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LABURPENA: XIX. mendeko Bakearen Portutik XX. mendearen amaierako Zorrotzaurreko aurreproiektuetara bide-erdian
gelditu diren hainbat hirigintzako proposamen utopiko
ezagutu ditugu Bilboko bilakaera moderno eta garaikidean.
Oteizaren parte-hartzeak, kasu honetan, XXI. mendearen
atariko ur-fronteen aukeretara garamatza.

ABSTRACT: From the Port of the Peace in the nineteenth century until the bills for Zorrotzaurre in the late twentieth century,
the contemporary development of urbanism in Bilbao has
delivered many proposals which have not been executed. In
this particular case, the participation of Oteiza leads us toward
areas of opportunity on the waterfront in the beginning of the
twenty-first century.
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«Zorrotzaurrek beste behin ere urteari agur esango dio begirada
ortzi-mugari zuzendua, maketen azpian datzan lurralde erraldoiaren
ordenazioa zehaztasunez definitzeke. […] Bilboko hiri-antolaketarako
promesa eta aukerarik behinenak ez du oraindik airea hartu». (1)
Teresa Abajo
Bilboko hiri-zabalgune historikoen lehen paradigma iraulia:
nekazaritza-lurraldeko itsasadarretik portu-hiri komertzialera. Paisaiaren eraldaketa utopikoa

Bilboko hirigintza-plangintzaren historia xelebrean, bide
onean abiatzeke geldituriko egitasmo utopiko esanguratsuenetakoa XIX. mendeko lehen urteetako «Bakearen Portua»
izan zen. Ideia sozial, espazial eta urbanistiko utopikoa
nonbait, berritik pentsaturiko eta eraikitako hiria aldarrikatu
zuen Silvestre Pérez arkitekto akademiko idealista eta ilustratuak. Neoklasizismo arrazionalistan hezia, kasik Pariseko
«ameslari»en gisan irudikatu zituen Abandoko elizate lauan
barneratzen ziren kanalak, haien artean diagonalean artikulaturiko erretaula-zati ortogonalak eta barroko itxurako usaia
zerien plaza zirkular oparo bezain lirainak.
Alabaina, S. Pérezek hiritartu gabe utzi zituen ibaiertzeko lurrak ez ziren, gure ustez, gaur eguneko «eraztun berdea» osatzen duten parke metropolitar «ekolo-periferiko»en parekoak
ezta errepideetako «pareta orlegi»en edo aldizkako «lorategi
ezkutu» urbanoen tankerakoak ere. Hiriko borneak gerriko
«idilikoz» josten dituzten ibilbide eta baso-espazioak ez bezala,
baratze haiek hirigunean bertan zeuden eta aspaldiko denboretatik ospe handikoak ziren hirietarako jaki eta landarelehengaiak ziurtatzeko erabiltzen ziren lurzoru emankorren
testigantza eta oroimenean murgiltzen ziren (Irun eta Hendaia
banatzen dituzten Bidasoa bailarako uharteak gogoan) (2).
Biztanleek seguruenik era samurragoan onar zitzaketen aldaketak eta beraien iraganeko kontzientziaren apurra oraindino
ere hiritik hurbil manten zezaketen, hiri-nekazaritza nortasun(1) Abajo, T. (2009): “Pulso institucional en Zorrozaurre”, El Correo (‘Ciudadanos’), 3.
(2) Gu geu bizi garen garaitik askozaz gertuago, Îlle-de-France eskualdean, hau da;
Pariseko aldiri zabaletan Projet Agricole Urbain deituriko ekimena martxan jarri zuten
nekazaritza mantentzearen aldeko elkarteek hiri inguruetako landa-guneari babesa eta
funtzio osagarriak emateko tresna egokia zela onartuz.

