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1. Sarrera 

   “Egoera zoragarria da. Ondo landutako ibarrek, berdetasunez betetako 

mendiek, eraikinek, itsasontziek, itsasadar zabalak, jendeak eta, oro har, 

bizitasunak, berebiziko kontrastea eragiten dute. Lurralde liluragarria dirudi”. 

                                                  Gaspar Jovellanos (politikari ilustratua), 1797 

  

   Jarraian honako hau aurkituko duzu: Deustuko elizatea osatu zuten auzoen 

bilakaera historikoa 1800 eta 1950 artean. Azterketa horretan arlo politikoa, 

ekonomikoa, demografikoa eta hirigintzari dagokiona jorratuko ditugu. 

Helburuei dagokienez, berriz, honako hau azpimarratuko dugu: Historia 

Garaikidea hurbileko errealitatetik abiatuta ikastea. Izan ere, egungo ikasleek 

ezer gutxi dakite euren auzoen historiaren gainean. Hutsune horiek hainbat 

arlotan ematen dira: aurreko mendeetako jarduera ekonomikoan, antolaketa 

politiko-administratiboan, ingurune geografikoan, demografian izandako 

aldaketetan eta abarretan. 

   Badago zer landu 3. eta 4. DBHko Geografia eta Historia irakasgaian, 

Batxilergoko 1. Mailako Mundu Garaikidearen Historia, Batxilergoko 2. 

Mailako Espainiako Historian eta Batxilergoko 2 mailako Geografian. DBHn 

sektore ekonomikoen lanketa zehatza egin ahal da (Deusturen eboluzioa 

paradigmatikoa da: nagusiki nekazaritza-eremu izatetik industria- eta zerbitzu-

gune izatera pasatu da); 

Batxilerreko Historian lantzeko material asko dago: lehen karlistaldia 

(Lutxanako gudaldia), Antzinako Erregimenaren amaiera eta 

industrializazioaren hasiera, langile-mugimendua, errepublika-garaia eta 

frankismoa. Azkenik, Geografiari dagokionez, hiri modernoaren eraketa 

aztertzeko (jatorrizko baserri-guneak, langileen lehen auzoak, tartean Casas 

Baratas, San Ignazio auzoaren eraketa, 60ko migrazioen bultzadaz sortutako 

Arangoiti eta Ibarrekolanda) aukera paregabea ematen digu.   
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2. Geografia 

   Atal honi ekin aurretik ezinbestekoa da leku-izenen inguruan sortu zaigun 

korapiloa askatzea edo, txarrenean, apur bat arintzea. Eta zein da bada korapilo 

horren muina? Aztertuko dugun eremu geografikoari egun dagokion izenarena, 

alegia. Ekin diezaiogun, bada, kontu horren inguruan argi apur bat egiteari. 

   1925era arte ez zegoen zalantzarik: Asua errekatik hasita Salbe zubiraino 

zeuden lurrak Deustu ziren. Udalerria zen, nahiz eta garai hartan hedatuago 

zegoen terminoa elizate izan. Izaera politiko-administratibo propioa izateak izen 

bakarra dakar berez, eta horrela izan zen aztertzen ari garen kasuan ere.  

   Edozelan ere, bi gune (eta bi giro) bereizten ziren Elorriaga mendipean 

zabaltzen zen herrian. Batetik Deustuko Erribera edo Olabeaga (Aro 

Modernoan izen hori ere jaso zuen; itsasadarraren bi aldeak izen berarekin 

izendatzea apur bat aurrerago ere topatzen dugu, adibidez, Lutxana eta Desertu 

auzoak Erandion zein Barakaldon), itsasadarrari begira bizi zen auzoa, 

merkatari- eta marinel-girokoa; bestetik, Goierria, gorago zeuden lurrez osatua, 

baserriari eta lurrari lotua. Alde horren bihotza Done Petri elizaren inguruan 

ardazten zen, baina, oro har, baserri sakabanatuek osatzen zuten. 

   XIX. mendearen azken laurdenean elizatearen erdialdeko lurrak izendatzeko 

Ibarrekolanda izena hasi zen zabaltzen. Arrazoia, dirudienez, honako hau da: 

bertan  Ibarra izeneko baserri bat zegoen. Garai bertsuan iparraldeko azken 

muturrak, hau da, itsasadarrak bihurgunea egiten duen inguruak, Elorrieta izena 

hartu zuen. Aurreko kasuan bezala, honetan ere baserri batek eman zion izena 

zonaldeari. Azkenik, mendialdeak bi izen jasotzen zituen: goialdea Berriz auzoa 

zen eta maldetako baserriak Goiri legez ezagutzen ziren.
1
     

                                                           
1 Egia esan auzoen izen kontua konplexua da, aldaketa ugari egon baitira azken bi mendeotan. Goian 

aipatutakoez gain Deustuko Udalak honako hauek zehaztu zituen XIX. mendean:  Tellaetxe (egun San 

Ignazio), Madariaga (Ibarrekolanda, Sarriko eta Madariaga Etorbidea), Luzarra (Ramon y Cajaletik 

Salbe zubiraino), Berriz (Berriz eta Goiri auzoak, egungo Arangoiti), Deustuibarra , Botika eta 

Zorrotzaurre. 

 
 

http://www.irale.hezkuntza.net/web/guest/1289
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Krabelina gorridun baserritar gaztea. Adolfo Guiard, 1903. Koadroan agertzen den neskatoa 

Asunción Ojinaga dugu, Errekaurti baserriko alaba. Hondoan itsasadarrean dauden 

belaontzien mastak ageri dira. Kokapena guztiz zehaztea zaila den arren, badakigu margolana 

Elorrieta inguruan kokatzen dela. Koadroa: Bilboko Arte Ederren Museoa. 

   Izen horiek guztiak erabiltzen zituzten deustuarrek 1950eko hamarkadara arte.  

Orduan, agintari frankistek bi auzo berri sortzea erabaki zuten; bata, ortu eta 

baserriz betetako ibarrean, eta bestea, mendiaren maldan. Urte gutxiren buruan 

San Ignazio eta Arangoiti (horrela deitu zituzten auzook) milaka lagunez bete 

ziren eta izen historikoak ahazten joan ziren. Bizilagun berriek ez zuten 

Deustura etorri izanaren ezelako kontzientziarik eta, horrela, apurka-apurka, 

antzinako elizateko auzoen arteko etena handituz joan zen eta herri-izaera 

galduz. 

   Beraz, aipatu berri dugun prozesuak eraginda, egun ez daukagu termino 

argirik garai batean Deustuko elizatea zena izendatzeko. Bilboko udalarentzat 1. 

barrutia da, baina izendapen horri kutsu oso administratiboa antzematen diogu. 

Bestalde, duela 15 bat urte Prest! aldizkariko erredaktore-lanetan zebilen Hektor 

Ortega historialariak Deustualdea izena proposatu zuen. Agian ez da zehatzena 



6 
 

baina bidea egiten joan da eta lan honetarako horixe erabiltzea erabaki dugu. 

Tarteka, esparru osoa izendatzeko, Deustu ere erabiliko dugu eta, Done Petri 

inguruaz ari garenean, berriz, Deustu-Done Petri da gure hautua. 

   Honezkero igarriko zenuten bezala, lan honen helburuetako bat da Deustuko 

herri-izaera bizirik mantentzea. Badakigu leku-izenak, gizakiak egindako beste 

edozer bezalaxe, aldatuz doazela eta historiaren martxa geldiezina dela. Halere, 

sarritan atzera egin beharra dago oraina hobeto ulertzeko. Sustrai sakonak duen 

zuhaitza beti haziko da sendoago eta bere ingurua ezagutzen duen gazteak 

errazago lagunduko hura hobetzen. Asmo horrekin ekin diogu. Ea asmatzen 

dugun! 

   Behin argituta zein den gure lanaren esparrua, zehaztu ditzagun, bada, 

mugak. Deustuk muga argirik badauka itsasadarrak marrazten duena da: 

hegoaldetik zein mendebaldetik urak bereizten du Bilbotik, eta XX. mendean 

zubiak eraiki arte bereizketa fisiko hori oso agerikoa izan zen. Iparraldetik, 

berriz, Erandio eta Sondikako lurrak ukitzen ditu eta, azkenik, ekialdean 

Elorriaga mendiko gailurreriak Sondika eta Loiurekiko muga zehazten du (nahiz 

eta iparraldeko isurialdeko tartetxo bat hartu). 

   Azkenik, atal hau amaitzeko, erliebea aipatuko dugu. Ibaiertzak 5 km inguru 

hartzen ditu Salbeko zubia eta Elorrieta artean. Mutur batean zein bestean 

mendi-maldak hurbil daude itsasadarretik, baina erdialde guztia, egun nekez 

antzematen den arren, ibar zabal bat da. Eremu lau hori aldapa bihurtzen doa 

itsasadarretik aldendu ahala, eta aldats horiek Elorriaga
2
 mendiko tontorrean 

(222 m)  amaitzen dira. Gailur hori altuera galduz doa iparrerantz Sepurukoatxa 

(Cabras gaztelaniaz) mendira arte (115 m).  

