zulatutako zuloa da, ikaragarria, baina 

lan hori ez dago arkitektoaren arkitektura-lanean jasota, ez aitortuta ere; beraz, 

ez dirudi interes berezikoa denik. Gainera Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen 

Zentroaren Katalogoak ez du barnean hartzen.  

Mausoleok jatorrian bi inskripzio zituen, lehenengoa marmola leunduta 

dagoen eraikinaren goialdean: “Bilboko martirrei”. Inskripzio hau “Bilboko 

Udalerria/Cementerio Municipal” inskripzioagatik aldatu zen, eta hiribilduaren 

armarria gehitu zitzaion erdian. Ezabatze hori 1989an onartu zen Hileta 

Zerbitzuen eta Hilerrien Udal Erakundearen Administrazio Kontseilua. Hala ere, 

gainerako inskripzio ia guztiak aldatu egin dira gizartearen eskakizunak betetzeko 

eta Memoria Historiakoaren 52/2007 Legea betetzeko.  

 

60. irudia. Kriptaren goiko partea. AMB-BUA. Bilboko Udalaren Funtsa. 01_009972 
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61. irudia. Kriptaren goiko parteko inskripzioaren aldaketa. Funtsa propioak. 

Mausoleoaren irekieraren ondoren, bukatzeko lanak egiten jarraitu zituzten 

arren, Udalak 1940ko uztailaren 13ko Bilkuran sarrerako ateburuan ondorengo 

inskripzioa gehitzea akordatu zuten: “Isiltasuna eta otoitza, eredua ohoratzea, 

imitatzen laguntzea”.  

Azkenean, inskripzioa aldatu zen eta azken eguneratzean ondorengoa zioen: 

“BILBOTARRAK!, ISILTASUNA ETA OTOITZA EREDUA OHORATZEN DUTE 

IMITATZEN LAGUNTZEN DUTE”. Inskripzio hau 2017ko uztailean kareharrizko 

plaka itsu batekin estali zuten. Plaka hori gainerako fatxadaren antzeko material 

eta kolorekoa zen.  

 

62. irudia. Kriptaren goiko parteko inskripzioa. Funtsa propioak.  

Gorpuzkiak 1938ko irailaren 8tik aurrera mugitzen hasi ziren; gehienak urte 

horretan atera zituzten lurretik, 247pertsona; nahiz eta hurrengo urteetan beste 

aldaketa batzuk egon ziren: 1939an zazpi pertsona, 1940an hogeita hamahiru 

pertsona, 1941ean pertsona bat, 1943an bi pertsona eta 1948an pertsona bat.  
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Kripta espetxe-ontziei egindako erasoaren urteurrenaren datan egin zen, 

1938ko irailaren 25ean. Ekitaldira Diktadura frankistaren Industria Ministroa joan 

zen, Juan Antonio Suances.  

 

63. irudia. Inskripzioaren gainean jarritako plaka itsuaren argazkia. Bilbao Zerbitzuak erakundearen funtsak.  

Gainera, Udalak urtero irailaren 25ean eta urtarrilaren 4an hileta-mezak 

egitea erabaki zuen, Udalbatza bertan egonda, hiribilduko espetxe eta espetxe-

ontzietan hil zituzten martiren omenez.  

Denboran zehar Kriptak etengabeko aldaketak jasan ditu, gehienak bere 

kokapena eta diseinuak eragindako arazo nagusia konpontzeko: lurrazpiko 

eraikuntza bat denez hilerriaren aldaparen ur guztiak jasotzen ditu. Diseinu 

kaskarrak eta kokapenak momentuak hasieratik duen hezetasunaren arazo larria 

areagotzen dute, horregatik Udalak etengabe fintantzatu behar izan ditu 

mantentze-lanak arazoa konpontzen saiatzeko. Horma hilobietan ere metalezko 

gurutzeak jarri zituzten 1942-1943an eta 1944an instalazio elektrikoa berritu 

zuten.  

Hemen lurperatuta dauden pertsona gehienak Memoria Historikoaren 

Legeagatik babestuta daude; ez, ordea, baina Euzkadiko Herri Auzitegiak 

kondenatutako pertsonak; izan ere, araudi demokratiko errepublikarraren berme 

prozesalekin kondenatu zituzten, matxinada militarraren eta traizioaren 

delituengatik, eta ez beraien ideologiagatik. Indarkeria politikoagatik 1933an 

eraildako pertsona ere ez dago aipatutako lege horrekin babestuta, ideologia 

politiko ezberdineko pertsona armatuen arteko gatazka baten biktima izan zen 

eta.  

Kriptaren sarreran zegoen inskripzioa barruan lurperatutako pertsonak 

eredu bihurtzen zituen. Horietako askok matxinada militarrak eragindako gatazka 

belikoaren protagonisten alde bat irudikatzen dute. Gaur egungo 3erakundeek 
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sustatu nahi dituzten printzipio demokratikoekin bat ez datorren ibilbide politiko 

jakina jarraitu beharreko eredu bihurtzeko helburu argia du mezuak. Gainera, 

monumentuak erakunde publikoek eta diru publikoarekin mantentzen dituztela 

azpimarratzea komeni da, eta ezin dela horrelako kontraesanik onartu sustatu 

nahi denaren eta hirian ikusgai denaren artean.  

Monumentu honek Memoria Historikoaren legeak ezartzen duenaren 

kontra ez joan arren, aspimarratzekoa da frankistek hil edo fusilatu zituztenek, 

bonbardaketetan hildako zibilek, horiek guztiak berme prozesalik gabe ez dutela 

antzeko tratamendurik. Hau da, berdintasun demokratikoa bilatu beharko 

litzateke errepresioa eta indarkeria fisikoa jasan zuten pertsona guztiengan, 

bidegabekeria konparatiboa ezabatuz. Kripta hamarkadetan elementu sinboliko 

gisa erabiltzeak Bilbon hildakoen eta eraildakoen biktimen zati bat modu 

esklusiboan ohoratzea ekarri du.  

Artxibo originaletan agintari frankistek erabilitako tonu sinbolikoa agerian 

geratzen da. Kripta toki sinboliko batean kokatuta dagoela nabaritzekoa da, 

konkretuki hilerriaren patioaren erdian, sarreraren ondoren, jatorrian zegoen 

ikuspegia kendu gabe, lur azpian kokatuta baitago. Haren gainean, harlauza 

handia zegoen, non gurutze handia kokatzen da; eta gainean, lehen aipatutako 

inskripzioak: Ayuntamiento de Bilbao / Bilboko Udala, hiriaren armarriarekin. 

Sarrerako harmailadi handi bat ere badu. Barruan 340 horma-hilobi berdinak 

daude nabe baten hormak osatuz, sarreran aurrean borobiltzen direnak. 

Atzealdean aldare bat dago eta txostenetan elementu guztien garrantzi 

sinbolikoa nabarmentzen zen, beraiekin beraien ekintzak justifikatzen zuten eta.  
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Materialak nobleak dira, kanpoaldea granito grisekoa da, gurutze handian 

leundua dago; goialdean inskripzioa marmolezkoa zen bitartean, eta gainerakoa 

landua dago. Barrualdean, horma-hilobiak bereizten dituzten zintarriak 

kareharrizkoak dira, horien tapak marmol gris ilunez eginak daude eta zorua 

granito gris leunduan; atzealdean, soilik, egurreko gurutze bat duen aldare bat 

dago.  

Hildakoak martirtzat hartu ziren eta dena sinbolismo batekin apaintzen 

zuten, bere kausa justifikatzen zuena. 1938ko apirilaren lehen hamabostaldian 

senideak Udalaren Sail Nagusian eskabide xehatua aurkeztu zuten ondorengo 

informazioarekin lurperatuta izateko helburuarekin: martirren izen-abizenak, 

adina, lanbidea, jatorria, egoera zibila, heriotzaren/hilketaren lekua eta 

lurperatuta zegoen lekua eta data. Gainera, gorpuzkiak lekuz aldatzeagatik sortu 

ziren gastuak, baita gorpuzkiak gorde zituzten kutxen kostua ere, Udalak 

ordaintzen zituen, eskaera egin zuen familia txiroa bazen eta hala eskatzen 

bazuen.   

23. irudia.Kriptaren hasierako urteak. Bilbao Zerbitzuak erakundearen funtsak.  
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65. irudia. Kriptaren kanpoaldeko diseinua. Bilbao Zerbitzuak erakundearen funtsak. 

 

66. irudia. Kripta bukatuta. 1938. AMB-BUA. Bilboko Udalaren Funtsa. 01_002630 

8.3.2 SOLDADUEN PANTEOIA 

1983ko azaroaren 4an JONS-en FET-en  Fronteei eta Ospitaleei Laguntzeko 

Probintzia Ordezkaritza hiribilduko Udalari sail bat eskatu zion hilerrian gudu 

fronteetan eragindako zaurien ondorioz ospitaleetan hil ziren zauritu guztiak 

lurperatzeko. Udalak hilerriaren 20. Etxadian kokatutako sail bat eman zien.  

