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ARTIKULU ZIENTIFIKOA

Pilota kalearen izenaren eta izanaren
deskontestualizazioa
Pilota-jokoaren ezarpena alde zaharretan. Ezarpen-mailak arkitekturan

Laburpena

Abstract

Bilboko Pilota kalean informazio-xafla
bat dago izena nondik datorren azaltzen,
baina artikulu honetan erakutsiko da
informazioa oker dagoela. Izan ere,
inguruko pilota kaleek pilota-jokoak
espazio publikoarekin harreman ona
zueneko garaietan dute jatorria.

There is an information plaque on
Pilota street in Bilbao where its name
and meaning is explained. However,
the following article will prove that this
information is wrong. As a matter of fact,
surrounding pilota streets date back to the
period when ball games and public space
enjoyed a good relationship.
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Bilboko Pilota kalean udalak informazio-xafla bat jarri zuen.
Bertan hau adierazten da: «Pilota kalea. XV. mendean eratu zen
Zazpi Kaleak handitzeko. Izen hori jarri zitzaion Bilboko lehen
frontoi ezaguna bertan zegoelako». Artikuluak esaldi horretan
bitan gezurra esaten dela egiaztatu nahi du, horretarako
ikerketa baliatuz eta bidean aurkitutako adibideak
azalduz, askotan izanaren aztarna bakarra izenean dagoela
adierazteko, gaur egungo kaleen izaeran ez baita azaltzen
izenaren erreferentziarik izan dezakeen ia ezer. Pilota kaleek
duten jatorria pilota-jokoak espazio publikoarekin zuen
harremana ona zeneko garaietatik datorrela azaldu nahi da.
Bilboko Alde Zaharreko Zazpi Kaleetatik kanpo dago
Pilota kalea, sorreran Bilbo harresiz inguratuta zegoen
garaiko kalea baita. Harresiaren kanpoan, hau da, harresia
zabaldu eta Bilbo handitzen hasten denean, harresi barruko
kaleetako batean ohikoa zen jarduera bat kokatzeko erabilia
izan zen kale «berri» hau: pilota-jokoan aritzeko.
Pilota-jokoak, eta ez hainbeste frontoiek, badu historikoki
kaleekin zerikusia. Ikerketan azaltzen den moduan (Carballo,
2017), pilota-jokoaren ezarpen-maila xumeena lortzeko,
nahikoa da pilota-eremua kokatzeko beharrezko neurriak
betetzen dituen edozein espazio. Hau da, pilota-jokorako 60
x 15 metroko zelaia koka daitekeen edozein leku nahikoa da
jokoan aritzeko. Beraz, pilota-jokoak, hitzaren etimologiari
dagokionez, ez du zertan, ezker hormarekin ez frontis edo
errebote-paretarekin zerikusirik izan (Blazy, 1929: 186).
Zer garrantzi zuen, bada, pilota-jokoak, kale bat behar
izateko? Edo zer garrantzi zuen pilota-jokoak herrian bertan
espazio publikoa okupatu behar izateko?
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XV. eta XVI. mendeetan, «erregeen jokoa eta joko erregea»
izenez ezagutzen zen. Nobleen eta erregeen jokoa izateaz
gain, herrian ere izan zuen harrera. Hala nola jauregietan eta
gazteluetan «pilota-jokoa» inskribatuta azaltzen da, haien
kartografia, plano eta erreferentzia historikoetan (Scaino,
1555). Horrela, herritarrek joko arrakastatsu hau abian
jarri nahi izan zutenean, nobleek bereak zituzten jokorako
eremuak ez izatean, herriko kaleak erabiltzen zituzten,
pilotan aritzeko.
Harresiak zituzten herrietan, Erdi Aroko hirigintzan ohikoa
zen moduan, kaleak erabiltzen ziren jai, ospakizun edota
ekitaldiak egiteko. Ez baitzegoen espazio fisikorik ekipamendu
edo eraikin espezializatuak eraikitzeko (Carballo, 2017: 278).
Errenazimentuko hirigintza-proposamen berrietan espazio
publikoak garrantzia irabaziko du eta plaza eta kale nagusien
diseinua nabariagoa da. Herribilduek, aldiz, harresiek sortzen
duten mugan nola edo hala moldatu behar zituzten beren
jarduerak.
Pilota-jokoak sortzen zituen iskanbila, enbarazu eta arazoei
irtenbidea emateko, bi pilota moldaera ezagunei irtenbidea
eman zitzaien:
Lehena, motzean jokatzen zen pilota-jokoa (courtpaume),
«tripot» edo «trinquete» izenez ezagutzen ziren eraikinetara
bideratu zen. Horiek pribatuak edo publikoak izan zitezkeen,
eta batzuk jokoa eta iskanbila eta algara sortzeko eremu
bereziak ziren. XVI. mendeko Parisko gortean, pilotaleku
edo trinketa gehiago zegoen liburutegiak baino (Gzlez.
Abrisketa, 2005 : 37).
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1.irudia ~ 658, Johann Amos Comenius-en Orbis Pictus edo Orbis Sensualium Pictus. Pilota aterpean edo irekian.
Egileak ~ (Ezkerrekoa). Johan Amos Comenius 1672 Ed Sindeny Univ Press 1967. (Eskuinekoa): Idem Ed 1777 EMBMV. Amaia
Basterretxearen “El juego vasco de la pelota” (43. or) argitaratuta.

