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XX. mendearen lehen erdian enpresa txiki eta ertain ugari sortu ziren Gipuzkoan. Hauetako
eraikin industrial asko Gipuzkoako Mugimendu Modernoaren erreferente arkitektonikoak
bilakatu dira.
Laborde Hermanos fabrikaren lehen eraikina 1928an egin zuten. XX.mendean zehar eraldatuz
eta handituz joan zen Mugimendu Modernoaren adibide bitxi hau. Eraikin multzoaren
bilakaeran hantzeman daitezke mende horretako eraikin industrialen tipologiak eta teknika
konstruktiboen garapena. XX.mende amaieran industriaren krisialdiak bultzatuta, eraikin
multzoak erabilera berriak jasoaz joan zen. XXI.mende hasieran fabrika zaharrak
birmoldaketa sakona izan zuen, Martin Ugalde kultur-parkea jasoaz. 

Gipuzkoa, Andoain, Ondare industriala, Mugimendu Modernoa, Birmoldaketa.

Durante la primera mitad del siglo XX se fueron creando muchas pequeñas y medianas
empresas en Gipuzkoa. Muchos de estos edificios industriales se han convertido en referentes
del Movimiento Moderno en Gipuzkoa.
El primer edificio de la fábrica Laborde Hermanos se construyó en 1928. Durante el siglo XX se
fue transformando y ampliando este curioso ejemplo del Movimiento Moderno. Este grupo de
edificios recoge las distintas tipologías industriales y el desarrollo de las técnicas
constructivas de ese siglo. A finales del siglo XX, empujado por la crisis industrial, el grupo de
edificios fue acogiendo nuevos usos.

Gipuzkoa, Andoain, Patrimonio industrial, Movimiento Moderno, Reconversión. 

During the first half of 20th century there were created many small and medium-sized
enterprises in Gipuzkoa. Many of these industrial buildings have become a reference of the
Modern Movement in Gipuzkoa.
The first building of the factory Laborde Hermanos was built in 1928. During the 20th century
this curious example of the Modern Movement was transformed and expanded. This group of
buildings welcomed different industrial typologies and the development of this century
construction techniques. At the end of the 20th century, pushed by the industrial crisis, the
group of buildings welcomed new uses. At the beginning of 21st century, the old factory
suffered a deep conversion, hosting Martin Ugalde Cultural Park.

Gipuzkoa, Andoain, Industrial heritage, Modern Movement, Conversion.
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SSAARRRREERRAA ..

Lan honek eraikin-multzo baten historia biltzen du, hasierako erabilera
industrialetik gaur egungo programa eraldaketa arte. Eraikin-multzoa sortu
zenetik hainbat zabaltze, berrerabilpen eta gaiberritze eduki ditu, eta prozesu
guzti hau historia zabalago baten aztarna bilakatu da. Bertan islatzen dira
industrializazioa, Guda Zibila, autarkia ekonomikoko garaia, 1960ko hamarka-
dako urte oparoak, 1970ko eta 1980ko hamarkadetako krisialdia, kooperatibis-
moaren sorrera, langileen borroka eta ekonomiaren birmoldaketa. Horixe da
hain zuzen ere ikerketa honen motibazioetako bat, eraikin-multzo industrial
honen balore historiko eta kulturala azaltzea.

Industrializazioak ekarri zuen Andoainera garapena, eta horretarako ezin beste-
koak izan ziren enpresak eta herritarren lana. Ulertzeko zaila egiten bazaigu ere,
antzinako eraikin industrialak ondare kulturala dira gaur egun;  orain arte kutsa-
dura eta esplotazio ideiekin lotuta egon diren eraikinok, gure historia eta kultura-
ren atal inportantea direnaz jabetzen ari gara. Ondare industriala mantentzeko
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11.. AARRKKIITTEEKKTTUURRAA IINNDDUUSSTTRRIIAALL GGAARRAAIIKKIIDDEEAA:: ZZEENNBBAAIITT GGOOGGOOEETTAA..

11..11.. IInndduussttrriiaarreenn aarrkkiitteekkttuurraa..

Lehengaien transformazioaren teknika dugu industria. Iraultza Industriala
baino lehen, aro aurre-industrialean, lehengaien transformazioa egiteko hainbat
gailu eta eraikin erabiltzen ziren; gure inguruan, burdinolak zabaltzen joan ziren
XII mendean. Aro aurre-industrialeko produkzio sistema hauek, eragin zuzena
izaten zuten eraikinon konfigurazio espazialean. XV mendean sagardoa produzi-
tzen zuten baserrietan (nekazal faktoria) tolare handi baten inguruan antolatzen
zen programa guztia: sagardoaren produkzioak hartzen du protagonismo espa-
ziala eta sinbolikoa1. Burdinoletan antzeko zerbait gertatzen da, indar hidraulikoa
transmititzen duten mekanismoek definitzen baitute espazioa. 

Iraultza Industrialarekin batera, lanaren antolaketa berria eta arrazionala egiten
hasi ziren, produkzio gunearen funtzioak erabat bananduz. Egoera berri batean
egongo da gizakia hemendik aurrera, gailuen parekoa bilakatuko baita. Gizakiek
eta gailuek batera egin beharreko lanak funtsezko bi oinarri ditu: produkzio siste-
maren diziplina eta teknologia eraginkorren erabilera2. Birmoldatze hauek, pro-
dukzioa handitzeko posibilitatea eman zuten, eta prozesu produktibo berriak
jasoko zituen espazio itxi bat beharrezkoa zen. Fabrika, produkzio sistema feudale-
tik (artisautza eta nekazaritza latifundista) kapitalistara (industria eta produkzio
mekanizatua) pasatzen garenean azaltzen zaigu. Errota, olak eta beste eraikin ba-
tzuk izan ziren fabrikaren aitzindariak, lehen fabrika modernoa ordea, 1702.urtean
Derbyko Derwent ibaiaren gainean kokatu zuten eta seta produzitzen zuen. Eraikin
honek hiru solairu zituen eta ibaiak zekarren indar hidraulikoaz baliatzen zen3. 

Orain arte ikusi dugun bezala, produkzio gunearen kokapenak berebiziko
garrantzia zuen. Salzmannek fabrika kokatzeko garaian kontutan hartu behar
diren faktoreen berri ematen digu. Lehen faktorea, lehengaien jatorritik ahal den
gertuen egotea da; horrela ez bada, garraioak merkea izan beharko du. Modu
berean, produktu amaituak garraiatzeko erraztasuna behar dugunez, fabrikaren
inguruan komunikabide egokiak egotea komeni da. Faktore garrantzitsuen artean
klimatologia aipatzen du; zenbait industriatan klima egokia behar dugu (metalgin-
tzan bero askorekin lana egitea ia ezinezkoa da adibidez). Esku lan espezializatua
gertu egon behar da, eta orubearen prezioa ahal den baxuena izatea komeni da.
Zabaltzeak egiteko posibilitatea eman behar digu orubeak, horregatik hobesten da
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modu zentzuzkoena eraikinen birmoldaketa da. Eraikin industrialak museo bila-
katzea izan zen lehen irtenbidea, gehiegizkoa litzateke ordea fabrika guztietan
museo bat eratzea. Erronka beraz, eraikin industrialen eraldaketa programatikoa
egitea da, hauen balore kultural, historiko eta estetikoei eutsiz. 

Baino Laborde Hermanos eraikin-multzoak badu balio gehigarria. Gipuzkoako
Mugimendu Modernoko arkitekturaren historian garrantzitsuak diren hainbat
eraikin biltzen ditu, horietako bik Eusko Jaurlaritzaren babesa jaso dutelarik.
Gipuzkoa osoan barreiaturik dauden eraikin garaikideek ez dute historian jarrai-
penik eduki, ez dute tradizio arkitektonikorik ekarri. Holandan edo Katalunian
esate baterako, XIX mendean hasi eta gaur egun arte jarraitu duen tradizio arki-
tektoniko modernoa dute. Herri horietako gaur egungo arkitektoen arrakasta tra-
dizio honen ondorio zuzena da. Gure inguruan ditugun eraikinak inork baloratu ez
dituenez, gertuko erreferente falta itzela dugu bertako arkitektook. Gaur egungo
historiagile eta arkitektoen lana izan beharko luke eraikin industrial garaikideen
katalogatze eta berreskuratzea, horixe baita eredu hauek behin betirako ez gal-
tzeko modu bakarra. Benetan mingarriak izan dira Gipuzkoako beste herri
batzuetan egin diren sarraskiak: Bergarako Tornilleria Deva edo Eibarko Alfaren
eraisketak adibidez. Andoainen baditugu oraindik eraikin industrial garaikideen
zenbait adibide esanguratsu (Ziako, SAPA eta abar), baita birmoldaketa egiteko
kudeaketa eredu polita ere, Martin Ugalde kultur parkea.

Lanaren lehenengo zatiak eraikin industrialen garapenaz, ondare industrialaz
eta honen berreskurapenaz hitz egiten digu. Ikerketaren mamiak, Laborde Herma-
nosen eraikin-multzoaren sorrera, garapena, krisia eta birmoldaketa prozesuak
biltzen ditu. 

Eraikinen garapen eta transformazioen kronograma burutzeko, ezinbestekoak
izan dira: ahozko informazioa (Emilio Truchuelo, Mikel Arrizabalaga eta Garikoitz
Ayesta), Andoaingo Udal Artxiboko eta Laborde Fondoko informazio grafiko zein
idatzizkoa, Gipuzkoako Foru Aldundiko kartografia historikoa eta Jabegoaren
Erregistroko dokumentazioa. Ohiko bibliografiaz gain,  oinarrizkoak izan dira ere
Leyçaur Aldizkari honetako 5. eta 7.aleetan argitaratu diren “Laborde Hermanos:
trayectoria histórica de una empresa” artikulua Marta Trutxuelok idatzia, eta “Arki-
tektura industriala Andoainen (1928-1942)” Marta Trutxuelok eta José Javier Fer-
nándezek idatzia. 
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2 SOBRINO, J.: Arquitectura industrial en España, 1830-1990, Cátedra, Madrid, 1996, 68 orr.
3 IBÍDEM, 72 orr.



edo altzairuzkoak egiten hasi ziren. Eraikin mota hauek orube laua behar dute
nahitaez, horrela ez bada lur-zoru mugimendu handiak egin beharko ditugu. Solai-
rudun fabrikak baino erosoagoak dira, garraio eta produkzio guztia horizontalean
egiten baita. Halaber, hazteko aukera ematen digu tipologia honek.

Arrakasta gehien izan zuen eraikin tipoa zerra-hortz edo shed nabea izan zen.
Iparralderantz orientatzen diren zerra-hortz formako argizuloz osatutako pabiloia
da, fabrika-nabearen garapena. Azken honek baino argiztatze hobea eta zutaberik
gabeko barne espazioa eskaintzen digu shed nabeak. 

Elektrizitatearen asmakizunarekin batera, fabriken garapenean urrats berri bat
eman zuten. Elektrizitatea iritsi baino lehenago, produkzio guneen antolaketa
nahiko zurruna izan behar zuen, energiaren banaketaren menpekoa baitzen; koka-
pena aukeratzeko garaian ere, energia-iturriak pisua galduko zuen. Energia-itu-
rria bermatuta zutela, fabriken diseinatzaileek beste esparru batzuk jorratu
zituzten XX. mendean: pertsona eta materialen zirkulazio egokia garatu; aireztatze
eta argiztatzea hobetu; eta langileei zerbitzugune aproposagoak eskaini (langileen
borrokak ere badu zeresana guzti honetan). Fabrikaren kanpo itxura ere aldatuz
joan zen, apurka-apurka industria lengoai arkitektoniko propioa garatuz joan bai-
tzen. Eraikin berriak funtzionalak ziren, apaindurarik gabekoak, eta aldaketetara-
ko gaitasun handia zuten. Fabrika arrazionalista kontzeptu berrietara zabalduko
da, aurreko tipologien izaerari eutsiz. Solairu bakarrekoak edo solairu anitzeko
fabrikak izan daitezke, oso argiak, eta estalki laua dutenak. Normalean, azalera
zuriak, hormigoizko egitura eta beirate horizontal luzeak erakutsiko dizkigu fabri-
ka arrazionalistak. Funtzionalak ez diren elementuak baztertu egingo ditu. 
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lur-sail laua eta forma erregularrekoa. Bigarren mailako beste gomendio batzuk
ere ematen ditu: aukeratzen dugun lurzoruak gailuen zama jasateko erresistentzia
nahikoa izan behar du; inguruan eraikuntza materialak badaude eraikitze-lanak
merkatuko ditugu; lur mugimenduak murrizteko, kokagune malkartsuak saihes-
tuko ditugu ahal den neurrian. Azkenik urarekin zerikusia duten bi faktore aipatzen
ditu: lurrun-makinak eta galdarak badaude, uraren horniketa garrantzitsua da;
bestetik estolderiarako ur korronteak gertu egotea komeni da4. Faktore guzti hauei
azken bat gehitu behar diogu: energia-iturria. Hastapenetako industria guneek
energia-iturriarekiko zuten menpekotasuna erabatekoa zen. Energia hidraulikoa
izan zen energia iturririk erabiliena hasieran, ondorioz fabrikak ibaien alboan edo
gainean kokatzen zituzten. Lurrun-makinaren etorrerarekin, faktore honek
garrantzia galdu zuen, beste energia-iturri batzuk erabiltzen hasi baitziren. Dena
den, ibai baten alboan egotea beharrezkoa ez bazen ere, gomendagarria zen erre-
gai eta lehengaien produkziotik oso urrun ez egotea. 

XIX mendean industriarako hiru eraikin tipo erabiltzen ziren nagusiki: solairudun
fabrika, nabe laua eta hortz-zerradun pabiloia5. Solairudun fabrika izan zen hasiera
batean gehien erabili izan zen tipoa, elikagaigintzan eta ehungintzan batez ere.
Lanaren banaketa altueran egiten zuten (solairu bakoitzean eginkizun bat) eta
motor bakar batez mugitzen zituzten gailuak. Eraikin tipo hau energia hidrauliko
zentralizatuaren menpekoa zen: motor hidraulikoak sortzen zuen energia ardatz
bertikal batez goiko solairuetara transmititzen zen; gero solairu bakoitzean trans-
misio sistemak horizontalki jarraitzen zuen produkzio makinetara iritsi arte. Hasie-
rako solairudun fabrikak adreilu edo harrizkoak ziren, hormaz eta arkuz eraikiak.
Askotan nekazal guneetan egon arren, kanpoaldean etxebizitzen itxura hartzen
zuten. Burdina eta altzairuaren etorrerarekin, barnealdeko oztopo fisikoak dezente
murriztu ziren, espazio libre eta malgua handituz. Eraikin mota hauen adibide
ederra dugu Jules Saulnierren Menier txokolate fabrika, 1872an eraikia.Tipologia
hau erabiltzeko beste arrazoi garrantzitsua hirietako zoru falta da. Eibar edo Bilbao
bezalako hirigunetan altueran garatu behar izan zituzten fabrikak. 

Bigarren eraikin tipo nagusia fabrika-nabea dugu, hasieran metalgintzan erabil-
tzen zuten gehien bat. Oin-planoa laukizuzena eta bi isurialdeko estalkia duen so-
lairu bakarreko eraikina da. Estalkiak zama txikia jasan behar duenez, egitura oso
arina erabili dezakegu, espazio erabilgarri handia lortuz; erabilera eta produkzio
sistema berrietara erraztasunez egokituko den espazio malgua izango dugu ondo-
rioz. Leiho zabal eta argizuloek argiztatzea eta aireztatzea bermatzen dute. Hasie-
ran, karga-hormak eta zurezko zertxak erabiltzen ziren; metalaren erabilera
masiboaren etorrerarekin, bai zertxak baita sostengu bertikalak ere, burdinazkoak
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4 SALZMANN, H.: Construcción de edificios industriales, Editorial Labor, Barcelona, 1942,1-3 orr.
5 SOBRINO, J.: Arquitectura industrial en España… Op. Cit., 73-75 orr.

Irin fabrika, Caramujo, Portugal (ezkerrean). Unión Cerrajera, Bergara (eskuinean).
Bi tipologia erabilienak solairudun fabrika eta fabrika-nabea izan dira.



arkitektonikoen helburua objetibotasuna izan behar da8. Eraikin industrialak arki-
tektura berriaren eredu bilakatu ziren beraz. Paisai industrialak eta makinaren
estetikak abangoardien pentsamoldean sekulako eragina izan zuten, konstrukti-
bismo eta futurismoan adibidez. Eredu berriak itsututa, zaharrarekiko haustura
aldarrikatzen zuten sortzaile berriek; Marinetti poeta italiarra da guzti honen adie-
razle on bat9. 

Mende hasieran ere, Alemaniaren garapen teknikorako taldea sortu zen, Deutscher
Werkbund. Pentsalari, artista eta arkitekto talde honek, industriatik zetozen tek-
nika eta teknologia berrietan oinarritutako diseinu efiziente eta optimoa defenda-
tzen zuten. Peter Behrens arkitektoak ederki islatu zuen bere fabriken diseinuan
Werkbundaren  asmo hori. Beherensen ikasle batek, Walter Gropiusek, historia-
gile askoren iritziz Mugimendu Modernoaren lehen obra egin zuen: 1911 eta 1913
urteen artean diseinatutako Fagus fabrika10. Werkbundeko kide eta Bauhaus
eskolako sortzaile izan zen Gropius. Mugimendu Modernoko beste arkitektoekin
batera, industriatik zetorren teknologia, teknika eta estetikan oinarritu zen lengo-
ai arkitektoniko berria sortzeko. Antzinako estiloekin hautsi eta objetibotasunean
oinarrituko da arkitektura hemendik aurrera. 