Beraz, monumentu hau Bilboko guduan edo Bilboko Ospitaleetan hil ziren 

eta senideak erreklamatu ez zituzten pertsonei eskaini zitzaien.  

1939an, JONS-en FET-en Fronteak eta Ospitaleak Likidatzeko Batzordeak 

Derioko hilerrian eskultura bat jartzeko eskaera egin zuen, Udalak lagatako 

esparrua mugatzeko. Eraikitako monumentua gudu-fronteetan hildako 

soldaduentzat atseden leua izango zen, hori dena frankistek beraien helburuak 
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justifikatzeko erabiltzen zuten erretorika eta sinbolismoa erabiliz justifikatuta. 

Ondorengo jakinarazpen batean, eraikina lau eskultura eta 201 gurutze izango 

zituela adierazi zuten.  

 

67. irudia. Soldaduen Panteoiaren planoak. Bilbao Zerbitzuak erakundearen funtsak 

 

68. irudia. Soldaduen Panteoiaren planoak. Bilbao Zerbitzuaren funtsak.  

Panteoi honen inaugurazio data ezin izan da ezarri, baina seguruenik ekintza 

Falangeak ez zuen, monumentuaren sustatzailea, eta ez Udalak. 1955an 209 

soldaduen gorpuzkiak lurrartu ziren, nahiz eta beranduago bederatzi familiek 

gorpuzkien leku-aldaketa eskatu.  

Lau Haizetara Gogoan erakundeak 2012an “Jainkoagatik eta Espainiagatik 

gudu-frontean hildakoak RIP” inskripzioa kentzea eskatu zuen. Udalak urte 

horretan bertan inskripzioa kentzea onartu zuen memoria errespetatzeko 

helburuarekin eta errepresioa jasan zuten guztiak duin egiteko.  

Lau soldadu estatua ere egon ziren, garailea ordezkatzen zutenak, kutsu 

militar nabarmenarekin eta matxinatutako armadaren gorespenearekin armada 
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frankistaren janzkerarekin jantzita baitzeuden, gaur egun sustatu nahi den 

ideologia demokratiko eta pluralarekin zerikusirik ez dituzten idealak goraipatuz.  

 

69. irudia. Jatorrizko soldaduen panteoia. https://bit.ly/2JVbzFF 

Gainera, protagonismoa eta sinbolismoa areagotzeko, idulkien (blokeen) 

gainean ezarrita zeuden leku pribilegiatu batean, hilerriaren bulegoen alboan. 

Hauek 2017. urtean kendu eta hilerriaren biltegi batean behar bezala gorde 

zituzten. Matxinatutako armadaren aurkako gorazarre kutsu nabarmena duen 

arren, eskultura horiek erreskatatzeko aukera dago, adituek balio artistikoren bat 

dutela zehazten badute.  

 

70. irudia. Panteoiaren eskulturak eta blokeak kentzearen argazkia. Bilbao Zerbitzuak erakundearen funtsak.  

Monumentu honen azpian lurperatutako pertsonak ez daude Memoria 

Historikoaren legearen babespean; izan ere, gudariak izan ziren, eta ez arrazoi 

politikoengatik edo Gerra Zibilean edota Diktaduran beren sinesmenengatik 

jazarpena edo indarkeria jasan zuten pertsonak. 
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Bilboko udalak hura mantentzeaz eta gastuez arduratu da, nahiz eta 

ideologia faxistak goraipatzeko elementu guztiak ezabatu diren.  

Bestalde, agintari frankistek 21. eta 22. etxadietan kokatutako soldadu 

errepublikanoei eskainitako lurperatze-lekua suntsitu izanak bidegabekeria 

konparatiboa areagotu egiten du, bizikidetza demokratikoa suntsitu zutenak 

bakarrik ohoratzen baitzituen.  

8.3.3 ALDERDI ERREPUBLIKANOKO SOLDADUEN LURPERATZE TOKIA (1937 baino 
lehen, gaur egun ez da existitzen) 

1936an Bilboko Udaletxe demokratikoak Vista Alegreko hilerriko 21. eta 22. 

etxadietan  indar armatuaren milizianoen gorpuak lurperatzea onartu zuen, 

eskualdeko fronte ezberdinetan hilda zirenak Errepublikaren Gobernuaren 

zerbitzura. Zaurien ondorioz odol-ospitaleetan hil ziren pertsonak ere gehitu 

zituzten lurperatze-toki honetan. I. Mundu Gerraren ondoren Europan sortutako 

espazio publikoen adibideari jarraituz, oroitzapenezko ehorzketa-espazio bat 

sortu nahi zen.  

Leku honetan hil ziren milizianoak lurperatu zituzten 1936ko abenduaren 

eta 1937ko maiatzaren artean. 1952. eta 1954. urteen artean (Diktaduran) 

gorpuak lurretik atera zituzten eta batzuk familiei eman zieten eta beste batzuk 

hezurtegi orokorrera eraman zituzten.  

1954tik aurrera, lurperatze toki horiek suntsitu ondoren, lursailak pertsona 

partikularrei eman zitzaizkien familia panteoiak eraikitzeko, eta, beraz ez da 

lurperatze horien arrastorik geratzen, ezta oroimenezko espaziorik ere 

Errepublikaren alde borrokatu ziren soldaduak ohoratzeko.  
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71. irudia. 21. eta 22. Etxadiak, Eneko Llorente.  

Hura eraikitzeko akordioa Bilboko udaletxean hartu zuen Gobernazio 

Batzordeak 1936. urtean. Akordioaren sinatzaileak heterogeneoak ziren, eta 

hainbat alderdi politikokoak: batzuk PSOE-koak ziren, beste batzuk EAJ-koak eta 

beste batzuk bloke antimonarkikora-Errepublikaren Ekintzara. 

Aipatzekoa da, gaur egun, bi monumentu daudela, euren sorreran, 

gutxienez, matxinatuen aldeko borrokalariak ohoratzeko helburua izan zutenak. 

Frankismoa gogorarazten edo goraipatzen zuten ia elementu sinboliko guztiak 

egokitu eta kendu diren arren, horiek Udalak mantentzen ditu; aldiz, ez dago 

Gobernu demokratikoa defendatu zutenen omenezko monumenturik, eta 

horregatik interesgarria litzateke Gobernu demokratikoa defendatuz beren 

bizitzak galdu zituztenen memoria gordetzea. 

8.3.4 1936AN ETA 1937AN EUZKADIKO HERRI AUZITEGIAK KONDENATUTAKO 
PRESOAK FUSILATU ZITUZTEN HORMA 

1944an Bilboko Udalak hilerria handiagotzea onartu zuen. Horretarako, 

lehendik zeuden harresien zati bat eraitsi behar zuen; besteak beste, 1936-1937 

urteetan Euzkadiko Herri Auzitegiak militarren matxinada eta traizio 

delituengatik zigortutako presoak fusilatu zituzten harresia, Gobernu 

demokratikoaren ordenamendu juridikoaren eta Espainiako II. Errepublika 

eratzeko prozesuaren bermeekin. 

Egoera horren aurrean, hilerriko administratzailea, 1944ko azaroaren 18an, 

udaletxera jo zuen harresiaren kontserbazioa proposatzeko. Hilerri zabalago bat 

eraiki nahi zen antzinako harresiak eraitsiz, baina administratzaileak harresi hori 

babestu nahi izan zuen, sinbologia frankistaren bidez justifikatuz; izan ere, 

gogoan izan behar zen Jainkoagatik eta Espainiagatik hildako heroien 

fusilamendua, horda gorri-separatisten biktimak izan zirenak. 
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1947an, Sustapen Batzordeak harresia egokitzeko proiektu bat proposatu 

zuen. Proiektu hori Udalak onartu zuen eta zutabe batzuek errematatu zituzten 

bi aldeetan, bai eta hari atxikitako marmolezko plaka bat ere, fusilatuen memoria 

betikotzeko inskripzioekin. 

 

 

72. irudia. Fusilamendu-hormaren dekorazioaren lehen planoak, diseinuaren idealizazioa eta errealitatea. 

Bilbao Zerbituak erakundearen funtsak.  

Gaur egun, harresiak, nabarmentzen duten bi zutabez apaindua jarraitzen 

du, eta harresi honetan fusilatuak izan ziren pertsonen izenak inskribatuak ditu, 

guztiak, bere gainean fusilatuak izan zirela dioen ebidentziarik ez dagoen arren. 

Berez inskripzioak Memoria Historikoaren Legearen aurkakoak ez badira ere, 

2017ko ekainaren 5ean kendu egin ziren, izenak dituen monumentu bat 

kontserbatzeak haren aitorpen publikoa dakarrelako, Bilboko Udalak defendatu 

nahi dituen balio eta printzipio demokratikoen defentsatik kanpo. 