Bigarren moldaera, luzean jokatzen zena (longepaume),
espazio ireki, plaza edo kaleetan moldatu zitekeen. Kalean
moldatzen baziren, arazoak sortzen ziren merkatari edota
etxebizitzen jabeekin, jokoaren eragozpenak ez baitzituzten
gustuko. Zer esanik ez, jokoak antolaketa minimo bat
zuenean eta taula edo egurrezko eserleku finkoak eraikitzeko
baimena lortzen bazuten. Horiek sortutako itzala dela-eta,
merkatarien kexua sorrarazten zuten, komertzioak, euren
kalterako, eserlekuen azpian geratzen baitziren.
Pilota-jokoa luzean harresien kanpoan kokatzen da,
erreferentzia kartografiko askotan adierazten den bezala,
bereziki XVIII. mendetik honako planoetan. Horren arrazoia
erlazionatuta egon daiteke kalean ezartzen zen pilota-jokoak
sor zitzakeen arazoekin. Hiribilduetatik kanpo, harresiaren
espazioa leku aproposa zelako pilota-jokoan aritzeko.
Bereziki, bake-garaietan, jokoa gudaren errepresentazioa
egiteko modu bat baitzen (Gzalez. Abrisketa, 2005: 37; D
Carballo, 2017: 278).
Esaterako, Iruñea, Laguardia, Napoles, Logroño, Hondarribia,
Getaria, Donostia, Verona, Bilbo, Arrasate eta beste hainbat
adibide aurki ditzakegu, zeintzuetan pilota-jokoa hiribildutik
kanpo kokatzen den. Oraindik ere espazio horietako
batzuetan mantentzen da pilota-jokoaren eremua.
Bilboko Pilota kalea
Bilboko Pilota kalearen adibideak ere antzeko ibilbidea izan
zezakeen. Bilbokoa da, Biasterikoarekin batera, gure lurralde
historikoan aurki daitekeen pilota-jokoaren erreferentzia
historiko zaharrena. Eta horrek toponimian eragina izan du
Bilboko kasuan.
Biasteriko hiribilduaren erreferentzia, 1555.urtekoa,
eliza-orduetan pilota-jokoa eta txirlo (boloak) jokoak
debekatzeko udal-debekuan datza. Bertan ez da kokapenik
zehazten; kalean edo harresian izan ote den ezin daiteke
ziurtatu. Gaur egun, pilota-jokoa harresian kokatuta
egotearen erreferentzia dugu 1850. urtean eraikitako
pilota-jokorako hormari esker (Carballo, 2017: 328), hura
berritzeko lanetarako eraiki dela esaten baita. Beraz,
pilota-jokoa, «frontis» edo horma hori eraiki baino lehen