Le Corbusier izan zen lengoai berri hau garbien formalizatu zuen arkitektoa. Be-
re ustez arkitektura garaikideak ezaugarri hauek bete behar ditu: eraikinen egitu-
rak zutabe eta solairu bidez egin behar dira, ez horma bidez; oin-planoa librea izan
behar da, trenkadak nonahi  kokatzeko aukera eman behar digu; leiho horizontalak
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11..22.. MMuuggiimmeenndduu MMooddeerrnnooaa..

Industrializazioak eragin zuzena eduki zuen gizarteko esparru guztietan, baita
arkitekturan ere. Kenneth Framptonek, arkitektura garaikidearen sorrera eta bila-
kaeran eragina eduki zuten hiru faktore edo transformazio nagusi azpimarratzen
ditu: kulturala, lur-antolaketarena eta teknikoa6.

Kulturan bi eraldaketa nagusi eman ziren. Batetik, azpiegitura berriak eta pro-
dukzio masiboa egiteko ahalmena eskuratu zuen gizakiak, baita natura kontrola-
tzeko aukera ere; zientzia izan zen lehen eraldaketa honen oinarria. Bestetik giza
kontzientzia berriak bultzatuta, jakintza arlo berriak sortu ziren: soziologia, este-
tika, historia eta arkeologia modernoak. Transformazio kulturalak arkitektura
klasikoaren berrikuspena ekarri zuen eta azpiegitura berriei erantzun emateko
sistematika arrazional berriak, Duranden kasua adibidez.

Populazioa nekazal eremuetatik hiriguneetako industriguneetara mugitzean,
lur-antolaketaren transformazio itzela egon zen. Pariseko Haussmann edo Bar-
tzelonako Cerdá bezalako plangintza berri eta erraldoiak egin behar izan ziren. Hi-
rien hazkunde azkar honen ondorioz paisai artifizial berri bat sortu zen, baita
hiritarraren kontzientzia modernoa ere.

Ingeniaritza estrukturalak, material eta teknika berriei esker, azpiegitura
ausartagoak egiteko aukera izan zuen. Garaiko ingeniariek zientzia oinarri zutela
eta materialen erabilera optimoa eginez, lorpen ikusgarriak izan zituzten (Menai-
ko estugunean Stephensonek eginiko zubia adibidez). Arkitektoak eztabaida este-
tikoan ziharduten bitartean, ingeniariek material eta teknika berrien gaitasunak
frogatuz joan ziren. Eraikin industrialek bigarren hauen eragina jaso zuten batez
ere: dogma estetiko guztietatik aske, eraikin utilitario eta funtzionala egitea zen
helburua. Industriaren arkitekto eta ingeniarien erronka, sistema produktibora
egokitu eta hau hobetzeko gaitasuna duen eraikinen diseinua egitea zen. Albert
Kahn arkitekto amerikarra da agian historiak eman digun adibide esanguratsue-
na. Ford fabrikaren egilea izan zen Kahn, eta taylorismoaren oinarriak bere erai-
kin industrialetan plazaratu zituen. Bere fabrikek ez dute oinarri estetiko zaharrik
jarraitzen, material eta teknikaren optimizazioak ekartzen du azken emaitza;
diseinatzen zituen etxeek berriz cottage ingelesaren tradizioari eusten zioten7. 

XX mende hasieran, Berlage arkitekto holandarrak, arkitektura berriaren erron-
ka argiro azaldu zuen: konposizio arkitektonikoak eskema geometriko hutsez eratu
behar dira; antzinako estiloen forma karakteristikoak baztertu behar dira; forma
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6 FRAMPTON, K.: Historia crítica de la arquitectura moderna, Gustavo Gili, Barcelona, 2009, 12-42 orr.
7 BEHNE, A.: 1923, la construcción funcional moderna, Ediciones del Serbal-Demarcación de Barcelona del Colegio de

Arquitectos de Cataluña, Barcelona, 1994, 38-39 orr.

8 IBÍDEM, 27 orr.
9 GONZÁLEZ GARCÍA, A.; CALVO SERRALLER, F.; MARCHÁN FIZ, S.: Escritos de arte de vanguardia 1900/1945, Ediciones

Istmo, Madrid, 1999, 144 orr.
10 BANHAM, R.: Teoría y diseño en la primera era de la máquina, Ediciones Paidós, Barcelona, 1985, 84 orr.

A.Loos, Müller etxea, Praga, 1928-1930 (ezkerrean) 
P.Beherens, Tabakfabrik, Linz, 1932 (eskuinean)

Eraikin berriak apaindurarik gabekoak izango dira, garbiak, argitsuak eta guztiz
funtzionalak, fabrikak bezalaxe. Industriatik sortutako lengoai berria fabriketan

espresatuko da erosoen hasierako urteetan.



garaikidearen adibide esanguratsuenak: Unión Cerrajera Bergaran; Olaran Bea-
sainen; Lambretta, Alfa edo Leonardo Azpiri Eibarren; Laborde, Ziako edo SAPA
Andoainen. Bizkaiko industrializazio bortitzaren harira sortu zen Gipuzkoakoa. Biz-
kaiko enpresa nagusiek prozesu produktibo astunak egiten zituzten, lehengaien
eraldaketan oinarrituta. Gipuzkoako enpresak, Bizkaitik zetorren materiala erabili-
ta, tresna eta gailuen produkzioan murgildu ziren. Bizkaikoak ez bezala, fabrika
gipuzkoarrak txikiak ziren, askotan familia-negozioak, eta estetikoki zainduagoak.
Guzti honen erakusgarririk onena Laborde Hermanos fabrika dugu.

Europatik zetozen korronte estetikoez gain, eraikuntza material eta teknika
berriek ere zer ikusia izan zuten arkitektura garaikide industrialaren sorrera eta
garapenean. XIX mendeko bigarren zatian Ingalaterrako zementuaren inportazioa
handituz joan zen. Gipuzkoan bertan, Zumaian batez ere, zementua produzitzen
hasi ziren eta Frantziako hegoaldera eta Ameriketara ere esportatzen zuten13.
Hormigoi armatuzko eraikuntzen lehen patenteak XIX mende amaieran sortu
ziren (Hennebique sistema 1892koa da) eta berehala zabaldu ziren gure inguruan.
Hormigoiak berehala ordezkatu zituen zura eta harria bezalako material tradizio-
nalak; material berriak, erakin lerdenak, eraikuntza azkarrak eta merkeagoak
ahalbideratzen zituen, arkitektura berria garatzeko egokia.

Luis Astiazaran, Joaquin Dominguez eta Luis Tolosa izan ziren nagusiki Mugi-
mendu Modernoaren arkitektura industriala gure artean garatu zuten egileak. As-
tiazaran arkitektoak eraikin industrial eder ugari utzi dizkigu Gipuzkoan zehar.
Esanguratsuenak, Bergarako Unión Cerrajera (1938), Arrasateko Unión Cerrajera,
Urretxuko fundizioak (1939), Billabonako SACEM (1942) eta Andoaingo SAPA (1942)
dira. Dominguez arkitektoak Eibarren burutu zituen bere lan esanguratsuenak,
ALFA eta Lambretta fabrikak besteak beste. Luis Tolosarena da kasu bitxiena, ez
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erabili behar dira, ahal den argitasun gehiena lortzeko; estalkia laua izan behar da,
hau ere erabilgarria izan dadin. Le Corbusierren ideiak Mugimendu Modernoaren
ezaugarri nagusiak bilakatu dira. Gure artean, Andoaingo Laborde eta Donostiako
Nautikoan emango da lehenengoz lengoai berri hau. 

11..33.. GGiippuuzzkkooaakkoo MMuuggiimmeenndduu MMooddeerrnnoorreenn aarrkkiitteekkttuurraa iinndduussttrriiaallaa..

Oso astiro izan bazen ere, Europan ematen ari ziren korronte arkitektonikoek hemen
ere eragina izan zuten. Erdi Europarekiko kokapen periferikoak eta Espainiako Guda
Zibilak zerikusi handia izan zuten arkitektura garaikidearen ezarpen mantsoan; Ale-
manian, Holandan eta Europako beste herrialdeetan 1920ko eta 1930eko hamarkade-
tan izan zuen eztanda arkitektura berriak, gurean ordea eraikin gutxi batzuk baino ez
ditugu izango. Horietako bat dugu Laborde Hermanosen lehen etxe-fabrika, 1928koa.

Arkitektura Arrazionalistaz ezagutzen dugunak, eraikin industrialetan utzi dizki-
gu adibide esanguratsuenak Gipuzkoan. Eraikin publikoek eta etxebizitzek irizpide
klasiko historizistak jarraitzen zituzten gehienetan, arkitektura industrialek aldiz
askatasun sinestezina izan zuten kanpo itxura osatzeko garaian. Negozio moderno
eta on bezala agertu beharrak enpresariak Mugimendu Modernoa onartzera bul-
tzatu zituen. Izan ere, mugimendu hori gertu dago makinaren hizkuntzatik, alegia,
gertu dago helburu zen iruditik11. 

Gure probintzian arkitektura industriala barreiaturik egongo da; jarduera hiribu-
ruan pilatu beharrean, hiri-gune txikien hazkundea eman zen, apurka hiri bihurtu
zirenak. Bergara, Beasain edo Eibar ezarpen sendoko hiriak izan ziren12, baita
Andoain ere. Herri hauetan daude hain zuzen ere Gipuzkoako arkitektura industrial
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11 AZPIRI, A.: “Arkitektura Gipuzkoan, 1850-1960”, Gipuzkoa,arkitekturaren gida, 1850-1960, Gipuzkoako Foru
Aldundia / EHAEOren Gipuzkoako Delegazioa, Donostia, 2004, 52 orr.

12 IBÍDEM, 51 orr.
13 ROSELL, J.; CÁRCAMO J.: Los orígenes del hormigón armado y su introducción en Bizkaia. La fábrica Ceres de Bilbao,

Bizkaiko Aparailari eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofiziala, Bilbao, 1994, 19 orr.

J. Dominguez, ALFA fabrika, Eibar, 1956 (ezkerrean)  L. Astiazaran, Unión Cerrajera,
Bergara, 1938 (eskuinean). Erdi Europarekiko kokapen periferikoak eta Espainiako Guda

Zibilak zerikusi handia izan zuten arkitektura garaikidearen ezarpen mantsoan. 

L. Astiazaran, SAPA, Andoain, 1942 (ezkerrean). L. Tolosa, Ziako, Andoain, 1940 (eskubian). Gipuzkoako
Mugimendu Modernoko hainbat adibide ditugu Andoainen. Eraikin gehienek hormigoizko armazoia, beirate

handi eta fatxada garbiak dituzte. Enpresa berriek estetika garaikidea aukeratu zuten irudi gisa.



eraitsi zituzten, eta honek gizarte zabal baten arreta piztu zuen. 1959an monumentu
industrialak babesteko komite berezia sortu zuen The Council for British Archaeo-
logyk, The National Survey of Industrial Monuments izenekoa. Urte batzuk beran-
duago, 1964an, Kenneth Hudson britaniarrak definitu zuen lehenengoz arkeologia
industriala. Jakintza arlo berria dugu arkeologia industriala, eta eztabaida ugari
piztu ditu urte gutxi baditu ere15. Askotan jarri izan dira kolokan bere limite kronolo-
gikoak, metodoak eta helburuak. Orokorrean korronte guztiek onartzen dute, arke-
ologia industriala, aztarna materialen ikerketaren bidez gizarte industrialaren
iraganaz arduratzen den diziplina dela16. Industriaren aztarnen bilatzea, kataloga-
tzea eta hauen estudioa egitea da helburu nagusia; ondorioz, gizarte industrialaren
lan kondizioak, prozesu teknikoak eta prozesu produktiboak ezagutuko ditugu.

Ohikoa bilakatu zaigu prozesu produktibo zaharrak, tresnak eta gailuak erakus-
keta batean ikustea. Eraikinen kasua bestelakoa da, ezin baititugu museoetara
eraman. Hauek kontserbatzeko modu zentzuzkoena erabilera berriak ematea
izango litzateke17. Hiru egoera izan ditzake eraikin industrial batek: produkzio gu-
nea da lehen aroan; ondoren aktibitate produktiboa utzi eta hondakin bilakatzen da;
azkenik birmoldaketa edo berrerabilpena egiten da18.

Bigarren aroa iritsi baino lehen obsoleszentzia gertatuko da; Angus Buchanan
irakaslearen esanetan, objektu edo sistema produktibo batek eraginkortasun gale-
ra izango du azkenean eta honen uztea gertatuko da. Uzte aroa asko luzatzen bada
eraikina hondakin bilakatu eta jarraian desagertu egingo da. Desagerpena ez gerta-
tzeko eraikinaren gaiberritze, birmoldaketa edo berrerabilpena egin beharko dugu. 

33.. EERRAAIIKKIINN IINNDDUUSSTTRRIIAALLEENN GGAAIIBBEERRRRIITTZZEE,, BBEERRRREERRAABBIILLPPEENN EETTAA
BBIIRRMMOOLLDDAAKKEETTAA..

Aurrera jo baino lehenago, gaiberritze, berrerabilpen eta birmoldaketaren arte-
an zein alde dagoen azpimarratu nahi nuke. Gaiberritzea edo berrerabilpena egi-
ten badugu, eraikin zaharrak zuen erabilera bera emango diogu berriari,
modernizazio elementuak gehituz. Eraikin zaharrak erabilera berriak jasotzen
baditu birmoldaketa izango da: obsoleszentziaren ondorioz eraikina erabilerarik
gabe geratzen da eta beste erabilera berri bat ematen zaio eraitsi ordez19.
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baitzen arkitektoa, delineatzailea baizik. Ez zuen ikasketa akademikorik jaso, au-
todidakta zen. Alemaniatik jasotzen zituen aldizkariei esker, Europako arkitektura
garaikidea ezagutuz joan zen. Proiektuak sinatzeko eskubiderik ez zuenez, beste
arkitekto edo ingeniariek sinatzen zituzten bere lanak. Ikustear dago oraindik Tolo-
sak egin zituen lan guztien zerrenda.  Bere lanik esanguratsuenak, Andoainen topa
ditzakegu: Laborde Hermanoseko eraikinak eta Ziako.  

22.. OONNDDAARREE IINNDDUUSSTTRRIIAALLAA..

Gure gizarteak kontraesan handi bat bizi du gaur egun: zenbait esparrutan aurre-
rakoia eta are ausartegia da; bestetan aldiz oso kontserbadorea14. Naturaren mani-
pulazio ahalmenak eta auto-suntsitze gaitasunak beldurti egiten gaitu.
Errealitateak eskaintzen digun ezegonkortasunaren aurrean historia euskarri gisa
erabiltzen dugu, nolabaiteko ziurtasuna bilatuz.

Ondare industrialarekiko sentimenduak aldatuz joan dira Iraultza Industriala abian
jarri zenetik gaur egun arte. García-Brañaren esanetan, gizakiak makina arbuiatu
egin zuen hasiera batean (honek sortutako suntsipenarengatik), ondoren   gogo-be-
rotasuna etorri zen eta azkenik gaur egungo nostalgia. Ondare industrialak ikusmol-
de erromantiko eta nostalgikoa piztu du, baita sentsibilitate estetiko berria ere.

Kontraesan itzela dago beraz produkzio industriala eta ondare industrialaren
artean. Produkzio industrialaren prozesuek funtzionaltasunaren kontzeptua atxi-
kita dute; erabilgarritasuna, arrazionaltasuna, antolaketa eta produktibitatea dira
industriaren oinarriak. Hortaz, zaila gertatuko zaigu monumentaltasun, kontser-
bazio, ondare eta memoria historikoa bezalako kontzeptuak bertan onartzea.
Eraikin industrial batek eraldaketak, berrerabilpenak, zabaltzeak, eraisketak eta
birmoldaketak izaten ditu bere bizitzan zehar, beti ere teknologia eta prozesu pro-
duktibo berriei egokitu nahian. Beraz, eraikin industrialen eraldaketek oinarri
praktikoa izan dute ia beti. Kontran, gaur egungo ikusmolde erromantikoa, sen-
tsibilitate estetiko berri batean oinarritzen dena.