elementutzat hartuz. Ondorioz, funtzio konkretuen asetze
petotik defendagarriak ez ziren nekazaritza-irlatxo haiek
tokian tokiko memoriarekin lotzen zuen eszena pintoreskoa
konposatzen zuten. Gaur egun, hiriek era horretako ondareak
kontserbatzen dituzte, baina sarritan legez kanpoko izaera
klandestinoa bereganatuz botere publikoen aurrean, ustezko
begi-inpaktua eta paisaiaren urrakortasuna dela-eta deuseztatu
beharrekoak, paisaiaren balio kulturalak ingurumen-irudiaren
hondatzearekin tentsioan jarriz.
Behin betiko zabalgunearen garaian, ordea, kaleak eta etxadi
zabalak marraztu ziren Abandoibarran, portuko jarduera
komertzial eta industrialari ateak irekitzeko (3). Hala ere,
industriaren ezarpenak espazioen arteko zirkulazioa oztopatuko du geroago, kale-funtzioa bera erabat desitxuratuz eta
hiritarrak ur-frontetik definitiboki urrunduz. Horrako estrategia horien menpean, halaber, Abandoibarra bezalako barruti garrantzitsuak bi menderen buruan nekazaritzako lursail
izatetik hirugarren sektoreko habia izatera pasatu dira, eraikin
miresgarri, lorategi itxuroso eta finantza zein kultur enpresen
kokaleku postmoderno eta hein batean itogarriak, gau ilunez
isiltasun hutsak estaltzen dituen sasi-enparantza publikoak
berauek. Funtzio anizkoitzen etenik gabeko aldaketak abiada
biziko transformazio-faktoreak bizkortu ditu espazio horien
bizi-taupada azkarretan. Inertzia horiek atzematen ditugu ez
bakarrik Abandoibarrako fronte birgaituan, baita ondoren
ikusiko dugun Zorrotzaurreko aukera-gune paregabean ere.
Zabalgunearen funtzio kontrajarriak. Paisaiaren eraldaketa
sinbolikoa

Lehenago aipatu dugun S. Pérezek portu franko eta librea
eraiki nahi izan zuen Abandoko lautadan, ordutik aurrera
batez ere komertziorako gune pribilegiatua bilakatuz (Kontsulatua, Unibertsitatea, biltegiak, Aduana eta merkataritzako espazioak gailendu zituen, etxebizitzaren edota eraikin
(3) Hiri-zabaltzearen legeak teknika urbanistiko gisa lur-jabeen interesekin tupust
egiten zuen. Hedakuntza ordenatua, espazioaren liberazioarekin eta eraikuntzaren
murrizketarekin ez zetorren bat lur-jabegoen erreklamazio historikoekin.
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Zorrotzaurreko ikuspegiak 1990. hamarkadan eta 2012an. ADUR aurreproiektuaren Memoriako argazki muntaia (goiko irudia) eta testuaren egileena (behekoa).

erlijiosoen aldean), bere hitzetan ur-fronteetara urreratzen
zihoan «itsas geografian». Garaiko korronteen lekuko, arkitekturaren funtzionaltasun nolabait «utopikoa» aldarrikatzen
zuen Laugier-en eta Erromako pentsiodunen ildoan, nahiz
eta monumentaltasuna ere nonahi ageri. Edonola ere, premisa
modernoak maskara batzuen pean onartzeak orduko Akademiaren begietan zilegitasuna bermatzen zion, eta haren sona
Donostia hiriko berreraiketan entzutetsua izan bazen ere,
are handiagoa izan ezen bere ikasle izan zen beste arkitekto
batengan izandako eragina: Manuel de Ugartemendiarengan,
eta hark marraztu zuen Donostia berreraikitzeko planoan.
Ugartemendiak, Donostiako 1813ko sutearen osteko berreraiketan, Bilboko «Bakearen Portu» berriaren gisan baina azalera
txikiagoan, oktogono erako plaza hiritarren topaleku edo agoratzat hartzen zuen. Planteamendu original horrek Erdi Aroko
eta Errenazimentuko arrastoak baztertuta hiri napoleondarraren eredura hurbiltzen zuen Donostia, iturburua Ilustrazioaren espiritu neoklasikoan izanda. Hiriko planoa osatzen duten
elementuekiko sentikortasun berezia agerrarazi zuen, «hiri
proiektu» kolektiboaren guraria espazio publikoen egituran
espresuki atzemanez (hiriaren eraikuntza espazio urbanoaren
morfologiatik eta tipologietatik ulertuz); «planoaren arkitektura» petoa, proiektu arkitektoniko hutsa goragoko eskala batera
aldatze soila ez den ariketa, baina garaiko oztopoen indarrez
azpiratua eta zokoratua.
Aitzitik, sortzea «posible» zen «hiri bakarra», azken batean,
Alzola, Achúcarro eta Hoffmeyer-en zabalgune errealistagoa
izango zen Bilbon, eta Kortazarrena Donostian, Ugartemendiak bultzaturiko berreraiketak huts egin ondoren, batik bat
lur-jabeen erruz, Bilbon gertatu bezala. Donostian, 1863ko
lehiaketan bigarren gelditu zen Saracibarren planoak proposatzen zuen Boulevard etorbidea hartu behar izan zuen
Kortazarrek mailegutzat, hirigune zaharra zabalgunearekin
lotzeko arteria urbano txukuna. 1860ko hamarkada horren
hasieran, Bilbon Lázaro-ren hiri espaziotsu eta erromantikoa
ere bidetik bazterturik geldituko zen, hark erakutsi zuen
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handinahia gehiegizkoa baitzen. Hauek guztiek ezarri zuten
hiritartzeko premia zuen lurraldean hipotesi teknikoetan oinarritutako antolamendua, lauki-sarearen gida-lerroak, tamaina,
kokapena, eguratsa eta higienea, eskala edota eraikin tipoa
bezalako erlazio morfologikoei arreta eskaintzen zien hiriehunaz. Jarduera mordoa bereganatzen zuen bilbeak definitu
zituen, neurri handian, teoria zientifikoa eta historia uztartzen
zituzten zabalgune-plan modernoak.
Ibaiertzeko hiribildu zaharretik paradigma industrial berrietara. Paisaiaren eraldaketa erreal eta bortitza

