
Bilbo kantari:  Bilboko historiari kantuka

Bilbo existitu baino lehen, haitz zuri baten magalean zegoen harrizko 
hondartza batek, Ibaizabalgo ur biziak baretzen zituen. 

Lur pobrea zen, bertan ez ziren ez sagarrondorik ezta garirik hasten 
eta ahuntzek ez zuten jatekorik. 

Milaka urtez horrela izan zen. Baina orain dela 850 urte dena aldatu 
zen.

Bizkaiko biztanleria hasi egin zen. 

Mendeak geldituta egon eta gero, nazioarteko merkataritza berpiztu 
egin zen.

Eta garrantzitsuena, hemen, gauden tokian, Nerbioi ibaia zeharkatzeko 
lehenengo igarobidea zegoen (Abratik hona). 

Bizkaiko jaunak aukera aprobetxatu zuen. 

Begoñako zenbait nekazari bertan kokatu zituen eta merkatu-
gaietarako biltegi bat eraiki zuen haitz zuriaren babesean, benta 

moduko bat zen merkatari 
eta bidaiarien zerbitzura. 
Leku hau  gurdizainez eta 
oinezkoez betetzen hasi 
zen.

Denbora gutxitan Bilbo 
egoera marjinal batetik, 
beste egoera estrategiko 
batera pasatu zen.

1300. urtean Don Diego Lopez de Harok, Bilboko auzokideei hiri-
gutuna eman zien.

Hau oso garrantzitsua izan zen, honekin batera onura fiskalak eta 
merkataritzako abantailak heldu zirelako. 

Ibaiaren meandroa urbanizatu egin zen, zazpi kale paralelo marraztu 
ziren eta denbora gutxitan 6 metroko altuera eta 2 metroko zabalera 
zuen harresi indartsu batez inguratu zituzten.

Harresiaren babesean etxeak, jauregiak, lantegiak, biltegiak eta 
dendak eraiki ziren. Baita txarri eta oilo kortak ere, nahiz eta gaur 
egun deigarria iruditu, eta etxeen atzeko aldean ortuak jarri zituzten 
azak eta fruta-arbolaren bat laboratzeko.

Orain gauden kalean, Ronda, egun baten Bilbo inguratu zuen harresi 
hartaz hitz egiten digu. Arretaz begiratuz gero, haren aztarnak 
etxeetan integraturik aurki ditzakegu. 

700 urte ostean oraindik harresira atera gaitezke.

1. San Anton 2. Ronda
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Santiago, sorrera baino 
lehen eraikia, Bilboko 
lehenengo eliza izan zen. 

Hilerri batez inguratuta 
jaiotzen da, lehenengo 
bilbotarrak bertan 
hilobiratu zituzten, garai 
hartan ere ez baitzuten 
Bilbotik aldendu nahi, ezta 
zoratuta be!

Santiago, hiribildua hasten zen neurrian handitzen hasi zen.

1300. urtean eraikin berri bat eraiki zen, aurrekoa baino zabalagoa 
eta XIV. mendearen amaieran gaur egun ikusten dugun elizaren lanak 
hasi ziren. 

1571.ean hegoaldeko atari kolosala gehitu zitzaion eta 1880 eta 1881 
urteetan, Severino de Achucarrok diseinatutako atari neogotikoa.

Santiago eliza begiratzen badugu, Bilbo, Bizkaiko barrualdeko portua 
izan zenaren aztarnak ikusiko ditugu.

Nahiz eta estilo gotikoan eraiki izana, Atlantiar-Europako eta Gaztelako 
goi-lautadako eraginak ditu.

Bilboko portutik merkatu-gaiak atera eta sartzen ziren, baina baita 
pertsonak, ideiak…eta noski joera artistikoak ere.

Hau dela eta, Santiago arretaz begiratzen badugu, arte-lan batez 
gozatzeaz gain, gure historia, Bilboko historia,  bere harrietan islatuta 
ikusiko dugu.

1300. urteko hiri gutunak, bere abantaila fiskal eta ekonomikoekin 
batera, biztanleri berria erakarri zuen Bilbora.

Denborarekin, hiria txiki geratu zen eta harresiak jadanik ezin zion 
honi eutsi.

Errondako bideak desagertu ziren; etxeak harresia jo arte aurreratu 
ziren; eta hau suntsitu ere egin behar izan zuten Areatzara sarbide 
erosoak zabaltzeko Bidebarrieta, Korreo edo Santa Maria kaleetatik. 