ere, harresitik kanpoko eremu hartan kokatuta zegoela
esan genezake. Horrekin bi hipotesi zabaltzen ditugu:
batetik, pilota-jokoak horma behar ote zuen, eta bestetik,
zertarako eraiki behar zen horma 90 gradutara, harresiak
hormaz osaturiko eraikinak besterik ez baziren. Hala ere,
ezin da ziurtatu pilota-jokoa XVI. mendean harresi kanpoan
kokatzen zenik. Leku hori izan zitekeen, edo elizatik hurbil
zegoen beste leku bat bilatuko zuten, jokoa debekatzeko
sor zezakeen iskanbila aitzakiatzat hartuta, edo gazteak
elizara erakartzeko eliza-orduetan jokoa debekatuz.
Bilboko kasuan, 1506. urteko udal-debekuan ere aipatzen
da eliza-orduetan pilota-jokoa debekatzearen arrazoia zela
jokoak eliza inguruko zimitorioan sortzen zuen iskanbila.
Elizaren aurrealdean hilerria, «cimitorio» edo «cementerio»,
kokatuta egotea ohikoa da gure lurraldeko kristauohituretan. Eliza inguruko lur-eremuetan, edo elizaren
azpietan, hilobiak izatearen ohitura oraindik ikus daiteke
Euskal Herriko udalerri txikietan, hilobien harritzarrekin
edo/eta aterpe guneak osatzen dituzten egurrezko egituren
bidez (Arrizabalaga, 2012: 116). Gazteek sortzen zuten
iskanbilaz gain, Bilboko udal-debekuan beste arazo bat
azaltzen da, alegia, zimitorioko estalkiko teilak hausten
zituztela. Horrek esan nahi du, hilerria edo zimitorioa,
aterpe azpian kokatuta zegoela, hau da, zimitorioak estalkia
izan zezakeela. (Basas, 1988: 30; Gzlez. Abrisketa, 2005: 37).
Pilota-jokoa Bilboko Santiago elizaren zimitorioaren
inguruan kokatzen badugu, imajina dezakegu, gaur egun
daukagun pilota-joko garaikidearen erreferentzia hartuta,
zimitorioak ezker horma edo/eta frontis antzeko horma bat
izan zezakeela. Baina Pilota kalea 1580. inguruan zabaldu eta
izendatu zen, eta Bilboko lehen frontoia, Abandokoa, 1885.
urtean eraiki zen, hau da, Pilota kalea izenez ezagutzen dena
zabaldu eta hiru mende geroago.
Beraz, XVI. mendean aritzen ziren pilota-jokoak eta hormek
ez dute erlaziorik geroko pilota-joko eta frontoiarekin. XVI.
mendean ezaguna zen eta orduko Europa kontinenteko
erreinu nagusietan zabalduta zegoen pilota-jokoa, aurrez
aurre kokaturiko bi talderen arteko pilota-jokoa zen. Gaur
egun pasaka, jeu de apume edo bote luzea izenez ezagutzen
ditugun jokoei pilota-joko izena ematen zitzaien.
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2.irudia ~ Pilota-jokoaren kokapen hipotetikoa XVI. mendearen hasieran.
3.irudia ~ XVI. mendearen bukaeran Bilbo hiribilduaren Bilboko irudian
pilota-jokoaren kokapen hipotetikoa.
Egilea ~ Daniel Carballo.

