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“Espazio sozial oro,

ekonomikoki kapitalarengatik administratua,

sozialki burgesiarengatik dominatua,

eta politikoki estatuarengatik gobernatua dago.”

Henry Lefebvre.
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EUS. Honako ikerketa hau azken urteetan aldaketa urbanistikoaren baitan sortu den interesaren

baitan kokatua dago. Hiria, espazio neutral eta berdintsu bat izatetik urrun, bere baitako barne

borroken  zein  izaera  politikoaren  adibidea  da,  aldaketa  urbanistiko  garrantzitsuak  aurrera

eramaten  direnean  nabarmentzen  delarik.  Lan  honetan,  1960  eta  1980  urteen  bitartean

Donostialdeako Ekialdeko  langile auzoen proletarizazioaren inguruan hitz egingo dugu, batetik

Donostiako Egia,  Intxaurrondo,  Bidebieta,  Altza  eta  Herrera  auzoak hartuko dira  aintzat,  eta

bestetik,  Lezo, Pasaia, Orereta eta Oiartzun herriak. Donostialdeak, aldaketa sozial, kultural eta

ekonomiko esanguratsuak bizi izan zituen 60. hamarkadaren hasieran; Erregimen Frankistaren

liberalizazio  politikak  aprobetxatuz,  burgesiak  obra  urbanistiko  esanguratsuak  eraman  zituen

aurrera,  hirian  industrializazio  prozesu  bat  garatuz,  industriak  pisu  esanguratsua  bereganatu

zuelarik.  Honek guztiak aldaketa handiak ekarri  zituen: landatik lan bila hirira joatea erabaki

zuten  langileak  eta  probintzietatik  etorritako  langileak  elkartu  ziren  proletariotzaren  handitze

nabarmena eraginez,  hiriko Ekialdeko ardatzean kokatuko zelarik, bertako auzo marjinatuetan.

Hiriko ardatz hau, garai hartan aurrera eramandako aldaketengatik ezaguna da gaur egun ere.

Etxe  merkeen  “boom”  inmobiliarioak,  etxebizitzaren  espekulazio  ikaragarria  ekarri  zuen,

garbitasun falta nabaria zen edota oinarrizko zerbitzuen eskasia zegoen. Lan honetan, aldaketa

urbanistiko honek proletariotzan sortutako eragin sozialean sakondu nahi da, langile auzoetako

bizimodua, kultura eta arazoak aintzat hartuz.

Hitz  gakoak:  Aldaketa  urbanistikoa,  segregazio  urbanistikoa,  Auzoen  proletarizazioa,

langile auzoak, Periferia, Donostialdea.

ENG.  This investigation, is situated in the interesting frame of urban changing. The city, far of

being a neutral  and equal space, is the example of social fights and political  behaviour. This

happens  when  some  important  urban  change  is  done.  In  this  document,  we  are  going  to

investigate the proletarization of towns and neighbours located in the east  side of Donostia`s

region  between  1960  and  1980.  The  neighbours  we  are  going  to  investigate  are  Egia,

Intxaurrondo, Bidebieta, Altza and Herrera; and in the other hand the towns are Lezo, Pasaia,

Orereta  and  Oiartzun.  Donostia’s  region  had  expected  big  social,  cultural  and  economical

changing in the beginnings of the 60s; Taking into account that Franco’s regime carried out an

economical  liberalization,  the  bourgesoise  carried  out  some  urbanistic  works  and  changes,

creating  a  new  industrialization  procces  in  the  city.  This  situation  generated  some  other

circustences, as thousand of Workers replaced the land life in favour of the city. This procces,

concentrated most of the proletariat in the East side of the region.  This East side, is famous due
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to the urban works were done there, which most of them were done ilegally and in an irregular

way. The housing boom finished in a massive speculation, and the addings problems like the poor

cleaning or the consecuencies of not having basic services for the habitants,  emphasized in the

urban segregation procces. In this way, the aim is to investigate on the social consequences of the

urban changing have had on the proletariat, taking into account the lifestyle, culture and problems

of the working class zone.

Key words:  Urban changing,  urban segregation,  proletarization of  neighbours,  workers

neighbours, perifery, Donostia`s region.

ESP. Esta investigación que pretendemos realizar está enmarcada en el interés que se ha generado

en los últimos años entorno al tema del cambio urbanístico. La ciudad, lejos de ser un espacio

neutral e igualitario, es un ejemplo de luchas internas en su seno y de carácter político que afloran

cuando se llevan a cabo importantes cambios urbanísticos. En este trabajo, hablaremos sobre la

proletarización de los barrios obreros de Donostialdea Este entre 1960 y 1980, por un lado se

tendrán en cuenta los barrios donostiarras de Egia, Intxaurrondo, Bidebieta, Altza y Herrera, y

por otro lado, las localidades de Lezo, Pasaia, Orereta y Oiartzun. Donostialdea vivió cambios

sociales, culturales y económicos significativos a principios de la década de los 60; aprovechando

las políticas liberalizadoras del régimen franquista, la burguesía llevó a cabo obras urbanísticas

significativas, desarrollando un proceso de industrialización en la ciudad en el que la industria

adquirió  un  peso  significativo.  Todo  esto  supuso  grandes  cambios:  los  obreros  que  habían

decidido ir a la ciudad en busca de trabajo desde el campo, por un lado, y los obreros procedentes

de las otras provincias, por otro, trajo consigo una notable ampliación del proletariado, que se

situarían en el eje Este de la ciudad, en sus barrios marginales. Este eje de la ciudad, conocido

aún hoy por el enorme cambio llevado a cabo en aquella época. El "boom" inmobiliario de las

casas baratas llevó a una especulación impresionante de la vivienda, y además hubo una enorme

falta de limpieza y escasez de servicios básicos. En este trabajo se pretende profundizar en la

influencia social  que generó este cambio urbanístico en el proletariado, teniendo en cuenta la

vida, la cultura y los problemas de los barrios obreros.

Palabras  clave:  Cambio  urbano,  Segregación  urbanística,  proletarización  de  barrios,

barrios obreros, San Sebastián, Donostialdea, Periferia.       
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1. Sarrera.

Honako  lan  honek   Donostialdeako  Ekialdeko  ardatzean  kokatutako  auzoen  proletarizazio

prozesua aztertzeko helburua du, 1960 eta 1980 urteen bitartean. Ikerketa honen xedeetako bat,

garai hartan planteamendu urbanistiko ezberdinek sortutako prozesu sozialetan sakontzea da, eta

aldi berean segregazio urbanistikoak prozesu guztian zehar utzitako ondorio sozialak aztertzea.

Beraz, hiri-historian txertatutako lana izan arren, ikerketak urte horien bitartean Donostialdeako

ekialdeko auzoen bizitza soziala ikertzearekin batera errealitate sozial zein urbanistikoaren berri

ematen du. Zentzu horretan  hiri  segregazioa ardatz duen ikerketa  dela  esan daiteke,  besteak

beste, inmigrazioaren eragin soziala, aldaketa ekonomikoak eta aukeratutako auzo eta herrietako

biztanleen  antolaketa  politiko-soziala  kontuan  hartzen  baititu.  Azken  batean,  ikuspegi  sozial

batetik  aldaketa  urbanistikoaren  ikerketan  sakontzea  da  kontua.  Ikerketa  objektua  auzo  jakin

batean  zentratu  da,  eta  bertan  eramango  da  aurrera  ikerketa  praktikoa.  Lan  deskriptibo  zein

geografiko hutsa egitea saihestu nahi izan da uneoro,  ikerketa soziala nabarmenduz, eta iturri

ezberdinen erabilera sustatuz ikerketa soziala garatzera begira. Ikerketa-proiektu hau doktorego-

lanean  aurrera  egiteko  lehen pauso moduan  irudikatzen  da,  eta  beraz,  lan  honek ikerketaren

osoaren zati txiki bat baino ez du erakusten.

Hiriaren zein aldaketa urbanistikoaren azterketa hainbat  diziplina akademikotan planteatu den

erronketako  bat  izan  da.  Ahalegin  horrek  badu  bere  justifikazioa;  izan  ere,  hiria  espazio

dinamikoa da, hamarkadetan zehar aldatzen joan dena, etengabeko eboluzioan  dagoena, bertako

ekoizpenaren  gaineko  harreman  sozialak  aldatu  egiten  direlarik.  Horregatik,  hiriaren  eta

espazioaren  iragana  aztertzeak  ere  oraina  aztertzeko  balio  digu,  eta  gure  gaiaren  egungo

fenomenoak  ezagutzea  ahalbidetzen  digu.  Ikerketan  zehar,  industrializazio  prozesuan,  hots,

lantegiak eta langileen etxeak era azkar batean eraikitzen ziren hiri-garaian barneratuko gara.

Testuinguru horretan aztertuko ditugu besteak beste,  hiri-segregazioa, proletariotza periferietan

kontzentratzeko prozesua, lantegien eraikuntza, garbitasun falta eta arlo urbanistikoari zegokion

plangintza irregularrak.

Gaur  egun,  hiri-historian,  beste  diziplina  akademiko  batzuetan  bezala,  ohikoa  da  hirietako

gentrifikazio-prozesuen inguruko edo auzo langileen birmoldaketaren inguruko ikerketak egitea.

Kapitalaren ziklo ekonomiko berrien premiagatik,  garai  bateko auzo langileetako batzuk gaur

egun auzo berri eta moderno bihurtzen dira, kapitalaren metaketa bide berriek ziklo berri bat

abiaraztea ahalbidetzen dutelarik. Ikerketa zientifiko honek haatik, ikerketa beste lerro ezberdin

batean  proposatzen  du,  hau  da,  gentrifikazio  prozesuan  murgilduta  dauden  auzoak  aztertu

beharrean,  bestelako  auzoei  eman  die  lehentasuna,  hiriko  proletariotza  kaleratuta  izan  ostean
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hauen zein emigrante berrienen babesleku bihurtu ziren auzoei hain zuzen ere. Ikerketa lerro hau

interes zientifiko handikoa da, ez baita tankera honetako lan askorik egin ikertu nahi den eremu

geografikoan. Ikusmira horretatik abiatuz, nahiz eta hazkunde ekonomikoarekin klase guztietako

familien egoera ekonomikoak hobera jo zuen ongizate estatuaren lehen zantzuak agerian utziz,

garapen  ekonomikoan  ezberdintasun  handiak  izan  ziren,  eta  perspektiba  horretatik,  hiriaren

erdigunetik periferiako landa eremu isolatu eta marjinalera kanporatutako proletalgoaren masa

handi baten exodoa eta honen egoera soziala izango da ikerketa honen ardatz nagusia.

Ikerketarako  hipotesiak  proposatzeko  orduan,  hainbat  puntu  aipatu  behar  dira.  Alde  batetik,

hipotesi  modura esan daiteke langile-auzoak sortzeko joera bat  garatu zela  1943ko eskualde-

planetik  zein 1962ko Hiri  Antolamendurako Plan  Orokorretik  abiatutako hiri-planteamenduen

bidez.   Europako  hiri  handietan  ez  bezala  -Parisen  adibidez-,  Donostian  ez  zen  erdigunetik

periferiarako langileen  kanporaketa  masiborik  burutu  a priori,  hala  ere,  esan  daiteke  ekimen

pribatuak,  batez  ere  espekulazio  politiken  bitartez,  langileria  hiriaren  erdigunetik  periferiara

bultzatzeko erraztasunak eman zituela.  Burgesiak,  proletariotza zonalde komun berean biltzea

lortu  zuen,  Donostia  ekialdean,  industrien  alboan  eta  gainontzeko  arlo  guztietatik  baztertuta.

Prozesu hori erraz gauzatu zela esan daiteke, garaian aurrera eraman ziren etxebizitza-politikak

lagun,  fabriketatik  gertu  etxebizitza  merkeak  sortu  zirelarik  langileen  bizileku  izan  zitezen.

Prozesu honek guztiak,  Egia auzotik -gaur egun gentrifikatua izaten ari  den auzoa-  Pasaiako

porturaino luzatzen den industria-ardatz bat sortu zen.

Lanaren  oinarri  nagusiak  hiriko  espazioaren  egoera  eta  aldaketa  sozialak  dira.  Alde  batetik,

planteamendu urbanistikoetan egin ziren aldaketak, azpiegitura desberdinen eraikuntzak, auzo eta

herri periferikoen dentsifikazioa sortzeko eta sustatzeko joera urbanoa aztertu nahi da. Bestetik,

eremu lokaleko zein kanpoko emigrazioa, periferiako langile-auzoen finkapena eta etxebizitza-

baldintzak  ere  aztergai  dira  lanean.  Metodologia  eta  lanaren  garapen  orokorra  aztergaiaren

esparru  soziala  azpimarratzera  bideratu  dira,  betiere  hiri-aldaketaren  ikuspegitik,  ikerketaren

ardatz nagusia izango baita.

Ikerketa  originala  eta  berritzailetzat  jo  daiteke,  hiri-historian  gutxi  landu den  esparru  soziala

nabarmendu  nahi  izan  delako.  Hiri-segregazioak,  kultura  eta  gizarte  aldaketaren  ikuspegitik,

interes handia pizten du gaur egungo mundu akademikoan, eta beraz, esan daiteke gaur egun

gizartearekin konektatzen duen gai bat dela, gizartearen zati bat gaiarekin identifikatua sentitzen

dela alegia, eta lanean lantzen diren gaiak egunerokotasun handia dutela. Bide batez, Europako

eta Espainiako hainbat lekutan antzeko prozesuak aztertuak izan dira, baita Euskal Herrian ere,

batez ere Bilbo, Gasteiz edo Iruñean.  Kasu honetan, ildo beretik jo den arren, askoz ere gutxiago

ezagutzen den kasu batean jarri da arreta, eta Donostia hiri burgesaren eredu perfektua denaren
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ideiari  buelta  pare  bat  emateko baliotsua  izan  daiteke  dudarik  gabe.  Beraz,  gutxi  ikertua  eta

analizatua izan den Donostiaren eta bere eskualdearen gaineko ikerketa da proposatzen dena,

ikuspegi sozial batetik aztertuta. Azken batean, Donostialdeko ekialdeko ardatzean prozesu hori

ikertzeko eta deskubritzeko aukera paregabea da, iraganean iltzatutako gertakari isolatua izatetik

urrun, gaur egun garrantzi handia duen gaia baita, eta eremu askotan errepikatzen ari dena azken

hamarkadetako ekonomia-krisien ondorioz.
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2. Gaiaren egungo egoera.

2.1. Gaiaren egungo egoerara sarrera

Hiria  eta  bere  baitan  sortzen  eta  garatzen  diren  prozesu  ezberdinak  begirada  ezberdinetatik

aztertuak izan dira historian zehar. Haatik, diziplina akademiko ezberdinek izan dute hiria eta

auzi urbanoa bere ikerketa objektu gisa.  MAL honetan,  hiriaren eta bertan ematen diren auzi

urbanoaren  perspektiba  soziala  landuko  da,  eta  hiria  unitate  kuantitatibo  eta  geografiko  bat

izatetik haratago, objektu huts eta neutro bat izatetik haratago, harreman sozialak garatzen diren

espazio  moduan  ulertzen  da.  Bestetik,  hiriaren  baitan  ematen  diren  harreman  sozial  horiek,

mundu mailako joera sistemiko bati lotuak daude, eta beraz, harreman sozial horiek eta hiria bera

ezin ditugu sistema kapitalistatik at ulertu. Hortaz, MAL honetako gaiaren egungo egoera jakitera

bidean, hirian ematen diren harreman sozial kapitalistak izango ditugu jopuntuan, hala nola, guk

aztertu nahi dugun proletarizazio prozesu horietan eman diren ondorioak. Harveyek adierazi nahi

izan zuen moduan, hiria definitzeko orduan ezin gara antropomorfismoetan erori. Hiria ezin dugu

fetitxizatu, izan ere, bertan ematen diren harreman sozialak norbaitek gidatzen ditu, eta subjektu

hori burgesia da.

2.2. Hiriaren hastapenak

Hiriaren azterketak XIX eta XX.mendeen bueltan hartu zuen indarra, batez ere, hirietan izandako

eraldaketa  izugarriak  bultzatuta.  Aldaketa  sozial  eta  politikoekin  batera,  hiri  antolamenduan

aldaketak izan ziren Europako leku gehienetan, auzi sozial batzuk konpondu, eta beste ezberdin

batzuk sorrarazi zituelarik. Jakina da XIX.mendetik XX.mende erdialdera bitarte, Europako hiri

gehienek,  hiri  handienak salbu,  nekazal  eremura bideratzen  zutela  euren  ekoizpenaren zatirik

handiena. Hala ere, XX.mendetik aurrera industrializazio prozesu nabarmena hasi zen Europan,

ekoizpen modua erabat irauli eta aldaketak eragin zituena. Besteak beste, ekoizpen prozesuaren

aldaketa  hau Europan bizi  zen  giro  sozial  eta  politikoaren  ondorio  zen,  Iraultza  Sobietarrak,

langile  borroka  ezberdinek  edota  Gerra  Mundialek  zuzeneko  eragina  izan  baitzuten  lan

prozesuaren aldaketan eta kapitalaren akumulazio fase berri baten hastepen prozesuan.

XIX.mendean  hirigune  handietan  izan  ziren  aldeketen  adibide  garbiak  eman  ziren  gizarteko

aspektu askotan; lan munduan, familia konposizioan edota ekoizpen prozesuan. Parisen adibidea

oso  aztertua  izan  da  autore  ezberdinen  partetik,  eta  gure  gaiari  dagokionez,  Haussmannek

bultzatutako Parisko hiriaren birmoldaketa plana interesgarria da, izan ere, hirigune osoa moldatu

zuen, segregazio soziala eta klase arteko espazioak bereiziz. Haussmannek berehala ulertu zuen,
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XIX.mende amaierako kapitalismoaren krisian bere zeregina, urbanizazioaren bitartez kapitalaren

akumulazio  zein  langabezia  arazoak  konpontzeko  laguntza  ematea  zela,  Paris  hiriaren

berreraikitzea alegia  (HARVEY, 2008). Hala ere, Hausmannen helburuak ez ziren bere horretan

bete. Adibide gisara Parisko Komuna dugu. Haussmann planaren ondorioz, proletariotza hiriaren

erdigunetik kanporatua izan bazen ere, Parisko Komunari esker, kanporatutako langileen itzulera

eman zen hiriko erdigunera, Lefebvreren esanetan,  hiriaren birkonkista izan zen, baloreak eta

obra irudikatzen zituztenak. Azpimarratu behar da Lefebvreren obra kontzeptua hiriaren erabilera

balioari atxikita dagoela, hau da, hiriaren sen naturalera, klase dominaziorik gabeko hirira, eta ez

kontrara  aldaketa  balioan,  edo  balioan  besterik  gabe,  oinarritutako  hirira,  produktura.

(LEFEBVRE, 2017:36- 37).

Urte batzuk geroago, hiriaren munduan aldaketak zetozela konturatzen hasteko une garrantzitsu

bat  ere  aipatu  behar  da:  Atenaseko  Agiria.  Agiri  hau,  1933.urtean  CIAM-eren  (Arkitektura

Modernoaren  Nazioarteko  Biltzarra)  IV.  Biltzarrean  idatziriko  manifestua  da,  eta  Le

Corbusierreri zor diogu bere argitalpena 1943an. Oro har, hirigune, aisia eta lanerako espazioen

banaketa  funtzionalaren  aldeko  apustua  da  agiria  eta  hiri  tradizionala  eskala  mundialean

zalantzan jartzen duen une historikoa adierazten du.  Bereziki,  aipagarriak dira 11,  13 eta  18.

artikuluak. Bertan, alde batetik hiriak espazio berdeekiko zuen jarrera suntsikorra salatzen da eta

horrek hainbat eremutan  sorturiko higiene falta azpimarratzen du. Agiriaren esanetan, hiria geroz

eta  gehiago  hazi,  orduan  eta  beharrezkoak  diren  elementuen  gutxitze  bat  eman  zen.  Eguzki

izpien,  espazioaren eta  landeratzaren gabezia  alegia.  13.artikuluak,  hirietan  garatzen ari  ziren

dentsifikazio  handia  auzo behartsuenetan  ematen  ari  zela  azpimarratzen  du,  eta  18.artikuluak

etxebizitzatik haratagoko beharrak nabarmentzen ditu, hala nola, ospitaleak,  lorategiak, eskolak,

kirol instalazioak, supermerkatuak... (LE CORBUSIER, 1943). Beraz, ikus dezakegu moldaketa

nabarmenak edo behintzat  kezka nabarmenak agertzen zaizkigula XX.mendearen hasierarekin

batera hiri eremuan. Fenomeno horri gainera, nekazaritzaren eta bizimodu tradizionalaren krisia

gehitu behar zaio, industriaren garapena dela medio, transformazio handiak eman baitziren hirian.

Esan  bezala,  nekazaritzaren  eta  nekazal  bizimodu  tradizionalaren  krisi  mundiala  etorri  zen

XX.mendearen bueltan,  mundu mailako transformazio bat  eragin zuen,  eta  prozesu industrial

berriari  ateak  ireki  zizkion.  Aldaketa  industrial  hau  ordea  ezin  dugu  ulertu  hark  eragindako

urbanizazio prozesua kontuan hartu gabe, hirien leherketa gauzatu baitzen eremu askotan, hirien

zabalpen  eta  modernizazio  bat  emanez.   Henry  LEFEBVREk  (2017:  98),  hiriaren  moldatze

horretan,  puntu kritikotzat1 hartzen ditu  bertan ematen diren gatazkak,  eta hiru dimentsioetan

1  Puntu kritikotzat gizarte post-industrialeko hiri eta gizarte ereduan kokatzen du Lefebvrek, eta hiria plazerraren 
arabera antolatzen datza, hau da, obra gisa antolatzean. Puntu kritiko hura sahiesteko, hiria erabilera balioaren 
arabera antolatu beharra dagoela azaltzen du. Bestetik, hiriak morfologikoki eztanda egiten duen unean, herrialde
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plazaratzen  direla  aipatzen  du:  Industrializazio  eta  urbanizazio  prozesu  globalean,  gizarte

urbanoan  eta  hiriaren  plano  espezifikoan,  eta  habitat2 modu  zein  egunerokotasunaren

modalitateetan.

Hiri  eta  herri  guneak  aldatu  egin  ziren;  hiri-unitate  handiagoek  asimilatu  eta  xurgatu  egin

zituzten, eta hirigune berrietako industrian eta bere produktuen kontsumoan integratu egin ziren

nolabait. Biztanleriaren kontzentrazio handi eta berri bat sortu zen garaiotan, ostera sakonduko

den moduan. Dena den,  biztanleriaren kontzentrazioa eta  hiriaren garapena ekoizpen moduen

aldiberekoa da. Aglomerazio berri hauek, azpiegitura produktiboen deskonposizioa ekarri zuten

askotan, batez ere nekazal eremuko ekoizpenaren kaltetan (LEFEBVRE, 1972).

Beraz, oro har, hiriaren baitan gauzatzen diren aldaketa sakonen garaia dugu XX.mendea, eta

aldaketa  horien  eragina  are  gehiago  areagotu  zen  mendeko  lehen  hamarkadetan,  nahiz  eta

gerrateek  eta  aldaketa  soziokulturalek,  ekoizpen  ereduan  aldaketak  eragin.  Izan  ere,  prozesu

urbanoen aldaketek subjektu berriak sortu eta gatazka berriak ireki zituzten hiriaren baitan. Alde

batetik,  aurrez  aipatutako  kontzentrazio  urbanoaren  gorakada  nabarmena  eman  zen,  nekazal

exodo  izugarriekin,  biztanleria  geroz  eta  gehiago  aglomerazio  handiagoetan  kokatu  zelarik,

horrek  eragin  zituen  ondorio  ezberdinekin.  Bigarrenik,  hornidura  kolektibo  eta  urbanoen

ekoizpen zein banaketa esparruan Estatuaren interbentzioa gauzatu zen.  Hirugarrenik,  gatazka

sozial  berriak  agertuko  ziren,  hiriaren  baitako  borroka  berriak  eraginez.  Horrek,  instituzio

ofizialen zein biztanleriaren ahotan hiriaren inguruko diskurtsoa normalizatu zuen, besteak beste,

biztanleria bera existitzen ziren arazo urbanoen inguruan kontzientzia hartzen eta garatzen joan

zen. Kapitalismoaren fase honetan, estatuaren interbentzioa gauzatu zen, batez ere gerraosteko

politiketan eta estatuaren kapitalismo monopolista egituraren forman agertu zena (CASTELLS,

1974:  495).  Estatuaren  interbentzio  honek,  Europan  Ongizate  Estatuaren  (Welfare  state)

hastapena suposatu zuen, egun jada desintegratzen hasia den fenomeno politiko-soziala.

2.3. Industrializazio prozesua

Nekazal  eremutik  hirietako industrializazio  garai  berri  batera  igaro  zen  XX.mende hasieratik

aurrera.  Industrializazio horrek,  biztanleriaren zati  handi bat hirietan pilatzeaz gain,  bestelako

eragin handiak ere ekarri zituen. Kapitalismoaren zabalpen fase berri honetan, industrializazioa

klase estrategia baten baitan garatu zen, izan ere, ekoizpen modua moldatu behar izan zen garai

azpigaratuetan txabolismoaren fenomenoa sortzen da, eta garatuetan ordea, Europa kasu, suburbioak eta 
periferiak sortzen dira. (LEFEBVRE, 2013:96)

2 Lefebvreren esanetan, subjektua dispertsatzen denean, habitata, hirian bizitzeari (habitar en la ciudad)                
gailentzen zaio. Hau da, ibilbideek, gorputzak eta memoriak, sinbolo eta zentzuek, gizakiaren             
heldugabetasunak, behar eta desioen arteko borrokak... gailentzen dira. (LEFEBVRE, 2013:265)
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hartako egoerak hala eskatuta, besteak beste, gerra fasean armamentua ekoizteko, eta bestelako

beharrizanei  ekonomiko  eta  funtsean,  merkantziei  merkatuan  irteera  emateko.  Hala,  hiriko

kapitalista  berriek indarra  hartu  zuten,  komertzio  berriak sortu,  bankuen indarra  areagotu  eta

lukurreria  praktikak nagusitu  zirelarik.  Hiri-Sareak sortu ziren hirigune handienetan,  karretera

berriak zein bide maritimo, komertzial eta bankario berriekin batera, hiriaren zentralizazio orokor

bat emanez. Besteak beste, sistema gremialaren haustura suposatu zuen (LEFEBVRE,2017:27).

Jarduera  industrialean  oinarritutako  hirien  garrantzia  areagotzearekin  batera,  hiri  aglomerazio

berriak sortu ziren, eta horren ondorioz, lanera joandako langileen nukleo berriek zentraltasuna

hartu zuten hirian. Lefebvrek, hiriaren aldaketa prozesuak ez direla era natural batean ematen

azaltzen du, kapitalaren jabe den klaseak zuzenean eragiten duela alegia, eta empleguaren arlo

ekonomikoa eta ekoizpen inbertsioak ez ezik, gizarte osoa ere kontrolatzen duela azaldu zuen.

Honen  aurrean,  langile  klasea,  batez  ere  proletariotza,  aurkitzen  dela  azpimarratzen  du

(LEFEBVRE,  2017:  34).  Langileria  industrialaren  presentzia  handiak,  suburbio  edo  aldirien

sorrera  bultzatu  zuen,  industrializazioaren  beharrei  aurre  egiteko.  Presentzia  handi  hori,  hein

handi  batean,  hiri-erdiguneetara  joandako nekazarien  exodoak  eragin  zuen.  Bertan,  langileei

(familia-unitate  gisa hartuta)  soldatapeko lanaren bitartez bizi  eredu hobea hitzeman zitzaien,

besteak  beste,  higiezinen  jabetzarako  erraztasunak  eskainiz.  Hiriaren  eta  landa  eremuaren

banaketak, lan banaketa fundamentala suposatu zuen, eta lan intelektuala nagusiki hiriari atxikita

geratu zen. Beraz, hiri-bizitza nekazal bizimoduan sartzen da bete-betean, elementu tradizionalak

desjabetuz  hiri  erdiguneen  mesedetan  (Zentro  komertzialak,  industria-zentroak,  erabakimen

guneak...). Industria berriek orokorrean hirien kanpoaldean ezartzeko joera garatu zuten, hiriko

periferiak eta industria poligonoak bereganatuz. Esan dezakegu, azkenean hiria ekoizpen moduan

emandako aldaketen, landa eta hiriaren arteko harremanen eta jabetza harremanen ondorioz, hau

da, klase borrokaren fase aldaketa baten bidez eraldatu egin zela (LEFEBVRE, 2017).

Garai hartan, enpresetako lan indarraren beharra handitu egin zen. Hortaz, hiriko biztanleriaren

hazkuntzarako behar bat sortu zen. Ekoizpen ereduak, aurrez aipatutako elementuez gain, garraio

eta energia horniketa eskala kualitatibo berri batera moldatzea exijituko zuen. Beraz, ekoizpen

eredu  kapitalistak,  garai  hartako  enpresa  industrialen  esanetara  funtzionatzen  zuen  (energia

horniketa,  ur-horniketa,  merkantzien  garraioa…),  beharrezko  zuen  azpiegitura  industrialaren

bidez  batetik,  eta  era  berean,  bere  funtzionamendua,  mantenimendua  eta  zabalpenaren

kontrolaren  bitartez  bestetik  (TOPALOV, 2006:12).  Industria  berriak eta  lan indarraren  behar

horrek  ordea,  lan-egitura  askoz  ere  konplexuagoa  eskatzen  zuen.  Langileei  dagokienez,

langabezian  oinarritutako  lan  eredua  bultzatu  zen,  lehiakortasunean  oinarritutako  lan  eredua
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alegia. Langabezia tasa egonkor bat mantentzean datza, hau da, langileen erreserba ejertzitoa3

mantentzean  (HARVEY,  2019  eta  CASTELLS,  1974),  horrela  soldatapeko  lana  beti  kopuru

berdinetan mantentzea lortzen baitzen, izan ere, igoerak eskatzerako orduan, erreserba ejertzitoko

jendea prest zen kopuru minimo horretan lan egiteko, eta soldata igoeraren borroka itzaltzeko.

Diziplina  laborala  -garai  frankistan  ere  oso  ohikoa  bihurtu  zena-  funtsezkoa  izan  zen  garai

hauetan,  batez  ere,  proletariotzaren  kaparik  ahulenak  kolpatu  zituelarik:  langabetuak  eta

inmigranteak.

Oro har, berrantolaketa espazial, instituzional eta sozialak abian jarri ziren kapitalaren beharrei

erantzuteko;  besteak  beste,  lurraldearen  gaineko  kontrolean  eta  biztanleriaren  urbanizazio

pilaketan  nabarmendu  zen.  Urbanizazio  pilaketari  dagokionez,  hainbat  aglomerazio  ezberdin

sortu ziren;  desjabetuak bizi  diren auzo handi  eta  xumeak,  klase baxuko bloke kolektiboetan

oinarritutako  periferiak,  diru-ahalmen  handiagoa  dutenentzat  suburbio  erresidentzialak   eta

aberatsen zentro urbanoak -multinazionalak kokatzen diren gunea- (NOGUEIRA SOUTO, 2017).

2.3. Hiri problematika

Orain  arte,  nekazal  eremutik  eremu  industrialera  emandako  saltoa,  hiriguneek  hartu  zuten

garrantzia azpimarratu eta sortu ziren beharrizan ezberdinak azaleratu dira. Hiriaren paradigma

aldaketa  guzti  horrek  ordea,  hiria  eta  espazioa  beste  modu batean  ulertzea  ere  eragin  zuen.

Elementu berriak sartu ziren hiriaren joko-zelaian, eta ordura arte hirien garrantzia eskasa bazen -

hirigune handienetan ezik-, hiriguneen sorrera globalizatuak problematika berriak ekarri zituen.

Hurrengo lerroetan beraz, hiri problematika berriaren inguruan hitz egingo da, hiriaren paradigma

berriak sortarazi zituen arazo eta ezinegon ezberdinei tartea emanez.

Hiriak gizartean barruraino sartuak ziren XX.mende erdialderako, eta horrek, hiriaren inguruko

pentsamendua eta hausnarketa filosofikoak ere hauspotu zituen. Filosofo eta autore askok ere,

hiri ideologiaz mintzatu dira kontzeptu moduan. Lan honetan, Manuel Castellsek plazaratutako

definizioa hartuko dugu hiri ideologia hobeki ulertzeko: “La noción ideológica de urbanización

se  refiere  al  proceso  a  través  del  cual  una  proporción  significativamente  importante  de  la

población  de  una  sociedad  se  concentra  en  un  cierto  espacio,  en  el  cual  se  constituyen

aglomeraciones funcional y socialmente inter-dependientes desde el punto de vista interno, y en

relación de articulación jerarquizada y red urbana”. (CASTELLS, 1974:45)

3  Langileen erreserba ejertzitoa, termino marxistetan, kapitalismoak soldatapeko lanean prezio baxu eta 
lehiakorrak mantentzeko behar duen mekanismoari deritzo. Langabeziaren beharra dago, adibidez, langileek 
soldaten igoera eskatzeko unean, soldata baxuetan edo berdinetan lan egiteko prest dagoen jendea prest izateko.
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Beraz, hiriaren nozio ideologikoa, espazio konkretu batean elkartzen den biztanleria kopuruari

eragiten dion prozesua da, funtzio konkretuak dituzten -hau da, pentsatuak, estrategikoak- eta

sozialki  euren  artean  dependienteak  diren  aglomerazioak  sortzen  dituena,  betiere  artikulazio

hierarkizatu eta hiri-sare batean oinarrituta. Definizio honek, aurrez aipatutako bi elementuren

baieztapena  indartzen  du;  Hiriak,  klase  estrategia  baten  baitan  sozialki  sortzen  diren  eta

funtzionalki determinatuta dauden aglomerazioak direla batetik, eta hiriko harreman sozial oro

hirian hierarkizatua dagoela bestetik4.

Lefebvreren esanetan, hiriak, existitzen diren esanahi politiko, erlijioso eta filosofikoak dominatu

ditzake. Bere ustez, hiriko monumentu ezberdinak, kaleak, plazak, hutsuneak, zeremoniak edota

festak,  horretarako espazioak dira.  Hiriaren semiotikaren garrantzia  ere  azpimarratzen du,  eta

hiria  mezuak bidali  eta  jasotzen  dituen espazio  moduan identifikatzen  du.  Mezu hauek,  bere

esanetan, ez dute hiriaren funtzioa suntsitzen. Zeinuak erosi eta saldu egiten dira, eta ondorioz,

hizkuntza aldaketa, balio gisa aurkezten da (LEFEBVRE, 2017:86). Besteak beste, Castellsek ere

gai hau zeharka jorratzen du, konkretuki,  marginazio ideologikoaren problematika lantzen du,

nolabait gizarteko biztanleriaren zati bat -proletariotza- hiritik at -gizartetik at- dagoela adierazten

du eta egoera horretan, estatuaren -aita onuragarria deitzen dio ironiaz- laguntza jasotzen dutela

adierazten du (CASTELLS, 1974:16). Estatuak izandako jarrerak aztertzea oso interesgarria da,

izan  ere,  gerraosteko  garaietako  ekonomia  politikak,  gerraosteko  garai  Keynesianistak  edota

70.hamarkadatik  aurrerako neoliberalismoaren agerpenak Estatuaren  funtzioak guztiz  aldatzen

baititu. Aurrerago berriz ere aipatuko dugun auzia izango da Estatuarena.

2.4. Espazioaren Funtzio estrukturala

Hiriaren baitan,  espazioaren auzia ere auzi garrantzitsua izan da, hiriaren eraldaketari atxikita,

espazioaren  ekoizpena bera  ere  aztertua  izan  baita.  Hau da,  espazioa  nondik,  zertarako,  zein

funtziotarako eta nola sortu eta erreproduzitzen den izan da aztertua. Arlo honetan, beste askoren

artean,  Lefebvreren  Espazioaren ekoizpena  liburua azpimarratu behar dugu, bereziki auzi hau

lantzen duen lana baita. Espazioaren paradigma, hiru dimentsio nagusitan laburtu zuen filosofo

frantziarrak:  Dominazio-apropiazioa  dikotomian -dominazio  teknologikoa  batez  ere-  obra eta

produktuaren  antagonismoan  -produktuaren  alde  egiten  zelarik-  eta  berehalakotasuna  eta

mediazioaren baitan -mediazioa lehenesten zelarik (promotore finantzieroak,  konstruktorak...).

Dominazio teknologiko berriak,  espazioa  produktu  gisara ulertzeak eta espazioaren mediazioa

botere  finantzarioen  (Oligarkia  finantzarioaren)  esku  egoteak,  Lefebvreren  ustetan  beste  hiru

eragin  nagusi  azaleratzen  zituen:  Lehena,  espazio  sozial  oro  kapitalarengatik  administratua

4  Castellsen azalpen honetan sakontzeko: Castells, 1974: 491-512
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zegoela ekonomikoki. Bigarrenik, sozialki burgesiarengatik dominatua dagoela, eta hirugarrenik,

politikoki estatuarengatik gobernatua dagoela (LEFEBVRE, 2013:269).

Espazioa, harreman sozial bat da, baina jabetza harremanei estuki lotuta dagoena batetik, eta

ekoizpen  indarrei  lotuta  dagoena  bestetik.  Lefebvreren  esanetan,  espazioa  ekoizpen  modu

kapitalistaren produktua da, eta burgesiaren tresna ekonomiko-politiko moduan tratatu behar da.

(LEFEBVRE, 2013:183). Ekoizpen modu bakoitzak beraz, aurreko baldintzak kontuan izanda,

bere  espazioa  sortzen  du,  eta  espazio  horren  funtzio  sozialak,  erreprodukzioaren  harreman

sozialak determinatzen ditu batetik, hau da, antolakuntza familiarra eta harreman biofisiologikoak

determinatzen ditu, eta bestetik, ekoizpen harremanak, hau da, lan banaketa eta bere antolakuntza

propioa determinatzen ditu. Erreprodukzioaren eta produkzioaren arteko harreman hau ezin da

banatu,  izan  ere,  lan  banaketak  familian  eragin  handia  du  eta  berau  sostengatzen  du,  eta

alderantziz berdina gertatzen da. (LEFEBVRE, 2013:91)

Bestalde,  Harveyentzat,  espazioak  hiru  dimentsio  nagusi  hartzen  ditu;  absolutua  -jabetza

harremanak,  kontrol  monopolistikoa-,  erlatiboa  -pertsona,  ondare,  zerbitzu  eta  informazioak,

dirua  azken  finean-  eta  harremankorra  -errenta-.  Hau  ondo  ulertzeko,  Harvey  berak  azalpen

adibide  bat  mahaigaineratzen  du.  Horri  helduta,  espazio  absolutua muga  materialez  osatuta

egongo litzateke (Adb: Konferentzia areto batean, muga materialak paretak eta konferentziaren

denbora izango lirateke, hortik haratago ez dago eraginik). Espazio erlatiboa, subjektuen arteko

harremanean datza (Hizlariaren eta entzuleen arteko harremanen garapenean). Azkenik,  espazio

harremankorrean (Espacio  relacional) denboran eta  espazioan aurretik  jasotako esperientziek

dute pisua (konferentziara iada ideia eta pentsamendu garatu batetik zatoz, alegia). Laburbilduz,

esango  genuke  espazioaren  hiru  dimentsioek,  espazio  beraren  muga  espazial  eta  tenporalen,

subjektuen  arteko  harremantze  sozialaren  eta  esperientzia  sozio-historikoak  osatzen  dituztela.