   Erliebearekin estuki lotuta, malda horietan sortzen ziren errekastoak agertzen 

zaizkigu. Horietako batek, Arkotxak, muga zehazten zuen Begoñarekin. Egun, 

erdi lurperatuta egiten du bidea eta Guggenheim ingurutik ikusi ahal da non 

isurtzen duen bere emari urria itsasadarrera. Kaban edo Arkotxan (errekastoak 

inguru horri ematen dio izena) baziren beste bi lats, biak ala biak txikiagoak. 

Berrizko ibarbidetik igarotzen zenak, berriz, Done Petri eliza albotik egiten zuen 

beheranzko bidea, eta bosgarren errakastoak Erribera erdian elkartzen zen 

Ibaizabal ibaiarekin.  

                                                           
2
 1790ean Bilboko Kontsulatuak bandera bidezko komunikazio-sistema eratu zuen Abra eta Elorriaga mendiko 

tontorraren artean. Harrezkero, Elorriaga izendatzeko, Banderas izena gero eta maizago erabili zen. Azken 
urteotan, aldiz, jatorrizko izena ostera ere indarra hartzen hasi da. 
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Arkotxa errekastoak Begoñarekiko muga zehaztu du historikoki. 

Argazkia: Deusto Senide Elkartea. 
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3. Historia 

  Izenburuan zehaztu dugunari eutsiz, lan honetan Deustuko historia garaikidea 

jorratuko dugu, hau da, XIX. eta XX. mendeak. Halere, horiei ekin aurretik 

gainbegirada azkarra botako diegu Erdi Aroari eta Aro Modernoari. Sar 

gaitezen, bada, denboraren makinan atzerantz bidaiatzeko… 

3.1. Erdi Aroa eta Aro Modernoa  

   Deusturen sorrera, Euskal Herriko beste hainbat herrirena bezalatsu, Goi Erdi 

Aroaren lanbroen artean galtzen da. Dirudienez,  X. mendearen inguruan 

bazegoen gizatalde bat finkatuta Berrizko ibarbidearen beheko aldean. Horrela 

jaso du Josu Larrinagak hasierako Deusturen deskripzioa: 

   “Herrixka eliza txiki baten inguruan sakabanatzen ziren zenbait etxek osatzen zuten. Beheko 

lurrak itsasadarrera arte zabaltzen ziren eta bertan ihiak eta putzuak ziren nagusi. Inguru hori, 

mendeak aurrerago, lehortu egin zuten eta ibar emankorra bihurtu zen”. 

   Hasiera batean Sondikako Elizatearen barruan zegoen arren, XV. menderako 

herri burujabe agertzen zaigu. Egungo Done Petri eliza XIV. mendean eraiki 

zen, eta 1550 inguruan oinplanoa zabaldu eta hainbat atal berreraiki zituzten. 

Eliza aipatu dugu eta ez da kasualitatea izan, eraikin horren aurrean biltzen 

baitziren herritarrak guztiei zegozkien kontuen gaineko erabakiak –larreen eta 

basoen kudeaketa, bideen mantenua, erroten funtzionamendua…–  hartzeko. 

Izan ere, hortik dator elizate terminoa. Elizateak merindadeetan biltzen ziren –

gutxi gorabehera egungo eskualdeekin bat datozen lurralde-egiturak– eta Deustu 

Uribeko merindadearen barruan zegoen.  

   Aro Modernoaren lehen mendean, 1575ean, Deustuk jarlekua lortu zuen 

Gernikako Batzar Nagusietan, 35. postua hain zuzen ere. Batzar Nagusiak foru-

erakunde garrantzitsua ziren. Bertan, elizate eta hiribilduetako ordezkariak 

biltzen ziren, eta herrialdean indarrean jartzen ziren legeak zein agintariak 

onartzen zituzten.  

3.1. 1. Foru-sistema 

   Batzar Nagusiak aipatu ditugu, eta bere izaera eta eginkizuna ondo ulertzeko 

foru-sistema bere osotasunean ezagutzea komeni da. Euskal lurraldeak, 

Hegoaldea zein Iparraldea, lege eta usadio multzo baten bitartez antolatzen 

ziren. Lege horiek idatziz jasotzen hasi ziren Behe Erdi Aroan, eta zenbait 

erakunderen sorrera eragin zuten. Hona hemen erakundeok: 
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- Elizatea.  Eliza baten inguruan sortutako herrixka edo baserri multzoa da. 

Euskal Herriko udal-egituraren oinarrizko unitatea zen, eta erabakiak hartzeko 

herriko elizaren atarian auzokide guztiak biltzetik datorkio izena. Elizateetan 

arduradun nagusia fiela izaten zen (batzuetan bi ziren eta kargua urtero berritzen 

zen). Kargu horretara, eta garaiko beste guztietara, gizonezkoak baino ezin ziren 

aurkeztu. 

- Hiribildua. Errege-erregina edo noble batek herri edo hiri bati emandako 

titulua. Horri esker, hiribilduak hainbat pribilegio jasotzen zituen (sarritan, 

merkataritza-eskubideekin lotuak) eta harresi batek babesten zuen.  

- Batzar Nagusiak.  Foru-sistemaren barruan erakunde honi zegokion botere 

legegilea. Bertan aukeratzen ziren agintariak eta hartzen ziren erabaki nagusiak. 

Gorago esan dugun bezala, elizate eta hiribilduetako ordezkariek osatzen 

zituzten Batzar Nagusiak.  

 

Deustuk 1575ean lortu zuen jesarlekua Bizkaiko Batzar Nagusietan. Argazkia: Bizkaiko 

Batzar Nagusiak. 
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- Aldundia. Botere betearazlea zegokion, hau da, Batzar Nagusietako erabakiak 

indarrean jartzen zituen. Denborak aurrera egin ahala, erabakiak hartzeko 

ahalmen gero eta handiagoa bereganatu zuen. 

   Batzar Nagusietako ordezkariak eta Aldundiko kargudunak beti izaten ziren 

goi-klaseko gizonezkoak; horietako asko, jauntxoak. Halere, Aro Modernoan 

zehar, Espainiako Erresumaren menpeko lurrekin zein Europan zeuden 

erregimenekin alderatuta, esan dezakegu foru-sistema irekiagoa eta parte-

hartzaileagoa zela. 

3.1. 2. Egitura sozio-ekonomikoa  

   Gizartea aipatu dugu eta ondo dago apur bat sakontzea bere egituraketa sozio-

ekonomikoan. Jarduera ekonomikoari dagokionez, Deustun bi zonalde bereizten 

ziren XVIII. mendean: batetik, Goierria, bestetik, Deustuibarra. Lehenengo 

guneko biztanle gehienak nekazariak ziren. Horrek ez du esan nahi guztiak 

baserriaren jabe zirenik, ezta hurrik eman ere. Hektor Ortegak Prest! aldizkariko 

kronika historiko batean dioskunez:  

   “sarritan gertatzen zen etxalde edo maiorazko bat baino gehiago pertsona bakar baten 

eskuetan metatzea (…). Horrela, ez gara harrituko 1777. urtean Valentin Basabe Deustuan 

hamaika etxeren jabe zela jakitean. Joaquin Izarduik beste horrenbeste zeukan eta Enrique 

Fanok, Fano maiorazkoaren buruak, hamazazpi”.    

  Beraz, bistan da Deustuko ibar zabaletik hamaika motatako ortuari eta fruitu –

indabak, patatak, tomateak, piperrak, berakatzak, mahatsa, sagarrak…– 

ateratzen zutenetako asko jabeak barik maizterrak zirela. Erriberan, berriz, 

lanean zebiltzan gehienak loturaren bat zuten merkataritzarekin. Itsasadarraren 

aurrean ilara luzea osatzen zuten etxeetako behealdeetan bazeuden janari-

dendak, belak edo arraunak egiteko eta konpontzeko tailertxoak, tabernak, 

aroztegiak... Itsasontziak husten eta zamatzen lan egiten zuenik ere bazegoen 

eta, itsasbehera zegoenean, gabarretatik sokekin tiraka aritzen zirenak ere, 

zirgariak, alegia. 
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Zirgarien lana –idiek egiten zutenaren parekoa baina merkeagoa– oso gogorra zen. XX. 

mendeko lehen hamarkadetan baporeak hasi ziren lan horiek egiten. Argazkia: Las sirgueras 

en la ría de Bilbao. Imanol Barbería. 

   Biztanleriari dagokionez, Juan Ramon Iturriza XIX. mendeko historialariaren 

arabera, 1500ean Deustun 36 lagun bizi ziren. Ondoren, hutsune luze bat 

daukagu, XVIII. mendearen amaiera arte ez baitugu aurkituko errolda-daturik. 

Ordurako populazio nabarmen handiagoa zen: 1787an 1.000 biztanle ziren eta 

200 etxe (Villota, 1976), eta sei urte beranduago 1.250 deustuar zenbatu zituzten 

(Larrinaga, 2007). Ziurrenik azken zenbaketa hori 1787koa baino zehatzagoa 

izan zen. Izan ere, biztanleria hain tarte laburrean % 25 haztea ezinezkoa dela 

begitantzen zaigu.  