Zimendu zaharren gainean, jauregi zabalak eraiki ziren momentuko 
moda jarraituz, hemen dugun John edo Burtsako jauregia bezala, 
1725. urtean eraikia estilo barrokoan. 

Izan ere orain dela urte batzuk, arkeologoek harresiaren aztarnak 
aurkitu zituzten honen barruan.

Harresia, gure historia bezala, atzean geratzen da, baina ez da 
desagertzen eta oraindik ikusgai dago. 

Alderantziz, gaur garenaren oinarria da.

3. Santiago 4. John Jauregia
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Erdi aroan, Zamudioko 
atea, San Anton zubiarekin 
batera, hiribilduko sarbide 
nagusia zen. 

Atea hiriko sarrera eta 
irteera kontrolatzen zuen 
dorre sendo batekin 
babestuta zegoen, 
kartzela moduan ere 
erabilia izan zena. 

Bertatik pasatzen ziren merkatu-
gaiengatik ordainsaria kobratzen 
zen. Nazioarteko merkataritzan 
jatorria zuten merkantziengatik, 
baina baita bizitza eta legeak 
ezberdinak ziren landa 
eremuetatik, lur lauetatik alegia, 
etortzen zirenengatik ere.

Egun, Bilbok bere ate zaharrak 
gogoratzen ditu eta beste berri 
batzuk eraikitzen ditu. 

Denak, beti zabalik nahi ditugu.

Baina harresiak ezin zuen dena bere baitan hartu. 

Hiribildua inguruarekin lotzen zituzten bide ertzetan, oso goiztik, 
komentu batzuk eraiki ziren. 

XV. mendearen amaieran lehena eraiki zen, eta itsasadarraren beste 
aldean egin zen. San Frantzisko komentua auzoaren jatorria izan zen, 
gaur egun bere izena mantentzen duena. 

Ondoren, beste batzuk heldu ziren, jesuitena adibidez, pasatu berri 
duguna, 1622 eta 1642 urte bitarteetan eraikia. Santos Juanes eliza, 
klaustroa eta honen dependentzien zati bat komentuaren parte ziren. 

Denbora da Jesuitek komentua utzi zutela. Hala ere, bere barrenean 
murgildu gaitezke Euskal Museoa bisitatuz, ondarea babesten duen 
ondarea.

5. Zamudioko Atea 6. Unamuno Plaza

3



Bilbo kantari:  Bilboko historiari kantuka

Oraintxe gauden lekuan, hiribildua Begoñako elizatearekin lotzen 
zuen galtzada zaharraren hegalean, XIX. mendearen amaieran tren 
geltoki bat altxatu zen, Lezamako geltokia alegia.

Geltoki oso bitxia zen, hileta kapera bat zuelako, hemendik Derioko 
hilerrira zihoazen trenak irteten zirelako.

Denbora aurrera doa, baina askotan eraikinak mantendu egiten dira, 
beraien erabilera beharrizan berrietara egokituz. 

Orain dela urte gutxi, geltokia lurperatu egin zen eta azken trenaren 
irteerarekin kultura heldu zen. 

Lezamako geltoki zaharra gaur egun Bizkaiko Arkeologi Museoaren 
egoitza da.

Museoko bisita iraganera bidaia bat da, gure arbasoek utzitako 
aztarnak jarraituz egiten dena.  

Aztarnak, batzuetan, oso ederrak dira, eta beste batzuetan, erabiliak 
izan diren objektuak eta denborarekin zatietan apurtuta abandonatu 
zirenak. 

Baina bere itxura alde batera utziz, material guzti hauek milaka istorio 
txiki kontatzen dizkigute, hauek diseinatu zituzten pertsonenak edo 
bizirauteko, lan egiteko, jateko, defendatzeko eta otoitz egiteko 
erabili zituzten pertsonen istorioak. 

Guztiek  balio kalkulaezina dute, gaur garena izatera lagundu ziguten 
gizon emakumeengan hurbiltzen gaituztelako. 

Geure ondare kulturala etengabe eraikiz doa. 

Geure iragana geure gaurkotasunaren parte da. 

Geure gaurkotasuna geure etorkizunaren parte izango da.

Arkeologi Museotik eta Bizkaiko Museoen saretik 
eskerrak ematen dizuegu hau baloratzeagatik, 
zaintzeagatik, partekatzeagatik eta baita 
gozatzeagatik ere. Eskerrik asko!

7. Museoa:   Patioan: Lezamako geltokiaren gainean eraikia 8. Museoa:   Erakusketa gelan
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