Espazioaren dimentsioen auzia borobiltzeko, Marxen ikuspegia ere garrantzitsua da. Marxentzat,

erabilera  balioa  espazio  eta  denbora  absolutuetan  aurkitu  dezakegu,  aldaketa  balioa  espazio

erlatiboan  aurkitu  dezakegun  moduan.  Balioa  ordea,  bere  horretan,  kontzeptu  harremankor

moduan ulertzen zuen. Esan beharra dago ere, teoria marxista oro har ez dela oso eskema zalea,

eta  espazioaren  dimentsioen  auzi  honetan  ere,  dimentsio  ezberdinak  forma dialektiko  batean

ulertu beharrean gaudela, eta ez era zurrun eta zehatz batean (HARVEY, 2019:196-215).

Behin  espazioaren  ulerkera  aipatuta  eta  ikerketa  honetan  niretzat  egokiena  diren  dimentsio

espazialak aipatuta, espazioaren dimentsio erlatiboan edo aldaketa balioa oinarrian duen horretan

zentratuko gara.  Lefebvreren ustetan,  hiria  eta errealitate urbanoa erabilera balioarekin lotzen

baita.  Aldaketa  balioak  aldiz,  hau  da,  industrializazioaren  bitartez  sortutako  merkantziaren
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hauspotzeak, hiria eta errealitate urbanoa suntsitzeko joera dute. Industrializazio prozesuak ordea,

aurrez azaldu den moduan, hirien eraldaketa bat suposatu zuen, eta ondorioz, ekoizpen moduen

kontzentrazioa  ahalbidetu  zuen,  besteak  beste  eskulan  erreserba  -aipatutako  proletariotzaren

erreserba ejertzitoa- gestionatzen den lekua izaki. Aglomerazio industrial hauek ondo adierazten

dituen  adibideak  aurkitu  ditzakegu  Le  Creusot  edota  Saint-Etienne  bezalako  hirietan

(LEFEBVRE, 2017:26-28).

Ekoizpen harreman sozial kapitalistek gidatutako prozesua da beraz hiria, eta klase sozial baten

hegemonia islatzen dute, burgesiarena. Hegemonia edo dominazio praktika hau, eremu mental

zein  materialean  jorratua  izan  da  hainbat  autoreren  partetik.  Gramsci  italiarraren  hegemonia

kontzeptuak, burgesiaren praktika analizatzen laguntzen digu, ez soilik biolentziaren eremuan,

baita  hegemonia  gauzatzen  den  gizarte,  kultura  eta  ezagutza  esparruetan  ere  (LEFEBVRE,

2013:71). Beste filosofo hungariar ospetsu batentzat berriz, Lukács-entzat, espazioak kosifikazio

zein  kontzientzia  faltsua  definitzen  du.  Denborak,  historia  bere  erara  moldatzen  duen  klase

kontzientziaz dominaturik, espazioa suntsitzen duela adierazi zuen (LUKÁCS, 1970). Horregatik,

garrantzitsua  zaigu  Lefebvrek  obra  eta  produktuaren  artean  egindako  ezberdintasuna  ondo

ulertzea. Hiriak, bizitza politiko eta soziala duten erdiguneak dira. Ez dute bakarrik aberastasuna

akumulatzen, baizik eta jakintasuna, teknika eta obra ezberdinak barnebiltzen dituzte bere baitan.

Obra eta produktua ezberdintzen dira hirian, batak erabilera balioa du eta besteak, aldaketa balioa

(LEFEBVRE, 2017:24).  

XX.mende hasieratik aurrera garatutako hiri kapitalista, erabilera balioaren edo balioaren arabera

moldatzen zen eta hortaz, termino Lefebvrerianoetan,  obra produktuaren ordez ordezkatu zela

esan  daiteke.  Hala,  Lefebvrek  Hiri  Eskubidea aldarrikatzen  du;  balioan  oinarritutako  hiri

ereduaren aurrean burutzen duen salaketa da, turismoan, salerosketan oinarritutako hiria hila dela

adierazten duelarik. Naturaren aldarria mahaigaineratzen du, hiria  obra gisa disfrutatzekoa hain

zuzen  ere,  hiria  erabilera  balioren  baitan  disfrutatzeko  aukera  alegia.  Hiri  eskubidea,

askatasunerako eskubidea da,  indibidualtasunetik sozializaziorako eskubidea,  hirian bizitzetik5

(de habitar) habitatera pasatzeko eskubidea.  Obrarako eskubidea, beste hitz batzuetan, hiriaz

jabetzeko eskubidea. (LEFEBVRE 2017:139-158). Filosofo frantziarrarentzat, egunerokotasuna

espazioaren problematikaren eta lan indarraren erreprodukzioaren arteko harreman ideologikoa

da, eta horren fundamentu sozialak azaltzeko saiakera egiten du (CASTELLS, 1974:135).

5 Lefebvreren lanean habitar eta habitat kontzeptuak jasotzen dira. Habitar edo hiriko bizimodua, unitate 
urbanoen tendentzia ezberdinak dira, tendentzia horien inertzia, leherketa eta berrantolaketa. 
(CASTELLS,1974:148)
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Hiria aldaketa balioaren arabera eraikia dagoela azpimarratzen da,  izan ere,  auzo, herri  edota

eremu ezberdinak enpresaren bueltan sortzea, enpresak horien gaineko kontrol absolutua izatea

delako.  Hirigune  langile  hauetan,  distantziaren  garrantzia  oso  handia  da;  Zehazki,  langileen

etxebizitzak  gainerako lekuekin lotzen dituen distantziaz ari gara, izan zentro komertzialak, lan

eremua, erabakimen zentroak edo aisi eremuak. Finean, bizi ereduaz ari gara. Gai hau sakontasun

gehiagorekin  jorratu  nahi  izan  ezkero,  etxebizitza  problematikari  heltzen  dio  Engelsek

Ingalaterrako  errealitatea  aztertu  zuenean.  Bertan  fabriken  alboan  eraiki  ziren  langileentzako

etxebizitzak  idatzi  gabeko  lege bat  bihurtu  zirela  azpimarratzen  du  XIX.mendetik  aurrera.

(MARX & ENGELS, 1977: 624).

Espazioaren  funtzio  estrukturalarekin  amaitzeko,  Henry Lefebvreren  lan  teorikoan nagusitzen

diren hiriaren hiru garai edo etapa ezberdin aipatuko ditut:  nekazaritzaren garaia, industriaren

garaia  eta  garai  urbanoa.  Industria  garaiko  hiritik  hiri  urbanora  dagoen  auzian  zentratzen  da

gehien  autorea,  eta  noski,  esan  gabe  doa  ezin  ditugula  garai  hauek  era  lineal  batean  ulertu.

Industriak eta prozesu industrialek oro har, errealitate urbanoa erasotzen dute Lefebvreren iritziz,

ideologia eta praktikaren bidez suntsitu  arte,  errealitate eta  kontzientzia oro kendu arte.  Hiri-

sarearen  bitartez,  azpiegitura  ezberdinak  sortzen  dira  hirietan;  karreterak,  bide  maritimoak,

komertzialak,  bankarioak… Hiriaren zentralizazioa ematen  da.  Gerora,  urbanizazio  prozesuak

zabalpen  bat  jasaten  du,  nahiz  eta  errealitate  urbanoa  nekazal  eremuarengatik  -auzo  berde-

erresidentzialengatik- eta eremu industrialarengatik -izaera funtzionaleko etxebizitzak- mugatuta

egon. Hemen, Lefebvrek gizarte edo sistema urbanora iristeko ditugun mugak azaleratzen ditu.

(LEFEBVRE, 1970:22-24)

Sistema urbanoa aipatzen  dugunean  zer  esan  nahi  dugun  argitzeko,  Castellsen  hitzek  hobe

ulertaraziko  digute  bere  esanahia.  Berak,  sistema  urbanoa,  egitura  sozialek,  lan  indarraren

erreprodukzioa  ematen  den  unitate  espazialetan  garatzen  duten  artikulazio  gisa  ulertzen  du.

Sistema urbanoa,  beraz,  honako elementuen bitartez  osatzen  da:  alde  batetik,  ekoizpenaren  -

Ekoizpen moduak- eta kontsumoaren -lan indarra- arteko harreman multzoaren bidez. Bestetik,

ez-lana deitzen dion esfera erreproduktiboa ere honako elementuen bidez ikus daiteke: Ekoizpen

bitartekoen  erreprodukzioa,  lan  indarraren  erreprodukzioa  eta  ez-lanaren  produktuaren

bereganatzean. Eta azkenik antolakuntza sozialean dagoen estratifikazio sozialaren arabera eta

instituzioen funtzionamenduaren arabera (CASTELLS, 1974:300).

Ikusitako ikuspuntutik, autore gehienak ados daude hiri urbanoaren baitan planteatzen diren hiru

dimentsio  ezberdinekin:  Nekazal  garaia,  garai  industriala,  eta  Garai  eta  gizarte  urbanoa.

Lefebvreren oinarrizko eskema dugu honakoa:
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Hortaz, gizarte urbanoa industrializaziotik sortzen den gizarteari deitzen diogu. Gizarte urbanoa,

konfrontazioa  eta  aurkakotasunaren  espazioa  da,  kontraesanak  azaleratzen  diren  lekua.

Kulturalki,  kontzientzia  sozialak  piskanaka  ekoizpena  alde  batera  utzi  eta  kontsumoan  -bizi

ereduan- jarriko du arreta. Suburbioen garapenak eta proletariotza eta hiriaren arteko urruntasun

gero  eta  handiagoak  direla  nabarmentzen  da,  eta  hiriaren  obra zentzua  ezabatzen  da

(LEFEBVRE,2017:38). Lefebvreren ustetan, zibilizazioaren auzi ebolutibo gisara aurkezten da

gizarte urbanoa. Honela dio:

La industrialización  produce  la  urbanización,  en  una  primera  fase,  negativamente  (estallido  de  la
ciudad tradicional, de su morfología, de su realidad práctico-sensible). Después de esto, aparece la
verdadera tarea.  La sociedad urbana comienza sobre las ruinas de la ciudad antigua y su contorno
agrario. A lo largo de estos cambios, la relación entre industrialización y urbanización se transforma.
La ciudad deja de ser  un recipiente,  receptáculo pasivo de productos  y de la  producción.  Lo que
subsiste y se refuerza de la realidad urbana es su dislocación, el centro de decisión formará parte en
adelante de los medios de producción y dispositivos de explotación del  trabajo social  por los que
detectan la información, la cultura, los mismos poderes de decisión (LEFEBVRE, 2017: 163)

Aurreko  aipuan  ikusten  dugun  moduan,  gizarte  urbanoaren  baitan  auzi  semiotikoak  papel

garrantzitsua  jokatzen  du.  Honen   arabera,  hiriko  kaleetan,  plazetan  eta  espazio  publikoetan

gertatzen den hiriko hitza azaltzen zaigu; Hiriaren berezitasunak jasotzen dituen diskurtso, keinu

eta  janzkeraren  hiri-hizkuntza  eta  konnotazioen  hizkuntza  biltzen  duen  hizkuntza  urbanoa.

Hiriak,  bere  alfabeto  eta  hizkuntza  propioa  dauka,  lengoaia  berezi  bat;  fatxadek,  perspektiba

ezberdinek, hiriko sarrera eta  irteerek,  leihoek, kaleek edota plazek,  hizkuntza hori  erakusten

digute etengabe (LEFEBVRE, 2013:106). Jane Jacobs hirigintzan adituak, auzoaren suntsiketak

bizitza  urbanoan  jasotako  ezaugarrien  desagerpena  eragiten  duela  esan  zuen.  Segurtasuna,

kontaktua,  umeen  zaintza  edota  harreman  ezberdinen  desagerpena  eraginez  (LEFEVBRE,

2013:396).  Honekin azpimarratu nahi dena,  ondorengoa da: kontziente izan behar garela ezin

dugula atomo material moduan funtzionatu,  mundu materialista baten zurrunki flotatzen egongo

balira  bezala;  beldurrak,  emozioak,  irudikapenak,  fantasiak  eta  ametsak  ere  baditugula  alegia

(Harvey,  2019b:223).  Azkenik,  kontuan izan  behar  da  ere,  eta  hainbat  kasutan  ikusi  daiteke,
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egoera  sozialaren  eta  ezarpen  espazioak  baten  arteko  harremanak,  ideologia  autonomo  bat

garatzeko  aukera  indartu  dezakeela,  azpi-kultura  ezberdinen  sorrera  ekarriz.  Segregazioak,

komunitate hauek sorrera lagundu dezake (CASTELLS, 1974:132). Hala ere, hiri hizkuntzaren

protagonismoa mugatua da harreman sozial kapitalistengatik, giro linguistikoa bezalako teoriekin

ezin ditzakegunak nahastu alegia  -hau da,  hizkuntzak, lengoaiak,  ez dute errealitatea sortzen,

eragin egiten dute.

Hiria  eta  espazioa  gatazka guneak  dira,  eta  horietako  hainbatek  ondorio  zuzenak  dituzte

biztanleria guztiarengan. Ondorengo lerroetan hiriaren baitan sortzen diren gatazka ezberdinak

azalduko dira. Hiriguneetan, klase antagonikoen frakzio, talde edo kolektibo ezberdinen arteko

borrokak  ohikoak  dira,  partaide  izatearen  sentimendua  areagotzen  baitute  kasu  batzuetan.

XX.mendeko  hirien  aldaketa  horretan,  aro  modernoan  hain  zuzen,  garai  hartaraino  merkatu

ekonomiak  garatzen  zuen  auzia  funtzio  publikoak  beregain  hartuko  du,  besteak  beste,

kontzientzia sozial baten ondorioz. Estatuak garai hauetan hartu zuen garrantzia berebizikoa izan

zen hiriaren aldaketan. Estatua, Topaloven arabera, klase dominanteek euren pribilegio sozialak

babesteko  antolakuntza  forma  da,  gizartea  gidatzeko  aparatua,  beste  era  batera  esanda

(TOPALOV, 2006:60). Klase dominazioan eta subordinazioan oinarritzen den gizartean, Estatuak

bi jarrera mota nagusi maneiatzen dituela argitzen du Castells-ek: interbentzio errepresiboa edo

interbentzio integratzailea:

Allí donde existe subordinación total y en donde la dominación de una clase sobre otra es aceptada a
todos los niveles puede darse incluso mezcla residencial, con una especie de paternalismo ecológico en
el  que las clases  dominantes  y dominadas viven en el  mismo barrio,  aunque en condiciones muy
distintas.   Hay  dos  intervenciones  posibles  por  parte  del  aparato  del  Estado:  una  intervención
represiva,  que  se  traducirá,  por  ejemplo,  en  un  trazado  urbano  que  permita  el  control  y  el
mantenimiento  del  orden  de  las  comunidades  juzgadas  como  peligrosas;  o  una  intervención
integradora que persiga la fragmentación de la comunidad mediante su dispersión en el conjunto de
un espacio residencial hostil.  (CASTELLS, 1974:133)

Beraz, gure ikerketa objektuari helduz, interesgarria izango da gure ikerketa garaian Estatuak eta

instituzio  ezberdinek  hartu  zuten  bidea  zein  izan  zen  jakitea.  Esan  beharra  dago  estatuaren

laguntzari -eta aldi berean laguntza ezari esker-,  etxebizitza politika balioaren logikaren baitan

gauzatu zela xx.mendearen baitan herrialde ezberdinetan, bloke eta pisuen espekulazioa medio

(LEFEBVRE,2017:26-41).  Etxebizitzaren  auzia  garrantzitsua  da,  izan  ere,  garaiko  egoera

sozialaren adierazle aproposa da. Etxebizitzaren osasungarritasunak bizilagunen osasun egoeran

zuzeneko eragina du. Gainera, modu ez-zuzen batean gizarte osoari eragiten dio: Adibidez, eta

garaiotan  oso  presente  dugun  gaia  izanik,  epidemietan  gehien  kaltetuenak  auzo  langileetako

bizilagunak izaten  dira6.  Honen harira,  2020an izan  dugun Covid-19 birusak Otsaileko lehen

6 2020ko Covid-19 birusaren pandemiak Donostiako auzo langileetan eragin du gehien, Irutxuloko Hitzak 
ekoiztutako ondorengo grafikoetan ikus daitekeen moduan: https://irutxulo.hitza.eus/koronabirusa-atal-berezia/
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olatuan izugarrizko osasun-larrialdia izan bazuen ere, hainbat ikerketek argitara eman dute, Udan

ematen  ari  den  bigarren  olatu  honetan,  auzo probreenetan  eta  etxebizitza  baldintza  txiroenak

dituzten lekuetan, birusak modu erasokorrago batean jarduten duela7. Beraz, etxebizitzaren eta

orokorrean  egoera  sozialak  zein  klase  konposizioak,  eragin  zuzena  du arlo  honetan.  Besteak

beste,  langileriak  birusarekin  kontaktu  zuzenagoa  dutelako  euren  behar  sozialengatik;  lana,

zaintza  ariketak,  pobrezia...(TOPALOV,  2006:42)  edota  euren  erreprodukzioa  egoera

tamalgarrietan ematen dela, demagun, etxebizitza masifikatuetan. Etxebizitzaren problematikaren

garrantzia ulertzeko, bere garaian Engelsek idatzitakoa gogoratzea garrantzitsua zaigu:

No podría existir sin penuria de la vivienda una sociedad en la cual la gran masa trabajadora no puede
contar más que con un salario y, por tanto, exclusivamente con la suma de medios indispensables para
su existencia y para la reproducción de su especie; una sociedad donde los perfeccionamientos de la
maquinaria lanzan continuamente a masas de obreros fuera de la producción; donde el retomo regular
de violentas fluctuaciones industriales condiciona, por un lado, la existencia de un gran ejército de
reserva de obreros desocupados y, por otro lado, echa a la calle periódicamente a grandes masas de
obreros sin trabajo; donde los trabajadores se amontonan en las grandes ciudades y de hecho mucho
más de prisa de lo que, en las circunstancias presentes, se edifica para ellos, de suerte que pueden
siempre encontrarse arrendatarios para la más infecta de las pocilgas; en fin, una sociedad en la cual el
propietario de una casa tiene, en su calidad de capitalista, no solamente el derecho, sino también, en
cierta medida y a causa de la concurrencia, hasta el deber de exigir sin consideración los alquileres más
elevados. En semejante sociedad, la penuria de la vivienda no es en modo alguno producto del azar; es
una institución necesaria que no podrá desaparecer, con sus repercusiones sobre la salud, etc., más que
cuando todo el orden social que la ha hecho nacer sea transformado de raíz. (F. ENGELS, 1872: 48-
49).

Beraz, nahiz eta hamarkadak dauden Engelsek idatzitako testuaren eta gure ikerketa objektuaren

artean,  antzekotasun  nabariak  ikus  daitezke.  Higiene-arazoak  maila  baxuagokoak  baziren  ere

hobekuntza teknologikoa tarteko, 60.hamarkadan oraindik ere alde handia zegoen auzo langileen

eta  bestelako  auzoen  artean.  Izan  ere,  gurean  ere  hiria  enpresa  industrialaren  eta  oligarkia

finantzieroaren baldintzetara moldatu zen, produkzioa antolatu eta ekoizlarien zein produktuen

egunerokotasuna  kontrolatzen  zutelarik.  Lefebvrek  behin  eta  berriz  gogoraraziko  digu,  hiriak

soilik obra gisa duela zentzua, erabilera balioaren esanetara alegia. (LEFEBVRE, 2017:99)

Denboraren  auzia  ere  gai  garrantzitsua  dugu  gure  kasuan.  Denbora,  espazioa  bezain

garrantzitsua da hirian. Langileriak denbora mugatua du bizitzan, bere zati gehiena, garraioan,

beharrezkoa  duen  atsedena  hartzen  eta  kontsumorako  beharrezko  lanak  burutzen  pasatzen

duelarik.  Laneko  esplotazioa  lan  eremutik  -lantegitik-  luzatua  izan  ohi  da,  eta  lanetik  kanpo

islatzen da: Pobrezia egoeraren erruz eta  modus vivendiaren  beharragatik. Baldintza urbanoek,

denboran zehar garatzen den pobrezia prozesu bat ezartzen diote langileriari. Horrek, familiaren

baitan desorganizazio itzela eragin dezake. Etxebizitza eskubidea enpresen beharretara moldatua

7 El País egunkarian Madrilgo Vallecas auzoko egoera azaltzen da arlo honetan: https://elpais.com/espana/madrid/
2020-08-29/virus-de-barrio-donde-el-75-de-las-pcr-son-positivas.html?ssm=TW_CM
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izan da errendimendua ahalik eta altuena izan dadin, azken finean lan indarraren erreprodukzioa -

langilea hurrengo egunean lanpostura bueltatzea- bermatu dadin. Egoera honek ordea, periferiako

auzo marginaletan, arazo sozialak eta erreboltak ekar ditzake Topaloven ustez (TOPALOV, 2006:

48-64).  Horregatik,  interesgarria  deritzot  auzo  langileetan  burutu  daitezkeen  denbora-gastu

azterketak burutu edota aztertzea etorkizunean.

Hirian gatazka  guzti  hauek eta  indar  sozial  ezberdinek sortutako egoerak,  autore  batzuk  hiri

kapitalista  krisian  dela  azpimarratzen  dute.  Denboraldi  kritiko  bakoitzean,  hau  da,  hiriaren

hazkunde  espontaneoa  gelditu  egiten  denean,  garapen  urbanistikoa  gelditu  eta  hausnarketa

urbanistikorako tartea ireki ohi izan da, krisialdi orori aterabide bat bilatzeko asmoz. Aterabide

hori,  gehienetan,  espazio  urbanoan  ere  interbentzio  bat  eginez  amaitzen  da  (LEFEBVRE,

2017:79). Hiriaren krisiak ere, instituzio urbanoen -munizipalen- krisia pairatzen du bere baitan,

Estatu eta enpresen presiopean.  Explosio-implosio konstante bat da, hiriaren suntsipenaren eta

problematika urbanoaren intentsifikazioaren artean (LEFEBVRE, 2013:1018). Topaloven ustetan

berriz, pobrezia, etxebizitza falta, behar kolektibo falta, kutsadura, edota eguneroko bizitzaren

zapalkuntza  gordina  pairatzen  direnean  agertzen  da  estatuen  monopolioaren  autoritarismoa

(TOPALOV,  2006:5).  Izan  ere,  Topaloven  esanetan,  kapitalak  interes  berezia  du  langileriak

soldata forman jardun dezan. Beste modu batera esanda, soldata badago, merkantzien kontsumoa

bermatzen da.  Horren  bitartez,  langilearen  erreprodukzioa  bermatzen da  batetik,  eta  bestetik,

merkantzien elkartrukea ahalbidetu. Soldatak hori bermatu ezean, forma monetarioan ematen den

transferentziak  daude:  diru-laguntzak  (adina,  gaixotasuna,  pentsioak…),  eta  bestetik  erabilera

balioan oinarritutako azpiegiturak (ospitale publikoak, Babes Ofizialeko etxebizitzak, garraioa...).

(TOPALOV, 2006b:40)

Hiri  problematikarekin  amaitzeko,  gure  ikerketa  objektuan  garrantzi  berezia  hartzen  duen

fenomeno sozial eta politikoa aipatu beharra dago, segregazioa. Segregazioa hiru modutan agertu

daiteke hiriguneetan: espontaneoki, boluntarioki -espazio ezberdinduak sortuz- eta programatua -

Hirigintza  planen bitartez-.  Hiriaren  praktika  orokorrak,  segregatzeko joera  dauka,  politikoki,

klase  estrategia  bat  jarraitzen  da. Segregazioa,  botere  publikoak erregulatuta  burutzen  da  eta

enpresak  lagundu  egiten  dio,  hau  da,  estatuak  -goitik-  eta  enpresak  -behetik-  ekiten  dute,

etxebizitza  bermatuz  (salbuespen  batzuekin,  adibidez,  etxegabetzeak)  eta  zona  proletarioetan

habitatzeko funtzioa betez. Langile klasea da kaltetua, izan ere, hiri tradizionaletik kanporatua

den unetik, bizitza urbanoaren ukapena inposatzen zaio -plazeraren ukapena-, eta auzi politiko bat

planteatzen zaio finean. (LEFEBVRE, 2017:117-123).

8  Sakontzeko: LEFEBVRE, 2013:39
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Valdések berriz,  zatiketa urbanoa (fragmentación urbana  gazteleraz) erabiltzen du segregazio

kontzeptua azaltzeko.  Batez ere,  ezberdintasun sozialak eta  muga material  zein ez-materialak

nabarmentzen ditu.  VIDAL ROJASen (1997:5) terminoa hartzen du Valdések  zatiketa fisikoa

azaltzeko,  termino harremankorretan  ulertuz,  eta  ondorioz,  hiriaren  koherentziaren  galera  bat

adierazten duelarik. Zatiketa edo fragmentazio fisiko hau, zentro konurbanoen eraketaren, pasarte

historikoen  edo  azpiegitura  territorialaren  ondorio  izan  daitezke,  edo  bestalde,  elementu

urbanoaren desintegrazio baten baitan ulertu daitezke; Harresidun auzo edo hiri-arteko muga gisa.

Bestalde,  McKENZIEk (1925)  Chicagoko eskolako beste  soziologoen moduan,  biztanleriaren

kontzentrazio  eremuak  aztertu  zituen  lurralde  jakin  batean  -aeb  gehienbat-,  eta  gutxiengo

etnikoaren  azterketak  burutu  zituen  aebko  hirigune  handietan  segregazioaren  auzia  azaltzeko

(VALDES, 2001:5-6). Chicagoko Eskola, Simmelen mobilizazio eta aldaketa sozialean oinarritu

zen  hein  batean  (R.E.  Park  bere  ikasle  izan  zen),  eta  euren  ekoizpen  teorikoa  metropoli

modernoetako  aldaketa  sozialaren  eraikuntzan  txertatu  eta  praktikara  eraman  zuten.  Hiri

eraikuntzaren  alorrean  euren  eredua  mahigaineratu  zuten;  Burgess-en  zonako  eremua,  non

mobilizazio soziala eta batez ere segregazio soziala ezartzen ziren. (MALOUTAS: 2004:1)

Manuel  Castells-ek,  bizileku  ezberdinen  banaketak  produktuen  banaketaren  lege  nagusiak

jarraitzen dituztela azaltzen du, eta hortaz, subjektuen gaitasun sozialen araberako elkartze bat

eragiten  duela  azpimarratzen  du.  Hau da,  errentaren,  estatus  profesionalaren,  auzi  etnikoaren

edota bizitza zikloaren araberako elkartze bat ematen da bere ustetan. Beraz, estratifikazio sozial

bati jarraitzen dion  estratifikazio urbano baten inguruan hitz egin dezakegu bere esanetan, eta

distantzia  sozialak  espresio  espazial  handia  duen  kasuetan,  segregazio  urbanoaz hitzvegin

dezakegu.  Segregazio urbanoa ematen den guneetan homogenizazio sozial indartsu bat sortzen

da  talde  ezberdinen  barnean,  eta  talde  horien  arteko  ezberdintasun  soziala  eman  daiteke,

ezberdintasun  hori  hierarkia  gisa  ulertzen  delarik  hainbat  kasutan  (CASTELLS,  1974:222).

Horren  adibide  dugu,  askotan  segregazio  urbanoak eragindako  familia-bakarreko etxebizitzez

osatutako guneetan,  mikrokosmos edota harreman sozial  partikularren sorrera,  nahiz eta gune

urbanoak  izaten  jarraitzen  duten,  erabaki  zentroekiko  (Instituzio  ezberdinak:  Gobernuak,

Udaletxeak, Diputazioak...) duten dependentzia handia da.

Autore  batzuek,  segregazio  urbanoak  sortu  dezakeen  muturreko  kasuak  aztertu  dituzte:

Guettoak. ANA CARLOSen arabera (1997), guettoan, bere identitate propioaren sorkuntzarako

beharrezkoak dituen apropiazio formen eta ehun urbanoaren fragmentazioaren ondorioz, talde eta

leku ezberdinak segregatzen  dira.   Delgadoren  ustetan,  herrigune behartsuenak lurralde  jakin

batera mugatzen dituen elkartze espazial bat da guettoa (DELGADO, 2008:7). WACQUANT-ek
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(2005:215-230),  guettoa  kartzelarekin  alderatu  zuen  bere  lanean,  eta  behartutako  itxialdi

insituzioak aztertu zituen. Guettoa, espetxe sozial moduan definitu zuen honek, kartzelak guetto

juridiko   gisa  funtzionatzen  duen  bitartean.  Biek  ala  biek,  bere  ustetan,  estigmatizatutako

biztanleria  konfinatzeko  misioa  dute,  biztanleria  horren  mehatxu  material  zein  sinbolikoak

neutralizatzeko helburua (DELGADO, 2008: 12).

Behin  hiriaren  hastapenak  gogoratuta,  espazioaren  funtzio  estrukturala  azalduta  eta  hiri

problematikari  dagozkion  gako  nagusiak  plazaratuta,  ikerketa  objektuaren  baitan  sakontzen

hasiko  gara.  Izan  ere,  Donostialdeako  Ekialdeko  auzo  eta  herrien  proletarizazio  prozesua

ikertzeko, aipatutako auzi guztiak oso garrantzitsuak dira eta batez ere,  hiri antolakuntzaren

atala  da  puntu  honetan  azaldu  beharreko  berebiziko  atala,  egungo  egoera  orokorraren  eta

praktikoaren arteko zubilana errezte aldera.

Hiriak, nukleo oso garrantzitsua izaten jarraitu zuen XX.mende osoan zehar, eta gaur egun ere

zeresanik ez dago. Esan dezakegu, pasa den mendean zehar eraikitako auzo berrien periferiak,

izugarrizko boterea ematen diola hiriari, zabalpen terminoetan. Aglomerazio izugarria sortu zen

hiri  gehienetan,  eta erabakimen zentro ezberdinak espekulazio inmobiliarioz zipriztindu ziren.

Batzuetan,  urbanizazio prozesua  industrializaziorik  gabe edo industrializazio  ahularekin eman

zen,  baina  higiezinen  eta  lurren  aglomerazio  eta  espekulazioa  oso  ohiko  bihurtu  zen

(LEFEBVRE, 2017:30). Lefebvre eta Castells ados daude hiri antolakuntza gizarteko artikulazio

sozial ezberdinetan interbentzio politiko bat egiteko tresna dela adierazten dutenean, eta nolabait,

kontraesan  ez  antagonikoak  erregulatu,  eta  kontraesan  antagonikoak  atxikitzeko  funtzioa  du,

dominantea  den  ekoizpen  modua  mantentzeko  helburuarekin  (CASTELLS,  1974:328).  Hiri

antolakuntza  izan  ere,  dominazio  harremanetan  sostengatu  izan  da,  eta  horren  adibide  da

Engelsek  Pariseko  Haussmannen  etxebizitzen  auzian  oinarritutako  lanaren  ondorioetako  bat;

Haussmannek  aurrera  eramandako  eraldaketarekin,  amaiera  gabeko  kalexkak  zahar  eta

gogaikarriak  erdigunetik  desagertu  zirela,  baina  ostera,  beste  nonbaiten  agertu  ziren,  auzo

pobreetan zehazki  (MARX & ENGELS, 1977: 639).

Industrializazioaren gorakadarekin, hirien planteamendua moldatu egin zen. Hala ere, aipatu da

hirigune gehienetan fabrika eta lantegi gehienak periferiako guneetan kokatu zirela, eta hiriaren

erdiguneak beste funtzio batzuk betetzen hasi zirela. Izan ere, nukleo urbanoa ere aldatu egin zen,

eta  zenbait  kasutan  kalitate  altuko  kontsumo  produktu  izatera  pasatu  zen.  Gehienetan,

kanpotarrei,  turistei,  periferiako  ahaldun jendearentzat  eta  suburbioetako  kideentzat  zuzendua

zen.  Hirien  erdiguneak  kontsumo  zentroak  bihurtu  zirela  esan  dezakegu.  Aisiarako  guneak,

aisiarako gizartea, luxu eta plazeren guneak, opor guneak...kontsumoaren kulturak, obra aldaketa
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balioaren  arabera  aurkeztu  zuen,  bere  komertzializaziorako,  beraz,  produktu  bat  da  saldu  eta

saltzen ari dena (LEFEBVRE, 2017:33-155). Haatik, espazioaren ekoizpenaren prozesuak sortzen

dira,  ekoizpen  moduan  aldaketak  eraginez;  Ez-lanaren  espazioak,  plazererako  espazioak.

Eguzkia,  itsasoa,  zentro  urbanoekiko  gertutasuna,  aldizkako  etxebizitzak  (hotelak…),  gastu

inproduktiboa  sustatzen  diren  espazioak  dira,  aisiarako  hiriak  dira.  Uholde  turistikoen

mugimenduak  espazio  urbanoen  suntsiketa  eragiten  du,  espazioa  zentzu  ekonomiko  zein

literalean kontsumitua da Lefebvreren ustetan (LEFEBVRE, 2013:116,177). Beraz, gure kasuan,

hiriaren antolamenduan argi ikusiko genituzke bi aldeak, bata Donostiaren erdigunearen produktu

izaera,  turismoaren  izar  bilakatuta,  eta  bestea,  periferian  aurrera  eramandako  birmoldaketa

urbanistikoa, auzoen proletarizazio prozesuaren eta industriaren ezarpenarekin. Periferia horretan

kokatuta, espazio dominantearen eta dominatuaren auzia ere aipa dezakegu: Espazio naturalaren

aldaketa.9

HARVEYk  (2019:76),  gune  bakoitzeko  langile  klasearen  baldintzak  zeintzuk  diren  jakiteko

modurik  onena  auzoa  ikertzea  dela  azaltzen  du.  Gramsciren  ideiak  gogora  ekarriz,  auzoko

langileen antolakuntza, fabrika batean eman daitekeena baina emankorragoa dela adierazten du.

Bide beretik, KELLERren (1968) eskutik, bi elementu garrantzitsu jasotzen dira; alde batetik,

bizilagunek eragindako bizitza lokalari dagozkion jarrera sistema baten inguruan mintzatzen da,

neighbouring.  Honek,  bi  dimentsio  ditu:  Batetik,  bizilagunen  arteko  aktibitatea

(bisitak,laguntzak…) eta harreman sozialak (bizilagunen artean, auzoko eragileetan…). Hauek,

bizilagunaren  rola  zein  den  erakusten  digute.  Bestetik,  unitate  ekologiko  partikular  baten

existentziaz  hitzegin  genezake  (auzoak,  bizilagunen  taldeak..),  ezberdintasun  sozial  bat

bermatzeko  behar  adina  muga  ezartzen  dituztenak.  Castellsen  iritziz,  auzoak  bi  delimitazio

posible ditu; edo ekipamendu egokiak ditu, edo subkultura baten bitartez eraikia da eta egitura

sozial  bat  irudikatzen  du,  kasu  batzuetan  autonomia  lokaleko  instituzionalizazio  maila  bat

sortuz10 (CASTELLS, 1974:139-145). Dena dela, argi dago hiriaren erdigunearen eta periferiaren

artean  badirela  diferentzia  nahikoak.  Gainera,  mende  erdialdean  bai  etxebizitzaren  alorrean,

garraio  pribatuaren  garapenean  -kotxea-,  mugikortasunaren  azkartzean  -bidaiak-  eta  mass

mediaren garrantzian izan ziren aurrerapen basatiek, nukleo urbanoaren eta periferiaren arteko

harremanean eragin zuten. Atal hau ixtera begira, Lefebvren esaldi bat ekarri nahiko nuke gogora:

“Ez ahal zen koherenteagoa, arrazionalagoa eta atseginagoa izango, hirian bizi eta suburbioetan

9 Adibidez, Intxaurrondo eta Altza auzoak erdibitzen dituen A-8 Autobideaz hitzegin dezakegu, paisaia guztiz 
brutalizatzen du, eta espazioa oso era zorrotzean eraldatzen du.

10 Gure ikerketaren kasuan, Altzak duen ondorengotza historikoa eta bere ezaugarri partikularrak argudiatuta, 
udalerri independiente bat sortzeko desio mahaigainean izan da beti, hala izan baizen garai batean.
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lan egitea, suburbioetan -ia bizi ezin daitekeen lekuan- bizi eta hirira lan egitera joatea baino?”

(LEFEBVRE, 2017:100)

2.5.Europa mailako adibideei begira bat: Atenas eta Erroma

Behin  hiriaren,  espazioaren  funtzio  estrukturalaren  eta  hiri  problematikaren  inguruko  gako

nagusiak azaleratuta,  gure ikerketa  objektuan sakontzen jardungo dugu.  Horretarako,  Europa

mailan zein  Espainiar Estatuan diziplina akademiko ezberdinetatik landu diren antzeko lanak

aztertuko ditugu. Atal hau, garrantzitsua izango da batez ere mahai gainean jartzeko orain arte zer

egin den, eta ikertzen ari den fenomenoa nola tratatua izan den jakiteko. Testuingurua gogoratze

aldera, Europa gerraosteko garaian aurkitzen da, hainbat herrialdeetan diktadura faxistaren -eta

haien  deribatuen-  oihartzuna  oraindik  handia  delarik,  zer  esanik  ez  Espainiar  Estatuan,  non

Frankoren  erregimena  1975  urtera  arte  luzatuko  zen.  Ekonomiari  dagokionez,  gerraostean

berrantolaketa  ikaragarria  ematen  da  mundu  mailan,  itun  ezberdinak  mahai  gaineratuz,  eta

herrialde askotan garapenaren aroa deitu zaion aldia abiaraziz.

II.  Gerrate  Mundiala  amaitu ondoren,  Gerra Hotza izenez ezagutzen den garaia  nagusitu  zen

Europan, bloke kapitalistaren eta sozialistaren arteko antagonismoak gidatuta. Gerrate Mundialak

eragindako txikizio ekonomiko eta sozialaren ondoren, aliatuek eta potentzia kapitalistek martxan

jarritako plan ekonomiko berriek Europako ekonomia berraktibatu nahi izan zuten. Aktibazio hau

emateko  eta  Ongizate  edo  Welfare  estatua  ezartzeko  helburuarekin,  fordismo  zurrunean

oinarritutako ekonomia trantsizio fase batean sartu eta bestelako eredu ekonomikoak jarri ziren

mahai  gainean.  Industria  gune handi  eta  homogeneoek,  teknologia  eta  enpresa  heterogeneoei

eman zien tartea pixkanaka. Bestalde, Europako hirien erdiguneetan kokatuta zeuden tailer eta

fabrikak periferiara lekualdatu ziren garaiotan, langile masa handiak ere eremu hauetara mugitu

zirelarik.  Ehun  ekonomikoaren  aldaketak,  eta  horrek  eragindako  langile  masa  berrien

lekualdaketak,  eraikuntza  azkar,  merke,  masibo eta  irregularrak  eragin  zituen  hiri  handietako

periferietan, eta hiriek alboko herriekin metropoli handiak eratzeko tendentzia erakutsi zuten.