   Banaketari erreparatuz, XVIII. mendearen amaieran Goierrian jende gehiago 

bizi zen; bertan 139 etxe zeuden bitartean, Erriberan 39 baino ez ziren. Datu 

horiek aldatu egingo dira XIX. mendean zehar baina hori hurrengo atalean 

aztertuko dugu. 
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3.2. Aro Garaikidea. XIX. Mendea    

3.2.1. Lehen herena (1800-1833): Ilustrazioa, Gerra frantziarren 

aurka 

   XVIII. mendearen azken herenean Ilustrazioak zekartzan ideia eta asmo 

berriak gurera ere heldu ziren. Europa mendebaldera begira zeuden Hego Euskal 

Herriko intelektual eta jakintsu asko eta, euren indarrak batu eta gizartean zuten 

eragina handitzeko asmoz, 1765ean Euskalerriaren Adiskideen Elkartea sortu 

zuten. Espainiako Koroa, berriz, Karlos III.aren esku geratu zen 1758an eta bera 

eta bere idazkaria hainbat erreforma ekonomiko eta sozial bultzatzen hasi ziren. 

   Giro horretan kokatzen da, hain zuzen, Deustuko Udalak eta Bilboko 

Kontsulatuaren artean sinatu zuten ituna. Akordio horri esker padurak lehortzen 

hasi ziren. Horretarako, bi herrilan egin behar ziren: batetik, Elorriaga menditik 

zetozen ur-jarioak kanalizatu ubideen eta konporten bitartez; bestetik, nasak 

eraiki itsasadar ertzean. Lan horiek egin ondoren, Deustuibarreko biztanleria 

azkar hazi zen eta 1847rako Goierrian baino jende gehiago bizi zen bertan. 

Horren erakusle argia dugu eskolatutako umeen kopurua. Izan ere, aipatutako 

urtean 79 ziren Deustuibarreko eskolako umeak; Goierrikoan, aldiz, 30 baino ez 

zeuden. Mendeetan zehar nekazaritza-giroko herritxoa izan zena eraldaketa 

handi baten atarian zegoen, baina ez gaitezen aurreratu, eta ikus dezagun zelan 

sartu zen mende berria Bizkaiko bazter eder horretan. 

   Gorago Ilustrazioa aipatu dugu eta ez da kasualitatez izan. XVIII. mendean 

gero eta ugariagoak ziren sistema politiko, ekonomiko eta soziala era sakonean 

berritzea eta modernizatzea eskatzen zuten ahotsak. Burgesiaren interesekin bat 

zetorren mugimendu hori. Izan ere, negozio-gizonek oztopo ugari aurkitzen 

zuten Antzinako Erregimenaren pean –gure kasuan Lege Zaharraren markoaren 

barruan– bai etekinak handitzeko, bai botere politikora heltzeko. Jakina denez, 

egoerak eztanda egin zuen Frantzian 1789an eta, bertan hasitako iraultzak eragin 

itzela izan zuen Europa osoan. 

   Espainiako Erresumari dagokionez, Karlos IV.a eta bere seme Fernando VII.a 

liskar betean sartu ziren koroa zela-eta. Izan ere, semeak aginte-aulkitik kendu 

zuen aita 1808ko martxoan, baina aitak koroari eusteko ahaleginean jarraitu 

zuen. Napoleonek –Frantziako enperadorea1804tik– Baionara deitu zituen biak 

eta, behin Lapurdiko hiriburuan zeudela, koroa bere anaiaren eskuetan uztera 

behartu zituen. Aldi berean, ordurako frantziar armada penintsulako hainbat 
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hiritan zabaldu zen, ustez Portugalerako bidean zihoala. Herritarrek susmo oso 

txarra hartu zieten bi gertakari horiei eta 1808ko maiatzaren 2an frantziarren 

aurkako herri-altxamendua piztu zen Madrilen. Horrela hasi zen, bada, 

espainiarrek Independentzia Gerra deitu zutena (1808-1814). 

   Gerrako lehen urtean frantziarren aurka altxatu ziren deustuarrak –abandoar, 

begoñar eta bilbotarrekin batera–. Napoleonen jeneralen erantzuna oso gogorra 

izan zen eta, abuztuaren 16an aipatutako herriak mendean hartu ondoren, 

baimena eman zieten soldaduei arpilaketan jarduteko. Deustun lapurtutakoa 

zorrotz zenbatu zen: 617.314 erreal –erreal bat pezetaren 25 zentimo–.  

   Arpilaketa ez zen izan gerraren ondorio bakarra. Goirin kaputxinoek zeukaten 

komentua, adibidez, hutsik geratu zen. 1753tik zeuden mendi-malda hartan eta 

behartuta alde egin behar izan zuten.  Egungo oinezkoen igobideak, –

Kaputxinoen aldapak– oraindik gordetzen du aztarna. Esan dugun bezala, 

fraideek alde egin zuten, baina komentuak bertan jarraitu zuen eta, lehen gerra 

karlista piztu zenean, liberalek gotorlekua ezarri zuten bertan. Azkenik, 1863an 

eraitsia izan zen.  

3.2.2. Bigarren herena (1833-1866): Lehen gerra karlista eta 

estatu liberala finkatzea Espainian 

   Lehen gerra karlista aipatu dugu eta merezi du orduko gudaldietan apur bat 

sakontzea. 1833ko irailaren 29an Espainiako errege Fernando VII.a hil zenean 

ikuspegi eta interes-multzo kontrajarriak zituzten bi alde jarri ziren aurrez aurre. 

Batetik, Fernandoren hiru urteko alabaren alde zeudenak, liberalak; bestetik, 

erregeren anaia Karlosen alde zeudenak, absolutistak. Azken horiek karlista 

izena hartu zuten gerra hastearekin batera, eta babes handia izan zuten euskal 

lurraldeetan. Babes horren arrazoi nagusiak bi izan ziren: foruak eta erlijioa. 

Foruei dagokienez, euskaldun askok uste zuten liberalak boterea hartuz gero 

desagerrarazi egingo zituztela; erlijio kontuetan, berriz, liberalek karlistek baino 

epelago jokatzen zuten, epelegi fededun askoren ustez. Pentsamolde hori nagusi 

zen landa-giroan baina ez, ordea, hirietan; azken horietan gehienek liberalen 

alde egin zuten. 

   Hortaz, urri hasieran gerra piztu zenean, Euskal Herriko karlistek ez zuten 

arazo handirik izan milaka lagunez osatutako armada eratzeko. Zumalakarregi 

izan zen armada horren burua, Bilboko lehen setioan –1835– jasotako tiro baten 

ondorioz hil zen arte. Setio horrek porrot egin zuen baina hurrengo urtean ostera 

ere ekin zioten. Horrela bada, 1836ko azaroan karlistek Bilbo eta Deustuko 
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gainaldeak hartu zituzten, tartean Elorriaga tontorreko gotorlekua eta Goiriko 

kaputxinoen komentua izandakoa. 

 

Elorriaga tontorreko gotorlekua. Talaieroaren etxea gotortu egin zuten lehen karlistaldia hasi 

zenean, gailur hura estrategikoa baitzen itsasadarra kontrolatzeko.  

Argazkia: Indalecio Ojanguren/guregipuzkoa.eus. 
 

  Karlisten aurrerapausoak ez ziren luzerako izan ordea. Liberalek, Espartero 

jenerala buru zela, erasoa jo zuten azaro erdialdean eta, hainbat biderrez kale  

egin ondoren, negu gorriko Gabon gauean Lutxanako zubia hartzea lortu zuten.  

Bertan zegoen Polboretxetik txapelgorriak egotzi ondoren, soldadu liberalak  

Elorriaga gailurrera heldu ziren. Elur-maluta artean gertatu zen gudaldi hori  

erabakigarria izan zen; izan ere, karlistek setioa altxatu behar izan zuten eta,  

Bizkaiko hiriburua menpean hartzeko asmoa behin betiko baztertu zuten.  

 

   Gerra 1839an amaitu zen Maroto eta Espartero jeneralen Bergarako 

Besarkadarekin batera. Karlisten armadako burua Maroto zen, eta erregina  

Isabel II.a onartzearen truke sinatu zuen akordioa. Horretan bi puntu jasotzen 

ziren: batetik, Espainiako gobernuak foruak errespetatuko zituela agindu zuen; 

bestetik, armada karlistan aritutako ofizialak Espainiako armadara pasatuko 
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ziren kargua eta soldata mantenduz. Lehenengo puntua ez zen guztiz bete eta, 

horren ondorioz, beste aldaketa sakon batzuen artean, aduanak Ebrotik 

Bidasoara pasatu ziren eta Guardia Zibila Hego Euskal Herrian ezarri zen. 

   Lehen gerra karlista amaituta, Espainiako gobernuek estatu liberalaren 

oinarrizko egiturak antolatzen hasi zen. Aipatu berri dugun bezalaxe, indar 

armatuak berregituratzea, sendotzea eta estatuko bazter guztietara zabaltzea izan 

zen eginbeharretako bat. Bestetik, burgesiak, boterea eskuratu berritan, merkatu 

nazional bateratua behar zuen negozioak aurrera eramateko, eta aduanen 

lekualdatzeak behar horri erantzun zion. Gaur egun bezala, orduan ere hezkuntza 

zen estatuaren oinarri sendoenetako bat. Gorago aipatu ditugu 1840ko 

hamarkadan bi eskola zirela Deustun, bata Goierrian eta bestea Deustuibarran. 