Fusilatu zituzten pertsonak ez daude Memoria Historikoaren Legeagatik 

babestuta, ez baitzituzten fusilatu arrazoi politiko ideologikoengatik edo 

sinesmen erlijiosoagatik. Euzkadiko Herri Auzitegi batek zigortu zituen, 
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ordenamendu demokratiko baten barruan berariazko lege batzuei eta traizio eta 

matxinada militarrari lotutako delituengatik. Monumentuari dagokionez, Udal 

frankistak onartu eta apaindu zuen, ordenamendu demokratikoaren aurka 

matxinatu zirenak goraipatzeko eta ohoratzeko. 

Hala eta guztiz ere, harresiak ez zuen Memoria Historikoaren Legea 

urratzen, eta zituen inskripzioek ez zuten Gerra Zibila edo diktadura goraipatzen. 

Gainera, bidegabekeria konparatiborik ez dago, soldadu errepublikanoen beste 

harresi bat dagoelako. Hala ere, inskripzioak kendu zituzten. 

Agintari frankistek eraikitako elementu guztiak oso sinbolikoak dira; 

horregatik, erregimenaren propaganda-ekintza bat osatzen dute, matxinatutako 

armadak eta ondorengo gobernu frankistek 30 urte baino gehiagoan egindako 

izugarrikeriak justifikatzeko balio zuena. 

 

74. irudia. Fusilamendu-hormaren dekorazioaren jatorrizko diseinuaren bista zenitala eta albokoa. Bilbao 

Zerbitzuak erakundearen funtsa.  

 

73. irudia. Fusilatzeko hormaren gaineko jarduna. Memoria Historikoaren Legea. Bilbao Zerbitzuak 

erakundearen funtsak. 
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8.3.5 AUZITEGI FRANKISTAK KONDENATUTAKO PRESOAK FUSILATU ZITUZTEN 
HORMA (1937ko ekainaren 19tik aurrera) 

Bizkaian, matxinatuek Bilbo hartu eta berehala hasi ziren lehenengo 

hiltzeak. Faxistak Bilbon 1937ko ekainaren 21ean sartu ziren arren, Bizkaian 

hiltzeak 1937ko udaberrian hasi ziren. Hiribildua hartu eta bi egun geroago 

biztanleak fusilatzen hasi ziren. Lehenengo fusilatuak bonbardaketek eragindako 

suteak amatatzen lagundu zuten lekuko lau suhiltzaile izan ziren: Evencio Alonso, 

Fidel Irure, Fidel Iza eta Emiliano Álvarez.  

Milaka pertsona inolako bermerik gabe heriotza-zigorrera kondenatzeko 

agintari frankistek gehien erabilitako tresnetako bat epaiketa kolektiboak izan 

ziren, herritarren zati handi bat agintari berrien ideien kontrakoak ziren ideiekin 

desagerrarazteko asmoz.  

Hilketa kolektiboak laster iritsi ziren. Bizkaia Estatuko fusilatu gehien dituen 

probintzia ez bada ere, agintari frankistek sarraskitzeko jarrera izan zuten, 

errepresioa justifikatuz gure probintzia traidoretzat hartuz.  

Matxinatuen tropek eta agintariek aldarrikatutako heriotza-zigorrek ez 

zuten inolako berme juridikorik, ez zuten inolako erregelamendurik onartzen, eta 

ez zeuden prozesu estandarizatu baten barruan. 

Lehenengo asteetan zehar beraien justizia ezarri zuten lau alderdi egon 

ziren, beraz, ezin dugu modelo bakar bati buruz hitz egin. Lau zuzendaritza hauek 

gobernadore zibilek, militarrek, karlistek eta falangistek osatzen zituzten. 

Horietako bakoitzak autonomia handiz lan egiten zuen, eta beraien etsaien 

zerrendak ondo bereiziak zituzten, euren informatzaileak, borreroak eta abar, 

baina askotan euren interesak gurutzatu egiten ziren. Espainiar eskuinak, 

matxinada eta Gerra Zibilean bat egin zuten arren, talde heterogeneoa ziren. 

Horregatik, batentzat zitalkeria izan zitekeena, beste batentzat nahikoa izan 

zitekeen pertsona bat heriotzara kondenatzeko. 

Justizia ez zen existitzen eta errugabetasun-presuntzioa desagertu zen, 

lekukotasunak edo edozein motatako berriak benetakoak ziren eta erruduna 

kondenatzeko froga bezala erabiltzen ziren. Artxiboen eta sumarioen 

desklasifikazioari esker, epaileek eta militarrek milaka herritar heriotzara 

kondenatu zituztela ziurtatu ahal izan da, leporatzen zitzaizkien karguak 

kontrastatu gabe. 
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Hilketen bi fase argiak egon ziren: lehenengoa estatu-kolpetik 1936ko 

urriaren lehenengo hamabostaldira izango zen, alderdi matxinatuak errepresioa 

biztanleriaren aurka bidaltzen saiatu zenean; eta bigarrena data horretatik 

aurrera. Hainbat exekuzio-forma egon ziren eta hauek ez dute laguntzen biktima 

motak klasifikatzen: bat-batean exekutatu zituztenak, aurretik espetxetik pasatu 

ondoren epaitegitik kanpo erail zituztenak eta epaiketa sumarisimo baten ostean 

fusilatu edo kateatu zituztenak.  

Lehenengoen artean hainbat azpitalde daude; hala nola, borrokaren 

hauspoan fusilatutakoak, inolako begirunerik gabe atxilotu eta exekutatu 

zituztenak, eta gerran parte hartu gabe atzeguardian izan zirenak.  

Bizkaian, exekutatutako gehienak epaituak izan ondoren izan ziren. Epaiketa 

horiek ez ziren guduaren abiaduretan oinarritzen, baizik eta gehienek 

Errepublikaren garaian izandako gertaerak epaitzen zituzten. Askok motibazio 

ideologiko batean oinarritzen ziren, beste batzuek, ordea, Eusko Jaurlaritzako 

kudeaketan eta konfigurazioan zuten erantzukizuna epaitzen zuten.  

Epaiketen sententzia Falangearen ikerketa bulegoetan idazten zituzten 

txostenetan oinarritzen zen hein handi batean. Horietako gehienak 

subjektibotasunez kargatuta zeuden, eta hauek epaia erabakitzen zuten, hau da, 

bizitza ematen edo kentzen zuten.  

Matxinatutako armadak hiribilduan sartu zirenean beraien etxeetatik beste 

probintzietara ihes egin zuten pertsonak, adibidez, Gipuzkoatik Bizkaiara joan 

zirenak, hasieran susmagarri bihurtu ziren eta gero kondenatuak.  Falangearen 

agintariek era guztietako trikimailu erabili zituzten bilatzen eta atxilotzen ari 

zirenak atxilotzeko eta exekutatzeko. Exekuzioen artean, mendeku kutsu handia 

egon zen, fronteko borroketan izandako heriotzak, fusilatuekin eta exekutatuekin 

konpentsatu ziren.  

Gerra kontseiluak Erregimen frankistak Espainiako Estatuko ehunka mila 

herritar zigortzeko aukeratu zuen tresna bihurtu ziren. Epaitegi militar bat buru 

zuten epaiketak ziren, eta oso azkar egiten ziren, bai exekuzioan bai gauzatzean. 

Epaiketa horien presak jada azpimarratzen du zuten berma txikia; gainera, hori 

areagotu egiten zen errudunaren defentsa militar bati zegokiolako.  

Epaimahaia presidentea, hiru mahaikide, hizlaria eta defendatzailea osatzen 

zuten. Presidentea teniente-koronel bat izan ohi zen eta mahaikideak eta hizlaria 

kapitainak, tenienteak edo alferizak izan zitezkeen. Horietako askok ez zuten 
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inolako titulazio akademikorik eta erregimen frankistak epaimahaiaren kide 

baten bat titulazio juridikoa izan zezan eskatzen bazuen ere, ez zen beti horrela 

gertatzen. Gainera, hiru, lau edo bost soldadu edo kabu idazkari bezala lan egiten 

zuten, horregatik ondorioztatu dezakegu epaiketa hauen inpartzialtasuna oso 

baxua zela.  

Epaiketa hauetan ezartzen zen araudia Zuzentasun Militarraren Kodea zen, 

erruztatuko gehienak pertsona zibilak izan arren. Errepublikanoen aurkako 

salaketak lau atal nagusitan biltzen ziren: matxinada militarra, matxinadari 

laguntzea, matxinadari atxikitzea eta matxinada goratzea. Denbora aurrera egin 

ahala, salaketa horiek zabaltzen joan ziren, baita “matxinadarako proposamena” 

terminoa agertu zen. Azpimarratu behar da errepublikanoak ez zirela inolako 

matxinadaren parte izan, indarrean zegoen legezkotasuna defendatzen baitzuen.  

Estatu kolpearen eta errepresioaren zilegitasuna, epaiketa gehigarriena 

bezala, Armadaren 1878ko azaroaren 29ko Lege Eratzailea izan zen, Bigarren 

guda Karlista amaitu eta gutxira aldarrikatu zena. Zehatzago, lege horren bigarren 

artikuluan esaten zen aberria kanpoko zein barruko etsaiengandik babestu behar 

zela. Lege haren Justizia Militarraren Kodea 1890ean aldarrikatu zen, eta 1936tik 

aurrerako epaiketa sumarisimo guztien oinarria izan zen. 