Ondare industriala zaintzeko kontzientzia berria, 1794an Pariseko Conservatoire
des Arts et Métiersarekin sortu zen. Lehen museo teknikoa izan zen eta oinarri zien-
tifiko ilustratua zuen. XIX mendean zehar hainbat museo industrial eratuz joan ziren
Europan zehar, Fabrikaren Museoa Saint-Etiennen edo Skansen Museoa Estokol-
men adibidez. Bigarren Gerra Mundialaren ostean, ondare industriala zaintzeko
mugimendu sendoa sortu zen Ingalaterran. Gerra osteko berreraikitzean zehar
herrialdearen historia eta kulturan inportanteak ziren hainbat eraikin industrial
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14 SOBRINO, J.: “Diversidad territorial, productiva y tipológica del patrimonio industrial”, Patrimonio Industrial en
Gipuzkoa: defensa y difusión, Jornadas sobre el Movimiento Moderno, 22 de Septiembre de 2005, Koldo Mitxelena
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16 CERDÁ, M.: Arqueología industrial, teoría y práctica, Publicacions Universitat de Valencia, Valencia, 2008, 17 orr.
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Eraikina eraitsi ordez birmoldaketa eta gaiberritzea egitea erabakitzen badugu,
bi galdera sortzen zaizkigu berehala: zein erabilera berri eman behar diogu erai-
kin zaharrari, eta ondarea ez kaltetzeko zein irizpide hartuko dugu kontutan. Erai-
kin industrial batek ezingo du edozein erabilera hartu; zenbait tipologiak erabilera
bat edo beste hartzeko erraztasun handiagoa edukiko baita. Zerra-hortz estalkia
duen nabe handi batek zailtasunez jasoko ditu bulegoak, ez ordea kiroldegi bat.
Bestalde, eraikin zaharrak programa berriak jasotzeko zailtasunak baditu ere,
erabileraren berrikuntza ekar dezake: Londoneko Tate museoan adibidez (lehen
zentral elektrikoa zena), lau solairuetako altuera duen espazio handi bat du
barrualdean; nekez hartuko lituzke formatu txikiko koadroak, dimentsio handiko
arte lan berriak jasotzeko aukera ematen du ordea.

Gaiberritzea egiteko zein irizpide hartu behar dugun ere ez dago oso argi. Bir-
moldaketak aspalditik egin badira ere, duela urte gutxi hasi gara eraikin indus-
trialak berritzen. Batetik, zaila gertatzen zaigu eraikin industrial bat monumentu
dela ulertzea; bestetik, ez dugu eraikin modernoak gaiberritzeko irizpide zeha-
tzik. Eraikin klasikoak gaiberritzeko teoriak aplikatu izan dira garaikideetan orain
arte, baino badirudi ez dela nahikoa. Restauroaren  lehen teorikoak industrializa-
zioaren lehen aroan sortu ziren: Viollet-Le-Duc frantziarra (teoria idealistekin)
eta Ruskin britainiarra (teoria erromantikoekin) izan ziren lehenak. Hauei Camillo
Boito italiarra gehitu zitzaien restauroaren bere teoria zientifistekin, baita Ciova-
nonniren kontextualismoa ere. XX. mendeko pentsalari inportanteek ere, Riegl
edo Brandi adibidez, monumentuei buruzko gogoeta sakona egin zuten ere23.

Gaur egun eztabaida piztuta dago gaiberritze irizpideen inguruan; eraikin
industrialetan arazoa areagotu egiten da. Eraikin industrialen birmoldaketa eta
gaiberritzea burutzeko ez dugu teoria on bakarra; eraikin bakoitzak arazo zeha-
tzak planteatzen dizkigunez, soluziook ere halakoak behar dute izan24. 

44.. LLAABBOORRDDEE HHEERRMMAANNOOSS FFAABBRRIIKKAARREENN GGAARRAAPPEENNAA.. 

Laborde Hermanos eraikin-multzoak, XX. mendeko arkitektura garaikide
industrialaren garapena islatzen du. 1928an hasi eta urteetan aurrera joan ahala,
eraikuntza soluziobide eta eraikin tipologia berriak jasotzen joan zen. Eraikuntza
materialak ordea, berdintsuak erabili izan zituzten urte guzti horietan: hormigoiz-
ko egitura, beirate zabalak, adreiluzko itxitura luzitua, eta abar. Hori dela eta,
eraikin-multzoak itxura nahiko bateratua izan zuen garapen osoan zehar.
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González de Duranaren hitzetan20, eraikin zahar bati erabilera berria ematea ez
da zerbait berria, ezta eraikin industrialetan ere. Industria tradizionalean maiz
gertatu izan dira birmoldaketak; hainbat burdinola errota bilakatu izan dira adibi-
dez, baita alderantzizkoa ere. Historian zehar, eraikinen berrerabilpen eta bir-
moldaketak, logika eta ekonomian oinarrituta egin izan dituzte. Eraikin bat
erabilerarik gabe geratzen denean, beste berri bat jasotzeko aukera ematen digu
gehienetan, gastu nahiko txikia eginez gainera. Gaur egun ordea, gizarte iriole
batean bizi gara, eta eraikin zaharrak erraztasunez eraisten ditugu, honek ekar-
tzen duen gastu ekonomikoa eta energetikoa kontutan hartu gabe. Logika eta
ekonomiaz gain, hirugarren faktore bat dago kontutan hartu beharrekoa: kultura.
Faktore hau gure garaiko gizarteak ekarri du, eta honen balioaz ohartu ere ez gara
egiten askotan; eraikin industrial baten desagerpenarekin batera, herri horretako
historia eta memoria kolektiboaren aztarna desagertzen da.

Zenbait historiagileren iritziz21, eraikin industrialen gaiberritzea egiten denean,
barrualdea hustu eta sistema produktiboaren historia galdu egiten da gehiene-
tan; fabrikaren prozesuak deskribatzen duten gailu eta elementuak mantentzea-
ren aldekoak dira. Begirada arkeologiko honi, praktikoago bat kontrajartzen zaio;
eraikin industrialek balio konstruktibo, estetiko, sozial eta paisajistikoak izateaz
gain, eraikin berri batek eskaintzerik ez duen nolakotasun espaziala du askotan,
libertate espaziala eta dimentsio itzelak22. Eraikin industrialak, arkeologia
moduan tratatu beharrean, erabilera guztiz berria jasotzen dute. Bide arkeologi-
koa zein praktikoa hartuta ere, eraikin zaharrak eraitsi baino lehen, eskaintzen
dizkigun onurak baloratu beharko ditugu.

Ezekiel Collantes Gabella248

Labordeko eskolaren pabiloia gaiberritzearen aurretik eta ondoren.

20 IBÍDEM., 244 orr.
21 SOBRINO, J.: Arquitectura industrial en España… Op. Cit., 9 orr.
22 ZUFIAUR, L.M.: “Memoria y construcción industrial en Euskadi: intervenciones en el patrimonio industrial”,

Revisión del Patrimonio Arquitectónico Industrial en Gipuzkoa, Jornadas sobre el Movimiento Moderno, 3 de Junio
de 2004, Koldo Mitxelena kulturunea, Donostia.

23 TRACHANA, A.:“El proyecto de articulación de lo nuevo y lo antiguo” Cuadernos de restauración, nº1, Instituto Juan
de Herrera / E.T.S. Arquitectura de Madrid, Madrid, 1998, 32 orr.

24 GONZÁLEZ DE DURANA, J.: “Reconversión y reutilización de… “ Op. Cit., 251 orr.



Gipuzkoako beste enpresa asko bezala, familia-enpresa zen Laborde Herma-
nos, tamaina txikikoa. Hasierako eraikin honek, fabrika, bulegoak eta etxebizitza
jasotzen zituen. Eraikin industrial honen tipologia, etxea eta produkzio gunea
batzen zituen, eta ohikoa izan da gure inguruan hirurogeigarren hamarkada arte.
Gipuzkoan tradizio luzea duen eraikin mota da, hirigintzaren zonakatzearekin
batera apurka galduz joan dena. Baserria, esate baterako, nekazal produkziorako
etxe-faktoria bat da; bere azaleraren zati handiena funtzio produktiboetarako era-
biltzen da, soberakina berriz etxebizitza da. Tradizio honi eutsirik, enpresa gipuz-
koar berri asko eraikin hibrido tipo honetan oinarritu ziren. Andoainen bertan, eta
Laborde Hermanosetik oso gertu, tipologia berdina duten beste eraikin batzuk
ikusi ditzakegu, Ziako lantegia adibidez27. Eraikin hauetan, estalki laua duen solai-
ru bakarreko nabe bati etxebizitza atxikitzen zaio.
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Fabrikaren hazkundea horizontalean eman zen bere osotasunean, bulegoetako
eraikinean ezik. Labordetarrek apurka erosi zuten lur-sail lauak solairu bakarre-
ko pabiloiak egitea ahalbideratu zuen. Tipologiei dagokionez, estalki laua eta
solairu bakarreko nabe luzangak erabili zituzten lehen urteetan. Produkzio gune-
aren aireztatze eta argiztatzea bermatzeko, horma artea 14 metrokoa izaten zen
gehienez. 1940ko hamarkadatik aurrera, azalera handiko pabiloi karratuak era-
biltzen hasi ziren. Argiztatzea estalki lauko argizuloetatik egiten zen eta habear-
teak aurrekoak baino ausartagoak ziren. 

Tipologien garapen honekin batera, eraikuntza elementuena eman zen. Hasie-
rako egiturak, luzekako portiko, zeharkako habexka eta lauza estuez burutzen
ziren; habearteak ertainak ziren, 5/7 metrokoak. 1939tik aurrera portiko nagusia
luzeka beharrean, zeharka jartzen hasi ziren, erdiko zutabea ezabatuz. 1943tik
aurrera, habearteak handituz joan ziren, barne espazio malguagoa eskainiz. Bei-
rateak ere garaiaren arabera ezberdin egin zituzten. 1920ko hamarkadan zurezko
arotzia erabili izan zuten, 1930eko hamarkadatik aurrera aldiz altzairuzkoa. Beira
formatu txikia erabiltzen zen produkzio guneetako beirateetan; bulego, etxe eta
zerbitzurako guneetan berriz handiagoa. 1950eko hamarkadaren amaieran, hor-
migoizko arotzia ere erabili izan zuten, arruntena altzairuzkoa bazen ere.

44..11.. LLaanntteeggiiaarreenn ssoorrrreerraa..

Laborde Hermanos enpresa 1926.urtean sortu zen eta ebaketarako tresnen pro-
dukzioan jardun zuen: brokak, zerrak...25 Eraikin multzoaren lehen pieza Luis Tolosa
delineatzaileak diseinatu zuen 1928an (Manuel Laborderen sinadura azaltzen bada
ere), eta urte bete beranduago eraiki zuten. Gaur egungo Gudarien Etorbidean koka-
tzea erabaki zuten, Urnietarantz doan Bide Errealaren albo batean, herriaren ipar-
ekialdean. Andoainek zuen komunikabide nagusia errepide horixe zen, ondoren egin
zituzten herriko beste komunikabide garrantzitsuenak ere orubetik nahiko gertu iga-
rotzen ziren (Norteko ferrokarrila eta Plazaolako trena). Fabrika kokatzeko aukeratu
zuten orubea laua zen, eta honen limite fisiko nagusiak Buruntzako mendi-magala,
Ziako erreka eta errepidea ziren. Faktore fisiko hauek zer esanik eduki zuten eraikin
multzoaren hazkunde moduarekin: alde batetik, orubea laua izateak fabrika hazteko
erraztasuna ekarri zuen; bestetik, Ziako errekak pabiloien sartu irtenak behartu
zituen. Orubearen inguruan ura egoteak ere zer ikusia izan zuen kokapenean: Ziako
erreka estolderia moduan erabili zuten, gertu dagoen Etxeberri-Galtza iturria berriz
galdara eta makinen horniketan26. Lehen eraikin hau, Laborde Hermanosen irudia
izan zen, eta Martin Ugalde kultur parkeko aurpegia da gaur egun. 
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25 TRUTXUELO, M.: “Laborde Hermanos: trayectoria histórica de una empresa”, Leyçaur, 5, 1998, 232 orr.
26 Laborde Fondoa (L.F.), Aprovechamiento de aguas del manantial Echeverri Galtza (Andoain), 255/3. 27 FERNÁNDEZ , J.J.; TRUTXUELO, M.: “Arkitektura industriala Andoainen (1928-1942)”, Leyçaur, 7, 2002, 339-376 orr.

Labordeko lehen pabiloia kanpoaldetik eta barrualdetik. Etxebizitza, bulegoak eta fabrika batzen dituen
eraikin hibridoa. Arkitektura garaikidea eta etxe-fabrikaren tradizioa batzen ditu Luis Tolosaren diseinuak.

Eusko Jaurlaritzak 2001ean monumentu izendatu zuen.



Eraikina28, errepidearekiko paralelo kokatzen den eraikin luzanga bat da. Bere
fatxada nagusiak hegoaldera begiratzen du eguneko eguzkiztapena jasoz. Behe
solairu osoa fabrika zen: azalera gehiena broken produkziorako erabiltzen zuten;
mendebaldeko muturrean biltegiak eta paketatzeko guneak zeuden. Lehen solai-
ruak, bulegoak, jangela, bi logela eta  bainugela jasotzen zituen. Bigarrenean berriz,
etxebizitzaren gela nagusiak zeuden: lau logela, sukalde handi bat, jangela, konke-
ta txiki bat eta terraza. Eraikinak 65 metroko luzera eta 14 metroko zabalera zuen
behe solairuan, goiko bi solairuek 10,30 x 14 metroko azalera hartzen zuten. Men-
debaldeko fatxadara ematen zuen eskailera kaxa batek lotzen zituen hiru solairuak.
Sarrerak bi ziren: mendebaldeko fatxadan bulego eta etxebizitzarako atea (oinezko-
ena), eta iparraldeko fatxadan, mendebaldeko muturrean, fabrikarako ate nagusia.

Produkzio sistemari dagokionez, gailuak txikiak edo ertainak zirenez, fabrika-
ren konfigurazioan ez zuten eragin handiegirik. Elektrizitatearen etorrerarekin,
industria guneen konfigurazioa askeago izaten hasi zen (gogora dezagun bestela-
ko energia-iturriek konfigurazio espazial zehatza ekartzen zutela, indar hidrauli-
koa erabiltzen zuten fabrikak adibidez). Fabrikaziorako nabearen tipologia, ohiko
bilakatu zen XX. mende hasieran: zabalera txikiko eta estalki laudun fabrika.
Nabearen zabalerak argi naturala eta aireztatzea bermatzen zuen, alboetako
leiho zabaletatik eraikinaren erdialdera argi nahikoa sartzen baizen. Espazioaren
antolaketa nahiko librea bazen ere, orokorrean linealtasuna jarraitzen zuen.

Kanpo itxurari dagokionez, eraikina guztiz berritzailea izan zen bere garaian
Gipuzkoan (Donostiako Klub Nautikoa egin zuten urte berekoa da); apaindurarik
gabea, horizontaltasuna eta linealtasuna dira ezaugarri nagusiak. Etxebizitzaren
bolumena, fabrikaren bolumen luzangaren horizontaltasunari kontrajartzen zaio,
tentsio asimetrikoa sortuz. Fatxadan leiho zabalak eta horma zuriak nagusi ziren,
zenbait leihotxo borobil eta harrizko zokaloa bazituen ere. Irekiduren konposizioa
garbia zen, eta izkina desmaterializatzeko asmoa agertzen zuen. Garai hartan
Alemanian egiten ari ziren hainbat arkitekturen kutsua agerikoa da, Deustche
Werkbundeko arkitektoen eragina argia da, baita Adolf Loos arkitekto austriarra-
ren diskurtsoa ere. Gaur egun, eraikin honek Eusko Jaurlaritzaren babesa du,
2001. urtean monumentu izendatu baitzuten. 

Itxuran ez ezik, eraikuntza sisteman ere antzeman daiteke Laborde fabrikaren
asmo berritzailea. XX. mendeko lehen hamarkadetan hormigoiaren erabilera
zabalduz joan zen (Espainian hormigoi bidez eraikitako lehen eraikina Bilbaoko
Ceres fabrika izan zen, 1898an) eta material berria produzitzen zuten enpresak
sortu ziren (Sestaon Hormigoi Armatuaren Konpainia Anonimoa eratu zuten)29.
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28 Andoaingo Udal Artxiboa (A.U.A.), Proyectos de construcción de industrias en el término municipal, 78H/3.
29 ROSSELL, J.; CÁRCAMO, J.: Los orígenes del hormigón armado,.Op. Cit., 19 orr.
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Hormigoizko egituren teknologia berriak espazio ireki eta malguak egiteko auke-
ra ematen zuen, baita fatxadako konposizio librea egiteko ere.

Labordeko fabrika, 5 metroko tartea duten luzekako hiru portiko nagusiz egina da-
go. Portikoen artean, 2,5 metroro 7 metroko habeek lauza lerden bat eusten dute.
Erritmo hau hautsi egiten da etxearen gunean, hiru portiko beharrean lau baitaude.
Erdiko bi portikoen artean, gaiberritzean galdu den eskailera kaxa altxatzen zen. Zi-
menduak zapata isolatuaz eginak daude, 1,60x1,60 metrokoak etxebizitzaren gunean
eta 1,20x1,20 metrokoak nabean. Hauen artean harlan-gaitzezko hormatxo batzuk
egin zituzten fatxadaren oinarri gisa, hortaz ez zuten txarrantxa-haberik egin.

Itxiturak adreilu barne-hutsezko azta beteko horma soilez eginak zeuden, isola-
mendu termikorik gabe, luzitu zuri batek ematen zion azken itxura eraikinari.
Lehen eraikin honetan, leiho zabalen arotzi guztiak zurezkoak ziren; fabrikako
eremuan, sareta batek eusten zituen formatu txikiko beirak.

44..22..  PPaabbiillooii bbeerrrriieenn eerraaiikkiittzzeeaa ((11993377--11994422))..

Laborde Hermanosen zabaltze proiektua. Marrazkiak hainbat eraikin berri aurreikusten zituen: 
nabe berriak, eskolaren pabiloia, Widia metala lantzeko nabea...
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Labordeko lehen zabaltzea.
Solairu bakarreko bi nabe berri eraiki zituzten.
Mendebaldeko pabiloiaren gainean bulegoen
zabaltzea egin zuten.