Eskola horiek lehen hezkuntzakoak ziren eta horien sarea arautzeko eta bigarren 

hezkuntzako zentroei bultzada emateko, 1857an liberal moderatuen gobernuak 

Moyano Legea onartu zuen. Hizkuntzei zegokienez legea oso argia zen: “El 

euskera, excluido de la enseñanza pública. (88 art.)”. 

   Debeku horrek estatu liberalaren beste helburuetako bat erakusten digu: 

merkatu eta hezkuntza bateratuak eta hizkuntza bakarra. Une honetara helduta, 

komeni zaigu aztertzea zein zen garaiko egoera soziolinguistikoa. Bizkaiko 

elizate gehienetan bezala, Deustuko Goierrian euskara zen nagusi XIX. 

mendearen erdialdean. Nagusi diogunean hauxe esan nahi dugu: biztanle guztiek 

zekiten euskara, gehienek erabiltzen zuten eta askok ez zekiten besterik. 

Deustuibarran, aldiz, egoera konplexuagoa zen. Ur-bazterreko auzokideen 

ahotan euskara barra-barra zebilen, baina gehiago ziren gure hizkuntzan 

moldatzen ez zirenak. Azken horien artean gehienak gaztelaniaz bizi ziren baina 

ez zen arraroa bestelako hizkuntzak entzutea: ingelesa, frantsesa, portugesa eta 

abar. 
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Goierriko txakolindegi eta tabernetan euskara izan zen hizkuntzarik erabiliena XIX. mendean 

zehar. Argazkian Ibarrekolandan zegoen Arbolagaña famatua ikusten dugu. Argazkia: Txema 

Luzuriaga.  

   Mendeak aurrera egin ahala, ordea, gaztelaniak gero eta esparru gehiago hartu 

zituen Deustuko auzoetan. Prozesu hori ez zen berez gertatu; izan ere, erraz 

identifikatu ahal ditugu izan zituen eragileak. Batetik, eskola eta administrazioa 

–politikoa zein epaitegiei lotutakoa– erabat itxita zeuden euskararentzat, eta 

debeku horrek eragindako hutsuneak gogor higatu zituen euskararen irudia eta 

itzala; bestetik, industria-iraultzak eta berarekin batera gertatu zen migrazio 

prozesuak eragin zuten gaztelania baino ez zekiten milaka lagunen etorrera. 

 

3.2.3. Hirugarren herena (1866-1900). Industria-iraultza  

   XIX. mendearen azken hamarkadetan aldaketa sakonak izan ziren mundu 

osoan eta Euskal Herria ez zen salbuespena izan. Halere, aldaketek abiadura 

hartu aurretik, une latzak bizi behar izan zituzten gure herenaitita-amamek.  

1868an Borboien aurkako iraultza piztu zen, eta Isabel II.a Espainiako erreginak 
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ihes egin behar izan zuen atzerrira. Haren hutsunea betetzeko beste errege bat 

ekarri zuten Italiatik, Saboiako Amadeo, baina ez zuen babes nahikorik lortu ez 

politikarien ez herritarren artean. Karlistek pentsatu zuten une egokia zela 

mendian ezkutatutako armak ostera ere eskutan hartzeko, eta 1872an altxatu 

egin ziren monarka berriaren aurka. Hego Euskal Herrian gerra 1876ra arte 

luzatu zen eta, hildakoen kopurua eta txikizioak aurrekoan baino txikiagoak izan 

ziren arren, ondorioak gogorragoak izan ziren: garaile atera zen Madrileko 

gobernu liberalak Foruak ezabatu zituen urte bereko uztailaren 21eko legearen 

bitartez. 

   Gerra amaitzearekin batera Europa mendebaldean garatzen ari zen industria- 

iraultza gurera heldu zen. Deustuibarra berehala hasi zen eraldatzen, eta 

aspaldiko tailer eta ontziola txikien alboan industria metalurgiko berriak hasi 

ziren agertzen. Rocheltarrena izan zen lehenengoetarikoa, 1850eko hamarkada 

amaierarako latorriaren eraldaketan ari baitzen. Txekiar jatorriko familiak abian 

jarritako industria azkar hazi zen, eta mende horretako azken urteetan 190 

langile zituen. Beste enpresa batzuek ere antzeko behargin kopurua zeukaten: 

1891n sortutako Talleres de Deuston 300 lagunek egiten zuten lan, hurrengo 

urtean Elorrietan finkatu zen Tubos Forjadosen, berriz, 200ek, eta bazeuden 

maila ertaineko beste hainbat (Kortadi, Llona…). 

   Beraz, Lege Zaharreko bizimodua atzean uzten hasitako gizartean, premia 

berriak ari ziren sortzen. Horien artean mugikortasunarena ez zen txikiena. 

Burgesiak xaxatuta, agintariek trenbide berria diseinatu zuten; helburua Bilbo 

eta Areeta lotzea zen, kostaldea gero eta desiragarriagoa egiten baitzitzaien 

dirudun berriei. 1877tik zaldiek mugitutako tranbia batek lotzen zituen bi gune 

horiek, baina goiko eta erdiko klasekoek garraiobide azkarragoa eta erosoagoa 

nahi zuten. Horrela bada, azkenean lortu zuten euren nahia eta 1887ko uztailaren 

1ean linea berria inauguratu zuten. 

 

 



18 
 

 

Done Petri plaza kioskoa erdian duela. Atzean eliza, hondoan Berrizko gainak eta ezkerretara 

udaletxea eta eskola. Udaletxeak ez zuen luzaroan iraun: 1888an eraiki eta Gerra Zibilean 

eraitsi zuten. Argazkia: Txema Luzuriaga. 

   Dena ari zen aldatzen abiadura bizian, eta populazioa ez zen salbuespena izan. 

Hortaz, itsasadarraren ingurua fabrikez betetzearekin batera biztanleria ere 

nabarmen hazi zen. Bigarren gerra karlista amaitu ondorengo erroldari esker 

(1879) dakigu Deustun 1.899 lagun bizi zirela industrializazio-prozesua abian 

jarri zenean. Hogeita hamabi urte beranduago, 1911n, 3.906 biztanle ziren, hau 

da, ia-ia bikoiztu egin zen kopurua.  

   Hazkunde horren atzean bi faktore zeuden: batetik, industria berriek inguruko 

eskualde eta probintzietako langileak erakarri zituzten; bestetik, medikuntza eta 

higiene arloan gertatu ziren aurrerapenak gero eta eraginkorragoak ziren. Ez 

dugu ahaztu behar XIX. mendearen azken hamarkadetan izurriteak izan bazirela, 

Aro Modernoan baino askoz urriago, baina oraindik hazkundea moteltzeko 

moduko indarrarekin. Izan ere, hilkortasuna % 40 inguruan zegoen, jaiotzarena 

baino apur bat beherago. Urte haietan, adibidez, sukar beltzaren izurriteak izan 

ziren Bilbo eta inguruetan. Gaitz horiei aurre egiteko eraiki zen, hain zuzen ere, 

Elorrietako Bondeagailua, hiriko ur zikinak tratatzeko; Mens sana in corpore 

sano proiektuan oinarrituta, Ricardo Uhagon ingeniariak hasi zuen 1895ean eta 

1903an inauguratu zuten.  
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Elorrietako Etxe Handia, 1903an eraikia eta ehun urte beranduago eraitsia. Bertako bizilagun 

gehienak Tubos Forjadoseko langileak ziren. Argazkia: Txema Luzuriaga. 

   Gorago aipatu dugun bezala, industrializazioak ehunka behargin erakarri 

zituen Ibaizabal arrora. Langileak ez ziren heldu bakarrik, eurekin zekartzaten 

bai hizkuntza –gaztelania–, bai ideologia –haietako batzuek bazekiten irakurtzen 

eta ordurako ideologia sozialistaren oinarriak ezagutzen zituzten–. PSOE 

alderdia 1886an ezarri zen Bizkaian, Meatzaldean eta Bilbon hain zuzen ere. 

Hurrengo hamarkadan Pablo Iglesiasen alderdiak hazten jarraitu zuen eta, 

ondorioz, egoitza gehiago zabaldu zituen; horietako bat, 1897an Deustuibarran. 

Sorrera-eguneko mitinean ehun bat lagun bildu ei ziren. Kopurua kontuan 

hartzeko modukoa izan zen baina hurrengo urteetan elkarteak ez zuen lortu 

jende gehiago erakartzerik. Hektor Ortegak (Prest! 170) era argian azaldu zuen 

sozialistek aurkitu zuten testuingurua: 

   “Herri langilea izan arren, Deustua ez zen izan ideia sozialistak zabaltzeko eremu egokia. 

(…) Herrian ez zuen zinegotzirik izan. Deustua Zubiria-Ibarra familiaren jauntxokeriaren 

mende zegoen eta haien itzala amatatzen hasi zenean EAJ agertu zen nagusi”. 