Gure kasuan, Europako Atenas eta Erroma hiriak izango ditugu adibide gisa. Lehenaren kasuan,

hiriak berebiziko garrantzia hartzen du herrialdean, izan ere biztanleriaren gehiengoa hirian bizi

da, eta Atenas hiri produktuaren atzean, auzoen segregazio eta proletarizazioa nabari da. Erromari

dagokionez,  oinarri faxistatik sortuak izan ziren  borgate   izeneko periferiako auzo marjinalek

gure atentzioa merezi dute. Hemen azalduko ditugun bi adibideek antzekotasun nabarmena dute

Donostialdearekin,  diferentzia  demografikoa alde batera utzita.  Biek ala  biek,  industrializazio

ahula izan zuten -ez zen dena hirian kontzentratu-, exodo errurala bizi izan zuten, migrazio tasa
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altuak jaso zituzten eta turismoari heldutako hiriak dira. Bestetik, arrazoi ezberdinengatik bada

ere, auzo proletarizatuen presentzia errealitate gordina da guztietan.

Atenasi  dagokionez,  Greziako hiriburua  izaki,  inguruko biztanleria  kontzentraziorik  handiena

hartzen  du,  eta  XX.mende  erdialdean  izugarrizko  nekazaritza  exodoa  bizi  izan  zuen,  hiriko

komertzioak  bultzatuta.  Auzo  langileen  lokalizazioa  ezberdina  bada  ere  -ez  dute  zerikusirik

erdiguneko  Exarcheia  auzoak  edota  periferiako  auzo  langileek-,  oro  har,  patroi  antzekoak

jarraitzen dituzte. Alde batetik, Atenaseko area erresidentzialei dagokienez, zatiketa nabarmena

dago Ekialdearen eta  Mendebaldearen artean,  Burgesia  eta  kapa sozial  altuetako jendea Ipar-

Ekialdean kokatu zelarik, eta orokorrean langile klasea mendebaldeko maldetan. Hala ere, esan

daiteke klase diferentzia hori etxebizitza eskaintzaren gaineko dominazio sisteman ezarri zela,

estatuaren  parte-hartzearen  gabeziarekin,  eta  higiezinen  promotore  eta  enpresen  poderioz

(ARBACI,  2002:83-115).  Beraz,  segregazioak  zatiketa  patroi  berezi  bat  jarraitu  zuen  Atenas

hirian,  Burgesia  erdigunetik  Ipar-ekialdera  doan ertzean kokatuz,  eta  langileria  mendebaldera

luzatzen zen ardatz periferikoraino eramanaz. Segregazioaren fenomeno hau, progresiboki hazten

joan  zen  fenomenoa  izan  zen,  batez  ere,  higiezinen  promotore  txikien  eta  jabetza  pribatuko

etxebizitzen  proiektuen  erruz,  segregazio  espaziala  bultzatu  zutenak  hain  zuzen  ere.  Puntu

honetan sakontzeko gomendagarria da MALOUTAS-en (2003)  la vivienda de autopromoción:

soluciones  de  postguerra en Atenas  lana.  1970.hamarkadatik  abiatutako prozesu   ezberdinek,

tartean  higiezinak  eskuratzeko  politikak,  erdiguneko  bizi  baldintzen  kaxkartzea  eta  azken

hamarkadetan  hirira  etorritako  inmigrazio  berriak,  suburbanizazioan  oinarritutako  segregazio

berri bat eragin duela esan genezake (MALOUTAS 2004:5).

Atenasen  adibidez,  etxebizitza  aldaketek  zerikusi  handiagoa  dute  alokairu  egoeratik  jabetza

egoerara pasatzearekin, zonalde aldaketa huts batekin baino. MALOUTAS, EMMANUEL ETA

PANTELIDOU-en ikerketa baten arabera (2002),  alokairutik jabetzara pasatzeko prozesu hori

etxebizitza  alorrean  ematen  diren  aldaketen  %55a  izan  da  Atenasen,  agerian  utzi  zuelarik

alokairuan bizi zen jendea jabetzan bizi zena baina hiru bider gehiago zela. Atenasen, segregazio

forma  aldaketa  askotan  talde  sozial  konkretuek,  burgesiak  eta  langile  aristokraziak,  hiriko

Iparralde  eta  Ekialdeko  eremuetara  egindako  aldaketa  gisa  ulertzen  da.   1970.urtetik  aurrera

eremu hauek zona homogeneoak bihurtuko zirelarik,  klase sozial  konkretu batek bereganatua

izango  dena,  aipatu  moduan.  Izan  ere,  suburbanizazio  eta  segregazio  sozialaren  prozesuek,

sozialki  homogeneoak  diren  eremuak  sortzeko  joera  hartu  zuten  Atenasen,  bereziki  merkatu
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kapitalista  zenean  prozesu  hori  erregulatzen  zuen  mekanismo  bakarra.  Horrek,  kualifikazio

baxuko  langile  ugari  kanporatu  zituen  pixkanaka  hiriaren  erdigunetik,  eta  zer  esanik  ez

burgesiaren  eremu erresidentzialetatik.  Azken urteetan,  hiria  produktu  gisa  saltzen  jarraitzeko

pausu  gehiago  ematen  ari  dira  hirian,  erdiguneko  auzoen  gentrifikazio,  aldaketa  urbanistiko,

jende  aglomerazio,  eta  prozesu  urbanizatzaile  berrien  biktima  diren  heinean.  Langile  klasea

bertatik atera eta periferiako eremuetan kokatu zen nabarmen 1981 eta 1991 urte bitartean. Eskala

makroan ez ezik, mikroan, hau da, familia alorrean ere, hiri-segregazioak bere eraginak izan ditu,

bizimodu ezberdin batera moldatu beharraren eraginez (MALOUTAS 2004:4-8).

Italiari  dagokionez,  Erromako  hiriaren  historia  garaikidean,  faxismoaren  garaia  (1922-1945)

inflexio puntu nabarmena ezarri  zuen gertaera izan zen.  Espainiar Estatuko hainbat eremutan

gertatu  zen  moduan,  faxismoak  langile  auzoen  sorrera  bultzatu  zuen,  langile  klasearentzat

eraikitako  kalitate  eskaseko  etxebizitza  bloke  zurrunak  eraikiz.  Eraikuntzak,  garrantzi  handia

zuen  pentsamendu  faxistaren  baitan,  batez  ere  bere  dominazio  politikoa  monumentu  eta

eraikuntza  handiekin  erakutsi  baitzuen.  Erromaren  kasuan  beraz,  periferiako  auzo  langile

gehienak faxismoaren garaikoak dira, eta XX.mende erdialdean izan zuten aldaketa urbanistiko

nabarmena. Greziako ereduan bezala, industrializazioak eragin txikia izan zuen auzo periferiko

hauetan,  langileriak gehienbat  borroka laboralak baino,  erreprodukzio eta  zerbitzuen eremuan

kokatu  zituen  bere  eskakizunak.  Garai  faxistan,  Erromako  zentro-periferia  ardatzak  hiri-

integraziorako mekanismo gisa jardun nahi izan zuen (DI SANDRO, 2008:127). Gaur egun ere,

Faxismoaren  oinordekotza  urbanistiko  eta  soziala  ikusi  daiteke  Erromako  kaleetan,  auzo

langileen bloke zurrunetatik, La Sapienzako Unibertsitateraino. VIOLANTEren (2008) ustetan,

gaur  egungo Erromako erdigunea Europako erdigune urbanoaren adibide  garbia  da,  non erdi

mailako  klaseak  (burgesia  txiki  eta  ahaldun  langileez  osatuta)  ez  dion  uko  egin  erdigunean

bizitzeko aukerari.

Zentro-periferiako auziak, 60 eta 70.hamarkadan hartzen du garrantzia gehien Erromaren kasuan.

Antzekotasun handia dauka 60.hamarkadan Espainiar Estatuan eman zen eraikuntza kaotiko eta

desantolatuarekin.  Arazo  kaotiko  horri,  nekazal  lurren  sendotasuna,  prozesu  industrialaren

ausentzia eta interbentzio publikoa ekiteko instituzioen ahultasuna gehitu behar zaio. Erromaren

kasuan,  periferiaren  sorrerak  gizarte-bazterketa  sortu  zuen.  Auzi  honetan  sakontzeko

gomendagarria da Ferrarotti (1970 eta 1974). BERLINGUER eta DELLA SETA-k berriz (1976),

zentro-periferiaren haustura aztertu zuten ezaugarri zibil eta politikoak kontuan hartuz, eta zentro-

periferia harremana eskubide sozial eta eskumen territorialak eskuratzeko harreman dialektikoan

kokatuz  (DI  SANDRO  2008:126).  VIOLANTEren  (2008:54)  ustetan,  Europako  gainerako
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hirietan  emandako  gentrifikazio  prozesuen  antzeko  eragina  jasan  zuen  Italiako  hiriburuak.

Erdigunetik  proletariotza  kanporatu  izana,  50.hamarkadan  hasi  zen  kontua  izan  zen,  eta

70.hamarkadara  arte  luzatu  zen  prozesu  geldo eta  erreala  izan  zen,  nahiz  eta  ezin  daitekeen

baieztatu  70.hamarkadan bukatu  zenik.  Bestetik,  kontuan izan  behar  da Erromako hirugarren

sektoreko  ekonomia  ez  zela  zirkuitu  finantziero  handien  parekoa.  Ekialdeko  periferia  da

nabarmen  Erromako  segregazio  sozial  eta  urbanoa  islatzen  duen  eremua,  bertako  borgata

ezberdinetan,  langile  bloke  handi  eta  zaharkituak,  zerbitzu  arazoak,  eta  pobrezia  estrukturala

aurkitu dezakegularik. 70. eta 80.hamarkadak higiezinen kontserbazio zailaren eta eraikuntzen

egoera kaxkarraren urteak izateagatik izango dira ezagunak, langileen egoerak okerrera egingo

zuelarik.  Centocelle,  Il  Quarticciolo,  Il  Pigneto,  Tor  Sapienza,  Borgata  Gordiani  edo Borgata

Alessandina  bezalako  auzo  proletarizatuak  horren  adibide  dira.  Gai  honetan  sakontzeko

gomendagarriak dira STRAPPAren (2012) zein TRUGLIA eta CIPOLLINIREN (2015) lanak.

Bestetik,  Erromako segregazio sozial  eta  urbanoan sakontzeko,  VICCARO (2007),  VILLANI

(2012)  edota  VIOLANTEren  (2008)  lanak  ere  interes  handikoak  izan  daitezke.  Azkenik,

CASTELLS-ek  (1974:319)  ere  Italiako  mugimendu  komunistaren  baitako  esperientzia

gomendatzen du,  potere operaio (1970) deiturikoaren analisi bat, auzo langileetan burutu zen

lana islatzen duena.

2.6. Espaniar estatuko egoera politiko-sozialera hurbilpena

Espainiar Estatuan ere, gure gaiari loturiko adibide ezberdinak aurkitu ditzakegu. Lehenik eta

behin  ordea,  Espainiar  Estatuko  egoera  orokorra  zein  zen  gogora  ekarri  behar  da.  Izan  ere,

Frankismoaren bi garai nagusiak oso ezberdinak izan ziren bere baitan. Gure lanean, bigarren

etapa  horretan  jarriko  dugu  arreta,  “desarrollismoaren”  edo  garapenaren  garaia  deitu  zaion

horretan hain zuzen ere. 1950.urte inguruan, erregimen Frankista krisi politiko batean murgilduta

zegoen,  eta  biztanleriaren  artean  geroz  eta  zabalagoa  zen  ezinegon  soziala.  Oro  har,  krisi

politikoa, ezinegon soziala eta kargu politiko garrantzitsuetan izandako aldaketak, erregimenaren

politika ekonomikoaren norabide aldaketaren adierazleak izango dira. 1957an Opus Dei-arekin

harremana zuten teknokratak gobernuan sartu ostean, garapenaren garaia abiarazi zen Espainiar

Estatuan. Besteak beste, arlo ekonomikoan erregimenak eredu autarkikoa ezerezean utzi behar

izan  zuen,  bere  porrota  agerian  utziz,  gainerako  porrot  ekonomiko  eta  politikoa  saihesteko

(NADAL,  CARRERAS,  SUDRIÀ,  1987).  1959ko  uztailaren  21ean  jaiotako  ordenamendu

ekonomiko berriaren lege-dekretutik garatutako 1959ko egonkortze planak (BOE-n argitaratuta

1959ko uztailaren 22an),  Espainiako miraria-ren hasiera -hala deitu zion erregimenak- iragarri

zuen. Ordutik, ministro teknokratek gidaturiko egonkortze eta liberalizazio ekonomikoa martxan
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jarri ziren. Lehen momentutik, inflazioa eta gastu publikoa saihesteko neurriak jarri ziren abian,

soldaten izozketa eman zelarik besteak beste. Espainiar Estatuko azpiegitura produktiboa eraldatu

egin  zen  60.hamarkadaren  baitan,  lehen  sektorearen  garrantzia  asko  ahuldu  zen  bigarren

sektorearen  mesedetan,  eta  hirugarren  sektorea  zabalpen  fasean  aurkitzen  zen  -Batez  ere

Mediterraneo  kostaldean-.  Hortaz,  industrializazioaren  ondorioz,  klase  ertainaren  bloke

politikoaren  gorakada  gertatu  zen,  espainiar  estatuko  BPG-a  izugarri  handituz  (TORTELLA,

1995:181). Mugimendu migratorio handia eragin zuten nekazal eremutik hiri eremura, batez ere

ehun  industrialaren  jabe  ziren  eremuetara,  hala  nola,  Bartzelona,  Bilbo  eta  Madril  aldera

(BORDETAS JIMÉNEZ, 2012: 78-79 & LÓPEZ SIMÓN 2015:312).

Frankismoaren  lehen  garaiko  ekonomia  arloan,  kapitalaren  akumulazioa  bermatzeko  eta  lan

indarraren erreprodukzioaren kosteek soldatan izan zitzaketen presioak saihesteko, lanaren izaera

estentsiboa  esplotatzen  zen.  Garai  hartan  zegoen miseria  gordina  leuntzeko,  beharrezkoa  zen

Estatuaren interbentzio zuzena, besteak beste,  etxebizitzaren esparruan. 1960tik aurrera ordea,

botere publikoak indarra galdu eta ekimen pribatuak garrantzia hartu zuen. Estatutuaren zeregina

hiriguneetako  periferietan  poligono  handiak  sortzera  mugatu  zen,  hirietako  biztanleria

periferietara bidaltzeko asmoarekin. Modu honetan, segregazio sozialean oinarritutako hiri eredua

bultzatu zen (LÓPEZ SÁNCHEZ, 1986:69-70).

Aipatu moduan, nekazal eremutik hiriguneetarako migrazioa garrantzi handiko fenomenoa izan

zen.  Nekazal  eremua  hustu  egin  zen,  hainbat  elementuren  eraginez;  batetik,  nekazaritza

sektorearen  arazo  estruktural  handiek  eta  bertan  lan  egiten  zuten  langileen  baldintzak

miserableek, ihes egitera bultzatu zituen (BARCIELA, 2003: 302). Bestetik, industrializazioak,

eraikuntzaren  sektoreak  eta  hein  txikiago  batean,  turismoak  eskatzen  zituen  lan  indar

masifikatuaren beharrak bultzatuta, pertsona eta familia osoei etorkizun oparoago bat eskaintzen

zieten eremuak sortu ziren.  Periferiak eta aldiri handiak sortu ziren,  etorkinez osatutako auzo

osoak (CASTELLS, 1986). Leku askotan gainera, auzo horiek txabolez osatutako egonleku soilak

izaten  hasi  ziren,  ilegalki  etorkinek  beraien  kabuz  eraiki  zituztenak  kasu  askotan.  Zoru

ezegonkorretan, isolatuetan, periferian murgilduta, eta bizi zein osasun egoera kaxkarretan sortu

ziren  hiri-eremuak  ziren,  gehienetan  hiri  aglomerazio  edo  industria  eremuetatik  gertu  eraiki

zirelarik. Etxebizitza hobarituen legearen (1944 eta 1948) eta etxebizitzaren plan nazionalaren

legearen (1955) porrotaren ondoren, frankismoak larrialdi sozialerako planak jarri zituen martxan

(LÓPEZ SIMÓN, 2015:313-314). 11  Gai honetan sakondu nahi bada, GÓMEZ JIMÉNEZ (2004),

LEAL (2005) eta FRANCO ALONSOren (2005) lanak oso lagungarriak izan daitezke.

11 Plan berri honek herritar xumeenak etxebizitzen jabetza eskuratzea bilatzen zuen.
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Etxebizitzaren arazo honi aurre egiteko izaera publikoko ekimen urbanistikoak jarri ziren abian bi

premisa  nagusien  inguruan:  biztanleria  jabedun bihurtzea  eta  zoruaren  gaineko errendimendu

handiena ateratzea. Alabaina, etxebizitza arazo hauek aurre egin ezinik aurkitu ziren milaka eta

milaka familia. Etorkinak gehienak, euren kabuz aurrera egiten saiatu ziren, aipatutako txabolak

autoeraikiz. Auzo gehienek ez zeukaten hornidura komunitariorik, espaloirik, argiztapenik edota

eskolarik  ere.  1961.urtean,  Txabolen  Xurgatze  Plana  jarri  zen  abian,  txabola  ereduarekin

amaitzeko helburuarekin.  Besteak beste urte hauetan ere aipatzekoak dira 1957an teknokraten

sarrerarekin batera sortutako Etxebizitza Ministerioa edota 1956ean bultzatutako Zoruaren Legea.

Ondorioztatu daiteke beraz, garapen urbanistikoa planifikazio gabe, modu kaotiko eta eskasean

abiarazi zela. Manuel Castellsen crisis urbana y cambio social (1981) eta la ciudad y las masas

(1986) bi ikerketek errealitate honen berri ematen dute (LÓPEZ SIMÓN, 2018:176-189).

2.7. Espainiar Estatuko adibideei begirada: Bartzelona, Madril, Valentzia eta

Bilbo

Beraz, ikusten den moduan, baldintza, ezaugarri eta koiuntura berri bat zabaltzen da Espainiar

Estatuan  1960.hamarkadatik  aurrera.  Besteak  beste,  izugarrizko  eragina  izan  zuten  hiru  leku

nagusietako  adibideak  eta  prozesuen  gainbegirada  bana  jorratuko  ditugu;  Bartzelonako,

Madrileko  eta  Bilboko  kasuak  hain  zuzen  ere,  eta  ostera,  Valentziako  Malva-rosako  auzoko

gertaerei ere erreparatuko zaie.

Bartzelonari  dagokionez,  1959ko  Egonkortze  Plana  lurraldearen  desorekan  oinarritu  zen.

70.hamarkadaren  erdialderaino  kontsumo-ondasunen  ekoizpen  masifikatua  eman  zen

Bartzelonan,  industriaren  hegemonia  totalaren  baitan.  Interbentzio  bikotza  eman  zen  kasu

honetan, metropoliaren zabalpena xurgatzeko espazio berriaren eraikuntza, eta ekoizpen modu

zaharretik hartutako espazioaren berrantolaketa (LÓPEZ SÁNCHEZ 1986:11-24). Bigarren auzi

honetan,  etxebizitza  gehiago  sortu  baino,  zaharrak  berreraikitzeari  ekin  zitzaion.  1976ean

Metropoliaren Plan Orokorrak Bartzelonaren erdigune historikoaren Barne Erreformarako Plan

Berezia eskatu zuen, 1959ko Plan Partziala onatuz eta tamaina handiko operazio urbanistikoak

ahalbidetuz.  Aldaketa  geldo  eta  pausatu  horren  ondorioz,  pixkanaka  langileria  erdigunetik

kanporatua izan zen, desjabetze eta etxegabetzeak burutuz batez ere 1969tik aurrera, nahiz eta

bizilagunen presioak ostera praktika hauek baretzea lortu zuen (LÓPEZ SÁNCHEZ, 1986:152).

Ez da harritzekoa 1960tik aurrera Bartzelonako distrito populatuenak periferiakoak izatea, hain

justu ere, Bartzelona hiriko populazioaren erdia periferiako distritoetan kokatu zen. Auzo langile

tradizionalek eta auzo langile berriek garapen fase bat jasan zuten hamarkada honetan, besteak
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beste,  ondorengo  auzoek  jasan  zuten  aldaketa;  Sant  Andreu  de  Palomar,  Nou  Barris  eta

Iparraldeko  eremua,  el  Carmel,  Guinardó,  Horta,  Montbau,  Vallcarca  eta  la  Vall  d’Hebron;

Portuko sektorea eta Montjuïc eta azkenik, Poblenou, Besòs eta La Verneda. Auzo guzti hauek,

Bartzelonako  biztanleriaren  %60a  biltzen  zuten  (BORDETAS  JIMÉNEZ,  2012:86).  Auzo

horietan  espazio  berdeen  falta  nabarmena  zen,  eta  hiri  kapitalistaren  funtzionamenduak

bultzatzen duen espekulazioak auzoen degradazioan sakontzen zuen bitartean, bizilagunen interes

orokorrak zokoratuak izan ziren (MARTÍNEZ I MUNTADA, 2011:75).

Bizilagunek abian jarritako antolakuntza bitartekoak ere garrantzitsuak izan ziren, besteak beste,

auzo  batzuetan  ilegal moduan  kalifikatutako  auzo  komiteak  eratu  ziren,  adibidez  Santa

Colomakoa, 1971.urteko protestetan honakoa esaten zutelarik.

Las mismas personas que nos meten un Estado de Excepción [el de 1969], nos explotan en la fábrica y
en el barrio, también se embolsan el dinero que pagamos cada mes para una asistencia médica digna. -
¿Qué es el seguro obligatorio de enfermedad? Es un negocio más de los Capitalistas, que diciendo que
están  al  servicio  del  trabajador,  ellos  sacan  sus  grandes  ganancias.  (MARTÍNEZ  I  MUNTADA,
2011:74)

Beraz, Bartzelonaren garaiko ideia bat izateko balio du aurrez aipatutakoak, bertan emandako

aldaketak eta auzo langileen segregazio prozesuen ideia bat egiteko alegia.

Madrilen kasuari dagokionez, Bartzelonak jasan zuen prozesu sozial eta segregatzaile antzekoa

jasan zuen termino orokorretan hitz eginda, hala ere, bere partikularitate propioak garatu zituela

esan  dezakegu.  Hiriaren  baitako  metropoli  osoan  zehar  hiri-prozesu  ezberdinak  eman  ziren

1960.urtetik  aurrera,  baina  prozesu  horien  artean  gehien  nabarmendu  zena  etxebizitzaren  eta

orokorrean higiezinen sektorearen nagusitasuna izan zen. Higiezinen eredu berria martxan jarri

zen  Madrilen,  eta  nahiz  eta  hiriburuko  eremu  batzuetan  onerako  aldaketa  eman  zen  plano

urbanistiko  batetik  ikusita  -La  Prosperidad  edo  Doctor  Esquerdo  bezelako  eremuak  kasu-,

erdiguneko  hainbat  eremuetako  degradazioa  ere  eman  zen.  Azken  honen  adibideak  ditugu

esaterako Chamberí auzoa edota Tetuán auzoaren berreraikitze asmoak (TAMAYO PALACIOS,

2011).  Hain justu,  Tamayo Palaciosen ikerketan higiezinen merkatuaren produktuak Madrilgo

hiri-espazioaren  antolakuntzan izan  zuen garrantzia  azpimarratzen da.  Madrilgo hiri-espazioa,

ehun  urbanoaren,  hiri-planeamenduaren  eta  estrategia  komertzialaren  ondorioz  antolatua  izan

zelaren sentsazioa uzten baitu bere ikerketak.

Madrilgo periferiari dagokionez, jakina da Donostiarekin harremana duen Bidagor arkitektoak

diseinatu zuela. Hiri Ordenamendurako Komisariak antolatu zuen periferiako plana, eta langile

familiak bertan ezarri behar izan zuten, hauetako asko Urgentzia Sozialeko Planaren baitan lortu

baitzituzten etxebizitza eta bizirauteko oinarrizko giza-beharrak. Madrilen bereziki, eta FRANCO

ALONSOren (2005)  lana  jarraituz,  txabolismoak  izan  zuen garrantzia  izugarrizkoa  izan  zen.
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Periferietan,  udalak  lur  sail  erraldoiak  eraitsi  behar  izan  zituen  etxebizitza  bloke  berriak

eraikitzeko  zein  periferia  moldatzeko  asmotan,  eta  gaur  egun  oraindik  ere,  txabolismoaren

zenbait aztarna aurkitu ditzazkegu Madril hiriraren bueltan. MORADO CASTRESANAK (2016)

burutu zuen azterketan adibidez, Madrileko periferian kokatzen den Cañada Real auzo marginala

aztertzen da. Auzo honek, 60.hamarkadan abiatu zuen bere ibilbidea hiriko auzo marginal eta

proletarizatuaren  ezaugarripean.  Lan  honetan,  auzoaren  marginalizazio  geografiko  zein

morfologikoa, urteak pasa hala prentsan eta beste komunikabideetatik eman zaion estigmatizazio

konkretuak  eta  bertan  jaiotako  prozesu  kultural  eta  soziala  aztertzen  dira,  azken  honetan

bizilagunen elkarteek hartzen dutelarik garrantzia. Orokorrean, gure gaia ez den arren, Madril

hiriak  hiri-segregazioaren  eta  proletarizazio  prozesuaren  adibide  garbiak  erakusten  ditu  ere,

60.hamarkadatik aurrera eman zen urbanizazio prozesuarekin loturik daudenak hain zuzen ere.

Azkenik, Valentziako Malva-rosa auzoa dugu beste adibideetako bat. González Rojasen lanaren

eskutik (GONZÁLEZ ROJAS, 2017) auzo valentziarrean jasotakoa ekarri daiteke. Malva-rosa

auzoa XIX.mendetik Valentziako burgesiaren auzo moduan konfiguratu zen, eta bertako luxuzko

etxebizitzak,  itsasondoko  arrantzale  eta  nekazari  txiroen  txabolekin  elkar  banatzen  zuten

espazioa. 1933.urtean izan zen lehen migrazio handia, eta 60.hamarkadan, garapenaren aroaren

etorrerarekin,  eremu  industrialera  zetorren  bigarren  uholde  migratorioa  izan  zen  Planifikazio

urbanistikoaren  eskasiak,  azpiegitura  eta  zerbitzu  gabeko auzo  berrien  agerpena  eragin  zuen.

Kalitate txarreko auzo hauen eraikuntzari, ordenamendu urbanistikoaren aldaketa gehitu zitzaion.

Nekazal  eremuen  suntsiketa  eman  zen  autopistaren  eraikuntza  ahalbidetzeko,  eta  eredu

urbanistiko  deskontrolatuari,  bestelako  mekanismo  kapitalista  eta  agente  urbanoak  batu

zitzaizkion;  Administrazioa,  inmobiliariak,  konstruktorak,  jabeak...  Hauek,  praktika

espekulatiboak abiarazi zituzten. Bestalde, prozesu honen aurkako erresistentzia ere martxan jarri

zen;  garraio  publikoaren  aldeko  borrokak,  oinarrizko  azpiegituren  aldekoak  edota  osasun

zentroen irekieraren aldekoak. Besteak beste, bizilagun eta familiek osatutako elkarteek garrantzi

handia izan zuten, eskaerak egiteaz gain, sozializaziorako eta auzo-harremanak indartzeko lana

burutzen baitzuten. Hala ere, ez ziren errepresio frankistaz libratu, eta elkarte batzuk antolakuntza

klandestinoa  martxan  jarri  zuten,  1964ean  Elkarteen  Legearen  bitartez  Malva-rosako  Auzo

Elkartea baimendu zen arte. (GONZÁLEZ ROJAS, 2017:101-111).

Azkenik, gure kasuko adibiderik hurbilena Bilboko kasua da. GONZÁLEZ PORTILLA-k (2008)

garatutako lanak ikerketa honetarako erreferentzia eta eredu gisa ere balio. Izan ere, González

Portillak Bilbo eta bere inguruetako prozesu historikoa ikertu zuen XX.mendearen baitan, baina
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batez ere, 1950.urtetik aurrerako prozesu sozial eta urbanistikoan jartzen du arreta. Hala nola,

Bilboko bigarren industrializazioak (1950-1975) eragindako eraldaketa, trantsizio demografikoak

familia  ereduan  eragindako  aldaketak  edota  inmigrazioaren  auzia  -pull  and  push-aren  tesia

azaltzen du- jorratzen ditu era sakonean. Bilboko hiriguneetan esparru ekonomikoari erreparatzen

dio, eta inmigrazioak batez ere pairatu zuen proletarizazio prozesua ikertzen du. Prozesu hori,

elementu ezberdinen bidez azaltzen du; Hezkuntzaren eta konkretuan alfabetizazioaren analisia,

esparru laborala, familia egitura edota erreprodukzio soziala.  Oro har, oso lan interesgarria dugu

González Portillarena, izan ere, lan honetan lantzen diren eta etorkizunean sakondu nahi diren

arloak jorratzen ditu, ikuspegi sozial batetik aztertuz garaiko aldaketa. Hiri-inguruan eman zen

prozesu guztiaren erdigunean inmigrazioa eta proletarizazio prozesua dago, eta lan honetarako

zein etorkizunean garatu daitekeen ikerketa bati begira, elementu aski interesgarriak plazaratzen

ditu.

Jakina da nekazaritza exodoaren ondorio nabarmenak jasan zituela Bizkaiak, inoizko biztanleria

uholde  handiena  jasan  zuelarik  Andaluziatik,  Gaztelatik  edota  Galiziatik  etorritako  langileen

partetik 1950 eta 1960 urte bitartean, 185.195 biztanle gehiago izatera pasatuz, %32ko gorantza

hain zuzen12. Aipatu den moduan, erregimenak etorkin tasa altuari aurre egiteko hainbat lege eta

plan jarri zituen abian, aktibitate ekonomiko-sozial ugari martxan jarriz13 eta nekazal eremuaren,

eremu industrialaren eta hiri eremuaren arteko armonia bat eraikitzeko asmoarekin. Armonia hori

ordea, ez zetorren bat Bilboko periferian sortu ziren txabolekin eta horri buelta emateko auzo

langileen  eraikuntza  bultzatu  zuen  erregimenak  ere  Bilboko inguruetan;  etxebizitza  merkeak,

kostu murritzekin eta  parte  guztientzat  errentagarriak izan nahi  zuten.   Langile  klaseak -hein

handi batean etorkinek osatuak- ez zeukan etxebizitza edo alokairu bati aurre egiteko baliabide

nahikorik eta ostatu hartzeko edonolako bizileku bila hasi zen. Modu kontrolaezin eta anarkikoan

okupatu ziren auzoak sortu ziren (CASTRILLO, 2007:45). Bilboko hirigunetik urruti kokatutako

auzoak  izan  ziren,  garraio  arloan  muga  nabarmenak  zituztenak,  eta  etxebizitza  kalitate  oso

kaxkarra pairatzen zutenak.  Oro har,  ekipamentu sozialen gabezia  ikaragarria  plasmatzen zen

auzootan (LÓPEZ SIMÓN, 2015:317-321). XIX. mendearen bukaeraren eta XX.aren hasieraren

artean Bilboko lehen aldiriak sortu ziren moduan (Atxuri, Bilbo Zaharreko auzo garaiak, etab...),

pixkanaka mende erdialdean periferiako ghettoak eratu eta zabaltzen joan ziren apurka-apurka:

Peñascal, Masustegi, Errekalde Berri edota Cabras mendia adibidez. Bereziki Otxarkoaga auzoa,

erregimenak zuzenean eraikitako langile auzoa izan zen, erdiguneko txabolak desalojatu ostean

bertako  bizilagunak  hartu  zituen  auzoa  hain  zuen  ere.  Presio  demografikoa,  lurzoruaren

12 INE-tik eskuratutako datuak 1950 eta 1960 arteko biztanleriaren zentsoan: 
http://www.ine.es/inebaseweb/libros.do?tntp=71807#

13 BOE., n.º 135, p. 3106.
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espekulazioa  eta  instituzioen  planifikaziorik  eza  nagusitu  ziren.  Gainera,  gudaren  ondorio

ekonomikoak, guda bitartean eraiki ez izana, material-eskasia eta alokairuen izoztearen eragin

okerrak ere kontuan izan beharreko kontuak dira (CASTRILLO, 2007:38-39).

Erregimen  Frankisteko  teknokratek  legedian  aurrerapenak  egiten  zituzten  heinean,  instituzio

lokalak  ere  bere  horretan  zebiltzan.  1964Ko  Plan  Komarkalaren  helburu  nagusia  Bilboko

Metropoli Eremua (AMB) era bateratu baten arabera planteatzea izan zen, nahiz eta batasun hori

praktikan  efektu  nominalera  mugatu  zen 14. 70.hamarkadaren  bueltan,  Bilbo  inguruko  giro

kultural,  sozial  eta  politikoa  ere  eraldatu  egingo  zen,  aurkakotasun  nabarmenak  azaleraraziz.

Kontuan  hartu  behar  da,  garai  honetan,  alor  kultural  eta  sozialean  Baudelaire,  Frantziatik

eratorritako  surrealistak,  situazionistak,  68ko  Maiatzaren  gertaerak  edota  musika  eta  kultura

arloan eman zen iraultza berriak aire berriak astindu zituztela, kultura urbano berri baten sorrera

ahalbidetuz. Hala ere, langile mugimenduaren eta elite intelektualaren arteko harremana ez zen

batere ona. Izan ere, langile mugimenduan intelektualak arraro ikusiak ziren, eta ezagutza bere

horretan ere.  Badaude tendentzia horri  aurre egiten saiatu zirenak ere,  hala nola,  Errekaldeko

herri  unibertsitatea,  68ko  maiatzeko  eragin  zuzena  islatzen  duen  proiektua  (GAMARRA &

LARREA 2007,14-16).  Igor  Ahedoren ustetan  -Errekalde auzoaren  inguruko hainbat  ikerketa

egin ditu-, auzoan erregimenaren indarrek zuten kontrol faltak aukera politiko batzuk ireki zituen

auzoan,  Errekaldeko  bizilagunek  aprobetxatu  zutena  (ASOCIACION  DE  VECINOS  DE

RECALDEBERRI,  1975),  nahiz  eta  aurretik  izaera  diskurtsibo  komun  bat  eratua  zutelarik

jadanik 15. Otxarkoagari dagokionez, garaiko hirigintzako elementu negatibo guztiak elkartu ziren

bertan. Fisikoki oso marjinatua, komunikazio arazo oso larriekin, bizi baldintza negargarriak eta

gazte  sektorean  delikuentzia  tasa  handiarekin  bizirauten  zuen  auzoak  (LÓPEZ  SIMÓN,

2015:316).

2.8. Frankismoaren jardun politiko-sozialaren sakonketa

Aurreko lerroetan testuinguru orokorrean gainetik aipatu dugun moduan, II.Gerra Mundialak eta

Alemania  Naziaren  porrotak,  eragin  zuzena  izan  zuen  Frankoren  erregimenean.  Europan

geratzen  zen  diktadura  bakarra  izan  zen  Espainiakoa  eta  gobernu  Frankistak  diktadura

disimulatzeko saiakeretan hasi zen.  Espainiako Gorte berriak sortu zituen, eta aurrera ateratako

“Españolen Foruak” zein 1947ko Ondorengotza Legeak Espainia monarkia katoliko eta sozial

gisara  aitortu  zuen.  Gainera,  Ondorengotza  Legea  “erreferendum” batean  bozkatua  izan  zen,

14 Sakontzeko: ESTEBAN, M. (2000): Luces y sombras del titanio. El proceso de regeneración del Bilbao 
Metropolitano, Leioa, UPV.

15 Errekaldeko auzoan sakontzeko: Igor Ahedo Gurrutxaga, “Acción colectiva vecinal en el tardofranquismo: el 
caso de Rekalde”, Historia y Política, 23 (2010), p. 275-296.
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manipulatutako emaitza finalari izaera demokratikoagoa emateko helburuarekin16. Besteak beste,

errepresio maila jaitsi behar izan zuen Frankismoak, nazioartean irudia hobetzeko asmoa tarteko.

Ondorengotza  legea  aurkeztu  baino  pare  bat  urte  lehenago,  1945ean,  erregimen  lokalerako

oinarrien  legea  aurkeztu  zuen  frankok,  udaletxeen  administrazio  egoera  moldatuz;  hiri-

antolamendua, ondarea, osasuna eta higienea, garraioa, kultura, polizia munizipala, turismoa eta

hornidura arloak udalen esku geratu ziren, hauen autonomia handituz gestio lanetan bazen ere

(ARTOLA, 2000:421-423).

Frankismoak,  1944.urtetik  erakutsi  zuen  etxebizitzetako  higienearen  inguruko  kezka,  eta

ordenamendu  moduko  bat  plazaratu  zuen  bere  garaian,  etxebizitzetako  garbitasun  baldintza

minimo batzuk ezarriz17. Urte batzuk geroago, 1955ean INVren proposamenez, Lan Ministeritzak

errenta limitea zuten etxebizitzak eraikitzeko ordenamendu teknikoak eta arauak ezarri zituen18.

Hemendik aurrera, plan partzialak zein urbanizazio proiektuak etxebizitza motaren arabera egin

eta moldatu ziren (URANGA, 2012:27).

Erregimenak zoruaren eta hiri-antolamenduaren legea sortu zen 1956.urtean19. Pedro Bidagorrek

Estatuko Zoruaren lehen Legea bultzatu zuen, hirien hazkundea antolatu eta orientatzeko marko

normatibo bat ezartzea helburu zuena.  Ez zegoen ordea,  inolako esperientziarik garai hartako

hirietan  interbentzio  egokiak  egiteko,  eta  ondorioz,  hirien  erdiguneak  baztertu  eta  zabalpen

politiken alde egin zen apustua, periferien sorrera eta existitzen ziren lekuetan hauen garapena

ekarri  zuelarik.  1957an  Etxebizitza  Ministeritza20 sortu  zen,  Jose  Luis  Arrese  mugimendu

frankistako  kidea  buru  zuela.  Hiru  Norabide  Orokorretan  diseinatu  zen  ministeritza  berria:

Arkitektura, Urbanismoa eta Etxebizitza. Azken honek, Urbanismoak baina garrantzia handiagoa

izango zuen, nahiz eta Zoruko Legea zein Bidagorren asmoak beste batzuk izan.  Bide batez,

gerraosteko  40  eta  50.hamarkadetan,  etxebizitzaren  arloan  Estatua  arduratu  zen  Etxebizitza

Sozialaren  promozioa  egiteaz,  Etxebizitzako  Instituzio  Nazionalaren  (INV)  eta  Etxebizitzako

Obra  Sindikalaren  (OSH)  bitartez.  Existitzen  zen  eskari  sozial  handiari,  Etxebizitza  Plan

Nazionalen bidez erantzuten saiatu zen estatua, hiru plan ezberdinen bitartez; Lehen plana, 1944-

1954 bitartean garatu zuen INV-k. Bigarren planak ostera, garapenaren aroarekin bat egin zuen

1956-1960  urte  bitartean,  eta  azkenik  hirugarren  plana  1961-1976  urteetan  egin  zen,  Oreka

16 Oro har urte hauetan martxan jarri ziren bozkaketa prozesuak erregimenaren “demokrazia organikoaren” 
kontzeptuari erantzuten zioten, hau da, sufragio prozesua era korporatibo eta ez-zuzen batean burutzen zen, 
alderdi bakarraren burokrazia eta boterea ahalbidetzen zuelarik.