Bilboko zimitoriora bueltatuz, zimitorioko teilak hausteko
arriskua sortzen da pilota teilatu gainera erortzen denean.
Beraz, pilota zimitorioko estalkiaren kanpotik zetorrela
pentsa daiteke, eta ondorioz, zimitorio inguruko lursail
batean edo plaza batean aritzen zirela pilota-jokoan.
Zimitorioko aterpe barruan jokoan aritu balira, ezingo
lituzkete, azpiko egurrezko taulak babestuta, estalkiko teilak
hautsi.
Alegia, erreferentzia eta hipotesi horri jarraiki, Bilboko
Santiago elizaren zimitorioaren inguruan kokatuta
zegokeen XVI. mendeko pilota-jokoa, eta ez Pilota kalean.
Zilegi litzateke pentsatzea, Bilbo hiribildua trinkotzen
zihoan heinean, kaleetan pilotan aritzea gero eta zailagoa
litzatekeela, eta, horregatik, XVI. mendetik aurrera ezaguna
egin zen pilota-joko hura harresi kanpoan kokatu beharra
zegoela, hiribilduan iskanbilak ekiditeko. Agian horrela
izan zen Biasteri, Arrasate, Getaria, Hondarribia, Donostia,
Agurain eta beste hainbeste hiribildutan ere.
Bilbok harresiak eraitsi zituenean, harresiaren mugan
bertan, pilotan aritzen ziren leku hartan, zilegi da Pilota
kalea izena mantentzea, toponimiak leku hura, beste kaleak
bezala, erabileraren arabera izendatu baitzuen (Dendarikale,
Harategizar kalea…) (Arizaga Bolumburu,2006: 119).
Beraz, Bilbok Pilota kalea izendatu eta zabaldu zuen garaian,
oraindik ez zen eraiki Bilboko lehen frontoi ezaguna1,
izan ere, XIX. mendearen erdialdera arte ez baita pilota-

1 Abandoko frontoia Castilla plazan 1885eko martxoaren 31n ireki behar zuten
eta euriagatik apiril arte atzeratu zen irekiera, sabairik gabea zelako
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jokoa, ble jokoan bilakatuta, eraikin itxi batean kokatuko.
Lehen adibideak «nuevo juego de pelota» izenez ezagunak
izan ziren, ble2 jokoan aritzeko eraikiak, eta Errenterian,
Durangon edota Donostiako Atotxan aurkituko ditugu.
Pilota-jokoak, ordurako ble jokoak edo paretaren kontrako
pilota-jokoak, arrakasta izango duen lehen pilotalekua
Donostiako Ategorrietako Jai Alai izan daiteke. Hura,
eraikuntza pribatua izanik, kaleekin zerikusirik izango ez
zuen espazio pribatu eta eserleku finkoak zituen espektakulu
pribatua izan zen, eta Bilboko lehen frontoiari erreferentzia
emango dio, Abandokoa, alegia, 1885. urtean eraikia (K.Toño
Frade, 2008).
Kale haren izana eta izena bat zetozen izenak duen
esanahiarekin. Hiru mende horietan, Pilota-jokoak izan
zuen eraldaketa ulertu behar da, azaltzeko nola pilotajokoa zenaren eta gaur egun pilota-jokoaz ezagutzen
denaren esanahia asko zabaldu den. Gaur egun, modalitate
desberdinak biltzen dira izen berean. Badira beste antzeko
adibide batzuk, jokoari aipamena egiten dioten kale edo
plazen izendegietan, hala nola Amasa Villabonako Errebote
plaza, non egun oraindik ere errebote pilota-jokoan
aritzeko lekua den, eta herriak joko horrekin osatu duen
paisaia kulturala. Edo Iruritako Errebote plaza, non nahiz eta
aspaldi errebotean ez aritu, oraindik ere antzinakoagoa den
laxoa berreskuratu duten eta urtero aritzen diren bertan,
pilota-jokoak eta toponimiak herriaren paisaia kulturalean
txertatuz.