   Beraz, Sabino Aranak sortutako alderdia ere bere mezua ari zen zabaltzen 

deustuarren artean. Baina hobe horiek eta beste hamaika kontu hurrengo 

mendeari dagokion atalean kontatzea. 
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3.3. Aro Garaikidea. XX. mendea 

3.3.1. Mende-hasieratik Gerra Zibilera arte (1900-1937): 

Hazkundea, anexioa, Errepublika garaia 

   Jakina denez, 1895ean Arana anaiek EAJ alderdia sortu zuten. Lehen urteetan 

ia lagun-taldea zena alderdi sendoa bilakatu zen, Ramon Sota eta beste zenbait 

enpresari EAJ finantzatzen hasi zirenetik. XX. mendearen hasierarako alderdiak 

bazuen jarraitzaile-talde bat Deustun eta, jarraian ikusiko dugunez,  jeltzaleen 

jardunak mesede egin zion elizateko euskal giroari. Sabinoren jarraitzaileak 

ohartzen ziren euskara atzeraka zihoala Euskal Herrian, baina ez zeuden amore 

emateko prest. Deustun eta inguruan –Erandio, Leioa– bertsozaletasuna bizi-

bizirik zegoela baliatuz bertso-saioak egiten hasi ziren. Aurretik beste hainbat 

izango ziren arren, sasoiko egunkarietan 1907an jaso zen lehena. Done Petri 

plazara ekarri zituzten bertsolariak ez ziren hasiberriak errimatze kontuetan: 

Enbeita anaiak, Imanol eta Kepa  “Urretxindorra”. Kronikek diotenaren arabera 

jendea pozik etxeratu zen egun hartan. 

Jeltzaleak gogotsu ari ziren euren proiektuaren alde, baina aurrean zituzten 

oztopoak ez ziren edozelakoak. Borboitarrak 1874an Espainiako Erresumara 

bueltatu zirenetik Errestaurazioa, hau da, monarkia,  jarri zuten indarrean 

berriro. Erregimen hori oinarrizko kontuetan –monarkia, jabetza pribatua eta 

Espainiaren batasuna– ados zeuden bi alderditan oinarritzen zen: kontserbadorea 

eta liberala. Bi alderdi horiek boterean txandakatu egiten ziren eta 

hauteskundeetan iruzur egitea ohiko kontua zen. Batzuek zein besteek bezero-

sare trinkoa zeukaten antolatuta herrialde bakoitzeko jauntxoen bitartez. Sare 

hori erresumako azken bazterreraino heltzen zen eta, jakina, Deustu ez zen 

salbuespena. 

   Espainiako hegoaldean jauntxoak lurjabe handiak ziren arren, Ibaizabal arroan 

finkatu ziren gehienak, ordea, beste profil batekoak ziren. Burdinaren industria 

eta ontziolak oso indartsu sartu ziren itsasadarraren inguruan, eta familia gutxi 

batzuek izugarrizko dirutzak batu zituzten oso tarte txikian. Gertaera horrek 

berehala izan zuen isla Deustuko hirigintzan eta, mendea amaitu orduko, hainbat 

jauregi zeuden elizateko auzoetan. Aro Modernoan jatorri flandiarreko Goosens 

familiak Botika Zahar aldean eraiki zuen jauregiari beste zenbait gehitu 

zitzaizkion XIX. mendearen erditik aurrera. 
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       Lehenengoak Ibarra sendiarenak izan ziren: 1869an Kaba etxeak eraiki 

zituzten Arkotxa inguruan. Ibarratarrak ez ziren edonor, ez horixe! Jose Antonio 

patriarkaren semeek, Juan Mariak eta Gabrielek, burdingintzan oinarritzen zen 

enpresa-sare boteretsua eraiki zuten mendea amaitu bitartean. Klaneko beste 

kide batek, Ramon Ibarrak, Bidarte jauregia egiteko esan zion Severino 

Atxukarro arkitektoari. Horrek 1897rako amaitu zituen lanak eta, zalantza barik, 

finkaren neurriak bazterrak harrotu zituen; jauregiaren tamaina handiari 

inguruko lorategi, basotxo, hipodromo eta abar batu zitzaizkion, multzo 

ikusgarria osatuz. Tomas Zubiria Ibarrak, berriz, arkitekto berberarengana jo 

zuen Goi Eder jauregia eraikitzeko Sarriko inguruan; hori ere finka zabal batean 

kokatzen zen –60.000 m
2
 baino gehiago zituen–, elizateko lurren erdi-erdian. 

Etxezuriko bidera ematen zuen aldean sarrera-funtzioa betetzen zuen beste 

eraikin txikiago bat zegoen, egun EHUko bulegoak hartzen dituena.  

 

 

1933ko plano honetan ondo ikusten da udal-izaera galdu berri zuen errepublikaren azalera. 

Argazkia: Deusto del ayer y de hoy. Ignacio Villota eta Txomin Altube.  

Ibarratarrak ez ziren izan jauregiak eginarazi zituzten bakarrak. Goiri auzoan 

Mariano de la Torrek Miramar txalet-jauregia eraiki zuen, eta 1898an 

Deustuibarran Jose Madalenok  eta Rosario Yandiolak altxatu zuten Madaleno 

jauregia. Senar-emazte horiek Sestaoko Aurrera enpresako jabeak ziren. Ramon 
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de la Sotak, Martinez Rivasek eta beste batzuek ere bide beretik jo zuten, eta 

Deustun egin zituzten etxe ederrak. Hala ere, XX. mendean sartzearekin batera, 

oligarkek beste jauzi bat eman zuten kostalderantz, eta Getxo aldean hasi ziren 

finkatzen. Baina kontakizun horrek beste nonbaitera garamatza eta guk 

Deustualdean jarraituko dugu… 

 

Miramar Jauregia, Goiri auzoan. Arangoitiko sasoiko gizon eta emakume askok gogoratzen 

dute zelan ibiltzen ziren olgetan bertan, eraikina hutsik geratu ondoren. 1970ean eraitsi zuten. 

Argazkia: Txema Luzuriaga. 

   Goi-burgesiako kideek berandu barik ikusi zuten industria-gizartea sendo 

sustraitzeko hezkuntza eta formakuntza behar-beharrezkoak zirela. Deustun, 

gainontzeko elizate eta hiribilduetan bezala, ezer gutxi zegoen arlo horretan, 

baina egoera hori abiadura bizian aldatu zen. 1886an, Jesusen Lagundiak 

bultzatuta, Deustuko Unibertsitateak ateak ireki zituen. Bestalde, 1887an, 

Gabriel Ibarraren ekimenez, La Salle ikastetxea jarri zuten abian Frantziatik 

etorritako fraide batzuek. Garai hartan beste zenbait ordena erlijioso ere buru-

belarri sartu ziren hezkuntzaren esparruan: pasiotarrak,  karmeldar mojak –

Carmengo Kolegioa–. karitatearen ahizpak –gormutuen eta itsuen ikastetxea–. 

   Lehenago aipatu dugun hazkundeak –ekonomikoa, demografikoa, hirigintza-

arlokoa– jarraitu zuen XX. mendeko lehen bi hamarkadetan. Hazkunde horrek 

abiadura are biziagoa hartu zuen I Mundu Gerran zehar, Europako potentziak 

Hego Euskal Herriko ontziolen eta enpresa siderurgikoen bezero bihurtu 
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baitziren, eta, gainera, prezioek gora egin zuten nabarmen. Eskaera horrek 

Deustun ere izan zuen eragina, eta Gerra Handia amaitu zenerako elizateko 

industria-sarea trinkoagoa zen: hirurogeita hiru enpresa eta ia 1.900 behargin 

zeuden. 

 

Deustuibarrako etxe eta lantoki ilara Olabeagatik ikusita. Hondoan, mendi-magalean, 

Ugaskoko etxe multzoa antzematen da. Vista de Deusto, Alberto Arrue, 1922. 

   Hala ere, Deustu ez zen hazten ari zen bakarra, ez horixe! Bilbok Abando 

irentsi zuen 1890ean, eta Zabalguneko kale zabalak eraikinez ari ziren betetzen. 

Halere, udaleko agintarien iritziz, Ibaizabalen ezkerraldeko lurrak –Ezkerraldea– 

ez ziren nahiko 100.000 biztanleko kopurura iristear zen hiriarentzat. Mende 

berria hasi zenetik saiatu ziren Begoña eta Deustu anexionatzen: 1911n Bilboko 

Udalak bi alberriak irensteko espedientea zabaldu zuen. Erresistentziak agertu 

zirenez, ez zuen aurrera egin, baina 1917an Bilbok ostera ere eskatu zuen bi 

elizateak bere agintepean geratzea.  

    Azkenean, Primo de Riveraren diktadura garaian agertu zen aukera. Militar 

eskuindarrak udalbatza demokratikoak desegin zituen, eta horrela galdu zuen 

postua Markos Oruetak, Deustuko herritarrek aukeratutako azken alkateak. Bere 

ordez erregimenak Cirilo Vallejo izendatu zuen eta, aldi berean, anexiorako 
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prozedura azkartu zuen. Azkenik, 1924ko urriaren 29an errege-dekretu batek 

Deustuko elizatea Bilboren menpe jarri zuen.  