17 1944ko Higiene Ordenamendua ikusteko: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1944/061/A01833-01834.pdf
18 BOEn ikusteko: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1955/197/A04321-04327.pdf
19 Aldi berean, dokumentu horretan hiriaren antolamendu eta ordenamendua erregulatzen zuten arauak txertatu 

ziren, garai hartaraino, ondorengo legeek osatzen zutena:  Zabalpen Legeak (1892), Saneamendu eta Barne 
Hobekuntza legea (1895), Zoru Legea (1945) eta azkenik Erregimen Lokaleko Legea (1955).

20  BOE 1957ko Otsailaren 26an: Decreto Ley de Reorganización de la Administración Central del Estado, de 25
de febrero de 1957.
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Ekonomikorako Plan Nazionalarekin koinzidituz. Gero azalduko den moduan, Gipuzkoan eragin

nabarmena izan zuen Oreka Ekonomikorako Plan Nazionalak. (ICETA ETXABE,2008:36-39)

Etxebizitza  arloan,  40  eta  50.hamarkadaren  bueltan  arazo  estrukturalak  existitzen  ziren,  eta

material falta zein gobernuaren errazionamenduak sektore pribatuaren kaltetan jokatu zuen, ia

etxebizitza  plan  guztiak  arlo  publikotik  -erregimenaren  esanetara-  burutzen  baitziren.  Hortaz,

sektore  publikoa  lidergoa  asumitzera  behartua  izan  zen  urte  hauetan,  1959ko  Ordenantza

Ekonomiko Berriaren Lege-Dekretua etorri zen arte. Dekretu honen helburua, Espainiar Estatuko

ekonomia saneatu eta liberalizatzea zen, politika monetarioan, barne zein kanpo komertzioaren

liberalizazioan eta sektore publikoan eragina izan zuelarik.  Aipatutako planek,  batez ere  bere

lehen  fasean  aurretik  ezarritako  helburu  garrantzitsuenak  lortu  zituen,  prezioen  oreka,  stock

gehigarria kanporatu, inflazioari eutsi eta kanpo esportazioa handitu zuelarik. Egoera honetan ere,

espainiar  estatuko garapen fasea  bultzatzeko helburuekin,  arlo  ekonomikoan garatutako beste

lege  garrantzitsu  batzuek  lagunduko  zuten,  besteak  beste,   arantzelen  legeak,  erreforma

bankarioaren  legeak,  elkarteen  legeak edo enpresen  batasuna eta  liberalizazio  industrialerako

legeak (URANGA, 2012:11-28).

Gainera, 1962an Laureano López Rodók zuzendutako Garapen Plan Batzordea eratu zen. Bere

helburua  ekonomiaren  arlo  ezberdinetako  hazkundea  programatzea  eta  eremu  geografiko

jakinetan garapen industriala bultzatzea izan zen. Lehen Garapen Planean (1964-1967), Produktu

Nazional Gordina (P.N.B.) igo bazen ere,  esan daiteke ez zuela oreka ekonomikorik lortu eta

1964ean hasitako inflazioak pezetaren debaluazioa eragin zuen. Bestetik, sektore publikoak ez

zuen aurreko hamarkadetan (40 eta 50) planifikatutako %50a ere bete. Bigarren Garapen Planari

dagokionez,  (1968-1971), aurreikusitako hazkuntza baino %6 gehiago lortu zen eta inflazioak

behera  egin  zuen.  Hirugarren  Garapen  Planean (1971-1975)  azkenik,  aurrekoen bide  berdina

jarraitu zuen, nahiz eta garrantzi gehiago eman zitzaion bizi baldintzen hobekuntzari. Azken plan

honen  garapena  1973ko  ekonomia  krisiak  geldiarazi  zuen  (URANGA,  2012:12-13).

Garrantzitsua da 70.hamarkadaren erdialdean ematen den garapenaren geldialdia aztertzea, izan

ere, 1973tik aurrera, mundu mailako atzeraldi ekonomikoa eman zen, 1973ko petrolioaren krisia

tarteko,  eta industria  sektorea zein eraikuntza sektoreak gogor kolpatu zituen,  60.hamarkadan

ezarri  zen lan egiteko modua guztiz eraldatuz eta fenomeno sozial  berriak sorraraziz (ICETA

ETXABE, 2008:125). Gainera, ekoizpen ereduan eman zen aldaketa horri, 60.hamarkadan eman

ziren azken olatu migratorioak gehitu behar zaizkio.

Oro har, Espainiako garapen ekonomikoko guneetara etorritako etorkin gehienek dirua aurrezteko

esfortzu handiak burutu zituzten,  izan ere,  etxebizitza lortzeko arazoak oso handiak ziren eta
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bertako baldintzak ere oso kaxkarrak bihurtu ziren langile klaseko familientzat; Seme-alabek oro

har gurasoena ez zen gela batean egiten zuten lo, estu eta larri (GARCÍA-ORELLÁN, 2016:378).

Hirietako  aglomerazio  basatiak,  nekazal  eremuaren  eta  eremu  industrialaren  arteko  desoreka

nabarmenak  eta  etorkin  zein  migrazio  kopuru  handiek  baldintza  aldaketak  eragin  zituzten.

Horietako bat, gaur hainbeste entzuten den Espainiar Estatuko despoblazioa izan zen. Aldaketa

demografiko, geografiko eta laborala ez ezik, urte hauetan Erregimenak politika egiteko modua

aldatu behar izan zuen, izan ere, planteatutako arazoei alor politiko zein soziokulturaleko beste

arazo berri batzuk agertu zitzaizkion; sindikatuen, alderdi politikoen, auzo elkarteen edota ikasle

mugimenduaren  geroz  eta  presio  handiagoa.  Euskal  Herriari dagokionez,  euskal  kultura eta

nazionalismoaren gorakada ere nabarmenak izan ziren. Egoera berri honek erregimena ahularazi

zuen hein batean.

2.9.Gipuzkoako egoera politiko, sozial eta kulturalera hurbilpena

Hortaz, 60.hamarkadako bigarren zatitik aurrera, ezkerreko zein nazionalismoaren bueltan jardun

zuten  mugimenduak aktibatu  ziren  berriz  ere.  Lerro  batzuk gorago aipatu  den moduan garai

berezia dugu honakoa, klima kultural eta sozial berri baten hasieran aurkitzen baitzen gizartea

68ko Maiatzaren,  Frantziatik  eratorritako mugimendu ezkertiar  ezberdinen eta  kultura urbano

berrien agerpenarekin. Euskal kulturaren eta euskararen alorrean bereziki, garrantzi berezia izan

zuten 1964ean ospatutako Baionako Kongresuak, eta lau urte geroago ospatu zen Arantzazuko

Kongresuak,  bertan  Euskaltzaindiak  aurrera  pasu  nabarmenak  eman  baitzituen  euskararen

normalizaziorako. Donostian, arlo honetan, garrantzi berezia izan zuen Elbira Zipitria Irastorzak

(1906-1982), hezkuntza arloan eta klandestinitate egoeran euskararen garapena sustatu baitzuen

urte luzeetan zehar. Bestetik, euskal erreferente kultural berrien garaia ere izango da,  Ez Dok

Amairu taldea izango da adibide nagusienetarikoa, eta kazetaritza arloan,  Zeruko Argia (gaurko

Argia.eus) bezalako kultur eta kazetaritza mugimenduek ere garrantzi berezia izan zuten. Euskal

kulturaren  adibide  diren  txalaparta,  kantu  eta  bertso  emanaldiak  ere  suspertzen  hasi  ziren

pixkanaka, eta artearen esparruan Chillida eta Oteizaren frente kulturala ere tartean  zen (ICETA

ETXABE,  2008:52-55).  Kontuan  izan  behar  dugu  garai  hauetan,  frankismoaren  araupean,

Euskara oraindik hizkuntza ilegala zela, eta beraz, mugimendu hauek balio sozial eta sinboliko

handia ere izan zutela.

Behin  Franko  hil  ondoren  (1975),  Erreforma  Politikorako  Lege  ospetsua  atera  zuen  aurrera

Espainiako lehen presidentea izango zenak, Adolfo Suarezek.  1977An lehen hauteskundeak deitu

ziren  Gorteak  eta  Konstituzioa  eratzeko  helburuekin.  UCDren  garaipenaren  eskutik,  gaizki

deituriko  garai demokratikoa  abiarazi zen Espainiako gorteen arabera, nahiz eta Frankismotik
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zuzenean  oinordetzan  jasotako  instituzio,  lege  eta  egitura  sozio-politikoak  mantendu  ziren.

Euskal  Herrian,  Erreforma  Politikorako  Legeak  eta  78ko  Konstituzioaren  bozketek  emaitza

partikularrak  utzi  zituzten:  %46,80ko  abstentzioa  (1976)  eta  %54,5eko  abstentzioa  (1978)

hurrenez hurren. Donostiako emaitzak oso antzekoak izan ziren. Oro har Euskal Herrian, giro

politiko  nahasiak  eta  1975etik  aurrera  jasandako  ekonomia  krisiak,  langabezia  tasa  izugarri

handitu zuen, apenas 4 urtetan %4,3tik %13,9ra pasa zelarik 1980.urterako. Gatazka sozialak eta

etengabeko manifestazio eta protestek, ondorio larriak izan zituzten kasu askotan, aipagarrienak

1976ko Gasteizko sarraskia eta Montejurrako gertaerak izan zirelarik (ARTOLA, 2000:449-451).

Gipuzkoako  historia  garaikidean  lehen  sektoreak  izan  zuen  garrantzia  gehien,  batez  ere,

abeltzaintzak  eta  arrantzak.  Hala  ere,  manufakturaren  hazkuntzak,  burdinolen  garrantziak,

metalurgiaren  sektore  estrategikoak  eta  bertatik  deribatutako  armen  zein  beste  materialen

ekoizpenak,  industriaren  pisua  nabarmendu  zuen  Gipuzkoan  XIX.mendetik  aurrera.  Besteak

beste,  aipatzekoak  dira  siderurgia  fabrikak,  armeriak,  industria  textila,  paper-fabrikak  edota

altzari  fabrikak.  Frankismoaren  etapa  autarkikoan,  Gipuzkoako  industria  berregituratu,

modernizatu, eta merkatu internazionalean lehiatzen hasi zen. Etorkinen afera determinantea izan

zen  eta  herrialdeko  ekonomia  indartzeko  funtsezkoak  izan  ziren.  Etorkin  guztientzako

etxebizitzak eraikitzea sekulako erronka izan zen Donostialdean eta Bidasoan, batez ere mugaren

gertutasunak, Pasaiako portuak eta hiriburuak osatzen zuten ardatz estrategikoa medio. Bestetik,

jaiotze-tasaren handitze handia -baby boom fenomenoa- eta 1960-1970 artean 64.845 etorkinen

etorrerak Gipuzkoako egoera soziodemografikoa moldatu zuen. Zein dimentsiotan hitz egiten ari

garen  jakiteko,  Oreretara  1964an  adibidez  16.000  etorkin  iritsi  ziren,  biztanleriaren  %84a

(URANGA, 2012:14-16).

Gipuzkoara hurbildu zen migrazio kopurua oso azpimarragarria izan zen hain zuzen ere, eta hau

garbi  esatea  garrantzitsua  da.  Ramón  Rubial  fundazioak  hainbat  autoreren  laguntzarekin

(CASTELLS ARTECHE,  L.,  HERNANDO PÉREZ,  J.,  IZAOLA ARGÜESO, A.,  JUARISTI

GALDÓS,  F.,  LÓPEZ  ROMO,  R.,  eta  ZUBERO  BEASKOETXEA,  I.  (2018))  ekoiztutako

ikerketa  lana  (2018)  balio  handikoa  da  gai  honetan  sakontzeko.   Bertan,  Josu  Hernandok

biztanleriaren errolda (Censo poblacional gazteleraz) eta errolda munizipala (Padrón municipal

gazteleraz) erabiliz batik bat, Gipuzkoako garapen ekonomiko zein demografikoa aztertu zuen,

kontuan  izanda  Gipuzkoan  prozesu  hori  garapen  polo  ertainetan  eman  zela,  eta  Bizkaian  ez

bezala,  herrialde  osoan  barrera  sakabanatuta  zeudela.  Emigrazioak  izan  zuen  garrantziaz

jabetzeko,  Hernandok  datu  argigarriak  plazaratzen  dizkigu:  1950  eta  1980  urte  bitartean,

Gipuzkoa  374.040  biztanle  izatetik,  692.986  biztanle  izatera  igaro  zen.  Kanpoko  jendearen
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garrantzia handia izan bazen ere, barne mailako migrazioa ere totalaren %30 ingurukoa izan zen,

herrialde barruan eman ziren exodoen erakusle gisa. Hernandoren lan honek, Bizkaiko Nerbioi

ibai- ertzeaz gain, Euskal Herrian prozesu migratorio nabarmena izan zela erakusten du, nahiz eta

oro har gai honetan ikerketa gehienek ez duten Gipuzkoako kasua sakontzen. Bere biztanleria

hirukoiztu egin zuen XX.mendeko bigarren erdialdean Gipuzkoak, herrialdeko eskualde jakin

batzuk jasan zuten prozesu migratorio nabarmena zein eskualdeko garapena (Donostialdea, Deba

bailara eta Oria eta Urolako ibai-ertzeak), eta oro har emigrante gazte prototipoa izan zen nagusi.

Gai honetan sakontzeko lan aparta dela esango nuke.

60.hamarkadan Gipuzkoako eta Nafarroako biztanleria kopuruaren hazkuntza nabarmena eman

zen, %21,2 handitu zelarik. 1962 eta 1971 artean Espainiar Estatuko BPGa berriz %109,8 handitu

zen,  garapen  industriala  ahalbidetuz  estatu  mailako  gune  konkretuetan.  Esan  dezakegu

Gipuzkoako eta Nafarroako industriek ibilbide komunak izan zituztela Donostialdean, batez ere

Pasaiako portua medio. Horren adibide da portuko emaria %140,9 handitu izana urte hauetan,

bereziki  oinarrizko  metalurgia  (%300,3),  transformazio  metalikoak  (%220,9),  eta  paperaren

industriaren (%238,6) alorretan (GARCÍA-ORELLÁN, 2016:439).

Hirigintzaren arloan Gipuzkoak izan duen bilakaera ulertzeko ordea, 1941.urtera egin behar da

atzera.  Urte  honetan,  Gipuzkoako  Diputazioa,  Arkitekturako  Zuzendaritza  Orokorraren

laguntzarekin, Gipuzkoako Ordenantzarako Plan Orokorra idazten hasi zen. Egia esateko, ez zuen

gauzaketa praktikorik izan, baina hiriko anexioen eta bestelako ordenantza berrien aitzindari izan

zen,  hala  nola,  Altza  eta  Astigarragako  anexioak  (1940  eta  1942)  eta  1944ko  Gipuzkoako

Ordenamendurako  Planaren  Batzorde  Probintzialaren  sorrera.  Hala  ere,  aipatu  gabe  utzi  ezin

daitekeen plana 1942an hasi eta 1943an osatu zen Gipuzkoako Herrialde Plana da. Gerraostetik

burututako  lurralde-plangintzarako  lehen  saiakera  seriotzat  hartzen  da,  eta  P.  Muguruzaren

agindupean eta Bidagorren zein Gipuzkoako Aldundiaren laguntzarekin burutu zen. Garaiotan,

trenbide zein portu sareek aldaketa berezirik behar ez zutela uste bazen ere, beste bi aspektuetan

jarri zen fokua: Aireportuan eta errepide sarean. Lehenak, Hondarribiko aireportuak, zailtasun

topografiko handiak izan zituen eraikitzeko garaian. Garaiotan, arau eta diziplina ezarri nahi izan

zen hasieratik Gipuzkoan barrena, eta horretarako, Gobernadore Zibilak Antolamendu Planaren

Herrialdeko Batzordea21 sortu zuen 1944ko Urtarrilean. Helburu nagusia, Gipuzkoako Herrialde

Plana arau eta irizpide ezberdinez hornitzea zen nekazal eremuko zein eskualdeko urbanismoa

aurrera eramatea xede.  Gipuzkoa osoko udalerrien gaineko agintea izan zuen batzorde honek

21 Batzorde hau honakoek osatzen zuten: Herrialdeko Aldundiko presindenteak, Donostiako alkateak, Herrialdeko 
beste alkateek, herrialdeko ordezkari sindakalak, obra publikoetarako ingeneriariak, industria ordezkaritzako 
ingeniari arduradunak, Portuko ingeniariak, Estatuko abokatuak, Herrialdeko arkitektoak eta Arkitekturako 
Zuzendaritza Orokorreko kide batek.
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(ICETA  ETXABE,  2008:30).  1950.urtean  Bidagorren  eskutik  garaiotan  ohikoa  zen  hiri

antolamendurako plan zentralizatzailea jarri  zen martxan,  autarkia  politikak baldintzaturik eta

Madril eta Bilbo bezalako hirien antolamenduak eredu hartuta.  Erabaki hauek, Erregimenaren

irekiera  txiki  bat  atzematen  zuten,  eta  horren  ondorioz,  urte  luzeetan  zehar  giltzapetutako

klandestinitatean egondako erresistentzia berpiztea ekarri zuen. Ezkerreko alderdi, mugimendu

eta  kolektibo  ezberdinen  hauspotze  bat  ematen  da,  eta  Donostian  1951ko  Greba  Orokorrean

nabarituko  da  hori,  egun  batzuetan  enpresa  eta  komertzio  asko  itxita  egon  zirelarik.

Erregimenaren  partetik  ondoren izandako errepresio maila  altuak ez zuen hurrengo urteetako

ezinegona gelditzerik lortu.22(ARTOLA, 2000:426)

Zoruko Legea (1956) onartu eta sei egunetara, Gipuzkoako Hiri-Antolamendurako Herrialdeko

Batzordeak Hiri-Kartilla aurkeztu zuen, 80 arauez osatutako dokumentua. Bertan, Zoruko Legea

oinarri hartuta, herrialdera moldatu zen plana ageri da, bide batez, Estatu mailako legea baino

zurrunagoa  izan  zelarik.  Azkenean,  1966an  Gipuzkoako  Hiri-Antolamendurako  Herrialdeko

Plana burutu zen. 1943Ko Herrialdeko Plan horren jarraipen gisa irudikatu zen, eta modu berean,

frustrazioan oinarritutako saiakera izan zen. Doxiadis Ibérica S.A. enpresak aurrera eraman zuen,

Pedro  Bidagor  Urbanismoko  Zuzendari  Nagusia  zen  garaian.  Plan  berri  honetan  Gipuzkoa

metropoli eremu gisa definitu zen eta herrialdearen saturazioa 2030.urterako aurreikusi zuten.

Plan  honetatik  eskualde  plan  ezberdinak  atera  ziren,  gure  intereserako  bi  nagusi  aurkitzen

direlarik; Bidasoako eskualde plana (Irun, Hondarribia, Orereta, Lezo, Oiartzun eta Pasaia) eta

Donostiako  eta  inguruetako  plana  (Hernani,  Lasarte,  Urnieta,  Usurbil  eta  Zubieta).(ICETA

ETXABE,2008:37-45).

1969an Babes Ofizialeko Etxeen institutua sortu zen, INV-k bultzatuta, eta gaur arte ere, nahiz eta

aldaketa  batzuekin,  jardunean  da.  Gipuzkoako  aldaketa  urbanistikoaren  elementu  guztiak

barnebilduko dituen liburu famatu bat osatu zen 60.hamarkadaren bueltan,  Liburu Gorria gisa

ezaguna egin zena.  Liburu gorria  eta  aurrez aipatutako  hiri-kartilla  60.hamarkadako garapen

aldiko testu normatibo erreferentzialak izan ziren (URANGA, 2012:37-40).

Etxebizitzaren   arloan  anabasa  izan  zen  nagusi  Gipuzkoan  eta  Donostian,  1950  eta

1970.hamarkadetan. Etxebizitzaren eraikuntza hiriaren eraikuntza kontuan hartu gabe egin zen

eta  hiriak  eraikuntza  eta  zerbitzuak  uztartuko  zituzten  poligono-aldirietan  zatitzeko  baimen

juridikoa bazuen arren23, berrikuntza ezberdinen helburua etxebizitzen eraikuntzara mugatu zen,

ingurua aldez aurretik urbanizatu gabe eta eremu berdeak zein interes publiko zein sozialeko

22 1956ean berriz ere Donostiako hiria astebetez izan zen geldirik, greba eta protesta askoren artean.
23 Zoruko Legean, Título Tercero, Capítulo Primero, Sección Segunda, 104 artikulua. Aurkitzeko: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1956/135/A03106-03134.pdf
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espazioak kontuan hartu gabe (ICETA ETXABE, 2008:41-44). Etxebizitzen eraikuntza azkarra,

herrialdeak  sufritu  zuen  hazkunde  demografikoaren  beharrei  erantzuten  saiatu  zen.  Izan  ere,

Gipuzkoako  81  herrietatik  soilik  34-ek  ez  zuten  hazkunde  demografikorik  jasan  1960  eta

1975.urte artean24.  Herri hauek, gehienetan, nekazal eremuan kokatzen ziren eta mila biztanle

baino gutxiagoko herriak izan ohi ziren (URANGA, 2012:45).

Ekoizpen  prozesuan  eman  zen  aldaketaren  adibide  da  bigarren  zein  hirugarren  sektoreek

Gipuzkoan hartu zuten garrantzia. 1971.urtean, Gipuzkoako lehen sektoreko aktibitateak %10a

baino  ez  zuen  suposatzen,  industriak  %50  eta  hirugarren  zerbitzuak  %40a  okupatzen  zuen

bitartean. Herrialde mailako gizartearen industrializazio altua eman zen, Bizkaiko eta Arabako

eremuek  baino  garrantzi  handiagoa  izan  zuelarik  gune  batzuetan(GARCIA  CRESPO,  M.;

VELASCO, R. ; MENDIZABAL, A., 1981: 152).

2.10. Donostiako hiri problematika

2.10.1 Testuinguru orokorra

Donostia,  Gipuzkoako hiriburu administratibo eta  ekonomikoa da,  nukleo isolatu bat  izatetik

urrun,  herrialde  osoarekin  harreman  ekonomikoa  mantentzen  duena,  eta  elkar-harremantze

egonkor batean oinarritzen dena. Hala da gaur egun, eta hala izan zen ere 1960 eta 1980 urte

bitartean. Guda Zibilaren ondorengo urteak Donostiako hiriaren hazkundeagatik dira ezagunak,

eskala aldaketa nabarmena eman baitzen.  Berrogeigarren hamarkadan erdigunearen,  Donostia-

Pasaia  ardatzaren  eta  hiriko  egitura  erradialaren  hiri  zein  periferia  funtzioak  indartu  baziren,

aldaketa  ekonomiko  handiak  izan  ziren  hemendik  aurrera,  hiri  antolamendu  berriaren

proposamenak  tarteko.  30.hamarkadan  jokoaren  desagerpenak  hiriaren  erakarpen

nagusienetakoarekin amaitu zuen. Espainiako Guda Zibilak eta mugen itxierak udako turismoa

geldiarazi zuen, ondoren 50.hamarkadan Frankoren gobernuak berriz martxan jarriko zuen arren.

Hala  ere,  Donostiak  turismoan  oinarritutako  urrezko  garaia  atzean  utzi  zuela  esan  daiteke.

Frankismoaren lehen etapan, elitisten oporrek baino, turismo nazionalak  (AGUIRRE, 1963: 54)

hartu zuen garrantzia hirian (CALVO SÁNCHEZ, 1983:175). Besteak beste, Gipuzkoa mailan

gertatu  moduan,  bigarren  sektoreak  garrantzi  berezia  hartu  zuen  urte  hauetan  (1940-1960),

sektorean lan egiten zutenen kopurua izugarri igo baitzen. 1940.urteko 11.369 langiletatik, 20.711

izatera pasa ziren 1960.urtean25.

24 1975eko herrien errolda, Eusko Jaurlaritzako Estatistika Zuzendaritzaren arabera.
25 Hemendik ateratako datuak: Características de la población extraídas del Padrón de Habitantes de Guipúzcoa 

(1940-1960)
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Etorkinen auziak ere garrantzi handia hartu zuen hirian. 1940 eta 1960 artean 18.750 biztanle

berri iritsi ziren Donostiara, 135.149 biztanle zituelarik urte horretan. Besteak beste, Altzako eta

Astigarragako -1987 arte Donostiako auzoa izan zen- anexioak berebiziko garrantzia izan zuen

honetan. Beraz, Donostia 100.000 biztanleren langa gainditu zuen hiria izan zen garai honetan,

etxebizitza  eta  lur  eremu  berrien  beharra  agertu  zelarik.   Ordura  arte,  Donostiako  garapena

espazio lauean eta inguruko haranen magalean burutu zen, eta 50.hamarkadatik aurrera, aldaketa

kualitatibo  bat  eman  zen;  Hiriaren  hazkundea  auzo  zaharrenen  albotik  burutu  zen,  esfortzu

urrienaren  legeak  aginduko  balu  bezala,  Urumeako,  Añorgako  eta  Pasaiara  zihoan  depresio

topografikoak  aprobetxatuz.  Hazkunde  nuklear  berri  hau,  habitataren degradazio  handiarekin

batera azaldu zen, kasu gehienetan iniziatiba partikularren ondorioz, udaletxearen parte-hartzea

auzitan jarri zelarik. Udaletxearen jarrera harrigarria izan zen; ezinezkotzat jo zuen, edota ez zuen

nahi izan, baina hiriaren hazkundean bigarren mailako papera hartu zuen (CALVO SÁNCHEZ,

1983:178-180).

Hari honetatik tiraka, EZQUIAGAk (1989)  del planeamiento urbanístico a la ordenación del

territorio  tesia  plazaratu  zuen.  Interesgarria  zaigu,  izan  ere,  Ezquiagak  Euskal  Autonomia

Erkidegoko kasua ikertu  zuen,  eta  EAEko hiriburu  ezberdinetan  jarri  zuen arreta.  Donostiari

dagokionez, hiri eredu urbanistikoa erregulatzeko izan ziren saiakerak aztertu zituen, Gipuzkoako

Ordenamendu plana (1943),  1962ko HAPOa edota Estatu mailako 1956ko Zoruko legea besteak

beste.  80.hamarkadararte  esan  dezakegu  hiri  ordenamendu  planek  ez  zutela  behar  besteko

eraginkortasuna erakutsi. Hala ere, 80.hamarkadatik aurrera, Ezquiagaren esanetan, lurraldearen

ordenamendu  eraginkorra  emateko  pausuak  eman  ziren,  iraganeko  plangintza  kaotiko  eta

desordenatua  atzean uzteko asmotan.  Ezquiagak ere,  garai  hartan jendartean sozializatu ziren

kontzeptu  ezberdinak  aipatzen  ditu,  tartean,  jasangarritasunaren  printzipioa,  bizi  kalitate  eta

ekosistema osasuntsu baten beharretik sortutakoa, adibidez.

Aldaketan  murgilduta  zegoen  hiria  zen  dudarik  gabe  Donostia  50.hamarkadan.  1947an

Ondarretako  kartzela  behera  bota  zen,  bertan  oligarkiarentzat  zerbitzu  pribatu  ezberdinak

eraikitzeko, tartean, tenis zein padel pistak eta igerilekuak. Kartzela berria ordea, Martuteneko

periferian  eraiki  zen.  Honek,  hiriaren  norabidea  zein  izango  zen  erakusten  digu,  interes

pribatuaren  dominazioa,  eta  nahi  ez  denaren  kanporaketa  -periferiara-.  Gainontzeko  lekuetan

bezala,  Frankismoaren  lehen  etapak  iniziatiba  publikoa  bultzatu  bazuen ere,  50.hamarkadatik

aurrera  iniziatiba  pribatua  izango da  gailentzen  joango  dena,  batez  ere  eraikuntza  esparruan.

Beraz, urte hauetan (1940-1960), hiriko kanpoaldeko auzoetako nuklearizazio prozesu bat eman

zen, nahiz eta espazialki hiriko erdialdea oso aldenduta egon periferiatik. Lurraldearen dispertsio
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handia eman zen. Bertan, bizi baldintzen degradazio indartsu bat gertatu zen era irregularrean

buruturiko planeamenduaren ondorioz. Esan genezake zentro-periferia ardatza leundu ordez, urte

hauetan areagotu egin zela (CALVO SÁNCHEZ, 1983:209-210).

60.hamarkada hasieran kanpoko turismoaren eragina askoz ere handiagoa izan zen Frankismoak

garatutako irekieraren erruz. Donostiako turisten %62,5a ingelesak edo frantsesak ziren, baina

hala ere esan dezakegu eskari  turistikoak ez zituela aldaketa asko jasan.  Horri  aurre  egiteko,

komertzio ezberdinek eta udalak turista udatiarrentzat zuzendutako eskaintza berriak planteatzen

hasi  ziren.  Besteak  beste,  Donostiako  Zinemaldiak,  Zezenketek26,  edota  su  artifizialek  hiria

panorama internazionalean kokatzea lortu zuten. Donostiako erdiguneak, zerbitzu finantzieroak,

negozioak,  auzi  administratibo  zein  kulturalak  eta  zerbitzuak  beregain  hartu  zituen,  hiriaren

periferian berriz eremu erresidentzialak eta espazio industrialek gidatutako auzo langileak garatu

zirelarik.  Garraio  arloan  batez  ere  arazo  ugari  sortu  ziren,  nahiz  eta  udalak  1952tik  aurrera

trolebusak jarri zituen tranbien ordez. Hala ere, trolebus berriek arazo handiak ekarri zituzten

(errepide irteera konstanteak, maniobra zailak...) eta 1961ean bigarren eskuan Londresi erositako

bi  pisuzko trolebusek ere  ez  zuten  arazo  hau konpondu (ARTOLA, 2000:429-432).  Gainera,

arazo sozialak ere larritu egin ziren hainbat auzotan 1963an izandako uholde izugarrien ondorioz,

kostaldean kalte handiak eragin zituelarik.

Gure marko tenporalean sartuz, 1956ean Zoruko Legea (Ley de suelo) aprobatu bezain pronto

Bidagorrek presio handia sartu zuen Donostiako HAPO (Hiri Antolamendurako Plan Orokorra)

berria garatu zedin. Lehen proiektua 1959an aurkeztu zen Jose Luis Arizmendiren eskutik, baina

kritika  asko  jaso  ondoren,  hurrengo  bi  urteetan  plan  berri  baten  erredakzioa  burutzen  da,

1950.eko Bidagorren planean oinarrituta.  Plan hau, bere arrazionalismoarengatik bereziko da,

zonaka banatuta egongo da eta behingoz zabalgunearen logika apurtuko du. 1962ko Donostiako

Hiri  Antolamendurako  Plan  Orokorrak  (HAPO)  inflexio  puntu  garrantzitsua  ezarri  zuen

Donostiaren hazkundearen azken fasean. Azken urteetan gailendu diren tendentzien jarraipen eta

garapenaren erantzule izango da, espazio urbanoaren hedatze izugarriaren bidez. 1980 urterako

1.500 hektarea berri kalifikatu ziren eraikitzeko, eta 400 hektareatan handitu zuen hiriak bere

zoru urbanoa. Donostiak herrialdeko hiriburu gisa jarduten zuen arlo guztietan, batez ere arlo

ekonomikoan,  inguruko zerbitzu  eta  ekonomiak zuzeneko eragina  baitzuen hirian.  Zerbitzuen

arloan  ere  nagusi  zen  hiriburua  garai  hartan,  eta  lan  indar  berria  sartu  beharrean  izan  zen.

Donostiak  hirugarren  sektorearen  aglutinazio  esparrua  ordezkatu  zuen27,  harreman  estua

26 Zezenketek fama handia hartu zuten hirian, izan ere, uda partean ospatu ohi ziren, eta 60.hamarkadararte 
Espainiar Estatuko turismo nazionala zen nagusi.

27 Arlo ekonomikoan zerbitzuen sektoreak indarra hartu zuen 70.hamarkada bukaeran, ekonomiaren %60a suposatu
zuelarik.
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zegoelarik probintziako gainontzeko herriekin. Herri hauek hiriarekiko zuten eskaera maila altua

zela  eta,  hiriak  hornidura  akumulazio  handia  pilatu  zuen  urte  hauetan28.  Hiriburuaren  eta

gainontzeko herrien arteko dependentzia handia zen, Donostia banku eta seguru enpresez bete

zelarik  urte  hauetan.  Bestetik,  Donostiak  udako  hiriburua  izateari  utzi  zion,  besteak  beste,

azpiegitura eta klima egoera ez zirelako hoberenak. Frankismoak ez zuen hazkunderako gune

moduan identifikatu hiria, eta bertan udak pasatzen zituen burgesia eta Espainiako klase ertaina,

beste  ibilbide turistiko  batzuetan kontzentratzen  hasi  zen,  batez ere,  mediterraneo isurialdean

(CALVO SÁNCHEZ, 1983:216).

HAPO definitiboa Etxebizitza Ministerioak onartu zuen 1962ko irailean.  Memorian,  bost arlo

nagusi  zituen;  Arau  urbanistikoak,  Ekintza  plana,  Ikerketa  ekonomiko  eta  finantzieroa  eta

Ordenamendu  planak.  Gainera,  beste  bi  dokumentu  barnebiltzen  zituen,  zonifikazio  eta

poligonoen zatiketarena eta 1943 eta 1944ko eraikuntza planena, zoru urbanoa arautzeko premia

ikusirik, finean, oreka espaziala bilatzen zen. 1962ko HAPOren memoriaren arabera, Donostiako

aberastasunaren iturri nagusia industria zen, eta urte hartan industria zabalpen fase batean zegoela

adierazten zen, nahiz eta horrek ez zuen eragin handia sortu hirian, bere periferian eta alboko

herrietan  baizik.  Memorian  ere,  turismoa  eta  eskaintza  kultural,  sozial  eta  kirol  eremukoa

aipatzen  dira.  Donostia  lau  eremu  nagusitan  banatu  zen;  Cortazar  zabalgunearen  ingurua

(Mirakontxa, Igeldo, Ondarreta, Aiete, Amara, Gros, Ulia eta Ategorrieta), Pasaiako portuaren

ingurua  (industrializazio  handiena  jasan  zuen  eremua  eta  langileen  bizileku  bihurtu  zena),

Urumeako ertza eta azkenik Igara eta Añorgako eremua.  

HAPOren barnean esfortzu teoriko berezia egin zen aipatutako zonifikazio berri hori arautzeko,

lau aspektu bereizi zituztelarik; baldintza orokorrak eta arauen iritsiera, zoruaren garapena, eta

hirugarren eta laugarren aspektuak zoru urbanoaren erreserben inguruan izan ziren. Ordenamendu

arau berriak ezarri ziren, besteak beste, eraikuntza berrien ezaugarrien definizioa eratu zen eta

altura, eraikigarritasuna, zein partzelen probespena burutu zen, betiere tolerantzia industrialaren

indizearen  baitan.  Poligono  berrien  estetika  eta  erabilera  ere  arautua  gelditu  zen.  Behin

zonifikazio  eta  espazioaren  auzia  burututa,  HAPOa Plan  Partzialen  bitartez  garatzeko  asmoa

adierazi  zen,  HAPOa  45  urtera  begirako  plan  orokorra  baitzen.  Hala  ere,  behin  eta  berriz

azpimarratuko dugun moduan, HAPOk ezintasun nabaria erakutsi  zuen martxan zen prozesua

aldatzeko, beste era batera esanda, martxan zen prozesu ilegalaren legalizazioa ekarri zuen, eta ez

bereziki  azpiegitura  urbanistiko  baten  garapena.  Bi  eskaera  nagusiri  erantzun  zion,  hori  bai;

28 Sakontzeko: J.M. FONT, N.JIMENEZ eta A.MARTIN: La ciudad capital de Guipúzcoa y su periferia. Futuro 
urbanístico para la comarca de San Sebastián. Jornadas de Estudio organizadas por la Diputación en 
colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-navarro. San Sebastián, Mayo-Junio, 1979, págs. 47-
145.
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burgesiarentzako erresidentzia eremuen eraikierari eta proletariotza bildu zen eremuaren sorrerari

(CALVO SÁNCHEZ, 1983:221-227).

HAPOk,  aspektu  ez  esentzialenak  ñabardura  handiekin  ezaugarritu  zituen  (Eraikuntzako

materialak, lorategien aspektu ezberdinak...) baina ez zen zentratu gehien behar zen aspektuan,

hazkuntza  urbanoaren  kontrol  eta  ordenamenduan.  Kontraesanik  handiena  ordea,  HAPOko

memorian  idatzi  zen  aurreikuspen  demografikoetan  zegoen.  Izan  ere,  301.224ko  biztanleria

aurreikusten  zuen  eta  750.000  biztanle  jasotzeko  adina  etxebizitza  eraiki  ziren,  HAPOn

aurreikusten zena baina 2,5 gehiago alegia. Beraz, esan dezakegu HAPOk ez zuela hirian ematen

ari zen zabalpena kanalizatzeko eta pilaketa auzia gainditzeko gaitasunik izan, hain zuzen ere,

hura  handitu  besterik  egin  ez  baitzuen,  oraingoan  gainera,  legediaren  baitan.  HAPOa  Plan

Partzialen  bidez  garatu  zela  aipatu  da  lehen,  eta  hala  izan  zen,  izan  ere,  atera  kontuak,

1980.urterako 26 Plan Partzial izan ziren onartuak, eta beste 25 tramite bidean zeuden. Horrek

esan nahi du, 633 eta 834 hektarea artean zeudela urbanizatzeko esperoan. Bertan, bizilekuen

inguruko  planek,  plan  industrialek  baino  pisu  gehiago  hartu  zuten  (CALVO  SÁNCHEZ,

1983:230-231).