Kode Militarrak erantzukizun kontzeptuan eragin zuzena zuen, eta epaileek 

minutu gutxiren buruan erabakitzen zuten delituaren kalifikazioa, askotan 

salatzaile baten deklarazioa bakarrik jasoz. Epaiketa sumarisimoen aplikaziorako 

eskuindarren deriba 1934ko urritik zetorren; data honen eta 1936ko otsaileko 

hauteskundeen artean, grebalarien aurkako 2.000 gerra-aholku ireki zirela esaten 

da. 

Garai horretan epaitutako euskaldunak Iruñeko espetxe probintzialetan edo 

Basurtuko kuartelean zigortu zituzten. Akusazioak ia berdinak izan ziren 

frankismo garaian: matxinada militarra, matxinadarako laguntza eta 

matxinadarako kitzikapena. Baina lehen esan dugun bezala, epaileek elementu 

batzuk gehiago sartu zituzten zerrenda horretan, matxinada militarra antolatzeko 

konspirazio gisa. 

Estatu-kolpetik aurrera, defendatzaileak militarrak soilik izango ziren eta 

epaitua ez zuen inolako aukerarik defentsa hautatzeko. Tortura lehenengo plano 

batera pasatu zen eta gertakari iraultzaileak ia ez zuten izan epaiketetan 

presentziarik.   
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Kitzikapenagatiko egozpenak beste hirurak baino zehatzagoak ziruditen, 

atxikipena, matxinada edo laguntza. Egindako egozpen asko ez ziren benetakoak 

eta ez ziren ezer sendoan oinarritzen; izan ere, erregimeneko epaile txotxongilo 

batzuen mendeku jarrerak eta itsutasunak iruzkin hutsak, benetakoak edo 

asmatuak, pertsona bat heriotza-zigorra ezartzeko nahikoa egitate bihurtzen 

zituen. Irainak, lapurretak, kontrabandoa, iruzurrak eta abar jurisdikzio 

militarraren eskumenekoak izatera pasatu ziren, eta horrek eguneroko bizitzako 

armadaren erabateko kontrola eragin zuen. Emakumeak armadatik baztertuta 

zeuden arren, Zigor Kode Militarra ere pairatzen zuten. 

Zigortuak gerra-kontseilu batean biltzen ziren, eta urtero zenbatzen ziren, 

plazaren eta zenbaki baten arabera, epaileek kasuak sailkatu ahal izateko 

kondenatuak izango ziren pertsonen kopuruaren aurrean. Gerra-kontseilu 

horietan bildutako pertsonei delitu oso desberdinak egozten zitzaizkien, eta 

kontseilu batzuetan ehundik gora atxilotu ere izan ziren. Kasu hauetako askok, 

azkenean, errudunak hiltzera kondenatu zituzten arren, lan behartuetara 

kondenatuak ere egon ziren, eta, teorian, hain larriak ez ziren delituei, kopuru 

handi bateko isunak jartzen zitzaizkien. Nahiz eta kondenatua exekutatua izan, 

kasu askotan, exekuzioak ez zuen familia kondenatuaren delituengatik isuna 

jasotzetik libratzen.  

Lehen aipatutako txostenak askotan kontraesankorrak ziren, ez baitziren 

erakunde berak bakarrik egiten, eta askotan txosten horiek egiten zituztenak ez 

zeuden koordinatuta eta ez zuten bertsio bera ematen. Lekukoek oso ondo 

testifikatu eta neurtu behar zituzten hitzak, hurrengo kondenatuak izan 

zitezkeelako. 

Eusko Jaurlaritzak Parisen zuen egoitza 1940ko ekainean okupatu zuten, eta 

haren funtsak Gestapo naziak konfiskatu zituen. Artxiboak Espainiako 

inteligentzia zerbitzuetara bidali ziren, armadaren menpe baitzeuden. 

Atzemandako gutun gehienak EAJko buruzagi Juan de Ajuriaguerrari zuzenduak 

ziren, eta Santoñako edo Duesoko espetxeetako presoenak ziren, Santoñan edo 

Vista Alegreko hilerrian exekutatu zituztenak. Biktimak ezkerreko 

erakundeetakoak zein erakunde abertzale/nazionalistetakoak ziren. Artxiboetan 

ez dago aurrez epaiketarik egin gabe exekutatutako milaka lagunen arrastorik. 

Baina informazio iturri baliotsua da, espetxeetan, kontzentrazio esparruetan, 

nortzuk exekutatu zituzten edo espetxe ezberdinetara eraman zituzten presoen 

bizi-baldintzak jakiteko aukera ematen baitigu.  
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Pertsona askok, bizitzako azken unean, erlijioari eusten zioten beren 

bizitzako azken uneetan euskarri gisa, eta ausardia (ez zentzu txarrean) azken 

uneetan nabarmentzen zen. 

Bizkaian presoak hiltzeko leku garrantzitsuena Vista Alegreko hilerria izan 

zen. Bizkaiko probintzia matxinatuen eskuetan erori zen azkena izan zen eta 

probintziako exekuzioen erdia baino gehiago Derion egin ziren, Euzkadiko Herri 

Epaitegia hileta-zigorra ezarri zien pertsonak exekutatzeko leku berdina. 

Kalkuluen arabera, guztira 490 pertsona baino gehiago exekutatu zituen armada 

frankistak, nahiz eta 192 pertsonaren memoria erreskatatu den hilerriko 

hormaren aurka. Horregatik komeni da sakontzea eta ikertzea, gainerakoen 

memoria erreskatatzeko. 

Exekutatuak barruti barruko hobi komunetara botatzen zituzten, eta, 

hasiera batean, agintariek ez zuten inolako eragozpenik jartzen hildakoen 

gorpuzkiak familia-panteoietara eramateko. Gainera, fusilatuen izenak egunero 

iragartzen zituen prentsak, eta, horri esker, familiek jakin zezaketen haien zortea. 

Zazpi aldi handitan, 1947ko ekainean, 1948ko urtarrilean, 1949ko otsailean 

eta martxoan eta 1950eko urtarrileam, eraman ez ziren eta hobi komunetan 

jarraitzen zutenen gorpuzki gehienak hilerriko hezurtegira bota zituzten. 

Hezurtegi nagusira bota aurretik egindako lekualdaketen artean Juana Mir 

kazetaria zegoen. 

Mobilizatu ziren familiek exekutatu batzuen gorpuak beren herriko 

hilerrietan pausatzea lortu zuten. Salbuespen gisa, Muskizko alkatea, Leandro 

Barquín Ruiz, bere herrian lurperatu zuten, hilerriko hormetan fusilatu ondoren. 

Lehen esan bezala, lau suhiltzaileak eta Carabinerosen gorpuko teniente 

koronel bat izan ziren lehenengo bost exekutatuak: Evencio Alonso González, 

Fidel Iza Usabel, Fidel Irure Aguirre, Emiliano Álvarez Moreno y Juan Cueto, 

karabineroen gorputzeko teniente koronela. Azken hori Eusko Armadako burua 

izan zen Bilbon batailoi ugarik ihes egin zutenean. Errepublikanoen Estatu 

Nagusiak Juan Cueto izendatu zuen Bizkaiko hiriburuan azken posizioen 

arduradun, Jose Guivelondo infanteria tenientearekin batera zubiak hegan egiten 

ari ziren bitartean. 

Juan Cueto Ibañezen aurkako sumarisimoa garai hartan Euskal Herrian egin 

zirenen artean azkarrena izan zen. Ekainaren 19an eta 20an atxilotu zuten 

epaitua, 24an exekutatu eta 1937ko ekainaren 25ean lurperatu zuten. 
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Mugimendu Nazionalaren hasieran Espainiako Errepublikaren laguntzaile 

kargua betetzen zuela leporatu zion auzitegiak, askatasunaren armadatzat jotzen 

zutenarekin bat egin beharrean; eta Defentsa Ministerioko agregatuaren kargua 

betetzen jarraitu zuen Madrileko Gobernuari zerbitzu hobeak egiten zizkiola 

pentsatzen baitzuen. Gobernadore Militarrari zuzendutako eskutitzetan Gobernu 

Errepublikanoarekin erabat lerrokatuta egon zen, eta ideia errebeldeen 

propaganda egitea inprenta bidez ere leporatu zitzaion.  

Gertaera harrigarria, edo agian ez hainbeste auzitegiaren epaileek izandako 

mendeku jarrera zela eta, Zigor Kode Zibilaren arabera epaitu zutela izan zen, 

bere eginbeharrarekin betetzen ari zela alegatu ez zezan. Derion hil zuten beraien 

alegazio propioetan bakarrik oinarrituz.  