   Deustuar gehienek ez zuten anexioa begi onez ikusi, baina ia ezinezkoa egin 

zitzaien bilbotarren oldarrari eustea. Ez da harritzekoa; diktadura-sasoia zen eta 

giro sozio-politikoak ez zuen batere laguntzen. Bilboko agintariek, berriz, ez 

zuten denborarik galdu eta berehala hasi ziren proiektuak taxutzen eskuratutako 

lursail berrientzat… 

   Deustuk herri-izaera galdu zuenean zerikusi gutxi zuen XIX. mendeko 

herrixka lasaiarekin. Anexioaren unean 8.799 biztanle zituen eta hazkundearen 

erritmoa bizi-bizi mantendu zen gerra hasi arte. Errepublika ezarri zenean 1931n  

adibidez, 11.087 ziren. Industrializazio-prozesua, aldiz, moteldu egin zen apur 

bat, gerra osteko krisien ondorioz –lehena, gerra amaitzean; bigarrena, 

sakonagoa, 1929tik aurrera–. Baina aldaketak esparru guztietara heltzen ari ziren 

eta nabarmenenetako bat garraiobideen arloan gertatu zen. Izan ere, 1936ko 

apirilaren 14an Deustuko etorkizuna baldintzatuko zuen azpiegitura inauguratu 

zuten: Francesc Maciá etorbidea, Deustuko zubian hasi eta Elorrietara heltzen 

zen errepide luze eta zabala
3
.  

 

Avenida del Ejército 1940ko hamarkadan. Argazkia: Txema Luzuriaga. 

                                                           
3 Askok asmatuko zenuten bezala Etorbidearen egungo izena Agirre Lehendakaria da.  
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   Hazkunde demografikoak etxebizitza berrien premia areagotu zuen eta, beste 

leku askotan bezala, Deustun ere 1921eko Etxe Merkeen Legea baliatu zuten 

gabezia horri aurre egiteko. Lege horrek bi baldintza jartzen zituen arlo 

ekonomikoari eta etxeen ezaugarriei dagokienez: batetik, erosleak ezin zuen 

gainditu diru-sarrera jakin bat eta, horrez gain, etxearen prezioak bost urteko 

soldataren parekoa izan behar zuen; bestetik, etxeak bi solairukoak izan behar 

ziren eta inguruan berdegunea izango zuten. 

   Lege horren babespean lau auzo eraiki ziren Deustun. Lehenengoa Buena 

Vistakoa izan zen, 1924an;  kooperatiba sortu zuten kide guztiak PSOEko 

militante kargudunak  ziren arren, aurrerago abertzale batzuk ere sartu ziren. 

Tren-geltoki osteko maldan kokatzen zen Buena Vista eta 1927tik aurrera bete 

ziren etxeak. Bigarrena kooperatiba zen eta Euskaldunako langileek eratu zuten; 

hori ere 1924an. Gehienak abertzaleak eta ELAko kideak ziren, eta 1928rako 

okupaturik zituzten  Deustuibarra eta Goi Eder finkaren arteko lurretan kokatzen 

ziren etxeak. Hirugarrena aurrekoak baino apur bat txikiagoa eta 1931tik aurrera 

populatua, Talleres de Deustoko behargin eta enplegatuena izan zen; Buena 

Vista bezala, hori ere mendi-magalean eraiki zuten, jesuiten unibertsitate ostean 

hain zuzen ere. Laugarrena Lagun Etxea auzoa aipatu behar dugu: besteak ez 

bezala, Lagun Etxea sozietate anonimo bezala eratu zen, eta lehen bizilagunak 

1930ean sartu ziren Buena Vista eta trenbidearen artean kokatzen zen auzunean. 
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Euskalduna auzoko plaza. Auzo hori desagertu egin zen 1950eko hamarkadan, Deustuko 

kanala eraiki zenean. Argazkia: Asociación de Familias de Deusto.  

   Etxe merkeek konponbide partziala eman zioten bizilekuaren arazoari, baina 

gatazka sozialek jarraitzen zuten eta giro politikoa bizi-bizia zen. Lehenago 

aipatu ditugu garai hartan Deustun jarduten ziren lau alderdi. Batetik, 

Errestaurazioko erregimena sostengatzen zuten bi alderdiak, kontserbadorea eta 

liberala. Jauntxoak alderdi horien alde egiten zuten
4
, batzuetan batetik bestera 

pasatuz inongo lotsa barik eta betiere iruzurraren dinamikan mugituz. Alderdi 

horien gehiegikeriek krisia eragin zuten euren baitan, eta biak ala biak desagertu 

egin ziren Primo de Riveraren diktadura hastean. Errepublika garaia heldu 

zenean beste sigla batzuek hartu zuten euren lekua. Bestetik, EAJ eta PSOE 

zeuden, hau da, abertzaleak eta sozialistak. Jeltzaleek banaketa jasan zuten 

1921ean: batetik, Comunion Nacionalista Vasca, autonomiazalea eta moderatua; 

bestetik, Aberri/EAJ, independentziaren aldekoak biltzen zituena. 

   Horiez gain, bazeuden beste alderdi txikiago batzuk: alderdi errepublikarrak, 

bereziki Izquierda Republicana; PCE, alderdi komunista, PSOEn gertatutako 

                                                           
4
 Bizkaiko jauntxo handienak La Piña delako taldean bildu ziren Victor Chavarri oligarkaren inguruan. Bertan 

zaila zen bereizten nor zen kontserbadorea eta nor liberala. 
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zatiketa batetik sortua 1921ean; ANV, alderdi abertzalea eta aurrerakoia, 

1930ean sortua. 

   Sindikatuak ere euren lekua egin zuten deustuarren artean. Indartsuena eta, 

aldi berean, lehenengo errotu zena Deustuibarrako lantokietan UGT izan zen, 

hasieran SOM (Sindicato de Obreros Metalúrgicos) izenarekin eta 1923tik 

aurrera, UGT bezala. Sindikatu sozialista 1888an sortu zuten Pablo Iglesiasek 

eta beste hainbat ekintzailek, eta I Mundu Gerra hasi zen garairako bazeukan 

adar deustuarra. Horiek baino gogorragoak ziren CNT sindikatu 

anarkosindikalistan elkartu zirenak. 1910ean sortua, Hego Euskal Herrian inoiz 

ez zen heldu indar handiegirik izatera, baina Deustun bazuen presentzia hainbat 

lantokitan. Azkenik, 1911tik aurrera, ELA-STV sindikatu abertzaleak ere 

hainbat kide izan zituen ibaiertzeko fabrika eta tailertxoetan. 

3.3.2. Gerra Zibila eta diktadura (1936-1975)  

   1936ko otsaileko hauteskundeetan Fronte Popularrak lortu zuen garaipena 

estatu mailan. Hego Euskal Herrian, berriz, eskumako indarrak atera ziren 

garaile, nahiz eta Bizkaian eta Gipuzkoan EAJk lehen postua eskuratu zuen. 

Madrileko gobernua galdu bezain laster, eskuineko zenbait militar eta zibil 

estatu-kolpea prestatzen hasi ziren. Argi zeukaten: botoen bitartez ezin bazieten 

eutsi euren pribilegioei, indarra erabiliko zuten. Jakina denez, estrategia horrek 

bere bidea egin zuen eta uztailaren 18an altxamendu faxista hasi zen hainbat 

kuartel eta hiritan. 

   Eskuindarrek berehala hartu zituzten menpean Araba eta Nafarroa. Gipuzkoan  

egun batzuk iraun zuten Loiolako kuartelean, baina uztailaren 27rako errenditu 

egin ziren. Bizkaian, berriz, estatu kolpearen porrota erabatekoa izan zen. 

Deusturi dagokionez, uztailaren 19an, igandean, 200 lagun inguru bildu ziren 

Deustuibarrako Centro Democraticoan
5
. Giroa gori-gori zegoen eta, batzuen 

asmoak ikusita, EAJk zaintzapean jarri zituen Deustuko komentuak. Egun 

horretan bertan, ordu txikietan, Bizkaiko Buru Batzarreko burua zen Juan 

Ajuriagerra deustuarrak alderdia Errepublikarekin zegoela adierazi zuen.  

  Hurrengo egunetan atxiloketak hasi ziren. Deustun 25 lagun inguru giltzapetu 

zituzten, guztiak erreketeak, falangistak eta alderdi monarkikoetako kideak. 

Horien artean ezagunenak Rafael eta Tomas Zubiria Somonte ziren. Goi 

Ederreko jauregian atxilotu zituzten, eta finka Errepublikaren esku geratu zen. 

                                                           
5
 1931ko ekainean ireki zen lokal horretan sozialistak, errepublikarrak eta komunistak biltzen ziren. 



28 
 

Jauregiez eta finkez gain, errepublikaren aldeko indarrek ibilgailuak ere 

desjabetu zituzten. Izan ere, abuztuaren 12an alderdi eta sindikatuek Bizkaiko 

Defentsarako Batzordea osatu ondoren, herriz herri eratu ziren batzordeak. 

Deustukoan EAJ, ANV, PSOE, PCE, UGT eta ELAko ordezkariak zeuden.
6
 

Batzordearen funtzioetako bat faxisten mugimenduak kontrolatzea izan zen eta, 

horretarako, erretenak jarri zituzten errepideetan.    