Lurraldearen antolamenduaren kezkak batik bat Industria
Iraultzaren garapenean izango zuen jatorria. Dagoeneko
sortzen hasiak ziren industriaguneak trenbideak indartuko
zituen, lokomozio-aldaketekin eta XX. mendeko dibertsifikazioarekin industria-eskualdeak eratu arte (deskontzentrazioak
metropolizazioa ere eragingo zuen), hirietako barnealdeak
komertzioari, zerbitzu-azpiegiturak eskatzen zituen hirugarren
sektore gorakorrari eta finantza-kapitalari begira geratuz.
Gurean ere, Erdi Aroko hiribildu hertsiaren traza erabat
gaindituz, XIX. mendearen amaieran eta XX. mendearen
hastapenean industrializazio-prozesuak hirigintza-irtenbide
mamitsuak abiarazi zituen industria-jardueraren lehen
mailako hirietan. Orduan hasi ziren erabiltzen, besteak beste,
«konurbazio» hitza, hirigintza-prozesu handiek eragindako
«deshumanizazio» edo gizarte-hausturekin zerikusia dutenak
(Urkidi, 2010: 78). Gure ingurumari geografikoko hiri industriala, hain zuzen ere, txit konpaktua eta dentsitate altukoa
izango zen, hein batean ibai-ertzetako eta mendi-magaletako
orografia zail eta makartsua kontuan izanda (4). Industrializazioaren traumari, edozelan ere, ez zitzaion inolaz ere
erantzun hirigintzaren aldetik (Munford), hiri osoa eraikin soila
edo «makina» bakarra balitz legez eraikitzearen ideologiatik;
ez proiektu erreformista-progresisten aldetik eta are gutxiago
kulturalista-utopisten ikusmoldetik.
(4) Horrenbestez, dentsitate baxuko hirien paradigma eta merkataritza-gune erraldoien
eraikuntza lurralde-eredu anglosaxoiari lotuagoak ditugu printzipioz.
Isusko Vivas, Amaia Lekerikabeaskoa
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Berreskuratzeko espazioaren banatze eta zatikatzea. ADUR aurreproiektuaren Memoriako marrazkiak.