2 Ble, pleka, blean aritu, pilota-jokoa: paretaren kontra aritzen den pilota-jokoa
(Etxebeste, 2019, Auñamendi online).
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Gaur egun Bilbok ez du pilota-jokoa hiriaren paisaia
kulturalean, industria-hiria atzean utzi eta hiriari izaera
berria eman zaiolako, besteak beste, eskaintza kulturalarekin,
artea eta diseinua, zabalkundeko arkitektura eta azken
eraikin berriekin. Horien artean Euskal Herrian ikusleentzat
eserleku gehien duen pilotaleku edo frontoia eraiki zen,
Bizkaia frontoia alegia. Bitartean frontoi historikoa eraitsi
edo/eta jarduerak bukatu dira, Club Deportivo kluba
besteak beste. Aspaldi galdu du Bilbo hiriak espazio
publikoan pilotan aritzeko kultura, beste herri eta hiri
gehienetan bezala. Beraz, galdu da pilota-jokoaren eta
espazio publikoaren arteko lotura memoria kolektiboan.
Deia egunkarian Valentziako pilotari buruzko artikulu
batean hau irakur zitekeen: «La pelota valenciana, deporte
con aporte cultural, se asemeja a la vasca, pero con raíces
diferentes» (I .G.Vico 2012). Kazetariak ez zekiena da, 1982.
urtean, Valentziako pilotariek XVI. mendean Bilboko Pilota
kalean bertan jokatzen zen pilota-jokoaren erakustaldia
eskaini zutela. Valentziarrek pilotaren eta espazio
publikoaren arteko harremana berreskuratu eta mantentzea
lortu baitzuten 70eko hamarkadan, galtzear zegoen paisaia
kulturala arriskuan ikustean. Eta beren ekimenarekin gure
lurraldeko kulturari keinua egin zioten, agerian jartzeko
Bilboko herriari toponimiak erakusten zion hura, gureak eta
haienak ez baitzuten hainbeste desberdintasun.
Horrela ba, erromatarraren eta erromanikoaren arteko
desberdintasuna bereizten ez duenaren akats berak izan
ditzake Pilota kalearen jatorria frontoi batekin erlazionatzen
duenak.
Lehen datu interesgarria ikerketa honetan zera litzateke:
lehen frontoiak, edo izendapen horrekin deituko diren
multzo arkitektonikoak, frontisa, ezker pareta, errebotea
eta eserlekuak zituzten eraikin itxiak zirela. Gehienak,
hasiera batetan eraikin pribatuak gainera. Aldiz, kaleetan
jokatzen zen pilota-jokoaren bereizgarri nagusia da inongo
arkitektura-elementuren beharrik ez duela.
Pilota kalea Bilboko Alde Zaharreko bigarren kokapena
dela jakiteak kaleko xaflan jartzen duena bigarren aldiz
gezurtatzen du. Santiago elizaren zimitorioaren inguruan
kokatzen baita Bilbon pilota-jokoari egiten zaion lehen
aipamena, 1506. urteko udal-ordenantza baten debeku
batean.
Ondorio nagusi gisa, esan genezake, folklore eta
itxurakeriatik kanpo behar duela informazio historikoak,
memoria kolektiboa gure historiaren irakurketa fidela
eginda osatu beharko genukeela. Uler daiteke, historia
era batera edo bestera interpretatuz, haren irakurketa
ideologikoa egin daitekeela, baina kasu honetan, frontoiaren
eta pilota-jokoaren arteko erlazioak mende eta erdi
«besterik» ez duela jakina da ikerlari eta historialari askoren
aldetik. Aldiz, pilota-jokoa bazen frontoiak eraiki baino bi
mende lehenago. Baina, folkloreak sortutako amua hartuta,
beste alor batzuetan bezala, «gure-gurea» den Jai Alai lehen
pilotalekuen handikeriak itzala eman nahi dio berezko
pilota-jokoari, gizarteari sinetsaraziz, frontoiko pilotajoko berriak, hau da bleak, XVI. mendean izena eta izana
zituela. Pilota-jokoa etimologikoki joko zuzena da. Aurrez
aurre bi taldek jokatzen dutena, zelai baten eremuak muga
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izanda, pilota arerioaren mugatik at zeharkatzeko helburua
dutelarik. Frontoiko pilota-jokoa, berriz, zeharkako jokoa
da, eta arerioak ez dira aurrez aurre aritzen, paretari begira
baizik. Joko hori ble da eta duela mende eta erdi hegoaldean
sustraitu zen. Pilota-jokoaren jatorria gure herriaren
kulturaren ondarea ez izateak lotsa apur bat sor dezake
agian. Aldiz, frontoiaren arrakasta Jai Alain sorrerarekin
izatearen harrotasunak ez ditu zertan horrelako kaleizendegiaren azalpenetan akatsak justifikatu.
Pilota kaleak toponimian mantendu badira eta izenaren
jatorria XVI. mendea baino lehenagokoa bada, kale horien
izana eraitsitako harresi baten aurrean gertatzen zen
jarduera nagusiarekin lotuta egongo da, edo besterik gabe,
harresi barruan zeuden kaleak izan zitezkeen, non pilotajoko zuzenean arituko ziren.
///
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