30 Memoria descriptiva del desarrollo de la industria durante el periodo de su militarización, Laborde Hermanos, S.A.
Ingenieros Industriales Andoain (Emilio Truchuelok emandako informazioa).

1937. eta 1942. urteen artean fabrika apurka handituz joan zen, enpresaren pro-
dukzioa dezente handituz joan baitzen. Epe horren barruan tamaina txikiko zazpi
interbentzio egin zituzten, hauen artean:  lehen zabaltzea, eskolaren pabiloia,
transformadorearen eraikina, Widia metalaren fabrikaziorako pabiloia, fabrikaren
bigarren zabaltzea, neurketa eta kontrolerako pabiloitxoa, eta hauts-metalikoen
saila eta laborategien eraikina. Argiztatze naturala fatxadatik egitearekin nahikoa
zen, eraikin guztiek horma-arte txikiak baizituzten (handienak 15 metro zituen).
Egitura hormigoizkoa eta estalkia laua zuten30.

1939.urtean Laborde Hermanosek argitaratu zuen liburuxkan, hurrengo urte-
tan eraiki behar zituzten hainbat pabiloi azaltzen dira. Hasierako eraikinaz gain
beste hauek azaltzen ziren: lehen zabaltzea, eskolako pabiloia, transformadore
elektrikoa, pabiloi handi bat, eta Widia metala lantzeko nabea eta laborategiak
jasotzen zituen eranskin bat. Lehenengo hiruak marrazkiak zioen moduan egin
ziren, gainontzekoak berriz beste kokapen eta forma batekin eraiki zituzten.  

4.2.1. Lehen zabaltzea.

1937ko urrian fabrikaren lehen zabaltzea egiteko proiektua egin zuten31. Eraikin
nagusiari beste bi nabe gehitu zizkioten, iparreko fatxadari atxikita U bat osatuz.
Proiektu honen planoetan Manuel Laborderen sinadura azaltzen bada ere, badi-
rudi Luis Tolosa izan zela hauen egilea.

Bi pieza berri hauek, fabrika zaharraren ezaugarri berdintsuak zituzten: planta
bakarreko eraikin luzangak, fatxada zuriak, beirate handiak,... Oin-planoan 52,30
metroko luzera eta 14 metroko zabalera zuten, aurreko eraikinean bezalaxe
erdian eta luzeka zutabe ilara bat zegoelarik. Mendebaldeko nabea produkzioa
handitzeko helburuarekin egin zuten, nahiz eta lehenengo urtetan armagintzara-
ko erabili izan zuten32. Nabearen gainean bulegoen zabaltzea egin zuten, honen
azpialdean kamioientzako pasabide bat geratu zelarik. Ekialdeko nabeak bi bilte-
gi jasotzen zituen, lehengaientzat bata, produktu amaituentzat bestea. Nabe
zaharrean berriz, brokak eta bestelako tresnak egiten jarraitu zuten33. Bi nabe
berrien sarrerak hegoaldeko muturrean zeuden, eraikin zaharraren ondoan.
Oinezko sarrera babesten zuen hegala beirate batez itxi zuten garai honetan,
harrera egokiagoa osatuz. 

4.2.2. Eskolaren pabiloia.

Eskolaren eraikina eraiki zuten hurrena34. 1937. eta 1939. urteen artean diseinatua,
azken urte honetako otsailaren 8an jaso zuen udaletxearen onespena. Hasiera bate-
an jangelak jasotzeko helburua bazuen ere, bestelako erabilerak jaso izan zituen:
mekanikoen eskola, botikina, ekonomatoa, bulego teknikoa, ikasle eskola, entsegu
gela, eta abar. Pabiloia, armagintzarako eta biltegietarako nabeen artean kokatu
zuten, guztien artean patio ireki bat osatuz. Hiru solairu ditu eraikinak, eta proiek-
tuak honako antolaketa hau proposatzen zuen: behe solairuan, botikina, emakumez-
ko zein gizonezkoen aldagelak eta ekonomatoa zeuden; lehen solairuan, sukaldea,
biltegia, officea eta jangela bananduak aurreikusten zituzten; eta goiko solairuan,
liburutegi, egongela eta terraza/lorategia azaltzen ziren. Behe solairua proiektuak
zioen moduan erabili izan zuten, beste biek bestelako erabilerak izan zituzten: lehen
solairua bulego teknikoa izan zen urte askotan, eta goi solairuan ikasle-eskolako
ikasgela teorikoak kokatu zituzten. Eraikinak bi soto ere baditu: lehenengoa bi kainoi
gangaz egina, babesleku antiaereoa izan behar zuen;  bigarrena kota altuago batean
zegoen, eta biltegi eta makina-gela moduan erabili izan zen baita abesbatzaren
entsegu-gela moduan ere35. Lurrazpiko ur-korronteak direla eta, babeslekua ez zen
inoiz  erabili. Gaur egun ere bonba batek etengabe ateratzen du ura sototik.

31 A.U.A., Proyectos de construcción de industrias en el término municipal, 78H/3.
32 Emilio Truchuelo (E.T.).
33 ÍDEM.
34 A.U.A., Proyectos de construcción de industrias en el término municipal, 78H/3.
35 E.T.



Eraikina T bat osatzen duten bi paralelepipedoz osatuta dago; hegoaldera ema-
ten duen piezak 23x10 metro ditu oin-planoan, iparraldera ematen duenak berriz
10,80x8 metro. Hegoaldeko fatxadan hegal batzuen gainean balkoi/korridore
batzuk daude, eskailera helikoidal batek lotzen ditu solairu guztiak. Solairu guz-
tietarako sarrera terraza hauetatik egiten da, kanpotik zuzenean. Aurrealdeko
eskailera helikoidalaz gain, badago atzealdean sotoa, behe-solairua eta lehen
solairua lotzen dituen beste eskailera bat. Hegoaldeko fatxadara ematen duten
hegal eta balaustrada luzeek, horizontaltasuna eta arintasuna islatzen dute,
erdian dagoen eskailera helikoidalak berriz enpresaren broka produkzioaren
berri ematen digu, konposizio simetrikoa osatuz. Iparraldeko fatxadan bi bolume-
nez osatutako joko bolumetrikoa ageri zaigu, eraikinaren zuritasunean proiekta-
tzen diren itzalak sortua.

Eraikinak,1920ko eta 1930eko hamarkadetan erdi Europan ematen ari ziren
mugimenduen eragina jasotzen du, Alemaniako eta Holandako Sachlichkeit edo
Objetibotasun Berriarena batez ere, arrazionalismoaren muturreko adartzat har-
tzen dena. Mugimendu honen barruan, Mart Stam, Hans Schmidt, Hans Meyer
eta Jan Duiker topa ditzakegu besteak beste. Eskolaren pabiloiak, Zonnestraal
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Eskolaren pabiloia. Fabrikaren zerbitzuak jaso zituen urte
askotan:, ikasgelak, ekonomatoa, bulego teknikoa, aldagelak...
Luis Tolosak diseinatu zuen 1937-1939 urteetan.
Eusko Jaurlaritzak 2001ean monumentu izendatu zuen.

36 AA.VV.: “La linea dura. El ala radical del racionalismo 1924-34”, 2C-Construcción de la Ciudad, nº22, 1985.

Transformadoreen eraikina,
aparkalekuak eta etxebizitza (1939-1941). 

sanatorioaren  hainbat zati gogorarazten dizkigu, lerro horizontal markatuak,
hegal handiak, baita eskailera helikoidalak ere36. 2001.urtean Eusko Jaurlaritzak
monumentu izendatu zuen, 1928ko lehen fabrika bezalaxe. 

Eraikuntzari dagokionez, egitura da atalik bitxiena. Luzekako bolumena 10 metro-
ko tartea duten portikoz egina dago, tartean zutaberik ez duena. Zutabe guztiak
fatxada lerroan pilatuz, tarteko espazioa erabat garbia geratzen da. Funtzionaltasu-
na hobetzeaz gain, sotoan dauden bi kainoi gangak ez zapaltzea izan daiteke egitura
honen arrazoia. Dokumentu grafikoetan azaltzen den arabera, sotoko bi ganga
hauen zimenduak hormigoizko zapata jarraitu trinkoez egin zituzten, gangak berriz
harlan-gaitzez. Pabiloiaren hormigoizko egituraren diseinua maisutasunez egin zen,
kanpoaldera ateratzen diren hegal handien bidez, barrualdean geratzen den 10
metrotako tartea konpentsatu egiten baita. Hegal lerden hauek eraikinaren izaera
arina islatzen dute. Habe nagusien gainean hormigoizko lauza mehe batek osatzen
zuen solairua, 12/15 zentimetrokoa. Eskailera helikoidalak ere egitura bitxia osatzen
du, sotoan sostengatzen den zutabe luze batek osatzen du: zutabe luze honen ingu-
ruan aurrefabrikatutako piezek osatzen dute eskailera. Sotoko zimenduak jarraituak
eta trinkoak dira, pabiloiarenak berriz 1,5x1,5 metroko zapata bakartu malguak.

Itxitura egiteko, adreilu barne-hutsezko azta beteko horma luzitua, eta leiho za-
balak tartekatu zituzten. Leiho horizontalek argitasuna eta aireztatzea bermatzeaz
gain, itxura arinagoa ematen diote eraikinari. Altzairuzko arotziez eta beira sinplez
eraiki zituzten leihoak, itxuraz oso lerdenak izan arren termikoki funtzionamendu
eskasa zutenak.

4.2.3. Transformadorearen eraikina, aparkalekuak eta etxebizitza.



Eskolaren pabiloiaren alboan (iparraldean) zerbitzurako eraikin batzuk eraiki ziren
1939. eta 1941. urteen artean. Hauetako lehena transformadore elektrikoaren erai-
kina izan zen, 1939ko otsailean marraztua37. Aurkeztutako planoa Manuel Laborde-
ren sinadura dakar, transformadorea jaso behar zuen hormigoizko dorretxo bat
azaltzen zaigu. Beste egitura batzuk ere egin ziren honen inguruan transformadore-
aren eraikina osatuz. Eraikin honen helburua guztiz utilitarioa izanik, ez zuen interes
handiegirik konposizioari dagokionez. Honako atal hauek osatzen zuten multzoa38: 

- Hormigoi armatuzko eraikin nagusia: bi solairu zituen eta guztira140 metro ka-
rratutako azalera. Goiko solairuan transformadoreentzako lau gelatxo zeuden,
eta bosgarren batean 30.000 Vko linea eta koadro nagusia; behe solairuan, bi
biltegi zeuden.

- Deskargarako plataforma: hormigoiaz egina, 49 metro karratuko azalera zuen.
Behealdean sotoa zegoen.

- Hormigoi armatuzko estalkia: 14 metro karratukoa zen, eta bertan konponke-
tak egiten zituzten. 

Widia metalaren fabrikaziorako pabiloiaren proiektuaren planoetan (1941ko
martxokoa), transformadorearen alboan beste bi pieza eraikita azaltzen dira39,
aparkaleku estalia eta etxebizitza txiki bat. Aparkalekuen eraikinak 210 metro ka-
rratu zituen guztira eta hiru zatiz osatuta zegoen, guztiak solairu bakarrekoak. Le-
henengo zatia 13x10 metrokoa zen, bigarrena 4,60x10 metrokoa eta hirugarrena
berriz 9x3 metrokoa. Aparkaleku hauetan Labordetarren autoak eta enpresako ka-
mioia biltzen zituzten. Udaletxearen onespenik gabe eraiki zutenez, gaur egun
hauei buruz daukagun informazioa eskasa da, argazki pare bat soilik. Irudietan
ikusten den arabera, eraikina hormigoi armatuz eraikita zegoen, adreilu horma lu-
zituez eta leiho zabalez itxia. Etxebizitzari buruz ere informazio grafiko oso gutxi
dugu, kanpoaldeko argazki batzuk besterik ez. Eraikinak sotoa eta behe-solairua
zuen soilik, eta oin-planoan 10,30x10 metro zituen. Zaintzailea eta bere familia bizi
ohi ziren eraikin honetan, urte askotan enpresako botikina ere izan zen40.

4.2.4. Widia metalaren fabrikaziorako pabiloia.

1941. urtean, aurreikusita zuten Widia metalaren fabrikaziorako pabiloia eraiki
zuten41. Plano originaletan Manuel Laborderen izena azaltzen bada ere, badirudi
proiektuaren egilea berriro ere Luis Tolosa delineatzailea izan zela. Proiektuak bi
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37 A.U.A.: Proyectos de construcción de industrias en el término municipal, 78H/3.
38 Jabetzaren erregistroa.
39 A.U.A.: Proyecto de construcción de pabellón para fabricación de metal WIDIA, 179/8.
40 E.T.
41 A.U.A.: Proyecto de construcción de pabellón para fabricación de metal WIDIA, 179/8.

eraikin aurreikusten zituen, pabiloi luze bat eta honen iparraldean beste txiki eta
karratua. Bi eraikin hauek 1999an eraitsi zituzten.

Pabiloi luzea Widia metala fabrikatzeko erabili zen. Buruntzako mendi magala
hasten den gunean kokatu zuten, transformadore eta eskolaren pabiloien parean.
Oin-planoan 33,90 metroko luzera eta 9 metroko zabalera zuen, eta mendebaldeko
muturrean harrera jasotzen zuen beste bolumen txikiago bat atxikita zuen,
6,75x6,90 metrokoa.  Eraikinak solairu bakarra zuen, altuera librea pabiloi nagu-
sian 4,40 metrokoa zen, harrera gunean berriz 3,13 metrokoa. 

Bolumetria garbia zuen eraikinak. Prisma luzangak eta ezkerraldeko harrera
bolumenak konposizio asimetrikoa osatzen zuten. Pabiloiaren estalkian, keak
kanporatzeko balio zuen bolumen estu eta luze bat zegoen. Eraikin osoa harrizko
zokalo batean kokatuta zegoen, maldak eragiten zuen kota aldaketa jasoaz.

Ordura arte egindako produkziorako pabiloiak bezalaxe, konfigurazio espazial
lineala zuen. Hala ere, luzera/zabalera proportzioek lagunduta, lan antolaketa
lineala ez zen derrigorrezkoa, bestelako antolaketa libreagoak ere jaso zitzaken.

Widia metalaren fabrikaziorako pabiloiaren barrualdea eta perspektiba (1941). 



Barrualdeko argitze eta aireztatzea bermatzeko, fatxada luzeetan bi leiho zabal
horizontal zeuden, estalkian berriz ke irteera. Harrerako ateaz gain, beste ate
batzuk ere bazeuzkan pabiloiak, kanpora zuzenean ematen zuten lehio-zabalean
eten batzuk sortuz.

Pabiloiaren egitura oso argia zen, tarte bakarreko bederatzi portikoz osatua
baitzegoen. Zeharkako portiko nagusi hauek 4,20 metroka jarrita zeuden, alboko
bi habek eta kebideko beste bi habe zentralek luzetara lotzen zituzten; hauen gai-
nean, lauza lerden batek estalki laua osatzen zuen. Itxitura, adreiluzko horma sin-
ple luzitu eta beirate handiek osatzen zuten. Beiraren teknologiak ez zuen
oraindik isolamendua eta erresistentzia bermatzen (1904an asmatu zuten beira
laminatua eta 1928an gozatua42), leihoak beira sinple eta altzairuzko arotzi lerde-
naz eraikitzen baitziren. Altzairuzko sareta batek eusten zituen formatu txikiko
beirak, modu honetan dilatazioen eraginez haustura egoteko arriskua saihestu
egiten zen.

4.2.5. Fabrikaren bigarren zabaltzea.

1941. eta 1942. urteen artean beste zenbait eraikin egin zituzten, hauen artean
fabrikaren zabaltzea. Eraikin berri honen proiektua ez dago Andoaingo Udal Artxi-
boan. Badirudi beraz tramitazio administratiboa pasa gabe eraiki zutela. 
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42 AA.VV.: “Vidrio (I)”, Tectónica, nº 10, 1996

Fabrikaren zabaltzeak L forma du oin-planoan, eta fabrika zaharraren hegoal-
deko fatxadarekiko 14 metro atzeratuta dago, Ziako errekak behartuta. Eraikin
berri honek eta biltegien nabeak (1937koa) bigarren patio ireki bat osatzen zuten.
Patio honen erdian Justo Aizpuruaren aroztegia zegoen, Laborde Hermanosen
paketatzeko gune bilakatu zutena43. 

Bi nabe luzek osatzen zuten L formako zabaltzea. Urnietako errepideari parale-
lo zegoena 30,40x9,40 metro zituen, besteak berriz 47,40x9,40 metro. Bi nabeak
solairu bakarrekoak ziren, batean altzairua gozatzeko labeak zeuden (errepidera
ematen zuena) eta bestean zerrak egiten zituzten hasieran behintzat. Zabaltze
honen ezaugarri formalak Widia pabiloiaren antzekoak ziren: hormigoizko egitu-
ra, estalki laua, fatxadan azalera zuria eta beirate handiak44.

Pabiloien sarrera 1937an egindako zabaltzearen portiko batetik egiten zen, patio
nagusitik. Sarrera horretan aparkalekuak zeuden bigarren zabaltze hau egin baino
lehen. Fabrika zaharreko nabean ez bezala, pabiloi berri hauetan portiko nagusiak
fatxadatan daude, zeharka tarte bakarreko habeak kokatuz (Widia pabiloian bezala). 