Vista Alegreko hilerriko azken fusilatuak Ignacio Zugazaga Gorordo, 1943ko 

martxoaren 11n, Sebastián Larrea Laurodogoitia eta Julián Anchía Uribiganecoa, 

urte bereko urriaren 16an, izan ziren. Larrinagako espetxetik zetozen eta beraien 

gorpuzkiak Derioko hezurtegira pasatu ziren hamar urte beranduago. Zugazaga 

1940an errudun jo zuten eta heriotza zigorra ezarri zioten Cabo Quilatesen 

espetxeetako guardia izateagatik. Larreari 1934an atxilotuta egon zela gogorarazi 

zioten, eta 1936an Sestaoko hainbat pertsona seinalatu zituela eta hil egin 

zituztela. Beste hiru hilketak ez zuten gerrarekin zerikusirik izan: hiru exekutatuak 

epaituak izan ziren Abadiñoko industrialari bat bahitzeagatik. Horiek erreskate 

bat eskatu zuten eta, ez zietenez ordaindu, industrialaria hil zuten. Guardia Zibilak 

atxilotu zituzten eta Zigor Kode Zibilaren arabera epaitu zituzten, heriotza zigorra 

ezarri zieten eta hiru aste beranduago exekutatuak izan ziren. Laugarren 

kondenatu bat Frankok barkatu zuen.  

Erregistro zibilek ez dute hilerrian hildako pertsonen heriotzaren zergatia 

azaltzen, baina La Gaceta del Norte, iparraldeko hemeroteka garrantzitsuenetako 

bat, hilerri beraren dokumentazioa, epaiketa judizialak eta kanposantuko 

heriotzen liburua bai jasotzen dituzte.  

60ko hamarkadan, Vista Alegre hilerriko perimetroko hormetan hil hobiak 

eraiki eta instalatu ziren, harresiaren zati bat, 50 metro ingurukoa, eraiki gabe utzi 

zen arren. 1937ko ekainaren 19tik aurrera auzitegi militar frankistek inolako 

berme prozesalik gabe kondenatutakoak fusilatzen zituzten harresiaren zati bat 

da. Ezin izan da zehaztu noiz hasi ziren senideak eta hurbileko pertsonak loreak 

horman uzten; agian, horregatik, diktadura garaian administratzaileek erabaki 

zuten toki horretan nitxorik ez eraikitzea. 
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Josu Ortuondo alkate zela, 1998 eta 1999 artean, Bilboko Milizianoen 

Elkarte Sozialistaren ekimenez, inaugurazio-ekitaldian Eduardo Uriarte 

alkateordea zegoela, hileta-zerbitzuak kudeatzen zituen sozietate pribatuak, 

honako inskripzio hauek zituen plaka bat jarri zuen: “O, oihuak etxeen gainetik 

sentitzen ziren! (Garcia Lorca). Zuen kide miliziano sozialistek ez zaituzte inoiz 

ahaztuko. Euskal Herriaren askatasunaren eta justiziaren defentsan fusilatutako 

gure kideen oroimenari, bakearen eta tolerantziaren etsaiengatik”. Eta beste bat 

honako inskripzioarekin: “Lehenik miliziano izan nintzen, bihotz bat haizean, fusil 

bat eskuan nuela (Rafael Alberti)”.  

 

75. irudia. Fusilatutako errepublikarrak oroitzeko plakak. Bilbao Zerbitzuak erakundearen funtsak.  

Elementu horiek pertsonek hildakoak gogoratzeko eta ohoratzeko duten 

beharrari erantzuten diote, nahiz eta, kasu honetan gertatzen den bezala, gerra 

zibil baten ondorio izan. Ez du urratzen Memoria Historikoaren Legearen artikulu 

bakar bat ere, horrek ez duelako behartzen oroitzapenak ezabatzera. 

Bestalde, bando bakoitzeko fusilatuentzako harresi bat dagoenez, 

soldaduen panteoi bezala ezagutzen denarekiko konparaziozko bidegabekeria 

bera ez dela gertatzen ondoriozta daiteke. 

Jarduketa txiki bat egin zen horman, eta lekua banakatu zen, hormaren 

aurrean hiru zuhaitz landatuz eta zutoin batzuen bidez markoztatutako zolata bat 

eginez, baita kate apaingarri bat ezarri zen. 

Horma horrek eta besteak ez dute inolako titulartasunik, eta, beraz, Bilboko 

Udalarenak dira. 
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76. irudia. Fusilamendu-hormaren argazkia, doikuntza-jarduerari ekin aurretik eta ondoren. Bilbao Zerbitzuak 

erakundearen funtsak.  
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Zbk

. 

Izen-abizenak Data Jatorria Beste datu batzuk Fitxateg

ia 

1 Evencio Alonso González 1937-06-24 Bilbo Suhiltzailea  

2 Fidel Iza Usabel 1937-06-24 Bilbo Suhiltzailea  

3 Fidel Irure Aguirre 1937-06-24 Bilbo Suhiltzailea  

4 Emiliano Álvarez Moreno 1937-06-24 Bilbo Suhiltzailea  

5 Juan Cueto Ibáñez 1937-06-24 Bilbo Karabineroen gudari-taldearen teniente koronela eta 

Euskal armadaren buruzagia izan zen Bilbon batailoi 

ugarien ihesaren ostean. Errepublikar Estatu 

Nagusiak Juan Cueto Bizkaiko hiriburuaren azken 

kokapenen arduradun izendatu zuen, José 

Guivelondo infanteriako tenientearekin batera 

zubiak lehertzen zituzten bitartean. 

ANV 
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Juan Cueto Ibañez-en aurkako epaiketa kriminala 

garai hartan Euskal Herrian egin zirenen 

bizkorrenetarikoa izan zen. Ekainaren 19an atxilotu 

eta 20an epaitu zuten, 24an hil zuten eta 1937ko 

ekainaren 25ean lurperatua izan zen. 

6 Manuel Garate Lersundi 1937-07-21 Azkoitia  AIS 

7 Rafael Alonso Abadía 1937-08-03 Bilbo  ANV 

8 Hipólito Álvarez Urrutia 1937-08-05 Busturia  AIS 

9 Florencio Bilbao Aguirre 1937-08-05 Busturia  AIS 

10 Doroteo Calzada Ispizua 1937-08-05 Busturia  AIS 

11 Andrés Ciarreta Urrutia 1937-08-05 Busturia  AIS 

12 Ramón Ciarreta Urrutia 1937-08-05 Busturia  AIS 
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13 Demetrio Lecumberri 

Inchaurraga 

1937-08-05 Busturia   

14 Feliciano Bilbao 1937-08-? Busturia Ezkonduta, 8 seme-alaba, errepublikanoa, Derion 

atxilotu zuten  bizi zen etxearen jabeak salaketa jarri 

ziolako, aurretik alferrik saiatu baitzen auzibidetik 

kanporatzen. 35 urte. 

ANV 

15 Román Cearreta 1937-08-? Busturia Ezkonduta, 3 seme-alaba, lekuko EAJko burua, 40urte ANV 

16 Críspulo San Miguel 1937-10-15 Erandio Ezkonduta, hainbat seme-alaba, sozialista, 42 urte. ANV 

17 Jesús Zabala Iriondo 1937-10-15 Begoña Lekuko EAJko zuzendaria, ELA elkartearen kidea, 39 

urte 

ANV 

18 Antonio Prieto Abad 1937-12-13 Donostia  AIS 

19 Hipólito González 

Mijangos 

1937-12-14 Sestao  AIS 
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20 Cecilia Iridin Garabieta 1937-12-14 Basauri  AIS 

21 Sotero Miranda San 

Vicente 

1937-12-14 Donostia  AIS 

22 Sebastián Vicente 

Álvarez 

1937-12-14 Irun  AIS 

23 Valeriano Beorlegui 

Lacunza 

1937-12-14 Donostia  AIS 

24 Heliodoro Blázquez 

Ramiro 

1937-12-15 Zarautz Ezkonduta, seme bat, lekuko UGTko zuzendaria, 

ebanista, 38 urte 

ANV 

25 José María Arruabarrena 

Mayoz 

1937-12-15 Zarautz Ezkongabea, komunista, ebanista, 41 urte ANV 

26 José María Amadoz 

Aguinaga 

1937-12-16 Iruñea  ALT 
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26 José María Azcarraga 

Mozo 

1937-12-16 Aramaio  AIS 

27 Leocadio Bustamante 

Díaz 

1937-12-16 Tolosa  AIS 

28 Progreso Marcano Pastor 1937-12-16 Eibar  AIS 

29 Guillermo Minguito 

Marina 

1937-12-? Bilbo  ANV 

30 Joaquín Arruabarrena 

Mayoz 

1937-12-16 Zarautz  AIS 

31 Antonio Izaguirre Epelde 1937-12-17 Azkoitia  AIS 

32 Félix Larrañaga Arrese 1937-12-17 Eibar  AIS 
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33 José Antonio Zabaleta 

Peñagaricano 

1937-12-17 Zumarraga  AIS 

34 José Luís Arenillas 

Ojinaga 

1937-12-18 Bilbo  AIS 

35 Sebastián Chinchurreta 

Corta 

1937-12-18 Zarautz  AIS 

36 Luis Vicente Espinosa 1937-12-18 Donostia  AIS 

37 Domingo Vitoria Gonzalo 1937-12-18 Errigoitia  AIS 

38 Heliodoro Patricio Jorge 

Laca 

1938-01-08 Barakaldo Ezkonduta, 4 seme-alaba (1 hil ostekoa), sozialista, 35 

urte, eraso-guardia, Meabeko tenientea (batailoi 

sozialista). 