1943an Eraikigarritasun Ordenantzek proiektu berrian martxan jartzea ahalbidetu zuten, hala ere,

proiektu  guztiak  planifikazio  erreal  gabeak  izan  ziren.  Gainera,   udaletxearen  parte-hartze

hutsalari,  gardentasun falta,  espekulazioaren  domeinu handia  eta  kontrol  politiko  falta  gehitu

behar zitzaizkion. Eraikuntza gehienak, iniziatiba pribatuak sustatuta eraiki ziren, jabe bakarra

zuelarik atzean ahalik eta errentagarritasun handiena ateratzeko esperoan. 1962ko HAPOa soilik

zoruaren  erabilera  zonifikatzera  bideratu  zen.  Jabetza  pribatuaren  hazkunde  bat  erreztu  zuen

zoruko jabearen eskubideetan oinarrituta, eta espekulazio politika ohikoa bihurtu zen. HAPOak

beraz, ez zuen inongo hobekuntza nabarmenik ekarri.

Periferian,  planifikazio  gabeziak  ondorio  larriak  eragin  zituen,  lizentziak  partzelaka  ematen

baitziren, ordenamendua zailduz  eta espazio publikoko arazoak sortuz. Gainera, garraio metaketa

handia eta amalurraren suntsiketa eragiten zuen planifikazioa izan zen. Hiria ekialdera zabaldu

zen  gehienbat,  Herrera  eta  Altza  artean,  Roteta,  Santa  Barbara  eta  Buenavista  aldiriak  edo

auzuneak sortuz.  Besteak beste, La Paz-ek garrantzi berezia izango du, bertan eraiki baitziren

INUR-en29 bidez  1967an  hamasei  pisuko  etxe-orratzak,  eta  ondoren  Bidebieta  auzoa  izango

zenaren aurrekaria izan zen (ARTOLA, 2000:436).

Plan  Partzialetako  ondorio  nagusiena,  okupatuak  izateko  esperoan  zoru  urbanistiko  gisa

kalifikatutako lur erreserba handien existentzia da.  Zoru erreserba horietan eraiki ziren modu

29 INUR: Instituto Nacional de Urbanización, 1981ean desagertu zen SEPES sortzeko (Entidad Pública 
Empresarial de Suelo).
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ilegalean  etxebizitza  berrietako  asko,  higiezinen  merkatuak  bultzaturik.  Besteak  beste,  Egia,

Pasaiako  ardatza,  Jai-Alai  edota  Intxaurrondoko  eremuak  dira  horren  adibide.  Leku  hauetan,

HAPOan  erreserba  urbano  gisa  aitortutako  auzo  guzti  hauetan,  Plan  Partzialak  onartu  gabe

egonda ezinezkoa zen teorian -Zoruaren Legean zionaren arabera- lizentziarik eskuratzea. Hala

ere, auzo guzti hauek hazkunde handia jasan zuten 60.hamarkadatik aurrera. Beraz, ondorioztatu

daiteke  interes  pribatuak  gizartearen  interes  orokorren  gainetik  ezarri  zirela  garai  hartan,

burgesiaren interes espekulatibo eta kontrolatu gabeko zabalpen izugarriarekin. Gipuzkoan eta

Donostian garai hartan izan zen etxebizitza eskari handiak, tipologia ezberdina zuen; periferian

kokatzen  ziren  eta  proletariotzari  bideratutako  lantegitik  gertu  zeuden  etxebizitzen  eraikiera

batetik,  eta  erdiguneko zoruan kokatzen ziren eta  ongi  hornituta  zeuden etxebizitzak bestetik

(CALVO SÁNCHEZ, 1983:235-236).

Bestalde,  esan den moduan iniziatiba pribatua publikoari  gailendu zitzaion guztiz.  Etxebizitza

Ministeritzak -publikoa-  soilik  Intxaurrondo eta  Bidebietako30 poligonoak bideratu zituen,  eta

Udaletxeak ere ez zuen lan karga berezirik hartu arlo honetan. Burgesia eta langile aristokraziaren

sektoreak  izan  ziren  iniziatiba  pribatuaren  praktikatik  probetxua  atera  zutenak,  kreditu  eta

hipoteken bidez31. Hortaz, urbanizatzeko prest zegoen zorua interes pribatuen eskutik burutu zen,

botere publikoak inongo kriterio zurrunik jarri gabe. Orokorrean, tendentzia berdintsua izan zen,

eta  presio urbanistiko gehien zegoen eremuan burutu ziren Plan Partzial  gehienak,  Ekialdeko

ardatzean alegia. Sei proiektu nagusitu ziren: Bidebieta-La Paz (1963), Bidebieta-Altza (1963),

Intxaurrondoko  hirurak  eta  Altzakoa  (1967)  eta  geroxeago  Toki-Ederrekoa  (Ulian).  Plan

Partzialek modifikazio eta eraldaketa konstante bat jasan zuten,  eta oro har,  Zoru Legeak eta

HAPOk ezartzen zituen eskumenak ez zituzten bete. Esan genezake orokorrean, Plan Partzialen

bitartez eraiki zirela burgesia finkatu zen eremuak, eta proletariotza ezarri zen eremuak berriz,

Plan Partzialen bitartez bai, baina modu espontaneo eta anarkiko batean ere eraiki zirela. Azken

fenomeno  hau  azaltzen  duen  auzia  da  zoru  urbanoarena.  Izan  ere,  zoru  urbanoak  ez  zuen

etxebizitzaren  nahitaezko  eraikiera  eskatzen  zorua  aktibo  finantziero  bihurtzeko,  kontrara,

kalifikazio soila nahikoa zen merkatuan salerosketa burutzeko. Esan moduan, sektore pribatuak

aurrera  eraman  zuen  etxebizitza  eskariari  erantzuteko  ardura,  eta  errentagarria  suertatzen  ez

zitzaiena  albo  batera  utzi  zuten.  Horren  ondorio  dira  auzo  proletarizatuenetan  ohikoak  ziren

hornidura eskasak, populazio pilaketak edota segregazioa (CALVO SÁNCHEZ, 1983:234-241).

Kontrolik gabeko hazkuntza azkar eta anarkiko honen ondorio nagusia bizi baldintzen okertze

30  17,5 hektarea zituen eta Herrera zein Trintxerpe auzoen Ekialdearekin topo egin zuen.
31 Donostiaren kasuan, hipoteka eta kredituen %50a Aurrezki Kutxek bultzatua izan zen 1961ean, finantzazio 

publikoa soilik %5ean kokatzen zelarik. Donostiako Udaleko eta Etxebizitza Ministeritzako datuak, 1980ko 
HAPOtik.
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nabarmena izan zen. Dentsitate altuko espazio asko eta espazio berde oso gutxi sortu ziren, eta

zerbitzu urriak zein urbanizazio minimoak ezaugarritzen zuen Donostialdeako ekialdea.

XIX.mendean hiriaren zabalkundean bere izaera burgesa oso ondo zaindu bazen, XX.mendeko

zabalkundeak beste bide bat hartu zuen, hazkunde demografikoak bultzaturiko beharren arabera

eraiki  zen,  maldak eta  haranak urbanizatu  behar  izan  zituzten,  eta  batez  ere,  hiriko  habitata

degradatu  zen.  Espekulazioa  eta  inflazio  politika  eguneroko  ogia  bihurtu  zen  (ARTOLA,

2000:438).

Donostiako mendebaldeak berriz,  beste  prozesu ezberdin bat jasan zuen. Donostiako Antiguo

auzoak adibidez,  hasieran,  langilentzako eraikuntzak nagusitu  ziren,  tailer  eta  fabrika  txikien

ondoan kokatu zirelarik. Ostera ordea, oligarkia finantziroaren interesei men eginez, zabalpen

industriala  bultzatu  eta  periferiara  bidali  ziren  -auzoa  fabrikaz  hustuz-,  auzoko  degradazioa

bultzatuz,  eta  azkenik  balorizazio  prozesuari  ekinez  -Plan  Partzialen  bitartez  gehienbat-,

burgesiaren eta oligarkiaren eremu bihurtu zelarik. Ondarretako lorategi-hiria izan zen adibide

praktikoena,  ordurako eraikita  zen  Ategorrietako lorategi-auzoari  jarraipena  emanez (CALVO

SÁNCHEZ, 1983:247).

NISTALek  (1990)  Donostiako  lurzoruaren  prezio  aldaketa  ikertu  zuen,  eta  hainbat  datu

interesgarri  eskaintzen  ditu  ikerketa  objektuaren  gainean  sakontzeko.  Bere  ustetan,  hirian,

aukeraketa soziala dominazio harremanetatik gidatzen da, burgesiak beretzat bizitoki gisa nahi

duen espazioa aukeratu eta klase esklusibotasuna ordaintzeko prest izan da. Izan ere, klase sozial

ahaldunenak   izan  ziren  aukeratzen  lehenak,  gainontzeko  lurraldea  baldintzatuz32.  Negozio

zentroen  eta  bizileku  eremuen  tokiak  aukeratu  ziren  eta  lurzoruaren  prezioak  eta  jabetzaren

egiturak  funtseko  papera  betetzen  dute  espazio  urbanoaren  antolakuntzan.  Haatik,  zoruaren

prezioa ez da eskainitako kantitate ekonomikoen arabera determinatzen, baizik eta eraikuntzarako

dauden aukeren arabera. Hiriko agente dominatzaileen artean, aspektu komun bat dago Nistalen

ustetan:  Lurzoruaren intentsifikazio prozesu bat hauspotzea irabazi  tasa handiagoa ateratzeko,

batzuetan traba administratiboekin topo egiten badu ere. Bi mekanismo ezberdin dira ohikoenak

irabazi tasa handitzeko; Alde batetik, eremua degradatu, suntsitu eta eskaria hobeto asetuko duen

produktu  berri  batekin  ordezkatu  -Antiguoko adibidea-,  edo erreformak bultzatu  merkatuaren

ezaugarriei  eta  eskariei  erantzuteko.  Higiezinen  espekulazioa  irabazi  tasa  (plusganancia)

maximoa izan daitekeen eremua erosi eta moldatzean datza, zoruko espekulazioa berriz, jabeak

hura  saldu  nahi  duenean  ezartzen  dion  prezioarekin  du  zerikusia.  Donostian,  beste  hainbat

32 Garatzeko: ROCH, F. y GUERRA, F. (1979). "¿Especulación del suelo? Ed. Nuestra cultura Madrid.
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hirietan  bezala,  higiezinen  prezioa,  lurzoruaren  prezioak  determinatu  du,  aipatutako  bi

espekulazio motak sintetizatzen direlarik.

Erdiguneko  zorua  ezinbestekoa  da  hirietako  urbanizazio  prozesuan.  Donostian,  erdiguneko

zoruaren -topografia laua- eskasi handia zegoen, eta hiriko eremu batzuetan norgehiagoka handia

zegoen hauek eskuratzeko. Sektore bakoitzaren gaineko hierarkizazio bat zegoen horniduren eta

zerbitzuen banaketan. Donostian borroka horrek eredu zentrifugoa hartzen du, hau da, industria

periferiara  bidali  zen,  ingurugiroko baldintzen  eta  kontsumorako espazioaren  planifikazioaren

erruz.  Nistal  eta  Arkitektura  arloko  hainbat  adituk  ere,  1962ko  HAPOa modu  oso  kritikoan

aztertzen dute. Hiri-egituraren eta zoruaren kudeaketa zein arlo juridikoaren gaineko definizio

eskasa eta okerra adierazten duela diote33. Nistalen iritziz ere, HAPOa oso proiektu handizalea

zen, baina gehiago zuten arlo teorikotik arlo operatibotik baino (NISTAL, 1990:316-333).

Udaletxeak hiru urtean behin Baloreen Indizea burutzen zuen kalez kale, kalifikazio urbanisitikoa

burutzeko helburuarekin. 1979.urtean, diferentzia nabarmena zegoen erdiguneko eta periferiako

metro  karratuaren  prezioaren  artean.  Mirakontxan  268.000-  175.000  pzta/m2-ko  ezarrita

bazegoen,  Altzan 43.000-13.000 pzta/m2 zegoen ezarrita.  Nistalek ateratzen dituen ondorioak

honakoak dira:  1962ko HAPOan nagusitzen den filosofia,  epe luzerako hazkuntza  mugagabe

baten perspektiban oinarritzen da. Bere kontzepzio komarkala horren adibide izango da, komarka

barruko  espazioaren  diferentzia  azpimarratzea  lortuko  du  espazioaren  zatiketa  sozial  eta

ekonomikoaren  hazkuntza  medio.  Lurzorua  urbanizatzaile  bihurtzeko  moduak,  kalifikatutako

lurrek periferiako eremuetan “itxoiten zegoen lurraren” (suelo de espera) fenomenoa eragin zuen.

Fenomeno  hau,  promotore  ezberdinek  probestua  izan  zen  etekina  ateratzeko  helburuarekin.

Donostiara  zetozen  etorkinei  ostatu  ematea  zen  funtsezkoena  garai  hartan,  nahiz  eta  bazen

etxebizitza  inbertsio  modura  identifikatzen  zuen  jendea.  Oro  har,  beltzean  oinarritutako  diru

jarioa ere atzeman zen garaiotan (NISTAL, 1990:334-344).

Larrinaga  eta  Ubiria  ikertzaileek  ere,  HAPOa  gogor  kritikatu  eta  garai  hartan  Donostiako

Ekialdeko ardatzean ezarri zen kaos orokorra azpimarratu zuten. Fabrika industrialak ez ziren

Donostiako hirian kokatu, baina hauen ustetan, iniziatiba eta aginduak bertatik zetozen, beraz,

esan  daiteke  Donostiak  aginte  zentro  izaera  hartu  zuela  eta  garapen  industrialerako  zentro

finantziero izateari ez ziola uko egin. Esan bezala, autore hauen esanetan ere HAPOk ez zuen

balio  izan  lurzoruaren  zabalpen  arazoak  eta  dentsifikazioaren  auzia  konpontzeko,  handitzeko

baizik.  Donostia  klase  ertain-altuen  bizitoki  gisa  geratu  zen  konfiguratuta,  langile  klasea

33  Sakontzeko: FUTURO URBANISTICO PARA LA COMARCA DE SAN SEBASTIAN (1979). Ed. de 
Arquitectos Vasco Navarre. San Sebastian.
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periferiako auzo zein alboko herrietara kaleratua izan zelarik. Hornidura inbertsio gehienak hirian

bertan  egin  ziren,  hau  da,  burgesia  ezarri  zen  guneetan.  Oro  har,  planifikazioaren  gabeziak

kontrolik gabeko hazkunde espontaneoa eragin zuen, merkatua zelarik kaos hura kontrolatzen

zuen bakarra, eta noski, erdiguneko tertziarizazio prozesua bultzatu, eta lurzoruaren espekulazio

basatia sustengatu zuen. Pedro Urquidiren hitzetan (URQUIDI, 1984: 309),  "1962ko HAPOak

urte  hauetan  sortu  zuen  kaos  urbanistikoaren  adibide  garbi  bat  suposatu  zuen”.  Urumeako

autobiak, barianteak, Amarako auzoa Loiola-Martutene, Intxaurrondo, Altza  eta Pasaiarekin lotu

zituen, nahiz eta ondorio sozial eta geografikoak ere eragin zituen, zatiketa soziala eta segregazio

geografikoa adibidez. Eremu industrial berriak sortu ziren hiriguneko bigarren eraztunean; Igara-

Infernua, Belartza, Loiola-Martutene, Landarro, Zuatzu eta Miramón. Bigarren eraztun industrial

berri bat ere eratu zen periferian; Miamarka, Herrera, Altza, Papín eta Landarro. Eta azkenik,

Garberako eta Ametzagainako eraztun berdeak sortu ziren (LARRINAGA & UBIRIA, 1992:139-

147).

Arlo soziokultural zein politikoan ere mugimendu bereziak eman ziren. Ikurriñak bere presentzia

aldarrikatu  zuen  Artzai  Oneko,  Atotxako  eta  Aberri  Eguneko  ekimenetan,  eta  Ondarretako

kartzela  bezalako toki  sinbolikoak eraitsi  egin  ziren,  kartzela  ere  hiriko  periferiara  eramanaz

(1946). 60.hamarkadatik aurrera ezker mugimenduan berrikuntza handiak izan ziren, kolektibo

eta eragile asko klandestinitatetik atera baitziren. Grebek eta protestek garrantzi handiagoa hartu

zuten,  batez  ere  Comisiones  Obreras  sindikatu  berriaren  eskutik.  Maiatzaren  Leheneko

manifestazioak istilu ugari eragin zituen Donostiako Boulevard-ean 1965.urtean, eta errepresioa

handia bazen ere,  sektore politiko berriek eta eliza bezalako instituzioek antolatzearen hautua

egin  zuten  askatasun  politikoen  faltan.  Sentimendu nazionalista,  euskal  kultura  eta  batez  ere

euskara lehen lerroan jarriko dira urte hauetan. Aipatutako Elbira Zipitria eta ikastolak, Santo

Tomas Lizeoaren sorrera, euskal gizartean sustraitu zen Ez Dok Amairu34 taldea edota Gaur talde

artistikoa35 dira  aipagarrienak  Donostiako  egoerari  dagokionez.  Jazzaldiaren  sorrerak  eta

unibertsitate  publikoaren  aldeko  borrokak  aire  berriak  ekarri  zituen  hirira.  Bestetik,  elkarte

ezberdinak  sortu  ziren  garaiotan;  Mendi  elkarteak,  bizilagunen  elkarteak,  zine  forumak...

antolakuntza  eta  mugimendu sozialek  bere  lehen agerpen handia  egin  zuten  60.hamarkadatik

aurrera.

ETAren  jaiotza  ere  eremu  honetan  ulertu  beharra  dago.  Euskal  kultura  sustatu  eta  Euskal

Herriaren independentzia eta sozialismoa helburu, borroka armatua hautatu zuen borroka molde

gisa, eta erregimenaren erorketan zeresan handia izan zuen, besteak beste, Melitón Manzanas

34 Mugimendu kultural hau besteak beste Donostiako edo inguruko autore ezberdinez osatua zegoen: Artze anaiak, 
Mikel Laboa, Xabier Lete, Benito Lertxundi, Iriondo edo Valverde aipatu ditzazkegu.

35 Oteiza, Chillida, Ruiz Balerdi, Zumeta edota Basterretxea bezelako artistek osatzen zuten.
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torturatzaile  frankista  eta  Frankoren  oinordeko  izateko  prestatzen  zebilen  Carrero  Blanco

almirantea  hil  zituen.  1970.urtean,  Burgoseko  epaiketak36 eta  1975eko  Frankoren  azken

fusilamenduek giro soziala  astindu zuten Euskal  Herri  osoan zein Donostian.  Hirian,  1968ko

aberri eguneko istilu bortitzak, edota abuztuan gobernuak ezarri zuen Salbuespen Egoera, izaera

antifrankista  zuten  mugimendu  berrien  indarra  gelditzeko  saiakerak  izan  ziren.  Salbuespen

Egoera  ohiko bihurtu  zen  Euskal  Herrian  eta  batez  ere  Gipuzkoan,  1969,  1970 eta  1975ean

Salbuespen Egoerak ezarri baitziren, horrek zekarren guztiarekin; Erregistro bortitzak, atxiloketa

kontaezinak eta jipoiak. Orokorrean, 1970 eta 1975 urte bitartean, indar polizialek hiria hartuta

izatea ohiko irudi  bihurtu zen (ARTOLA, 2000:427-444).

2.10.2 Kontestu instituzionala

Joan-etorri  handiak  izan  ziren  Donostiako  udalean  60  eta  70.hamarkadetan.  Besteak  beste,

alkateek  burututako  ekintza  sinbolokoek  izan  zuten  garrantzia.  1958  eta  1961  urte  bitartean

Antonio Vega de Seoane iritsi zen alkatetzara. Bere legegintzaldian Artikutzako ur horniketarako

obrak bukatu ziren eta Ondarretako kolektorea hasi zen egiten. 1961ean Nicolás Lasarte Arana

iritsiko  zen  alkatetzara,  Aurrezki  Kutxa  munizipaleko  lehendakariorde  ohia.  1964.urtean

modernitate  kutsuak  iritsi  ziren  udalera  José  Manuel  Elóseguirekin,  bere  legegintzaldian

ordenagailu elektronikoez hornitu zuen udala eta jokoa berrezarri zuen hirian.  Unibertsitateko

fakultateen hastapenaren testigu izan zen, Egia, Rekalde eta Ibaetan eskola-taldeak sortu ziren,

Donostiako barianteko obrak hasi ziren,  Okendoko lurrazpiko parkina eraiki zen eta Renfeko

estazioko  lurrazpiko  pasealekua  burutu  zen.  Ondoren,  Miguel  Muñoa  etorri  zen,  industria

munduan  ibilia  eta  merkataritza-ganberako  zein  Herrialdeko  Paper  eta  Arte  Grafikoetako

Sindikatuko  kide.  Mugimendu  Frankistako  kontseilari  zen  1969  urte  bitartean.  Felipe  de

Ugarteren agintaldian, telefono sarearen salmentak sarearen hobekuntza nabarmena ekarri zuen

hirira,  eta  Txofreko  zezen  plazaren  eta  Kursaal  zaharraren  eraitsieraren  testigu  izan  zen.

Ugarteren  oinordetza  Francisco  Lasak hartu  zuen 1974ean,  eta  1977 urterarte  Frankismoaren

amaieraren testigua izango da, hauteskunde berriak deitu arte. Hauteskunde legislatiboetan (1977)

udalek ez zuten ordura arteko jarrera aldatu, eta oro har, Frankismoko egitura eta praktika berdina

izango dute. Lasak dimisioa aurkeztu zuen 1977an, eta alkateordea jarri zen buruan, Fernando de

Otazu.  1977Ko hauteskundeen ondoren alderdi  politikoetako presioa igo egin  zen eta  tentsio

politikoa pil-pilean zegoen. 1978.urtean adostasuna lortu zen Ramón Jaúregui sozialista alkate

egiteko, nahiz eta udaleko panorama politikoa inoiz baino pluralagoa zen (SÁEZ GARCÍA &

36 Donostian erantzun zabala izan zuen Burgoseko epaiketak. Greba Orokorra deitu zen, eta hiriko aktibitate 
ekonomiko eta komertzial osoa gelditu zen. Manifestazio jendetsuen artean, Salbuespen Egoera ezarri zen. 
Ekialdeko Kaputxinos aldirian poliziak eginiko margoketa berezia agertu zen: “Obispos rojos a Moscú”. 
Bestetik, ETAk Donostian Alemaniako kontsula bahitu zuen testuinguru honetan, presio mekanismo gisa.
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PIÑEIRO, 2017: 151-153). Donostian Frankismo osteko lehen hauteskunde munizipalak 1979an

ospatu ziren,  %44,87ko abstentzioarekin.  Emaitzek Donostiaren aniztasuna agerian utzi  zuen;

erdigunean eta auzo burgesetan nazionalismoa (EAJ) atera zen garaile, eta auzo periferikoetan

ezkerreko alderdiak. EAJk Jesús MAríaAlkain jarri zuen alkatetzan bere beste 8 zinegotzirekin;

HBk sei eskuratu zituen, PSEk lau eta EE-k hiru.  Garai gogorrak izan ziren, Amnistiaren aldeko

aldarria kaleetan pil-pilean zegoen, Gasteizko eta Montejurrako gertaerak oso presente zeuden eta

Pertur ETAko militantearen desagerpena bezalako kasuek hautsak astindu zituen Donostian ere

(ARTOLA, 2000:453-455).

Orokorrean,  azpimarratu  beharra  dago  60.hamarkada  garapen  industrialarengatik  eta

modernizazio prozesuarengatik izan zela ezaguna Espainiar Estatuan. Lurzoruaren eta energiaren

prezio merkeek, ekoizpen kostu baxuek eta soldataren balio kaxkarrak industria eta multinazional

berrien erakarpena sustatu zuen. Garapen industrial handi horrek, urbanizazio prozesu azkar bat

eskatu  zuen,  nekazal  eremuko  biztanleriaren  kaltetan.  Donostiari  dagokionez,  50.hamarkadan

bulkada  handia  jasan  zuen,  fama  handiko  enpresak  finkatu  baitziren  inguruan;  Sociedad

Azucarera del Ebro, Koipe olio enpresa, Starlux S.A. edota Savin ardo ekoizlea dira horietako

adibide batzuk. Horren erruz, Donostiako biztanleriak izugarrizko aldaketa jasan zuen 1960 eta

1975 urte bitartean. Kontuak egiteko, 1955.urtean 120.809 biztanle bazituen hiriak, 1975.urtean

169.622  izan  zituen37.  Baby  boom  fenomenoa  eman  zen  ere  garoitan,  izan  ere,  etorritako

etorkinak  orokorrean  gazte  jendea  ziren,  eta  60.hamarkadatik  aurrera  jaiotze-tasa  igo  eta

biztanleriaren piramidea zabaldu zen nabarmen.  70.hamarkadan tendentzia hori  apurtu egingo

zen,  besteak  beste,  hirian  zegoen  saturazio  demografiko  handiagatik  eta  etxebizitzen  prezio

igoeragatik.  Etorkin  berriek,  hiriko  muga  munizipaletatik  at  alboko  herrietan  bilatu  zuten

bizitokia.  1975.urtean,  soilik  Donostiako  biztanleen  %51,46  zen  bertan  jaioa,  eta  %26,08a

etorkina zen. Beraz, hiriaren zabalpen urbanistikoa behar bat izan zen, eta alboko herriekin batera

eremu urbanistiko berriak sortu ziren, Donostialdean (ARTOLA, 2000:430-431).

Hazkunde hori ordea, (1955-1970) araudia kontuan hartu gabe, forma ilegalean burutu zen kasu

gehienetan, 2 eta 5 pisu bitarteko aldirien eraikierarekin. Horietatik lehena Intxaurrondon eraiki

zen  "Nuestra  Señora  del  Coro"  izan  zen,  Obra  Sindical  del  Hogar  deritzonak  bultzatutakoa.

Jarraian,  Santa Bárbara,  Roteta  edota  Arriberri  bezalako aldiriak  eraiki  ziren  zonalde  berean,

Altza  inguruan.  Eraiketaren  momentuan,  ez  zegoen  apenas  hornidura  edo  zerbitzurik,  eta

urbanizazio prozesua ez zen baldintza duinetan egin. 1970 eta 1981 artean, berriz ere legalitatetik

37 Udaletxeko erroldatik aterata. 1943an Astigarraga batu zen Donostiara, horrek ere eragina izan zuelarik.
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kanpo, hamasei pisuko poligono eta etxebizitza isolatuak eraiki ziren. N-I errepidearen alboan

nabaritu  zen  batez  ere,  La  Paz-eko  12  eraikineko  gunea  dugu  adibideetako  bat.  Ondoren,

Bidebietako auzoa sortu  zen  ondoan.  Azken hau,  kalitate  hobea  zuten  etxebizitzez  osatutako

auzoa zen, klase ertainari zuzendutakoa batik bat. Hirigintzako beste etxebizitza-irla bat Montesol

urbanizazioa dugu, 16 pisuko etxe-orratzez osatutakoa. Ekialdean, 42.000 biztanle izatera iritsi

ziren urte hauetan (SÁEZ GARCÍA & PIÑEIRO, 2017: 191).

Orokorrean  esan  dezakegu 60.hamarkadatik  aurrera  zerbitzu  eta  hornidura  arloan  hobekuntza

nabarmenak  izan  zirela,  hala  ere,  erdigunera  begirako  planteamenduak  izan  ziren  gehienbat.

Gipuzkoako  Ospitalea  (1960),  Anoetako  kirol  gunea  (1970-1973),  Artikutzako  urtegiaren

erosketa  (1968)  eta  Añarbeko  urtegiaren  inaugurazioa  (1977)  -nahiz  eta  uraren  kalitateak

zeresana eman zuen Fe ta Mn kantitate altua zela medio-, Urumeako berrikuntzak (1963-1965)

edota  Paseo  Berriaren  kai-muturraren  hobekuntza  izan  ziren  aipagarrienetarikoak.  Kotxeak

garrantzi  handia  hartu  zuen  60.hamarkadatik  aurrera  eta  trena  ordezkatu  zuen38,  eta  1968tik

aurrera trolebusak kendu eta ohiko autobus berriak jarri ziren martxan39. Kanpo komunikazioari

dagokionez,  1955ean  Hondarribian  Donostiako  aireportua  inauguratu  zen  eta  errepide-sareari

dagokionez, n-1 errepideko Donostiako sarrera hobetu, eta bariantea (1971), Donostia eta Tolosa

lotzen zituen autobidea (1977) eta  Behobia eta  Bilbo hiriak lotzen zituen a-8 autobia (1975)

estreinatu ziren (ARTOLA, 2000:437).

Hala  ere  60.hamarkada  hazkunde  ekonomikoaren  garaia  izan  bazen,  70.hamarkada  krisiak

markatutako hamarkada izan zen. Besteak beste, prezio merkeenak zituztelako, Oiartzun, Pasaia,

Lezo, Orereta, Hernani eta Usurbilgo eremuan kokatu ziren industria enpresa gehienak. Bestetik,

burgesiak  bere  boterea  handitu  zuen,  besteak  beste,  burgesia  probintzialarentzat  zuzendutako

eremuak eraiki zirelarik, luxuzko eraikuntzek ere bere garrantzia izan baitzuten erdigunean zein

mendebaldean.  Gainera,  70.hamarkadaren  erdialdean  etorkin  kopurua  ere  asko  jaitsi  zen.

Cortazarren zabalgune zaharkituaren berreraikitzea eraman zen aurrera 60.hamarkadan, eta era

berean,  berreraikitze  hori  ere  hiriko  beste  eremutan  eman  zen,  ondorio  ezberdinekin  ordea;

Langile  klasearen  egonlekuak bihurtu  ziren  Egia  eta  Ekialdeko  ardatzeko auzoetan  okupazio

berriak  eman ziren,  txalet  zaharrak  familia-anitzeko blokeengatik  ordezkatuak izan  ziren,  eta

etxebizitza berriek dentsifikazio handia sortu zuten, altuera handiagokoak eta urbanizazio prozesu

gabekoak izan zirelarik. Bestetik, familia-anitzeko eraikinak ere eraiki ziren Ulia, Mirakontxa eta

aieten, baina hauek luxuzkoak eta espazio berdez inguratuak izan ziren (CALVO SÁNCHEZ,

38 Donostiak 50.hamarkadan iada trenbide bitartezko harremana galdu zuen besteak beste, Iruñea eta Hernanirekin. 
Autobusak ordezkatu zituen.

39    60.hamarkada bukaeran trolebusak atzean utzi eta autobusak erosi ziren, 20 urtetarako kontratu batekin. 
Prozesu hau 1968 eta 1974 artean burutu zen. Saez Garcia&Piñeiro, 2017: 237
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1983:220). Ikusi daiteke beraz, klase borroka pil-pilean zegoela garai hauetan Donostian. Bere

planteamendu urbanistikoa harreman sozial kapitalisten erruz determinatuta egoteak, planifikazio

ezberdina eragin  zuen hiriko eremu ezberdinetan, Ekialdean auzo langileak sortuz, dentsifikatuz,

eta hauen egoera zaurgarriaren ondorioz, proletarizatuz.

2.10.3. Donostialdeako Ekialdearen egoera

Donostialdeako Ekialdeko ardatzari dagokionez, Egia auzotik Pasaiako porturaino doan eremua

da,  industrializazio  eta  hazkunde demografiko  izugarriaren  eremua.  Auzo ezberdinen nondik-

norakoak  azalduko  dira,  eta  ostean,  gure  ikerketa  objektua  den  Altza  auzoan  zentratuko  da

ikerketa.  Aurreko  lerroetan  aipatu  moduan,  50.hamarkadatik  aurrera  langile  auzoen  garapena

ematen da Donostialdean, horren bi ondorio nagusi Egiaren dentsifikazio handia eta Ekialdeko

ardatzeko  kolmatazioa  izan  zirelarik.   50.hamarkadan  iniziatiba  pribatuak  sustatutako

etxebizitzen eraikidura  medio, 60.hamarkadan eremu mistoa dugu Ekialdekoa, etxebizitza eta

fabrika eremuz inguratutakoa alegia.  Egia, horietako auzo bat da40. Orokorrean, klase burgesak

aurrera eramandako estrategiaren irudia zen, zoruaren erabilera iraingarria zentrotik atera baitzen,

ondoren  Egia  bezalako  auzoetan  -topografia  zaila  kontuan  hartu  gabe-  dentsitate  izugarrizko

bizitokiak  eraikitzeko.  Espekulazio  politikarako  erabili  ziren  etorkinen  etorrera  masiboak

erraztasunak jarri zituen. (CALVO SÁNCHEZ, 1983:251).

Egia langile auzo gisa definitu zen urte hauetan eta Ekialdeko ardatzean kokatu dezakegun arren,

erdigunearekin izan duen eta duen harreman handiagatik prozesu ezberdina garatu duela esan

dezakegu. Gaurko begirada batetik, prozesu ezberdintasun garbia da; Ekialdeko auzo eta herri

gehienak proletarizatuta jarraitzen duten arren, Egia gentrifikazio prozesu batean murgilduta dago

duela urte batzuetatik. Dena den, Egiak planifikatu gabeko zabalpena izan zuen, batez ere Duque

de Mandas kalearen bueltan,  etxebizitza arazoak ekarri  zituelarik.  Hauek konpontzera bidean,

eremu irregularretan -aldapetan- eta izaera pribatuarekin eraiki ziren etxebizitza berriak. Gainera,

trenbideak eta Urumea ibaiak eragindako isolamendu geografikoa ere kontuan hartu behar dugu

Egiaren  inguruan  hitz  egiten  dugunean,  erdigunearekiko  separazio  nabarmen  bat  egikaritzen

zuelarik. Hortaz, Egia auzoaren zabalpena Aldakoenea, Egia eta Konkorronea kaleetatik abiatu

zen.  Ideia  bat  egitearren,  langile  etxebizitza berriak Polloeko hilerriraino iritsi  ziren,  5 altura

hartzen  zituztelarik.  1960ko hamarkadara iritsi  aurretik,  azken 20 urteetan Egiako hazkundea

marjinala eta anarkikoa izan zen, eta nukleo erresidentzial eta industrial berriak eratu ziren, batez

ere, Ekialdeko ardatzaren baitan konfiguratu zirenak ordutik aurrera. Kontuan hartzekoa da ere

1940.urtean  Altzako udalerria  Donostiako auzo bilakatu  izana  -polemika  handia  tarteko-,  eta

40 HAPOak “Bizitokirako hiri-erreserba” gisa kalifikatu zuen auzoaren gehiengoa; horrek esan nahi du Zoru 
Legearen 64.artikuluaren arabera urbanizatzeko balizkoak zirela. Egiak 1960.urtean 40 hektareako eremua zuen.
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Intxaurrondo eta Uliako lurren kolonizazio prozesua eman zen ere. Etxebizitza merke, babestuak

eta erregimen frankistaren ikuspegi sozialari atxikiak izan ziren (CALVO SÁNCHEZ, 1983:187-

203).

1960.urtearen baitan, Egia auzoan, langile klasearen baitan ahalmen ekonomiko handiena zuen

perfila  bizi  zen.  Enpleguan  oreka  mantentzen  zuten  familiak  ziren,  langile  kualifikatu  eta

funtzionarioez  osatutakoak.  Bizi  maila  altuagoa  zen  ekialdeko  gainontzeko  auzoetan  baino.

Virgen  del  Carmen  eta  Ametzagainako  kaleetan  eraiki  zen  gehien,  Dionisio  Barandiaran

konstruktorak bultzatuta,  24 etxebizitza barnebiltzen zituzten 14 bloke eraiki ziren hasieran, eta

beste 160 etxebizitza geroxeago41. Open planningestrategia jarraituz, Ametzagaina kaletik Baztan

ingurua ere urbanizatu zen lorategi-auzotxo bat egiteko asmotan, baina zoruaren kostu handiak

konpentsatzearren,  lorategiak aparkalekuengatik ordezkatu ziren azkenean42.  Calvo Sánchezen

ustez, Egia hiriaren baitan izugarrizko garrantzia eta dentsifikazioa izan zuen auzo bihurtu zen,

eta  etorkizunera  begira,  tendentzia  berdintsuarekin  jarraituko  zuela  adierazi  zuen  (CALVO

SÁNCHEZ,  1983:259).  Bitxikeria  gisa,  Azohl  S.A.  inmobiliariaren  bitartez  1969.urtean

Donostiako  lehen  etxe  orratza  eraiki  zen  Duque  de  Mandas  kalearen  birmoldaketa  planaren

baitan, Atotxako dorre ezaguna.

Esan den moduan, langile auzoen garapenak bi ondorio nagusi utzi zituen. Lehena, Egiako kasua,

azaldu da aurreko lerroetan, eta orain Ekialdeko ardatzeko kolmatazioa izango dugu hizpide.

Ekialdeko Ardatzeko kolmatazioari dagokionez,  Donostia-Pasaia ibilbide industriala izan zuen

erreferentzi  gisara.  Ekialdeko  auzo  hauek  izan  zuten  eraldaketa,  ordenamendu  urbanistikorik

egon gabe burutu zen,  hau da, ilegalki.  Etxebizitza Ministerioak bultzatutako bi Plan Partzial

burutu ziren; Batetik, Bidebietako poligonoa (1963) Herrerako ekialdetik Pasai San Pedroraino

(17,5 hektarea) zihoana eta N-1 errepidea zuena erreferentzia. Bestetik, 1968ko Intxaurrondoko

poligonoa dugu. Honen eraikiera askoz ere geldoagoa izan zen, INURek eraman zuen aurrera eta

1975ean onartu zen, 3.900 etxebizitza berri, autopista gaineko zubi erraldoi berri bat eta honidura

zerbitzu berriak txertatuz (Haurtzaindegiak, ekolak, osasun zentroak, bulegoak...). Biak ala biak,

erregimen  frankistak  zuen  kontzepzio  interklasistaren  eredu  izan  ziren,  lehen,  bigarren  eta

hirugarren mailako etxebizitzak sortu zituztelarik. Kontuan izan behar da, nahiz eta INUR egon

planteamendu urbanistikoen erredakzioaren atzean, ostean agente pribatuek exekutatzen zituztela.

Atera  kontuak,  ekialdeko  ardatzean  eraikitako  14.000  etxebizitzetatik  soilik  1.900  izan  ziren

iniziatiba publikokoak,  eta  bertan eman zen segregazio soziala  indartu egin zuten,  konpondu

41 Egiako auzoan, batez ere hilerritik gertuko eremuan, Ylma S.A. eta Inmobiliaria Sancho S.L. izan ziren proiektu  
gehien mugitu zituzten enpresak, tartean, dendak, sukurtsalak, edota etxebizitzak.
42 Arkitekturan oinarritutako estrategia honek, espazio funtzionala modu ireki batean antolatzen du, ahal den 

heinean oztopo topografiko eta geografikoak ezabatuz. Gehienetan lorategi-auzoak egiteko erabili ohi da.
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baino. Ekialdeko ardatza lo-hiri moduko bat bihurtu zen, 50.hamarkadan etxebizitza merkeekin

hasi  bazen  ere  prozesua,  60.hamarkdatik  aurrera  areagotu  egingo  da  degradazioa,  batez  ere,

dentsifikazio prozesua hornidura gabezia handiekin egin zelako (CALVO SÁNCHEZ, 1983:253-

258).