4.2.6. SPM eta laborategien eraikinak.

43 E.T.
44 Jabetzaren erregistroa.

Hauts metalikoen saila (SPM) eta laborategien eraikina (1941-1942).

Fabrikaren bigarren zabaltzea (1941-1942).



Hauts metalikoen saila (SPM) eta laborategien eraikinak 1941. eta 1942. urteen
artean eraiki zituzten, fabrikaren bigarren zabaltzearen ondoren. Hauek ere uda-
laren onespenik gabe egin zituzten, hori dela eta dokumentu grafiko oso gutxi
dauzkagu hauen inguruan.

SPM pabiloia L formako bigarren zabaltzearen muturrari itsatsi zitzaion. Solai-
ru bakarrekoa zen, baino argazkietan ikusi daiteken bezala beste pabiloiak baino
garaiagoa zen. Itxuraz, beste pabiloiak bezalaxe eraikita zegoen, azpimarratzekoa
da ordea, zituen beirate handiak. SPM eta aparkalekuen pabiloiaren artean labo-
rategiaren eraikina egin zuten, honi buruz ere informazio eskasa daukagu gaur
egun. Argazkien arabera beste eraikinek zuten ezaugarri antzekoak zituen.

4.2.7. Neurketa eta kontrolerako pabiloitxoa.

Metal gogorra lantzeko nabea egin baino lehenago, neurketa eta kontrolerako
pabiloitxoa eraiki zuten. Pabiloi txiki hau eraikin zaharraren hegoaldeko fatxadan
atxikita zegoen eta bow-window moduko irtengune bat osatzen zuen. Bolumen
berri honekin 1928ko fabrikaren itxura lehenengoz eraldatu zuten. Oin-planoan
poligono erdi baten forma hartzen zuen pabiloiak; honen ertzetan estalkia eusten
zuten hormigoizko zutabe lerden batzuk zeuden. Itxitura osatuz, beira pieza han-
diz osatutako leiho zabalak zeuden, behe aldean finkoak eta goialdean irekiga-
rriak. Pabiloitxo honen eraikuntzarekin batera, baliteke lehen fabrikaren behe
solairuko programa aldatu izana, biltegiak tokiz aldatu baitzituzten. 

44..33.. PPaabbiillooii lliinneeaalleettiikk hhiippoossttiilloorraa ((11994433--11995544))..

1943. eta 1954. urteen artean eraldaketa garrantzitsua eman zen Laborde Her-
manos eraikin multzoan. Lantegiaren produkzioa gorantz zioan45, eta hurrengo
urteak oparoak izango zirela aurreikusiz pabiloi handiagoak egitea erabaki zuten.
Epe honetan pabiloi linealen eraikuntza baztertu eta pabiloi karratuak egiten hasi
ziren. Pabiloi berri hauek argiztatze sistema zenitala zuten, zerra-hortz pabiloi
baten bariantea. Hormigoiarekiko konfiantza handituz zioan heinean, zutabeen
arteko tarteak ausartagoak izaten hasi ziren eta barne espazioko oztopoak dezente
murriztu ziren. Eraikin linealak ez bezala, pabiloi berriek gailu handiagoak jasotze-
ko eta antolaketa libreagoa egiteko aukera ematen zuten. Egitura-sare homogeneo
batez osatuta zeuden, eraikinaren hazkuntza erraza ahalbidetzeko asmoz . 
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45 TRUTXUELO, M.: “Laborde Hermanos: trayectoria histórica...”, Op. Cit., 259 orr.

4.3.1.Labherit eraikina.

Labherit edo metal gogorra lantzeko pabiloia 1943ko martxoan inauguratu
zuten46. Metal gogorra lantzeko gailuez gain, ikasle-eskolako ikasgela praktikoa
ere jasotzen zuen47. Orubearen mendebaldean kokatu zuten, bulegoen alboan.
Eraikina, solairu bakarrekoa, oin-planoan 55x45 metro ditu, eta gaur egun Latz
kooperatibaren egoitza da48. Zutabeak barne espaziotik desagertzen ez baziren

Nabe tipoen garapena. 
A: 1928tik 1939ra tarte ertainez osatutako nabe linealak (adib.: lehen pabiloia). 
B: 1939tik 1941era tarte handiko nabe linealak (adib.: Widia pabiloia). 
C: 1941tik 1954ra bi norabideko nabeak (adib.: metal gogorra lantzeko pabiloia).

46 A.U.A.: Laborde Hermanosen argazki bilduma.
47 E.T.
48 Jabetzaren Erregistroa.



ere, hauen arteko distantzia dezente handiagoa zen. Argi naturala fatxadatik sar-
tzeaz gain estalkiko argizuloetatik sartzen zen, nabe osoa homogeneoki argizta-
tuz. Eraikinaren proportzioak eta argiztatze homogeneoak lan antolaketan
malgutasuna ekarri zuen. Ez zuten lana zertan linealki antolatu beharrik, aurreko
nabeetan bezala. Lanerako kondizioak parekoak ziren gune guztietan. 

Kanpoaldeko itxura beste pabiloien oso antzekoa zen, azalera zuriz eta beiratez
osatua. Barrualdea ordea desberdina zen: estalkia laua izan arren, luzekako bost
argizulo handiek, espazio argitsua eratzen zuten. Bitxia da argizuloen norabidea
(ipar-hegoalde ardatzarekiko paralelo), zerra-hortz nabeetan ohikoena iparral-
deko argi konstantea jasotzea baita.

Egiturari dagokionez bost tartetako bost portiko nagusi ditu eraikinak, argi zulo-
en norabideari elkarzut. Portiko hauek 11,5 metroko tartea dute, ordura arte erabi-
litakoak baino handiagoa; zutabe eta habeen arteko lotura akartelatua eginez,
sortzen den momentu handiari aurre egiten zaio. Beste norabidean, lotura-habeak
eta argizuloen habeak azaltzen zaizkigu. Lauza estu batek osatzen du estalkia.

Barne espazioa banatua azaltzen da argazkietan. Kanpo fatxadaren trataera ber-
dina du banaketa honek: behealdean adreiluzko trenkada, goialdean laukizuzen
txikiz osatutako beirate handia. Eraikin mota hauen egituraketa errepikakorrak eta
oin-planoaren forma sinpleak, etorkizuneko zabaltze posibleak asko errazten
dute.

Pabiloiaren eraikitzearekin batera, atezainaren etxola egin zuten, neurketarako
pabiloitxoaren parean. Bi eraikin txiki hauek lauza batez lotu zituzten, harrerako
aterpea osatuz.
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4.3.2. Liburutegi berrirako proposamenak.

1948. eta 1954. urteen artean, Laborde Hermanosen liburutegia eraikitzeko
hainbat proposamen egon ziren49. Jakina da Labordetarrek kulturarekiko eta ira-
kaskuntzarekiko zuten atxikimendua. Produkzio industrialaz gain, produkzio inte-
lektuala eta jakintza garatzeko espazioak eskaintzen zizkioten langileei. Ikasle
eskola eta Labher izeneko talde kulturala sortu zituzten: mendi martxak, txango-
ak, abesbatzaren ekitaldiak, eta beste ekimen kultural batzuk ohikoak ziren50.
Liburutegia egiteko asmoa 1948an azaltzen zaigu lehenengoz, Luis Tolosaren
plano eder batzuetan. Proiektu honen arabera, liburutegi berriaren kokapena,
eskolaren pabiloiaren estalkian egin behar zen, iparraldeko bolumenaren gaine-
an. Aurretik eraikita zeuden ikasgelei gehitu nahi zitzaion liburutegi eta hitzaldiak
emateko areto berria, hezkuntzarako espazioa osatuz.

Lau urte beranduago, 1952an, kultur etxe txiki bat egiteko asmoa azaltzen zaigu
zirriborro batean51. Marrazki honen arabera, hitzaldi gunea, liburutegia, irakurke-
ta gela eta biltegi txiki bat lor zitezkeen Widia pabiloiaren birmoldaketa eginez.
Bigarren asmo hau ere bertan bera gelditu zen.

Azkenik, Manuel Labordek bere liburutegi pribatua eraikitzea erabaki zuen, 1950.
eta 1954. urteen artean. Liburutegi txiki hau fabrika zaharraren estalki lauan eraiki
zuten, etxebizitzaren zabaltzea osatuz. Honen proiekturik ez dago, baino bistakoa
da pieza honen diseinuak intentzio konpositiboa bazuela. Zabaltze txiki hau muturra

49 L.F.: Planos de la escuela de mecánicos Laborde (1943-1952), 254/31.
50 TRUTXUELO, M.: “Laborde Hermanos: trayectoria histórica...”, Op. Cit., 279-294 orr.
51 L.F.: Planos de la escuela de mecánicos Laborde (1943-1952), 254/31.

Metal gogorra lantzeko pabiloia edo Labherit eraikina (1943).

Liburutegi berria egiteko proposamenak. Eskuinean lehen proposamena (1948).



kurbatua duen paralelepipedo bat besterik ez da, baino Euskal Herriko beste erai-
kin arrazionalisten itxura gogorarazten digu. Bolumen berri honek, fabrikaren
fatxada nagusia (Urnietako errepidera ematen duena), arinki eraldatu zuen. Fabrika
zaharraren pabiloia eta etxebizitzaren bolumenaren arteko harreman bolumentri-
koa malgutu egiten du, multzoaren horizontaltasuna bultzatuz.

4.3.3. K pabiloia.

1950. eta 1954. urteen artean beste lau eraikin egin zituzten Labordetarrek, ho-
rien artean K pabiloia. Beste hiruetan bezala, ez zuten eraikin honen proiekturik
aurkeztu udaletxean, ondorioz eraikin honen inguruko informazioa urria da. Pabi-
loiak ekialdeko patioa okupatu zuen, lehenagoko pabiloi linealekin batera nabe
handi bat osatuz. Tresnen produkzioa handitzeko asmoz52, bertan zegoen aroztegia
eraitsi eta metal gogorra lantzeko pabiloiaren antzeko nabea eraiki zuten. Gaur
egun, eraikin honek inprenta bat jasotzen du.

Pabiloia solairu bakarrekoa da eta proportzio karratua du. Kanpoko argia jaso
zezaken fatxada bakarra iparraldekoa zenez, argiztatzea estalkiko argizuloen
bidez egin behar izan zuten. Karratuaren beste hiru aldeek, altzairua gozatzeko
nabera (ekialdean), zerrak egiteko nabera (hegoaldean) eta biltegietara (mende-
baldean) ematen dute. Nabeak, 38,5 metroko luzera, 30,5 metroko zabalera eta
4,20 metroko altuera librea du.

Egitura ipar-hegoalde norabidea duten lau portikoz osatuta dago, erdiko biek 9,5
metroko lau tarte dituzte, ertzetakoak berriz lehendik zeuden nabeen egiturara
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52 E.T.

moldatzen dira. Beste norabidean lotura habeak daude, batzuk zutabetik zutabera
doaz, gainontzekoak berriz argizuloak sostengatzen dituzte. Argizuloen estaldura bi
isurialdeko beirazko estalkitxoen bidez eta altzairuzko egitura lerdenaz egina zego-
en. Aurreko eraikinean ez bezala, argizuloak eki-mendebalde norabidean kokatuta
zeuden, ohikoa den bezala. Iparraldeko fatxada Labherit pabiloian egindakoaren
oso antzekoa zen, azalera zuria eta beirate handiak nagusi ziren. 

4.3.4. Ijezte pabiloia.

Laborde Hermanosen xedea enpresaren burujabetasuna lortzea zen urte haie-
tan53. Altzairua ordura arte kanpotik ekartzen zuten eta honek gastu handia eragi-
ten zuen. Asmoa altzairu propioa produzitzea zenez, ijezte gune eta fundizio txiki
bat sortzea erabaki zuten. 

Ijezte pabiloiak, K eta Labherit eraikinen tipologia berdina zuen, zerra-hortz
pabiloiaren bariantea. Aireko argazkien arabera 1950. eta 1954. urteen artean egin
zuten, beste bien ondoren54. Pabiloi berriak 2.739 metro karratu zituen, 48x45
metro oin-planoan, eta 4,25 metroko altuera librea. Nabe berriak altzairua goza-
tzeko gunearekin erlazioa zuenez, honen alboan eraikitzea erabaki zuten, orubea-
ren ekialdean. Eraikina eta Ziako errekaren artean tarte dezente utzi zuten
etorkizuneko fundizioa eraiki ahal izateko. Iparraldera herri bidea zegoenez, tarte
txiki bat utzi behar izan zuten nabea eta Buruntzako magalaren artean.  

Egitura, 9 metroko bost tartetako bost portiko nagusiz osatuta zegoen. Hauen ha-
beak, K eta Labherit pabiloietan bezala, akartelatuta zeuden zutabearen elkargu-
nean. Beste norabidean (eki-mendebalde ardatzean) lotura habeak zeuden,

53 TRUTXUELO, M.: “Laborde Hermanos: trayectoria histórica...”, Op. Cit., 245-246 orr.
54 Gipuzkoako Foru Aldundiaren kartografia historikoa.

Pabiloia egiteko, ekialdeko patioa estali zuten (1950-1954)
Ijezte pabiloia, 1950-1954 urteen artean eraiki zuten.



batzuk zutabetik zutabera, besteak banoaren erdian argizuloa eusten. Bi isurialde-
tako argizuloek eki-mendebalde norabidea hartzen zuten eta estalki lauaren gai-
nean sostengatzen ziren. Gainontzeko eraikitze sistema Labherit pabiloiaren
modukoa zen.

4.3.5. Transformadore berria.

Ijeztatze pabiloiaren ondoren, 1950. eta 1954. urteen artean, transformadore
berria eta hidrogenoa lortzeko pabiloi txikiak egin zituzten. Bi eraikin hauek metal
gogorraren produkzioan energia bermatzeko egin zituzten. Transformadore elek-
triko berria, solairu bakarreko paralelepipedo bat zen, oin-planoan 7x5 metro
zituena. Hidrogenoa lortzeko pabiloitxoa ere solairu bakarrekoa zen eta 14x7
metrokoa oin-planoa zuen. Biek hormigoizko egitura, beirate handiak eta adrei-
luzko itxitura luzitua zuten. Pabiloitxo hauek orubearen iparraldean zeuden koka-
tuta, metal gogorra lantzeko pabiloiaren parean. Hidrogenoa lortzeko pabiloitxoa
soilik dago gaur egun.

44..44.. AAzzkkeenn zzaabbaallttzzeeaakk ((11995555--11997733))..

1960ko hamarkada izan zen Laborde Hermanosen aro oparoena produkzio in-
dustrialari dagokionez. Urte horietan zehar egin zituzten lantegiaren azken zabal-
tzeak, esanguratsuena agian bulego berrien eraikina delarik. Ez zuten
produkziorako pabiloi handi berririk egin urte horietan (ijezte nabea izan zen azke-
na), kalitate estetiko hobea zuten eraikinak proposatu zituzten aldiz, hauetako ba-
tzuk Luis Tolosa delineatzailearen azken zirriborroetan oinarrituta. 

4.4.1. Bulego berriak.

Bulego berrien eraikina 1957. eta 1958. urteen artean egin zuten55. Enpresaren pro-
dukzioa eta gune administratiboen arteko desoreka handia zenez (bulego teknikoa
eskolaren pabiloian zegoen eta administrazioko bulegoak 1928ko eraikinean) bulego
eraikin handiagoa egitea erabaki zuten. Eraikinaren eraikuntzari 1957ko udan ekin
zitzaion, udaletxearen baimenik gabe. 1957ko abenduan udaletxeak obra geldiarazi
eta proiektua aurkeztera behartu zituen. Gaur egun, Berria egunkariaren erredak-
zioa jasotzen du eraikin honek.

Proiektua José Ignacio Yereguik sinatu bazuen ere, eraikinaren diseinua Luis
Tolosak egin zuen proiektuaren memorian azaltzen den arabera56. Bulegoen eraikin
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55 L.F.: Ampliación de pabellones, nuevas oficinas, nave de fundición y gasolinera, 255/4.
56 ÍDEM.

berria, jadanik eraikita zegoen tailerraren gainean eraiki zen, Guda Zibilean arma-
gintzarako erabilitakoa. Pabiloi zaharreko produkzioan etenik ez eragiteko, eraikin
berriak egitura independentea zuen. Fatxada berri batez, bi eraikinak bolumen uni-
tario batean bilduta geratu ziren. Bulego zaharren iparraldeko fatxadari pabiloi
berria itsatsi zioten, honen zabaltzea osatuz. Eskolaren pabiloiarekin konexio berria
eratu zuten, lehen solairuko balkoitik sargune berri bat eraikiz. Hainbat sail biltzen
zituen eraikin berriak: salmentakoa, erosketetakoa, komertziala, publizitatea, kon-
tabilitatea, administrazioa,... Bulegoez gain, konketak, artxibo gunea, makina gela
eta harrerak egiteko gelak ere bazeuden. Pabiloi zaharra iparralderantz luzatu
zuten, zabaltze horretan eskailera kaxa berri bat eginez eta 15,70x52,45 metroko
oinplanoa osatuz. Bi eskailera kaxa zituen eraikinak, hegoaldean bat, iparraldean
bestea.