Iturri ofizialetan Larrinagako espetxean fusilatua 

bezala ageri arren, bere alabak, Maria Teresa Jorge 

AMAB y 

ANV 
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Regaña, eta ilobak, Maite Canedo Jorge, Derion 

fusilatua izan zela konfirmatu zuten. 

39 Tomás Acereda Madaria 1938-01-09 Arteaga  AIS 

40 Luis Cinecias Condado 1938-01-09 Sestao  AIS 

41 Víctor Echaniz González 1938-01-09 Muskiz  AIS 

42 Gerardo Martín Aramayo 1938-01-09 Gasteiz  AIS 

43 José Vela Cabrerizo 1938-01-09 Gueñes  AIS 

44 Daniel Pérez del Val 1938-01-09 Donostia  AIS 

45 Federico Uribeondo 

Anguita 

1938-01-09 Sestao  AIS 

46 Javier Aguirre 1938-03-11 Ondarroa  ANV 
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47 ¿? Aguirregaviria 1938-03-11 Portugalete Fronte Popularraren kidea, Alderdi Komunistako 

alderdikidea 

ANV 

48 Benito Celaya 1938-03-11 Ondarroa  ANV 

49 Fabián Gutiérrez García 1938-03-11 Bilbao Alderdi Sozialistako alderdikidea, Meabeko batailoiko 

tenientea, 43 urte 

ANV 

50 Trino Aguirre Gómez 1938-03-12 Eibar Euzkadiko armadako tenientea, irakaslea, 25 urte CDMHS 

y ANV 

51 Práxedes Santa María 

Expósito 

1938-03-12 Bilbao 41 urte, 3 seme-alaba ANV 

52 Pedro Aguirregaviria 

Onaindia 

1938-03-12 Ortuella ELAko alderdikidea, lekuko EAJko zuzendaria, 

ezkonduta, seme bat, 28 urte 

CDMHS 

53 Leoncio Alonso Bravo 1938-03-12 Santoña 22 urte CDMHS 
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54 Teodoro Alonso 

Gutiérrez 

1938-03-12 Barruelo-

Palencia 

37 urte, 2 seme-alaba CDMHS 

55 Constantino Alonso Ruiz 1938-03-12 Terminin-

Santander 

40 urte CDMHS 

56 Quintín Alonso Vicario 1938-03-12 Barruelo-

Palencia 

48 urte, 4 seme-alaba CDHMS 

57 Eduardo Martín Aguirre 1938-03-12 Siñano  ANV 

59 José Ma Aranguren 

Odriozola 

1938-03-12 Azpeitia UGTko alderdikidea, 30 urte CDMHS 

y ANV 

60 Anastasio Arnaiz Martín 1938-03-12 

/1938-03-02 

Durango Alderdi Sozialistako eta UGTko alderdikidea, polizia, 

31 urte 

CDMHS 
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61 Jacinto Baltasar Pajes 1938-03-12 Gueñes Fronte Popularrako eta Herriko Etxearen burua, 

Alderdi Sozialistako eta UGTko alderdikidea, 

ezkonduta, hainbat seme-alaba, 59 urte 

CDMHS 

62 Alberto Barandica Arana 1938-03-12 Algorta EAEko alderdikidea, Eusko Indarreko gudaria, 

ezkonduta, 23 urte 

CDMHS 

63 Eutimio Baro Regúlez 1938-03-12 Lezana-Burgos UGTko alderdikidea eta Lezanako alkatea, 54 urte CDMHS 

y ANV 

64 Ángel Calleja de la Hoz 1938-03-12 Karrantza-

Ramales 

Alderdi Sozialistako eta UGTko alderdikidea, 46 urte CDMHS 

y ANV 

65 Valentín Crespo Isla 1938-03-12 Vivanco- Mena 47 urte CDMHS 

y ANV 

66 Julio Díez Balbuena 1938-03-12 Barakaldo Alderdi Sozialistako etaUGTko alderdikidea, 52 urte, 

3 seme-alaba 

CDMHS 

y ANV 
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67 Teófilo García López 1938-03-12 Bilbo 30 urte CDMHS 

y ANV 

68 Ildefonso Gómez Díez 1938-03-12 Bareyo-

Santander 

33 urte, 3 seme-alaba CDMHS 

69 Antonio González Olayo 1938-03-12 Bergara UGTko alderdikidea, UHP (Uníos Hermanos 

Proletarios) batailoiko milizianoa, ezkonduta, 6 seme-

alaba, ehungintzako langilea, 43 urte 

CDMHS 

70 Antonio Gutiérrez Gasulo 1938-03-12 Villasana de 

Mena 

Alderdi Sozialistako eta UGTko alderdikidea, 42 urte, 

4 seme-alaba 

CDMHS 

71 Ismael Hernández 

Andino 

1938-03-12 Portugalete 3 seme-alaba. 42 urte CDMHS 

y ANV 

72 Luciano Herrero Breiras 1938-03-12 Getxo Alderdi Sozialistako UGTko alderdikidea, lekuko 

Fronte Popularreko burua, 41 urte, 3 seme-alaba 

CDMHS 

y ANV 
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73 Lorenzo Hoyo Burón 1938-03-12 Bilbo Ezkerra Errepublikanoko alderdikidea, milizianoa, 32 

urte.  

CDMHS 

y ANV 

74 Pedro Ibáñez Cobata 1938-03-12 Eibar UGTko alderdikidea, 28 urte, 2 seme-alaba CDMHS 

y ANV 

75 José Leturia Arambarri 1938-03-12 Lekeitio EAJko alderdikidea, ezkonduta, 2 seme-alaba, 

abarketari, 35 urte  

CDMHS 

y ANV 

76 José Luis López Alonso 1938-03-12 Corrales-

Balbuena 

22 urte CDMHS 

77 Teodoro Moral Quintana 1938-03-12 San Salvador 

del Valle 

UGTko alderdikidea, 37 urte.  CDMHS 

y ANV 

78 Óscar Oyarbide González 1938-03-12 Musques Afiliaziorik gabe, 25 urte CDMHS 

y ANV 
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79 José Pérez Benguria 1938-03-12 Bilbo 26 urte CDMHS 

y ANV 

80 Rafael Prado Sedano 1938-03-12 Sainano-

Santander 

35 urte, 3 seme-alaba CDMHS 

81 Manuel Fuente/Puente 

Ruirol/Ruvial 

1938-03-12 Balmaseda Ezkongabea, Alderdi Sozialistako eta UGTko 

alderdikidea, 28 urte 

CDMHS 

y ANV 

82 Bienvenido Rial Cortés 1938-03-12 Rade-

Pontevedra 

28 urte CDMHS 

83 Mauro Ruiz San José 1938-03-12 Basauri Ezkongabea gidaria, 26 urte CDMHS 

y ANV 

84 Crescencio Torres Bonet 1938-03-12  36 urte CDMHS 

85 Valentín Venaro/Venero 

Sánchez 

1938-03-12 Zaramillo Ezkonduta, ehungintzako zuzendaria, 35 urte CDMHS 

y ANV 
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86 José María Urcelay 

Zarraoa 

1938-03-12 Arrasate-

Mondragón 

Ezkongabea, sozialista CDMHS 

y ANV 

87 Hilario Urrain Egaña 1938-03-12 Deba Alarguna, 2 seme-alaba, errepublikanoa, peoi 

ibiltaria, 48 urte 

CDMHS 

y ANV 

88 Orlando Paredes Juncal 1938-03-12 Moaña-

Pontevedra 

23 urte CDMHS 

89 Vicente Trabadelo Pardo 1938-03-12 Bilbo 23 urte CDMHS 

y ANV 

90 Manuel Gutiérrez Abasoa 1938-03-12 Gibaja-

Santander 

33 urte CDHMS 

91 Ángel Hillana González 1938-03-12 San Salvador 

del Valle 

38 urte CDHSM 

y ANV 
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92 David Argueso Ceballos 1938-03-12 P. Modiaco-

Santander 

35 urte CDHSM 

93 Baldomero Esteban 

González 

1938-03-12 Santurtzi Ezkonduta, 2 seme-alaba, komunista, 34 urte CDMHS 

y ANV 

94 Julián Fernández López 1938-03-12 Rijas-

Santander 

61 urte CDMHS 

95 Susino Fernández Gómez 1938-03-12 Poliente-

Santander 

47 urte CDMHS 

96 Valeriano Aja Aja 1938-03-12 Ungo Nava Seme bat, 28 urte CDMHS 

97 Adelaida Fernández 

Pérez 

1938-03-12 Bilbo Alarguntsa, 6 seme-alaba, 48 urte ANV 

98 Máximo Mancha Carrera 1938-03-12 San Miguel-

Basauri 

Ezkonduta, sozialista, La Vasconia-ko langilea ANV 
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99 Manuel Obeso López 1938-03-12 Colombes 29 urte, 2 seme-alaba ANV 