1966tik  aurrera,  etxe-orratzen  eraikiera  bultzatu  zen,  eremu  batzuetan  oso  modu  basatian,

Bidebietan  kasu.  Auzo  hauetako  asko,  ekialdean  kokatzen  zirenak,  trenbideak  eta  area

industrialak mugatutako eremu morfologikoa eratu zuten. Orokorrean, bertako etxebizitzak hiru

eta bost pisukoak ziren, eta konfigurazio itxia zeukaten, beti errepidera ematen zutelarik bertako

portalek eta lehioek. Hirugarren sektoreko zerbitzuak oso urriak ziren. Eta oro har, 1953 eta 1966

artean aldirien eraikierak ematen dira  (CAÑAMERO,1987:338-339). Aldiri hauek, Etxebizitzako

Antolakuntza Sindikatuak (OSH) bultzatu zituen, eta honako aldiriak sortu ziren; Zubitxo Lezon,

"El Poblado"  Pasaia San Pedron eta Alaberga  Oreretan. 1960.urtean  Altzako Santa Barbara

auzoaren aldamenean Roteta auzoa eraikitzen hasi ziren,  eta 1965.urtean Los Luises eta Don

Bosco  auzoek  ere  euren  sorrera  ospatu  zuten.  Batez  ere,  Buenavista  inguruan  beste  bi  auzo

garrantzitsu sortu ziren: Arrizar eta Arriberri. Arrizar 19 blokeez osatutako auzoa zen, eta 3-4 pisu

zituzten  bataz  beste.  Arriberrik  berriz,  15  bloke  zituen,  eta  bere  alboan  hirugarren  auzo  bat

eraikiko zen jarraian, Los Boscos auzoa, 13 blokerekin. 1962Ko HAPOren ondoren eraikitako

aldiriek diferentzia nabarmenak zituzten aurreko eraikuntzekin, batez ere, eraikitzeko erabili ziren

materialen  kalitatearen  hobekuntza  da  aipagarriena.  Beste  eremu  batzuetan,  Herreran esate

baterako, eragin txikiagoa izan zuen HAPOk, eta hortaz, materialen arloan ez zen hobekuntza

nabarmenik izan (CAÑAMERO,1987:340-343).

Donostialdeako Ekialdeko ardatzaren puntan, eremurik orientalenean, Oiartzun aurkitzen dugu.

Ekialdeko anabasa guztitik nahiko aparte bizi izan bazen ere, poligono industrialen lurreratzea,

masa demografiko berrien etorrera eta klase sozial ezberdinentzako hiri antolamendua ezagutu

zituen  herriak.  1967-1972  artean,  Ugaldetxo  eta  Ergoyen  industrial  eremuak  sortu  ziren,  eta

dentsitate  baxuko etxebizitzen  eraikidura  eman  zen Elizalde,  Iturrioz  eta  Altzibar  eremuetan.

Gurutze, Elizalde, Ugaldetxo eta Ergoyen auzoen eremuan berriz, familia bakarreko etxebizitzak

nagusitu ziren.  Etxebizitza mota honen eraikuntzak jarraipena izan zuen 1972-1978 bitartean,

baina batez ere, urte hauetan Elizalde, Iturrioz eta Altzibar auzoetan eraikitako hiruki formako

etxebizitza poligonoak aipatu behar dira. Azken hauek, familia bakarreko txalet eredutik aldendu,

eta dentsifikazio handiko guneak bihurtu ziren, klase sozial apalagoko jendearen harrera eremu

izan  zirelarik.  Era  berean,  Elizalde  eta  Altzibar  auzo  erreferentzialen  baitako  hiri-hazkundea

eman zen batez ere (PIÑEIRO, 1982:217- 305).
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Oreretari  dagokionez, 1960 eta 1975 artean Gipuzkoako biztanleria hazkuntza handienetarikoa

jasan zuen herria izan zen, 18.642 biztanletik 46.329 biztanletara pasaraziz. Hazkuntza horren

arrazoi nagusia etorkin kopurua izan zen, biztanleriaren %148,52-ko hazkuntza suposatu zuena.

Oreretako Plan Orokorra 1954.urtean idatzia izan zen, Euskal Herriko eremu industrial-urbano

handiena  zenean  iada.  Industria  zentro  nagusienetarikoa  izateak  eta  hazkuntza  demografiko

ikaragarriak, auzo berriak sortzeko beharra azalerazi zuen, eraikuntza masiboa eman zelarik aldiri

ezberdinen eraikuntzarekin; Iztieta (1.466 etxebizitza), Galtzaraborda (1.250 etxeb.), Gabierrota

(610 etxeb.)  eta  Morronguilleta  (280 etxeb.).  1970an,  soilik  Iztieta  eta  Galtzaraborda  auzoek

Orereta osoko biztanleriaren %38,20a suposatzen zuten. 1970etik aurrera, Agustinas, Capuchinos

(435 etxebizitza) eta Beraun auzoak denbora errekor batean eraiki ziren. Capuchinoseko aldiria,

EDICON S.A.-k bultzatutako proiektua, 16 pisuko 13 etxe-orratzek osatu zuten, 900 etxebizitza

eraikiz  guztira.  Beraunek  ordea,   marka  posible  guztiak  hautsi  zituen.  1970.hamarkada

bukaerarako, 2.100 etxebizitza izan ziren eraikiak zoru urbano berdinean, izugarrizko biztanle

dentsitate handia sortuz (URANGA, 2012:47-52).

Eraikuntza fase honek, ondorio asko sorrarazi zituen eremuan. Zerbitzu eta hornidura faltak eta

dentsitate  izugarriak,  bizi  kalitate  kaxkarra  eragin  zuen,  eta  besteak  beste,  horretan  eragina

daukan eremu berdeen  plana  ez  zen  errespetatua  izan  -gogoratu  Atenaseko Karta-.  Izan  ere,

Gipuzkoako  Hiri-Antolamendurako  Herrialdeko  Planaren  arabera,  Oreretak bere  biztanleria

kopurua  kontuan  hartuta  715.980  m2-ko  espazio  berdeak  behar  zituen.  1970.urtean  ordea,

Oreretak soilik kopuru horren %5 soilik betetzen zuen, espazio libre eta kirolerako espazio falta

izugarria erakusten zuelarik (LEGARISTI OROZ, 1987:309-312).

Pasaiari  dagokionez,  1974.urtean  bertako  HAPOren  berrikusketa  burutu  zen.  Lau  eremu

nagusitan banatu zen; Pasai San Pedro, Pasai Donibane, Pasai-Antxo eta Trintxerpe. Azken bi

hauek,  Donostiako  Ekialdeko  auzoekin  harreman  zuzena  mantentzen  zuten,  hiri-antolamendu

prozesuaren baitan ibilbide antzekoa jasan baitzuten.  Batez  ere,  Trintxerpe auzoan jarriko da

arreta,  izan ere, Pasaiari  dagokion auzorik proletarizatuena izan zen,  etorkin kopuru handiena

jasan  zuena,  eta  Pasaiako  Portuarekin  harreman  industrial  handiena  izan  zuena.  1952.urtetik

aurrera bakailaoaren arrantza egonkortu egiten da Terranovako inguruetan, eta garai oparoak dira

arrantzaren industriarako. Trintxerperi garai hartan, dolarraren hiria edota Galiziako bosgarren

probintzia  deitzen zioten bertakoek. Txintxerpen enpresa familiar asko ezarri ziren hamarkada

hartan  eta  hurrengoan.  Auzoak  jasan  zuen  etorkin  kopuru  handia  -gazteak  gehienak-  izaera

partikular batengatik nabarmendu ziren; laneko jardun luze eta amaigabeak jasateko prestutasun,

gaitasun eta ez kexatzeko ohituragatik. Atseden ordurik gabeko lana izaten zen gehienetan, eta
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erregimena bultzatu zuen sakrifizioaren irudiaren bueltan ulertu beharra dago. Izan ere, ezaugarri

hauek, frankismoaren lan ideologiko eta sozialaren erakusle dira, hala nola hezkuntzan izandako

paperarenak (HIDALGO & GARCÍA-ORELLÁN, 2014:39-43).  Dolarraren hiriaren deitura ez

zen kasualidadea, izan ere, bertako enpresek -langileek ez bezela- irabazi handiak izan zituzten

60.hamarkadako  urrezko  garaiarengatik.  Pasaiako  Portuko  arrantzarentzat  urte  oparoak  izan

ziren,  legatzaren  eta  bakailaoaren  komertzioa  oso  erritmo  onean  hazi  baitzen.  Adibide  bat

aipatzearren,  1967an 96 ontzi  eta 2561 tripulante atera ziren portutik bakailaoaren arrantzara,

120.000 kamioi  pasatzen  ziren  Pasaiako Portutik  urtean  eta  San Juan faktorian  800 langilek

egiten zuten lan, emakumeak gehiengoa (TOLOSA, 2000: 363-382). Aipatzearren, Trintxerpeko

portuaren  inguruan ere,  emakumeen presentzia  garrantzitsua izan zen.  Emakumeen arrantzale

taldeak baziren, eta  60.hamarkada erdialdera arte iraungo zuten kooperatiba txikiak ere existitzen

ziren (GARCÍA-ORELLÁN, 2016:376).

Emakumeak  portuan.

Altza.info-tik hartuta
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Hala ere, esan bezala, egoera on hura soilik irabaziak atera ahal izan zituztenentzako izan zen.

Pasaiako  Portuko  egoera  laborala  ere  ez  zen  batere  erreza  izan  60.hamarkadaren  baitan

langileriarentzat.  Gaztetxoenak  erabiltzen  zituzten  itsasontzietako  galdaretan  lan  egiteko,  eta

euren gorputzak oraindik garatuegiak ez zeudela aprobetxatuz, gau osoan zehar egiten zuten lan.

Ontziolako  jabeek  ontziak  itsasoratzeko  zuten  presak  bultzatuta,  askotan  gazte  hauek  trapu

bustietan bilduta bidaltzen zituzten lanera, 1.000 pezeta irabaztearen truke43, garai hartarako diru

kantitate nahiko xamarra zelarik (GARCIA ORELLAN, 2013: 304). Izan ere, 1950.hamarkadan

jaiotako generazioa, hamalau urterekin hasi ohi zen lanean, eta oro har, gizarte hartan onartua

zegoen arau sozial bat zen, esfortzuaren eta bizirauteko ahaleginek bultzatuta. Arlo laboralean, ez

ziren  sindikatu  libre  eta  pluralak  existitzen,  Sindikatu  Bertikalaren  agintean  zegoen  dena,

kapitalaren  eta  lanaren  arteko  harreman  armoniatsu  baten  begiradapean  jarduten  zuena.  Urte

hauetan  (1960)  ez  zen  erantzun  politikorik  izan  Pasaiako  inguruan  (GARCÍA-ORELLÁN,

2016:556-558).

40  eta  50.hamarkadan  Trintxerpera  iritsi  ziren  gazteek,  egoera  sozial  zaila  jasan  zuten

60.hamarkadaren  bukaeran.  Sufritzen  zuten  egoera  sozialaren  ondorioz,  ondoeza,  afixia

sentimendua edota ezegonkortasuna oso ohikoak egin ziren, eta  babes emozional berria bilatu

behar izan zuten, aisian, janzkeran eta jarrera arau berrietan nabarmendu zena  (REDDY, 2001:

128). Erregimenaren irekierak frantsesen eragina indartu zuen eremuan, eta elikadura ohiturak ere

aldatu  ziren,  barazki  mota  ezberdinak  sartuz  dietetan,  edota  janzkeran  praka  bakeroaren

sozializazio momentua emanez. Orokorrean, gazteenen artean kultura eta ohitura aldaketa garaia

zen,  kontestu  mundialak  eta  hurbilenekoak  ere  eraginda.  Donostian,  lehen  diskotekek  bere

agerpena egin zuten, eta mundu ikuskera eta babes emozional horren helduleku bihurtu ziren. Ku

diskotekak fama handia irabazi zuen, periferiako jendea ere bertaratzen zelarik (HIDALGO &

GARCÍA-ORELLÁN, 2014:44-47).

Urte  batzuk  geroago,  1973ko  krisiak  gogor  kolpatu  zuen  arrantzaren  sektorea,  petroleoaren

prezioaren gorakadaren erruz.  Aurreko hamarkadetan etorritako Galiziako etorkinek jada hiru

generazio zituzten inguruetan, eta ordutik aurrera, hauen ondorengoek arrantza sektorea utzi egin

zuten,  eta  oraindik  proletarizazio  prozesuak  gogorrago  kolpatu  zituen  etorkin  portugesek

ordezkatu zituzten euren lanak (GARCÍA-ORELLÁN, 2016:385). 1980.urtearen bueltan, portuak

ekoizteari utzi zion eta inportazioetan espezializatu zen, bere jardunaren %80 bideratzen zuelarik

ariketara horretara.

43 1973.urtean 12 orduko lan ordutegia zegoen, behartuak baitziren ohiko 8 orduez gain beste 4 ordu extrak 
sartzera. Orduko 165 pezta eta 210 pezta artean irabazi zitekeen portuko lanetan.
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Donostiako eremuan zentratuz, Altza, Intxaurrondo, Herrera eta Bidebieta bezelako auzoak dira

guretzat interesgarriak.  Donostiako Ekialdean eman zen zabalpen prozesurik handiena;  Altza,

Bidebieta,  Intxaurrondo  eta  Herrera bezalako  auzoek,  arazo  handiak  izango  zituzten,

marjinazioan oinarritutako praktika jasan behar izan zutelarik. Orokorrean, Donostiaren hazkunde

azkarrak  arazo  handiak  utzi  zituen  agerian.  Autopistaren  eragina  aipatu  beharra  dago,  eremu

honetako zabalpen urbanistikoa oztopatu baitzuen, eta Larratxo, Herrera eta Bidebietako auzoak

erdibitu  zituen.  Zoru urbanistiko handia jarri  zen eskuragarri  baina behar  zenerako oso gutxi

eraiki zen eta espekulazioari esker etxebizitzen garestitze handia eman zen. Bestetik, hirigune

osoan horniduraren arloan homogeneotasun falta  handia zegoen,  hirigunearen eta  periferiaren

hazkundea modu irregular eta kaotikoan eman baitzen. Hortaz, dualidade bereizgarri bat ezarri

zen hiriko auzo tradizionaletan: alde batetik,  burgesiarentzako bizitokia baldintza topografiko,

hornidura eta paisaia egokiak ziren eremuan, eta bestetik, langileen bizitokiak, hornidura kaxkar,

espazio  falta  eta  eremu  kutsakor,  degradatu  eta  suburbialez  osatuta  (CALVO  SÁNCHEZ,

1983:244). Lan honetan azken hauen inguruan burutuko dugu lanketa.

Gogora ekarri behar da, Etxebizitza Ministerioak bultzatutako lehen etxebizitza poligonoetako

bat Intxaurrondo auzokoa izan zela 1968an, 3.900 etxebizitza berri, aipatutako autopista gaineko

zubi urbanizatua eta hornidura zein zerbitzu ezberdinak kokatu zituelarik bertan. Aldaketa basatia

ordea,  gainontzeko  auzoetan  eman  zen.  Altza,  Herrera  eta  Bidebieta auzoei  dagokienez,

60.hamarkada hasi baino lehenago hiru nukleo urbanistiko sortu ziren, Donostia-Pasaia industria

ardatza sortuz. Besteak beste, HAPO berria onartu baina lehenago, 250 eraikuntza lizentzia eman

ziren eremuotan, industriak etxebizitza eskaria izugarri igo baitzuen, eta 1940tik 1960ra bitartean,

12.000  biztanletik  20.000  izatera  pasatu  zen  (CALVO  SÁNCHEZ,  1983:206).  Orokorrean,

dentsitate  altuko  etxebizitzen  erabilera  basatiak  paisaia  suburbial  kaotikoa  eragin  zuen  auzo

hauetan,  muga  topografiko  eta  espazialak  kontuan  izan  gabe.  Honek,  beharrezko  espazioa

erabiltzetik urrun, pisu askotako goranzko eraikiera sustatu zen, eta habitat urbano duin baterako

aukera guztiak errefuxatu ziren (CALVO SÁNCHEZ, 1983:256).
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ALDIRIEN GARAPEN DOMOGRAFIKOA

Hemendik hartua: CAÑAMERO, 1990:83 orrialdea.

Bidebietako eremua urbanizatzeko, Fausto Gaiztarrok -lurzoruaren jabe handiena izateaz gain

promotore gisa ere jarduten zuenak- Baldarzar higiezinen enpresa sortu zuen.  60.hamarkadan

eraikitako beste Plan Partzialekin alderatuz, Bidebieta eraiki zuen Plan Partziala ezberdina izan

zen. Zuhaitzez osatutako ingurune berdeekin apaindu nahi izan zen ingurua. Horren helburua,

bertan bizi zen jendeak lekuarekiko pertenentzia sentimendu bat garatzea zen, afektibitate maila

igotzea  hain  zuzen  ere,  CAÑAMEROren  esanetan  (1990:104).  Bidebieta,  Altza  eta  Herrera

artean, aldiri ezberdinak sortuko dira 60.hamarkadaren baitan. Horietako bat, La Paz-eko aldiria

zen. 12 apostuluak ezizenez ezagutzen diren 12 etxe orratzengatik egin zen ezaguna, eta 1967an

onartutako Plan Partzialaren bidez, urbanizaziorako obrak hasi ziren 1968an. Obra hauek, Moyua

S.A. enpresak burutu zituen, eskualdeko ezagunenetarikoak, eta urteak eman zituzten eremu hau

eraikitzeko. Beste poligono garrantzitsu bat  Altza-Bidebieta izenez ezagutzera eman zena izan

zen.  Portuaren  eta  zabalpen  industrialaren  erdigunean  egon  arren,  Gaiztarro  promotorak

kalitatezko eraikuntzarako irla  gisa  kalifikatu  zuen  eremuaren  zati  bat,  pisu  askotariko  dorre

erraldoiak  eraiki  zituztelarik,  sei-zazpi  pisuko  etxebizitza  blokeekin  batera.  Bidebietako  plan

partzialaren eredu berdina jarraitu zuela esan dezakegu (CALVO SáNCHEZ, 1983:255). Bi aldiri

hauek, 1967an eta 1975an eraikitakoak, 1962ko HAPOren aipatutako planifikazio ezaren ondorio

izan ziren. La Paz iniziatiba publikoko auzoa izan zen, Bidebieta berriz, pribatukoa. Periferiako

auzoetako  eraikuntza  hazkunde  azkarra  suposatu  zuen,  etxebizitza  berrien  eraikierarekin  eta

prezioen igoera nabarmen batekin ere, nahiz eta hauen kalitatea, La Pazen kasuan, juxtu kontrako

lerroan zegoen, maila oso kaxkarrekoa baitzen.

1962Ko HAPOn aurreikusitako 35 aldirietatik 32 eraiki ziren, eta horietatik soilik bik bete zuten

aurreikusitako plana. Espekulazioak eta eskari altuak, prezioen igoera suposatu zuen eta jardun

monopolistikoa nagusitu zen. Horrek, hiriaren garapena eta zabalketa haranetan egitera behartu
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zituen sektore proletarizatuenak, Altza, Amara Berri, Loiola-Martutene, Egia eta Intxaurrondoko

kasuen  erakusten  duten  moduan.  Hala  ere,  hasierako  baldintzak  ezberdinak  ziren  eremu

bakoitzean.  Egian  eta  Altzan  adibidez,  dentsifikatutako  eremua  izaki,  eraikitako  etxebizitza

kopurua baxuagoa izan zen (SÁEZ GARCíA & PIÑEIRO, 2017: 198-199).

Hazkunde  demografikoaren  aldetik,  Ekialdeko  ardatzean  eremu  ezberdinak  ezberdintzen  ditu

Cañamerok hazkunde mota eta abiadura kontuan izanik:

El primera de ellos es la relación directa entre el  proceso de crecimiento urbano y el  crecimiento
demográfico. En este sentido queda clara la relación existente en la zona A (lntxaurrondo, Herrera,
Bidebieta)  con  las  construcciones  de  las  barriadas,  hasta  1970.  Con posterioridad,  la  nueva etapa
constructiva continuando las barriadas pre-existentes, se aprecia en el lento crecimiento de los últimos
años. La zona B, correspondiente a los barrios situados junto a la carretera a Pasajes de San Pedro,
muestra  tres  etapas  demográficas  bien  diferentes.  La  primera,  hasta  1966,  de  estancamiento
demográfico, continuada por un rápido crecimiento, tras la construcción del barrio de La Paz, para
continuarse, en años posteriores con un ritmo menor, con la ocupación de los espacios intermedios
entre esta zona y Azkuene.  La zona C (Alza) muestra desde 1950 un crecimiento ininterrumpido,
alcanzándose los mayores indices de crecimiento a partir de 1970, coincidiendo con el proceso de
ocupación  intensiva  del  suelo  urbano.  La  zona  D,  correspondiente  a  la  zona  Oleta-Buena  Vista-
Molinao, tras la construcción de algunas barriadas en los anos sesenta, inicia un declive demográfico.
Algo  idéntico  ocurre  en  la  zona  de  Sarrueta,  zona  E,  al  coincidir  su  mayor  crecimiento  con  la
edificación de barriadas a mediados de los años cincuenta, manteniendo hasta 1980 el mismo volumen
demográfico, iniciando con posterioridad un apreciado retroceso. (CAÑAMERO, 1987:368)

Beraz,  Altzaren  eta  inguruko  aldierien  baitan  hazkunde  demografiko  jarraikor  bat  eman  zen

70.hamarkada  erdialderarte.  Jarraian  ikusiko  dugu  horrek  Altzan  izandako  ondorioak  eta

gertakizunak  zeintzuk  izan  ziren.  Auzi  demografikoan  sakontzeko  Urkidiren  testua44

gomendagarria  da.  Orokorrean  Ekialdeko eremuarekin  bukatzeko,  langabezi  tasa  errepasatzea

interesgarria  deritzot,  batez  ere  jende  gaztearen  artean  nabarmenduko  zena.  Gazte  taldeen

hazkunde  nabarmena  eman  zen  1970.hamarkadan,  eta  gazteek  zuten  kualifikazio  txikiak  eta

euren lehen lan esperientziak zirela kontuan izanda, langabeziak tasa altuak izan zituen. Altza

nabarmentzen  da  auzo  guztien  gainetik, aktibitate  tasa  %34koa  zelarik.  Bestetik,  ikasketen

utzikeriak papel garrantzitsua jokatzen zuen, izan ere, Altzako biztanleriaren %9ak soilik zituen

Formakuntza Profesionaleko edota BUP-eko ikasketak (CAÑAMERO ,1987:377).

44 Eskuragarri hemen: http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur19/19urkidi/19urkidi.htm
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Herrerako Renfe estazioaren lurpeko igarobidea, jai egun batean. 1960.urte inguruan. Altza.info-

tik hartuta.

2.10.4.Altza auzoa

Altzari dagokionean,  Donostialdeako  Ekialdeko  ardatzeko  gunerik  dentsifikatu  eta

proletarizatuena dela esan daiteke. Dentsifikazio ratio handiena, aldiri eta etxebizitza poligono

kaxkarrenak eta hornidura eta zerbitzu eskasiaren adibide izan zen Altza 1960 eta 1980 artean.

Pasaiako badia inguratzen duten muino batean kokatzen da, bere magalak okupatuz. Donostiako

auzorik ekialdekoena da, Pasaia eta Errenteria artean kokatzen dena. Bere okupazio progresiboak,

iparraldeko, ekialdeko eta mendebaldeko magalak bete ditu, n-1 errepidearen eta Txingudi eta

Molinao aldirien alboan (SÁEZ GARCÍA & PIÑEIRO, 2017: 208).
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50.hamarkada arte auzoak oso hazkunde motela jasan zuen. Etxebizitza merkeak eta material

kaxkarrez egindakoak ziren nagusi, eta egoera topoekologiko desegoki baten gainean eraiki eta

hazi zen, batez ere, malden ertzetan. Komertzio txikiak, fabrika ertainak eta tailerrak ziren nagusi

Herrera  inguruan,  eta  Buenavista  aldean,  industria  eta  biltegiak  eraiki  ziren,  portuaren

gertutasunak bultzatuta. 60.hamarkadatik aurrera, hazkunde demografiko handia izan zen auzoan,

milaka  langile  etorri  zirelarik  nekazal  eremutik  Donostialdeara  lan  eta  bizi  duin  baten  bila.

Egoera horretan, Altzak izugarrizko hazkuntza izan zuen, etxebizitzen eraikieran nabaritu zena,

besteak beste, Santa Barbara, Roteta, Los Boscos, Arriberri edota Arrizar bezelako aldiri berrien

eraikieran  sintetizatu  zena.  Beste  kasuetan  aipatu  den  bezala,  1962ko  HAPOk  zein  bertatik

garatutako  Plan  Partzialek  ez  zuten  onurarik  ekarri  auzora,  eta  orokorrean,  biztanleria  eta

etxebizitza kopuruak izugarri hazi baziren ere, bizi kalitateak bere punturik ahulenean jarraitzen

zuen.

Altzaren inguruan analisi eta hausnarketa sakonagoak emango dira MAL honen atal praktikoan,

non  Altzako  kasuaren  azterketa  planteamendu  xume  bat  garatuko  den.  Altzaren  inguruko

testuinguru historikoa, datu eta ezaugarri zehatzen kontakizuna eta material oralarekin osatutako

analisia mahaigaineratuko da bertan.

2.10.5. Langile antolakuntzaren zantzuak

Gaiaren egungo egoera osoan zehar, nabarmendu da langileriak auzo proletarioetan garai hartan

jasan  zituen  bizi  baldintza  kaxkarrak  eta  pobrezia  estrukturala.  Fenomeno  sozial  hori  ordea,

kontestu politiko jakin batean eman zen, eta Frankismoaren amaierarekin batera, aukera batzuk

agertu ziren desjabetuta zegoen biztanleriaren zatiak euren eskubide sozialen alde zerbait egin

zezan. Eta hein handi batean, hala izan zen. Langileriak bere eskura zeuden borroka mekanismo

ezberdinak jarri  zituen martxan,  modu espontaneoan eta  tokiko errealitatetik  abiatuz,  hau da,

maila mikrotik abiatuz, auzotik, herrietatik. Ordura arte Frankismo garaian erresistentzia maila

baxua izan zen oro har herri eta auzoetan, modu zurrunean eta antolakuntza gaitasun handiak

zituen talde edota erakunde ezberdinak kenduta. Batez ere auzoetan langileriak bizi zuen egoera

soziala aldatzeko xedez, auzo elkarte, guraso elkarte, bizilagunen taldeak edota antzeko tokiko

erakundeak sortzen hasi ziren, bizi baldintzen aldeko borroka bat abiaraztea helburu zutenak.

BORDETAS JIMÉNEZek (2012) bere lanean tarte handia eskaintzen die auzoetan sortu ziren

talde edo herri-ekimen ezberdinei. Madrilgo auzo mugimenduez hitze giten duenean (2012:53),

argitzen  du  mugimendu  berri  hauek  iraganeko  sustrai  estrukturaletatik  at  eratzen  direla,  eta

kulturalki  mugimendu  sakonagoak  zirela  adierazten  du,  sare  sozialak  eta  auzoko  harreman

komunitarioak  sortzeko  egiten  zituzten  ahaleginak  medio.   Besteak  beste,  Bordetasen  iritziz
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bizilagunen antolakuntzak hiriaren konfigurazioan izan zezakeen eraginaz hauspotutako taldeak

izan ziren, bere antolakuntza formak, nahiz eta langileriaren, hots, proletariotzaren berehalako

beharrak  asetzeko  planteamendu  bat  izan  zezakeen,  mugimendu  interklasistatzat  jotzen  ditu

Bordetasek, auzo mailako interes defentsa burutzen baitzen, jakinda auzoetan klase ezberdinen

izan bazirela.

Testuinguru  honetan,  azaldu  moduan,  kolektibo  kontzientziatu  eta  antolatuek  euren  miseria

antolakuntzaren bidez kanalizatu zuten, 60.hamarkada bukaeran eta 70.hamarkadan mugimendu

ezberdinetan antolatu zirelarik, hein handi batean, ezkerreko alderdi eta klase sindikatuei esker.

Beste jende askok ordea, miseria eta amorrua ekimen ilegaletan kanalizatu zuen, delikuentzian

oinarritutako jarduna burutuz (LÓPEZ SIMÓN, 2018:192). Bizilagunen mugimenduen eta auzo

elkarteen  sorrera  1964ko  Elkarteen  Legearen  lorpenaren  ondorioz  ematen  da.  Mugimendu

antifrankista 1969ko salbuespen egoeratik45 berreskuratzen ari zen garai hartan hain zuzen ere

(BORDETAS JIMÉNEZ, 2012:55 eta 462).

1978an Iruñeako alde zaharrean Bizilagunen Elkarteak egindako protesta.

45 Salbuespen egoeraren ezarpena, BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1969-98
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Bilboko kasuan, auzo berrietako populazioak zenbait kezka azalarazi zituen heldu eta gutxira.

Alokairua,  garraio  kaxkarraren  prezioa,  eta  orokorrean  bizi  baldintzak  ziren  neurrirako

garestiegiak zirela uste zuten bizilagunek, eta protestak izan ziren, ezinegona nabarmendu zelarik

(CASTRILLO, 2007:60). Honen ondorioetako bat, 1964ko Elkarte Legea aprobetxatuz, 1968an

sortu zen Otxarkoagako Familien Elkartea izan zen46. Nabarmentzekoa da urte hauetako Auzo

Elkarte  ezberdinen  sorrera  eta  antolakuntza  bateratuari  ekiteko  gaitasuna.  Horren  adibide  da,

1967an  Errekalde  Berriko  Familien  Elkarteak,  Arangoitiko  Danok  Bat  Elkarteak,  Zurbaran-

Trauko-ko  Gure  Etxeak,  Deustuko  Elkarteak,  Peña-Zamakolakoak,  San  Adrianeko  Hilotza

mutualitate  eta  Aurreikuspen  Sozialeko  Elkarteak  eta  Iralako  zein  Santutxuko  Bizilagunen

Elkarteak  Bilboko  Udalari  eginiko  eskakizun  bateratu  eta  zuzena,  euren  bizilagunen  egoera

kaxkarrez kexatuz. Auzo hauek ere, bere egiten zituzten periferiako auzoen eskakizunak, eta hala,

batasun  organizatibo  bat  sortu  zen  elkarte  hauen  artean  lehen  aldiz  hamarkada  askotan

(BORDETAS JIMÉNEZ, 2012:467).

Gure ikergaiari dagokionez, Donostialdean ere auzo elkarteen berri izan zen garai hartan. Euskal

Herriko adibideak aztertu diren atalean azpimarratu da 60.hamarkadatik aurrera Frankiasmoaren

irekierarekin eta ondorengo urteetako krisi murgilketaren erruz, mugimendu ezkertiar ezberdinek

euren  agerpena  egin  zutela,  eta  Donostiako  kasuan  ere  ikusi  dugu  istiluak  eta  protestak

egunerokoan txertatuta zeuden pasarteak zirela. Gure ikerketa objektuan zentratuz, Altzan Auzo

Elkarteek izandako eragina ere nabarmendu behar da.  Gogora ekarriz, 1964ko Elkarteen

Legetik sortu zirela Auzo Elkarteak, hauen agerpena 60.hamarkada bukaeran eta 70.hamarkadan

zehar burutu zen batez ere. Elkarte hauen legalitatea Gobernadore Zibilaren eskuetan zegoen eta

urtero  dokumentuen  aktualizazio  tramitea  zein  zuzendaritza  batzordearen  tramiteak  burutzera

behartuta zeuden. Haatik, elkarte hauek nagusiki periferian sortu izana ez zen kasualitatea izan.

Egoera  urbanistikoak  eta  proletarizazio  prozesuak  -besteak  beste,  bizi  kalitatearen  pobretzea-

antolatzera bultzatu zituen bizilagunak, eta auzoetako problematika ezberdinen aurrean borroka

ezberdinak  planteatu  zituzten,  auzoaren  hobekuntza  orokorraren  alde  eta  autoantolakuntza

oinarri. Manifestazioak, komunikatuak edota prozesu judizialak elkarte hauen eguneroko jarduna

bihurtu  ziren.  Haurtzaindegiak,  alfabetizazio  kurtsoak,  euskera  edo  informazio  sexuala  ziren

jorratu ohi zituzten gaietako batzuk. Kontestu horretan, 70.hamarkadan Altzako Larratxo auzoa

sortu zen, eta Larratxoko auzo elkartea, 1977an (APALATEGI ERBITI, 2013:161-170). 1978ko

urtarrilak  18ko  egin  egunkariari  begirada  bat  bota  ezkero,  Altza  inguruan  auzo  elkarteek

burututako  eskakizun  zerrenda  atzeman  daiteke,  “urge  una  tenencia  de  alcaldía  en  alza”

izenpean:

46 http://www.otxarkoaga.com/afo/historia-de-la-afo/ Consultada el 17 de marzo de 2014
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 Estos días últimos se han recogido las respuestas de las Asociaciones de Vecinos de Herrera y de
Larratxo. Hoy le toca a la Asociación de Vecinos de Alza. 1. Solucionar los accesos de Alza con la
carretera general  y con la “variante”.  2.  Urge la iniciación de las obras  del  Instituto nacional,  del
Colegio Público de E.G.B. (Arriberri), Parvulario y Guardería en Arriberri, Parvulario y guardería en
Larratxo. 3. Decisión urgente y definitiva sobre el Caserío Casares. Presenta peligro por su mal estado
de conservación. 4. Tenencia de Alcaldía en Alza, regida por vecinos de Altza, con plena autonomía.
Además,  el  arreglo  de  la  carretera  de  bajada  hacia  Martutene,  creación  de nuevo Ambulatorio,  y
mejoras  en  la  Urbanización  de  Roteta  y  Picabea:  terminar  la  urbanización  de  Roteta  y  Picabea;
terminar  la  urbanización  de  Santa  Bárbara  y  Oleta;  completar  el  camino  vecinal  de  Arriberri  a
Molinao; camino vecinal de Arriberri a Lorete; bajada de agua a Lorete. Cubrir el frontón de Altza;
eliminar la perrera,  solucionar la Granja Sarasola; Mejor señalización en la carretera Nacional con
respecto a Altza; zonas deportivas, centros para la juventud, centro cívico-cultural para la zona; lugares
de  juegos  para  niños  y  espacios  seguros  para  ancianos.  (Egin,  1978ko  Urtarrilak  18,  Leioako
Campuseko Euskal Herriko prentsa digitalizatutako funtsean ikuskatua).

Beraz, ikusi dezakegu auzo elkarteek zein gai eta problematika jorratzen zituzten garai hartan,

oro har planteamendu urbanistikoaren kaos eta horniketa faltarekin zerikusia duten aferak dira,

eta nolabait planteatutako kaosaren aurrean altxa zen erresistentzia baten irudikapenak izan ziren,

antolakuntza forma berri baten hasiera. Hezkuntza eta alor soziokulturalean ere garrantzia handia

hartu zuen alfabetatzearen auziak. Alfabetatugabeen datuak argigarriak ziren inguruotan: Santa

Barbaran %11,6-koa zen alfabetatugabea 1960an 15 urte baino zaharragoen artean,  nahiz eta

Rotetan eta inguruetan %8,5 ingurura jaitsi zen 1965.urterako. Bestetik, ariketa sozial ezberdinek

izugarrizko erronka itzela  zuten  garai  hartan,  bertako biztanleek  ez  baitzuten  bizitza  sozialik

burutzen  Altzan,  periferiako  auzo  eta  aldiriak  lo-hiriguneak  bihurtu  zirelarik.  Altza  inguruko

aldirietatik soilik biztanleria aktiboaren %5,6k jorratzen zuen bere jarduna bertan. Aldiz, eremuko

biztanleriaren ia %40a zen Donostian garatzen zuena bere aktibitatea (CAÑAMERO 1990:88-

89).  Auzo  elkarteen  inguruan  gehiago  sakontzeko,  BORDETAS  JIMÉNEZen  (2012)  lana

gomendagarria da ere aspektu honetan, atal batzuetan gai hau lantzen baitu.
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3.Iturrien egungo egoeraren errepasoa

Atal hau garatzeko, era ezberdinetako iturri eta teknikak jarri nahi dira abian, Ikerketa garatzeko

ahalik eta informazio eta prozesu egokiena marrazteko xedearekin,  beharrezkoa zaigu iturrien

egungo egoerari errepaso orokor bat ematea. Lan honi dagokionez, eta etorkizuneko ikerketa bati

begira, marko teorikoa diziplinartekoa izan arren, praktika metodologiko historikoa erabiliko da

ikerketa burutzeko.

Iturriei dagokienez,  aurrez  markatutako  helburu  ezberdinetarako  euskarri  anitzak  erabiltzea

planteatzen da.  Pisu gehien hartuko duten euskarriak Udal Artxibategiak izango dira. Izan ere,

udal artxibategietan gure gaian sakontzeko material erabilgarria aurkitu dezakegu, eta informazio

iturri erraz eta errentagarriak dira. Eskualdeko udal artxibategien egoera zaila dela esan dezakegu

momentu honetan, izan ere Covid-19 birusak sortutako pandemia globalaren ondorioz, gehienak

itxita  daude edota  burokrazia  tramite  amaigabeak egin behar  dira  bertaratzeko.  Gure kasuan,

batez  ere  Donostialdeako auzi  urbanistikoa  ikertzeko Donostiako Udaleko Artxiboko  Artxibo

Historikoa ikuskatuko da. Honakoa da gaur egun udal artxibategi historikoen egoera:

 Donostiako udal artxibategia: Donostiako Udal Artxiboak 1813tik aurrera sortu eta jaso

diren agiri eta materiala bildu, antolatu, gorde eta zabaltzen du. Urte horretatik aurrera ekiteko

arrazoia 1813.urteko Abuztuaren 31ean hiriak jasan zuen sutea da, non dokumentazio historiko

guztia galdu egin zen. Gaur egun, artxiboak 1.725 bat metro lineal hartzen ditu, udalaren arabera.

Donostiari dagokionez, udal artxibategira in situ joateko aukera dago egoera normalizatuetan, eta

online  bidezko  sarbidea  ere  badauka,  nahiz  eta  materiala  mugatuta  dagoen  lege  ezberdinen

arabera.  Bertan  material  ugari  aurkitu  dezakegu,  hala  nola  espediente  ezberdinak,  obren

esleipena,  dokumentazioak,  planoak,  eta  gainontzeko  material  historiko  anitza.  Oro  har,

ikuskatzeko eskaera bat egin ezkero, ez dago arazorik artxibora heltzeko. Hala ere, Covid-19aren

egoera berezia dela eta, artxibategiak itxita jarraitzen du eta behaketa guztiak online bidez burutu

behar dira egun.