   Urriaren 1ean Euzkadiren Berjabetasun-Araudia –hau da, Autonomia 

Estatutua– onartu zen Espainiako Gorteetan, eta hilaren 7an lehen Eusko 

Jaurlaritza eratu zen. Jose Antonio Agirre buru zela, urriaren 18an Jaurlaritzak 

gizonezko gazteak deitu zituen Euzko Gudarostea sortzeko asmoarekin. 

Ordurako asko ziren alderdi eta sindikatuen ekimenez eratu ziren batailoietan 

ziharduten deustuarrak. Hona hemen zer dioen Borja Sarrionandia-Ibarrak: 

“ Gerrak iraun zuen 11 hilabeteetan zehar ia 80 batailoi sortu ziren. Horietatik bederatzi baino 

ez zeuden Armadaren ardurapean. Gainontzekoak era honetan banatzen ziren: EAJkoak 25, 

PSOE-UGTkoak 12, JSUkoak (Juventudes Socialistas Unificadas) 9, PCEkoak 8, CNTkoak 

6, Izquierda Republicanakoak 4, ANVkoak 3, Jagi-Jagi 2 eta Unión Republicanak eta STVk 

bakarra zeukaten. 

   Seitan izan ezik, beste batailoi guztietan deustuarrak zeuden. Denetara 672
7
 ziren, 21 eta 50 

urte arteko gizonezkoen % 22.82; euretako batzuk boluntario joanak, eta beste asko 

Jaurlaritzaren deialdiak behartuta.” 

   Beraz, udazken hartan ehunka gazte, euren zereginak utzi eta, frontera abiatu 

ziren. Bitartean, agintariek eutsi nahi izan zioten aurreikusita zeuden herri-lanei. 

Bilbo eta Deustu lotuko zituen zubia egiteko asmoa aspaldikoa zen arren, ez zen 

gauzatu Errepublika garaia hasi arte. Ignacio Rotaetxe ingeniaria arduratu zen 

Ibaizabaleko bi ertzak batuko zituen zubia egiteaz. Obra 1931n hasi zuten eta 

inaugurazioa, berriz, 1936ko abenduaren 12an izan zen.  

   Horixe izan zen poz bakanetakoa negu latz hartan. Berri beltzak eta gerrarekin 

lotutako kontuak, aldiz, etengabeak izan ziren. Frontea Gipuzkoako mugan 

zegoen arren, herrian bertan ere ugariak izan ziren gerrak eragindako aldaketak. 

Batetik, milizianoentzako kuartelak atondu zituzten hainbat eraikinetan: 1932tik 

itxita zegoen jesuiten Deustuko Unibertsitateko Comercial eraikinak hainbat 

batailoi sozialista hartu zituen –alboko eraikina ospital bihurtu zuten–; jeltzaleen 

batailoiei, berriz, gormutuen ospitala, salesiarren ikastetxea eta Bidarte Jauregia 

egokitu zitzaien.  

                                                           
6
Nahiz eta sindikatu anarkosindikalistak egoitza bat izan Elorrietan, ez zegoen 2CNTko ordezkaririk. 

7
 Duda barik, zerrendetan agertzen direnak baino gehiago izan ziren. 
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   Frontea hamarnaka kilometrotara egon arren, batzuetan gerra Deusturaino ere 

iritsi zen. Faxistek abantaila garbia zeukaten airean eta, horren ondorioz, zibilei 

ere behin baino gehiagotan bonben pean egotea suertatu zitzaien. Lehenengo 

bonbardaketa irailaren 25eko goizean izan zen. Gasteizko aerodromotik 

irtendako abioi aleman eta espainiarrek helburu zehatzak zituzten: Zubiriatarren 

finka eta Deustuko Unibertsitatea. Azken horren alboan zeudenez, Buena Vista 

auzuneko etxe batzuk ere kaltetuak izan ziren.  

   Kalte materialak ugariak izan ziren arren, bonbek ez zuten inor hil Deustun. 

Bilbon, ordea, asko izan ziren bizia galdu zutenak eta, odol-isurketak odola 

berotu zion jendeari. Ezkerreko hainbat miliziano buru zirela, jende-aldra handi 

batek Altuna Mendi eta Cabo Quilates itsasontzi-espetxeetan sartu eta 74 preso 

erail zituen. Tartean bi deustuar zeuden: Tomas Zubiria Somonte eta Lorenzo 

Olivares.  

   1937ko urtarrilaren 4an antzeko egoera bat gertatu zen ostera ere. Goizean 

hegazkin naziak hiria bonbardatzen ahalegindu ziren, baina errepublikaren 

abiazioak eta babes-bateriek uxatu egin zituzten. Arratsaldez bueltatu egin ziren, 

eta zortzi abioi errepublikar –bertokoak eta sobietarrak pilotu zirela– aurre 

egitera atera zitzaizkien. Halako batean, Felipe del Río pilotu bilbotarrak 

Juncker bat eraitsi zuen Alonsotegi gainean. Bi alemanek salto egin zuten, eta 

haizeak euretako bat Enekuriraino eraman zuen. Inguruko baserritarrak 

eskopetak hartu eta ziztu bizian atera ziren bere bila. Alemana ozta-ozta salbatu 

zen atzetik zetorkion pilotu sobietar batek, bere hegazkin kolpatuarekin lur hartu 

ondoren, preso hartu zuelako. 

   Bonbardaketa horrek ere hildako gutxi batzuk eragin zituen zibilen artean eta, 

berriz ere, jendea Begoñako lau espetxeetan
8
 sartu zen, eta sarraskia eragin zuen: 

226 hildako, tartean lau deustuar. Gertaera horien ondoren Eusko Jaurlaritzak 

neurriak hartu zituen: batetik, konpainia bat finkatu zuen Bilbon espetxeak 

gertutik zaintzeko helburuarekin; bestetik, espedienteak ireki zizkien hainbat 

funtzionariori, espetxe-itsasontziak itxi zituen eta preso zeuden emakumeak 

askatu zituen.  

  Lehenago aipatu ditugunei frontetik heltzen ziren hilotzak gehitu behar 

dizkiegu. 1936ko irailetik 1937ko ekainera 75 izan ziren. Frankisten aldean, 

berriz, eroritako deustuarrak 11 izan ziren. Hildako gehienak 1937ko udaberrian 

izan ziren. Jakina denez, Mola jeneralak ofentsiba hasi zuen martxoaren 31n, eta 

                                                           
8
 Angeles Custudios, Larrinaga, Galera Etxea eta Karmelo. 
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hurrengo hiru hilabeteetan Bizkaia ia osorik hartu zuen menpean. Bilbok eta 

Deustuk ekainaren 19ra arte eutsi zioten, eta azken egunetako borrokek ondorio 

latzak izan zituzten batean zein bestean. 

   Frankisten abiazioak oso gogor bonbardatu zituen Berriz eta Artxandako 

maldetako auzoak. Buena Vista eta Talleres de Deusto kooperatibako etxe 

gehienek su hartu zuten, eta defentsan ari zirenek atzera egin behar izan zuten. 

Erretiratzeko unea  zen, baina Errepublikaren aldekoen artean iritzi kontrajarriak 

zeuden. Arma-fabrikak –Salesiatarren ikastetxean Eibartik ekarritako tailerrak 

ziharduten– eta zubiak zartatzea beharrezkoa zela argi ikusten zuten guztiek; 

gainontzeko azpiegitura eta industria astunari dagokionez, ordea, ez zetozen bat. 

Jeltzaleek nahiago zuten kalte gehiago ez eragitea, eta ezkerreko batailoietan, 

aldiz, iritzi nagusia lur errearen aldekoa zen. Tentsio handiko giroan miliziano 

asturiarrek su eman zieten Talleres de Deustoko azken etxeei eta Deustuko 

udaletxea izandako eraikinari ere bai. Tiroak eta guzti egon ei ziren… 

 

   Deustuko zubiak 6 hilabete iraun zuen zutik. Gerra amaitu ondoren frankistek berriro 

altxatu zuten, eta 1939 urrian inauguratu zen bigarren biderrez. Argazkia: Deia 
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3.3.2.1. Diktadura (1937-1975)  

   Azken tiro-hotsak isildu zirenean Bizkaian 1937ko ekainean, diktaduraren 

etapa luzea hasi zen. Borrokan aritu ondoren bizirik atera ziren galtzaileentzat 

patua bi berbatara mugatzen zen: erbestea edo espetxea. Deustuarren artean 523 

pertsonak hartu behar izan zuten atzerrirako bidea –egia esan horietako asko 

Ipar Euskal Herrian geratu ziren, naziak bertara heldu arte behintzat–. 269, 

berriz, espetxeratu zituzten. Horietatik bost ez ziren bizirik atera. Ez da 

harritzekoa, higiene eta elikadura aldetik diktadurako  kartzelak zulo beltzak 

baitziren. 

   Gerra ia beste bi urtez luzatu zen, eta deustuar batzuek jarraitu zuten borrokan, 

gehienbat Kataluniako frontean. Dena den, azkenean horiek ere Frantziarako 

bidea hartu behar izan zuten. Bitartean, erregimenaren makinaria lanean hasi 

zen. Errepublikaren garaian udalean edo bestelako erakundeetan –adibidez, 

hezkuntzan– ibilitako langileen artean sekulako garbiketa egin zuten. Askok 

galdu zuten lanpostua. Etxe eta jabetzei dagokienez, lehenengo egunetako 

lapurreten ostean legeztatutako desjabetzeak etorri ziren. Kasu deigarrienetako 

bat Buena Vista auzoa izan zen. Izan ere, kooperatibako hainbat bazkide 

espetxean edota erbestean zeudela baliaturik, erregimenaren aldeko zenbait 

lagun
9
 falta zirenen etxeez jabetu ziren. Kasu bakar batean izan ezik, jatorrizko 

jabeek ez zituzten etxeak berreskuratu. 