100 Berta Peña Parra 1938-03-12 Sestao Ezkonduta, 5 seme-alaba, 42 urte ANV 

101 Alejandro Retolaza 

Larreategui 

1938-03-12 Elgoibar 43 urte ANV 

102 Dei Eguileor Arostegui 1938-05-05 Galdakao Ezkongabea, EAJko alderdikidea, La Tarde-ko 

berriemailea  

ANV 

103 Cirilo Casanueva Ureta 1938-05-28 San Julián 

Musques 

Ezkonduta, sozialista, 42 urte ANV 

104 Eugenio Casas Casado 1938-05-28 Bilbo  ANV y 

AIS 

105 José Gallego Aragüés 1938-05-28 Gueñes Euskadiko Armadaren Estatu Nagusiko burua, 

militarra, 45 urte 

ANV 
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106 Tomás Ortiz Rosales 1938-05-28 Bilbo Sozialista, 48 urte ANV 

107 José Azurmendi 

Goicoechea 

1938-05-28 Donostia  Ezkonduta, EAEko alderdikidea, 30 urte ANV 

108 Santiago Álvarez Pérez 1938-07-11  La Robla-ko trenbideko gidaria   

109 Isidoro Espeleta Álvarez 1938-07-11 Bilbo 28 urte ANV 

110 José Luis Gascón Donallo 1938-07-11 Bilbo Sozialista, 33 urte ANV 

111 Antonio Zarraga Zarraga 1938-07-11 Lemoa EAJko alderdikidea, 24 urte ANV 

112 Eduardo Arnaiz Payueta 1938-08-26 Portugalete CNTko alderdikidea, 32 urte ANV 

113 Feliciana Echave Artola 1938-08-26 Bilbo  ANV 

114 Fidel Martínez Llano 1938-08-26 Ortuella Afiliaziorik gabe, 19 urte ANV 

115 José Barros Espinosa 1938-08-26 Getxo Ezkonduta, CNTko alderdikidea, 40 urte ANV 
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116 German Mena Llorente 1938-08-26 Bilbo  ANV 

118 José Condeiro Gómez 1938-08-26 Balmaseda Ezkongabea, sozialista, Trenbide Sindikatu 

Nazionaleko zuzendaria, 26 urte 

ANV 

119 Félix Pastor Vélez 1938-08-26 Bilbo  ANV 

120 Zoilo Ruano Rodríguez 1938-08-26 Sestao Gaueko zaindaria, 41 urte ANV 

121 Ulpiano Varela Arnaiz 1938-08-26 Barakaldo Ezkondua, sozialista, 30 urte ANV 

122 Valentín García Prega 1938-08-26 Vitoria-Gasteiz  ANV 

123 Francisco Hernández 

Souza 

1938-10-03 Bilbo Garellanoko bandako zuzendaria, 45 urte ANV 

124 José San Miguel Sáez 1938-10-03 Bilbo Guardia Zibila, 41 urte  

125 Paulino Fuentes Fraile 1938-10-24   ANV 
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126 Bernardino Rey 

Sebastián 

1938-10-24 Sestao Casado, Cabo de la Guardia Municipal, 47 años ANV 

127 Frutos Pérez Labrador 1938-10-24 Barakaldo Socialista, 34 años ANV 

128 Valeriano Castañeda Ruiz 1938-10-24 Bilbao  ANV 

129 Juan Escubi Urtiaga 1938-10-24 Durango Casado, 2 hijos, afiliado a ANV, 31 años ANV 

130 Eugenio Barroso Antelo 1938-10-24 Bilbao  ANV 

131 Ciriaco Laso del Campo 1938-10-24 Bilbao  ANV 

132 Crisanto Mencía Barrio 1938-10-24 Bilbao  ANV 

133 José Torre García 1938-10-24 Bilbao  ANV 

134 Francisco Zumaran 

Gómez 

1938-10-24 Sestao Soltero, 32 años ANV 
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135 Cándido Aramburu 

Chinchaurreta 

1938-10-24 Lasarte Alderdi Komunistako alderdikidea, 32 urte ANV 

136 Anastasio Arbella Aguirre 1938-10-24 Donostia  Ezkongabea, UGTko alderdikidea, 21 urte ANV 

137 Iñaki Aguirre Zozaya 1938-10-24 Abanto  Otros 

138 Silvano García Crespo 1938-11-14 Dos Caminos-

Basauri 

CNTko alderdikidea, 24 urte ANV 

139 José Martínez Sanz 1938-11-14 La Arboleda Sozialista, 26 urte ANV 

140 Pedro Zubizarreta 

Aspiazu 

1938-11-21 Zierbana-

Ciérbana 

12 urteko espetxe zigorra izan arren, hura bete baino 

lehen fusilatua izan zen. 46 urte 

ANV 

141 Alfredo Ugalde 1938-11-24 Getxo EAJko alderdikidea ANV 

142 Remigio Zorrilla Alonso 

Mardones 

1938-12-17 Bilbo Udaltzaingoa, 50 urte ANV y 

AIS 
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143 Juana Núñez Abascal 1938-12-17 Bilbo Ikertu diren iturrien arabera, Larrinagako espetxean 

eta Derioko hilerrian fusilatua izan zen.  

AIS 

144 Manuel López González 1939-02-08 Bilbo 41 urte  

145 Andrés Larrea García 1939-02-14 Bilbo CNTko alderdikidea, 32 urte ANV 

146 Manuel Andrés de la 

Rosa 

1939-08-08 Bilbo  AIS 

147 José Royuela Espina 1939-08-08 Bilbo  AIS 

148 Justo Ajuria Álvaro Ezezaguna   ANV 

149 Víctor Alberdi Ezezaguna Gernika Ezkondua, seme bat, ELAko alderdikidea, armagina, 

25 urte 

ANV 

150 Aniceto Alfonso Rojo Ezezaguna Algorta Sozialista, Indalecio Prietoko komandantea, 

Artxandan zauritua eta Bilbon ospitalizatua. 

Matxinatuen preso geratu zen eta sendatzen hasi 

ANV 
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zenean kalera irteten utzi zioten. Adoratrizen 

elkartera eraman zuten eta fusilatua izan zen.  

151 Leandro Amezaga Villa Ezezaguna Algorta Ezkonduta, lekuko EAJko zuzendaria. 

Mugimenduaren hasierako hilabeteetan Jose L. Aznar 

lagundu zuen eta bere etxean babestu zuen, 

Frantziarako pasaporte bat lortu zion eta beste 

horrenbeste egin zuen J. M. Martinez Rivasekin, 

Antonio Basagoitirekin, Ramon Villabasorekin eta 

hainbat elizgizonekin. 

ANV 

152 José Angulo 

Aroitajauregui 

Ezezaguna Abadiño  ANV 

153 Jesús Antonio Flores Ezezaguna Bilbao  ANV 

154 Francisco Arrieta Ezezaguna Mundaka Ezkodnuta, 3 seme-alaba, afiliaziorik gabe ANV 

155 Fidel Artaza Llantada Ezezaguna Barakaldo Ezkongabea, EAJko alderdikidea, 28 urte ANV 
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156 Fidel Asenjo Cavia Ezezaguna San Salvador 

del Valle 

UGTko alderdikidea, lanbiderik gabe, ezkongabea, 18 

urte 

ANV 

157 Miguel Astigarraga Ezezaguna Basauri Ezkonduta, 2 seme-alaba, afiliaziorik gabe, Guriezon 

atxilotua eta Bilbora eraman bitartean hil zuten. 

Gero, familiari etxea eta ondasunak kendu zizkioten. 

Basauriko udaletxean lan egiten zuen, 40 urte.  

ANV 

158 Enrique Atozqui Ezezaguna Ortuella Ezkonduta, 2 seme-alaba, Ezkerra Errepublikanoko 

kidea, alkatea  

ANV 

159 Demetrio Azcue Ezezaguna Basauri Ezkonduta, EAJko alderdikidea, Guriezon atxilotua 

eta Bilbora eraman bitartean hil zuten. Gero, bere 

familia Gasteizera erbesteratu zuten. Zinegotzia, 45 

urte.  