 Pasaiako  udal  artxibategia: Pasaiako  udal  artxibategiari  dagokionez,  udaleko

webgunearen  bidez  hainbat  dokumentu  ezberdinetara  iritsi  daiteke,  kudeaketa  planak,

hirigintzaren arloko dokumentuak,  jardun politiko-instituzionalaren datuak etab.  Bestetik,  arlo

ekonomikoari dagokionez ere, https://www.pasaia.eus/eu/bilaketa-historikoa helbidean arlo horri

lotutako bilaketak egin daitezke online bidez. Nabarmendu behar da hala ere, artxiboa behar den

moduan  ikuskatzeko  bertaratu  egin  beharko  litzakeela,  eta  egun,  ez  direla  osasun baldintzak
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ematen hori egiteko. Besteak beste, Pasaiako lau auzoetako informazioa biltzeko aukera dago

hemen (Pasaia Antxo, Pasai Donibane, Pasai San Juan eta Trintxerpe).

 Oreretako  udal  artxibategia:  Oreretako  udalak  artxibategi  historiko  mardula  du  eta

zuzenean udaleko webgunetik  sartu daiteke  gaitegira:  https://errenteria.eus/herria/udal-artxibo-

historikoa/.  1273.urteko artxiboetatik  XX.mende erdialderako materiala  biltzen  da  bertan,  eta

hein  handi  batean  digitalizatuta  dago  Dokuklik  atariaren  bitartez.  Gure  kasuan,  A  sailetik

5.Hauteskundeak,  6. Ordenantzak eta Araudiak, 15. Hilerriak  puntuak dira interesgarrienak. B

sailean berriz, 3. Ekitaldi publikoak, 4.Estatistika, 5. Instrukzio publikoak dira gure interesekoak.

C  sailari  dagokionez,  1.Aurrekontuak  eta  D  ataleko  1. Kaleen  lerrokadura  eta  aldaketa,

2.Saneamendua eta estolderia, 3.Eraikin publikoak, 4.Eraikin pribatuak,  eta  5. Errepideak eta

bideak izango dira behatu beharrekoak.

 Lezoko  udal  artxibategia:  Lezoko  udalari  dagokionez,  atari  berezi  bat  dauka  artxibo

historikoen  inguruan:  https://artxiboa.lezo.eus/.  Bertan,  urte  ezberdinetako  materiala  ikuskatu

dezakegu, besteak beste:  Argazki zaharrak, Bideoak, Dokumentuak, Audioak, Artikuluak  edota

Liburuak.  Presentzialki  ezinezkoa  denez  bertaratzea  momentuz,  webguneko  materialarekin

moldatu beharko da.

 Oiartzungo udal artxibategia: Oiartzuneko udalari  dagokionez,  bere webgunetik sartuz

gero,  https://www.oiartzun.eus/,  Sailak atalean Fondo Historikoa deritzon atala dago, eta bertan

klikatu ezkero, Dokuklik plataforman agertzen zara. Bertan, erregistro bidez edota baimen bidez,

artxibora sarrera lortu daiteke, eta bertan dagoen informazio digitalizatu guztia ustiatu.

Bestalde, beste udal datu batzuk ere eskuragarriak egon daitezke gure ikerketa objektua garatzeko

eta hortaz, komenigarria da hauei ere erreparatzea. Besteak beste, informazio ezberdina aurkitu

dezakegu ondorengo ataletan:

 Lizentzia munizipalak: Aurrez aipatutako udaletan eskuragarri dagoen informazioa da, eta

udalak  emandako  baimen  edota  esleipen  ezberdinen  berri  ematen  digu.  Gehienetan  lursailen

salerosketarekin edota hirigintzako obrarekin dute zerikusia.

 Obra  publikoak:  Udalek  aurrera  eramandako  obra  publikoen  jakintza  eskuratzea  ere

interesgarria da jakiteko non, noiz eta nola eraiki ziren etxebizitzak, parkeak, gune industrialak

edota bestelako azpiegiturak. Udalen webguneetan eskuragarri daude orokorrean.

 Udal, Foru edo estatuko lege eta arauak:  Estatu mailako, Erkidego mailako, herrialde

mailako edo maila lokaleko lege eta araudiaren inguruan ere komeni da bilaketa egitea. Askotan,

estatu  legeen  tokiko  adaptazioak  izaten  dira  lege  hauek,  baina  garrantzi  berezia  daukate
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hirigintzako exekuzioan. Etxebizitza politikari, ekonomiari, eta lurraldetasunari eragiten dizkieten

arauak dira gehien interesatzen zaizkigunak.

 Estatuko Buletin Ofiziala (BOE):Lanean zehar aipatu den moduan, BOE-k informazio

eguneratua izaten laguntzen digu, eta garai hartan emandako lege, arau edota aldaketa juridiko

nagusienak adierazten dira bertan.  

 Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Buletin  Ofiziala  (BOPV): Estatu  mailakoak  betetzen

duen funtzio berdina du eremu territorial lokalera murriztuta. BOE moduan, online bidez ikuskatu

daitezke argitalpen ezberdinak.

 Arkitektura saileko plan eta dossierrak:   Udalaren bitartez, Arkitektura sailaren bidez

edota Unibertsitateko artxiboen bidez, lan arkitektonikoen inguruko informazioa ere eskuragarri

dago.  Kasu honetan,  zoruaren  eta  bere  erabileraren  inguruko informazio  konkretua  jasotzeko

balio izango du.

Politikaren  elektorala  jorratzeko,  Donostiaren  kasuan  udalaren  webgunetik

https://www.donostia.eus/Presidencia/ArchivoGeneralP.nsf/frmWeb?

ReadForm=&sf=1&id=C671670315425&idioma=cas&path=Presidencia

%2FArchivoGeneralP.nsf&tipo=A&termino=elecciones&seccion=h&clasificacion=&descripcion

=&desde=&hasta=&lugar=&portal=&personas=&signatura=  artxibo  historikoan klikatuz  gero

eta ondorengo bilatzailean “hauteskundeak” bilatu ezgero, gure urte tartean (1977,1979 eta 1981)

izan ziren hauteskunde orokor eta lokalen emaitzak agertuko zaizkigu. EUSTATen adibidez ere,

EAE mailako emaitzak ere aurkitu daitezke hauteskundeak azpiatalean. Hauteskunde emaitzek bi

datu garrantzitsu ematen dizkigute gure gaiarekiko; alde batetik, indar politikoen arteko indar

korrelazioaren informazioa, eta bestetik, termino elektoraletan politikagintzak duen legitimitatea,

bigarren hau abstentzio eta parte-hartze datuen bidez aztertuko delarik. Auzokako banaketa ere

interesgarria  da aspektu honetan,  auzo burgesen eta  auzo proletarioen arteko ezberdintasunak

ikusteko, bai joera politikoetan, bai eta parte-hartze datuetan.

Auzi  demografikoa lantzeko,  besteak  beste,  migrazioaren  auzia,  etxebizitzaren  inguruko

ezaugarriak  edota  biztanleen  datu  soziodemografikoak  jasotzen  dituzten  iturri  estatistikoen

laguntza izango dugu. Gainera, Instituto Nacional de Estadística (INE) eta Euskal Estatistika

Erakundea  (EUSTAT) bezalako  atarietan  demografia  eta  migrazio atarietako  datu  baseak

funtsezkoak izango dira estatistika ezberdinak aurkitzeko.

 Espainiako  Estatistikako  Institutu  Nazionaleko  (INE) hainbat  ikerketa  erabiliko  dira

besteak  beste:  Espainiako  biztanleria  erroldak  1950,  1960,  1970  urteetan ;  probintziako
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estatistika-erreseina 1945 eta 1973. urteetan; Espainiako biztanleriaren ezaugarriak, biztanleen

udal-erroldatik  kenduta.  Euskal  Herria  eta  Nafarroa.  1960,  1970 eta  1975 urteak. Ikerketak

aurrera egin ahala beste bilaketa batzuk burutuko dira gaian sakontze aldera;

 EUSTAT-en, besteak beste, honako datu hauek aztertuko dira:  biztanleen udal-estatistika;

biztanleriaren  eta  etxebizitzen  errolda; migrazioak  lurralde  historikoaren  arabera;  jarduera,

okupazioa eta langabezia; gizarte-ohiturak eta errenta; industria; etxebizitzak eta eraikinak edo

familia-kontsumoa.

 Donostia  Sustapena:  Hiri  behatokia  sailean  Donostiako  estatistika  ezberdinak  aurkitu

ditzakegu,  auzoka  sailkatuta  edota  hiriaren  datu  orokorretan  sailkatuta.  Hurrengo  helbidean

aurkitu  daitezke:  http://www.fomentosansebastian.eus/zaharra/eu/hiri-behatokia/donostiako-

estatistikak

Estatistika  instituzio  nagusiez  gain,  beste  tresna  garrantzitsu  batzuk  ere  beharko  ditugu  auzi

demografikoaren inguruan garapenak emateko, hortaz, honako beste iturrietara ere jo daiteke:

 Espainiako Errolda Nazionala.  Gure ikerketa objektuaren eremuan izan zen biztanleria

kopurua helarazten digu datu honek. Baina batez ere,  udal errolda edo errolda da funtsezkoa

izango zaigun iturria.

 Donostiako Udal  Errolda. Etxez  etxe  burutzen  den eta  pertsona  indibidual  bakoitzaren

gaineko datu bilketa suposatzen duen prozesua da udal errolda. Honela definitzen du INE-k: El

Padrón municipal  es el  registro administrativo donde constan los vecinos  del  municipio.  Sus

datos constituyen prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo”.

“La formación,  mantenimiento,  revisión  y custodia del  Padrón corresponde a  los  respectivos

ayuntamientos47

Gure  kasuan,  aipatutako  erroldak  1960  eta  1970.urtetakoak  dira,  eta  biak  digitalizatuta  eta

informatizatuta daude Donostiako udalean. Errolda hauek, informazio izugarria eskaintzen digute

gure  ikerketa  garatzeko.  Izan  ere,  informazio  indibiduala  jasotzen  duten  heinean  eta  aldagai

ezberdinak kontuan hartzen dituzten heinean, egoera zibilaren inguruan, sexua,  adina,  esparru

laborala,  familiaren  eraketa,  jatorria  edota  azpiegituren  jabetza  bezalako  informazio

pertsonalizatua eskuratu dezakegu, eta euren arteko loturak eta sinergiak aztertu. Honek, hiriaren

proletarizazio prozesua hobe ulertzeko balioko digu, eta Donostialdea mailan ere datu argigarri

batzuk atera, landu eta ondorioztatzeko.

47  INE, www.ine.es
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Gainera, EHU-ko Demografia Historikoa eta Hiri Historiaren Ikerketa Taldeak, landuta ditu iada

Donostiako Udal Erroldak eskaintzen dituen datuak, eta ezinbestekoak izango dira etorkizuneko

ikerketarako.  Aipatutako  erroldak  1960  eta  1970.urtetakoak  dira,  eta  biak  digitalizatuta  eta

informatizatuta daude. Horretarako, datu bilketa burutu, digitalizatu,  Excell  bidezko datu basea

osatu eta DataDesk aplikazioaren bitartez sailkatu eta aztertu dira. Oso garrantzitsua da, izan ere,

aztertutako lagina 20.000 pertsona baino gehiagokoa da (izugarri  altua) eta 1970eko Erroldak

(gehien  interesatzen  dena),  25  aldagai  ditu  (urteak,  ikasketak,  lana,  jatorria,  auto  jabetza...).

Beraz, datu base honetatik informazio asko atera daiteke balizko etorkizuneko ikerketa aurrera

eramateko,  eta  bestalde,  ikerketa  garatzeko baliabideak eskaini  ditzake,  izan ere,  helburuetan

azaldu moduan, Donostialdeako gainontzeko herriekin ariketa berdina egitea izango litzake ideia

eta erronka.

Hirigintza arloko iturriek ere garrantzi berezia dute, batez ere, ondorengo hiru hauek:

◦ Hiri-Antolamendurako Plan Orokor zein Partzialak: Udalerriek hiri eremua antolatzeko

garatzen  dituzten  plan  estrategikoak  dira,  eta  hirigintzaren  prozesua  marrazten  dute,  hortaz,

interesgarria da hauek ustiatzea. Udalerri bakoitzak berea ekoizten du, baina gure kasuan batez

ere, duen transzendentziagatik, 1962ko Donostiako HAPOa ikuskatuko dugu, Donostiako udal

artxibategian digitalizatuta dagoena.

◦ Katalogo  historikoak:  Informazio  historiko  gehigarria  biltzen  duen  tresnak  dira  eta

askotan lagungarriak izan daitezke informazio gehigarria eskuratzeko.

◦ Hirigintza-planoak: Plan Orokor zein partzialekin bat datozen planoak dira, eta informazio

interesgarria eman dezakete, batez ere, etxebizitza pilaketak, azpiegitura lanak edota hornidura

auzia jorratzeko.

Testigantza oralak

Testigantza oralek ere bere ekarpena egingo dute ikerketan. Oro har, elkarrizketa edo testigantza

oralak  gai  konkretuen  inguruan  esperientzia  pertsonal  zein  kolektibotik  garatutako  jakintza

eskuratzean  datza,  horretarako  elkarrizketa  teknika  mota  ezberdinak  burutu  daitezkeelarik;

Elkarrizketa  sakon  eta  zuzenduak,  elkarrizketa  irekiak,  talde  elkarrizketak...  Gure  kasuan,

Altza.eus atarian testigantzak atalean ikusgai dauden bideo-elkarrizketak erabiliko ditugu. Bertan,

Altzako  hamabost  bizilagunen  testigantzak  entzun  daitezke,  1950-1960  urteen  baitan  Altzara

bizitzera  etorri  zireneko  esperientzia  eta  sentsazioen  inguruan  hizketan.  Gehienak,  migrateen

kontakizunak direla  esan dezakegu.  Ikerketarekiko interesa pizten duten gai  anitzak jorratzen

dira, besteak beste:
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 Infantzia:  Elkarrizketatuek euren  jaioterrian  zuten  bizimodua eta  egoera  kontatzen dute.

Inertziaz Euskal Herrian aurkitu zuten bizimoduarekin konparaketa ariketa bat bihurtzen da, eta

migratzeko izan zituzten arrazoiak ulertzeko oso baliogarria da. Egoera laboral kaxkarra, gosea

eta baldintza sozial zailak izan ziren arrazoi nagusiak.

 Migrazio bidaia eta lurreratzea:  Etorkinek euren lurraldetik  Donostialdeara egin zuten

bidaia dute hizpide elkarrizketatuek, eta Donostian eman zituzten lehen egunen memoria ariketa

bat  bihurtzen da.  Iritsi  eta  lehen egunetako desorientazioa,  lan bila  joaten zirenekoa,  askotan

ezagunen edo lagunen etxeetan geratzen zireneko uneak... jasotzen dira atal honetan.

 Haurtzaro zein hezkuntza prozesua: Haurtzarotik gogoratzen dituzten oroitzapenak azaltzen

dituzte  elkarrizketatuek  eta  hezkuntza  sistemaren  inguruan  hausnartzen  dute.  Erlijioaren

garrantzia ikus daiteke, analfabetismoaren existentzia nabarmena.

 Arlo laborala:  Donostialdeko Ekialdean zegoen egoera laboralaren inguruan hausnartzen

dute  eta  euren  lan  esperientziak  kontatzen   dituzte.  Lana  falta  ez  zela  azaltzen  duten  arren,

baldintza  laboralak  egokiak  ez  zirenaren  zantzuak  agertzen  dira.  Fabrika  txiki  eta  ertainetan

egiten zuten lan elkarrizketatu gehienek.

 Familia:  Familia  egituraren  inguruan,  ezkontza,  matrimonioa,  bikote-harremanak,  aisi

denborak edota etxebizitzaren auziak lantzen dituzte atal honetan.

Gainontzeko herriek ez dute momentuz material oral digitalizaturik, beraz, ikerketa garatze aldera

elkarrizketak burutu beharko liratezke gune konkretu hauetan. Horretarako, elkarrizketa sakonak

zein talde elkarrizketa ezberdinak burutzea da egokiena. Sakoneko elkarrizketak teknika egokiak

dira elkarrizketatuaren bizitza pertsonal eta sozialari buruz luze eta zabal aritzeko eta, horrela,

lehen eskuko iturriak bermatzeko. Horretarako, beste inon lortu ezin den informazioa emango

digutenak. Elkarrizketak erdi-garatuak izango dira,  elkarrizketatuari  edo elkarrizketatuei beren

ideiak garatzeko tartea uzteko asmoz, baina gure ikerketa margenen arabera eginez. Horretarako,

profil  batzuk  bilatuko  dira  hautaketa  bidez,  ikerketarako  funtsezkoa  den  informazioa  lortzen

dugula bermatzeko, eta dogmatismoetan erortzen ez garela ziurtatzeko. Taldekako elkarrizketek

ere bestelako begirada bat eskainiko digute, izan ere, irudimen kolektiboa indartzen duten saioak

dira, esperientzia pertsonaletatik haratago, talde sozial baten bozgorailu bihurtzen direnak, eta

interakzio bitartez elementu gehiago ateratzea ahalbidetzen dutenak. Saio hauek ere hautaketa

bitartez burutzea da aukerarik onena.

Garaiko Aldizkariak.

Argazki albumak
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Argazkiek, nahiz eta ikerlari askok ez duten hala uste, berebiziko papera jokatzen dute ikerketa

historikoetan. Boris Kossoy-k (2014) bere  Lo efímero y lo perpetuo en la imagen fotográfica

lanean  aipatzen  dituen  gako  batzuk  interesgarriak  dira.  Kossoy-ren  arabera,  argazkiak

errepresentazio  hutsak  baino  askoz  gehiago  dira,  historia  dira  bere  horretan.  Izan  ere,

argazkilariak argazki bat ateratzen duen unea, argazkilariak aukeratzen duen istant zehatz hori,

argazkia ateratzeko arrazoiak, aukeratutako anguloa, eta erabilitako figura konkretuak historiaren

zehaztapena  dira.  Argazkilaritzak  beraz,  historia  ikertzeko beste  modu bat  adierazten  du,  eta

Kossoy iritziz, argazki bat begirada kritiko batetik begiratzen bada, orduan ikerketarako objektu

material  historiko bat bihurtzen da.  Horren harira, familiarren arteko argazkiak, kirol edo aisi

ekitaldietako argazkiak, edota protesta sozialekin zerikusia duten argazkiek garaiko egoera sozio-

kulturalaren  zehaztapenak  eskaini  ditzakete.  Kale,  plaza  eta  etxebizitzetako  argazkiek

Donostialdean aurrera eraman zen urbanizazio prozesu kaotikoa hobeto ulertzeko balioko digute,

bizi baldintzen inguruko xehetasunak mahaigaineratu eta hiri-dentsitate edo saturazioa ikusten

lagundu.  Bestetik  adibidez,  arlo  laboraleko  argazkiek  edota  koiuntura  politiko-sozialeko

argazkiek,  bizilagun  elkarteenak  adibidez,  garaiko  baldintza  laboralen  eta  proletariotzaren

antolakuntza zein borrokak ikustarazteko balioko dute.

Azaldutakoa praktikara eramateko, hiru argazki bilduma nagusitan oinarrituko da irakurtzen ari

garen lana: Altza.eus, Kutxateka.eus eta Gordegia.eus.

 Altza.eus, Altza.info eta Altza.net: Altza.net  Altzako Historia Mintegia webgunetik sartu

ezkero, beste bi helbideetara iritsi daiteke. Oro har, hiruek dute argazki bilduma osatua, nahiz eta

bereziki  gomendagarria  den  Altza.info webguneko  bilduma,  urte  eta  gaika  sailkatuta.  Azken

honek,  6.318ko  argazki  bilduma dauka,  eta  argazki  bakoitzaren  oinean  argazkiaren  inguruko

informazioa  gehitzen  dute,  beraz,  oso  gomendagarria  da.  Web-orri  hauetan,  Altzako  argazki

bilduma ezberdinak aurkitu  ditzakegu,  1960tik 1980 urte  bitartekoak ere bai,  eta  bizilagunen

janzkera,  lantegien  itxura,  etxebizitza  blokeen tankera  zein  auzoko bizitza  orokorra  analizatu

daitezke bertan.

 Kutxateka.eus:  Honakoa Kutxabank bankuaren fundazioak bere jabetzan duen dimentsio

izugarrietako multimedia galeria da. Bertan milioi bat baino argazki gehiago aurkitu ditzakegu,

Gipuzkoan XX.mendean kokatuta daudenak hain zuzen ere. Argazki bilduma oso egokiak eta

txukunak dira nagusi, eta Altzaren kasuan zein Donostialdeako beste herri zein auzoko argazkiak

topatu daitezke. Kalitate oso onean daude eta doan jaitsi daitezke. Aurreko orriek bezala, gaitegia

eta urtea bilatzeko baliabidea dute,  eta oso erraza da nahi den gaiaren zein urtearen bilduma

aurkitzea.
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 Gordegia.eus: Aurreko biak Altzan zentratzen badira nagusiki, Gordegiako proiektua Egian

2019.urtean jaiotakoa da. Kasu honetan, Egia auzoko argazki bilduma ezberdinak jasotzen dituen

webgunea  da,  eta  norbanakoek  igo  ditzakete  momentu  oro.  Bilduma  historiko  kolektibo  bat

osatzea dute xede, eta Egia auzoaren egoeraren berri jakiteko eta ilustratzeko tresna egokia da.

Besteak beste, kale eta plazen historia, pasarte politiko-kultural esanguratsuak eta auzo bizitza

atzeman daiteke argazkiotan.

Garaiko prentsa.

Beste  iturri  garrantzitsuenetariko  bat,  garaian  Gipuzkoan  eta  ondorioz,  Donostian,

egunerokotasunean argitaratzen ziren egunkarien errepasoa izango da. Egunkariak, online bidez

aurkitu daitezke web-orri ezberdinen bitartez48, udaletako artxiboen bilaketaren bidez edota udal

liburutegietako  apaletan,  batez  ere,  Koldo  Mitxelena  gunean.  Batez  ere,  Donostialdeako

Ekialdearen baitan jasotako berrien bilaketa egin daiteke ondorengo egunkarietan:

Zeruko  Argia:  Egungo  Argia.eus  dena  zen,  eta  orokorrean  egunkari  abertzale  eta  ezkertiar

moduan kokatu dezakegu, nahiz eta bere hastapenetan kutsu erlijioso handia izan zuen. Bertan,

1960tik 1980 bitartean gertakari esanguratsuen egunetan burutu daitezke bilaketak Donostiaren

inguruko berriak topatzeko.

Egin:  Ezker  Abertzalearen  baitan  kokatzen  den  egunkaria  zen.  Trantsizio  garaian  sortua,

70.hamarkada  amaierako  kontakizunak  eskaini  ditzake,  eta  borroka  sindikal  zein  langile

mugimenduko borroken lekukotasun hurbila zuela esan dezakegu.

El Diario Vasco:  Historikoki Espainiako  ABC  egunkariarekin lotura estua izan duen egunkaria

da.  Ideologikoki  liberala,  kontserbadorea,  eta  espektro  politiko  eskubikoa  dela  esan  daiteke.

Bertatik ere, gure gaiaren inguruan egon daitezken berri interesgarriak aurkitu daitezke.

La  Voz  de  España:  Mugimendu  Frankistaren  kontrolpean  jaio  zen  egunkaria  izan  zen,  eta

eguneroko salmenta izaten zuen hirian. Frankismoaren defentsa sozializatzea helburu zuen.

Unidad:  Diario  de  combate  nacional-sindicalista:  La  Voz  de  España  moduan,  Mugimendu

Frankistaren baitan lan egiten zuen egunkaria zen, eta egunerokoan ekoizten zuen ere bere alea.

48 Gomendagarria Gipuzkoako egunkarien inguruan bilaketak egiteko: 
https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DKPAtzokoPrentsaWEB/dataBilaketa.do?buscar&lang=eu
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4. Ikerketa Praktikoa: Altzaren kasua.

4.1. Auzoaren bilakaera XX.mendean.

Master Amaierako Lanaren atal praktikoa osatzeko, Donostiako Altza auzoan zentratuko da lana.

Gaiaren  egungo  egoeraren  azkeneko  ataletan  esan  den  moduan,  Donostialdeako  Ekialdeko

ardatzeko gunerik dentsifikatu eta proletarizatuena izan den auzoa dugu Altza, eta gaur egun ere,

esan daiteke patroi antzekoak pairatzen dituela. Auzo dentsifikatu, aldiri eta etxebizitza poligonoz

osatutako guneak eta hornidura zein zerbitzu eskasiagatik egin zen ezaguna Altza 1960 eta 1980

artean.

Altza XX.mende hasieran udalerri independiente bat zen, nahiz eta 1915.urtean jada Donostiak

bere lurrak erosteko intentzioa agerian utzi zuen, besteak beste, kuartel militarra eraiki nahi zuen

bertan. Nahiz eta hasieran Altzako udaletxeak salmenta baimendu, bizilagunen protestek atzera

bota zuten prozesua.  1915.urtean Pedro de Arzak bizilagunak gidaturik 100 bizilagun udaleko

plenora  sartu  ziren  anexioaren  aurkako  manifestua  aurkeztera.  Bi  urte  geroago,  1917an,

anexiorako bigarren saiakera bat izan zen, baina bizilagunen presioak berriz ere atzera bota zuen.

Bestetik, Espainiako Gerra Zibilak eta kontzertu ekonomikoaren galerak izugarrizko samindura

eta ahultasun ekonomikoa eragin zuen udalerrian. Donostiak, egoera lazgarri hura aprobetxatu

nahi izan zuen berriz ere anexiorako proposamena luzatzeko, argumentu berriak mahaigainean

jarriz, izan ere, egoera ekonomikoa errotik aldatu zen, udalerrian ere industria txikien eragina

handiagoa baitzen, eta ondorioz,  biztanleria ere nabarmen hazi baitzen.  1939an Donostiak eta

Altzak anexiorako dokumentua onartu zuten. Donostiaren helburua garbia zen hasieratik; Altzako

lurrak nahi zituen bere lurraren baitan hazi ahal izateko eta lanera zetorren etorkin masa berria

jasotzeko. Eremu estrategikoa zuen Altzak Pasaiako Portura zituen sarrerengatik, eta hiriaren eta

portuaren arteko sarea osatzeko ezinbestekoa zen hiriarentzat.

50.hamarkada hasiera arte hazkunde geldo eta puntuala izan zuen Altzak, eta oro har, burututako

eraikuntzak etxebizitza  merkeen eta  materialen  kalitate  kaxkarragatik  izango ziren  ezagunak.

Gainera, egoera topoekologikoa zela eta, eraikuntzen tipologian oposizio handiak agertu ziren.

Herreratik gertu,  komertzio txiki eta tailerrak ireki ziren denbora honetan. Buenavista aldean,

industria eta biltegiak eraiki ziren, Pasaiako portuak baldintzaturik. Molinao aldiria berriz, erabat

marjinala  bihurtu  zen,  haranetan  eraikia  izan  baitzen  material  oso  pobrearekin

(CAÑAMERO,1987:334-337).  50.hamarkaren  baitan  eraikitzen  hasi  ziren  Altzako  aldiri

ezberdinak.  1955-1956  artean  Santa  Barbara  eraiki  zen,  eta  urte  batzuk  geroago,  1959an,

Rotetako aldiria.
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1962ko HAPOk, Altza auzo periferiko moduan sailkatzen zuen eta bere helburua periferian eman

zen  hazkunde  demografiko  eta  ekonomikoaren  araberako  urbanizazio  prozesua  garatzea  zen,

behar  besteko  zerbitzuez  hornituta.  Alabaina,  dakigunez  hau  ez  zen  horrela  izan,  eta  Plan

Partzialen bidez aurrera eraman ziren poligonoetako planak. Iniziatiba pribatuak sustatu zituen

heinean, forma orokorrean eta askean eman ziren, eta esan moduan, soilik bi eremutan eragin

zuen; Bidebieta-La Pazen eta Intxaurrondon (CAÑAMERO, 1987:348). Garai honetan, 1965etik

aurrera, Arrizar aldiria eta ondoren, Los Boscos eta Arriberri aldiriak eraiki ziren. Aldiri hauek,

olio, beira eta uralita fabrikak zeuden lurretan eraiki ziren, fabrikak ordezkatuz eta biztanleria

dentsitate  handiari  soluzio  bat  eskaintzeko  asmoz.  Oro  har,  nahiz  eta  60.hamarkadan  Altzak

eraikuntza sektorean izugarrizko hazkundea izan eta biztanleria izugarri hazi, bertako hornidura

oso pobrea zen, besteak beste, hiriarekiko zuen konexioa oso eskasa baitzen. Adibidez, Altzak

1967.urterarte  ez  zuen  autobus  zerbitzurik  -orokorrean,  zerbitzu  publikorik-  izan,  eta  beraz,

Donostiarekiko isolamendu egoera batean izan zen ordura arte.

1950-1970  urte  bitartean  eraikitako  aldirietan,  Santa  Barbara,  Arrizar,  Arriberri  eta  Los

Boscos-en,   aglomerazioak  presio  demografiko  handia  eragin  zuen.  Etxebizitzako  pertsona

kopurua zein zen ikertu zuten ikerketak errepasatzen baditugu, hauen egoera erreala zein zen

ikusiko dugu, eta bide batez, aldirien arteko diferentzia ere nabarmentzen da, izan ere, hamarkada

ezberdinetan  eraiki  izanak,  hornidura,  zerbitzu  eta  material  maila  ezberdin  batez  probestuak

izatea ere eragin zuen. Santa Bárbaran 1960an, etxebizitzako 7,2 pertsona bizi  ziren; Rotetan

1965ean, etxebizitzako 6,5 pertsona bizi ziren; eta 1970an Arrizar, Arriberri eta Los Boscosen,

hornidura  egokiago  batek  probestuta,  etxebizitzako  4,3  pertsona  bizi  ziren  (CAÑAMERO,

1990:80).  Aldiri  hauetan bizi  ziren biztanleriaren zati  handi  bat  lan egitera  etorritako etorkin

langileez osatuta zegoen. Datu batzuk aurkeztearren, Santa Bárbara auzoko biztanleriaren %90,1a

(1960) Donostiatik kanpo jaiotakoa zen. Beste aldirietan, Rotetan %78 (1965) zen atzerritarra

(Espainiarrak  gehienbat),  eta  Arrizar-Arriberri  eta  Los  Boscosen  %68,5  (1970).  Kanpotik

etorritako biztanle  gehienak espainiarrak  izan  ziren,  batez  ere,  Cáceres,  Salamanca,  Badajoz,

Valladolid, La Coruña eta Pontevedra aldetik etorritako langileak (CAÑAMERO, 1990:86).

Etxebizitzari dagokionez, Altzako eraikinen tipologia oso ezberdina izan zen eremu bakoitzean,

Cañamerok argi eta garbi azaltzen du pasarte batean:

El inmueble tipo es el bloque de vivienda. No hay una tipología única para toda la zona de Alza, sino
todo lo contrario, la variedad dentro de una ocupación intensiva del suelo. Por zonas, hay un neto
predominio  del  inmueble  de  13  plantas  y  áreas  destinadas  a  bajos  comerciales  a  dos  alturas,  en
Larratxo. Aquí alternan con algunos inmuebles a 3/4 alturas. En la zona de Elizalde, por otro lado,
predominan los inmuebles de 6/9 plantas, continuando en parte la disposición en barriada, en torno a
un  vial.  Casa-Nao  tiene  un  predominio  del  inmueble  de  5/6  plantas.  En  las  zonas  de  Elizasu  y
Jolastokieta se alcanzan las mayores desigualdades en la altura de las edificaciones. La primera de
ellas, alterna los inmuebles de 16 plantas con bajos comerciales con los de tan solo 4/5, mientras que
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en la segunda zona, situada entre la antigua colonia de casitas de M. Cristina y la cantera de Herrera,
predominan los inmuebles de 6 y 13 plantas. (CAÑAMERO, 1987:352).

Azken aipuan aipatu diren aldiri edo eremu gehienak, 70.hamarkadan eraiki ziren eremuak izan

ziren. Izan ere, 1974tik aurrera, zabalkuntza Larratxo inguruan eman zen, eta Altzak apenas 7

urteren buruan izugarrizko aldaketa urbanistikoa izan zuen. Aldaketa hori ordea, ohikoa bihurtu

zen moduan, ez zen hornikuntza arloan eman. Bi periferia ezberdin atzeman daitezke urte hauen

baitan  Cañameroren  arabera;  lehena,  barne  periferia  deritzona,  erdigunearekin  kontaktua

mantentzen  duen  periferia  da,  eta  dependentzia  gradu  altua  zuena  honekiko.  Eremu honetan

lntxaurrondo,  Ategorrieta  eta  Herrera-Bidebieta  auzoak kokatu  ditzazkegu.  Bestetik,  Pasaiako

portuaren  baitan  jarduten  duen  kanpo  periferia  dugu.   Azken  honetan,  La  Paz-Azkuene,

Herrerarako zati bat eta Molinao kokatu ditzakegu (CAÑAMERO, 1987:357-358).

Ikerketa praktikoari dagokionez, Donostiako Altza auzoan jarriko da arreta. Aipatu den moduan,

Altza  auzoa Donostiako Ekialdean kokatuta  dagoen auzoa da,  eta  1960 eta  1980 urte  artean

aldaketa izugarria  jasan zuen gunea.  Biztanleriaren hazkuntza nabarmena,  etorkin kopuruaren

gorakada,  bizi  baldintzen kaxkartzea, higiene falta,  konexio gabezia edota saturazioa Altzaren

egunerokoa  bihurtu  ziren.  Ikerketa  praktiko  labur  honetan  planteatzen  den  ariketa,  ahozko

testigantza  ezberdinen  bidez  Altzako  errealitate  soziala  aztertzea  da,  besteak  beste,  bertako

bizilagunen  egoera  laborala,  familia  esparrua  eta  migrazioaren  nondik  norakoak  aztertuz.

Testigantza hauek analizatzeko, Altzako Historia Mintegiaren49 lekukoak atalean oinarrituko gara,

eta lanaren mugek nolabait testigantza hauetan zentratzeko eskatzen duten arren, Altzako Historia

Mintegian  ikergaia  etorkizunean  garatzeko  informazio  mardula  aurkitu  dezakegu,  hala  nola,

argitalpen ezberdinak,  albunak,  bildumak,  dokumentalak  eta  bestelako informazio baliagarria.

Esan moduan, lan honetan testigantza ezberdinen aferan jarriko da enfasia.

Atala  bost  dimentsio  edo  problematika  ezberdinetan  banatuko  da;  Hiri  problematika,  auzi

laborala, familia, bizi baldintza orokorrak eta migrazioa.

4.2. Hiri problematika

Hiri problematikari dagokienez, elkarrizketa ezberdinek Altza auzoan zeuden arazo ezberdinen

inguruan  informazio  esanguratsua  eskaintzen  dute.  Lucia  Saizek adibidez,  Altzako  Familia

Elkarteak, Guraso Elkarteak eta bestelako erakunde kulturalak ekartzen ditu gogora hizketaldian,

eta 60.hamarkadatik aurrera hauek nola garatu ziren aipatzen du. Bestetik, dikotomia ezartzen du

49  Altzako Historia Mintegia 1986.urtean sortu zen elkartea da, Altzako iragana eta egungo errealitatearen 
ikerketa eta ezaguera bultzatu nahi duena. Euren hitzetan, altzatarrak bere herriarekin identifikatzea bilatzen dute. 
Eskuragarri hemen: https://altzanet.eus/index.php/eu/lekukoak/testigantzak

78

https://altzanet.eus/index.php/eu/lekukoak/testigantzak


auzoko komertzio eta zentro komertzial handien artean. Izan ere, 60.hamarkadan Altzako denda

txikiek martxa handia bazuten ere (Herreran 6 harategi zeudela aipatzen ditu), ostera periferian

sortutako zentro  komertzialek  komertzio  txikienak  ito  dituela  aipatzen  du.  Altzan  ere  bizitza

soziala  galdu  izanagatik  damutzen  da,  eta  auzoak  lo-auzo  moduan  jokatzen  duen  papera

nabarmentzen du, 60.hamarkadan zuen bizitza handiari kontrajarriz: “Ahora sales los domingos y

no ves  a la  gente,  la gente se irá al  centro o lo que sea”.  Hirigintzari  dagokionez,  espazio

berdeen gabezia salatzen du Luciak, “no nos va a queda zona verde” esaten duenean. Izan ere,

Altza 50.hamarkada hasieran larre berdeez osatutako espazioa bazen ere, berehalako edifikazio

azkarrek eremua oso azkar urbanizatu zuten, espazio berde oro ezabatuz eta eremuko topografia

zein  estetika  irauliz.  Besteak  beste,  gaiaren  egungo  egoeran  ikusi  dugu  espazio  berdeek

espazioaren ekoizpenean duten garrantzia. Atenaseko foroak ezarri nahi izan zuen moduan, nahia

bazegoen auzokideen artean gero eta espazio berde eta arnasgune esentzialak izateko, hala ere,

ikusi den moduan, espazioaren ekoizpenak jabetza pribatuarekin batera,  interes espekulatiboei

jarraitu die interes kapitalista batzuen atzetik.

Juan Sanchezek Extremaduratik -bere jaioterritik- Euskal Herrira etorri zeneko aldaketa itzela

nabarmentzen du,  klima aldaketaz gain.  60.hamarkada hasieran  etorritakoa  da  Juan,  eta  iritsi

zeneko Altzan  zeuden sagarrondoak eta  xirimiria  ditu  oroitzapenetan  gordeta.  Etorri  eta  bere

lehenengo gabon gauean Extremadurako bizilagun ezberdinekin ospatu zuen, etorkinek Altzan

euren  jaioterriarekiko  zuten  lotura  garbia  erakusten  duen  ekimena  izanik.  Izan  ere,  Juanek

azaltzen duen moduan, oso ohikoa zen data esanguratsuetan kanpotarrek euren komunitatea osatu

-bertakoekin batera batzuetan- eta elkarrekin ospatzea. Bertako eta kanpotarren arteko bizikidetza

egokiaren  adibide  ere  bada  Juanen  elkarrizketa.  Juani  orduan  eraikitze  prozesuan  zen  Santa

Barbara auzora lan egiteko eskaintza egin ziotela aipatzen du elkarrizketan, eta bere esanetan,

gutxi ordaintzen zela kontuan izanda ezezkoa eman zion eskaintzari. Eraikuntza arloan ematen

ziren soldata miserableen egoeraz hausnartu behar dugu, izan ere, lan ordu amaigabeak izateaz

gain, Juanek dioen moduan, oso gaizki ordainduak ziren orokorrean. Lan esparruko lan istripu

mortalez hitzegiten du ere Juanek, garaiko baldintza laboralaren ispilu izan daitekeena.