Itxurari dagokionez, aurreko eraikinekiko haustura esanguratsua egon zen; erai-
kin zaharrek lerro horizontaletan oinarritzen zuten beren konposizioa, bulegoen
eraikinean berriz lerro bertikalak zeuden nagusiki. Fatxadan zeuden pilastrek errit-
mo errepikakorra ematen zioten eraikinari, leiho modulu bera behin eta berriro
errepikatuz. Pilastra eta erlaitzen irtenguneek sortutako itzalak, fatxadako modu-
lazioa azpimarratzen zuten, kutsu klasikoa hartuz. Italiako arrazionalisten hainbat
lan gogorarazten dizkigu bulegoen eraikinak, Cattaneoren Comoko sindikatuen
eraikina esate baterako.

Egitura berria, zaharrarekiko guztiz independentea zen. Fatxadako zutabe ilarek
luzekako habe bana eusten zuten, eta hauek metro batetik behin kokatuta zeuden
13,40 metroko habeak sostengatzen zituzten. Zeharkako habeen ebaketa handituz
zioan erdigunera joan ahala, estalkiko bi isurialdeak osatuz. Solairu zeramiko batez
osatu zuten estalkia, Celetyp etxekoa, gainean tela iragazgaitza eta 5 zentimetroko
hormigoizko geruzaz amaitua. Estalkiko euri-urak fatxadetara bideratzen ziren,

Bulego berriak (1957-1958). Fatxadak kutsu klasikoa zuen: garbia eta errepikakorra.



bertan zegoen kanaloi luze batetara. Zutabe faltsuetan kamuflatuta zeuden zorro-
ten batzuetatik bera eramaten zen ura, kanpoaldean etendurarik gabeko fatxada
arrazional eta garbia osatuz. Azpimarratzekoa da guzti hau lortzeko diseinatzaileak
egin zuen xehetasun zorrotz eta ausarta, gaur egun nekez egingo litzatekeena. Egi-
turaren kalkuluan, elurraren karga (30 kg/m2) eta mantenurako karga soilik hartu
ziren kontutan. Lur-zoruko erresistentzia 1,7 kg/cm2-koa kontsideratu zuten. 

4.4.2. Gasolindegia.

Yeregui ingeniariaren sinadura duen gasolindegiko proiektua 1958ko martxoan
marraztu zen, itxura denez (zehatz-mehatz ez badakigu ere) Luis Tolosak utzitako
zirriborro batzuetan oinarrituta. Gasolindegi txiki hau herri-bidearen alboan koka-
tu zuten, aparkalekuen pabiloiaren parean. Estalkiak 13,5 metroko luzera zuen eta
5,75 metroko zabalera, honen azpian gasolina iturriak eta andelak zeuden57. 

Eraikina tamaina txikikoa bada ere, garaikideak ziren ingeniari handien modura
eraiki nahi izan zuten, oskol-egitura erabiliaz. Lehenengo zirriborroek Torrojaren
hainbat eraikinen kutsua dute, Madrileko Zarzuelako hipodromoa adibidez, baino
eskala askoz txikiagoan. Marrazkiek proiektu lerden eta dotorea erakusten bazu-
ten ere, eraikinaren azken itxura nahiko traketsa izan zen, hormigoizko oskolak
egin beharrean uralitazko xaflak erabili baitzituzten.

Egiturak bost portiko zituen. Hauetako bakoitza bi zutabe, habe labur bat (1,4 me-
trokoa) eta hegal handi batez (4 metrokoa) osatuta zegoen. Hegalak sortzen zuen
momentu handiak, atzealdeko zutabeak konpentsatzen zituen trakzio lana eginaz.
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Gasolindegia (1958). Torrojaren Zarzuelako hipodromoaren
antzera, oskol-egituraz eraikitzeko asmoa agertzen digu
irudiak: lerdena eta dotorea.

Bi zutabeak estutu egiten ziren oinarrian, lotura giltzatu bat osatuz. Erabilitako ar-
madura lisoa zen (garaiko beste eraikinetan bezalaxe), 45 graduko tolesdurak eta
muturretan patila borobilduak zituela.

4.4.3. Fundiziorako pabiloia.

Burujabetzaren asmoari eutsiz, 1959.urtean Manuel Labordek fundiziorako
pabiloiaren proiektua aurkeztu zuen udaletxean58. Eraikin berria ijezte nabearen
hegoaldean kokatu zuten, Ziako errekaren alboan. Eraikinak 12 metroko zabalera
eta 48 metroko luzera zuen eta eki-mendebalde ardatza jarraitzen zuen; barne
espazioaren altuera librea 8,60 metrokoa zen, hutsune handi bat beraz. Dimentsio
askoz txikiagoa izan arren, Avileseko ENSIDESA labeen tipologia berdina zuen.
Eraikin hauek sabai gangatua zuten eta honen gailurrean kebide bat. Eraikinaren
garaierak eta estalkiaren formak, keak konbekzio bidez kanporatzen laguntzen
dute. 6,50 metroko altueran, nabe osoa zeharkatzen zuen zubi-garabia zegoen, 10
tonako zama jasaten zuena. 

Eraikinaren egitura hormigoi armatuzkoa zen. Zutabeak 5,3 metroro zeuden,
eta luzekako bi habek eusten zuten estalkiko ganga. Strassneren katenaria zuen
gidatzaile estalkiko ganga zilindrikoak, eta hormigoi eta uralitazko xaflaz eraikita
zegoen. Gangaren bultzada horizontala konpentsatzeko altzairuzko tirante
batzuk zituen zeharka. Egituraren kalkulurako, haizearen bultzada elurrik gabe
(120 kg/m2) eta elurraren zama haizerik gabe (70 kg/m2) kontsideratu zituzten.
Hegoaldeko fatxada luzean beirate handiak zeuden, bi albo laburretan berriz ate
bana. Argiztatze naturala SAS etxeko hormigoizko leiho zabalen bidez egiten zen.

58 ÍBIDEM.

Fundiziorako pabiloia (1959).



4.4.4. E tailerraren zabaltzea.

1964an lantegiko azken zabaltzea egin zuten, E tailerrarena (hasieran Widia pabi-
loia zena). Pabiloi honen proiektua Manuel Labordek sinatu zuen 1964ko abuztuan,
eta bai dimentsioak bai eraikitze sistema Widia pabiloiaren oso antzekoak ziren59.

Egitura, tarte bakarreko portikoz osatuta zegoen. Portikoen tartea 8,70 metro-
koa zen eta 4,20 metrotik behin kokatuta zeuden. Luzekako lotura habeek eta 12
zentimetro lodiera zuen hormigoizko lauza batek osatzen zuten estalkia. Euri-uren
metaketa bermatzeko, estalkiaren perimetro osoan 40 zentimetroko karel bat
zegoen. Egituraren zimendua zapata bakartuez egina zegoen eta lurzoruari 1,35
eta 1,60 kg/cm2-ko tentsioa igortzen zioten gehienez .

Badirudi 1966an etxearen erreforma egin zutela60. 1928ko eraikin zaharrean,
bulegoak zeuden tokian etxebizitzaren zabaltzea egin zuten. Bulego bakarra utzi
zuten etxebizitzaren bolumenean, Manuel Laborderena. Gela honek esklusa
moduan lan egiten zuen etxebizitza eta bulego-eraikinaren artean.

55.. LLAABBOORRDDEE HHEERRMMAANNOOSSEENN GGAAIINNBBEEHHEERRAA EETTAA KKOOOOPPEERRAATTIIBBEENN
SSOORRRREERRAA..

1970ko eta 1980ko hamarkadetan, inguruko
beste hainbat enpresek bezalaxe, Laborde
Hermanosek apurka-apurka beherantz egin
zuen61. Enpresaren egoera ikusita, bertako lan-
gile askok kooperatibak sortzea erabaki zuten,
Latz lehendabizi, Laborde Herramientas ondo-
ren. Krisialdiaren lehen seinale garbia 1973ko
abuztuaren 8an egindako segregazioa izan
zen62. Laborde Hermanosek lantegia hiru zati-
tan banatu zuen: alde batetik metal gogorra
lantzeko pabiloia; bestetik ijezte nabea eta
fundizio pabiloia; eta azkenik gainontzeko
eraikinak. Banaketa honen ondorioa da gaur
egun ezagutzen dugun eraikin multzoaren
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59 A.U.A.: Proyecto de ampliación en Taller “E”, 174/8.
60 L.F.: Expediente de contratación de Pedro Zugasti, 184/4.
61 TRUTXUELO, M.: “Laborde Hermanos: trayectoria histórica...”, Op. Cit., 250-258 orr.
62 Jabetzaren erregistroa.

Orubea hirutan zatitu zuten 1973an.
Ezkerrean LATZ, eskuinean ACEDASA.

konfigurazio espaziala. Hiru zati nagusi hauen barruan beste segregazio batzuk ere
egon ziren, eraikin taldea pixkanaka atomizatuz joan zelarik. Espazioen sakabana-
keta eta zatitze honek eraikinaren desitxuratzea ekarri zuen. Ate berriak eta etxo-
lak nonahi agertuz joan ziren, ondorioz eraikin multzoaren itxura kaltetuz joan zen,
ordura arte zuen irudi unitarioa galduz.

55..11.. LLAATTZZ SSoocciieeddaadd CCooooppeerraattiivvaa IInndduussttrriiaall..

1973ko segregazioaren ondoren Laborde Hermanos fabrikaren zenbait pabiloi
salduz joan zen, horietako lehenengoa metal gogorra lantzeko pabiloia. 1974ko
abuztuan, pabiloi hau SEFAMen (Sociedad Española de Fabricación de Aparatos de
Electromontaje, S.L.) eskuetara pasa zen, 1975etik aurrera Moulinex España S.A.
izango zena63. Laborde Hermanosen egoerak okerrera jo zuen urte horietan, eta
ondorioz bertako langile talde batek “LATZ Sociedad Cooperativa Industrial” osatu
zuen. 1975ean LATZek  gaur egungo egoitza SEFAM enpresari erosi zion. Gaur egun
bizirik dirauen enpresa honek, ebaketarako tresnen fabrikazio eta salmentan
dihardu.  

Eraikinak 1980an izan zuen eraldaketa esanguratsuena, otsailaren 20an udale-
txean aurkeztutako proiektuaren arabera.  Pabiloiaren egokitzapena nahiko erraza
izan zen, funtzio berriak zaharrak bezalaxe industrialak izan baitziren64. Barrual-
dea hirutan banatu zuten: lehenengoa produkziorako gunea, bigarrena zerbitzu eta

63 ÍDEM.
64 A.U.A.: LATZ sociedad cooperativa. Proyecto de adecentamiento de naves y oficinas, 174/10.

LATZen pabiloiaren egokitzapena (1980).
Hegoaldeko fatxadan bulegoak gehitzen zaizkio.



aldagelak, eta hirugarrena bulego gunea. Bulego, zerbitzu eta aldagelen guneak,
pabiloiaren barruan eraikitako prisma batean kokatu zituzten. Eraikuntza materia-
lak ohikoak izan ziren: adreiluzko trenkadak, igeltsuzko sabaiak eta zorua gomaz-
koa. Hegoaldeko fatxadan izan zuen eraikinak eraldaketa esanguratsuena.
Bulegoen gunean, leiho zabalen konfigurazioa aldatu egin zuten, eta enpresaren
idazpurua jaso behar zuen karela eraiki zuten. Aurkeztutako planoen arabera, bi
isurialdetako argizuloak kendu eta lauak jartzea erabaki zuten. Aldaketa hauek
salbu, pabiloiak garai bateko izaera mantentzen du. 

55..22.. IIjjeezzttee eettaa ffuunnddiizziioo nnaabbeeeenn aattoommiizzaattzzeeaa.. 

Laborde Hermanosek lantegiaren beste zati bat ere saldu behar izan zuen, lami-
natze eta fundizio nabeak. 1975eko urtarrilean “Santiago Azcoiti, S.A.” enpresari
saldu zizkioten nabe hauek. Espazioak ez zuen eraldaketa handirik eduki hasiera-
ko urtetan, enpresa honek altzairuaren fundizioa eta ijeztea lantzen baitzituen.
1978an “Santiago Azcoiti, S.A” ACEDASA (Aceros de Andoain, S.A.) izatera pasa zen,
eta bertan izan zuen bere egoitza 1984. urtera arte. Urte horretan ACEDASAk eros-
le talde bati saldu zizkien nabeak, hauen segregazio eta atomizatzea eraginez65.

1984ko abenduaren 7an Luis Nieva udal arkitektoak azaldu zuenaren arabera66,
pabiloiak garai hartan bi solairu zituen, behekoa fabrikaziorako erabiltzen zuten
eta goikoa berriz bulegoak jasotzen zituen. Banaketa hau fundizioko pabiloiari
dagokio, nabearen barrualdean solairu berri bat eraiki baitzuten. Ijezte pabiloiak
solairu bakarrekoa izaten jarraitu du, nahiz eta bere barnealdea zatituta dagoen.
1984 urtean eraikinaren birgaitzea egin zutenean, itxiturak guztiz eraldatu zituz-
ten. Hormigoizko egitura mantendu zuten soilik. Fatxadak hormigoizko bloke
hidrofugoz egin zituzten, arotziak berriz pinu zurez. Ijezte eta fundizio pabiloien
zatiketak bultzatuta hainbat ate berri ireki behar izan zituzten, eraikinaren itxura
dezente aldatuz67.

55..33.. LLaabboorrddee HHeerrrraammiieennttaass..

Laborde Hermanosen egoera geroz eta pattalagoa zen. 1973ko segregazio eta
salmentaz gain, zorrak zirela-eta, bahimenduak iritsi ziren 1977. eta 1978. urtee-
tan. Ondorengo urtetan, egoera larri honen ondorioz, makinaria ugari bahimendu
zizkioten. 1982an Laborde Hermanoseko hainbat langilek, Laborde Herramientas
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65 Jabetzaren erregistroa.
66 A.U.A.: Expediente de adquisición de pabellón industrial ACEDASA para restitución por la demolición de Cromados

Santa Cruz, AG691/16.
67 A.U.A.: Segregación de terreno anejo a pabellón, AG673/6.

S.A. sortu zuten; Laborde Hermanosen fabrika hipotekatuta zegoenez, 1986an on-
dasunen enkantea egin zuten eta eraikin-multzoa Laborde Herramientasek bere-
ganatu zuen68. 

Eraikin-multzoak eraldaketa txiki ugari izan zituen eta emeki andeatuz joan zen.
Irekigune berriak eta etxolak nonahi agertuz joan ziren. Behar bada eraldaketa
esanguratsuena, 1928ko fabrika zaharrean gertatu zen, kargarako ate handi bat
ireki zutenean. 

66.. EERRAAIIKKIINN MMUULLTTZZOOAARREENN BBIIRRMMOOLLDDAAKKEETTAA:: MMAARRTTIINN UUGGAALLDDEE
KKUULLTTUURR PPAARRKKEEAA..

Paisai industrial batek eduki ditzaken hiru aroetatik (industriaren bizitza, hon-
dakina, gaiberritzea) bi izan ditu nagusiki Labordeko eraikinak: 1928tik 1994ra,
produkzio industriala; eta 2001. urtean birmoldaketa. Ikusi dugunez industria
eraikin-multzo honek bizitza jarraitua izan du. Obsoleszentziatik birmoldatzera
zuzenean pasa zen, hondakin izan gabe. Martin Ugalde kultur parkeko eraikinek
andeatze prozesu txikiak izan bazituzten ere, orokorrean egoera nahiko onean iri-
tsi ziren birmoldatze arora.

Birmoldaketaren aurretik, berrerabilpen aro bat izan zuen Laborde Hermano-
setik, Laborde Herramientasera igaro zenean. Martin Ugalde kultur parkearen
birmoldaketarekin batera gaiberritzea egin zuten (gogoratu birmoldaketa eta gai

68 Jabetzaren erregistroa.

Martin Ugalde kultur parkea. Ezkerrean Latz eta
eskuinean ACEDASA pabiloia.
Urbanizazioaren ondorioz hainbat eraikin eraitsi
zituzten, Widia metala lantzeko pabiloia  besteak
beste.



berritzearen arteko aldea). Birmoldatze honen lehen urratsa Euskaldunon Egun-
kariak eman zuen. 1994an Egunkariak 1957ko bulego eraikina alokatu zuen
(Laborde Herramientas zena) bere egoitza bertan kokatzeko. Eraikin bereko
lehen solairua lanbide tailer moduan erabili izan zen garai horretan69.

Egunkariak hartu zuen azalera, 52x13,85 metrokoa zen oin-planoan. Ipar, eki
eta mendebaldeko aldeetan fatxada zuen, hegoaldean berriz Laborde Herramien-
tasen guarda-etxea. Hegoaldeko mutur horretako gela bat, administrazio kon-
tseilariari zegokiona, bulego eraikin zaharrean txertatua zegoen; bulego hau bere
garaian Manuel Laborderena zen eta etxebizitzarekin bat egiten zuen. Bulego
eraikinak hiru sarrera zituen: patiora zioan pasabidetik lehenengoa; iparraldeko
muturretik bigarrena; eta eskolaren pabiloitik, igarobide bidez hirugarrena.
Azken sarrera hau itxi egin zuten. Eskailera kaxak ere bi ziren eta aipatutako bi
sarreren ondoan zeuden. Inprimaketa eta banaketa ezik, gainontzeko zereginak
bertan beteko dituzte aurrerantzean. Egunkariaren produkzio prozesu intelektua-
lak espazio antolaketa berria eskatzen zuen. Hiru atal zituen: produkzioa, erre-
dakzioa eta administrazioa. Produkzio gunea iparraldeko muturrean kokatzen
zen, bertan zeuden muntaketa mahaiak, laborategia, bilera gela eta teknikoen
mintegia. Erdigunean erredakzioa zegoen, espazio guztiz irekia. Hegoaldean
berriz administrazioa kokatzen zen: administrazio kontseilaria, gerentea, komer-
tzialak, promozioa, publizitatea eta bulego orokorrak. Konketak ere hegoaldeko
eremu honetan zeuden. Kanpoaldean, sarrerako atea murriztuta azaltzen zaigu
argazkietan, seguruenik epe horretan gertatu zen eraldaketa. Gainontzean ez zen
aldaketa esanguratsurik egin 2001. urtera arte. 