Hala ere, Euskal Herriko aglomerazio eta «konurbazio» industrialetan (horren adibiderik aipagarriena guretzako Bilboko itsasadarreko paisaia izanda, denbora gutxian transformazio ikaragarria jasandakoa) lantegien eraispen eta desagertze fisikoak, XX.
mendeko 70 eta 80ko hamarraldietako krisi produktibo industrialaren ondorio, hutsune galantak eta espazio antzuak utzi ditu
lurraldean; horietako askotan egitasmo bateratu baten bizpahiru
lerro edo adar nabaritzen direlarik. Alde batetik, etxebizitzapolitikaren marasma nahasia, armiarma-sarea baino kateatuagoa
administrazioaren eskala desberdinetan eta itzaltzea ezinezkoa
den promotoreen etekin-nahietan. Bestetik lur-eremu berreskuratuen afera, batez ere aspaldi fabrikek okupaturiko ur-fronte
aberatsetan, hemen ere espekulazioaren atzamar luzeek ukitzen
duten oro urre bilakatu beharrean gabiltzala; ekipamendu
handiak eta parke postmodernoak barne. Gaur egun jadanik ia
gainbeherako finantza-hiri estandarrari hauspoa emanez.
Beste eragileetako bat nazioarteko marka komertzial handiei
lagatzen zaizkien lur-eremuak dira, haiek ere primerako espazio
urbano eta urbanizagarrietan neurrigabeko salerosketaren
tenpluak bailiran. Bilbo inguruko metropoliko ezein tokitan
atzemangarriak dira korronte horiek. Bien bitartean, badirudi
jende multzo bat bederen landa-eremuetara bueltatzeko zorian
dela, hau da; batzuk «herrira itzultzea» diotena ez da ostera, inondik ere, nekazaritza-abeltzaintzara edo tradiziozko aktibitateetara
itzulera, baizik eta kommutazio erako bizitza: hirian ikasi, lan
egin, erosi eta dibertitu; baina lurraldera zabalduriko hiri difuminatu eta gero baino hauskorrago zein jasangaitzagoan bizilekua
kokatu. Dinamika hauek, noski, eragin nabarmena dute politikak
onartu eta administrazioak garatu beharreko hiri-plangintza eta
lurralde-antolaketan.
Bigarren paradigma iraulia: lantegien kokalekuetatik espazio
urbano berreskuratuetara. Paisaiaren estetika eraberritua XXI.
mendeko atarian

Industriaren izaera espezifikoak lurraldera zabalduriko hiriaren
garapena baimentzen zuen espazio urbanotik kanpo, eta horrela

aldiriek laster apurtu eta «lapurtu» zituzten hiri-zabaltzearen
hedagune geldo baina etenik gabekoak. Modu horretan, mende
eta erdi baino gehiagoko ibilbidean «Bakearen Portu»tik Zorrotzaurreko penintsularen irekidura unera helduko gara, 1960ko
hamarkadaren akabuan, alegia Bilboko portu-metropoli industrialak zuen hedapen-espaziorik ureztatuenean.
Urteen joan-etorrian, 1980ko eta 1990eko industriaren ondorengo hirian balio erantsiak sor zitzakeen espazio antzu legez
gelditu zen Zorrotzaurreko lurmuturra, etorkizunerako hamaika aukerarekin inoiz ere Bilboko hiri-berreskurapenean bere
momentua aurkitu ezinik. Aipatu egoerak ez zituen oztopatu
ur-bazterreko espazio horretarako paper gainean marraztu
ziren hainbat aurreproiektu, gehienak nazioarteko master eta
workshop-etan landutako ideiak (Nafarroako Unibertsitateko,
Euskal Herriko Unibertsitateko eta Harvard-eko Unibertsitateko arkitektura-eskolak tartean). Haien artean ez ziren falta
hiri lausotuaren eta zabalgune postmodernoen arteko kontrakotasunak. Horietako adibide bat 1990eko hamarkadaren hasieran
hirigintzako Thyssen sariena izan zen. Aukeratuen artean ez zen
aurkitzen Jorge Oteizak laguntza eskaini zien euskal arkitekto
talde baten Memoria-txostena.
Boteretsu izandako paradigmak «krisian» dauden garaian,
kultura, artea, estetika edo kontzientzia ekologikoa bezalakoak
hartzen dira nolabaiteko gidalerro nagusi. Kasu honetan, euskal
kultura antena unibertsal gisa eta arteria fisiko zein ikusezinekin
egituratzen den espazio «sakratua»; bilakaera luzeko garapena
izango zuena hiri-zabalguneak bezala, eta ez hainbeste «planproiektu» postmodernoen ildoan. Ibilbideek lurraldeari egotzitako mitoetan sakonduko zuten, eraikin desberdinak basoko «arbolarik gabeko zirkulu garbietan» kokatuz. Deustuko Erriberako
eta Zorrotzaurreko ehundura originala eta industriala kontserbatzen zuen aztarna abstraktua hartzen zuten partzelazioaren
diseinurako euskarri, fase progresiboetan planteatua. Partzelen
sarea «melodia urbanoa» konposatzen duen «bertso arkitektonikoa» litzateke, materiaren eta hutsaren artean sekuentzia
erritmikoak dituen errepide-ibilbidea.
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(6) ADUR izenburuak gauzak
euren errepresentazioekin elkartzen
dituen lotura ikusezin eta materiarik
gabekoa adierazten omen du J. M.
Barandiaran-en Hiztegi Mitologikoan.
Irudia: ADUR aurreproiektuaren
Memoriako planoak.
Autore anitz: ADUR 15849 (Zorrotzaurreko aurreproiektua, izenpetu gabe eta datarik gabe, agian
konkurtso batera bidalitako materiala
izateagatik), argitaratu gabea.