   Berrogeiko hamarkada aldats gora latza izan zen deustuarrentzat, bereziki 

galtzaileentzat. Lehenengo urteetan gosea eta miseria baino ez ziren sumatzen 

bazterretan. Arrazionamendu-kartilak gosez ez hiltzea ozta-ozta bermatzen zuen, 

baina sarritan ez zen nahikoa izaten familia asetzeko. Ahal zuena landa-

eremuetatik heldutako fruituren edota barazkiren bat lortzen saiatzen zen. Zorte 

okerragoa izan zutenek tuberkulosia eta antzeko gaitzak garatu zituzten. 

Laburbilduz, oso garai gogorra izan zen. 

   Hala ere, bizitzak aurrera zerraien. Agintari frankistak ez zebiltzan asmo 

faltan. Batetik, 1937an,  Avenida del Ejército –ordura arte Francés Maçia– 

Elorrietaraino luzatzen hasi ziren; izan ere, ordurako baztertua zuten Ugaskoko 

tunela. Indalecio Prietok proposatutako errepide hori egin izan balitz, Asua 

bailara bi minutura hurbilduko zuen eta Deustu milaka ibilgailuren igarobide 

izatetik salbatuko zuen. Bestetik, etxebizitza-arazoa Errepublika garaitik 

konpontzeke zegoen arazoa zen. Frankisten lehenengo ekimena arlo horretan 

                                                           
9
 Andres, Epifanio eta Pedro Población anaiak gailendu ziren lapurreta horretan. 
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Dorre Madariagako etxeak izan ziren. Sociedad de Viviendas Municipales 

erakundearen agindupean puntako hiru arkitekto elkartu ziren: Ricardo Bastida, 

Emiliano Amann eta Germán Agirre. Lehenengo eraikinak 1942an altxatu 

zituzten, eta azkenak, berriz, 1952an. Erregimenak ederto baliatu zuen 

etxebizitza berrien inaugurazioa frankismoaren itxura garbitzeko, eta Franco 

bera etorri zen ekitaldira. 

 

San Ignazio 1961ean. Hondoan ikusten den eraikin garaian (Elorrietarekin muga egiten 

duena) Movimientoko eta Armadako buruak bizi ziren. Lehen planoan Ibarrekolanda ikusten 

da, eta Sepurutxuko maldetan, txabolak. Argazkia: Txema Luzuriaga. 

   Dena den, gerraosteko hiri-proiekturik handiena San Ignacio de Loyola 

auzoaren eraikuntza izan zen. 1945ean hasi ziren obrak eta 1950eko ekainean 

Avenida del Ejército eta Elorriagako malden artean kokatutako etxe-eraikinak 

inauguratu zituzten. Falangeren babespean sortutako Obra Social del Hogar 

erakundea arduratu zen diseinu orokorraz. Auzoaren erdian bi botere-gune 

zeuden: eliza eta Falangeren egoitza. Asmoa honako hau zen: klase ertain 

zabalarentzako –langile kualifikatuak, funtzionarioak– bizileku eroso bat 

eraikitzea. Kaleak plano ortogonalari jarraituz taxutu ziren eta puntako 

kiroldegia ere ez zen falta. Esan beharrik ez dago, hasierako auzokide guztiak 

frankista peto-petoak ziren. 
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   Hurrengo hamarkadan Arangoiti auzoa hasi ziren altxatzen. Gaitza da ulertzen 

zergatik aukeratu zuten mendi-maldan zegoen eremu hura etxe-eraikinak 

eraikitzeko, baina horrela gertatu ziren gauzak. Zailtasunak zailtasun – ezinezko 

sarbideak, urbanizatu bako kaleak…– lehenengo familiak iristen hasi ziren. 

Hasierako urte haietan Extremaduratik etorri berriek argi izan zuten auzoan bizi 

zirenak Deustuko azkeneko baserritarrak zirela. 

   Bitartean, ibarreko lurrik emankorrenak desagertzen ari ziren hondeamakinen 

burrunben artean. 1950ean, hogei urte lehenago atondutako plana egiten hasi 

ziren. Geldo baina eten barik, Elorrietatik Botika Zaharrera arteko lurretan 130 

metroko zabalera zeukan lubaki erraldoia egin zuten. Deustuko auzoen arteko 

lotura fisikoa etenda geratzeaz gain, auzune bat –Euskalduna– eta baserri asko 

betiko desagertu ziren. Azkenik, kanala amaitu barik ireki zuten –400 metro 

falta ziren Botika Zaharrera heltzeko–1968ko abuztuan.  
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4. Ikasleek landu beharrekoa  

4.1. Historia garaikidea, zeure errealitatetik abiatuz 

1. Aztertu 1933. urteko Deustuko planoa.   

a. Aipatu egungo auzoetan (Arangoiti, Deustu-Done Petri, Elorrieta, 

Erribera, Ibarrekolanda, San Ignazio) urte horretan zeuden hiruna baserri.  

b. Zehaztu Bidarte eta Goi Eder jauregien eremua. Azpimarratu 

Deustualdean bizi izan ziren Ibarra familiako kideen izenak.  

c. Marraztu kanala eta aztertu zer ondorio ekarri zituen. 

2. Egizu zeure familiaren zuhaitz genealogikoa, hiru belaunaldi atzera eginez. 

Zehaztu non jaio eta bizi izan ziren zure aurrekoak eta zertan egin zuten lan. 

Horretarako, bubbl.us webgunea erabil dezakezu. 

3. Horietako norbait Euskal Herrira etorri bazen, zehaztu noiz, nondik eta 

zertara. Aztertu ea garai horretan migrazio-mugimendu handirik gertatu zen edo 

kasu bakanen bat izan zen. 

4. Artiach galleta-fabrika: Erriberako industrializazioaren eta emakumeak lan 

munduan sartzearen eredua. Egizu fabrika horren historiaren laburpentxoa 

(liburua sarean dago, gaztelaniaz). 

5. Galdetu zure aitita-amamei ea bizi izan zuten Gerra Zibila. Agian ez dute ezer 

gogoratzen, baina gerraostean istorioak entzun zituzten. Jaso itzazu testigantzak 

ahalik eta zehatzen (non gertatu ziren, datak eta abar). 

6. Ikertu noiz eraiki zen egun bizi zaren etxea. Aztertu ea garai berean beste 

etxerik altxatu zen Deustualdean. 

7. Ikertu zenbat ikastetxe dauden Deustualdean. Zehaztu noiztik dauden 

jardunean eta zein den jabetza mota: publikoa ala pribatua (Elizarena edo beste 

norbaitena). 

8. Ikertu ea zer alderdi politikok duten egoitza soziala Deustualdean. Aukeratu 

horietako bi eta egiezu galdetegi labur bat (zeuk prestatua). 

9. Begiratu Deustuko per capita errenta-datuak. Ze klase sozial mota daude? 

Baietz uste baduzu, zein eta non aurkitu ahal dira Deustualdean? 
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4.2. Gogoetarako galderak 

a. Aipatu udalerri ertain batek (10.000 eta 50.000 biztanle artean) izan ahal 

dituen bi abantaila eta bi desabantaila, udalerri handi batekin alderatuz gero. 

b. Banatu taldea bitan. 1936ko ekaina da eta Francoren armada Bizkaiko 

hiriburuan sartzeko zorian dago. Batzuek gutuna idatziko diote Agirre 

lehendakariari Bilbo eta ezkerraldeko industria eta azpiegiturak (trenbidea, 

portua, etab.) bere horretan uzteko eskatzeko; besteek kontrako eskakizuna 

jasoko dute gutunean, horiek guztiak suntsitzeko. Arrazoitu zuen eskaera batean 

zein bestean.  

 

4.3. Auzo baten azterketa 

   Hiruko taldeetan ikasleek auzo zehatz baten historia egingo dute. Lanak padlet 

batean bilduko dituzue, eta aurkezpena ere tresna hori baliatuz egingo duzue. 

Auzoen zerrenda honako hau da: 

Arangoiti Buenavista eta Lagun Etxea       San Pedro Doneperiaga    

Deustuko Erribera      Dorre Madariaga      Elorrieta 

Ibarrekolanda Inazio  

 

Kontatu beharrekoa, berriz, honako hau da: 

 Auzoaren garapena hirigintza arloan 75 urtean zehar (1940 eta 2015 

artean).  

 Biztanlerian izandako aldaketak: biztanleen jatorria, kopuruak… 

 Auzotar baten testigantza, bideo labur batean jasota (noiz jaio edo heldu 

zen, zein izan diren auzoak izandako aldaketa handienak...).  

 Lanak argazki zaharrak zein egungoak izan behar ditu. Ondo legoke 

horietako batzuk leku berekoak izatea. 
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