1928tik 1994ra produkzio industriala izan genuen eraikin multzo honetan. Epe
horretan ikusi ditugu industriaren sorrera, gorakada, urrezko aroa eta azkenik
gainbehera. Gipuzkoako hainbat industriak gainbeheraren ondoren hondakin
bilakatu dira, eta hauetako asko eraitsita daude. 1980ko hamarkadako krisialdi
ekonomikoaren ondoren, Labordeko eraikin multzoak bizirik iraun zuen. Zerbi-
tzuen sektorea indarra hartzen zioan neurrian, industriak behera egin zuen,
Laborde Hermanos eraikin-multzoan agerian geratu den bezala. Euskaldunon
Egunkaria kultur parkearen hazia izan zen. Hamasei urtez egoitza bertan eduki
ondoren, beste hainbat enpresa ertain eta txikirekin batera Martin Ugalde kultur
parkea osatzen du gaur egun. Kultur parkeak, komunikazioarekin zerikusia duten
enpresak ez ezik, kulturaren esparruan lan egiten duten hainbat elkarte ere jaso-
tzen ditu. Laborde Hermanosekin alderatuta enpresa-formula oso bestelakoa da:
enpresa txikien baturaz osatuko da parke berria, ez enpresa bakarraz70. 
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69 A.U.A.: Edición de prensa (expedientes de licencias calificadas), AG1672/4.
70 A.U.A.: Memoria de actividad para oficinas en el Parque Cultural Martín Ugalde, Area Ziako (Andoain), AU OB

100/5.

66..11.. OOrruubbeeaarreenn bbeerrrraannttoollaakkeettaa..
Martin Ugalde kultur parkeak, Latz eta ACEDASA pabiloiak ezik, Laborde Her-

manos zenaren gainontzeko eraikinak hartzen ditu. Honako eraikin hauek osa-
tzen dute kultur parkea: 1928ko pabiloia, A eraikina aurrerantzean; 1957ko
bulegoak, B eraikina aurrerantzean; 1937ko zabaltzea, C eraikina aurrerantzean;
eskolaren pabiloia, D eraikina aurrerantzean; bigarren zabaltzea eta K pabiloiak
osatzen zuten multzoa, aurrerantzean E izenez izendatuko duguna.

Andoaingo Hiri Plangintzako Arau Subsidiarioek, Laborde eraikin-multzoaren
erreforma eta berrantolaketa aurreikusten zutenez, gaiberritzeari ekin baino lehen
Barne Erreformarako Plan Berezia (PERI) egitea beharrezkoa izan zen71.

Martin Ugalde kultur parkea.

71 A.U.A.: Plan especial de reforma interior ( Buruntzape S.L.), AG 2071.



Urbanizazio hau aurrera eramateko, Buruntzape S.L. eta Latz S.Coop. enpresek
borondatezko erreparzelazioa egin behar izan zuten 2000. urtean. 2001ko urtarrila-
ren 18an Alkatetzak eginiko ebazpenaren bidez, bi enpresen erreparzelazioa onartu
zuen72.

Arau Subsidiarioek, Buruntzako mendi-magalean dagoen esparrua garbitzea
eskatzen zuten; aparkaleku eta lorategi berriak proposatzen ziren bertan. Kultur
parkeko urbanizazioa egin zutenean, Laborde Hermanos osatzen zuten hainbat
eraikin eraitsi behar izan zituzten, ordenazioz kanpo geratzearen ondorioz73.
1998ko abenduan,  Ayesta ingeniariek eraiste proiektua erredaktatu zuten. Eraitsi
ziren eraikinak hauexek: Widia pabiloia zena eta bere zabaltzea, gasolindegia,
transformadoreen eraikinak, aparkalekuen pabiloia, laborategiak eta SPMrako
pabiloia. Eraikin guzti hauen tokian, aparkaleku eta lorategiak egin zituzten, baita
herri-bidea berreskuratu ere. Udaletxearen aginduz, eranskin eta hegal guztiak
eraitsi behar izan zituzten. Eranskin gehienak, produkzio industrialak iraun zuen
epean eraikitako etxolak ziren; horietako batzuk ordea bazuten eraikin-multzoa-
ren garapenean garrantzia, neurketa eta kontrolerako pabiloitxoak (1953koa) esa-
te baterako. Tamalgarria izan zen halaber, Widia pabiloiaren eraistea.

66..22.. MMaarrttiinn UUggaallddee kkuullttuurr ppaarrkkeerraakkoo lleehheenn pprrooiieekkttuuaa..

Laborde Herramientasek Buruntzape S.L.ri saldu zion eraikin multzoa 2001eko
abuztuan74. Izen horrekin kudeatu zen kultur parkearen eraikitzea. Gaiberritze eta
birmoldaketa proiektua Ayesta Ingenieros S.A.k burutu zuen. Udaletxean bi proiek-
tu topa ditzakegu, batetik eraiki dena, bestetik aurkeztu zen lehena. 
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72 A.U.A.: Reparcelación voluntaria del Área 6.3 otorgada por Buruntzape S.L. y Latz S. Coop., AG 2069/2.
73 A.U.A.: Derribo de edificios (Buruntzape S.L.), AG 2069/3.
74 Jabetzaren erregistroa.

Kultur parkearen lehen proiektua. Eraikin-multzoaren itxura guztiz eraldatuta azaltzen zaigu.
Eraikin guztiak, erdiko pabiloia ezik, aluminiozko xaflez estaltzen dira.

Lehen proiektua 2000ko urtarrilean aurkeztu zen Andoaingo Udaletxe75, Foru
Aldundi eta Eusko Jaurlaritzan. Proposamenak eraikin multzoari eusten bazion
ere, eraldaketa handia aurreikusten zuen; eraikinen izaera eta fisionomia erabat
eraldatzen ziren. Aluminiozko xaflek fatxadatako luzitu zuria ordezkatzen zuten,
jatorriko itxura galduz. 

Sei eraikinez osatuta zegoen kultur parkea lehen proiektu honetan. Hauetako
lauk patio itxi bat osatzen zuten: A, B, C eta F eraikinak. Hauen erdian D pabiloi-
txoa zegoen. Patioa guztiz ixten zuen eraikin berria (F eraikina), ez da exekuzio
proiektuan azaltzen, urbanizazio proiektuan eta maketan soilik. Sei eraikin hauei
atxikita, zazpigarren bat azaltzen da, oin-planoa karratua zuen E pabiloia.

A eraikina (Eusko Jaurlaritzak monumentu izendatu zuena) erabat eraldatuta
azaltzen zaigu. Proiektuak hirutan zatitzen du eraikina: mendebaldeko muturrean
hiru solairuetako kubo perfektua azaltzen zaigu; honen ondoan pasabide/sarrera,
solairu bakarrekoa; eta ekialderantz bi solairutako eraikin luzanga. Guzti hau egite-
ko, Laborde Herramientasen garaian ireki zituzten pasabide eta garajeko atea itxi,
eta pasabide berria irekitzea proposatzen zuten. Kuboa osatzeko, Manuel Laborde-
ren liburutegia eraitsi eta  altzairuzko habearte berri bat gehitzea aurreikusten zuen
proiektuak. Fatxadako hainbat irekigune itxi eta tokiz aldatzen ziren, konposizio guz-
tiz erregularra osatuz. Fatxada, aluminiozko xaflez (Alucobond etxekoak) estaltzen
ziren kanpoaldean, barrualdean berriz horma bikoiztuz, isolamendu termikoa gehi-
tze aldera. Leihotan, zurezko arotzi zaharrak kendu eta aluminiozkoak proposatzen
zituen proiektuak. Sarrerako pasabidea ere aluminiozko xafla berdinaz estalita zego-
en eta ate moduan beirate zabal bat ageri zen. Eraikin luzanga osatzeko solairu berri
bat gehitzen zitzaion zaharrari. Behe solairuan fatxada itsua zuen (maketan badirudi
adreiluzkoa dela), bigarrenean ordea leiho horizontal eta luzea. Hiru zatien estalkiak
laua izaten jarraitzen zuen. Fatxada tipoa geruza hauez osatuta zegoen: kanpoalde-
an aurrelakatutako aluminiozko xafla uhinduak; erdialdean aire ganbera eta isola-
mendu termikoa; barrualdean adreiluzko hazta beteko horma luzitua.

B eraikinak bi solairu izaten jarraitzen zuen. 1957an egindako eraikin honen
fatxada erabat estaltzen zuen proiektuak. Fatxadak zuen erritmo bertikal eta
errepikakorra guztiz eraldatzen zen hortaz; beste eraikinetan bezala leiho hori-
zontalak eta aluminiozko fatxada proposatzen zituen: C eraikinaren antzekoa
izango da itxuraz. Lehendik zegoen fatxada barrualdean mantentzen zuen proiek-
tuak, fatxada zaharra eta kanpoaldeko aluminiozko azalaren artean isolamendu
termikoa gehitzen zitzaion. Itxitura tipoaren bariantea izango da, adreiluzko
horma beharrean fatxada zaharra mantentzen baitzuen.

75 A.U.A.: Proyecto de remodelación del edificio B del área 6.3



C eraikin zaharrari solairu berri bat gehitzen zitzaion, bi solairutako blokea osa-
tuz. Fatxadak, adreiluzko horma (behealdean) eta xafla uhinduz estalitakoa
(goialdean) uztartzen zituen. A eraikineko zati luzangak bezalaxe, aluminiozko
leihoak zituen. Eraikin zaharrak zuen horma-arte berdina zuen berriak ere. Behe
solairuan A eta E eraikinekin komunikatzen zen; lehenengoarekin hegoaldeko
muturrean, bestearekin ekialdeko fatxada osoan. Behe solairu horretan, argita-
suna mendebaldeko fatxadatik soilik jasotzen zuen, goiko solairuan berriz bi
fatxadetatik. 13 metroko horma-arteak banaketa erosoa eskaintzen du: korridore
bat erdian eta gelak bi alboetara. 

E eraikinak eraldaketa gutxiago zituen. Solairu bakarrekoa izaten jarraitzen zuen
eta barnealdeko konfigurazioa ere berdina zen. Laborde Hermanosen garaian nabe
karratu honen funtzioa tresnen produkzioa zen; kultur parkean berriz, inprenta bat
jasotzen du. Industriari gehien hurbiltzen zaion erabilera denez espazioarekiko
egokitzapena oso erraza izango da. Adreiluzko fatxadari isolamendu termikoa eta
aluminiozko xafla gehitzen zitzaion soilik. Ekialdeko eta hegoaldeko fatxadak ia
itsuak azaltzen zaizkigu; iparraldekoak ordea irekidura zaharrak mantentzen
zituen. Hegoaldeko fatxadako albo batean beirate karratu bat agertzen zaigu. 

D pabiloian aurreikusten ziren eraldaketa gutxien. Fatxadaren konfigurazioa ia
berdina zen, iparraldean ate berri bat irekitzen zuten soilik. Banaketari dagokio-
nez, trenkada berriak aurreikusten zituen proiektuak, erabilera berriei egokituz.

Patioa iparraldetik ixten duen eraikina ez da exekuzio proiektuan garatzen.
Urbanizazio proiektuko maketaren arabera hiru solairu eduki behar zituen; kan-
poaldean aluminiozko fatxada eta leiho horizontalak azaltzen zituen.

Lehen proiektu honek Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailaren arreta piztu zuen.
Hauen iritziz jatorrizko fabrikaren nabea (1928koa) eta erdiko eskolaren pabiloia
(1939koa) kanpo itxuran behintzat berdin mantendu behar ziren. 2000 urtean
hainbat bilera eta informeren ostean, administrazio eta teknikoak adostasun
batetara iritsi ziren: fatxadaren egungo tipologia errespetatu egin behar zen.

66..33.. MMaarrttiinn UUggaallddee kkuullttuurr ppaarrkkeerraakkoo bbiiggaarrrreenn pprrooiieekkttuuaa..

Bigarren proiektuak, 1928ko nabea eta 1939ko eskolaren pabiloiaren kanpo itxura
errespetatzen ditu76. Eusko Jaurlaritzak egindako eskaeraren ondorioz, proiektua-
ren konfigurazioa aldatu egingo da; A eraikinean aurreikusten zen bigarren solairua,
C eraikinean kokatzen da orain. Beraz, A eraikinak hiru solairu ditu mendebaldeko
muturrean, gainontzekoa solairu bakarreko da. B, E eta D eraikinek lehen proiektuan
aurreikusitako garaiera dute; eta C eraikinak berriz, hiru solairu ditu.
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76 ÍDEM.

A eraikina. 

Antzinako eraikina berreskuratzea da proiektuaren xedea. Hala ere, ez zaio
1928ko bertsioari guztiz eutsiko, zenbait aldaketa aurkezten baititu eraikinak
(49.irudia). Jatorriko eraikinarekiko zenbait aldaketa esanguratsu egin dira.
Batetik, estalkiko bolumen kurbaduna mantentze du proiektuak; bolumen hau,
Manuel Laborderen liburutegia izan zen bere garaian, eta 1950. eta 1954. urteen
artean gehitu zitzaion jatorrizko eraikinari. Bestetik, Arau Subsidiarioek behar-
tuta, eraikinaren hegal eta eranskin guztiak kendu egin dira, horien artean neur-
keta eta kontrolerako pabiloitxoa, 1940ko hamarkadan egindakoa. Urbanizazio
berriak, mendebaldeko atea ixtera behartzen du; honek aldaketa handia ekar-
tzen du barrualdean, eskailera gunea tokiz aldatu behar baita. Eskailera eta igo-
gailu nukleo berria, hiru solairutako bolumenaren ipar-ekialdeko erpinean
kokatzen da, eta ez mendebaldeko fatxadari atxikita; aldaketa honek guztiz eral-
datzen du barne konfigurazioa eta zirkulazioa. Azkenik, irisgarritasun legediak
bultzatuta, aipatutakoaz gain bigarren igogailu berri bat eraiki da, ekialdeko
muturrean. Bi komunikazio nukleoak beirazko bi kuboren barruan daude, eta
fatxada nagusiaren goialdean ageri zaizkigu. Erabaki honek Foru Aldundi eta
Eusko Jaurlaritzaren oniritzia jaso zuen, nahiz eta hegoaldeko fatxadaren izaera
dezente aldatu den. 

Bigarren proiektuak lehenengoak bezalaxe, hiru zatitan banatzen du eraikina:
mendebaldeko muturra, hiru solairuetakoa; alboan pasabide/sargunea; ekialde-
rantz solairu bakarreko nabea. Mendebaldeko muturra B eraikinaren barne geratu
da, Egunkariaren egoitza osatuz. A eraikinaren desartikulazio hau 1957an gertatu
zen lehenengoz, bulego berriak eta zaharrak bat egin zutenean.

Barnealdeko konfigurazio espaziala berria da, bai mendebaldeko bolumenean,
baita solairu bakarreko nabean ere. Eraikinaren horma-artea oso zabala ez denez
(14 metro), bulego berrien argiztatze eta aireztatzea bermatzen da. Solairu bakarre-
ko atalak konfigurazio espazial berria du; espazio luze eta ireki bat izan beharrean,
korridore zentral baten bi aldeetara egongo dira gelak. Elkarte eta enpresa txikien
bulegoak jasotzeaz gain, erabilera anitzetarako aretoa jasoko du nabe honek. Hiru
solairuetako bolumenak aldiz, Egunkariaren administrazio gunea jasotzen du.

Fatxadan, konpontze eta berreskuratze lanak egin dira. Luzitu zaharra pikatu on-
doren, adreiluzko horma zementu morteroz estali eta pintura zuriz akabera eman
zaio. Barrualdera horma bikoiztu eta isolamendu termikoa gehitu zaio. Zurezko
leiho zaharrak, aluminiozko leihoengatik ordezkatu dituzte: beirak climalit Reflec-
tasol etxekoak dira, eta 4+14+6 milimetroko lodiera dute; arotziak anodizatu eta la-
katutako aluminioz egin dituzte.
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A eraikinaren hegoaldeko fatxadaren garapena. 
A: 1928an marraztutako lehen proiektua.
B: 1941 eta 1942 urteen artean neurketa eta kontrolerako pabiloitxoa gehitzen zaio.
C: 1950 eta 1954 urteen artean Manuel Laborderen liburutegia eraikitzen da.
D: 70 eta 80. hamarkaden artean pasabide bat eta kargarako ate handia irekitzen dira.
E: 2001eko gaiberritzea. Muturretan beirazko kaxa bana eta pasabide berria ageri dira.

B eraikina.