Oteizaren jeinu-keinua darion aurreproiektuak sintetikoki
erakusten digu hastapenean ibaiaren meandroak jarraitzen
zituen baso-espazioak, nola lehendabizi baratzez josiak gero
hiritartu ziren, «zuhaitzek geometriko eginiko» «irla-hutsune»an
mugimendua etenda. Segituan irla hautsi eta «ertzak» eragin
zizkioten, parteek osotasunarekin duten lotura ezinbestekoa
berrasmatzeko «lan bukatugabe»an. Poesiari praktikotasuna ere
bilatu behar zitzaionez, sei sektoretan zatikatu zuten lurzorua,
sarrerako «ate-eraikin» monumentalaren atzean ikus-entzunezko eta multimediako ikastetxe zein enpresa berritzaileen proposamenarekin. Industria teknologikoak zerbitzu kulturalekin
gurutzatzea helburu zuen diseinu anitzeko Kultur Park metropolitarra lortu nahi izan zuten (5). Ibaia kultura esportatzeko
«informazio-formazio» korrontea izango zen, berriro ere inoiz
izan ez duen garrantzia estetikoaz birgaitzeko; erakusketak
lantzea helburu zuen gabarra-eraikin batekin ur gainean flotazioan, hegazkin-ontzia balitz legez moilan itsasoratua, ardatz
hezea ongi dastatzeko kontzeptu antropologikoak arkitektonikoekin kateatuz (dentsitate urriko «akropoli topografikoa»). Bere
eskultore-eskarmentua arkitekturaren eta hirigintzaren alde
jarririk, milagarren aldiz tokatu zitzaion ordaintzea betiko frakasoaren patua. Lehenagoko beste proiektu batzuetan ere Oteizak
eskuz esku jokatu zuen beste arkitekto talde batzuekin; hala
nola, Montevideoko monumentua (1959-1964) edota Donostiako Ametzagainako hilerria (1985). Zorrotzaurrera bidalitako
Memorian: ADUR (6) 15849, inpresioa dugu ordenazioak
paisaiaren parametroei men egiten ziela, zoruaren antolakuntza
eta egituraketari monumentaltasunaren aurretik. Oteizaren bizitzako une honetan bere inplikazioa seguruenik «laguntza»ren
esparruan inskribatuko zen. Hala izanik ere, Oteizaren pentsamendua aurreproiektuaren dokumentuetan espresatzen da eta
batez ere arteaz eta estetikaz finkatzen diren ideietan.
(5) Bertan enpresa informatikoak, bideogintzakoak eta abar agertuko ziren, espazio
publikoekin batera eta Oteizak aspaldidanik aldarrikatu zuen Estetika eta Abangoardiaren Unibertsitate Institutua.
Aldiri, 2013, IV, 16, 34-37, ISSN 1889-7185

Azken finean, nabaria da aurreproiektuaren asmatzaileek
hirigintzaren tempo luzeak aurreikusten zituztela, oso poliki eta
pixkanaka garatuko zen morfologia askotariko eta aberasgarria,
ekipamendu-sareak urbanizazioaren erritmoari egokituz.
Eraikitako hiriaren forma planoak ematen du eta sedimentazioz
kristaltzen doa gizarte eta kultur fenomenoekin gertatzen den
moduan. Estilo arkitektonikoak eta gorpuzkera sozialak denbora biribilduz baitoaz; elkarrekin ez bada ere, bata bestearen
ondoan. Proiektuaren zirrimarratze-fasean, hain justu ere indar
figuratibo erabakigarriena duenean, laga behar izan zuten bertan behera. Hiri-diseinuaren materiala ingurunea bera bihurtzen
da, bere iragana, oraina eta gerora izan beharko lukeena zentzu
zabalean. Hortxe agertuko zen, honako kasuan ere, denbora-diseinuaren faktore, lurraldearen metabolismo prozesuan. Delako
estrategiak balio katalizatzailea eta estimulatzailea gaineratu
beharko du, baina hemen ere erabat formalizatu gabe; hau
da, hutsuneak bete-betean okupatu gabe (amaitzeke apropos
lagatako «paisaiaren biologia» bitxia). Lurraldea betetzen duten
elementuen artean harreman osasungarria ahalbidetu beharko
da, lehen periferikoak baina orain zentralak diren eremuak
«parke pasibo» bilakatu ordez.
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