Bestetik,  hiriguneari  dagokionez,  euren  lehen  etxea  alokatu  zutenean,  gogoratzen  du  nola

Donostian  Altzako  etxearen  maketa  erakutsi  zieten,  inguruan  zituen  farola  eta  argiztapen

guztiekin. Hala ere, behin etxez aldatu zutenean, argiztapenik ez zuela salatzen du Juanek, euren

eskudirutik ordaindu behar izan zutelarik: “Al comprar la casa nos enseñaron la maqueta bonita

con  todas  las  luces,  pero  las  luces  no  vinieron,  las  tuvimos  que  pagar  nosotros”.  Garaiko

hirigintza  deskontrolatua  eta  tamalgarriaren  adibide  dugu  honakoa,  izan  ere,  kale  gehienak

argiztapen  gabekoak  ziren,  asfaltatu  gabekoak,  eta  lokatzez  beteriko  kaleak  ziren  nagusi.
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Azpiegitura  eta  hornidura  falta  nabariaren  adibide  dugu,  eta  langile  familiek  euren  kabuz

konpondu behar zituztenaren arazoen erakusleiho.

4.3. Auzi laborala

Auzi laboralari dagokionez, Altzako langileen zati batek Donostiako erdigunean bilatzen zuen

bizirauteko soldata, baina baziren ere Altza eta inguruko fabrika txiki eta ertainetan euren lan

indarra saltzen zutenak. Horren adibide ditugu testigantzen atalean aurkitu ditzakegun hainbat

langileen testigantzak. Oro har, elkarrizketatuen artean esker on handi bat nabaritu daiteke lana

izate hutsagatik, izan ere, gogoratu beharra dago batez ere kanpotik etorritako familiak hutsetik

hasi zirela euren bizitza egituratzen,  eta  hortaz,  lana izate  hutsa,  poztasunerako aldagaia zen,

nahiz eta, ikusiko dugun moduan, lan baldintzak oso kaxkarrak ziren.

Luis  De La Torrek biziraupena islatzen  duen bere  istorio  pertsonala  kontatzen  du.  Luisek,  8

orduko  hiru  txanda  aldakorretan  egiten  zuen  lan  Altzako  fabrika  batean.  Hala  ere,  Luisek

kontatzen du nola behin gaueko txanda burututa, goizeko 6:00ak aldera irtetzean, Trintxerpeko

portu albora joaten zen, arraindegian lan egiteko helburuarekin arratsaldeko 17:00ak arte. Hau da,

Luisen bizitza lanak guztiz determinatuta zegoela esan daiteke, 18 ordu ematen baitzituen lanean

egunero.  Honek  esan  nahi  du,  bere  bizitzaren  baitako  aisia  esparrua,  atseden  denborak  eta

ongizatea  bermatzeko  bestelako  oinarrizko  denborak  lanak  hartzen  zituela,  eta  bere  atseden

denbora soilik hurrengo eguneko soldatapeko lana burutu zezan bermatzen zela. Gainera, gutxi

balitz, Trintxerpen burutzen zuen lana ez zen lan egonkorra, bera bezalako beste hainbat gazte

elkartzen baitziren lan ordu berdinak sartzeko, eta euren arteko konpetentzia oso altua zen.

Arlo  berdinetik,  Pako  Muñoak  Pasaiako  Portuan  garaian  bizi  zen  anabasa  eta  lan  kantitatea

gogorarazten  du,  berak  kamioilari  gisa  jardun  baitzuen  portuan  lan  egiten  zuen  kooperatiba

batean. Dionisio Etxaurik ondo ezagutzen zuen portua eta bere eguneroko jarduna. Ile-apaindegi

baten jabea zen Dionisio, portuaren inguruetan kokatua. Bere  esanetan,  itsasontziek  4-5

egun ematen zituen portuan merkantziak deskargatzeko, eta denbora tarte horretan, askotan bere

ile-apaindegitik pasatzen ziren.  Gehienak Galiziarrak zirela ekartzen du gogora Dionisiok, eta

jendeak  modu  egokian  janzteko  zein  ilea  apaintzeko  zuen  ohitura  ekartzen  du  gogora.  Bere

iritziz,  lana  oso  kaxkarra  zen,  ilea  mozteak  apenas  gaur  egungo  80  zentimo balio  baitzuen.

Bestetik,  bizitza  aurrera  ateratzeko  soldatapeko  lanarekin  nahikoa  ez  zuen  pertsonak  ere

bazeuden, eta kontrabandoaren existentzia eta garrantzia azpimarratzen du.

Pepita  Sarriegiren  elkarrizketatik  ere  elementu  interesgarriak  atera  daitezke.  Emakume

langilearen  perfila  dugu  honakoa.  Etxean  burutzen  zituen  lan  domestikoez  gain,  bere  esan

propioetan garaiko salbuespena izan zitekeen bera. Izan ere, oro har ohikoena emakumea etxean
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geratzea bazen ere, Pepitak soldatapeko lanean eman zuen bere bizitzaren zatirik handiena. Bere

kasuan, senarrak eta biek soldatapeko lanean aritzen ziren, eta Pepitak kontatzen du nola berak,

senarrak baino soldata altuagoa zuen, harrotasun puntu batekin. Ostera,  “ondo hartu zun beak”

esaldia  entzun  dezakegu,  nolabait  garai  hartan  emakume langilearen  eta  soldatapeko  lanaren

arteko  harreman  hertsia  zein  senarren  familia-buru  izaera  irudikatzen  duena.  Pepitak  40  urte

eman zituen lanean bulego batzuetan. Bere esanetan, nahiz eta bera Altzatarra izan, batez ere

andaluzen alboan egin zuen lan, eta hauei bertako egoeraren inguruan galdetuta, Andaluziar batek

honakoa  esan  ziola  oroitarazten  du:  “ni  muerto  vuelvo  a  mi  tierra”. Hau  da,  egoeraren

kaxkartasuna ikusita  ere,  honek adierazten digu konputo orokorrean (bizi  kalitatea,  harreman

sozialak,  egonkortasun  familiarra...)  Euskal  Herriko  egoera  gainontzeko  eremuetakoa  baino

hobea izaten jarraitzen zuela.

4.4. Familia

Familiaren arloari dagokionez, elkarrizketatuek euren arteko harremanen inguruan zein familiako

egoera orokorraren inguruan hitz  egiten dute.  Pepita Sarriegik,  bere esperientzia  pertsona du

kontagai. Aita oso langilea zuela adierazten du, eta egoera kaxkarraren erruz 33 urterekin hil zela

azaltzen du, bizi baldintzen penuriak agerian utziz beste behin. Bestetik harremanei dagokienez,

ligatzeko izaten zuen prozedura kontatzen du; Emakumeek ez zuten mugimendurik egiten gizona

deklaratu arte, bere esanetan. Bere kasuan, 19 urterekin deklaratu zitzaion senarra, eta soldaduska

bukatu  orduko,  25  urte  zituztela,  ezkondu  egin  ziren  Herreran  egindako  eliza-ospakizun  bat

medio.  Oro  har  ezkontzeko  zein  bikotea  aurkitzeko  kulturalki  ezarrita  zeuden  adin  tarte

interesgarria  aurkitu  daiteke,  oso  gazteetatik  ezkontzen  baitzen  jendea.  Horretarako  arrazoi

kulturalez  gain,  arrazoi  ekonomikoak  ere  egon  daitezke,  bizimodua  ahal  bezain  pronto

egonkortzeko  saiakera  baten  prozedura  izan  zitekeelarik.  Geroz  eta  lehenago  ezkondu  eta

bikotekidea  eduki,  orduan  eta  bizitza  egonkorragoa  (familiaren  sorrera,  egoera  ekonomiko

egonkorra...). Honen beste adibide bat  Estefania Alkizaren  testigantza dugu, senarra Herrerako

jaietan ezagutu eta 26 urte bete berri zituztela ezkondu baitziren.

Azkenik, familia eta etxebizitza problematikarekin zerikusia zuten kasuak ikus ditzakegu.  Pako

Muñoaren kasua familia askok bizi zutenaren antzekoa zen. Familiak ez zuen espazio nahikorik

etxebizitzan, eta ezkondu berritan, Masustegi baserria alde egin zuen emaztearekin.  Luis De La

Torrek  berriz,  ezkon-bidaia bere neskalaguna jatorrizko herritik Altzara ekartzea izan zela dio

batetik, eta etxebizitza egoeraren ezegonkortasuna islatzen duen egoera kontatzen du bestetik.

Etxebizitzaz aldatu behar izan zen Luis hainbat alditan, hasierako ganbaratik, etxebizitza txiki

batera,  eta  ondoren,  Aiartza  etxera,  arreba  eta  amarekin  ordaintzen  zuten  alkilerreko  etxera.
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Atzeman dezakegu nola alkilerra  ordaintzerako orduan unitate  familiarra  asko tenkatzen den,

ahalik eta gaitasun ekonomiko handiena pilatzeko helburuarekin.

4.5. Bizi baldintza orokorrak

Atal honetan elkarrizketatuek bertako bizi baldintzen inguruan eta batez ere etxebizitzaren auziari

lotutakoen  inguruan  arituko  dira.  Mary  Irazustaren  testigantzaren  arabera,  miserian  bizi  zen

jendea bazen inguruan.  Ganbara edota behe-solairuetan 15 pertsona bizi  zitezkeela  esaten du

Maryk,  inguru  zikin  eta  deserosoan.  Pisuetan,  bi  familia  oso  ere  bizitzera  heldu  zitezkeen.

Garaian  Santa  Barbara  lokatzez  beteta  zegoela  salatzen  du  eta  kaleen  egoera  prekarioa

azpimarratu. Hala ere ordea, etorkin gehienak pozik zeudela dio, bizimodu berri baten hasierak

ekarritako ilusioak eraginda. Inguruko azpiegitura eta horniketari dagokionez, “ez zegoela ezer”

adierazten  du  emakumeak,  eta  batez  ere  anbulategiko  egoera  kontatzen  du;  Behe  solairu

batzuetan eraikia, lokatzez zipriztindua eta utzikeriaren islapena zena.

Mary iritsi zeneko garaian, 1950.hamarkadan, bertako biztanleriaren %80a analfabetoa zela dio,

eta Altzan soilik akademia pribatu bat eta oso fama txarra zuen eskola publiko bat (frankista)

zeudela  azaltzen  du.  Cáritas  bezalako  organismoek  zuten  presentzia  nabarmentzen  du,

haurtzaindegietan ematen zituzten otorduetatik,  etorkinen harrera burutzeraino.

Juan Sanchezen ikuspegitik, bere pisuan 15-20 bat pertsona bizi zirela azaldu eta egunerokoan

jan ohi zutena ekartzen du gogora; Arroza, garbantzuak eta txorizoa noizbehinka. Juanek ere,

pisuen alokairuan zegoen irregulartasuna salatzen du, familiek pisuz aldatzea ohikoa zela iritzita.

Joxe  Erauskin  eta  Estefana  Alkizaren  ustetan,  Altzak  sekulako  aldaketa  jasan  du  azken

hamarkadetan. 1970.hamarkadan eraikitako A-8 autobideak baserri asko bota zituela gogoratzen

du  Joxek,  eta  Estefaniak  inguru  berde  guztia  galdu  izanaren  damu  da.  Auzoan  bizi  ziren

penuerien  aurrean  borroka  lokalak  martxan  jartzeko  asmoz,  Felixiano  Alkizak  Altzatarrak

elkartearen sorrera eta arrazoiak mahaigaineratzen ditu.

4.6. Migrazioa

Azkenik, migrazioari dagokionez,  Juana Alkizak  Altzara etorkin uholdea etorri zeneko garaiak

gogoratzen  ditu  elkarrizketan.  Extremaduratik  etorritakoak  ziren  gehienak  bere  inguruan,  eta

hauek  etorrerak  suposatu  zuen  etxebizitza  ugarien  eraikiera  nabarmentzen  du.  Bere

elkarrizketaren  arabera,  Trintxerpeko  portura  edota  egurra  biltzeko  lanetan  jarduten  zuten

migranteek, azken lan hauetan batez ere Galiziarrak nabarmentzen zirelarik. Bere ustez,  “Altza

bakarrik  aldatu  da,  harremanak  ez”,  eta  kanpotarrek  bertakoekin  izandako  harreman  sare

osasuntsu eta ona aipatzen ditu.
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Antonio  Dávilaren  testigantzaren  arabera,  etorri  eta  berehala  hiru  familia  oso  bizi  ziren

etxebizitza batera joan behar  izan ziren bizitzera.  Gela  bakarra  zuten bere  familiarentzat,  eta

gelak egongela, logela eta bestelako funtzio ezberdinak betetzen zituen. Bere ustetan, migrazio

kopuru altua justifikatzeko dei-efektuaren fenomenoa azaltzen du, hemengo egoera hobea izanik,

deiadar horrek milaka biztanle mugitu zituelarik euskal eremura.
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5.Ondorio  orokorrak  eta  etorkizuneko  ikerketa

proiektuaren planteamendua

Lanaren ondorioen eta etorkizuneko ikerketa proiektuaren planteamenduaren atalean, orain arte

ikusitakoaren harira jaso eta garatu dugun informazio zein analisiari borobiltze bat eman nahi

zaio, eta etorkizunerako asmoak plazaratu.

Lehenik  eta  behin,  lan  osoa  burutzeko  orduan  aurkitutako  ondorio  berehalakoena,  lana  bere

horretan egiteko mahaigaineratu diren arazoek lana bera egitea zaildu dutela da. Izan ere, Covid-

19ak sortu duen egoera dela eta, eta martxoa eta maiatza bitartean konfinamendu egoera bat egon

dela ahaztu gabe, eta udan zehar bigarren olatuak jo gaituela bete´-betean, lana aurrera ateratzeko

baldintzak  aldatu  egin  ziren.  Tutorizazioa  -oso  egokia  izan  arren-  online  bidez  egin  izanak,

unibertsitateko  zein  bestelako  liburutegi  zein  artxibo  historikoetara  sartzeko  izan  diren  muga

zorrotzak, elkarrizketak planteatzeko zailtasunak -nahiz eta ez zen hori asmoa lan honetan-, eta

batez ere, udaletako zein beste instituzioen iturrietara jotzeko eta kontsultak egiteko egon den

ezintasunak, lana bere mailan baldintzatu duela esan beharra dago. Gehiago luzatzeko asmorik

gabe, MAL honetan ateratako ondorio orokorrak plazaratuko dira ondoren.

MAL honen ikerketa 1960 eta 1980.urteetan zehar Donostialdeako Ekialdeko herri eta auzoen

proletarizazio prozesuaren baitan garatu da, eta gertaerak garaiko hainbat fenomeno soziali egiten

die erreferentzia. XX.mendearen erdialdean, Donostia hiri burges aristokratiko izatetik, hiriburu

ekonomiko eta politiko batera eraldatzen ari zen hiri moduan konfiguratu zen. Hiriaren garapen

hori,  Frankismoak  60.hamarkadan  teknokraten  laguntzarekin  batera  abian  jarri  zuen  garapen

ekonomikoaren  ondotik  zetorren.  Industriaren  garapen  fase  berriak,  merkatu  berriak  zabaldu

zituen berriki irekitako merkatu kapitalistan, eta lan indarraren beharra biderkatu egin zen euskal

lurraldeetan.

Donostialdearen kasuan, ekialdean kontzentratu ziren industria garapen berri horiek zein bertan

lan  egitera  etorritako  masa  migratorio  handiena.  Horren  aldaketa  sakonak  ekarri  zituen

hirigintzan  eta  ostera  panorama  sozio-politikoan,  kulturalean  bezalaxe.  Zentzu  honetan,

Lefebvreren  hitzak  ekar  ditzakegu  gogora.  Lefebvrek  hiri-unitate  handiagoek hiri  eta  herriak

asimilatu eta xurgatu egin zituztela adierazi zuen, eta  hauek, hirigune berrietako industrian eta

bere  produktuen  kontsumoan  nola  integratzen  ziren  azaldu  zuen.  Bestetik,  biztanleriaren

kontzentrazioa ekoizpen moduen aldiberekoa dela defendatzen zuen, ehun urbanoa garatu eta

zabaldu,  eta  nekazal  eremuko  bizitza  kontsumitu  egiten  delarik.  Aglomerazio  berri  hauek  -
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migrazioaren  eraginez  gure  kasuan-  azpiegitura  produktiboen  deskonposizioa  ekartzen  zutela

zioen,  batez  ere  nekazal  eremuko  ekoizpenaren  kaltetan  (Lefebvre,  1972).  Gurera  ekarriz,

Ekialdeko  auzo  eta  herrien  artean  ere,  Donostialdeako  eskualdeak,  Donostia  hiria  bera  buru

ekonomiko eta politiko izanik, hau xurgatu egin duela esan dezakegu, eskualdea bere baitako

jardun ekonomiko eta politikoa aurrera eraman ahal izateko. Gainera, industria gehiena Ekialdean

kontzentratu izanak, biztanleria ekoizpen ereduaren baitan kontzentratzen denaren ideia indartzen

du;  Industria  berria  Ekialdean kokatzeak,  langile  masa desjabetua bertara  bizi  eta  lan egitera

behartu baitzuen, ikusi dugun moduan. Beraz,  hiria eta bere eragin eremua izate autonomoak

direnaren  ideia  arbuiatzen  jarraitu  daiteke,  hiriak,  bere  agintari  ezberdinek  kudeatuta  -eta

Castellsek  esaten  zuen  moduan-,  klase  estrategia  baten  baitan  sozialki  sortzen  diren  eta

funtzionalki  determinatuta  dauden  aglomerazioak  direla.  Gainera,  hiriaren  edota  espazioaren

kontzepzio  neutroa  jokoz  kanpo  geratzen  da  ere  gure  ikerketa  konkretuan,  harreman  sozial

kapitalistek zeharkaturik baitaude bai bata zein bestea. Hiriak eta bere ekosistema sozialak, ez du

berdin eragiten gizarteko kide guztiengan, eta hortaz, esan bezala, harreman sozial dominanteen

baitako jarduna burutzen du, ez hiriak edo espazioak bere horretan, baizik eta hiria eta espazioa

gobernatzeko eta maneiatzeko boterea duen klase sozialak.

Espazioa harreman sozial gisa egituratzen da.

Espazioaz luze ta sakon hitzegin dugu MALean, izan ere, gure ikerketa gaiaren oinarrian dagoen

auzia  da  honakoa.  Berriz  ere  gaiaren  egungo  egoerara  salto  txiki  bat  egingo  da  bertan

plazaratutakoak eta ondorioetan jasotakoak zentzua daukala eta  hainbat  fenomeno baieztatzen

direla  erakuste  aldera.  Lefebvrek espazioa harreman sozial  moduan identifikatzen du, jabetza

harremanei estuki lotuta dagoena batetik, eta ekoizpen indarrei lotuta dagoena bestetik. Hau da,

jabetza  duenaren  -burgesia-  eta  merkantzien  ekoizpena  bideratzen  duen  indarra  -makinaria,

langileak, azpiegitura...-. Lefebvreren esanetan, espazioa ekoizpen modu kapitalistaren produktua

da, eta burgesiaren tresna ekonomiko-politiko moduan tratatu behar da. XX.mendearen baitan -

egun zeresanik ez- sistema kapitalistaren oinarrian daude legeak ziren nagusi, eta hortaz,  ondorio

logikoa da pentsatzea espazioa, ekoiztua den heinean, ekoizteko gaitasuna eta indarra duen horrek

ekoizten duela,  hau da,  burgesiak.  Gainera,  Lefebvrek ondo gehitzen duen moduan, ekoizpen

modu bakoitzak, aurreko baldintzak kontuan izanda, bere espazioa sortzen du, eta espazio horren

funtzio  sozialak,  erreprodukzioaren  harreman  sozialak  determinatzen  ditu  batetik,  hau  da,

antolakuntza familiarra eta harreman biofisiologikoak determinatzen ditu, eta bestetik, ekoizpen

harremanak, hau da, lan banaketa eta bere antolakuntza propioa determinatzen ditu.
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Beraz,  ikerketa  honen  baitan  ere  atzeman  dezakegu  hiria  eta  bere  ingurua  momentu

produktiboaren arabera antolatzen dela, hau da, burgesiak kapitalak garaiko beharren araberako

ekoizpen eredua bultzatzen duela, eta hortik aurrera moldatzen dela hiria. Izan ere, ekoizpena da

hiriaren  erreprodukziorako  zutaberik  garrantzitsuena.  Ekoizpen  prozesuan,  Valdesek  esakutsi

duen moduan, plusbalioa sortzen da, eta batez ere arlo industrialeko garaian sortutako soldaten

bidez, besteak beste, pertsonen zein kolektiboen gaineko zergetatik eratorritako dirua lortzen da.

Ostera,  zerga horiek udaleko aurrekontuen zati  handi bat ordezkatzen dute,  eta udalek erabili

ditzazkete  politika  sozial  eta  urbanistikoak aurrera  eramateko edo bestelako hautuak egiteko.

Halabaina,  gehienbat  udalaren  potentzialitate  ekonomikoa  langileen  lan  indarretik  erauzitako

plusbaliotik  eta  hauen  soldatatik  kentzen  den  zerga-emarietatik  dator.  Hau  oso  garbi  ikusi

dezakegu  gure  ikerketa  objektuaren  baitan,  alde  batetik,  espazioaren  nolakotasunak  bertako

biztanleriaren  erreprodukzioaren  harreman  sozialak  eraldatu  baitzituen,  exodo  migratorioak

eragindako  biztanle  berrien  ekosistema  bat  eratuz,  berezitasun  eta  aldaketa  berriekin

(Etxebizitzaren  afera,  familia  eredu  aldaketak,  harremantze  eredua...).  Bestetik,  lan  banaketa

sozialaren  zantzuak ere  ikusi  daitezke  Altzan  eta  inguruetan  ezarritako fabrika  ezberdin  zein

familiarteko  kideek  zuten  funtzio  soziala  kontuan  izanda.  Beraz,  esan  dezakegu,  espazioa,

gizartean inperatzen edo nagusitzen diren harreman sozial kapitalisten baitan eraikitzen dela, eta

bere  beharrei  erantzuten  diela.  Hau  da,  Donostialdeako  ekialdean  burgesiaren  planteamendu

ekonomiko berria garatu ahal izateko fabrikak eta tailer ezberdinak eraki ziren, ostera proiektu

hura sostengatu eta aurrera eramateko espazioan moldaketak nagusitu ziren, etxebizitza eta auzo

zein aldiri osoak eraikiz, migrazio masa bat lekualdatuz eta bertako ekosistema soziala moldatuz.

Beste  era  batera  esanda,  langile  masa  berri  baten  -hau da,  migrazioaren-  presentziarik  gabe,

ezinezkoa izango zen hiri-aldaketa hura ematea, izan ere, hiriaren aurrekontu urbanistikoa, langile

masa  berri  honen  etorrerak  ere  puztu  baitzuen.  Hala  ere,  ez  dugu  ahaztu  behar,  aldaketa

urbanistikoaren  zati  handiena  sektore  pribatuak  exekutatu  zuela,  udalak  emandako  lehiaketa

ezberdinen bitartez.

Egoera urbanistiko kaotikoa, irregularra eta pobrea garatu zen.

Aurrez aipatutako behar ekonomikoei erantzuteko eta horren ondorioz Donostialdeako Ekialdera

gerturatuzen langile  masa osoa jasotzeko,  gobernu frankistak,  Donostiako Udalak eta  ekimen

pribatuak -1965etik aurrera nabarmendu zen batez ere-, egoera urbanistiko berria sorrarazi zuten.

Aldaketa  urbanistikoa  gauzatzeko,  lege  eta  aldaketa  juridiko.administratibo  ezberdinak  egin

ziren,  ikusi  dugun  moduan.  Hala  ere,  proposatutako  eta  aurrera  eramandako  ekintza

urbanistikoek, ez zuten egoera urbanistikoa hobetu, eta eredu kaotiko, irregular eta pobrea garatu
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zen Donostialdeako Ekialdean, eskualdeko beste inguruekin kontraposizioan. Legeztatu gabeko

eta ekimen pribatuak gidatutako etxebizitzen eraikuntza masiboa, kale zein egitura urbanistikoen

planifikazio  eza,  auzo  eta  herrien  oinarrizko  hornidura  eta  azpiegituren  gabezia  eta  egoera

jasaezina nagusitu ziren.

1957an  teknokraten  sarrerarekin  batera  sortutako  Etxebizitza  Ministerioak  edota  1956ean

bultzatutako Zoruaren  Legeak etxebizitza  zein  eredu urbanistikoa  berpentsatu  eta  antolatzeko

eginkizuna  zuten;  1961.urtean  proposatu  zuen  gobernu  zentralak  Txabolen  Xurgatze  Plana,

txabola  ereduarekin  amaitzeko  helburuarekin,  eta  1969an  Babes  Ofizialeko  Etxeen  institutua

sortu zen, INV-k bultzatuta. Gipuzkoari dagokionez, 1966an Gipuzkoako Hiri-Antolamendurako

Herrialdeko Plana burutu zen eta Donostialdearen kasuan, 1962tik bere funztionamenduan zen

Donostiako Hiri  Antolamendurako Plan  Orokorrak (HAPO) eta  bertatik  eratortzen ziren Plan

Partzial ezberdinak. Jada aipatutako urbanizazio prozesu ilegalaren legalizazioa ekarri zuen, eta

ez  bereziki  azpiegitura  urbanistiko  baten  garapena.  Bi  eskaera  nagusiri  erantzun  ziola

ondorioztatu daiteke, hori bai; burgesia eta langileria banatzen zituen bi erresidentzia eremuen

eraikierari  hain  zuzen  ere.  Beraz,  aurrera  eramandako  “aurrerapen”  juridiko-urbanistikoek  ez

zuten efektu praktiko egokirik izan proletariotzarentzat hamarkada horietan, eta udaletxearen zein

beste instituzio konpetenteen kontrol falta izugarria izan zen. Lizentziak partzelaka banatu ziren,

ordenamendua zailduz  eta espazio publikoko arazoak sortuz. Gainera, eraikuntza prozesu azkar

eta kontrolik gabekoak, espazio berde denak suntsitu eta porlanez bete zituen Ekialdeko magal

guztiak.

Migrazio kopuru altuak eta masa demografikoaren igoerak, aldaketa ugari eragin zituen.

Migrazioak izugarrizko garrantzia izan zuen prozesu guzti honetan eta bere etorrera masifikatuak

ondorio  nabariak  utzi  zituen  eskualdean.  Ondorio  nagusiena  olatu  migratorio  osoa  jasotzeko

beharrezkoak izan ziren etxebizitza eta aldi berrien eraikiera izan zen. Santa Barbara,  Roteta,

Arrizar, Arriberri edota Beraun bezelako aldiri proletarizatuak eraiki ziren garaiotan eskualdean,

eta iada eraikita zeuden inguruak -Herrera, Altza, Trintxerpe, Orereta...- bere dentsifikazio maila

igo  zuten.  Bestetik,  harreman  sozialen  garapenean  -bertakoekiko  harremanean-,  esparru

laboralean edota familia egituretan ondorio nabarmenak ere izan ziren. Iturri bibliografikoetan

zein testigantzen elkarrizketetan honen inguruko datu zein elementuak jaso ditzazkegu, eta esan

daiteke,  orokorrean  kanpotik  etorritako  langileak  modu  egokian  integratu  zirela  bertako

komunitate  sozio-kulturalera,  nahiz  eta  normala  den  moduan,  euren  jatorrizko  lurrarekiko

atxikipen bat mantendu -herrimina-.
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Familia egiturari dagokionez, kasu batzuetan jatorrizko lurretan zuten bikotekidea Euskal Herrira

bertaratu zen,  eta  beste  kasu batzuetan,  etorkinek bertako jendearekin ezkondu ziren,  familia

egitura berriak sortuz eta harreman sare ezberdinak eratuz.

Esparru  laboralean,  bertaratu  ziren  gehienak  industrian  behar  zen  lan  indarraren  eskariari

erantzunez  etorri  baziren  ere,  ez  pentsa  lana  berehalakoan  aurkitu  zutekin,  are  gehiago,

gehienetan etorkinek lan ezberdin eta irregularrak izan zituzten, elkarrizketetan somatu daitekeen

moduan.  Beraz,  esan daiteke etorkinen bizitzan ez zirela  lehendabiziko urteetan egonkortzen,

baizik  eta  urte  batzuk  pasatu  behar  izan  zituztela  lana  egonkorra  zein  etxebizitza  egonkorra

bilatzen. Oro har, garaian etorritako migrante masaren zati bat urteen poderioz bere jaioterrira

itzuli  den  arren,  gehiengoak  Euskal  Herrian  bizitzen  jarraitzen  du,  elkarrizketetan  erreparatu

daitekeen  moduan.  Horrek,  ikerketa  mardulago  baten  faltan,  migranteen  egoerak  egonkortze

sozial eta kultural bat izan zuela erakutsi dezake.

Erresistentzia praktikak egoeraren aurrean

Ikusi dugu Donostialdeako ekialdeko eremua eta batez ere Altzak, harreman gatazkatsua izan

duela Donostiarekin. Bere anexioa tarteko XX.mende hasieratik zetozen tirabirak, egonkortu eta

sakondu  egin  ziren  60.hamarkadatik  aurrera,  aurrez  aipatutako  kaos  urbanistikoa,  hornidura

gabeziak eta bizi  baldintza kaxkarren ondorioz. Horren aurrean proletariotzak zein langileriak

orokorrean bultzatutako herri ekimen ezberdinak jarri ziren martxan, Altzako Altzatarrak auzo

elkartea adibidez. Herri ekimen hauek, bizilagunen beharrak asetzeko helburuarekin sortu ziren,

eta aipatu den moduan, alfabetizazio tasa hobetzeko, udalari eta gainontzeko eragile inplakatuei

presioa  sartzeko  eta  azkenean  auzo  zein  herrientzat  hobekuntzak  lortzeko  balio  izan  zuten.

Gainera,  langileriaren  espektro  zabal  bat  berriz  ere  antolakuntza  terminoetan  lanean  hastea

ahalbidetu  zuen,  Frankismoak  ezarritako  beldur  eta  kontraposizio  ahulen  gainetik.  Hainbat

borroken  artean,  garraioari  dagozkion  arloan  egindakoak  izan  zuen  oihartzunik  handiena;

Donostiarekiko autobus bitarteko konexioa hobetu eta autobusen frekuentzia hobetzea lortu zen,

eta  bestetik,  Ekialdea  bete-betean  zeharkatzen  zuen  Euskotrenaren  -Topoa,  Donostialdean-

lurperatze  partziala  lortu  zen,  eremu  topografikoa  hobetuz  eta  banaketa  sozialaren  arrastoak

desagerraraziz puntu horretan.

Klase konposizioaren baitako aldaketak

Ondorioztatu daitekeen beste elementu bat, Donostialdeako Ekialdeko eremuan eman zen hiri-

segregazio prozesuaren existentzia erreala eta bertako biztanleriaren klase konposizio aldaketa

dira.  1950.hamarkadatik  eta  batez  ere  1960  eta  1980  urte  bitartean  emandako  prozesu
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historikoaren  ondorioz,  Donostialdean  aldaketa  handiak  eman  ziren  klase  konposizioari

dagokionez. Eskualdea hiru eremu ezberdinetan banatuta geratu zela ondorioztatu daiteke; Alde

batetik, eskualdearen Hego-Mendebaldean -nagusiki Antiguo, Ondarreta, Aiete, Amara, Kontxa-

burgesia eta bere burua erreproduzitzeko lan egin behar duen baina baldintza oso onak dituen

langileria finkatu zen,  ahalmen ekonomiko sendo bat zuen biztanleriaren zatia alegia.  Bertan,

plan urbanistikoak zein etxebizitza planak goi-mailakoak izan ziren, eta hiriko etxe esklusiboenak

finkatu  ziren eremuan.  Eremu berdeak errespetatu,  biztanle  kopuruaren saturazioa ekidin,  eta

poligono enpresarial zein unibertsitatea ezarri ziren. Eremua gune eroso, esklusibo eta errenta

altuetara bideratutakoa bihurtu zen.

Bestalde,  Amara  zaharretik  hasita  (Artzai  Onaren  ingurua)  eta  Erdialdetik  pasata  Kontxa  eta

Zurriolako hertz bitartean, Eskualdearen turistifikazio gunea izendatu dezakeguna dugu. Eremu

honek  turismoaren  ikurra  mantentzeko  zeregin  historikoa  izan  du,  eta  1960-1980  artean  ere,

eginkizun horretan sakondu zuen. Hotel berrien eraikierarekin, Gros auzoaren birmoldaketarekin

edota jatetxe eta taberna berrien finkapenarekin.

Azkenik, hirugarren eremu gisa eskualdeko periferia eta langileriaren ardatzak izango genituzke.

Langileria  finkatu  zen  eremuak  ordea,  bat  baino  gehiago  izan  ziren.  Aipagarrienak,  Añorga-

Zubieta-Hernani  ardatza,  Egia-Loiola-Martutene  ardatza  eta  MALean  guk  aztertu  dugun

Ekialdeko ardatza izango liratezke.  Eremu hauetan,  Donostialdeako proletariotza finkatu  zen,

kanpotik etorritako langile uholdearekin batera. Lana errepasatu besterik ez dago konturatzeko

burgesia  finkatu  zen  eremuaren  eta  langile  auzo  hauetako  egoeraren  arteko  alderaketa  eta

ezberdintasunak ateratzeko.

Beraz,  ondorioztatu  dezakegu  Donostialdea  eskualdeak  hiri-segregazioaren  patroi  nagusiak

jarraitu zituela 1960-1980 urte bitartean, eta urte tarte hauek, batez ere 60.hamarkada, bereziki

garrantzitsuak  izan  zirela  eskualdearen  historia  modernoan,  hirigintzan  suposatu  zuen  hiri-

segregazio prozesuaren gauzapena eman baitzen. Ordurarte Donostiako hiria erdigunetik kanpora

modu  desordenatuan  eta  aldakorrean  bizi  bazen,  ordutik  aurrera  klase  sozialen  araberako

hirigunea  eratu  zen.  Sarritan  adierazi  den  bezela  lanean zehar,  Donostiako hiriak  eskualdeko

ondoko herri eta eremuak xurgatu zituen bere proiektu ekonomiko eta urbanistikoak asetzeko, eta

ondorioz,  esan  daiteke  Donostiako  hiriko  asmoak  eskualde  osoan  ezarri  zirela,  langileria

Ekialdeko  distritoan  kokatuz  eta  barrera  geografiko  eta  sozial  batzuk  ezarriz.   Azken  honen

adibide  moduan,  kontuan  izan  behar  da  Donostiako  hiriak  interes  handiak  zituela  Ekialdeko

(batez ere, Altzako) lurrak eskuratzearekin bertan bere garapen ekonomikoa aurrera eramateko,

funtsean bigarren sektorearekin lotutako garapena. Bertatik lortu zezakeen etekin ekonomikoaz
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gain, esan daiteke beste guztiak ez zuela ardura berezirik sortu instituzioen baitan, Altza bezelako

auzoak utzikeriaz  beterik  geratu  baitziren,  kaleak asfaltorik  gabe eta  lokatzez  beteak,  garraio

sistema  funtzionalik  gabe,  oinarrizko  hornidura  eskaintzarik  gabe  eta  sekulako  bazterkeria

egoeran. Hiri segregazioaren puntu gorena Ekialdearen eta gainontzeko eskualdearen artean eman

zela  esan  daiteke,  izan  ere,  eremuen  arteko  konexio  zein  harremana  oso  bestelakoa  zen

gainontzeko  eremuen  eta  Ekialdearen  artean.  Azken  hau,  eskualdearen  parte  zen  termino

ekonomiko, demografiko eta politikoetan, baina guztiz marginala klase ikuspegi batetik.

Donostia hiri burges idilikoaren ideiaren baliogabetzea.

Finean, lana proposatzerako orduan aipatu zen Donostia hiri burges perfektuaren ideiari buelta

emateko  arrazoiak  bazirela  eta  orokorrean  oso  gutxitan  jarri  dela  zalantzan  hura.  Laneko

hipotesietan aurreikusi moduan, MAL honen bidez Donostiako hiriaren baitan eman zen prozesu

sozialean eta ikerketa askotan ezkutuan egon den prozesuan sakondu da. Donostiako hiriak, bere

izena hartzen duen eskualde zabala dominatu izan du historikoki, eta hiriaren historia modernoan,

seguraski 1960.hamarkadaren bueltan eman zen prozesu sozial eta urbanistikoak puntu eta aparte

bat  merezi  du.  Burgesiak  eta  Aristokratek  historikoki  maienatutako  hirian  proletariotzaren

existentzia ere ebidentzia bat izan zela argi geratu da, eta are gehiago, izugarrizko ondorioak izan

zituela  bere  finkapenak,  eremu  oso  bat  eraldatu  baitzen.  Turismoaren  gorazarre  bihurtu  zen

hirian, lanaren eta kapitalaren arteko borroka antagonikoaren existentzia eman zela erreala da,

burgesia  kale  zabal,  natural  eta  etxebizitza  erosoetan  bizi  zen  bitartean,  langileria  bizi  zen

Ekialdeko eremu zatar, kaotiko eta urbanizatu gabeko eremu miserablean existitzen zela erreala

den momentutik. Donostiako mendebaldeko zein erdiguneko egitura ordenatu eta milimetrikoak,

Altzako  kale  estu,  asimetriko  eta  pilatuekin  zerikusirik  ez  duela  esan  daiteke,  eta  batez  ere,

Donostiak bere planotik ezabatu nahi izan duen gune horren duintasun eta borroka da agerian

geratu  dena.  Sistema  kapitalistaren  baitako  merkantzien  ekoizpenaren  eta  markatuan  kapital

metaketa  ziklo  berri  bati  hasiera  eta  bultzada  emateko  helburuarekin  indartu  zen  sektore

industriala eskualdean, eta zirkulazio esfera guzti hori sostengatzeko proletariotzaren ezinbesteko

beharra  azalerazi  zen,  fabriketako  ordu luze  eta  baldintza  kaxkarrak  jasan,  bizitza  familiarra

guztiz saturatutako etxebizitzetan erreproduzitu, eta harreman sozial-kultural berriak eraikitzera

behartua izan zena hain zuzen ere.

Donostialdeako herri eta auzoen proletarizazio prozesua hortaz, ezeztatu ezin daitekeen prozesu

bat zan zen. Horrelako fenomeno baten baitan ematen diren prozesu ezberdinak ikertzeko beharra

azaleratzen du ere MAL honek. Urte horietan eta haratago ere nahi bada, besteak beste eman

ziren  harreman  sozialen  garapena,  emakumeak  sozialki  sujetu  debaluatu  gisa  izandako

90



esperientzia,  emandako  borroka  prozesuak,  familia-egituraren  konposizioa  edota  arlo

ekonomikoan  eman  ziren  norgehiagokak  daude  ikertzeko  eta  sakontzeko.  Hori  da  erronka.

Donostialdearen  eremu  geografiko  idilikoaren  atzean,  prozesu  sozial  eta  kultural  gogor  eta

bereziak daudelako, horiek ikertu eta errealitatearen jakintza eskuratzea, nahi bat baino, betebehar

historiko bat dugu.
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