ANV 

160 Ramón Bilbao Onaindia Ezezaguna Gorliz EAEko alderdikidea ANV 

161 Santiago Celaya Uriarte Ezezaguna Galdakao Ezkonduta, EAJko eta ELAko alderdikidea, 40 urte ANV 
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162 Julio Cueto Ibáñez Ezezaguna Bilbo  ANV 

163 Constantino Curiel 

Gordón 

Ezezaguna Portugalete  ANV 

164 Ignacio Duque Trujillo Ezezaguna Bilbo  ANV 

165 José Elorza Ezezaguna  Larrinagako espetxearen zuzendaria ANV 

166 Eugenio Esteban Gordoa Ezezaguna Bilbo  ANV 

167 Teodoro Félix Ramos Ezezaguna Bilbo  ANV 

168 Simón Gamboa Inoriza Ezezaguna Sodupe  ANV 

169 Manuel Gutiérrez Ezezaguna Algorta Ezkerra Errepublikanoko alderdikidea, 26 urte ANV 

170 Julián Hermosa Martínez Ezezaguna San Miguel de 

Basauri 

Ezkonduta, 4 seme-alaba, sozialista, La Vasconia-ko 

langilea, 45 urte 
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171 Berta Huguera Ezezaguna Sestao  ANV 

172 Jesús Lopategui Ezezaguna Sestao Ezkonduta, Lekuko EAJko zuzendaria, burdindegi-

saltzailea 

ANV 

173 Eduardo López Jiménez Ezezaguna Urretxu  ANV 

174 Ángel Mardaraz Otero Ezezaguna   ANV 

175 Sixto Olmo del Castillo Ezezaguna Bilbo  ANV 

176 Elvira Peribáñez Ezezaguna Bilbo  ANV 

177 Ramón Rugama Ezezaguna Bilbo Abokatua ANV 

178 Abelardo Ruiz Ezezaguna Balmaseda Ezkonduta, 3 seme-alaba ANV 

179 José Sáez Abaitua Ezezaguna Ortuella Ezkodnuta, seme bat, afiliaziorik gabe, 27 urte ANV 

180 Víctor Sarasqueta Ruiz Ezezaguna Bilbo ELAko alderdikidea ANV 



194 
 

181 José Vela Cabrerizo Ezezaguna Gueñes Ezkonduta, sozialista, Arangureneko paper-fabrikako 

langilea, 46 urte 

ANV 

182 José Zabala Ezezaguna Algorta EAJko alderdikidea, ezkonduta  ANV 

183 Ramón Zuazo Otaola Ezezaguna Barinaga  ANV 

184 Tomás Zuloaga Llanos Ezezaguna Bilbo EAJko alderdikidea ANV 

185 Rafael Zuloaga Mellique Ezezaguna Plentzia  ANV 

186 Antonio López Ezezaguna Villareal de 

Urrechua 

Ezkonduta, 5 seme-alaba, Guardia zibila erretiratua, 

58 urte 

ANV 

187 José Aguirregaviria Ezezaguna Portugalete  AIS 

188 Ignacio Zugazaga 

Gorordo 

1943-03-11    



195 
 

189 Sebastián Larrea 

Lafuente 

1943-08-07    

190 Manuel Antonio Vieira 1943-10-16    

191 Román Uría 

Laurodogoitia 

1943-10-16    

192 Julián Anchia 

Uribiganecoa 

1943-10-16    
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9 Ondorioak: Vista Alegreren handitasuna 

Vista Alegreko hilerriak hilerriek jasan duten bilakaera osoa modu bisualean 

miresteko aukera ematen digu, hiribilduko prozesu horren erdigunea izanik. XIX. 

mendearen amaierako eta XX. mendearen hasierako hil espazioen eraikuntza 

korronte aurreraturenak eta berau gauzatu zuten adimen ilustratuen 

pentsamendua espazio honetan islatuta daude.  

Bilbotar askok mahiz jaramonik egiten ez dioten arren, XX. mende hasieratik 

gaur egun arte Bilboko historia ezagutzeko aukera ematen die herritarrei eta 

bisitariei. Gainera, ondare historiko-artistiko garrantzitsua du, iraganeko 

jendearen kezkak, pentsamenduak eta posizio soziala ezagutzeko aukera ematen 

diguna.  

Gero eta jende gehiago hartzen duen espazio bizia da, eta gizartearen 

alderdi baten isla. Bilboko hiribilduak hilerrian proiektatzera garamatzan 

igarobide sotila azpimarratu behar da, hau da, eraiki zen lehen gune nobletik, 

Begoñako Andra Mariaren plaza deiturikotik, nitxoen eta hezurtegien gune 

modernoetara igarotzea. Eremu batetik besterako igarotzeari esker, hiriko 

auzoak ezagutu ditzakegu hilerrian: Bizkaiko goi-burgesiak eraikitako erdiguneko 

auzoak panteoi handien eta kapera handien bidez irudikatzen dira gune 

zaharrenean; hala ere, erdigunetik urruntzen garenean, Bilbo nola hedatzen den 

ikusten dugu, eta, azkenean, aldirietara iristen gara, non homogeneotasunak 

banakako oroitzapenari inposatzen zaion. 

Gure hiriko eraldaketa horren barruan Bilboko pertsona ospetsuen gorpuak 

gordetzen joan dira. Lan honetan horietako kopuru txiki bat baino ez datorren 

arren, ikerketa garrantzitsu bat beharrezkoa da haiek ezagutarazteko eta haien 

gorpuak non dauden edo non lurperatuta egon ziren jakiteko. Pertsona 

ospetsuen istorioan banakako interesa izan arren, oso garrantzitsua da hemen 

utzitako pertsona bakoitzaren oroimen indibiduala; izan ere, pertsona horietako 

bakoitzak bizitza bat zuen, nortasun bat, espazio honetan irudikatutako garai 

desberdinen bizimodua islatzen duten ohiturak.  

Gainera, Bilboko biztanleriak XX. mendean zehar jasan behar izan zituzten 

gertaera mingarriak ezagutzea eta ikustea ahalbidetzen digu. Azkenean, hilerria 

espazio publiko bat da, eta funtzio espezifiko bat betetzen du, eta, horren 

ondorioz, hiriak XX. mendean zehar jasan dituen gertaera krudelenak jaso dira. 

Horrek esan nahi du Bilboko Udal Hilerria ikerketa-esparru egokia dela hainbat 

gairi dagokienez, eta, gainera, nabarmentzekoa da hilerriko agintari frankistek 
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egin zuten erabilera, sarraski-eremu garrantzitsua izanik. Beren propaganda-

aparatuaren barruan elementu nabarmen gisa erabili zuten, justifikaezina zena 

justifikatzeko sinbolismoa emanez. 

Hori dela eta, interesgarria izango litzateke etorkizunean erakundeek eta 

ikerketan aritzen diren elkarte eta organismoek Vista Alegreko hilerria kontuan 

hartzea, ikertua izateko espazio gisa, Bilboko historiaren zati handi bat eta ondare 

historiko-artistiko handia biltzen baititu. 

Historiaz eta arteaz gain, parke handi bat bezala ere eraikia dago, non flora 

eta fauna elkartzen diren hilerri ilun eta tetriko batean egotearen sentsaziorik 

ematen ez duen espazio bat eratzeko. Apaindurak berak eta lauki formako 

diseinuak hiribilduaren historia berrieneko aldi ezberdinetan zehar mugiarazten 

gaituen denbora-makina moduko bat sortzen duen pasealekura gonbidatzen 

gaitu. 

Alde historiko, artistiko eta lore-atal guztia gorabehera, hilerria hileta-gune 

aktiboa da, eta ez luke bere helburua beteko bertan lan egiten duten 

langileengatik ez balitz. Hau da, bizidunei esker funtzionatzen ari den eta bizirik 

dagoen jendearen hildakoei zerbitzua ematen dien espazio bizia da; horregatik 

ezin da hitz egin heriotzak monopolizatutako leku batez. Gainera, hilerria hiriaren 

zati bat da, eta ezinbestekoa da hirigintza-multzo osoa ulertzeko.  

Hiriarekiko distantzia fisikoa gorabehera, garraio publikoarekiko lotura onak 

hein handi batean errazten du hesi fisiko horrekiko haustura. Hala eta guztiz ere, 

hilerria kultura-gune gisa sustatu behar da, eta hainbat jarduera antolatu behar 

dira hiribilduko kultura-ibilbidean erreferentzia-leku izateko, historia, artea eta 

kultura herritar eta bisitari guztiengana modu nabarian hurbilduz. 

Baina hilerrien hurbilketak eta hileta-espazioak heriotzak monopolizatutako 

espazio erabilgarri izatera mugatzen dituen ikuspegi tradizionalarekin hausteak 

gizarte osoa jokoan jartzen duen prozesua izan behar du. Hau da, agintariak 

hilerrien gaineko estigma kentzen saiatzen diren arren, hezkuntzarekin, 

psikologiarekin eta heriotzaren erlatibizazioarekin lotuta dagoena guztien lana 

da. Gure gizarteak heriotzaren inguruko edozein aipamen eta hezkuntza 

sistematikoki arbuiatzera eraman gaitu, maite dugun pertsona bat hiltzen denean 

gure esku erabat utziz. Horrela, hilerriak gozamenerako leku gisa arbuiatzen 

ditugu, eta sufrimenduarekin, penarekin eta goibeltasunarekin lotzen ditugu. 

Nahiz eta gune horien funtzio nagusia ez den ahaztu behar, hau da, hildakoen 
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gorpuak aterpetzea eta senitartekoek ohoratu ahal izatea, bi funtzioak bateratu 

daitezke. 