B eraikineko behe solairuan Zabaltzenen biltegia dago, goi solairuan berriz
Egunkariaren erredakzioa. Lehen proiektuan deskribaturikoari eusten dio biga-
rren proposamenak. 1957an egindako fatxada estali eta barrualdeko banaketa
aldatu egiten da. Honen bestez, Luis Tolosak irudikatu zuen fatxada arrazionalista,
behin betirako galdu dugu. Hormigoizko zokalo bat eraiki da fatxadan, honen gai-
nean adreiluzko lerro horizontala egin dute 2 metroko altuera arte. Goialde guztia
zilar koloreko galbanizatutako txapa uhindu batez estali da. Leihoak A eraikinean
bezalaxe egin dira, aluminiozko arotziaz eta beira bikoitzaz.

A eta B eraikinen mendebaldeko fatxadaren garapena. 
A: 1928ko eraikina.
B: 1937ko lehen zabaltzea. Pabiloi zaharraren antzekoa. 
C: 1957ko bulego berrien proiektua. Fatxada garbi eta errepikakorra.
D: 2001eko gaiberritzea. Aurreko fatxada aluminiozko xaflaz estalia.



Eraikin zaharraren muturrean zabaltze bat egin da; pieza berri honek 8,85x14,92
metro ditu, 132 m2ko azalera osatuz. Bolumen berria, zaharra bezalaxe, bi solairukoa
da eta hormigoizkoa du egitura. Mutur horretan kokatu dira eskailera eta sargune
berria.

C eraikina.

Hiru solairutako eraikin berriak, solairu bakarreko eraikin zaharra ordezkatzen
du. Zimendu zaharrak ez ziren aski bi solairu gehiagoren zama jasotzeko, ondorioz,
teknikariek eraistea erabaki zuten. Berriak antzinako eraikinaren azalera bera har-
tzen du behe oin-planoan. Hiru solairuek elkarte eta enpresa txikien bulegoak jaso-
tzen dituzte. Hiru sargune ditu eraikinak, hauetako bi mendebaldeko fatxadan (bi
muturretan), hirugarrena iparraldekoan. Azken honetatik behe solairura sar gaitez-
ke soilik. Bi komunikazio nukleo daude, bata iparraldean, bestea hegoaldean. Hego-
aldekoa, lehen aipatu dugun beirazko eskailera kaxa da, A nabean txertatuta dagoena
eta hegoaldeko hormari atxikitzen zaiona. 

Fatxadaren trataera orientazioaren arabera aldatuz doa. Denek dute barnealdean
adreiluzko horma eta honen gainean isolamendu termiko jaurtia. Mendebaldeko
fatxadan hormigoizko zokalo bat dago, +0 kotan hasi eta eskuinerantz goazen hei-
nean altuera handituz doana. Zokaloaren gainean ageriko adreiluzko 4,5 metroko
altuera duen lerro horizontala egin da. Fatxada honen gainontzeko atalak galbani-
zatutako aluminiozko xafla uhinduz egin dira, zilar kolorekoak. Ekialdeko fatxadan
irizpide bera erabili dute. Beirateak A eraikinean bezalaxe egin dira. Estalkia laua
da, isolamendu eta zuntz iragazgaitzaz osatua.

E eraikina.

Jatorriko eraikinaren dimentsio berberekin, inprenta bat jasotzen du; erabilera
industriala izaten jarraitzen duen pabiloi bakarra da. Hego-ekialdeko erpina erai-
tsi eta Ziako errekara moldatu behar izan da. Oinezkoen sargune bakarra du, B
eraikineko behe solairutik, eta bi ate industrial. Lan gutxien eskatu duen pabiloia
da hauxe: egitura zaharra egoera onean zegoenez ohiko garbiketa eta txukuntze
lanak soilik egin dira. Barrualdean zolarria garbitu eta honen zuloak estali dira:
ubide zaharrak, gailuen zuloguneak, eta abar. Itxiturari dagokionez, ipar-, eki- eta
hegoaldeko fatxadek trataera berdina dute. 40 cm-ko altuera arte hormigoizko
zokaloa eta hortik gora aluminiozko xafla uhinduz osatu da fatxada. Iparraldeko
fatxadan ditu leiho zabal guztiak. A, B eta C eraikinen modura egin dira arotziak
eta beirateak. Estalkian zeuden argizuloak berritu egin dira: altzairuzko egitura
berri bat eraiki eta, aurrelakatutako panel lisoen bidez estali da hegoaldeko
aldea, iparraldekoa berriz beira gardenaz.

Ezekiel Collantes Gabella284 285ERAIKIN-MULTZO INDUSTRIAL BATEN BIRMOLDAKETA: LABORDE HERMANOSETIK MARTIN UGALDE KULTUR PARKERA

D eraikina.

Eraikinaren hiru solairuek elkarte eta enpresa txikien bulegoak jasotzen dituzte
gaur egun. Eraikina, oso egoera txarrean zegoen 2000. urtean, azken hamarkadan
erabat utzia izan baitzen. Altzairuzko arotziak eta barandak erabat herdoilduta
zeuden, eta hormigoia gune askotan zartatuta zegoen. Funtsean egitura eta itxitu-
ra zaharrak mantendu dira, gainontzeko elementuak berriak dira.

Egitura egoera onean zegoenez ez du ia gaiberritzerik izan. Kanpoaldeko eskai-
lerak eta solairuen kantuak ziren kaltetuen zeudenak; hauek mortero bidez osatu
dira.  Fatxada guztia pikatu ondoren,  zementuzko morteroz luzitu eta pintura
zuriz akabera eman zaio. Barrualdean, fatxadako hormari isolamendua eta tren-
kada bat gehitu zaio. Leihoak, beste eraikinetan ez bezala, altzairuzkoak egin
dira. Zubi termiko hausturarik gabekoak izan arren, arotzi lerdenagoa egiteko
aukera ematen du altzairuak. Aluminiozkoak baino kaxkarragoak badira ere,
eraikin zaharraren itxura berreskuratzeko asmoarekin erabili dira arotzi hauek.
Beira bikoitzak erabili dituzte, beste eraikinetan bezalaxe. Estalkiari isolamendua
eta zuntz iragazgaitza gehitu zaizkio. Bertako euri-urak kanporatzeko zorrotenak
alboetako fatxadetatik jaitsi dira. Lorategiak ezabatu eta zoru berria jarri zaio
estalkiari. Barrualdean banaketa berria egin da aurrefabrikatutako panel arinen
bidez. Hegikako habeak sabai-isun batez estali dira, hauek sortzen zuten errit-
moa ezabatuz. 

Obra amaierako zertifikazioen arabera, eraikin bakoitzaren gaiberritzearen
kostua hauxe izan da 77:

A eta B eraikinak.

Biak birmoldatze eta gaiberritze lanak jaso dituzte. Bere kostua, metro karratu-
ko 569 eurokoa.

C eraikina.

Hiru solairutako eraikin erabat berria da. Bere kostua metro karratuko 539 eurokoa.

D eraikina.

Erdiko eraikin singularra da, Eusko Jaurlaritzak monumentu izendatu zuena.
Goitik behera gaiberritua izan da. Bere kostua metro karratuko 752 eurokoa.

77 Garikoitz Ayesta.



E eraikina.

Solairu bakarreko nabea da. Birmoldatua eta gaiberritua izan da. Bere kostua
metro karratuko 239 eurokoa.

Beraz, eraberritzeak edo eraikuntza berria egiteak antzeko kostua izan du
solairudun nabe luzeetan, A, B eta C eraikinetan (550 euro/m2 inguru). E eraikina,
pabiloi industriala izatean ongizate eskaerak txikiagoak direnez, burutako gaibe-
rritze lanak errazagoak eta dezente merkeagoak izan dira (239 euro/m2). D eraiki-
nak izan du kostu handiena. Bere berezitasuna eta izandako hezetasun arazoak
direla eta, gaiberritzea garestiagoa izan da.

77.. OONNDDOORRIIOOAAKK..

Laborde Hermanos eraikin-multzoa, XX. mendeko gipuzkoar arkitektura
moderno industrialaren adibide esanguratsua da. Bertan islatzen dira mende
osoko eraikuntza soluziobide eta eraikin industrialen tipologien garapena. XXI
mende hasieran berriz, komunikazio eta zerbitzuetarako erabilerak jasotzeko
gaitasuna erakutsi du eraikin-multzoak, eraikin industrialen transformaziorako
malgutasuna agerian utziz. Kontrakoa badirudi ere, eraikin industrialen birmol-
daketa errentagarria da. Eraikin berri batek duen kostu ekonomiko eta ekologiko
antzekoa edo txikiagoa izango du birmoldaketak; honi ondarearen balio kultural
eta historikoa erantsi behar diogu. Sektore publiko zein pribatuarentzat erakar-
garria izan beharko luketen azpiegiturak dira eraikin industrialak. Europan nor-
maltzat jotzen den jarduera da eraikin industrialen birmoldaketa; hala izan
beharko luke hemen ere, Martin Ugalde kultur parkearen gaiberritzeak horixe
ikusarazi digunez.

Administrazio publikoak badu zeresanik ondare industrialaren babeste eta bir-
moldaketan. Berari dagokio kontzientziazio lana egitea, baita sektore pribatuari
honek dituen onurak azaltzea ere. Bartzelonan esate baterako, arte fundazio
inportanteenak eraikin industrial zaharretan kokatu dituzte: Caixaforum (Casara-
mona ehungintza fabrika zena), Tapies fundazioa (Montaner i Simon argitaletxe
eta inprenta zena),Vila Casas fundazioa (Can Framis kotoi fabrika zena) eta abar.
Administrazio publikoak ere eraikin zahar hauetan koka ditzake bere egoitzak,
Waloniako gobernuak egin zuen moduan. Ekimen hauen bidez errazagoa litzateke
gizartearengan kontzientziazioa sorraraztea. 

Ezekiel Collantes Gabella286 287ERAIKIN-MULTZO INDUSTRIAL BATEN BIRMOLDAKETA: LABORDE HERMANOSETIK MARTIN UGALDE KULTUR PARKERA

Ezin bestekoa da Jaurlaritza eta Foru Aldundien kultura sailek oinarrizko irizpi-
deak garatzea, baita jakitun-komisioak osatzea ere (historiagile, arkeologo, arki-
tekto, ingeniari eta beste jakintza arloko profesionalez osatua). Gaiberritzea
egokia izan dadin, teknikariek administrazioaren aholkularitza eta laguntza jaso
beharko lukete, ez betebeharreko eskakizunak soilik. Labordeko gaiberritzean
ikusi dugun bezala, zaila izaten da eraikin zaharra eta legedi berriak aldi berean
errespetatzea. Ondare industrialaren izaera mantendu nahi badugu, ezin beste-
koa da lege eskaerak malgutasunez aplikatzea. 

Eraikin industrial zaharren birmoldaketa egiteko beste bide bat, behin behineko
aktibitatez betetzea izan daiteke. Inbertsio handi bat egin beharrean, oinarrizko
gaiberritze merke bat eginez, behin-behineko ekitaldiak jaso ditzakete eraikin
industrialek: musika festibalak, azoka txikiak, umeentzako tailer eta jolasak, eta
abar. 

Gure esku dago beraz (eta bereziki administrazio publikoaren esku) gaur egun
zutik dugun ondare industriala babestea. Andoainen baditugu euskal arkitektura
garaikide industrialaren erakusgarri diren hainbat eraikin, Ziako eta SAPA horien
artean. Etxebizitzak, eraikin publikoak edo enpresa pribatuen egoitzak izan dai-
tezke etorkizunean. Hortaz, ondare horren eraisketa zentzuzkoa izan dadin, bere
balore historikoa eta kulturala gaindituko duen beste soluzio hobeago bat propo-
satu beharko litzateke. 

88.. IINNFFOORRMMAAZZIIOO IITTUURRRRIIAAKK EETTAA BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA..

88..11.. IInnffoorrmmaazziioo iittuurrrriiaakk..

8.1.1. Laborde Fondoa (L.F.).

- Planos de la escuela de mecánicos Laborde (1943-1952), 254/31 (1943-1952).

- Ampliación de pabellones, nuevas oficinas, nave de fundición y gasolinera,
255/4 (1957-1959).

- Aprovechamiento de aguas del manantial Echeverri Galtza (Andoain), 255/3,
(1948-1962).

- Expediente de contratación de Pedro Zugasti, 184/4 (1966).



8.1.2. Andoaingo Udal Artxiboa.

8.1.2.1. Artxibo historikoa.

- Proyectos de construcción de industrias en el termino municipal, 78H/3.

- Akta liburua, LH/93 (1939-1940).

- Akta liburua, L.8 (1940-1943).

- Akta liburua, L.9  (1943-1948).

- Akta liburua, L.10 (1948-1954).

- Proyecto de construcción de pabellón para fabricación de metal WIDIA, 179/8
(1941).

- Proyecto de levante de pabellón industrial para nuevas oficinas, 174/7 (1957).

- Proyecto de pabellón industrial, 174/9 (1958).

- Proyecto de ampliación en Taller “E”, 174/8 (1964).

- LATZ sociedad cooperativa. Proyecto de adecentamiento de naves y oficinas,
174/10 (1980).

- Laborde Hermanosen argazki bilduma.

8.1.2.2. Artxibo orokorra.

- Segregación de terreno anejo a pabellón,  AG673/6 (1986).

- Expediente de adquisición de pabellón industrial ACEDASA para restitución
por la demolición de Cromados Santa Cruz, AG691/16 (1987)

- Edición de prensa (expedientes de licencias calificadas), AG1672/4 (1994-
1995).

- Reparcelación voluntaria del Área 6.3 otorgada por Buruntzape S.L. y Latz S.
Coop., AG2069/2 (2001).
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- Derribo de edificios (Buruntzape S.L.), AG2069/3 (1999).

- Plan especial de reforma interior ( Buruntzape S.L.), AG2071 (1998-2000).

- Memoria de actividad para oficinas en el Parque Cultural Martin Ugalde, Area
Ziako (Andoain, AU OB 100/5 (2000-2005).

- Memoria de actividad para Euskal Editorea S.L. en el Parque Cultural Martin
Ugalde, Area Ziako (Andoain), AU OB 100/4 (2000-2005).

- Proyecto de remodelación del edificio B del área 6.3, AG 2069/1 (2000-2001).

- Proyecto de remodelación de edificios A, C, D, E del área 6.3, Sig: AG 2068
(2000-2005).

8.1.3. Ahozkoak.

- Emilio Truchuelo, Laborde Hermanoseko langile ohia.

- Mikel Arrizabalaga, Buruntzape S.L.ko ordezkaria.

- Garikoitz Ayesta, Ayesta Ingenieros S.A.ko kidea.

8.1.4. Jabetzaren  erregistroa.

8.1.5. Gipuzkoako Foru Aldundiaren kartografia historikoa.

88..22.. AArrggaazzkkiieenn jjaattoorrrriiaa..

- 1.irudia: ROSELL, J.; CÁRCAMO J.: Los orígenes del hormigón armado y su
introducción en Bizkaia. La fábrica Ceres de Bilbao, Bizkaiko Aparailari eta
Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofiziala, Bilbao, 1994, 102 orr.

- 2.irudia: AA.VV.: Gipuzkoa, arkitekturaren gida, 1850-1960, Gipuzkoako Foru
Aldundia / EHAEOren Gipuzkoako Delegazioa, Donostia, 2004, 467 orr.

- 3.irudia: LUSTENBERGER, K.: Adolf Loos, Gustavo Gili, Barcelona, 1998, 162
orr.

- 4.irudia: www.linzansichten.at/tabakfabrik/tabakfabrik.htm web orritik.



- 5.irudia: AA. VV.:  Gipuzkoa, arkitekturaren gida…Op.,Cit., 479 orr.

- 6.irudia: ÍBIDEM, 466 orr.

- 7.irudia: ÍBIDEM, 260 orr.

- 9.irudia: Beñat Arregiren argazkia.

- 10.irudia: ÍDEM.

- 12. irudia: L.F., Sig: 10/59.

- 13. irudia: L.F., Sig: 3/74.

- 14. irudia: A.U.A., Sig: 174/7.

- 15. irudia: Memoria descriptiva del desarrollo de la industria durante el perio-
do de su militarización, Laborde Hermanos, S.A. Ingenieros Industriales
Andoain.

- 17. irudia: IBÍDEM.

- 19. irudia: L.F., Sig: 10/18.

- 20. irudia: L.F., Sig: 10/20.

- 22. irudia: L.F., Sig: 13/42.

- 24. irudia: L.F., Sig: 1/78.

- 25. irudia: A.U.A., Sig: 179/8.

- 27. irudia: L.F., Sig: 9/74.

- 29. irudia: L.F., Sig: 17/42.

- 31.irudia: ÍDEM.

- 34. irudia: L.F., Sig: 254/31.

- 36. irudia: L.F., Sig: 5/20.
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- 38. irudia: L.F., Sig: 4/110.

- 40. irudia: L.F., Sig: 255/4.

- 42. irudia: L.F., Sig: 255/4.

- 44. irudia: L.F., Sig: 255/4.

- 46. irudia: A.U.A., Sig: 174/10.

- 49. irudia: Mikel Arrizabalagaren argazkia.

- 11., 16., 18., 21., 23., 26., 28., 30., 31., 33., 35., 37., 39., 41., 43., 45., 47., 48., 50. eta
51. irudiak: Egilearen marrazkiak.
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